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YENi KABiNEMiZ 
ilk toplanflsını dün yapmıştır 

İsmet İnönü ve Meclis Reisi Renda Celal Ba-
yarı dün makamında ziyaret etmişler ve yeni 
Başbakanımız da iadei ziyarette bulunarak sa

mimi hasbihallerde bulunmuşlardır 

Almanya lıarekete geçiyor.mu·? 

HiTLER MÜSTEMLEKE :TA.SAV
VURUNU TATBiKA KOYUYOR 

Kısa yoldan anlaşm.- · 1 
Olmazsa derhal cebir 1 ___________________ ...... ______________ ,__ ____ _...llJIO!ıp __ 

FIRKA GURUP'U YARIN TOPLANACAK IVlussolini ile Ribbentrop arasındaki konuşmalar 
-- -llkar• : 26 ( Telefonla ) -
-· lrıutay Başkanımız Abdulhalik 
~~bugün yeni Başbakanımız Bay 
'tırı·I Bayarı makamlar nda ziyaret 

1ttir. 

"Satvekil Bay Celil Bayar bir 
'9; ~et sonra bu ziytreti iade etmiş· 

dır. Saat iki buçukta da ismet 
Q CelAI Bayarı ziyaret etmiş-

~ 'Y•-e -..vekilimiz General ls-
1 lnönOnün bu ziyaretıni saat 

&.; da iade etmişler ve samimi has
~llerde bulunmuşlardır. 
"ı ~iki Sıhhat ve içtimai Muave- I 

Bakanı Bay Refik Saydamın , 
~ ...... 1 i(abinede bulunmayışı tamamHe 

~~l aebepten ileri gelmektedir . 
~k ~aydamın bilhassa son zaman· 
tltı meşguliyeti bir müddet 

._._t etmesi IUzumunu göstermiş-

Yeni kabine ilk içtimaını bugün 
öğleden sonra yapmış ve dahili ve 
harici işler üzerinde müzakerelerde 
bulunmuşdur. 

Ankara : 26 ( Telefonla ) -
Yeni kabine bugün iş başı yapmış 

bulunuyor. Yeni kabinenin kadrosu 
Büyük Millet Meclisi Reisliğine bil
dirilmiş bulunuyor. 

Resmi tebliöde bildirildiğine ğö
re; Eski Sıhhiye Vekili Refik Say· 

dam uzun müddet tedavi ve istira
hata rnühtaç olduğu için yeni teşek· 
kül eden kabinede yer almamıştır. 

Alınan malumeıta göre; Meclis 
fırka grubu 28 Teşrinievvel Perşem
be günü saat onda (yarın) toplana
caktır. Fırka Grubu bu toplantısın· 
da Divan intihabı işlerile meşgul 
olacaktır. 

Sıhhi vaziyeti dolayıslyle yeni 
kabinede yer almıyan ••ki Sıh
hiye Yeklllmlz Refik Saydam 

SERGERDERLERiN 
MUHAKEMESi 

Fasta bir isyan te
lıhakemenin önümüzdeki celse- şekkülii meydana 
leFde sona ereceği sanılıyor çıktı ------·------

Dünkü duruşmada yine inkara sapıldı 
tıızıa ı 2e (TÜRKSÖZÜ muhabirinden) - Tuncell maznun
"'" muhakemelerin• bu sabah ve illleden eonr• geç vak-

rıl S. ~ ..... devam edll"'8ftlr. Bu cel•ede bir çok fahltlerln maz
~;lerl okunmuf ve yeni bazı fahlllerle bir çok •uçlunun 
'ı.~ altnmıftır. Suçlulardan bir çolu , suçlarını itiraf •t
~ • ve ,.kat •I• bafllar h•ll lnklra sapmaktedırlar . 
~l"derlerln durufmaları safahatının aldılı ••kle göre, mu
~"'-nln llnUmUzdekl veya bir celse sonra sona ererek 
~:l"ara ball•nac•I• kuvvetle tahmin •dllmektedlr. Aldıllım 
'-'"'•ta gllre, EIAzlz mUddeluınumlllğl iddianamesini hazır-

~a_m __ ••_t_•r_·-------------------------------------

KÜLTÜR BAKANLlilNIN SON TAMiMi 

M1roc " Fas ,, 26 [ Radyo ] -

Hükumet otoritesine karşı hazırlanan 
bir isyan organizasyonu keşfedil
miş ve bunun üzerine bu teşkilatın 
başlıca liderlerinden dört kişi tev

kif olunmuştur. Tevkifler Babat Sul 

tam ile mutabık kalındıktan sonra 
yapılmıştır . 

Halka hitaben neşı:edilen bir 

beyannamede yeniden kargaşalıklar 
zuhur ettiği takdirde şid Jetle ten

kil edileceği ilan olunmuştur. 

İspanyada 
Londra: 26 (Radyo) - Ge

neral Fıan1rn ; harp meydanlarında 

çarpışan kıtalara yeniden takviyeler 

göndermiştir . 

~ondra : 26 (Radyo) - Bu günlerde alınan haberler, Al. miştir. 
Ribbentrop, Almanyanın pek yak.nda büyük bir müs· 

lı
anvanın müstemleke arzusunun is'af yolundaki sabrının . ' 
ükendiğini anlatmaktadır. temlekeye eahip olaca~ın1 ılave etmiştir. 

Mançester Gardien Gazetesi Cenevre muhabirinin ver
liiği şayanı dikkat malümatı bu sabahki nüshasında neşr· 

Almanyanın, son günl'1'de ı)'eniden ~ir. - müsteralekit 

nazırlığı ihdas etmesi de bu arzunun tatbiki uğrunda her 
türlü harekete geçmek tasavvurunda olduğunu açıkça 
işae etmclcİ~ir. 

trnektedir. 
Bu habere goı e, Almanyanın Londra Murahhası Bay 

\Ribbentrop Romaya yaptığı son seyahatte Mussolini ile 
müsleınlekat meselesini görüşmüş, ve Almanyanın, eski 
miistemlekclerini pek yakında istirdat ve ayrıca, Fransa, 
lngirtere ve Almanya delegelerinden mürekkep bir heye
tin kontrolü altında Afrikadiın bir yer verilmesini söyle-

Söylendiğine göre Mussolini-Ribbentrok mülakatın
da, Rib~ntrop, " lkısa yoldan anla,ma arzusundayız. 
Fakat bu tahakkuk etmezse. derhal cebre müracaat et-

mekte bir an tereddüt etmiyeceğiz ,. demiştir. 

. 

ro;.;;;.~;k;~·; l Çinliler ricat ediy-0~ 
' feransı tehir ! ' . . l .. .. 
' edildi i Japonların lngiliz kıta ar~na t~cavuzu 
: ; büyük asabiyet uyandırdı n " ' t JAPONYA CEVABINı t 

! BUGÜN YERiYOR i "t 1 k b•lı 
Brüksel ' · 6 ( Radyo ) - t !ngiliz kı a arı mu ~ il 

burada ay sonu toplanacak olan t 
1 

• • 

t 
=·=i~:i~:t~=a ~;ti~7: * 818, emrınt 
çika kabinesinin istifasıdır . Sa- : • ..------
nıldı~a göre konferans gelecek * 

i ayın sonunda toplanacaktır. t 

i Alınan malümata göre , Ja· 
ponya, c~vabını yarın ( bugün ) ; 

verecektir. * 
t Jopon ajansının bildirdiğine ı * gore , japonyanın bu cevabı i 
: menfi olacaktır. * 
• • ·-------------· 
TUNCELiDE 
Bugüne kadar 3,700,000 

liralık iş yapıldı 

Ankara : 26 (Telefonla ) 
Tunceliden son gelen malumata gö 
re, bayındırlık hareketleri hummalı 
bir surette devam etnıektedir. Bu· 

güne kadar 3,700,000 liralık taah
hüt yapılmıştır. Bu taahhütler içinde 
Bayındırlık, Kültiir, Kışla inşaatı da. 
hil bulunmaktadır. T uncelı çok kısa 
bir zamanda tanınmıyacak derecede 
güzelleşmiştir . 

Tokyo : 26 (Radyo) - ResrQen l düşürülmüttür. Dört J,~ ~ 
bildirildiğine göre, Çin kıtaları Van Ç~yant istaa~on~nu "bombard_ı~t:n et
Kiyang istikametinde rical ediyorlar. 

1 
mış -ve 200 çınll olmu$, 400 kıtı yara. 

24 Teşrinievvel sabahına kadar devamı lanmıştır. ., " ~ '" 
eden şiddetli muharebelerde Çinlilerin 1 Şanğhay : 26 (Radyo)-..... Hav.a 
Tutan cıvarındaki mevzileri ele geçi· müdafaa batarya)armdı n &!Uin btr 
rilıniştir. 

