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LONDRADAKİ SON MUZAKERELER 1 s~ylipzede evleri Dokuz devletJwnferansı-
1 yaptınLyor J 1 d d dildi demi Müdahale iflas mı ediyor? R leriıı ~ • eti na ta ya a avet e 

· 4<~1aya aid olacak 

Almanya, ltalya, Sovyet ve lngiliz
ihtilif 

AllılmlYE KADAR TAZMiNAT YE· 
Amerika, konf era sa iştir 

ğini dün resmen bildi 
Fransız tezlerinde 

EMlf OLAN SEYl.APZEDE· 
LERE DERHAi. PARALARI 

VERiLECEK 

------·------ olduğunu aoyJemekledir . 

Sovyet Murahhasının şayanı dikkat nutku 
l~ir kaç gün evvel kışa girdiğimiz 

h.,,ae Seylipta evlerini kaybedenler 

Londra : 29' ( Rapyo ) -. Royter J 
muhabiri bildiriyor: Belçika hiikiimeti 
ltaJyayı Dokuz devlet konferansına 
davet etmiştir. Romada iyi haber a. 

V qinfton : ~ ( Radyo ) - Reis 
Cümhur Bıy Ruiv~t. ay sonu Bü-
rükaelde toptanac,ak oran Dokuı dev· 
let Jconf eransına Amerikaıunda ıştı· 
rak edeceğini resmen bı1d,~ir . 

INGILIZ HARlclYE NAZiRi DiYOR Ki : r ................. __ ."\ 
yaptırılması kararlaştınlm..11 olan 

.111rın.ı ortatİa bir ıey toı1üJ•edi· 
i binaenaleyh SeylapzecWen önü· 

lan ltalyan mahafıli halyanın bu da· 

veti kabul etmesinin rayri mümkün 

müdahale bir 
rnıiştir; son bir hamle 

çıkmaza 
yapacağız 

. J Eski Irak 
Başvekili 

deki..tlıta bar.._. için başk~ --------~--------.,.,--------ıı 

.. t
1
1.ondra : 20 (Radyo) - Salahi

~r mahfiJJer ademi müdahalenin 
\..~ ~ müzakereleri hakkında ketu· 
~etı muhafba etmektedirler. 
'1t Grandi hükumetinden hali kat'i 

•IDıamış bulunuyor. 
PariA : 20 (Radyo) - Dünkü 

:tkereJer hakltında ttjfsiratta bu
fkodöpari " ademi müdahale 

ıT:IWiMen bu gidişle vazgeçilecek,, 
tedir. 

t...._.Ek.~liyor da. ltalya, Almanya ve 
~~ın yardımları hala devam 
-..:ıtk mi ? Diyor. 

"11.ondra : 20 (Radyo) - Ademi 
ti) •haıe Tili Komitesi lngiliz Hfri · 
~azın Bay Edenin riyasetinde 
'•rak hararetli müzakereler 

ll11at.ıı.'!u oeJaede balyan ve Alman 
"~hasları yeni hiç bir ıey söyle· 
M..a.......,, Cevaplarmm, eski cevapları 

11 ve muhariplik meselesinin 
:""11-~ .. t llbift'teldifinf '5eylln et. j 

Bar Eden 

Çekoslovak, Belçika, İsveç mu· 
rahhasları Fransrt- fngiiiz tekliflerine 
müzcsharet etmiıleıdir. 

Bundan sonra soz alan SOvyet 
- Gerisi ikinci sahifede -

Hakkında tahkikat 
yapılmakta imi~ 

B•l•d : 2 0 ( Arap 
· •l•n•ı ) - Hiç bir mef ru 
ı • •bep o lmadan ••ki k abl· 
, nenin Hrfetmlf olthllu 2 0 
' 

l llln • itin llr a baJdUIJda tall· 
klk•t r apm•k uura hll
kOme t glztl bir komle1on 

l tefkll e1mı,t1r. 
Bu meeeleye matealllk 

1 o larak l•m l geçenler, •
bık Ba,ve kll Hikmet SG· 

j leyman, ka blne•I aza•ın· 
dan Cafer Ebutemen ve 
Bekir Sıtkı Pa,adır. 

HUk Omet Hikmet SUle y. 
111an ve Ebul•• • n l9alllun
da a11n t8kleet r•Pmak nl
J ellndedlr. 

4 -

t irler düşünülmesi lizımgeldiğini 
yııpnıştık . 

_fl>ün salihiyettar bir zat bize bu 
h ta fU maliimatı verdi ~ 

bı müteakip memleketin her 
t ~ :.xardıtnların mi • 
,.,. tlkrtbeft~ 1~· 
piranm bir kısmı sey~ evleri 
Masmen hrap e&anlara datıtıldl. Ge· 
riye 69 ev kalmıştı. Son yapılan tel. 
kikatta bunlardan bir kısmının da 
~ yerlerde evleri oldutu aRla· 
tıhruşhr. Son verilen karara göre , 
yaptırılacak evlerin taksiminde bir 
.haksızlık ve adaietsizlik yaptl,maması 
ifiD geriye kalan Seylapzedelere de 
tzJ11inat verilecek ve artan otuz bin 
Rra ile kırk, elli bina yaptırılacaktır. 
Bu binaların mülkiyeti Kızılaya aid 

olacak, fakat çok iicuz bir fiatla yine 
isteyen SeylApzedeye icara verilecek· 
tir . 

ltfnaların yaptırdBcatı araaao-ye• 
iıHcotu mey•na 4*..-da-iıtir • 'lk 

bitntiftir. Ve inşaata bqlandıMSı 
~zıhJ lllorkedMle• ı.li~ Mk· 

----------------------------------------------------
fal ·· ··ıı.. ·1_-1 Filistinde ingilizler yirıni 

ya gonu u mı1e.uarı- evi dinamitle attdar 
Ilı az göstermek istiyor 
~omaya göre mevcud kırk bin; 'İ a
lansiyaya göre de yüz bindir 

-~-------·--------~-
Asiler yeniden taarruza geçtiler 

._ ~ndra : 20 ( Radyo ) - Bir İta 1 
"ırır tcblıti; fspanyadct kırk lıin 

ı,..,,R'onullüsü bufoıfduA"unu biJdir· 
1 '"'l•r . 

~ıı~ 'J>anyanın Londra Elçiligi ise ls
~:~hukümetı nezdındc bu mikda· 

ikatta yuz bin olduğu hak. 
ltbQ"'-llmat mehcud olduğuna dair 

t nqretmiştir . 

Bılbao : 20 ( Radyo ) Frank o 
kıtalaıı Rliraılc ilerlemektedir. Ara
gond,ı yeni yen i mevziler işğal edil
miş tiı . 

Bilb.ıo : 20 ( l~adyo } - F'ranko 
bükfımeli, Komadaki Faşist bayra
mında bulunmak üzere ltalyaya bir 
heyet gondermiştir . 

Japonya Mogolları teşvik ediyor 

ir" Garbi Moğolistan 
devleti ,, kuruluyor 
Phelerde çok şiddetli kara 
hava muharebeleri olmakta 

Bütün tedbirlere rağmen sokağın or
tasında bir müslüman daha öldürüldü 

.-.---------·~---------
Bir Arap köyü 2000 İngiliz 
li rası cezaya mahkum oldu 

KudUaten bir glrUnu, 

Kudüs 20 : (Radyo ) - Darya hadiseleri tekerrür ettiği takdirde da· 
adındaki köy halkı bir polis devriye ha bir çok evlerin atılacatı ilAn 0 • 

sine tecavüz etmiştir. lunmuştur. 

Bu hadiseden sonra köy halkı 2()(j(} Kudüs 20 : ( Radyo ) - Motörlü 
İngiliz lirası ceza vermeye mahkum ve başlaı:.mda demir mitferli asker-

Pek· edilmiştir. Bundan başka polislerden lerden murekkcp devriyeler, durmak-

Hatayda y rs • z hadis..-.. ..... 
... ·=· 

alfab 

Türk konsolosunun bir Arap 
gazetesine vaki beyanatı 

----·······----
Antakya : 20 ( TÜRK SÖZÜ mu

n..l>Wfnden - yeni Rejimin tatbiki 
arif esinde bulunan Ha tayda hali bir 
takım çir~ b~r olmaktadır: 

Bu )az tatDinı aJAkaları bulunan 
~Jlerde ıeçirm mektep talebelerin· 
den bazıları, gösterilen arzu üzerine 
koy halkma alfabe okutmuş, fakat 
çlk&nlaa. ~ \laZita. tnk•rcailo bu ta· 
lebeter Köylüyü okutmak tan menolun· 
muşlardı. 

