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Japonya Brüksel konferansına 
Ademi iştirake karar verdi 

Hatayda kontrol 
heyeti tetkikatına 

devam ediyor 

Japon Hariciye Nazırı istifa ediyor 
Antakya : 27 (Hususi) - Mil· 

• fet1er Ceıni yeti Kontrol heyet iİs· 
kenderundan sonıa evvelki gün de 
Kırıkhana gidip gelmiş, Kırıkhanda 
da halkla ilk temasını yapmıştır . 
Ayni gün Delege M. Roje Gara da 
J<ıtıkhana gitmiş ve Kontrol heye
tinin temaslarında hazır bulunmuş

laröır. 

Hirota ingiltereye tarziye verdi 
------·------

Çinliler 
küsôr 

bir 
bir 

kaç 
Çin 

llghay. 27 (Rad} o) - Kuvang
t cephesinde Çın ve Japon kı

ti~rasında şıddetlı harpler :oldu 
bombardumanlnr da gittıkçe 

lil'fı.yet kesbctmektcdır. 
............... ~Peı üzerinde Çinlıler, Japon

d 
1
\ •ne gcçmış Cikycıo kas be ını 

l Clmışlcrdir. 
~rıdra : 27 (Radyo) - Tokyo

rı ~g lız S fırı, Japon Harıciye 
rotanın notasını bu gün • 1 

Qu n . 
Oldda Japonya, lngilız kıta-

td'it sefırme karşı ) apılan teca
cn dolayı lngıltercye tarzıye 

li lcdır. 
l rota bu notad.ı, ayni zamanda 
tebaasının ukradığı zararların 

rı edileceğini de ilave etmekte. 

şehri 
ordusu 

istirdat 
taarruza 

etti. 3,000,000 
hazırlanıyor Kontrol heyetinin bu ilk temas 

ve tetkikatından sonra nüfüs işile 
a!a'kadar oiacağı ve \•mumi bir nü
fus tahriri yapılacağı kuvvetle söy
lenmektedir. 

Hatayda son 
durum 

Antakya : 27 [ TÜRKSÔZÜ 
ıntbabirinden ] - Şdmınizde hiı 
yuk bir siikiin vardır. Herke.s işinde 
ve gücündedır. 

l'ok 
•ıı Yo : 27 (Radyo) - Japon 
tı rıun naşiri olan bir gazete 
~ liırotanın bu hafta içinde is-

Şanghayın acıklı manzaralarmdan 

Yeni delege Rojrııin idaresin
den halk ço ~ memnundur. Bilhassa 
Asebetülamelilkavmi kulübüııiln ka 
p nması ~ u vaziyetin yüzde doksan 

amilidir. 
Geçenlt:rde Türk talebesinin kas. 

l'o:ce~'İni bıldirıııektedır. 
1 

Yo : 27 (Radyo) - Bu sa. 
~zcteler, japonyanın Brüksel
·~ nacak dokuzlar konferansına 
d ı/~•n vakı t klıf e red cevabını 
ş Ilı Yazmaktadır. 
~thay : 27 (Radyo) - Ku
şr c bulumm Çın kumandanı 

it ki : 

Vanginkle 1,000.000 asker silah 
altında bulunmaktadır. 

Talimde de 2,000,000 bulunmak
tadır. 

T eşrinisaninin ortalarında üç mil· 
yontuk bir ordu ile taarruza geçe-

1 

ceğiz. 

Şanghay ~ 27 (Rad}'o) - Bey 
nelnıilel imtiyazlı mıntakalar idare 

Şam hükiimeti tehdit 
altında bulunuyor 

s --
il n c ak Muhafızı Lazkiye muhafız-

lığına tayin edilecek 

Hurinin getirileceği ve Sadullah 
Cabiriııin de mecli:. reisi olacağı is
rarla söylC'nınt"ktedir . 

Suriye hiikurııetinin yeni bütçe· 
yi ve vergi tahsilatını altın esası ü· 
zerine tesbit etmekte oldur u hak-o 

kındaki şayialar üzerine ... 'uriyenin 
her tarafın-fan protesto mazbataları 
gelnıeğe başlamıştır . 

Meclisin dünkü toplantısında 
Halepten gelen binlere" İmzalı ınaz· 
bata okunmuştur. Bu rn;ızbatada 

hüku uctin altı•ı e~asından vazgeç. 
mcsi ve vergileri 935 sene.)inJeki 
nis~ctte ve kağıt para olarak mu 
haf dZa eylemesi İstcnınekk, aksi. 
takdirde H ıleplilerİn vergi vt:rınek· 
ten İmtina ed cekll!ri beyan olun 
maktadır . 

Sııriyenin lıer tarafında teyit e 
dilen bu fıkir üzerine hükumetin 
altın esasında israr edip etmiyece· 
ği belli değildir . 

Lübnanda bir kaç gazete 
kapa taldı 

Berut: 27 (TÜRKSOZO mu 
habiıinden) - Lübnan intihabına 
fesat karışı ırmaktan ve hükumet 
namzedleri hakkımla iftiralarda bu· 
lunan bir Arap t lenıarıının fikir· 
lerini llPŞı eJt'n bir kaç iazete bila 
mü.ddet kapatılmıştır. " . 

si, imtiyazlı mıntıkalaı ın korunması 
için büyük tedbirler almıştır. 

Na:.kin : 27 (Radyo) - Çin kı
taatı Şimalde büyük bir taarruza 
geçmiştir. 

fki Nankin lqtası Şimalden iler. 