Yine Japon tayyareleri 24 Teşri
ni evvelde askeri tanare Hangar ve 
meydanları bombardıman etmişlerdir. 1 

Çin tayyarelerıle yapılan büyük j 
hava muharebesinde iki Çin tayyaresi 

1 

1 ----, 
Vanzeland 

istifa etti 
Belçika Başvekili ayni 
zanıanda mebusluktan 

da çekildi 

Obüs Fransız imtiyaz ıpm~ı hari. 
cine düımüş ve iki "'kişi öilrt!tt 10 ka. 
dar Çinli yaralanmıştıt. 

Şanihay : 26 (Radyo) - Japon 
ileri hareketi durmUfhai'.•:- Sen za
manlarda lngili:ı... kıtalarıaa karşı yapı
lan tayyare hücuinla~ dQ)ıı)'ıifle ln~ı
Jiz askreri makamitı tıuekete feçmiş 
ve kıtalara kati olarak fU 'emri ver. 
miştir ~ «Buhdan bc>Yle )iipaİacak en 
küçük btr. teca.vr.zi ıad'abil 've ·de-
v amli ateş açınız. ~ · • ç 

l..ondra : 26· (Radyo) - Çindcki 
lngiliz ~enerah; İpgjliz)~rle ~tiler 
arasında çarpışmalar olduğuna dair 
çıkan haberleri yalanlamıştır. -; .. . 

; 

Budapeşte7 Ankara 
muhteliti -maÇı~. 

l'edris usulleri ta
mamile değişiyor 

lise ve Orta okullardan iyi rand'n alınamadığı , neticesine varıldı 
LÜBNAN iNTiHABI lstanbul : 26, ( Radye ) _..... Bo