Ancak alfabe okutulmasını .men
ctıpckle kalmıyan jandarma bir çok 
ıençler hakkında zabıt varakasıda tu
tarak mahkemeye vermiş, mahkeme 
bunlar hakkında ceza tayin etmiştir, 
Garibidir ki, mahkemenin alfabe o· 
kutmak suçundan dolayı mahkum et· 
titi talebe arasında henüz kanunun 
ceza tayin edemiyeceti yaşta bulu· 
nan bir çocukta vardır. Bu çocuk 
Köprü ilk Mektebi 4 üncü sınıf tale· 
besinden 13 yaşında Tevfik Yusuftur. 

( Elliva ) Gazetesi sahibi Essey· 
yit Edvar Num. lskenderun:Konsolo· 
!.» B. Necati Menemencioğlu ile bir 
mulakat yapmış ve bu mülAkat 
csna1tnda konsolosla aralarında ge· 
çen konuşmayı 15 tarihli gazetesinde 
neşretmiştir. 

Edvar Numetn, Türkiye hüküme 
tınin lskenderun Sancağına nasıl ikti 
sadi bır muavenette bulunmak istedi. 
ği sualine B. konsolos şu cevabı ver 
mışlerdir. 

· Türkiye hükümeti, Hataym saa
detini temin maksadiJe iktisadi, Zirai 
ve şanai yardımlarda bulunacaj-ını 

muhtelif munasebetle teşrih etmiştir. 

Fakat taacüp ediyorum, çsk kimseler 
Türkiyenin Halayın isijkJ41iae verdi· 
ği ehemiyelin hakikatini hlli anhyama
mış görünmektedir. Şunu bilmelidir· 
ler ki, Hatay bili tefrik cins ve mez. 
hr.p Hataylılanndır. Türkiyenin hiç. 
bir kimsenin toprağında gözü olma· 
dığı gibi burasını istilaya da niyeti 
yok1nr .. 
Türkiye kendi topra lan üzerinde 
mesut bir bayat sürmek siliyor. 

Bir çok devletlerin büyük ik· 
tisadi müşkilat içinde bulunmasına 

ratmen, memleketimizin her sabada 
ilerlemekte, kıymetli ordumuz en
iyi şekilde techiz edilmekte, ticare· 
timiz, sanayimiz geniş bir sahada 
inkitaf etmektedir. Türkiye bütün 
devletlerle iyi bir münasebet tesis 
etmiştir. 

- Gerisi ikinei sahifede -

An karada 
Elektriğin kilovatı 15 ku

ruta indirildi 

Ankara : 20 ( Telefonla ) -
Bır Teşrini saniden itibaren An· 

karada Elektriğin kilovatı 15 kuruş 
olarak tesbit edilmiştir. Şu hale gö 
re Ankara Elektrik şirketi Elektrik 

fiatlarmda yüz de yirmi beş tenzilat 

yapmış bulunmaktadır. 

KAPTANSIZ VE 
T AiFESiZ GEMiLER 

Son tecrübelerden şayanı hayret 
neticeler elde edildi 

BiR FllANSIZ MOHENDISI HARP GEMiLERiNi TELSl2:LE iDARE 
IMkANI MEVCUD OLDUGUNU TECR0BELERLE GÖSTERDi 

lebf Ilı : 20 (Radyo) - Yari resmi\ maktadır. Çinlifer bütün taarruzları alınan silahların bulunduğu evler de sıım sokaklarda dalaşm.aktadırlar. 
Yı ~tdcn anlaşıldığına göre, Ja. şiddetle tardetmektedir. yıkılacak hı. Bun11 rağmen bugün bir Arap sokak , 

r •GarbT Motolistan devleti» Şanthayın şımalinde de hava Kudüs 20 : ( Radyo ) _ Suriye. ortasında öldürülmüştür. Mamafi po- Paris - Tayyarelerin pilotsuz r nibl~· ,: in eşini 3,5 metrelik küçük 
l'luı.....tachr. çarpışmaları olmaktadır. den gelen bir habere göre buraya lj.ıı bu kargaşalıta meydan vemıcdeu olarak telsizle seyrisefer etmeleri hu. bir nümune şeklinde yapmış ve bunu 

~ Çın tahakkümünden kurtarıl· Şanghay 20: (Roma Radyosu bildi- iltica eden Filistin Arap komitesi a· halkı dağ'ıtmata muvaffak olmuştur. susunda bazı tecrübeler yapılmış ol· Marn Nehri üzerine indirerek bir tel. 
~ IJaponJarla birletmete karar riyor) ŞanthilY cephesinde çı,k şiddetli zalarından mürekkep yeni bir müalü- Markoninin .1-.aduğu gün duğu malumdur. Bu cümleden olarak siz makinesile ışlelmiştir . Bu tecrü. 

• ~o Ye-IMa kararları tatbik saha- muharebeler oJmaktacbr. man komitesi teşekkul edecektir. "'-"eı buadan bir kaç gün evvel, bir Frao· ·beler şayanı dikkat derecede iyi ne-
t~tnak. için Japonyaya bir he Çinlilerin fevkelade muannit mu· Kudüs 20 : ( Radyo ) - İngiliz Roma 20 : ( Radyo ) _ Neş· sız mühendisinin , torpidoları telsizle liceJer vermiflir . 

. ' J orın11Jerdir. Bu heyet Tok· kavemeUerine ratmen Japonlar ilerile. askeri kumandanlığının emriyle yirmi harekete retirmek bu8annda yapmış Haber alındıQ'lna gore ; Fransız lftta.:0" ricaJi ile müzakerelere meye muvaffak olmaktadır. ev dinamıtle atılmıştır . Bu evlerde fedilen bir lcaramaoıe ile, reçenlerde oldutu tecrübe , her tarafta büyük Bahriye KamaodanlıtJ, .ayni tecrübe-
S~ Japonlar bugün de Pu kao ve Arap :çetelerinın saklı oldajıiftdan: ölen Marlconinia dojduju gün bü- bir merak ve aJika ayandrrmqbr . )erin hakikt l'emileıe tatbiki hW!U 

'Y : 20 (Radyo ) - Dün· Çançao yu şiddetle bombardıman et· şüphelenmekte ıdi. NefiediJm bir be. yük milli bir b.,ram olarak kabul R. Kaaaeı admdaki ha müJlendis, l IWKla W.eıa,aaiyetl~ ~ bq· 

~ tiddetl' muharebeler o=ı·~m=ış:le~rd:ı~r, __________ _::_y:an:n:a:m:ed:e~v=e~po=li:ıe~k:art:ı ~teca:vu:·:z~~ed:il:mifti:·:·,~· iiııiii~·~~ .... ~ıliıııııii~F:ra:n~ı:ız:.:d:on:a:n:m:u:•~=~==· ==i''~:erj;.•~== •• 



Sahife: 'l. 

''TÜRKiYE GiBi, 
Çöllerde büyük bir kalkınma 

arzusu var 
------·------

lbnissuud diyarında hareketler 
Riyaz 18 Te,rlntevvel 

Kral lbnisuudun riyasetinde doğ
muş bulunan Suudi Arap devletinin 
durumunu tetkik eden siyasiler Kra · 
lın oğullan arasında başgösteren 
ihtilafin nasıl bir vaziyet ihdas ede
ceğini tetkik eylemektedir. 

Veliahd Emir Suud, babası gibi 
ananelere kadim Arap kültürüne 
bağlı ve sadık kalmak istiyor ve A -
rap medeniyetine ikrahla bakıyor. 

Fakat Emir Faysal, otomobil, 
teldon ve yazı makinesinin kabulü
nü kafi görmemekte, o, Türkiyede 
olduğu gibi hakiki bir inkilap iste· 
mektedir. 

işte bu vaziyet karşısında kalan 
Kral, bu fikir ihtilafrnrn devlet par
çalamasından korkmuş ve Krallık 
meclisinı Riyazda toplamıştır. 

Bu toplantrnm resmi H ':ıelıi da· 
bili idarenin tanzimi ve vergilerin 
kabileler 3rasında tevzii olduğu bil. 
dirilmişse de , Kralın çadrnnda sızan 
haberler, en mühim müzakere mev
zuunun emirler arasındaki ihtilaf ol
duğunu öğrenmiştir. 