Jiyt:rek Japon kıtalarma ağır zayiat 
verdirmişlerdir, 

• 

incir piyasası 

İş Bankası ihracatçılara 
yüzde seksen ödemeğe 

başladı 

letanbul : 27 (Telefonla ) 
incir piyasası bu hafta çok dur. 

gun bir vaziyet gÖ:itermiştir. lzmir 
den alakadarlara g Ln malu'lıata 

göre; bu durgunluğun öniine geç 
mek için bir taraf tan satış koope
ratifleri h:ırc:kete gelmiş, bir taraf. 
tan da lzrnir iiziım kurumu incir pi. 
yasasını mübayaa yapmağa başla 

rnıştır . 
ilk partide kooperatif tarafından 

17,000 çuval incir mübayaa edil· 
miştir . lhracrıtçılara Almanya kli 
ring anıaşınası mucibince iki mil yon 
lira verilmiştir. 

lzrnir piyasasında durgunluğu 
kaldırmak için fş Bankası ınalısul 
ihraç edenlere mal bedellerinin } üz 
de seksenini ödemeğe başlamıştır, 

ketle ıuektebe gitmelerinin yasak edil· 
diği ve ıne~tep müdürünün bu kı
yafetteki talebeleri ml'ktebe kabul 
etmediğini bildirmiştim. Maarife yapı 
lan müracaatlar neticesi bu mesele 
de halledilmiş bulunuyor. • 

Türk taleberi ar tık kasketli! 
mek ebe gitmekte ve kabul o\un-

ınaktadırlar. 
MMftafih mektep idaresi yakın· 

da bir tip tesbit ederek talebe kas 
ketlerinin ycknasaklığını temin ede 

cektir. 

lran transit yolu 
Ankara : 27 ( Telefonla ) -

lran transit yolunun inkişafı için 
hükumet esaslı faaliyete geçmiştir. 

Karaköseden lıan hududuna kadar 
83 kılpmetrelık kumında faaliyet 
bilhııssa başlamış bulunmaktadır . 
Ağrı ile Erzurum arasındttki 130 
kilometrelik şose ameliyatı bitmiş

tir . 
Umumi transit yolunda bugün 

5000 işçi çalışmaktadır. B ı yol üze· 
rinde kırk kad r köpriı ikmal edil

miştir. 

lngiliz elçisi geldi 

Ankara : 27 ( Telefonla ] 

Bir müddcltenberi mezunen mem
leketinde bulunan İngiliz büyük el· 
çisi bu sabah şehrimize 2'clıniştir · 
Büyük elçi Cucıılıuriyet Bayrdmında 
hazır bulunncaktır. 

Filistin müftüsünü Mısır 
hükiimeti kabul etmiyor 
Yafa-Telaviv yolunda çetelerle 

çarpışmalar oldu --.... --- ---
Kahire : 27 ( Radyo ) Kudüs Arap meclısinin ilgası üzerine idare-

ınuftusu Hıtcı Hüseyiniıı Kahireye ge- siz kalan Müslüman evkafı doğrudan 
leceği hakkında çıkarılnn şayialdnn doğruya fngılizler tarnfından idare 
aslı yoktur. Mısır hükümcti müftüyü edılmeğe başlanmıştır. 

knbul etmiyccektir . Kudüs : 27 ( Rad}O ) - Bu a~-
Kudüs : 27 ( Radyo ] - Hukü- şaın üzeri Yafa - Tela-. ıv yolunda in-

me! nıenbalarındaıı alınan ıııallımaıa gıliz polislerile çeteler arasında çar· 
gore, bütün Filistin cvkafını idare pışmal, r olmuş, çetelerden biı kişi 

eden mi-.frünün 'fn:dfesindc \"C yiiksek 1 "trlınO'ştOr. 'eu, 'bıt Araptır. -

Misafir heyetler dün 
kagserige gittiler 

Aziz misafirlerimize Fabrika ve 
imalathaneler\miz gösterilecek 

Ankarada misafirlerimiz şerefine 
verilen ziyafetler 

Tataresko dün hareket etti 

Ankara : 27 (Telefonla} - Ro 1 

men askeri heyeti, genel kurmay baş
kanı Sikitin riyaseti altında bugün 1 
şchrımize gelmiştir. istasyon Romen 
- Türk bayraklarile süslenmişti. 1 

Asker misafirlerimize büyük bir 
karşılama mernsimi yapılmıştır. Heyet 
Ankara palasta müsafır edilmiştir. 

Ankara : 27 ( Talefonla) Bu-
rada bulunmakta olan Yugoslav ve 
Yunan heyetleri husu i bir trenle dün 
Kayserı ve kırıkkale foörıkalarını gez. 
ınege gitmişlerdir. 

Ankarcı : 27 (Telefonla) - f ran 
hariciye naziri Samii şerefine saat 
19,30 da Numan Menemenci oğlu ta-

rafından Marmara köşkünde Kokteyl 
partisı verilmiştir. 

Ankara : 27 fTelefonla) - Şeh
rımlzde bu1nnan genel kurmııy heyet
lerınden daha bir kısmı bugün hususi 
bir trenle Kırıkkale ve Kayseriye geı
me~e gitnıışlerdir. 

lran Hariciye nazırı Ekse'ans Sa
mii de bugün Kayseri ve Kırıkkalede. 
kı fabrikalarımızı ziyaret için hu u 1 

hir trenle hareket etmişlerdır. 
Bükreş : 27 (f<adyo) - Türkiye 

Cumhuriyet bayramında bulunmak 
üzere Bay Tataresko Bükreşten bugün 
Kostenceye hareket etmiştir. Hususi 
bir vapurla oradan lstanhula hareket 
edecektir. 