dapE>şte-Ankara muhtcliti ·ma~ 30 
Te~rinievvcl günü saat ' 1~;4S de 
Ankara stadında yap.ılacakbr. t ~ 

~~~------·----~~~~ 

eli'cler]e orta mekteplerde bu 
. ~tihanlardan ~lın~n neticeler j 

l(ı1 ~ bi Maarrif vekaletı tarafından 1 
e ı, r iamim hazırlanarak bütün li. 
bet t ~ <>~ta mektep idarelerine teb-

114, ltrııştir. Bütün muallimler tara-

. 
1 

·~~-~ büyük bir alika ile nazarı 
~ c alınarak tatbik edilecek olan 

IG~'ın~ muallimlerimizin. tedri.s u-
t ~le Ştındiye kadar takıp ettıklc· 
tt~ 1 laın1m le değiştirecek 111.ıhi
'da!~: H~r tamim şu ~e"ilde hüla-
~r. 
llg1 ınct1ye kadar tatbik edilen bü-

~tc \illere rağmen liselerle orta 
'ttır l>lerden iyi randıman ahnama
ltir' Yapılan tedkika t neticesinde 

'-l:cv~sesi bizden ileri gitmiş o
tnleketlerde beynelmilel bir 

t ~ Mnuş olan pedagôjik usulle-
rı me~ttpJ rden arlu. edHcn 

.. w ...... .. • . ..... -... 

radımanın alınrntısı için eskiden ol . 
duğu gibi talebe ile muallim arasın

daki ahengin ve t;\lebe arasındaki 

zabıt ve raptın temini gayesiıe tale
be ile muallim arasında soğ'uklük de
ğil, bilakis adalı ve muaşeret hudu
dunu geçmemek şartile bir sempati 
tesis edilmesi lazımdır. 

Bundan başka muallimlerin ders 
verirken münhasıran bir makine gibi 
ders takrir etmeleri do~ru d::!gıldir. 
l\hı ıllim, b '. r derste verdiği mevzuu, 
diğ~r bır derste intih .. b ettiği lale. 
beden biri tarafından izah edileceği
ni söyleyecek, arkadaşlarına ders 
takrir edecek olan bu talebe, mual-

lim gibi hazırlanacak ye müteakip Beruttan bir manzara 
derste bu dersi izah edecektir. . • -. ,,., .• . • _ ·~ ·- · 

Bu .d.e.rstc. talebe. der&~ anlat.tık... .. · · · Berul : W Ç TtJRKSÖZÜ'nüri . nu·susi muhabiri bildiriyor ) - Mebus 
tan sonra ~arkada,Iarı !5Öz alarak der· · ( ınhhabat ından alınan .iU. 11et.iceler bukü~t. lehı ı;ı r:I ~dır ._ . 

- Ge'ri; , uJrdUncü ~i&hifede- ~ · tn\ihabat tamaınıle süKılnet iÇınde cercy·an etmektedir . 

istifa edan 8elçlka •••veklll 
Vanzeland 

Brüksel : 26 ( Ra Jyo ) - Baş 

jUL.US 
Her gôn t2 sahtftl 

Yeni Ulu$ 29 'f~~rinevyel 
nushasile size 'kendini 

( 

tanıtacak 
J 

Vl·kil Vanzeland dün gı:c..: istifa t>l • 
nıiştir . Başv~kil Vanzdaııd ayni za Romanlar, lıikaycler, dünytt .haberleri 
manda mebusluktan da çekilmiştir . sıyasi, içtiınar, ıktis~di m:ı\a.Jel~r. 

Bu istifanın sebebi, Haşvekiİİik düş · Mi'jazln, .kliltur, k•dtft, çtNJuk, 
manları aleyhinde dava açmak ar- ziraat sahlfelerl 

zusudur • •· · - · - · .. Anltara'vt : Kamu·tayı 
• • ' Başvekiiir; ··istifasını geri al - ı yakından takip 
ması için kend'Tsine-bl;:"'ı;yet gön- -••••"ti!••••••••• 
derileceti soylcnıyor. 



!.İıife: 2 Türksözü 

Dl·A~lf A T~ !',KJYE 

Pi~erlotf ols~ 1 h 
Do•t yunan matbuatı sık aık memleketlmlzden bah•et· 
mektedlr. yine do•t gözlU göru,ıerl teborUz ettiren 
bir makaleyl a,aıır• tercUme edlyaruz. 

, __________________ , ________________________________ , 
Pıycrrc Loti hayatta olsaydı, Türk kadınlarının gösterdikleri terakki e· 

ıcrlo i karıısmda şaşar .kallıri:lı. Eski ve yeni iürk kadını arasında hiçbir 
benzeyiş yoktur. O bildiğimiz eski Türk hanımları tarihe karışmıştır. 

Sabıha gökçen Türk-kadınının yeni bir tipidir. Bütün dünya matbuatı 
bu kadın kakkında sütunlar dolusu yazı yazmışlardır. Atatürk "Feraceyi,. 
ya k ed tk, \'.admları tcraRkiye sevke mışfir. 

Bn. Sabiha Gök\=cn, cesur olduğ'u kadar da güzel, münevver ve verim· 
li bir kızdır. Sabiha asker[ Tayyerecılik öğrenmiş ve so~uk kanlılı~ı saye· 
inde ı 'bir ,pi~t olmuş ur. Bu tay reci Türk kızı, askeri menevralara bi· 

le İftitik .ıetmit, ı<:ürt isyanınlta keşifler yapmış ve bombardumatı filosu ko• 
mutanı sılfatile de, kendısine verile vazifeleri başarmıştır. 

Albayhğ'a terfi ettiıilmiş olan Bn; Gökçen bu gün'erde lzmi.· havalisindc 
yapılmakt olan mane\ffalarda vazife görmektedir. 

konatantlnupolttl• 

İ Bir Alime gf>ı:e insanla
rın tabii ömrD 

T~t;ıii pmrü Kısaltan insanla· 
1 

r n kendi,eridir 

Şayanı dikkat tavsiye 
• Geçmiş zaman olur ki hayali 

cihan d'eı 1,, <ı~~ l>ir söz "'3rcttr. 
Fakat geçmiş zamanda hatıralara. 
mız en fazla ne zamana kadar Ja· 
yanar?. Nifiayet niha et 1Cırle elli se· 
ne. 

ı gün tabii ömür sayılan yaştan çok 
daha fazla buluyorlar ve insan 
kendi kendini öldürüyor .,. diyorlar. 

Hakikateu, eçki insanların daha 
çok yaşachklan görülüyor • Bugün 
yüz yaşına varmak bir hadise sa 

.. Bundan seksen sene evveldi.. .. ,, yıldı ı halde, eski aevirlerde pek 
diye maziderr=l:sahsecfen adamla~ı tabii karşılanırdı. 
bu1rnak pek güçtür. .. Yüz yaşına kadar yaşamak 

Dbltl S"1e evvelki hatıraları için ne yapmalı?" isminde bir kitap 

Şehrimiz 1-!ava 
ko.ngresi 

Bu günlerde Vilayetimiz Hava 
Kongresinin toplanacağını bir kaç 
gGn evvel yazmıştak. fşittiğimize gö 
re bu husustal<i bütün hazırlıklar ta 
mamlanmış ve kongre ~ünü Cfe tes· 
bit edilmiştir. 

Bu ko:-grenin mevzuu evvelce 
de işaret ettiğimiz v.!chile bir çok 
vilayetlerimizde satışlarında Hava 
Kurumu yardımı verilen ve Vilaye. 
timizde verilmiyen bu mahsullerin 
den bundan höyle Vilayetimizde de 
alınması İşidir. Malum olduğu üzere 
Adanamız - tabii kazalarile birlik. 
te - ( koza, pamuk, çiğit, buğday 
arpa ve susam ) dan yüzde uç ve· 
riyor, diğer tali mahsullerden hiç 
vermiyordu. işte bu ko'ngrede çift
cimizin evvelce verdiği karar harici 
mahsullerden alınacak Hava Kuru 
mu yüzdeleri konuşulaçak ve lüzum. 
lu kararlar verilecektir. 

Kongre 937 11 4 Perşembe gü· 
nü Halk Parfüi binasında toplana
cak ve bir gün evvel bütun murah· 
haslar şehrimizde hazır bulunacak
tır . 

Kongreye her kazadan, kayma· 
kam ve bir murahhas Adana Çiftçi 
Birliğinden iki, ziraat, ticaret odasi. 
le borsadan birer kişi İştirak ede. 
cektir. Buna nazaran o gün muhte· 
lif teşekkiilleri temsil edecek mu. 
rahhaslarla alakadar zevattan otuz 
kişi bu kongrede bulunacaktır. 

Hava Kurumu ACfana Şu esi 
kongre İçin mufassal bir rapor ha. 
zırlamıştır. 

Prf. Garsta 
g liyor 

k 

Hafriyat bugünlerde 
bafhYıor 

Bölgelerimizde , bilhassa Mersin 
hüyükünde hafriyat Y,apacak olan 
Profesör Garstank bugünlerde şeh · 
rimize gelecek ve buradan Mersine 
geçecektir . Profesörün heyetine 
mensuR hafriyatçı bayan Dumn ve 
Bayan Marshal şelirimıze gelerek 
Mersine geçmi ler ve hafriyat saha. 
sına giderelc letkiklerCie bulunmuş 
lard1r. Hafriyat ay sonunda başlıya· 
caktır. 

Kültür-Oe 
Seyhan öğretmenler 

sandığı 

Seyhan vilayeti öğrtemenler san 
dığı genel kongresinin yakında top 
!anacağı haber alınm1ştır, Sandık 
idare heyeti Kongrede okunacak ra
P.<>runu hazırlamakla meşğuldur. 

Bir ouçulC sene evvel kurulan bu 
sandık öğretmenlere büyük hizmet. 
lerde bulunmuş, sermayesini de o 
nisbette artırmıştır. 

Öğretmenler sand!.,ğının işini çevi. 
ren idare heyeti iiyel.;"ri geceli gün
düzlü çalışmak suretile bu hayırlı ku 
rumun yaşamasını temin etmektir. 
T op\anacak kongrenın, sanôığm şim 
diki intizamını kaybetmemesi için 
gerekli tedbirleri alacağı muhak
kaktir. 

Ol anlatanlar ise bugün insan üstü yazm1ş oları Fransız alimi doktor 1 
bir mahluk fibi g8rülüyor.. Gueıiot bu eseri yazdığı zaman dok Husus"ı tahsı·ı Ha 11revinde 

Gece derslerinin saatleri 

}lalkevinin Namıkkemal ilk oku· 
lunCla açacağı gece derslerinin sa· 
atleri şu şekilde tesbit edilmiştir. 

1 - Türkçe ;yazıp okuma öğre 
necek erkekler Pazartesi , Çarşam· 
ba ve Cuma günleri saat 18,30 da 