Londradaki son 
müzakereler 

- Birinci sahifeden artan -

Murahhası çok şayanı dikkat bir nu
tuk sciylemiştir. Murahhas ezcümle : 

·• Ecnebi gönüllüler lspanradan 
tamamen çekilmedikçe ve çekildiği· 

ne dair büyük devletlere kanaat gel
medikçe muhariplik meselesi konu
şulamaz. Eski tezlerin yeniden mü 
zakeresi de manasızdır. 

Buniarın yeniden :müzakeresi va
kıt kazanmak için göz boyamaktan 
başka bir şey değildir ... Demiştir. 

Fransız, Alman, ltalyan, Sovyet 
tezleri birbırine o'.kadar zıddır ki an
laşmaya asla imkan yoktur. Şunu 
kaydetmelidir ki Ademi Müdahale 
komitesi iflas etmek üzeredir. 

Londra : 20 (Radyo) - Ademi 
Müdahale komitesinin son toplantı· 
sı memnuniyet bahşolmaktan çok 

uzaktır. 
Üç saat süren münal<. aşa dan son 

ra V<!rdiği beyanatta Ademi Müda 
halenin bir çıkmaza girmiş olduğu
nu ve Tali komitenin yeni bir hamle 
yapmağa teşebbiıs edeceğini söy
lemiştir. 

ltalyan Murahhası B. Grandi 
eski vaziyetde ırar etmiştir, 

Fransız Sefiri beyhude yere , 
ltalyan Murahhasından izahat alma 
ğa uğraşmıştır . Bütün gayretler ho 
şa çıkmıştır. 

Alman Maslahatgüzarı B. Gran
diyi iltizam etmiştir. Belçika ve Çe 
koslovakya delegeleri Fransız tek· 
lifine taraftar olmuşlardır. 

Portekiz Murahhası, kontrol ve 
harp malzamesi gönderilmesi işleri 
müstesna olmak şartile ltalyan ve 
Alman murahhaslannınkine uygun 
bir vaziyet almıştır. 

Sovyet murahhasının beyana· 
tından , Sovyet hükumetinin vaziyc 
tinin üç aydanberi yeri değişmemiş 
olduğu ve Fransız teklifini reddetti· 
ği anlaşılmıştır. Sovyet Murahhası, 
diğer hükümetler Fransız teklifini 
kabul ettiği takdirde hükumetinin 
bu hususta hiç bir müşkilat çıkar • 
mıyacağını da ilave etmiştir: 

Asıl müşkilat ecnebi gönüllüle
rinin çekilmesi ile muharip hakkı ve. 
rilmesi meselesi arasındaki münase. 
betten ileri gelmektedir. 

B, Eden murahhasların verecek
leri karar hususunda epeyce düşü 

Bu içtimada söz alan Emir Suud 
Vahabi imparatorluğunun tesisine, 
bab:ısının dine temesük sayesinde 

muvaffak olduğunu, memlekette bir 
inkilap yapılamıyacağını söylemiş 
ve garp adalının kabulü halinde ma. 

nevi bir inhitatla maddi refahı yok 
edeceğini kaydeylemiştir. 

Bu iddiaya cevap veren Emir· 
Faysal ise Garbın yeni islahatı ka 
bul edilmediği takdirde ve lbni Su
udun vefatından sonra devletin ya

şamıyacağınr !rakın, Yemenin en 
yeni silahla mücehhez ordular vu
cuda getirmekte olduklarıııı söyle
miştir. 

Emir Faysal, Musolininin Ye. 
men Veliahtına bir çok tank, top 

ve tayyare hediye etmiş bulunduğu· 
na Krallık meclisinın nazarı '.dikka. 
tırıı celbetmiş ve demitir ki 

• - Bu suretle silahlanmakta 
olan Yemen, üç yıl önce Kral Suut 
tarafından uğratıldığı mağlubiyetin 
intikamını alma~a teşebbüs te ge· 
cikmiyecektir. 

VANGÖLÜNDE 

İkinci gemi göle 
indirildi 

BiTLiSLiLER B. CELAL BAYARA 
ŞUKRANLARINI ARZETTILER 

Van : (Hususi muhabirimizden) 
Van gölünde işletilmek üzc:re Eko 
nomı Bakanlığı fabrika ve havuz· 
larında tamamen Türk işçileri tara l 
fından yapılan Bitlis gemisi burada 
gene Türk işçileri tarafından kurul
duktan sonra törenle suya indiril
miştir. 

Bitlis gemisi bu vasıtalarla yapı
lan ve göle ind irilen gemil-rden 
ikincisidir. Bundan bir müddet ev· 
vel de Van gemisi suya indiril
mişti. Halk bu iki ge.ni ile gölde 
gidi~ ve gelişin çok muntazam bir 
hale konmasından dolayı sevinç için· 
d,•dirler . 

Van gemisinin boyu 33.25 metre 
genişliği 6 m~tredir. Sürati 10 mil• 
dir. 60 ton yük almaktadır . içinde 
24 kişilik birinci mevki yolcu 18 
yataklı ve 50 adet ikinci mevki ka
marası vardır. Ge rıide elektrık, ka. 
lorifer ve radyo tesisatı vardır . 

ikinci gemi Van gölü kenannda 
Tatuanda suya indirilmiştir. Bu mü. 
rıasebetle Tatuan belediye reisi 
Başvekalet Vekili B. Celal Bayara 
bir telgraf 'göndermiştir ve Bitlis 
gemisinin suya indirilmesi dolayısile 
coşkunluk tezahüratı gösteren Bit
lislilerin şükran hislerini arzetmiştir. 

Lazk1yede intihap 

Lazkiye : 20 1 TÜRKSÖZÜ mu. 
ha birinden J - Hükümet ile vataniler 
ve sabık meclis azaları arasında 

yapılan anlaşma üzerine ikinci derece 
intihabatın bugün yapılması takar. 
rür etmiştir. 

Bugün sabaha kadar devam edcıı 
içtimalaı da hazı. müntehibi saniler 
üzerinde tesir yapılmak istenmiş 

ve particiler sabaha kadar çalışmış 
lardrr. 

nebilmelerini temin nıaksadilc Tali 

~omisyonun toplan~ısının tehir edil· 
ınesini tavsiye etmiştir. 

Komite saat 15,30 da ·yeni bir 
toplantı yapacaktır. 

Türksözü 

- . .. 

• Ş~ lh ü rr 
'---------------------· -------------------·-, 
Adananın aldığı 

tayyareler 

Adanalıların değerli yardımla

rile alınan 8 inci ve dokuzuncu A 
dana tayyareleri ve keza Ceyhanrn 
aldığı yeni tayyare, haber aldığımıza 
göre, Cümlıuriyet bayramından son
ra şehrimize getirilecek ve büyük 
merasimle ad konacaktır. 

Cömerd Adanalılar daha bir 
çok yeni tayyareler alarak ordumu
za hediye edeceklerdir. 

Odun kömür me
selesi ve alınan 

tedbirler 

Yakacak ihtiyacını temin ıçın 
Adana merkezinin ormansızlığı yü
zünden Dörtyol, Osmaniye ve Bah 
çe kazalarından odun ve kömür 
temin edilmek üzere iki mühendis 
mezkur kazalara gitmişlerdir . 

Halkevinin hazır
ladığı konser 
29 Teşrinevvel Cümhuriyet bay· 

ramı şerefine Halkevimizin:Ar komi. 
lesi halkımıza çok güzel bir konser 
vermek için hazırlanmaktadır. 

Konser 28 Birinci Teşrin per
şenbe günü gecesi halkevi salonunda 
verilecektir. 
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Taksitle 
mahbusluk 

N 

1 
i 
i 

evyork belediyesi, 1-er taraftı j. 
büyük bir merak uyandıran yı 

ni biı kanun kabul etmiştir: 
Küçük cürümler işlemiş olup 11 

hapse mahkürn edilenler, bu nıl~· 
kümiyet borçlarını "taksitle. yani~ 
zar azar ödeyebileceklerdir. Mesel> 
ancak pazar günleri ... 

llöylelikle, mesela bir veya i~ 
ay hapse mahkum edilenler, yalJ111 

pazar g;inleri hapishaned~ kalar,ic 
adi günlerde işlerine devam edebi 
leceklerdir. 

Öğretmenlerin 
toplantısı 

Bunlar zaman zaman,orman da
iresine raporlarını göndermektedir. 
ler. Şehrimizde mevcud odun ve 
kömür buhranının önüne geçmek 
gayesıle ve kış mevsimi içinde hal
kın kömür ve odunu bol bir şekilde 
temin etmesi için kafi miktarda odu
nu ve kömürün serbest artırma 
suretile satışa konulmakta olduğu · 

haber alınmıştır. 