"Türk dostluğu, İskende
run kadar kıymetlidir,, 

Bir Suriye meb'usunun 
gazetecilere beyanatı 

------·------
Şam : 27 CI ÜRKSÔZÜ muhabi

ı inden) Arap Efkarıunıumiyesi artık 
Sancak meselesinde Türkiycnin vazi
yetırıı kavramı 'e bu su etle itidale 
doğ'ı u temayüle başlamıştır. Bilhassa 
Aklıselim sahibi Arap büjukleri Türk 
dostluğunun feda edilmez. bir kıymet 
ta~ıdığını anlamış bulunuyorlar . Ma. 
mafı bır kısım Arap şefleri Cc irc an
laşması ıle Sancak içın ç"zilen hLdud
ları tı.ıla kabul etmemekte musırdır

lar . 
Bir Sancak meb'usu Arap gazete

lerine vakı Lcyunatmda şoylc demiş
tir : 

·•Bize kom.şu devlcılcrJc \ e bil
has a aziz komşumuz Türki) e ılc 
dostluk anlaşmaları yapmaktan içtinap 
etmeyiz. Ancak son Cenevre anltlş-

Ademi müdahalenin 
son toplantısında 

Londra : 27 (Radyo) - Ademi 
müdahale komitesi bugün toplana 
rak müzakerelere devam etmiştir . 
Bu celsede , 22 Teşrinievvelde dev
letler murahhas'arı:ıa ver ilen muhtı. 
ralar cc.:vapları müsbct olarak gel 
miştir . Yalnız Sovyet delege i C.! 

vabını vermemiştir. Fransız delegesi 
kara kontrolunun tatbiki için evvela 
gönLillülerin çıkarılmasında israr et· 
ıniştir. Ônümi.ızdeki içtimada gönül 
lüler meselesi konuşulmıyacak, da· 
hili kontrol esasları tesbit edilecek
tir. 

Varşovada 43 Yahudi 
tevkif edildi 

ması ıle Sancak için çizilen hududu 
kabul edemeyiz . Esasen bu anlaşma
ların müzakerelerine de 'şlir:ı..: c lme-
miş bulunuyoruz: Bu itib .. ıa bu hu -
susta şimdiden resmi bir fıkir soyle
mek mümkün değildir. 

Bütün bunlardan başka halıha
zırda Suriye namına akdedi'en mua
hedelerden Fransa mesuldur. ve bu 
muahedeyi de Fransa akdeylemiştir. 

Fakat Suriye, tam istiklalini aldıktan 
sonra kendi başına muahedeler akde
decektir. 

Bu itibarla Fransa tarafından Su· 
riyc namına akdedılen Sancak anlaş
masını Suriye o zaman resmen tetki
ke selfıhiyetdar olacaktır. Herşey za
manında yapılacaktır. 1 " 

Sovyetlerde 
Daha 75 idam I< ararı 

verildi 

Fransızca Tan gazetesinin ver
diği malumııta göre, lskutsk divanı 
harbı 75 kişiyi idama mahkum et
miştir. Ve bu hükumler infaz edil

miştir. 

................ ı ....... 

ULUS 
Har gUn 12 sahife 

Yeni Ulus 29 Teşrinevvel 
nushasile size kendini 

tanıtacak 

Ronınnlaı, lıika) eler, dün) a haberleri 
sı) asi, içtimai, ıktisadi nırıkalelf'r. 

Maöazln, kültür, kadın, çocuk, 
ziraat sahifeleri 

Ankara ve Kamu tayı 
yakından takip 

Varşova ; 27 (Radyo) - Yahu· 
dilerin yaptıkları nümayışlerde polis 
lere karşı gelen 43 kişi tevkif edilmi~ 
bunlaıdan on sekizi mahkemeye sevk 
'edi1mişlir. · • · · · -:-~••••--••••.-••• 
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DALGASI KA PL iV o R ı altı~~v;,ç~::.•n:ı::~~:i~t 
Sinema Artistleri artık bacaklarını Bayramımı.za 

hazırlık 
' Adana-Zongul- Cumhuriyet mi~lerdir, Birleşik Amerik• 

göstermemeğe ve 
mağa karar 

dekolte çıkma -
verdiler 

B d riyetlerinin de altan ith · k telefe uda ayramın a takyidat koymak için haza 

Cümhuriyd Bayramamaz.için bü 
yülc haZ1rlılc var. 29 Teşrinievvel sa 
babı, törene iftirak edecek partililer 
sabahleyin saat sekizde çocuk esir· 
geme kurumunu ' borsa karşısuıda 
ki oyun alanuıa toplanacaklar ve hep 
birlikte tören aabaana gitleceklerdir· 

ı_J malumdur. 
açı tll H:ilkevinin 28-10-937 ak- Halbuki ıimdiye kadar 

Bu kararın hakiki sebebi r.tdir?. Adana - Zonguldak telefonu dün 
işletmeye açılauş ve muhabere baş 1 

lamıştır. Bu hathmız da diger hatları 
gibi çok muntazamdır . Muhabere 
gayet sühuletle ve pek net bir su 
rette yapılabilmektedir . 

şama toplanh programı bir memlekete altın girmesi 0 

lcket için bir nevi emniyet 
sayılıyordu. Bu noktadan d" 
yeti )'avaş yavaş değişiyor. 

Holiwt 22 Teşrin - "Paris Soir. 
gazetesine yazılıyor: 

Bu sen günlerde Amerikanın he 
men her tarafında bir takım garip 
insanlar türedi. Bu insanlar büyük 
küçük bütün kırtasiye mağazalanna 
kitapçılara ıircrek sinema aktrisle 
rine ait yan çıplak resimleri topla. 
makta ve ne kadar bulurlarsa alıp 
pmektedirler. 

Bu prip insanlar kimlerdir ? 
e.ı.r bizzat kadm linama artistle 
ri tarafmdan seferber edilmiş ajan 
lardar. Vazifeleri piyasada mevcut 
çiplak kadın fotografileri toplamak 
br. 

Niçin ? Çünkü arbk, Holivubn 
güzel yaldızlan balkın önüne Ç1J1lalc 
çıkmak istemiyorlar. Yalnız fototra· 
fi üzerinde detil, ne yazık lci, sinama 
perdClinde de ... 

Artık ne Claudette Colbert 'in, 
ne MaeW estin, ne de Carolelombard 
ın birer tabiat şah eseri olan ba
caklar1111 seyir edemiYecetiz. 

Şimdi, Holiwt ta imza edilen 
bvtüa mukavelelerde artistlerin 
bacak)...,. göstenniyeceklerine ve 
(lüzumündan fazla) dekolte elbise ile 
oynarmyacaldanna ·dair muhakkak 1 
bir madde ilive olunmakt.d.r. 