ders göreceklerdir . Bu dersler 
Cumhuriyet ve Seyhan okullarında 
da açılmıştır . Talebelere parasız 
dağıtılacak kitap , kalem ve defter 
şimdiden temin edilmiştir. 

2 - Türkçe yazıp okuma öğ 
renecek kadınların dersleri, Pazar 
tesi ve Perşe7nbe günleri saat l5,30 
da Çarşamba, Cumaertesi günleri 
de saat 14 dedir. Bu derslerin de 
Namıkkemal ilk okulu:tda yapılması 
~ararlaştınlmıştır. 

3 - Yabancı dil .,dersleri ise 
Salı, Perşembe ve Cumartesi gün· 
leri saat 17 de verilecektir. 

Daktilo kursuna müracaat olma· 
dığından dersl~re başlanma tarihi 
henüz belli değildir. 

Okullarda trahom . 
muayenesı 

Dün kız lisesinde, okul doktoru 
tarafından yeni gelen iğrenicilerin 
gözleri muayene edilmiştir. Bundan 
evvel bütün ilk okullarda yapılan 
göz yoklamalarında çıkan trahom 
lu talebe sayısı geçen senelere nisbe· 
ten çok azdır .. Trahomlu talebelerin 
gözlerini tedavi işine yakında baş 
lanacaktır. 

Köylerde gösterilecek 
öğretici filmler 

Yüz yaşını aşmak 1 Ne saadet! san yaşına yaklaşıyordu. Fakat d3· ~ .. (!, 
- Bundan doksan sene evveL ha epey yaşamış ve 103 yaşında görenler motÖr kUfıSU Vilayetler , sinema sahipleriyle 

di .. diye ge(Jitinden bahseden 107 ölmüştür . anlaşarak köylünün zirai , iktisadi, 
yaşın daki ·hfı)'ar bir F:ransız kadı- Doktora göre , insanlar " Yarı içtimai ve ahlak· sahalarda bilgile· 
rnıo zatnan\i hirhralarını pek gfü!el yolda "ölmektedir ve 75 veya 85 1 Memur olmak için İmtihan Halkevi, Teşrinisininin birinde Na- rini arttıracak filmler intihap edecek 
hatırlayabiliyor ve albümunae on yaşında ölmek insanların bir mu- v.ermek l[ zım mıkkemal okulunda gençleri otomo- ve getirteceklerdir . Bu filmler kör 
yedi yaşınaaki l:iir genç kıı res· vaffakıyeti değil, if>ir muvaffakıyet- bil, kamyon, motörsiklt:t, Ziraat ma. 

1 

lere ; sıra ile gezici sinema makina 
mini çıkararak gösteriyor. sizliğidir. Taöii yaş yüzunden daha Posta , telgraf müveziliği , hat kinaları gihi motörlü vasıtaların ida ları gönderilmek suretiyle gösterile· 

Belki onun için bu genç kız ken· ötededir .. bekçiliği , polis memurluğu gibi va resine alıştıracak motör kursları cektir . 
disinden başkasıdır. insanın tabii bir şekilde , ne zifelerde bulunanlardan veya bu iş· açmakta Jır. Dersler Pazartesi, Çar· Bakanlık , bu yıl, bir tecrübe 

Aradaw ~en doksan sene onu kadar yaşaması lazım geldiğini şöy. lere gireceklerden ilk mektep şa· şamoa V-! Cumartesi günleri saat m41hiyetinde olmak üzere Trakya 
öyle 8eğiŞtinm$tir ki: le bır hesapla buluyor : hadetnamesi aranmaktadır . 17 de verilecektir . Burada birbuçuk vilayetleri ile Kocaeli , Manisa, Zon. 

8tJ illtiyar ICadın. bütün onun Bütün memeli hayatlarda tabii Vila vet Kültür direktörlüklerine ay kadar nazari derslf'r görülecek, guldak , Muğla , lçel , Kars, Kay· 
yaoandakilere sorulan: omür, gelişme çağının beş mislidir . Vekaletten yapılan bir ta~ime gö· ondan sonra tatbikata başlanacak· seri ve Kastamonu vilayetlerinde 

•Çok yaşamak için ne yapmalı?,, Mesela, memeli hayvan nihayet re bu gibiler ilk okulu bitırme im· tır . Şimdiye kadar yazılan gençle· gezici siOl!VJa sahipleriyle anlaşma· 
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Sakal ve harp 

O 
n yedinci asırda R~s 
Deli Petro sakal büyut 

yasak etmişti. Yirminci asırda 
bir har1-1 patlarsa bu ~s~ın t 
tatbik mevkiine konacatına hiç 
he yoktur. 

Niçin mi? 
Çünkü, sakallı bir adamırı 

maskesi .kullanmasına imkan Y 
Emsalsiz bir koca 

A merika bu ! Neler neler 

Spring şehrjpde ikamete 
te olan Gay Eleeveh admda bır 
yirmi senelik bir evlilik hayat 
sonra karısını boşamış ve k• 
sevdiği adamla cvlenebifmesı 
para vermiştir. 

Fakat hamiyet bununla kal 
' eski ~arısının izdivaç mer11şi 

bulunarak şahitlik etmiş, ~Hiğiİ' 
diyesi olarak da beş ~üz dolar 
dim eylemiş ve karısının genÇ 
sını da fabrikasına amele başı t 
etmiştir. 

Nasıl? 

Tansiyonunuz vars' 

A ınerikada Doktorlar 'f 
yondan müztarip ol 

bol ool şarkı söylemeleri 
yesınde bulunmaktadır. Yapıl" 
şahedel~re göre, pröfesypnel 
cilerindt"n hiç biri~inin T~nsi~ 
muztarip olmadığı görülmüştLI~ 
şarkı söylemenin tansiyonu · 
hakkında doktorlara tam bir k 
~ermektedir. 

Kız talebe riyaziy~ 
hoılanırmış 

D ir çok mekteplerde Y' 
~ mü'8hedeler, kızların t 

!erden daha çok riyaziyeden h 
dıklarını meydana koymuştur. 

kızların, yüzme sporunu tercİP 
leri gibi pul kolle~siyonculul 11ıı' 
keklerden daha nıar~felı oldukl 
anlaşılmıştır. 

Niyagaranın Üzeri.r. 

J ean Gronelc isminde 

Fransız, Aınerikada, ~ 
ğara şellalesi üzerinde bir ip 
ve bunun üzer'nden on iki dJ' 
miştir. Bir dafasında omuıı.ted' 
adam taşımı, diğer dafasınd• 
de bir fedai bulunan bir varılı 
üzerinden yuvarlaya yuvarlat' 
çirmiştir. 

suali karffımda diyorıki: -Gerisi dördUncU •ahlfede - tihanlarına gireceklerdir. rin sayısı otuzu geçmiştir. lar yapılmasını tesbit etmiştir. 
- lnsitfda en tehlikeli yaş kırk· r-------;.,.,-.,.;,,;;.;~.;;..;;;;_ ___ . ---------------~---~--------... -:-: .. '":'. -:-~.~~·mi!'~ ........ -----, 

tan sonra başlar. Kı~ınızdan ~nnra I? erde 1778 senesi şubatı· rnış ve bunu km için istediği gibi 

Çıplak kafalı kocal 

A merikanın meşhur Sinif 

kcnainizi ih iyar saymafa başladı· ·nın soğuk bir gününde a. sarfetmekte onu serbest bırakmıştı . 
naz· rpı ihbyarladınız aitti demel<tir. çılıyor. Londrada baron f • G 1 • • d b" ı 1ıı1. y blis ruhlu herif, lcıza böyle is· 

Halbuki ff'nçliğinizi arkamzda os ingm evın en ır ce· - ki gUnlUk hllC•~• - azan : Matanla-
k 1 k 

. ' <- • tiraplı bir hay:~t geçirtmek suretiyle 
btralcsanız b le siz geçlik ten ayrıl nazenin st::ssizce çı arı ara götü· ··ı · b '"t • k 1 onu yarlelirtl}lek, y.ahut <la ist~diğini 

ayı , onun ptşHlİ Lıraleınayın. ru mesı; azı mu ecessıs omşu a. .., 
d'kk f · lb d' y öksüz kardesinin iyi bakılıp bakıl· - Dog" um itibarile layık oldu. kabul dtirmeye mecbur elmek isti 

Daima gençler araSJnda yaşama- rın nazarı ı a ını ce e ıyor. a· ,. :-. ıı ı t ı t• · madığın'l nezaret ediyordu. Dôrtl ğunuz aristokratik hayata atılmadan yordu. Nitekim bunda ml'vaffak da 
lı Ve onlann neşe ne ı flralC etme· P1 an so•uş urma ar ne ıcesı genç 
lidir. bir misafirin apansız ölüverdiği Öğ· sene sonra Baron öldü. Mary /. on tahsilinizi ikmal :etmeniı. elzemdir! oldu. 

·ı· V ·ı · h t b d 'b büyük hemşiresinin elinde kaldı dedi. O zamaııa kadar aldatılmanın B' ·· M A .. Sonra, çok yaşamak için ken- rem ıyor. erı en ıza a un an ı a· ır gun ary nna genç ve 
dinizi üzüntüye liiç vermemelisiniz. ret.. Genç ölü götürüldükten son· Altı yaşıııa bastığı zaman, an· ne olduğunu bilmiyen genç kız bu yakışıklı bir 'miilazım taktim etti . 
Belki bh ansanın elinde Cfeğildir. Bu ra evden kundakta bir çocuğun çı- nelik vazifesini hakkiyle görtn bu na hemen inandı. Ancak, Shukerin Aylardanberi insan yüzü görmiyen 

nJn da çaresi, keaerlerinizi size se karıldığını bir arabaya bindiri · hakikatli hemşire öksüzü aristokrat Mevr.sstledeki evine gidince yanıldı· genç kız, mülazimin güler çehresi 
vinç verecek şeylerle unutmaga ça· lerek uzaklaştırıldığını kimse gör· çocuklarına mahsus Gir mektebe ğını anladı. Orada öyle bir münzevi ne, tatlı diline çabuk kapıldı. Bir 
laşmakhr. müyor. Halbuki bu \'aka etrafında yerleşti di. hayata mahkum edildi ki, hapishant"de kapana düştüğünü anlamadan, onun 