Cümhuriyet bayramı münasebe 
tile verilecek bu konserin çok iyi ol 
ması ve halkımıza iyi bir gece ge
çirilmesi·gayesile komite mesaısını 

artırmıştır. 

Bir adamı ve karısını 
döğmüş 

iki ayı tecavüz eden hapis\ı 
J taksitle ödenemez!., 

Dün şehrimiz Gazi ilk okulunda 
bütün ilk okul öğretmenleri iki mü. 
him içtima yapmışlardır. Öğretmen. 
!erin yapmiş oldukları bu toplantı
larda bilhassa talebe durumu tetkik 
edilmiş ve bazı kararlar ittihaz edil. 
miştir. 

Köy muallimleı i sağlık 

kursuna gidecekler 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti vilayetlere )'aptrğı bir ta
mimle köy kanunu gereğince tayin 

edilecek köy sağlık koruyucula ına 1 
mahsus 6 hafla devam etmek üzere 
bir kurs açılmasını emretmiştir. 

Bu kursa 25 - 40 yaşında ilk 

tahsil görmüş vatandaşlar alınacak 
köy öğretmenleri bu işlere bilhasa 
tercih edileceklerdir. Kurs proğra
mını kısa teşrih, fizyoloji, hıfzrsaıh

ha, salgın hastalıkları, kazalara kar· 
şı ilk Yardım ılerslcri teşkil etmek· 

tedir, 

Antebe gidecek 
mütehassıs 

Şehrimiz Ziraat mücadele is 
tas yon müdürü Haydar lrtelin,Ga · 
zianttp fıstıklarındaki haşeratı tet 
kik etmek üzere yakında Antep 1 

ve havalisine bir tetkik seyahatına 
çıkacağı öğrenilmiştir . 

Yurddaş ! 1 

Mahkemelerde 
-·------

Tevkif edildi 

Jandarmalar, vazife gördükleri 
sırada dövmekten suçlu olup karşı 
yaka mahallesinde oturan Mehmet 
oğlu Hasan, sorğusu yaı.ıılmak üzere 
birinci sulh cezaya getirilmiş ve suç
lunun sorğusu yapıldıktan sonra da 
tevkif edilerek ceza evine gönderil· 

miştir. 

Cezası tecil edildi 

Su gediği mahallesinde "5. numa
ralı evde oturan Mehmet kızı Zeb
raya hakaret etmek v& dövmekten 
suçlu Yeni istasyonda şef tiren Salih 
olu kemal hakkında birinci sulh ce. 
zada yapilan duruşma sonunda suç 
!unun suçu sabit olduğundan, söğ
mekten üç gün hapsine ve bir lira 

ağır para cezasırıa mahkumiyetine 
ve dövmekten de beraatine karar 
verilmiştir. 

Suçlunun sabıkası olmadığından 
bu cezası da tecil edilmiştir. 

Hatayda yersiz 
hadiseler 

- Birinci sahifeden arlan-

Hüseyin, oğlu Ahmet adında bi. 
rinin Musa ve karısı Refikayı iki 
günde iyi olacak derecede döğdüğü 
anlaşıldığından suçlular hakkında 

kanuni muameleye başlamıştır. 

Harp Sanayi 
sınıfına yevmiye 

Verilecek 

Ankara : 20 [ Hususi ] - al· 
dığım malümata göre Askeri fabri
kaların seferde sanatkar ihtiyacını 
şimdiden karşılamak, ordunun ha
zar ve stfer için bir kısım silah ve 
mühümmat ihtiyaçlarım daha ucuza 
maletmek ve az bir masrafla çok 
iş çıkarmak maksadiyle teşkil edil
miş olan harp sanayiııii sınıfı için 
Hükumet bir Kanun Pröjesi hazır

lanmıştır. 

Bu proje ıle, hizmeti diğer sınıf
lar hizmetinden uzun ve ağır ol an 
bu sınıfa ragbetin artırılması gibi 
sebeblerden başka imalatın nefase-
ti ve istihsalatın azami randıman • 
nın elde edilebilmesi için devamlı j 
surette fikir ve beden enerjisi har- ' 
cıyacak olan bu sınıf mensublarına 
bir. yıpranma hakkı karşılığı olarak 1 

ehliyet derecelerine göre birer mik
dar yevmiye verilecektir. 

Üç maddelik olan proje şudur: 
"Askeri fabrikalar (kara, deniz, 

hava) kadrolarına dahil harp kıta 
lan erlerine kanuni istihkaklarından 
başka bu kıtalarına iltihaklarından 
itibaren üç ay geçtikten sonra baş-

Hassaten komşu devletletlerle lamak şartiyle ehliyeh gösteren ve 
ve lngiltere i'e münesabatımız çok mesaileriyle müesseseyi menfaatlen-
iyidir, Fransa ile de öyledir. Balkan. diren erlere sırf çalıştıkları günlere 

fıtra ve Zekatını Türk Hava 
Kurumu Adana .)ubcsine ver. Ve
receğin para Tayyare Cemiyeti , 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku· 
rumları arasında paylaşılacaktır · 
Yapacağın en küçük yardımla ha
vanı koruyacak , kimsesiz yavru· 

!ardan başka ltalya, Almanya ve mahsus olmak ve birinci sene en 
I Rusya ile iyi ıniirıasebat tesis ve çok 50, ikinci sene de 100 kuruşu 

idame edilmektedır. geçmemek üzere askeri fabrikalarca 

l
larrnr sevindirecek, ve senin için cep 

hede çarpışarak malül kalan va· 
tandaşı sevindireceksin. 

Mısırda fevkalade 
vaziyetler 

Kahire 20 - Mısır meclisi ıne· 
busanı 23 teşrinievvelde fevkalade 
içtimaa davet edilmiştir . 

Başvekil Nahhas Paşa ile ıııu 
halefet lideri Nekraşi Paşa arasın 
daki ihtilafın halline ve itilaf cep· 
hesi kurulmasıııa çalışılmaktadır. 

lngiliz bahriye nazırı Mister Dif 
Kol ·r Portsaide ve oradan lskerıde· 
riyeye gelmiştir. 

Resmen bildirildiğine göre nazır 
ve maiyeti erkanı burada mühim bir 
toplantı yapacak, bu toplantıda Mı
sır kuvvetleri kumandanları da ha· 
zır bulunacaklardır . Bu toplantının 
son ltalyan harekatile alakadar ol
duğu söylenmektedır. 

Şark devlet'erile olan münase- takdir edilecı:k bir yevmiye verilir. 
batımıza gelince: bilhassa Irak ve Bu yevmiyeler, askeri fabrika-
lran ile olan dosluğumuz kardeşlik lar büdcelerinin amele ücretleri ter· 

derecesindedir. Tenıeııni ederiz ki, tibinden tesviye olunur .• 
ayni dostluk ve kardeşlik münase· Proje neşri tarihinden muteber 

batını kendisi için yalnız hayır ve olacaktır. 
saadet istediğimız komşumuz Suri· -ı•-•••-•İN' •••-
ye ile de tesis edelim. 1 

Elli~a sahibi, bundan sonra sa- 1 
yın konsolosa Sancağa gelecek Türk 
gümrük muntakası beytinin ne za
nnn geleceğini, konsolosluk lıinala 
rrıunn ne vakit kurulacağını sormak
ta ve bu suallerine, sayın Başkon· 
solosun bize vaki olan beyanatla 
rında verıniş oldukları cevapları al
dıktan sonra şu son sualle nıulaka
tını bitirmektedir: 

"iş Bankası ne zaman gelecek 
ve işe başlıyacaktır. Bankıının ls
kcoderun ve Antakyada iki şübesi· 
mi olacaktır?" 

•. iş Bankası Halayda bir ~u'1e 
açmak kararını vermiştir. Be:ıce 

lskeııdorun de l,ir şübe açmak kafi 

olsa gerektir. lskenderunda açıla
cak olen ştıbe bütün Sancak işle· 
rıne hızmet edclJilir .• 

ULUS 
Her gUn 12 sahife 

Yeni Ulus 29 Teşrinevvel 
nushasile size kendini 

tanıtacak 

Romanlar, hikayeler, dünya haberleri 
siyasi, içtimai, iktisadi nıakalelrr. 

Majazln, kUltUr, kadın, çocuk, 
ziraat sahlfelerı 

Ankara ve Kamutayı 
yakından takip 

Garip değil mi?. 