Yalnız lüzumlü ve bacaklarım 
göetermek tabii bir hal olan sahne· 
ler istisna edilmektedir. Mesela : 
banyo sahnesi gibi ... 

Niçin arbk bu artistltr bacakla· 
rmı göstermek istemiyorlar ? Holi· 
vutu bir hicap dalta ;ı mı kaplıyor ? 

Buna sebf'p olarak ~öyle deni· 
liyor : 

Sinema artistleri isyan ettiler ve 
dediler ki : Çıplak bacak meslege 
girebilmek ve nazan dikkati celbe. 
derele bir şöhret yapmak için işe 
yarıyordu . Fakat her halde mesle 
timizde bir çift güzel bacaktan da· 
ha değerli, daha yüksek bir ıeyler 
vardır. Her şeyden evvel (sanat) ın 
zaferi için ç"hşmamız ve bunu halka 
göst~rmf'miz lazımdır. 

Fakat Holiwtun üzerinde esme
te bqbyan bu mahcuhiyet rüzgi· 

Okullarda hazırlık 

Y aruıki 29 Teşrinievvel Cümhu 
riyet bayran\I merasimi ve büyük 
şeolikleri için günlerdmbeıi hazırla
nan şehrimiz okul talebeleri dün son 
provalaruıı ya pmıtlardir. 

Bu büyük bayram dolayısile tch
rimizde mevcut, Lise, orta ve ilk o· 
kullar çok güzel bir şelcil Je süslen· 
mitlerdir. 

Yarın gündüz 
rını üfleyen başka hakiki sebebin 

8
.. .. d .. kk.. l k 

yok mudur diyeceksiniz? Bunu ket· ulun U an ar a tama 
fetmek için uzun zaman düşünmete kadar kapalı bulunacakbr 
hacet yoktur. Büyük ıinema kum· Cümhuriyet bayramı münasebe 
panyalan son senelerin istatistiklerin tile yarın bütün dükkinlar akşama 
den büyük bir hayretle öğrendiler kadar kapalı bulunacatındıan halla 
ki ; çıplak bacak ve kıcıklatıcı mıZln bütün ihtiyaçlannı bu ginden 
dekolteler arbk ~Hu çekememekte· temin etmeleri lazımdır. 
dir . Seyirci gözl~ri çıplak bacata 
doymuştur. Şimdi ise Holivutun bü· 
tün düşünceli nenin san' at ve nenin 
san.at olm1dıtmı ayırmaktır. Ma· 
mafi bu itle büyüle ve biricik bakim 
halktır. Ôniimüzdeki senelerin plin
çolan bize, halkın Claudctte Col
bert veya Mac VV ea bacaklanna 
buret çekip çekmeditiııi gösttre
cekitir. 

At koşuları 
Önümüzdeki ay içinde yapılacak 

olan Sonbahar at kQfUlan için k<>tu 
ıaha11nda girişilen hazırlanma f aa. 
!ayeti bitmiştir . Bu kOfllya ittirik 
etmek üzere bir çok viliyetlerd.-o 
atlar gelmiş ve kotuya ıirmek içiA 

• kaydedilmiflerdir. 

Ceyhanda 1 9 lar konferansı Bir Alman tayyaresi 
şehrimize geldi 

Pirinç fia tlan niçin 
bahalı? 

Ceyhan: 27 (Telefonla) -
Bugünlerdf', kasabamızda bulunan 
Çeltik fabrikalannın önlerindeo ge· 
çilt11iyecck derecede her gün ubah 
ve akfamları yüzlerce, binlerce çel · 

1 bir T eşrinisinide 
toplanıyor 

Çift motorlu askeri bir Alman 
tayyaresi Berlimlen lstanbula , An· 
karaya utrıyarak tchrimize gelmiş 
ve buradan Tahrana bateket etmiş 
tir . 

tik yüklü arabaya rut relinmek· lıtanbulda çıkmakta ulan Ku-

Brüksel: 27 (Radyo) - Brüksel 
de topla11ma11 mukarrer olan Dokuz 
lar konferansmm bazı esbapd Jn do· 
layı geri kaldıta anlllfllmışb. Hükô. 
met mahafilinden son alınan malô 

Kurun arkC4daşımız 

Şehirler arası telefonların tesisi 
şehrimizin ehemmiyetini bir kat da
ha artırmıştır . Bütün halkımız ve ' 
bilhassa lüccarlanmaz, Adana-An· 
kara-lstanbul - lzmir telefonunun 
tesisinden çok memnundurlar. 

Kocalarından ay
rılan kadınların 

Soyadları 
Evliliti b<uulan veya hopun 

l&Mmı.r Soyadı kanunu mucibiace 
lrocalarmm Soyadlannı kullanamaz 
lar. Ancak bu gibilerin yeniden ala. 
caldan Soyadları için v.-.lderi 
beyanname üzerine, clotndan dot· 
ruya teaçil y•pebp yapdmıyacate 
hullllWICia bazı nüfus idarelerinin 
tereddüde düştükleıi Dahiliye Ve· 
kiJetine yapılan müracutlardan an
lafalmaktadır . 

Vekalet bu tereddütleri odadan 
kaldırmak üzere Vilayetlere gön· 
derditi bir tamimde bu gibilerin bir 
ıene içinde Soyada ıeçebilecekJe -
rini, bunun için Vf!rccekleri bey•n· 
namelere pul yapqbrmak icabetmi 
yeceti gibi kendilerinden de crza 
iıtenilmiyeceti bildirilmiştir. 

Bir hırsız cürmümeıhut 
halinde yakalandı 

Sabıkalılardan Malatyalı Meh. 
med otlu Behcet , Yemenici Halil 
otlu Mustafamn dükkanından bir 
çizmeyi çalmlf ve kaçarken ya 
kalanmışbr. 