Meseli, lcederH zamanlarıuızda lverilecek daha çok izahat vardır. On dört yaşına basınca büyük olsaydı bu kadak yalnız kalmazdı. la Londraya harekete razı kldu. 
biriaine iyilik edin. iyilik etmenin smi ğizli tutulan güzel ve genç ka· hemşire öldü. Mary Ann dünyada Ona yagane yaklaşan insan, .5buker- On beş ya~ındaki bu kızı müla-

v~ ıcU:...çle derh"'I eskı' 11eder- Hın şunyı devlet reisi Baron Villi- 1 1 di. Fakat o da bir hayalet gibi ge · d h ld b b H ~· nı .. K yapaya naz kaldı. şte, bu sırada, zım a a yo a er at etti. aya· 
inizi-anata~fCsınız ve iça.nizde bu··. am Falhotun oğlu tarafından Gos· h lip gidiyor, tek kelime konuşmuyor· ld I ayatında yeni bir safha açacak o· ·; tan a atıcı yo unda henüz acemi 
yük bir ferahlık duyacaksanız. linglere getirilmişti . Genç kadm, lan J\mos Shuker isminde bir adam du. olan Mary Ann, yakışıklı nıülazimin 

•Bundan başka, neşeli ve can. anne olmak üzereydi. Fakat gayri belirdi. Shuker, Baron Falbotuo ö· içinde bulundugu hayatın haki· sözlerine körü körüne inanıyordu ve 
h olm-1• ı'Mn aaı·-a çalışmak lizım· m-u bir anne ... Ve bundan Baron kat mı yoksa bı'r ka"bus old ğ 

tmK v• ... -~· ıu··rken Mary Anna'ya onu vetı· tayı·n mu u u. genç kızlıg" ını kaybettikten sonra da 
drr. Falbot mesuldü. Bir kaç gün sonra 'd k d ki k 

2 etml·ş olduhunu bı'lti''rd' nu ı ra etme en, yarı a ını ay- bu münasebetin meydana çıkmasın-
•lhtiyarlardım artık çalışamam,, tane kızevladı dünyaya gelmişti. 6 1 ı. betmiş bir halde böyle aylarca ya. 

demek kendini bile öldürmektir. Fakat birisi annesi ile beraJ.,er öl. Bu herifin yüzüne bakmak o· şadı. Arasıra kendine g.eldiii sıra dan korkın~ğa başlıyarak ona daha 
Vücudunuzda henüz çalışacak müştü • nun ne karışık ve iğrenç bir ruh !arda başını gök yü,üne kald1rıyor, ziyade sarıldı . 

kadar kudret buluyorsanı muhak· işte Mary Ann Falbot bu şart· taşıdığını anlatmağa yetebilirdi. F1t· canını alması için Allaha yalvarı· Çok geçmeden, mülazim St. Do 
kak çaı.,..lısınıı... lar altınJa düny•ya gözlerini açtı . kat, Mary Ann, kendisine açılan ilk yordu. mingo adasına hareket nemini aldı · 

!lü ilitiyann söyltdikleri ·alim· Araba, yetıi doğan ve ölmiyen kucağa hiç düşünmeden dalacak ka· Baron Falbotun Shukeri veli ta Genç. kız için yapacak iki şey var· 
lerin bu baliia üzerinde söyledikleri çocuğu Folöatlann şatosuna götür· dar kimsesiz kalmıştı. yin etmiş olduğu yalan değildi Fa dı. Ya Shukere dönmek, yahut da 
sözlere hemen hemen tamamen dü. Ara sıra Baron Falbotun daha Shuker onu asilııdc kızlarına kal Baron kaııaallcrinde yanılmıştı. mülazimle St. Domingoya hareht! 
uyuyor. çok yaşlı bir lfCfzı şaloy~ geliyor. mahsus mektebe vereceğini söyledi: Shukerr: büyük bir servet tt"alim el- -Sonu yarın -

Ali aıter de iosa nın öm rünu pu· ~ .... ~ıo...Ji."i;.ıc..:=-ı.;;~..::;~aı.~.mııııa:u~ • ~..,,.. .• ..,.,....~.:::o;;;;: ..................... 
I 

tor !arından Karnoş cas .k 

kacalı olan kadınla na sf vinecv; 
haber veriyor: Pr öfesör yap 
kikierde böyle .saçsız erkekleri 
ha şen. ddh'l iyi kalpli, c(\qler 
memnün edilmt"leri daha kol• 
duğu net icesine vat.illi% tır. 

Ziraatta tayinle! 

Dörtyol Ziraat mücadele 
nisyen namzedi NaZJm, AciıY1 
mücadele Teknisyenl iğine nak 
yin edilmiş ve yerine Malat)'3_ 

müca,lele Teknisyen namzedı 
nakledilmiştir. 

Ormanda 

1 

Osm miye Üçüncü sınıf 
mühendisliğine Orman nıiıhefl I 
. d F k · T' . ed• rın en 1 rı ımur tayı n 

tir . 
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Şehrimizde hava açık , gol' 
bi,raz s~li , en çok şıcak 22 53 

rat d1;.rece.' · · ı 
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BAYRA
LACAK 

Gyük ~ahürat programını 
tam olarak yazıyoruz 
28 BiRiNCi TEŞRiN 937 PE~ŞEMBE GUNU 

l>trft l - Cu1J1huriyet bayramı )taqunu gereğine göre ::?g Birinci Teşrin 
l L. ~he gUnU öğleden -ıonra başlayıp :m Birinci t~rin Cumarte.i ~ akşamı. 
~ sUrecektir . 

l it 2 - ~Buna,:göre bayram Birinci teşrinin 28 inci Perşembe gUnU saat 
Saat ,..kulesindeki vakıt dudUğUnUn çalmasile başlıyacaktır. Bayramın 
ını:bildirecek: olan bu işaretle beraber butun fabrika dudukleri ve 

\ oj;QmıoDil Te:)j.amyon korneleri (5) dakika sUrmek U:ıere çalacak· 
• ~a.yrarpın baş.IAog~cmı şehrin ber tarafına .Yaymak Uzere ayrıca da. 
~l\Qaca~tır . 

!i Birinci tcşrinin:2s inci P.erşembe gUnUnden başla,yarak 30 uncu 
C ak§amına kadar sUrecek olan bayram gUnlerinde butun resmi daire· 

1111lhuriyet Halk Partisi kurakları. lfalkevi kurakları. Spor kulupleri. 
L.. °"-"Har. mUe se~elcr ve ticarethaneler. Bankalar. fabrikalar, duk
l eNler, nakil ,·asıtaları ve mevdanlara ve caddelere kur.ulacak tak-
°'' " .)r~ v~ el~ktrikler.le lflklandırılacaklardır • 

'I{ 
4 

- ~u [SUn ':~ b~~-ramın diger gUnlcr!nde öğleden sonr.ı. Beledi.ve 
llru.koprU ve 1 aşkoprU me~·da:ıı.larında Cumhuriyet Halk Partisi ta· 

kurulacak Halk kursUlerinde adlarını önceden Parti Başkanlığına 
t~•ııı.ı.._ltursu komisyonuna bildirecek olanlar tarafından konferanslar veri· 

'L5 ... - O gUn saat 1-1 de Halke\l'i spor kolunun ciritçileri tarafından 
'Wpru ci,.·arıuda drit oyunları icra edilecektir 

i 6 - 28 Birinci teşrin Perşembe gUoU saat (16/. da Viliyet, P.arti v;J 
~te ve sair kururrVar adına Ataturk parkına çelenkler konulacaktır. 

eııkler C. il. P. bi- nasından izciler elile ve askert bando refaka

:falt ~adde.yi taki~e~ Ataturk parkına göt~ruleccktir. İstiklal mar-
lıteakıp çelenkler abıdeye konulacak ı·c ( unıhurivet marşı ile me-

ltı bu kısmına nihavet vcrilecek~ir . • 
~ . 
' BayJ"ıımın birinci ve ikinci ak}alllında saat (Hl) da Belediye 
\"c Halkevinde havai fişekler atılacak ve mehtap ~enlikleri yapıla· 

8 - Saat !..ÜJ de Halkevinde bayramla ilgili ve muzikli konferanslar 
~tir. Bu muzikli konferanslar C. J 1. Partisine ve Belediye önUnc. 

pru ve A.!aturk darluna konulacak honarlörlerle .vayılacaktır . 

~ - Bu gece saat (20) de Gazi ve Namıkkemal Ultoliüllorınd:'.I. \'e 
t ~etmen Okulunda ç~uk bJJ.bal;u:ıp.a ve halka mUsanıereler ı·eriJ;ı. 

29 MiRlftSt TQldNı OUMA, &OHU 
ıo 0

" u· . . t .. c ·r k" c h . . d 'fttıd - '"" uırıncı eşrını uma gUnU Ur ıye um urıyetı a ına Val 
lltı htık6met konagında saat dokuzdan ona kadar kabul töreni ya· 

tır K b l t" · b'ld' ·1 '- · · a u orenı programı ayrıca ı ırı eceatır . 
1
1 - Kabul töreninden sonra vilave.tin en buvuk buvurmanı olan • b ~ . ·' 

ıı.. Uyuk Sucl komutanı olan Tum komutanla -bir:liM..te geçit ·töreni 
Sıdecektir • 

1 12 - Geçit töreni. Tutun babrikası civı:rındalli :reni Koşu \'erinde 
lca1'tır . . . 

'-i ıa - Geçit törenine katılacak olan sucl kıtalar, okullar. kurumlar 
~t Tum komutanlık krokiı.inde gösterilen flamalarla işaret edilen yer· 
'1raca1dardw . 

'. 1'4 - Saat 10.~0 da Vali ve Komutan tören alanında ver almıt olan 
~ . 
1 

Unden ve.,·ıı arkasından geçerek her gurubun )larşı~11nda .durup bay-
tt~ı kntlayacaklardır. Bundan sonra muzika İstiklal marşını ve Cum

ın onucu .:rıl dönUmU marşını çalacak ve mar"1ar hep bir ağızdan 
t«:eJttir. · 

'li) - Martlar. n sö.yle:ımes.ini 111Utealıı.ip g~it tiircni başlayacaktır. 
en aşağıdaki .~ır.:ıy:ı. göre yapıl.:ıcaktır: 
.\ ) Ask.eri kıtalar. 
Q ) İğcil kahrama,nlar. ihti.'·ıır gaziler ve Mhitı anaları· F ) Yedfk ubaylar, jandarma, Polis kıtalar&. 
) ) izciler. 
~ ) Okullar. 
(.' 

) Sporcular. 

(~ l Ulusal kurumlar. ~ıulay, Çocuk e1irgeıne kuı·qmu. Tur.k nıaaı·if 
~ ttı, ulmıal ekonomi 'e artırma ve esnaf kurumları kendi hayrakıarile 