Kuyruklarına. kırınıı• 

Lamba bağlanan Kediler 

M eşhur Amerikan mulıaı rirİ l)ı ı 
Himan, hala mevcut bulun• 

fakat bu mevcudiyetleri unutul 
eski ve yeni Amerikan k3nuolY 

hakkında çok şayanı dikkat bir ~ 
ser y a z m ı ş t ı r . işte bu Ç" 

garip kanunlardan bazılaıı: 
Ohyo eyaletinde kediler, gect' 

leri, kuyruklarına kırmızı bir ıı1 
bağlanmadan, sokaklarda dolaşaııı' 
lar. . ' .,ol! 

Los Ancelosda erkekle • fn ) 

taşımayabilirler. 1 

Vaşingtona dahil Santrali ad~ h 
daki küçük şehirde, erkekler s• k 
bırakmak mecburiyetindedirler· ; ~ 

Boston'da keman çalmak yn! 
tır. Burada köpeklerin Lıoyu 30 · 
timetreyi geçemez!.. 

Karolin'de cepte tabanca bul 
madıkça kiliseye gitmek ınclfl 
dur. 

Virjiniyada, apartıın•n içİ•' ıi 
banyo öfasını yapt11nı ık y.1«1~ h 
Ancak evin bahçelerınde ) ıkD t 

bilir. 
Kaliforniyada, otoıno 1 1il vr ti 

yare içinde, Balinadan Lıaşka ,. 

şi hayvan avlamak kntiyen ıneıtl d 
dur!. 

Bütün bu kanunları hala 0' d 
yet mevkiindedir. Çünkü ilgaı,rı a 
susunda yeni bir kanun ncşredıl ı, 
miştir. Binaenaleyh bun·ı 111 11 ~ h 
hareket edenlerin cezaya çar1'11' ı~ 
ları ihtimali hala mevcuttur. •ı 

Sağırların· tcıyyarcYıe ~ 
tedavisi 

.J.· 

A merikada bazı sağıdıklarl '.. ~ı 
vi için tayyareyle aııi ,~.. il 

tecrübe edilmektedir. hi 
Nitekim, bundan bir rnüd3': ~ 1 

vel Filadelfiyada sağırlığa tıılU 
olan Üç yaşında bir çocuk tO 
kadem yüksekliğe çıkaı ılıııış ,·e 
at le indirilmiştir. 

Fakat, tecrübede muvaffak ~ 
elde edilememiştir.' Çünkü dadı tJ 
kollarında uyuy~n çocu'c anca~ A. 
ten sonra uyanmıştır!.. l 

Bir Amerikan 
garabeti daha ! 

B undan bir müddet e')vel, /ı: 
kanın Bruklin ş·~hrinde, tuıı 

ars adında 63 yaşlarırıda biı kıı. 
Bıraktığı vasiyetnamede, ka11 

cenaze merasimi yapılamanıas 
vücudunun bazı eşyalari)'lc tıe 
gömülmesini istiyordu. 

Eşyalar şunlardı : 
Babası tarafından yazılnı1' 

yirmi cilt hatıra defderi; Aıı 
mektuplarını ihtiva eden• ko 
bir sandık; küçükken giydiğ'I 
kordelalı beyaz önlükle kırııı' ııı, 
rapları: çok sevdiği köpeğiıı 1 ~ lü 
ması. Annesinin bastonu ve ~ te 
ken okuduğu üç cild şiir kitalıl ~e 

Maamafih bunda şaşıla 
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Garip tesadüilerin lutfuna uğrayp~ . 
, 

~EŞtiURLAR 
ı ......... _ 

Türksözü Sahife : 3 

Seyhan Vilayetinden : 
Hususi muhasebenin 13 10/937 

Çarşamba günü ihalesi mukarrer o· 
lan evrakı matbuası, şartnamede ba· 
zı tadilat yapıldığından dolayı yeni
den eksiltmeye konulmuştur. 

1 -:--·-.._·-·~-~~~ ·---·-._·--·----·~ 

i Üstüste kazaya uğrayıp yataklara düşen bir.,.~ 
~gazete muhabiri en şöhretli Romancı nasıl, oldu? i 

............. 41jıııı.-.-., .... .-.. __ .. -... __ ~· .. - .. .-...--.. -.. .. .-. .. -·---- - .... - · " 

~ ~ 

, ASturi düşmek •• uz ere 
1 - Muhammen bedeli (2599) 

lira (80) kuruştur. 
2 - Nümunelerle şartnamesi 

Hususi Mahasebe kaleminde görüle· 
bilir . 

«' Meşhur muhteri Edisona sor· ı 
hılışlar: 

- Deha nedir ? 
F.dison hiç tereddüt etmemiş: 

HAPiSHANEDE TECRÜBELER 

Otomobil satan magazaların İ· 
linlarında sık sık tesadüf ettiğiniz 
Goodyear lastiklerinin piy'asaya çık 
masına ve sahibini zengin etmesine 
dt gene böyle bir aksi tesadüf se · 

Casuslar faalif ette Milliyetçiler ilerliyorlar 
3 - .Eksiltme ikinci - Teşrinin 

onucu Çarşamba günii saat on bir
de Vilayet dainıi encümeninde ya . 
pılacaktır. 

d~ - Yüzde doksan dokuz ter 
j~ ~kıne, yüzde bir akıl !cevabmı ver· 

r lııış, 
ıoıf 
,,t. ltıa ~akikaten şan, şöhret sahibi ol-
ebi' ttı k istiyorsanız meşakkate katlan-

' •nız icap eder. yoksa oturduğu
isle' ~Ulz Yerde şöhret sizin ayağınına 

<>e lllez. 

v Fakat birçok g':lrıp t«"sadüfler 
h ıltdır ki bir gün içinde insanı meş
bur ediverirler. Edison, Goodyear, 

0~tİin beynenlmilel bir muharrir 
'- ~. tnergaret Mitchell hep aksi te· 
İij~~ler netict>sİ ş4öhret ve neti?e 

arıle servet sahibi olmuşlardır. 
~ Bugün bir milyondan fazla nüs
h' satarak düny'anın en çolC ol<:u. 
·•arı ~· b . • ' ~- ıta mın muliarrır margaret 
~d'Chell şöhretini bir hastalığa borç;.. 

Ur,; 

doı Varner sütü.dyosunun, 200 .. bin 
~~r ve~erek film ?aklarını aldı .. 
Ilı ne Vıth the Vınd,, roman!nın' 
t' Uharriri, Amerikada Atlan ta şeh
;rıde bir gazetede muhbirlik , edi· • 
1 Ot V~ hiç Ôe parlak bir İstikba
he ııahip gibi görünmüyordu. Hele 
~stalarup yatınc J atisi büsbütün 
ak t~rdı. l}i olu,) Kalktığı gün, bir 
rı. sı fesdüfle topuğunu · kırarak tek 
~r . 
~1 >'~ttı. Bundan sonra kaza kaza-
tıl~ak~p etti. Kaburga kemiği kı· 
h '· Üstüne b~a bir hastalık da 
~ itl~i. Jşinide lcaybetmiş oldu· 
i . Odan doktorlar ona sıkılm2t1Dası 
Çıtı lih . . he 1 1 · r ..._ 