29 Teşrinievvel Cumhuriyet Bay. 
ramımııda Halkcvimiz bir toplanb 
yapacakbr : 

1- Saat 20,30 da ev orkestra 
sının istiklal mar\'ı ile törene baş · 
lanacaktır . 

2- Ôtretmen Mürşide Akyol 
Cumhuriyet Konusu üzerinde bır ko· 
QUJmı yapacakbr . 

3 - Ev orkestrası tarafından Ar 
sıulusal müzik parçalara çalınacak 
br. 

4- Kız lisesinden Melahat ve 
Erkek Lisesinden Mahınut tarafın· 
dan birer fiir okunacaktır . 

to ... ldlul dlnl•me 

5- ôtretmen Selimi Alcal ta 
rafandan Cumhuriyetin kıu bir ta 
rihçesi yaplacakbr . 

6 - Ev Orkestruı tanW.n 
Anaul111al müzik parçalan ..... 
c:akbr. 

7 - Erkek ôtretmen okulundan 
F erbat ve Orta okuldan bir ötre. 
nici Şiir okuyacaklardır. 

8 - V asliye Avcı ve S.tla Avcı 
gurup.a tarafmdan halk havaları . 

9- Tören, çalınacak Cumhuri · 
yet marşı ile nihayet bulacaktır . 

10- Bu program çatn yerine
dir Kartsız girilecektir. 

Mahkemelerde: 
Bir katilin duruşması 

Adam öldürmekten suçlu ve 
mevkuf Kızıltahtadan Osman otlu 
Nuri ile arkadqı Hamit haklarında 
Atırcezada devam eden dünkü du
ruşmada bazı şahitlerin celbine ka · 
rar verilmiş Vf' muhakeme baıka gü. 
ne bırakılmaıtır. 

Yurddaş ! 
Türk hiç bir savaşta diğer Ulus 

)ardan geri kalmaz. " Beynelmilel 
Arttırma ,, gününde de odevini 

Hadisenin sebeplerini · 
için {lntransigcant) gazetesi 
kate det~r makaleyi ncf 

Pierre - f sviçrede ba 
bir macera geldi. 

Paul - f svıçreye ne y• 
gitmiştin ?? 

Pierte - Benim elimde 
çe bir altın külçesi vardı. 
sadan çikararak lsviçre 
muhafa etmeği düşündüm 
milli bankasına götürerek 
çcleri almasını, bunlara mu 
na lsviçre banka kaymesi 
istedim. 

Paul - Tabii lsviçre 
kası senin bu talebini red 
altmlarmı alarak mukabil' 
kaymesi vermek istemedi 

Pierre - Evet, tamam 
du. Banka altuu kabul e 
yolda verilecek bir albo 
sadece lsviçre devlet ba 
verilditi takdirdf', muhafad 
lfcetini söyledi .. 

Paul - Bunun sebebi 
lsviçre milli banka11 bir t 
ıcri sermayelerin oyunlarıaaa 
mak istemiyor. 

Pierre - Serseri mi? 
nim lviçre 'bankasına gö 
sermayenin emniyet aramak 
ka lsviçrede aradiğı bir 
yoktur. 

Paul - Şüphesiz . Fak 
bu sermayen emniyeti o tü 
ve şerait içinde arıyor ki 
için emniyehizlik tevlit 
v~de mitti bank=tsı ite 
evvel huzur ve emniyet ar 
bu barakaya öyle bir altın 
i,tiyorsunuz ki bunun bu al 
ihtiyacı yoktur Siz bu altı 
vereceksiniz , Yarın Cene 
hut Bale de işler fena gitm 
hyaca< olursa derhal 
caksmız . Adamın birı ge 
bir havada size bir şemsıy 
sonra bu şe nsiyeyi yatm ır 

1 zıman gclıp almak istese ı..dir ' -ta gö,.; KonferaM, kati olarak nııı arlcadapmız yirmi bir YOflM jir· Na .. hafif rüıgirlı gök yüzü 1 ı~~ı~t l::kmıunıi ve 4"''"''" Kuıunm 
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Bir haftadan beri devam eden de kadın bulundurmak Ltını verditini bu adam bütün bun-
bu çeltik nakliyatı ayni şekilde da yasaktı. Genç kızın bir - llil 8DlllDk hlkAY• - Yazan : Malanla- ları Shukerden aldığı paralara mu· 
ha a1luca devatD edeceti umul erkek lulıtına sokulma-. saçlanoan kabil yapmışbr. 
maktadır . kesilmesi Jizımdı. Gözlerinden Y&f· il Kalbinde bir intikam ateşi tuluş-
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iç.• Çelb1c fabrilı:uı tam manasiyle mevkiine konulmuıtu. Mary Ann korkudan bayildı. 8i vakit, nriilizimin ölüınü habuini i giydi. Ni)eti Calais'Jen lngilteıe 
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ç.ltik fabriblan senenin 8 9 seyahat içinde tser bile kahnam1t rek • Mülhim, John FaylM .... Gemi denize açılınt'a bunun bir Fran-
•)llllfa durmadan~. Bu fab- h. albncla oma bir tabura davulcu diye Fakat tali perisi bu i.tirab. ona llZ harp gemisi oldutunu ötrendi. 
rikalar çektiji çel • • ~ ve Mülizi'll, plinm birinci safhasa. yazdırdı. kifi görrnemiıti. ölüyü gömnaek i · Derhal kıptana aldabldllf olduğunu 
mm ile i~letiliyor · Aynı nanda m batarcMctan sonra ikinci safhası. 1792 •nainde, bulundulclan a· çin Mary Anna üzerin4en kaldtrdak· b•tıra batara söyledi. Fakat çare 
iKileride pek azdır · ._ tatbilrini düfiinmt'ye başladı. Sbu· layı Flanderse naklettiler. Maıy Ann an vakit, mülazimin son bir hatıra yoktu. 