l~ tehirli ve butun yurddaşlar (Atlılar yayalardan "®~} · 

~ ~- Geçit törenine katılacak .ve törene girc~~cr ile geçit :' apacak olan 
llrumlııra ba~lı olanlar rcsmı ve bU\'Uk llnıformalarını "'•\·erler. Butun eı • t:ı • 

ttt~ı r da bu .bu.'·uk ba.' r.am gununde ..e.ıı .':.eni ve en temiz .albi.elerini 
trdir. 

t~ -~I - :!H Birinci Teşrin gUnU tam saat 1 :! de bayram on oruna !!I paı·e 
(,f" acak tır. • 

b' l8 - 0 gece aat (20) de sUel Jutalar, 'Okullar, halk kurumları. spor
~l.-' halk tarafından Fener ala, ı \Aptla~aktır Bu ala,. Halkevi ,.e 
~ ~t . . • . 
~ konagı arasındakı caddede toplanarak önde bando olduğu halde 
'tı'gencJ caddelerini dolaşacaktır. Alayın Gidiş ve idaresini fener ala.,·ı 

rılığına tayin edilen istihkam t~bur koiıwtanı idare ede(·eklir . 
~!} - BugUn saat l~2) de vila.yet tarafıhdan ismet lnönU kız en. 

" ö:ı:ul ~afiıl-aıılru·a hir balo ver.ilcl:;elstir . 
30 YIRINCI TE,IİIN CUMARTESi 

~I. ~0 - s,.t 14 te Sporcular tarafından Şehir içerisinde bir sö~tcri 
~l\\lılacak ve saat 15 te ~ehir stad•\

0

0ınunda ı;por ~enlikleri yapıb 
~ U :ıllıUln onurun' staJyoma giriş par,ası alınmı.Y•cakhr . 

1 bl - Cumhuriyet ba,yramının başlamasından bttmesin<" kadar hcı· za· 
a, ram ~·ı;ı·i çocuklar için a9k bulundurulacaktır . 

'\~ - saat 10 da MilJi Mensucat Fafrikası hastanesinin ve !1 de Ada
t it\\,. ~t hıatanesi Poliklinik binasmın açhş törenleri ve saat 11, 30 
11:ı1t ."''ftyaka'da inb edilecek ilk mektebin temel atwa töreni yapıla-

H0K0MET ADINA VAPILACAK KABUL TÖRENi 1 
~ 29 lllcteşrin 937 Cuma günü aaat 9 - 10 na kadar Hükumet 
~ da ve Vilayet makamında kabul töreni yapılacaktır. 

' l'eşnfat heyeti vekile kararına de~·anan öğreneğe göre aşağıda
~ ~1 takip edecektir. 
~ ' Vilayette bulunan saylavlar. 
3 ... Toplu halde tüm komutan ve jandarma heyeti, 
~ .... Vilayette bulunan vekalet müfettişleri, 
S .... Viliy.et A~liye teşkilatı başkanlaı ı ve hakimler, 
~to' ~liyeyc bağlı daireler başkanları, inhisarlar ve fabrikaları baş 

rleri1 taptı ve evkaf direk törleri, 
,. - G~risı dordüneü sahifede ..;.. 

Türle sözü 

Metaksas Atinada'lrak eski başvekili 
Atina : ·26 (Radyo) __,, Başve· 

kil Bay Mateksas dün gece Atinaya 
muvasalat etmiştir. Başvekil büyük 
bir merasimle karşılanmışhr. 

İran Hariciye Nazırı An
karada gezintiler yapıyor 

Ankara : 26 ( Telefonla ) -
Şehrimizde bulunan iran Hariciye 
Nazın bugün Gazi , ismet lnönü , 
Ziraat enstitülerini , Barajı gezmiş. 
tir. Başvekil Celaf Bayar misafirimiz 
şerefine bir öğle, Iran iüyük Elçisi 
de bir akşam yemeği vermişlerdir . 

Avrupa güzellik 
kraliçesi 

Alger - Cezaitde - : 26 ( Radyo ) 
Bugün yapılan Avrupa güzelliği 

müsabakasında Finlandiya güzeli 
Avrupa güzellik Kraliçesi seçilmiş
tir . 

Berlioden Çekosluvakya
ya hücumlar 

Berlin : 26 (Radyo) - Havas 
ajansı möhabirinin bildirdiğine KÖre; 
Alman gazetelerinin Çekosluvakyaya 
karşı hucümleri devam etmektedir. 

Bulgar kralı dün Londra- , 
ya hareket etti 

Sofya : 26 (Radyo) - Bulğar 

kıalı ve kraliçesi Londraya hareket 
etmişlerdir. 

Mut yoluflda bir 
PtQmobil faciası 

Mersin : 26 ( Telefonla )- ı 

Dün Mut kazasından Mersine gel
mekte olan bir kamyon devrilmiş· 

tir. Hadise hakkında aldığım malu 
matı veriyorum : 

Mersinde garaj sahibi Kemale 
aid bir kamyon cumartesi günü Mut. 
tan 2200 kilo yük iki karakol ku· 
maqıdanı,:-\ki baytar, bir orman mu. 
amtJit mearu Nafia fen memuru 
mütebakMi -..ıaskc:r Olmak üzere 25 
yolcu ile Mersine doğru haıeket 
etmiştir . 

Silifke ile Mut arasında Orta 
Ören me~kiine geldikleri zaman 
yağmur başlamış kamyonun üzeri 
açık olduğundan yolcular başlarına 
muşambayı çekmişlerdir. Tam Ke· 
ben köyünün civarına geldikleri 

•zaman virajı dönerken kamyon bir· 
denbire dcvri•miş ve uçuruma yu 
varlanmıştır . 

Bu ani devriliş karşısında yol· 
. cular hiç bir kurtuluş çaresi araya. 
mamışlar ve: çok korkunç feryad 
larla kamyonun ve yükün altında 
inlemeye başlamışlardır. Kamyonun 
devrildiğini gören civardaki koylü
ler ve Keben köyü öğretmeni der
hal koşarak yüklerin altından yol 
cuları kurtarmaya başlamışlardır. 

Yolcuların hemen hepsi bu dev· 
rilişten az çok bir yara alınışlardır. 
Fakat bunlar arasında en ağır ya-
ralı olanlar Mersin Nafıa Fen Me
muru Hulusi ve Orman Muamelat 
Memuru Hakkıdır. 

Açık Teşekkür 
OA-lu n Türkkuşu üyelerinden 

lmad Akhunun Ankarada feci şeha · 
deti münasebetile gösterilen büyük 
alaka ve taziyelerinden dola}'• baş 
ta Sayın ltbayımız Tevfik Hadi Bay 
sal olduğu halde: evimize kadar ge 
Jr~rek taziyede bulunan Vilayet Jan 
darma Komandanı Bay Ali Rıza, 
Emniyet Direktörü Bay Necmeddin, 
fJ"ürk Hava Kurumu Müfettişi Bay 

•. H~lil, Hava Kµr1;1mu Ad~na Şubesi 
B'a~kanı Bay Sabri Gul;lJ~ürkkuşu 

döndü 
Bağdad : 26 (Hususi) - Kahi

rede bulunmakta olan Eski Başve· 
kil Nuri, tdyyare ile acele Bağdata 
dönmüştür. Sanıldığına göre; Bağ
dadta Filistin hadiselerine karşı bir 
protesto hazırlatacaktır. 

Filistinde bir suikast daha 

Kudüs : 26 ( Radyo ) - Filis
tinin Yahudi Maarif Müfettişi kur· 
şunla öldürülmüştür . Gazze civa· 
rıııda bir yolcu trenine karşı bir 
suikast yapılmıştır . Fakat tren va. 
kıtsız geldiğinden, bomba daha ev· 
vel patlamış ve trc-ne hiç bir şey 
olmamıştır . 

Kahirede çarpışmalar 

Kahire : 26 ( Radyo ) - Ezher 
talebelerile iki yüz kadar polis kuv. 
ve~leri arasında çarpışmalar olmuş· 

tur. Mütecaviz talebelere bir kısım J 
İşçiler de yardım etmiştir. Yeti şen 
kuvvetler bunları dağıtmış ve ba· 
zılarını tP.vkif etmiştir . 

İngiliz Parlamentosu 
dün açıldı 

Lodra: 26 (Radyo) - Bu gün 
öğla üzeri Kral Altıncı Jorj refa· 
katınde Kraliçe olduğu halde Par· 
lamentoyu mutad merasimle açmış 
tır . 

İhracatçılarımı
za verilecek a

vanslar 
Hükumet klirink anlaşmasile bağ· 

lı olduğumuz memleketlere yapıla· 
cak ihracat evrakının bu memleket· 
lerin klirink hesaplarındaki alacak
ları yekunile mahdut olmak üzere 
Cumhuriyet Merkez Bankasınca fa
izsiz olarak derhal iskonto edilmesi 
için bir karar alınmış ve Bankaya 
tebliğat yapılmıştır. 

2 - Klirink hesapları vaziyeti 
her hafta muntazt-man gazetelerle 
neşredilmekte ve ihracat meı kezle. 
rindeki Odalara ve Borsalara ve 
Türk Ofis şübelerine de ayrıca her 
tüccar tarafından her zaman tetkik 
edilebilmek üzere bildirilmektedir. 

3 - 16 1 O 937 tarihindeki kli. 
rink hesapları vaziyetine naz<>ran 
bizden alacaklı memleketler "'unlar· 
dır: Bu memleketlere vaki olacak 
ihracat her birinin hizalarında gös. 
terilen alacakları yekunu ile mahdut 
olmak Üzere ve teknik bazı banker 
ihtiyati tedbirler haricinde faizsiz 
olarak Cumhııriyet Merkez Banka· 
sınca heınen finanse edilecektir. 
Muhtelif nıeınleketlerin l 6 101937 
tarihindeki alacak miktarları Avus· 
turya: 20687500, Belçika 158600, 
Bulgaristan 5700 , Çekoslovakya 
2901600 , Estonya 3300 , F eni an· 
diya 1030900 , F ra_n'ia 39836ı)O , 
Hollanda 1177800 , lngiltere 848 
4400, ispanya 395500, fsveç 171 · 
2600, lsviçre 1071'200, İtalya 
1942600 • Lehistan 31800 , Macar
istan 753400 Norveç 570100, Ro · 
manya 2062800 , Yoğoslavya 251-
400, Yunanistan 54~00. 

Baskanı Bay İsmail Hakkı GüFler 
' 

ile yine evimize k ıdar gelmek liit-
funu t:sirge niyerek taziyderd~ bu· 
lunan bütün Akraba ve dostlarımıza 
teşekkür ve minnetlerimi sunmağe 
teessürüm mani olduğundan bu şükran 
ve minnetlerimizin ... endilerine Sayın 
gazetenizle iblağ•nı derin saygıla . 