3i . naru r şey e meşgu e"nıe-

h tıı tavsiye= -ettiler. Bunun üzerine 
~~~a· en ~ôlay-vl! ucuz çareyi kabul 
~1 '· Kaleme JCüvvet bir roman yaz
lab Netice : HitlerİD "Kavgam;, 'ki-

" s •rıdan sonra dünyanın en çok 
d~tılan kita-bı...kale~e 'alınnııf ol· 
~. 

d l'abii bu eserin yazılmasını sa
~~ce aksi tesadüfe hamledemeyiz . 
la Şartlar altında roman yazmış o
h~:~tın adedi sayısızdır. Mis Mite· 
j~ ın'.. eserini vücude getirebilmek 
isr Şuphesiz büyük bir kabiliyet ve 

ıe ~a~~a~a malikti. Yalniz burada na. 
1 te dıkkate alınacak nokta bu aksi 

t.. ~~Ciflerm muharrire yazmak ve 
ı1ı. ı..· ıJıY.efiai denemek fırsatını ver· 
~ ·~ş '7 . 

.' i• l)j <>lrnasıdır. Hastalanıp ışınden 
10

' iJctııilsaydı gece gündüz muhbirlik 
hi ll)~ğul olan Mi.s Mitchell belki 
~.; ı...~r zaman roman yazmaya va. 

Ylllqyacakb . 
~!ŞHUR MAR .{ O POLO 

~·t Maaınaf ıh hasta yatağının Mis 
~ thetıe vermiş olduğu bu fırsatı 
\ Çok hallerde erkeklere hapisha 
~~er~iştir. Orta asırlarda kara
Aı,. Çıtıc giden ve Çin hakknıda 
I~ fQpaya ilk malumatı getiren meş-
·~, ~Yyah Mar.ko Polo hapsedil
}~ lttış olsaydı onu şimdi bütün dün-

~Utrnu5 olacektı . 
A "\Çirıdc bir siyasi sebebt~n dol~ 
uiı kı'ltı'~ileh J,tarko Polo d\Jf-sı

<ll~ sını gidermek için kalemi ele 
Zıvc ş meşhur seyahatnamesini ya· 
a'k'tıtllıişti. Daima lanet ettiği ".>u 
olll) 'ttsadijf neticesi hiç farkında ~ 
Şfııt~il? şöhr~ rlkazaruvermişti . 
c() 1 sınemanın meşhur yıldızı Gary 
~e~~er Marko Polo rolünde filim 

ıf tıyor 

'--.' 
Şey -------------
ba~ >'kk.. Elbet ihtiyar kızların da 

~ aprisleri olacak .. 
tıı k lfavunlar da kıymetli cşyalar
lü1tti ~ndil~riyle beraber mezara gö 
ten l'ferdı . Eskı Hindliler ise, öldük 
ıev Sonra, kendileriyle beraber diri 

~elcrini de yaktırırlardı. 

bep olmuştur . 
İflas eden Goodyear hapishane

de ne yapacağını bilmediği için o 
zaman pek kıymetsiz olan kauçuk 
ile tecrübeler yaparak vaktini ge· 
çirmeye çalıştı. Düşündü taşındı bu 
elastiki maddeyi bir çok yerlerde 
kullanmak imkanı vardı. Fakşt i~ti. 
mal edilebilmesi için katilaştırılması 
icap ediyordu. Bunu düşüne düşü 
ne bulduktan sonra tecrübelere 

. başladı. Fakat muvaffak olması 
başka bir aksi tesadüf neticesi ol
du ; 

İngilterede tayyare · 
planları çalındı 

Paris;20 (Radyo) Londradan bildirildi·\ 
ğine göre, 1ngiliz emniyet Direktörlüğü I 
ParmaJJ kumpanyasından tayyare in. 
şasma aid gizli planların çalındığını 1 
haber alarak, casusları yakalamak 
üzere hummalı bir faaliye~e girişmişti:· I 
Diğertaraftan hava nezatetı de ehemmı· 
yelle tah '<ika ta başlamıştır. 

Son zamanlardaki casus faaliyeti 
um~mi harbe takaddüm eden hizli ve 
hu malı faaliyete benzetilmektedir. 

' 
Mman ~Başvekalet müs-

teşarı; .Pariste 

Bir gün elinde, bir çanağın için 1 Paris :· 20 (Radyo) ~ Alman 
de kükürtle karışık kavçuk taşıyor· ' BaŞvekilet müsteşarı Parise gelmtş· . 

Paris : 20 ( Radyo ) - San Se· 
bastiyandan bildirildiğine göre , 
miJJiyetperverler Asturideki ileri 
]emelerine devam etmektedirler. Bu 
mıntıkada milliyetperverler 2000 
esir almışlardır.Maneviyatları km1an 
hükumet kıtaları ricat etmektedir. 

Bundan başka bir çok köy ve ka· 
sabalar işgal edilmiştir . Astürinin 
milliyet19erverler tarafından zaptı 
bir saat meselesi halini almıştır . 

Bayon: 20 ( Radyo ) - Bayona 
gelmekte olan ve ·.maden yüklü bu
lunan bir Fransız şilepi millryetperı
ver bir kravö:ıör tarafından t~vkif 

' 

du. Ayağı hah~a takıldı. S9banw 1 tir . • ~· ~ ~ ., 
üı:ıtüne dü~tü. Kauçukla karışık kü- Suriye hariciye ve dahi
kürt kızgın soba demiri üstünde ı ı · vekili istifa mı ediyor? 
öyle bir pis koku nt'şretti·ki ayağa ' ı ıye.. 1 

·- .. İ 
fırladı. Temi~(F~eye koyuldu. Bir ç ~ .. " . "': -:. Roma : 29 ... (Radyo) - falya 
de ne baksın kauçuklar katılaşma. . ~an:ı, : 20.e\· TU~-~ÔZÜ ~~uha-... 'hükumeti' hisse• şirketler serma~e-
mış mı! işte bu aksi tes~düf neti· bırınden ) - On gundenberı has- sinden yüzde on vergi alacaktır: Bu 

d 1 ! talık '1'ahanesile 'otelden dışarı çık vergi, beş mil)'lir kadar tutacak 've cesi kauçuk vulkanize e i mişti H . . D h·ı· · · 
b 1 b k mıyan arıcıye ve a ı ıye vezırı bu para silahlanma siyasetini idame Goodyear u suret t: ça uca ve S d il h C b' . . . t"f t •w • • 

. . . . a u a a ırının ıs ı a e tıgı veya uğrunda ve- aynı zamanda bü9çe iyemden zengın oluvermı.ş ı . 1 . h d L ı·f · ı 
ÇiKLET NASIL ICBfEIHLDt ? t eaeceğ'ı a~ın . $1 murıte 1 şayıa ar müvazenesi için sarf olunacaktır. 

· "l'l"j\J ~ ; vard11 ."'1 
.... • • .. ~ /. • 

1 ~ c Kazancı az şirketlerden bu ver 
Bug~~ı '.A.merik~~~ ~~~ s_irtı ağ: S . - H. ~ muahedesi gi alınmıyacaktır. 

zından duşmıyen çıklef ae bır aksı urıye ıcaz 
tesadüf ~eticesi, ·keşfe'aii';JiŞ ve sa· 
hibini bu suretle zengin etmiştir . 
Nevyorkta oturmakta olan Tnomas 

~d • • d L, \ d • . ıı: b' an1s ısının e wır a am evınıo ır ... 
atını AlamoX isminde bir M~ksi
~h generala kiralamıştı . General , 
kirayı vermeden kaçınca 'Rho · 
mas A d a m s e ş y a s ı n a el 
oydu. Bir köşede bir kasaQın içinde 

yapaşkan bir maJöe ·vardı. Bu,Mek· 1 

" sikada büyüyen bir agacm chichle 
namı verilen ifrazatı idi. Serde biraz 
kimyagerlik olduğu için Adall)s bu 
yapışkan aıadde ile bir nevi Kauçuk 
muşamba yapmak istedi. Fakat di
ger kauçuklar gibi chicle ..,..vulkanize 
olmadı . Yapışkanlığını muhafaza 

.etti. imal ettiği muşamba sandalye 
üzerine oturduğu vakit yapışakaldı. 
Bu sef~r chicledep çi,zıne im.aline " 
kalktı.~ Çızmeler de ay1ğına yapı· 
şmca nihayet generalden kalan bu 
maddeyi takma dişler için damak 
imalinde kullanmayı düşündü. Teşeb· 
büsü işiten dişçi arkadaşı alay etti. 
Adams iyiden iyiye hiddet ederek 
chicleyi at~ağa karar verdi. Bu anda 
general Alaomnun bu maddeyi çiğ 

~nediği aklına geldi. Bir de bun.ı tec
rübe etti . Hoşuna gitti. Bir kere de 
şekerle karıştırarak tecrübe e Lti . 
Bu daha hoştu. Bu suretle chiclet 
icat edilmiş oldu. 

Mamafi servet ve şöhretlerini 
aksi lesadüf e medyun olan yukarda 
ismi geç.erıleı İn hepsinin kabiliyeti 
olduğu inkar eöilemez . Bidayette 

' ' bunlara arkasını çevirtn tali 1perisi 
yüzünü çe~irioc~, f ır.satlct,n istifade 
etmeyi bilmişlerdir. .t 

SOQ" • IHRAC~Tl 
Fakat Amerikan ihtilali zama

nında tnlşhur . vc .. zengin qlan l'imothy 
İl' 

DeXter isminde birisi için tali pe-
risinin yaptıkları anlatmakla bitmek 
tükenmek bilmez . ., 

Bir gün babasından kalad pa
raları "nasıl 'sarfedeceğiri'i Jüşünen 

Timotly Deksterc bir arkadaşı şaka 
olsun diye : 

- ·soba al, cenup adalarına sev 
ket, sat çok kazanırsın! diyor. 

Saf Timoth · Dexter bu tavsiye· 
ye hemcıı İl!anıyor. Yaz olduğu ic;in 
piyasadaki bütün sobaları ucuz sa. 

Şam : 20 { TÜRKSÖZÜ mu. 
"fiabirinden ] - Hicaz Hö~üm~ti ile 
Suriye hükumeti arasında akdolu· 
nac~k 1kardeştik ve doslluk ,muahe· 
desinin kona:Şulmasına · l>aşlanmı~ır. 

' ilk konuşrrla Hicaz Kralının müsteı. 
şan Yusuf Yasin ile Vü~era reisi 
aras!nda. diin sarayda yapılmıştır, 