Mmtık1mızda çeltik yetifdili keti lazdan lcurtarmıttı, fakat şim- lay•fetini detiştireli on ay olmaqtu. •ana muhafaıa-.... etmek için cepleıini Bir teaatlüf, 011lan losik filoJU 
halde babalı olarak sabJmakdadır · dide kendi batından atmU1 lizimdı. Aıtık eski hayatma tamamiyle unut karııtard.; mektuplar buldu.. Bunla· aa rutlatb. f,... ,.emili esir a· 

Ceyhanda Pirincin lciJosu en az Harbıye ~bu vakadan haber. muş ve yeni h.yata kendini uydur· rı koynuna sakladı. Gtce diter as. landı. Jobn Faylorura lngiliz olduju 
17,S, en~ 20 22 buçuk kuruş· dar edilecek olaa, cezaların en •la· muıtu. Franmlar• kırp Valenaien kerler uyuduktan sonra, ısınmak i ötrenilince derhal vatan haini diye 
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kuıbalara gönderilen pirincip fiya panda: -l:Jı.: dünva1a relcliline binbir kerre na· a .. ıören bu kıza ilk iyiyik eden ti bizim buradakinden çok ucuza- da~ulunun Wn .• ; ifaretle itaati, oau ı 
- Arbk bu erkek kaletmdan ideta ıunarlaoclınyor, kaduıbpll, dim oldu. Çünkü mülizimin onu na. adam oldu. O.au aldataarak ıeaaiy.! 

dn ilm-ıe,h Ceyhan Ut.iki pi· beni kurtar! dedi. Bomı ,.......... Jiİ& kııarbçı -mı umllurQyor- sıl ıldaıtıla, bu ... ne kıdar almış oldu'<l•rını itiraf etti Jolıa 
·IPCİn Ce,handa de ucuza utalması· bir korku ile tidredi: du. yalana old14pu Shulcerdfn Bove· Taylor serbest bırakıldı. (SON) 

iniz ? işte sizin lsviçre mıl 
sına yaphtımz teklif hakik 
dan baıka bir şey detil 
için bankada sizin teklıf 
miştir. 

Pierr~ - Bununla ber 
yine daima altınJır. Böyle 
li bir madeni ne diye redd 

Paul - Bankanın re 
bu altın değildir; onun ı 
günü gününe gelen gide~ 
yedir . Bu , " YurdlUI 
sermaye,, dir. 

Amerika Cumburreisa 
bu türlü sermayeleri 
uzaklaşhrmık için bunlar*: 
ayrıca bir vergi ihi•s e 
yor • lsvtçreJt d abi iMPet 
k ·te ko:ı aı!c i,.tellillU~ 

Yurddaı 1 

Fıtra ve lekitım 
KutUmu Adana Şubdi 
recetin para Tayyare 
Kızılay ve Çocuk 
ruınları arasındcS payla 
Yapacatın en küçük "J 
vanı koruyacak , kimsesil" 

lannı sevindirecek.ve senld 
hede çarpıtarak mah11 k 
taoclaşı sevindirecebin. 



....... yram haftasının 
adyo neş ya 

labul ve Ankara radyoları bu günden itibaren 
bir hafta zengin proğramla birleıik 

neşriyat yapacak 

H•ft•llk prolr•mı ... ııı• •lı~oruz 

.....,.levvel 9U.dUz 
2 - 12.0S istiklal marşı 

S - 12.20 Dış siwsamiz 
biı söylev (Dış bakanlığl 
) 

- 12.25 Onuncu yıl mar· 

2.. 25 - 12.40 Cumhuriyet 
hakkında bir sövlev (Mali· 
il tarafından) 

fO - 12.55 Cumnriyet 
~ınlcası hakkında bir söylev 
)'et merkez bankası Genel 
iü tarafından) 

S - 13.15 Muzik 
lS 13.30 Gümrük ve 

balcanlıtı hakkında hir 
(Gümrük ve ihisarlar bakan 

llll:IAClb) 

20.30 Bayram topla' ının ilim 
neşriyatı 

20.35 - 20.55 Ekonomi işleri 
hakkında bir söylev ( Ekonomi Ba· 
kanlığı tarafından ) 

20.55 - 21.40 Müzik 
21.40 - 21.55 Eti bank işleri 

haldunda bir söylev ( Eti Bank Gc· 
nel Direktörlüğü tarahndan) 

21.55 - 23 Müzik ve ajaııs ha· 
berleri 

30 T•frlnlevvel ( GUndUz) 

12 - 12.05 istiklal marşı 
12.05 - 12.20 Ziraat Bakanb. 

ğı işleri hakkında bir söylev (Ziraat 
bak•nlığı tarafından ) 

12.20 - l 2. 25 Onuncu yıl mar· 
ŞI 

- dan itibaren bitinciye 
~· ~ ) Ka~uta)'dan nqiriyat 
'leÇit resmı alanına n.-şriyat 

12.25 - 12.40 Ziraat Baokası 
hakkı11da bir ~öylev ( Ziraat banka 
sı Genel Direktörlüiü tarafından ) 

12.40 - 13.30 Müzik 

1' .............. 9lndUz 

.... 13.05 istiklal marşı 
- 13.20 Türk inkilabı 

riyet rt-jimi hakkında bir 
'81 balcanı ve parti genci sek

y Şükrü Kaya tarafından) 
13.25 Onuncu yıl 

13.45 Alelumum 
İtleri hakkında l>ir söylev 

4$8-lcanhAı tarafından) 
~· - 14 Çocuk esirge· 
~u hakkında bir söylev 

rı esirgeme kurumu tara· 

••rlntewvel .-c• 
- 19.05 istiklal marşı 
... - 19.25 iç bakanlığı
litına dair 1Jütü11 uzuvlar 
bir söylev ( iç bakanlığı 
) 

2s - 19.30 Onuncu yrl 

- 19.45 Milli Müddfaa 
kında bir söylev (milli mü · 

etlerimizin terakki ve te. 
llladdi ve manevi kıymeti 
~vralar hakkında) Milli 
balcanlıtı tarafından) 
- 20 Türk hava kuru· 

91iıli çalışması ve milletin 
-..:._. gösterdiği fedekirhtm 
~~ büyük neticeler hakkın. 
~lcv ( Türk hava kur Jmu 

it) 

l0.30 Müzik 
- 20.45 Cumhuriyet 

r:o~ ... -. lllO ~e adli tefkilib· 
8': tçbmaı hayatındaki fe· 

( Ye netic~leri hakkında bir 
Adliye bakanhtı tarafın. 