rımla rica ederim. 

Adana Avukatlarından 
Mesud Akhun 

Sahile 

ASRi SiNEMA 
26 Teşriniev\'el Sah akşamından itibaren . 

Bu senenin iki bUyUk Şaheserini birden sunar 

Son günah 
Oynayanlar 

GLARK GABLE - VILLIAM POVELL 
MAYNALOY 

Ayrıca : Şanlı Ordumuzun Büyük 

' •••• 

TRAKYA MANEVRALA81 

Myük Türkçe sôzlü inkiJap filmi 

* 

~~Özeller resmi geçidi Yakında 

~ ..,....,,.,....._,. ..................... ,....,.. ........................... """"' ......... """~ 

Dikkat : Sinema 8,45 de başlar 

Bugün gündüz umuma tenzilatlı matina 

Trakya Manevraları - Son günah 
Telefon : 250 ASRİ 

8647 

1 

TAN Sinemasında f" 9\ 
' Bu akşamdan itibaren ı 

2 büyük film birden 
Kahraman artist 

KEN MAYNERTIN 

ÖLÜM KERVANI 
y E 

ÖLÜM MARKASI 
Fllmlerl 

Cumhuriyet bayramının onuruna 

BAY TEKiN 
Mechul dünyalarda 

( El llAnlarım okuyunuz' ) 
8649 

Kahraman, şanlı Ordumuzun büyük 
Trakya manevraları 

Alsar:ay 
Sineması 

Robert Taylo1arın 

Donanmada cinayet 
Şaheseri le · fevkalade program 

8646 
il ________________________ ......... 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

iş kanunu 
/\11111111 ı\u. 800H : Kabul tartlıi : n ,; ı 16 

f\'e*ri tarilıi : 151611936 

-Dünden artan-

3 ) Aynı maddenin son fıkrası mucibince İş Kanununun ~eri'yete gir
mesinden önce mevcud mesleki tejekküller veya cemiyerler tarafından 
idare olunan iş ve işçi bulma faaliyetlerine müteallik beyannameyi muay· 
yen mühlet içinde salahiyettar makama vermiyen teşekkül veya cemiyet 
münıesil veya müdürlerine on liradan elli liraya kadar hafif para cezası 
verilir . 

Madde 125 - 1 ) 69 uncu madde mucibince işverenlerin İşçi ihti· 
yac;larını ve bezı vaı,ıfları haiz İşçilerin iş ihtiyaçlarını resmi " iş ve işçi 
bulma teşkilatı ,, na bildirmeleri, yahut umumiyetle veya bazı vasıfları 
haiz bir kısım işçilerin her harıgi bir işe alınmazdan önce resmi teşkilat· 
tan " işçi karnesi ,, almaları usulleri hakkındaki nizamnamelerin hüküm 
ve şartlarma riayet etmiyen işverene, beş liradan yirıW beş liraya kadar 
ve işçiye ise on liraya kadar hafif para cezası verilir . 

2 ) Aynı madde mucibince hususi iş ve işçi bulma id~rehanelerinin 
yahut İş zümlerine aid mesleki teşt-kküller veya cemiyetler t~rafmdan ida
ıe olunan İş veya işçj bulma teşkilatının faaliyetlerinden muntazam ra. 
porlarla ilgili makamın haberdar edilmesi mecburiyetine dair çıkarılan 
nizamnamelerin hüküm ve şartlaı ına ıniinafi harekette bulunan hususi 
idarehane sahip veya miidiirüne, yahut te~ekkül veya cemiyetin iş ve işçi 
bulma teşkilatını idare ile muvazzaf kimseye beş !ıradan yirmi beş Jit'aya 
kadar hafif para cezası hükmolunur . 

Madde 126 - 1 ) 70 inci madde hükmünce umuma açık olan bir 
toplantı yerini işletmekte olup da doğrudan dpğruya veya bilvasıta iş 
veya işçi bulma simsarlığı yapan, yahut bu yolda sair şekilleı le ücret 
mukahilinde tavassut ve faaliyette bulunan kimseye yüz liradan aşağı 
olmamak üzere -ağır para cezası hiikmolunur. Tekerıür halinde iki kat 
para cezasile beraber bir haftadan bir aya kadar hapis cezası dahi veri· 
lir . · 

2 ) Aynı madde hükmünce umuma açık toplantı yerlerinde, ilgili ma
kamdan verilmiş resmi vesikası olmaksızın iş ve işçi bulma tavassut ve 
faaliyetinde bulunan kimseye elli liradan aşağı olmamak üzere hafif pa· 
ra ceıası ve tekerrzür halinde bu cezanın iki mislile beraber bir haftadan 
bir aya kadar hapis cezası dahi hükmolunur . 

V. Grev ve Lokavt yasaklığına ve iş ihtilaflarının halline müteallik 
hükümlerden dolayı cezayı müstelzim haller 

Madde 127 - 1 ) 72 nci maddedekı esas hükme muhalif olarak ve 
73 Üncü maddenin birinci veya ikin: i yahııt üçünçü fıkrasındaki tarife 
lerden birine uygun tarzda grev yapan İşçilerden her biri on liradan yüz 
liraya kadar hafif para cezasına çarptırılır . 

8303 -Sonu var- ... 
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Sahife : 4 Türks&zil 27 Teşrinievvel 

Halkevi Cumhuriyet Bayramında neler olacak •• • • r •• 
- OçUncU sahifeden artal'I -

6 - idare heyeti azaları, dahiliye daire beşkanları, 
7 - Maarif müdür · ve memurlarile bi•tün mektepler müdür ve 

muallimleı i, 

8 - Nafia müdürü, suişleri müdürü, posta, telgraf ve telefon mü · 
dürleri, 

9 - Ziraat, baytar müdürleri, iş Dairesi 9 uncu Bölge Amiri ve or · 
maıı mühendisi, 

. ~O - Ticaret, ziraat odaları heyeti, horsa komiseri ve umumi ka. 
tıbı, 

11 - Sıhhıye müdürü, sıtma, trahom, mücadelere reisleri, sıtma ens · 
titüsü müdürü, hastahaneler başhekimleri, 

12 - Cümhuriyet Halk Partisi ve heyeti, Şarbay ve heyeti, Vilayet 
Müftüsü, Umumi Meclis azası, Encümen azası, Türk Hava Kurumu, Kı. 
zılay ve Çocuk Bakımı Ocak, Kültür kurulları, Türk Spor Kurumu Sey 
han Bölgesi idare heyeti, spor teşkilatı ve gazeteciler, 

13 Bankalar, şimendöfer, şirketler, fabrikalar müdür ve mÜPssisleri, 
esnaf cemiyetleri, istiyen yurddaşlar, 

14 - Vilayette bulunan konsoloslar, 
15 - Merasim başlamadan evvel ve merasim sır~sında Hükumet ko 

nağı önünde bir kıta polis ve bir kıta jandarmı bulunacak ve selam res 
mi yapılacaktır. Bu sırada muzika çalacaktır. 

16 - Merasimde giyilecek elbise; talimatnameye göre teşrifata dahil 
mülkiye memurlarının frak, siyah yelek, beyaz boyunbağı giyeceklerdir. 

l 7 - Merasim sonunda Vali, mülkiye memurlarının daire reisleri, Tüm 
komutanlığa iadei ziyaret edeceklerdir. 

18 - Bayram günlerinde yapılacak merasim esnasında intizam ve in · 
zibatm temini için merkez komutam, emniyet müdürü ve ilk tedrisat mü · 
fettişi Asım memurdur. Kimseye davetiye gönderilmediğinden işbu tebliğ 
davetiye sayılacaktır. 

• 

1 URKSOZU 
AZETECILIK VE MATBAACILIK 

llAnlar Reklam bir ticaretha- / Cildler Kütüphanenizi güzelletişrmek 
ti nenin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

büyük p d d Rek\amla- 1 sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, en ropagan ası ır. ı kı · 'f b' k k b"I d k T .. k .... d "I k ren ı ve zarı ır apa o ge e anca ur sozun e 
rınızı ' ı anlarınızı her yerde o unan 1 yapılır . 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler r~1i:~0::v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı-
rabilirsirı,z . ı 

Resmi evrak, cedveller, defler· Tablar ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

K•ıtaplar Eserlerinizi Türk- 1 Gazeteler Türksözü mat-
sözü matbaasında 1 baası"Türksö-

bastırınız . temiz bir tab nefis bir zünden,,başka her boyda gazete,mec
cild içinde eseriniz daha kıymetlene- mua, tabeder . 
cektir. 

T0RKSÖZ0 Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Dil , Tarih , Edebiyat ve 
Komitelerinde ııçık bulunan u, 
!er için 4/ 11 937 Perşembe 
seçiın yapılacaktır. Bu şubel ~ 
yıtlı üyelerin o gün saat (1 
Halkevine gelmeleri rica oluııı' 

8650 

C . H . P . Kozan 
Başkanlığından: 

1 - Açık eksiltmeye k 
iş Kozan Halk partisi bip;ıı 
kısım inşaatıdır. 

2 - Keşif bedeli ( 41So 
( 96 ) kuruştur. Taş, kulll 
parti tarafından bedelsiz veri 

tir. ,
1 

3 - isteklilerin bu işe il 
şif evrakı dosyasını Adan• ik 
Kozan Halk Partilerinde tetkı 
bilirler. muvakkat teminat ( 
lira olup ihale, 811 11937 P . 
günü saat 14 de Kozan par11 
sında toplanacak komisyon t 
dan yapılacaktır. Eksiltmeye 
caklerin Nafia müdürlüklel' 
ehliyet vesikası almaları şart~' 

27 5 19 - Vilayette yapılacak merasimde muhasebei hususiyl' Müdürü Ha· 