TAN . Sinemasında 
• ' BU ·~•AKŞAM 
2 Heyecanlı film birden 

1 
Kahraman artist KEN MA YNERT 

in en heyecanlı Hltni olan 

Ölüm Kervanı 
1( • 2 

Umum arzu üzerine BUC JONES in 
Kan ;; davası 

Pek yakında.: 

YÜRÜYEN ÖLÜ-BAY TEKiN
KIRIM HARBİ 

Yurddaş ! 
Türk hiç bir savaşta diğer yıus

lardan geri kalmaz: " Beynelmi/cl 
Arttırma ,, gününde de ödevi ni 
yap . 
Ulusal f./~korıunıı ı t'e 1rlfımw l\tmwıu 

r 
Alsaray 

Sineması 

BU . AKŞAM 

· Dünyanın en güzel sesli tenörü 

" Benjamino Gıglı ,, u 

Unutma beni 
ilave : Vahşi kuşu devam ediyor 

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

8633 
____ ...;8,;,;63-4,... ____ ..... ------------

------------------------------------------------------
. Doktor Ekrem Baltacı 

13u kerre tetkik seyahat;nden dönerek Abidinpaşada büyük 
eczahane üstündeki muayenehanesinde yeni getirt-

tiği so~ sistem Diyatermi, elektrik ve 
Rontgen aıetıeriıe hastalarını teşhis ve tedaviye başlamıştır. 

-._.. ...... __ 
tın alarak ce ıı uba ihraç ediyor. Ce
nuptakiJer sobayı ne yapsınlar ? Gü 

'neşten piştilderi yetmiyormuş gibi 
bir de soba mı yaksınlar '? Fakat 
şeker pekmezi yapanlardan biri bu 
saç ~~baların pekmezi- ICaynatnıakta 
kul laııılabileceğini k eşfedi yor.Deks-

ı 

ter kısa ~tamanda cerıupla bu soba 
lan elden çıkararak zengin oluyor. 

İngiliz kömür ihracatının merkezi 
Nevcasttle şehridir. fngilizler boş 
yere emek sarfet~eyi ifade etmek 
istedikleri vakit "Nevcastle kömür 
göndermiş,, derler. Çocukluğund.m 

8578 12-15 

beri bu tabiri işiten fakat bir türlü 
manasını idrak edemiyen Dekstar bir 
gün Amerikada satın alahldiği bü· 
tün kömürleri "Nevcaslle .. sevkedi· 

yor.Bu haberi işiten herkes gülme
ye b,aşlayınca mahvolduğunu anlıyor. 

Fakat tali peri_si önu gene ter~etmiş 
değildir. Kömür ' yüklü vapurların 

Nevcastle vardığı "tarihte kümür ma 

denlerinde bir grev oluyor ve bizim 
Dckster kömürlerden büyük kar e<li . , 

yor. 

Tali buna derler işte ! 

edilerek bir lspanyol limanına gö. 
türülmüş ise de o civarda bulunan 
bir Fransız torpidosunun talebi üze 
rine serbt. st bırakılmıştır. 

1 - Eksiltme - açık surette
dir. 

5 - Muvakkat teminat mıkdarı 
( 195) yüz doksan beş lira 'dır. 

8635 21--2~26~6 __________ .... _________________________________________ __ 

Asri S. ' ınema .. 
Halkın arzu ve istekleri üzerine sinema müdüriyeti hiç bir 

lıktan çekinmiyerek yeni ve büyük bir program sunar !.. 

PEK 

Kemal Sahir yeni heyeti temsiliyesi 

~ayan Mualla 
Okuyucu arkadaşlarile !.. 

gece 
Komik Sezai 

Ve arkadaşları zengin bir 

Sinemada!.. Hanri Gradin ~ah eseri 

Gec1e bülbülü 
YAKINDA: 

Her iki sinemada : . 
ASRİ VE ALSARA Y 

Trakya . manevraları • • • 
•
6 Fiat larda zam yoktur. 

Telefon: 250 ASRİ "" 
8611 

fedakar· 

Yeni çık!ln kanun ve nizamlar 

/\ wuı rı ı\'u. JUUtJ : 

-
iş kanunu -

1:\.11/;ul ıurıhı : 8/h/')36 

Nt•ıri tarihi : 151 fJI l<J.10 

- Dünden artan-

çalıştırılmalarına dört yıl ıçin izin verilecek olan bazı işler müstesna tu· 
tulmak üzere, bu maddenin " 1 ,, numaralı fıkrasında yazılı esas hükme 
göre sair sanayie aid işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek çocuk· 
larla her yaştaki kız ve kadınları geceleyin çalıştıran işveren veya işveren 

vekiline yirmi beş lirartan aşağı olmamak üzere; ve aynı maddenin " il " 
numaralı fıkrası mucibince geceleyin on altıdan yukarı yaştaki kız ve er· 
kek çocuklarla daha büyük kadınların çalıştırılmalarına dört yıl için izin 

verilecek olan iş\erde bu gibi çocuklar ve kadınlar hakkında İktisad Ve· 
kiletince teshit edilen şartlar ve usullere riayet etmiyen işveren veya İŞ· 

veren vekiline on liradan yüz liraya kadar; ve aym maddenin " Hl ,, nu
maralı fıkrasında yazılı halleri alakadar makama yirmi dört saat içinde 
bildirmiyen işveren veya işveren vekiline beş liradan elli liraya kadar ; 

· t6 ) 51 inci maddenin tariflerine uygun şekilde İşçi cetvellerini tan. 
zim etmiyen yahut noksan tanzim eden veya bu cetvelleri taleb vukuun
da alakadar makama ibraz ctmiyen işveren veya işveren vekiline beş li · 
radan elli liraya kadar ; 

17 ) 52 nci maddede yazılı nizamnamelerle tes.bit edilen usuller ve 
kaidelere riayet etmiyen işveren veya işveren vekilin!! on liradan yüz li
raya kadar hafif para' cezası hükmolunur . 

Madde 111 - 110 uncu maddede yazılı suçlardan herhangi birini, 
evvelki mahkumiyetin cezasını çektikten sonra. bir sene zarfında birinci 

defa tekrar işli yen kimseye önceki hiikmün üçte biri nisbetinde ve bir 
defadan daha fazla tekrar işliyene ise yarı nisbetinde fazla para cezası 
hükmolunur . 

ili - lşçileri'n sağlığını koruQ)a ve iş emniyeti hükümlerinden dolayı 
cezayı müstelzim haller 

Madde t 12 - 1 ) 54 üncü maddenin birinci fıkrasındaki esas hükme 
riayçt etmiycreic 55 i~ci madöe mucibince çı~arılacak ol.an " lş~ilerin 
Sağlığını Koruma ve iş Emniyeti Nizamnaınesı ,, nde 'veya bazı ışJere 

aid özel tedbirleri gösteren ayrı ayrı nizamnamelerde esasa müteallik ve 
biriııci derecede sayılmış olan şartları tam ve mükemmel bir halde tut-

mıyan işverene yüz liradan aşağı olmamak iizere hafif pa·ı-a cezası veri 
lir ve noksanlann ikmaline kadar işyt"rİ kapattırılır. işbu nizamname· 
lerde ikinci derecede sayılan şartları taınamlıyan işveı ene iıı~ elli liradan 

· yüz liraya krC:lar hafif para cezası hü kmo1unı,ır ve ngksanların ikmaline 
kadar işyerinin kapatılmasma dahi karar verileoilir . 

8303 -Sonu var-



Sahife : 4 Türksözü 21 Teşrinievvel 1937....; 

.---A __ d_a_na __ B_o_r_s_as_ı __ M~u_a_ıiı._e_le_I_e~r--~r
PAMDK ve KOZA 

. 

•• •• •• ·--ı 
T U -R K S O Z U ı 

Vilayet daimi encü111f' 
ninden : 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

™kapımab pamuk 
ır. S. IC. S. Kilo 

Piyasa parlatı • 27,25-- -2s;50 
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Ekspres 
iane 
Yerli 

" 

"Yemlik,, 
"Tohumluk,, 

Buğday Kıbrıs 

ÇIGIT 
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:; U BU BAT 

Yerli --- ------ ---- ---------
" 
" Mentane ·--'--~~----------- --------
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1 
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1 
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Mercimek 
Susam --=--------ı-ıi---

UN 
Dört yıldız Salih ı 650-7'i5 

l-cü~ç,-~.-.--.-.-----·-ı 625-
:5 ~ -Dört yıldız Doğnıluk 650 
~ - ------

~ u~ç=-,-·~·--·~·-----·!-600 " c -s·· ·t =-:...---• E ~ ımı ,. 900 
3' ~ Dört yıldız Cumhuriyet 6tr---
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1 
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1 
1 Simit ,, 

Liverpol Telgraflan 
20 I 10 I 1937 

Son tim 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

P~ne 

Hazır 

1 
4 87 Liret 

1 196 B. Teşrin vadeli 4 72 Rayişmark 

lk. Kanun vadeli 4 76 
Frank ( Fr.nsız ) 23-4f 
Sterlin ( İngiliz ) 627 -

75 
Hint hazır 
Nevyork 

.. 

_4_123 Dolıır ( Amerika ) 
8 32 Frank ( İsviçre ) 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