- 21.40 Müzik 
- 2 l.5S ( Ulusal eko. 

01:1 kurumu hakkında 
Uluıal ekonomi ve ar
u tarafmdan ) 

- 23 Müzik ve ajans 

30 T•f Plnl9Y_. .( Gece ) 

19 19.05 lstiklil marşa 
19.0.S - 19.20 Yurdun ..W.at 

ve içtimai muavenet iıleri hakkın· 
da bir söylev ( S. 1. M. Bakanlığı 
tarafından) 

19.20 - 20 Müzik 
20 - 20.15 Kızılay kurumunun 

çalışması ve milletin bu yönden de 
yaptığı fedakarlığın temin eylediti 
kıymetli neticeler baklanda bir söy· 
lev ( Kızılay kurumu Baıianlıtı ta· 
rafından) 

20.15 - 20.20 Onuncu yll mar. 
şı 

20.20 - 20.25 Sümer Bank iş. 
leri hakkında bir şöylev ( Sümer 
bank Genel Direktörlütü tarafın · 
dan) 

20.35 - 20.50 Belediyeler ban· 
kaaı i,hori hakkıncla bir söylev ( Be· 
ledıyeJer bankası Genel direktörlü · 
tü tacafmdaa ) 

20.50 - 23 Müzik ve ajans ha. 
berleri. 

s zzzwe: ı •- ıca ıssa --

Ordu şilebi 
tahkikatı 

lstanbul : 27 ( Huauısi ) Dol· 
mabahçe açıklaıında Hamidiyeye 
çupa'"ak batan Oıdu ş' lebi hakkın 
daki talıkikata devam olunmaktadır. 

Müddeiu-numi, liman reisi ve li 
man idaresi müdürü buzün de ka. 
za yerind~ bir keşif yaptılar. Kapta
mn gemiyi kalabalık bir yerde de· 
mirleme:Sİ kendisine atfedılecek ye 
gine suç olarak gösterilmektedir • 
Fakat kaz t esnasında geminin ma 
nevra yaptığı yerin o S&radı fazla 
akıntılı olacafmı önceden k<'stirme· 
ye imkan bulunmadıtı da tesbit edil 
miştir. Şil~bin süvarisi ile ikinci kap 
tanı adliyeye getirilerek tahkikat 
için ifadeleri ahnmııtır , 

lngitiz-Portekiz askeri 
m .. zakereleri batladı 

Londra : 27 (Radyo) - Portekiz 
"""'Tlngiliz ulceri miizakereleri baş· 
lamıştar. 

Samldıtma göre lngiltereden bir 
heyet Portekize giderek hudut;ar ür 

ı zerinde tetkikatta bulunacaktır. 

buriy~t bayramı şerefine J 
2,30 matineden itiba·ren 

I 

Berut : 27 (TÜRKSôZÜ mu· 
habirioden) - futdayın harice ih 
racabn yuak edilmeti zahire piya. 
sasıııda iyi t~sirler yapmıştır. Fi
yatlar mahsus bir şekilde tenzil et. 
mittir . Ancak bu diif künlük kafi 
rörülmemektedir . Ati komiserlik 
buğday ve un ithalinin serbest ola· 
rak gümrüksüz girmesi için tetki· 
kıtlta bulunmaktadır . Bundan, fiat. 
larm düşeceti anla11hrsa böyle 
bir karar çıkacaktır. Bu husustaki 
kararın bu hafta içinde neşri muh· 
temel görünmektedir. 

Kazakistanda ta
bii zenginlikler 

Kazakistana Jeolojik tetkikler 
İÇ;İn çahşmata giden müteaddid 
heyetler , burada bir çok mühim 
faydalı madenler keşfetmiş ve yer· 
leri ile Bktarlarına tesbit eyle.ıniş 
tir • 

Bu yaz , Cenubi Kazakistanda 
lht sftllesthm fnftlt şarki 

kolunda mühim bir fosforit dama11 
buluomuş ve Cerrazıan'daki bakır 1 
madenlerinae yapıran Jeolojik tct· 
kilder, burada 3,500,000 ton cevher 
ihtiyatı mevcut oldupnu meydana I 
çıkarmışbr. Hurada, ya'kıularda, bü- ı 
yük bir kombina yükselecektir . ı 

Jhtiyar· Mısırlının ' 

0,000 .Mısır Urası a1Clık tan 
sonra dünya bir araya 

gelse bizi ayıramaz diyor 

Sabtk Mısır Başvekili Tevfik Ne. 1 
sim Paşanın Viyanada tanıdığı bir ı 
lokantacının 17 yaşındaki güzel kı. 1 
zım sevdiğini ve Mısırda evlenmek 
üzere bulundukları bir sırada dini 
nikah yapma meselesi üzerine ibti· 
Jif çıkarak ayrıldıklarını yazmıştık 

Maria Hubner adındaki genç 
kız Viyana ya dönmek üzere Vene · 
dikten geçerken gazetecilere şu be 
yanatta bulunmuştur : 

" Bizi evlenmekten kimse 
menedemez. Biz, Adriyatikin küçük 
ve güzel bir şehri olan Abezzioda 
evleneceğiz. Biitün Mısır bir araya 
gelse bile bizim aşkımızı yenecek 
kuuvveti kendisinde lıulamaz 1 Etra 

1 fımııda herkes düşman bile elsa 
biz rene Mısarda ya:,ayacağız .. 