san Güler teşrifat memurluğu yapacaktır. ........................................................................... 8651 

Tahsile 
gönderilecek 

gençler 
Mekteplerinden tavsi
ye almağa mecbur 

olacaklar 

Bu sene muhtelif ihtisas şübe 

!erinde mühendislik tahsili için Av 
rupanın bazi memleketlerine gönde
rilecek gençlerin imtihanlarının Per. 
tevniyal lisesinde yapılmasına karar 

verilmiştir. Maarrif Vekaleti genç· 
lerin i:.ıt!hanlarından ( Vvel sıkı bir 
muayeneden geçirilmesine karar ver · 
diğinden dünden itilıaren taliplerin 
sihhi muayenelerine başlanmıştır. Bu 
iş salı ğünü ikmal olunacak ve on 
ılan sonra imtihanlara başlanacak 

tır. 

Maarrif Vekaleti mühendislik 
tahsiline gönderilecek gençler için 
şimdiye kadar tatbik edilmemiş yep 

yeni bir usul tutmuştur. imtihanlara 
girecek lise mezunlarının behemahal 
mezun oldukları liseden tavsiyeyi 
haiz bulunmaları icap etmektedir. 
Filhakika lise mezunlarının uzun se· 
neleı ini geçirdikleri mektebin idare· 
~i kendilerinin gerek bilgi gerek 
kabiliyet, gerekse şahsiyetleri hak
kında tam bir kanaat sahibi olduk· 
!arından müsabaka imtihanında ge· 
lişi güzel kazanmış olmak ihtimalle· 
ri ortadan kalkacaktır. 

Avrupaya gidecek gençler için 
en sağlam şekil olarak bu buluııdu· 
ğundan bundan sonra daima bu u 
su! tatbik edilecektir. 

B 
Seyhan Defterdarlığından : 

İr alime göre İnsan Mevkii Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 
Beher metre mu. 
rabbaı 40 kuruş 

40 metre murabbaı ların tabii ÖmrÜ 1 Alidede mahallesinde Arsa 
Taşçıkan sokağında 

- ikinci sahifeden artan -

üç sene içinde gelişip tam vücut 
büyüklüğüne varı}orsa bunun 5 

misli olan 15 sene yaşamaktadır . 

insanın gelişine çağı yirmi yaş 
ile 25 yaş arasında sona eıiyor. 

Bu hesapla, insanın tabii ömrü, 
diger memeli hayvanlarda oldu*u 
gibi, bu gelişme yaşının beş misli , 
yani 100 ile 125 yaş arası olacak· 
tır . 

O halde yüz sene yaşamak İs· 

tiyorsanız hiç endişe etmeyin : Ma· 
demki tabiat insana yüz sene, hatta 
daha fazla yaş ' nıak için müsaade 
verm İştir, yüz yaşına kadar yaşa· 
mak kabildir . 

Bunun için ne yapmalı ? 
Bu suale verilecek cevap : 

l Alidede mahallesinde Dink yeri 140 • " 
50 

1 Battal ağa sokağında 
Reşatbey mahallesind~ Arsa 

1 Kadastronun 4 \ 7 Ada 
1 
, 19 parsel 
Narlıca mevkiinde Ka· Tarla 

: ra Yakup oğlu Bed. 
rostan metruk 

36 • 
" 

25 dekar eski 27 
dönüm 317 arşın 

60 
" 

Mecmuu kıymeti 
2484 lira 

Cinsi mevkii ve miktarile muhammen bedelleri yukarıda yazılı dört 
parça gayrimenkulün mülkiyetleri açık artırmağa çıkarılmıştır . ve 12 -
teırinisanı-J37 c ı n ı g:inü ih ılel e rinin icrası mukarrer bulunmuştur . Is· 
teklilerin o gün saat on dörtte yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçala· 
rile Defterdarlığa müracaatları. ' 8648 27- 2 - 7-11 

~----------,~~--~~~ ...... ~~~~~~~~~~~~--~ 
K KAY ADELEN A · 

IT'anos it peleı inden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla rakle. 
dilen sudur . 

A 
y 
A 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN ıçınız . 

1 

" Yüz yaşına kadar y43mamak 
için ne yapmalı?. SuJlinin aksidir . 
Demek ki tabiat in.;anı yüz yaşına 

kadar yaşayacak şekild e yaratmış . 1, 
Fakat, insan kendini bu yaştan daha 
evvel ölüme sürükleyecek bazı şey· 

KAYA DELEN i 
KAY ADELEN su· E KAY ADELEN su· 

lc;r yapıyor. 
işte, bu kusurlardan ken<linizi 

korursanız yüz yaşına kadar yaşa· 
mak işten bile değildir. 

insanı vaktından evvel yıpratan 
ve ölüme sürükleyen şey gençlikte 
veya olgun yaşta vücudu fazla yor
mak sıhhatine diklcat etmemek , 
ha~talıkların bünyesini sarsmasına 

müsaade etmek gibi suiistimaller 
dir . 

Sıhhatini tamamiyle muhafaza 
etmiş, vücudunu yıpratmamış bir in· 
san için ihtiyarlık devresi ancak sek
sen yaşında başlar. 

ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdiı. 

L 
E 
N 

!arı ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KA YAD ELEN gazozlarını alııken şi~rleıd, ki kırmızı ( KA YADE
LEN ) tapalarına d ı kkat tdir.iz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAYADELEN depolaııdır. Büyi..k damacanalar: 100 kuruşa ev· 

lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonla r ~er sefcıde Kayadelcn suyu ile 

_;;.Y~ık~a~n~m~ak~t~a~dı~r...;. ____ ~...:;84~9~5;.,..----...;;5~5---·--------~------...; 

Gazete Ve Matbaa 

BELEDİYE İLANLARI 

1-Sebze hali içinde yapılacak beton döşeme ve lağam işi açık t 
meye konulmuştur . " 

2 - Keşif bedeli (689) lira (94) kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (51) lira (75) kuruştur. 
4- ihalesi t'şrinisaninin 4 üncü perşembe günü saat 

diye encümeninde yapılacaktır . , 
5 - Bu işe ait şartname ve sair evrak Belediye fen işleri müdürl 

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

Jikte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur . 

8614 14- 19 23-27 

Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somikok, Kriple, 

trasit Maden kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude yert 
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins kömürlerine her cihetle r~kabet el 

tedir. 
Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında 
Kelleşeker. 
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Kültür Bakanlığının 
son tamimi 

Doğrusunu söylemek lazım ge
lirse, insanlar son asır zarfında, fen 
nazarında, bir iki asır evvelkinden 
daha fazla yaşamağa başlamışlar
dır. 

Sahiplerinin nazari dikkatine 
Almanya'nın rr eşhur " HAR1 MANN ,, fabrikasının her n< vi siyah renkli 
gazete ve " lılüstrası on ,, mürekkepleri nıe\cuttur. 

Uzun mevceleri pürüzsüz 1,~1 ·1 
k 1 

- Birinci sahil eden artan -

si anlatan arkada~larmın verdiği 
izahata itiraz edebilecekler ve bu su. 
retle talebe arasında o mevzu iyice 
anlaşılıncıya kada r münakaşa edile
cektir. Muallim bu münakaşal a rı ida· 
re edecektir. 

Derslerde takib edilecek bu usul 
ile her talebenin bir mevzuu iyi öğ

renmesi temin edilece'.; , bunlaıın dik· 
katleri celbedilccektir. Bundan başk a 
idare amirlerinden biri talebenin ça
lışma saatlerinde kendilerine · bilfiil 
yardım edecek, lüzumu gorüldüğü 

ıeman bizzat o der.in muallimi de 
talebe müıa~.crelerigc iştirak edecak. 
tir. 

Eski devirlerde çok uzun ö:nür· 
lü insanları istisna edersek, Nisbeten 
yalcın za 'ilanlarda insanların ömrü 
onlardan daha kısa idi ve bugünkü 
vasati ömre nazaran da bu müddet 

kısa bulunuyordu. 
Bugün vasati ömı ün uzamasına 

sebep bir çok hastalıkların çaresi 
bulunmuş olmasıdır. 

Bu suretle eski insanlar kendile. 
rini koruınaktın aciz oldukları has· 
talıklara karşı bugün siıahlı buluııan 
biz insanların onlar kadar değil, bi 
lakis daha fazla yaşamamız lazım 
geliyor. 

Son istatisliklere göre, bugün 
Americ(ada tabii ömrün vasatisi 59, 
Yerıı Ze liındada 65 tir. 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa 
sokak No: 8 

16 - 30 8592 G. Vosbikyan Tecimevi 

C.H.P. Seyhan llyönkurul 
Başkanlığından: 

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

1 - Kuru köprü Çeşme ıneydanında 
2 - Belediye önünde 
3 - Taşköpıü 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 ( en itibaren Parti binasmda Başkanlığa gelerek <1dlarını 
yazdırmalarını Sayın yurttaşlarımdan rica ederim. 
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Satış yeri Belediye karşısında Yeni ı\' al'1 'lıuu~0nt 
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