1 79 - . 10-

Almanya'nın meşhur " HARTMANN ., fabrıkasının lıer nevi siyah renkli 
gazele ve " lllüstras)'on ., mürekkepleri mevcuttur. 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa , 
sokak Nu: 8 

11 - 30 8592 G. Vosbikyan Tecimevi 

1 

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

' 

KAYADELEN A. KA 
marıos lepelerirıdtn 
en ferıni cihazlarla 

ve kaplarla rıakle- Y 
dilen sudur , A 

KAYADELEN SU· 

ları ve gazozları sıh· 
hat ve gerıçlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN _ içiniz . 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su· 
!arı ve gazozları en 

sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

ları ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir , Depoya haber 
vermek kafidir, 

KA YAD ELEN g~zozlarını alııken şişdeıdeki kırmızı ( KA YADE· 
LEN) faFalaıına dikkat tdiriz. KAYADELEN Transitleri: Mersin ve 
Adana KAY ADELEN deFolarıdır, Eüyi.k damııcarıalar: 100 kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seleıde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8495 · 50 

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 - Taşköprü başı meydanında 
Olmak üzere üç yerde kurulacak Halk kürsüleri Kadın Erkek bütün 

yurttaşlara açık bulundurulacaktır. 
Bu kürsülerde söz söylemek isteyenlerin bayram gününe kadar her 

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

. 8618 s -12 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

1- Merkez kaza telefon hı 
lan için Kozanın büyük çambeli ·· 
manlarından kestirilip hazır bulu~ 
(1650) telefon direğinin mezkür · 
mandan Adanaya kadar nakille 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Şartnamesinde gösteril 
her birinin nakilleri 150 kuruştur· 

il A lar Reklam bir ticaretha- 1 Cildler Kütüphanenizi güzelletişrmek an nenin, bir müessesenin istiyorsanız kita~larınızı Türk 
b ·· ük prop andasıd r. Reklamla· ! sözü~ün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 

en uy ag • 1 ı renklı ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 

3- Açık eksi itme, 937 serıl' 
ikinci teşrinin 3 üncü çarşamba fi 
nü saat 10 da Vilayet daimi eocl 
meninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin şartnameyi gd 
nıek üzere Vilayet J. komutanlı~'~ 
ve ihale gün ve saatında 0/o 7,5 ~ 
sabile muvakkat pey paralarını' 
diklerini gösterir makbuzla Vil~I; 
daimi encümenine gelmeleri ıl5 olunur. 8624 17-21-24-2 

rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan yapılır. 
T ürksözüne veriniz . 

Renkli işler r!~~n~:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalanr.da yaptı
rabilirsinız . ı 

Tablar Resmi evrak, cedveller, defler· 

ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Ceyhan İcra memur1° 
ğundan: 

1 

Kitaplar Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 1 Gazeteler Türksözü mat

baas111Türksö
zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua , tabeder . 

Bir borcun ödenmesi için h'ıc• 
bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

·~ 
edilen ve satılmasına karar veıG 

TÜRKSÖZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

12297 kilo koza 26/101837 Salı 
nü saat 10/11 de Ceyhanda par 
binası karşısındaki depoda sa tı~·J 
ğından isteklilerin mezkür gu.

11 mahallinde hazır bulunmaları 1 

olunur . . . 

BELEDİYE İLANLARI 1 ________________________________________ ._. 

1 - Hayvan Pazarından Miı zaçelebi mahallesine doğru giden !ağam· 
dan yüz metre tul kısmın büzle kapattırılması açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Keşif bedeli ( 791,52) liradır, 
3 - Muvakkat teminatnıltmı~ !iradı. 
4 - ihalesi Teşrinisaninin 8

1
inci paLartcsi günü saat on beşte Bele· 

diye encümeninde yapılacaktır. , 
5 - Keşif, şartname vesair evrakı Belediye fen işleri müdürlüğünde· 

dir. isteyenler orada iki buçuk kuruş mukabilinde alabilirler, 
6 - Taliplerin ihale günü s;ıat onbeşte teminat makbuzlarile birlik 

' te Belediye kncümenine müracaathırı ilan olunur. 

8637 21-26-2-5 

1 - Belediyenin göstereceği ırıuhtelif yerlere istif veya ferş edilmek 
üzere 1500 met~e mik'ap çakıllı ku11 . açık eksiltme ile satın alına· 
caktır . 

2 - Keşif tutarı: 1811,25 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı: 135,84 liradır. 

· 4 - ihalesi Teşrinievvelin 25'irıci Pazartesi günü saat onbeşte bele· 
diye enciimeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname; keşif ve sair evrakı yazı işleri kalemindedir. lstiyenler 

orada görebilirler. 
6 - Taliı>ler ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bir· 

liktc belediye encümenine müracaathm i15n olııııur. 

9-14- ·7 :n 8594 

l - Taşı belediye tarafından verilmek şartile 1000-2000 melro lul 
bordur döşenmesi işi açık eksiltmeye koııulnıuştur. 

2 - Keşif bedeli 468,05 liradır. 
3 Muvakkat teminatı : 70 lira 30 kurııştur. 
4 - ihalesi Teşrinievvelin 25 inci Pazartesi günü saat on be~te be· 

lediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname ve keşfi yazı işleri kalemiı·dedir , lstiyenler orada gö. 

rebilirler , 
6 - isteklilerin ihale günü teırıinat makbuzlarile birlikte belediye en. 

cümenine müracaatları ilan olunur · 

9-13-17-21 8595 

!Sebze- hali üzerinde belediyeye ait iki evin birer sene, ve kahvenin 
de on dokuz ay müddetle icara verilınesi açık arttırmaya kooulmuştur . 

2 - Ha( tane cihetindeki evin ırıuhammen icar bedeli 215 muvakkat 
teminatı on yedi buçuk, Hayvan pazarı cihetindeki evin muhammen icar 
bedeli üçyüz muvakkat teminatı yirmi iki buçuk ve kahvenin muhammen 
bedeli de üç yüz muvakkat teminatı yirmi iki buçuk liradır , 

3-:; ihaleleri şrinievveliı. 25 inci pazartesi günü saat on beşte bele· 
diye encüme • yapılacaktır , 

4- Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
5- Taliplerin ihale günü muayyen saatta muvakkat teminat makbuz· 

larile birlikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
. .. 860'7 13--17-21-24 

8636 
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Ankara birası 
Her depoda, her yerde vardır. 

Ankara Birasıfll Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu 
içiniz 1 , Her yerde israrla arayınız . ' 
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ADANA ACANTASI : 

R S ı•h S (Telefon No. 265) lZa a l ar ay : (Bebekli Kilise sokak Nu: l 1 
15-30 ----·~8~4~11;;.... ____________ ..,....ı 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alaJl 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif se. 

li radyolar ancak Sahibinin Ses!· 
• 

nın 100 lira mukabilinde ve b•1 

sene vade 
kabildir. 

ile sattığı radyolaril' 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni !V'ağaı' 

Ş. Rıza lşcen 
50 7967 "' 
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Viltyet koşu heyetinden: 

Adana Sonbahar at yarışları 
ikinci Teşrin ayının yedinci ve on 
dördüncü günlerine tehir edimiştir. 

8617 16 - 19 - 21 - 23 
.,.. ..... 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