Sahile : S 

.26 TeşrjhicV\'tl Salı akşamından itibaren 

Bu senenin iki JIUJUk .. heMrlal ~lrden aun•r 

günah Son ' •••• Oynayanlar 
GLARK GABLE VILLIAM POVELL 

MAYNALOY 
Ayrıca: Şanlı Ordumuzun Büyük 

TRAKV A MANEVRALARI 
PEK YAKINDA : Türk inkilabında terakki hamleleri 

Blyük Türkçe söılü inkilip filmi 

• • 

l
~ -------------· 

Güzeller resmi geçidi Yakında ı 
~ ~ ......... ,..,.....~~ 

Dikkat : Sinema 8,45 de başlar 

Trakya Manevraları 
Telefon : 250 ASRI 

Son günah 
8647 

Maaınn en büyük adamlanndan 
birine kcn -timi se'ttdirmeğe muvff ak 
oldum ve nihayet, hiç olmazsa, Mı· 
ıır milleti tarafından kabul edilece. 
ğimi ümit ediyorum. Ben onu sviyo 
rum o da beni; bizim için esas olan 

~--------------------------------------------------

da lafdur . ., 
Doktor Ekrem Baltacı 

Bu kerre tetkik seyahatinden dönerek Abidinpaşada b6yük 
eczahane üstündeki 11A1ayenehanesinde yeni getirt 

tiği so'! sistem Diyatermi, ektrik ve 
Kazakistan Cümhuriyeti dahi 

linde, 100 milyon ton cevher zen· ! 
ginliğinde demir maCf~ni ·damarl•Fi --

Marla Hubncrin 75 Jik nişanlısı· 
dan heditt olar~,4>ir çolc mücevhc 
rattan maada, 160,000 Mısır altını 
da _....na hatırlatırsak hakikaten 
de atlamn ne kad... kuvvetli oldu 
ğu meydana çıkmış 'olur sıunnz. Rontgen iletlerile hastalarım teşhis ve tedaviye başlamıştır. 
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da tcsbit olunmuştur. KarsalC-Pa)' 
civarında kiin demirli kuartz depo. 
lan da husuti bir ehemmiyeti "baız 
butufimaktadır . Zira hl mıntikada l 
ayni ı~m•riıh mangarıez nıadc:ni de 
kedfedilmiıtir. 

Pirenelerde feyezanlar 

Paris : 27 (Radyo) - Pireneler 
eli nehirln"l)Şar iff"Mryllt =feyetan· 
laf. olmuttur. Sular bir çok köyleri 
tdidl; ~tmelddtir, insan uyiİb olup 
olmadığı henüz malum detiloit, 

lçum mıntıkası ile Karsak Pay'a 1 
120 kilometre mesafede Ulu Dağ 

siltilesinin j"•rp S&rtlannda aynca . , 

kalay madeni de, mühim miktarda 1 -------~-----.. 
olmak üzere, keşf edilmittir . 

1 r '\ 

Cumhuriyet Bayramı Şereftoe 
Karaganda kömür havza11 da· 

hilinde, ilmi heyetler, lcorand, Wolf 
ram ve kurşun madenleri de tesbit 
eylemişlerdir . 

TAN Sinemas.nda 

2 büyük film birden 
Kahraman artist 

KEN MA YNERTIN 

ÖLÜM KERVANI 
YE 

ÖLÜM MARKASI 
Filmleri 

Cumhuriyet bayramının onuruna 

BAY TEKiN 
Mechul dünyalarda 

( El 11an1ar1111 ekuıunuz' ) 
8649 

Açık Teşekkür 
Sevgili babamız emekli öğret 

ın·n lbrahim Edhem Alueluı Ko· 
zanJa kısa bir huta'ı2"ı müttakip 
aramızıfan ebediyen ayrılmasa mü
nasebetile gerek cenaze merasimin 
de bulunan gerekse bizzat ve t"'· 
graf ve 91ektuplarla beyanı taziyet 
eyliyen akraba ve ahbaplara ve 
aziz heınşerilere ve muhterem Ko· 
zan maarif ailesinin göstermiş oldu· 
tu alaka ve kadirtinaslığa ayn ay· 
rı şükran ve minnettarhklarımızın 

arzm2 büyük acımız mani olJutun
dan sayan gazetenizin delaletini r ca 
ederiz. 

Merhumun eşi ve 
nla~ 

Alsaray 
Sinemasında 

Bugün 2,30 matineden iti haren 
1 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Kan kardaşlar 
Lorl- Hardi ba\ltan aş'lğı kahkaha 

2 
Hava kahramanları 

Vallas Beri Zevk ve heyecan filmi 

-Trakya manevralan
Sinemamız müşterilerinin Bayrammı 

KUfLULAR 
TeJefon No: 211 8654 

'-__________________ _,_ __ 

Seyhan 
dan: 

defterdarlı~ın -

Ziraat Mücadele Müdürlüğünde 
mevcut yetmiş beş adet Varıl ile 
yirmi beş sdet sandık 210 lira nıu. 
hammen bedel üzerinden satılığa çı 
karı'mtfbr. lsteklile rirı 12 - 11- 937 
cuma günü sut on d irtte yüzde 

ı yedi buçuk teminat akçasile Def
i terdar!ıta gö~_mek istiyenler de her 

l 
gün Zıraat Mucadele Müdürlüğüne 
müracaatları.8658 28- 2- 7- 1 l 

Buge-ce nöbetçi eczane 
Yem poeteae civ~ 

uat 

Yeni 

l\.wıım No ::J()OH • 

iş kanunu 

- Dünden artan-

Kabul tarihı : 8 6 1936 

Neın 'tarilıı : 151611936 

2) Grev npan itçiler, Bıwme izıaeti giıtn mü~seleı e <;alış. 
ta iseler, bttitfardan lıer bin hakkında 1 numaralı fıkrada yazıh par 
zasile birlikte bir aydan aiti aya ka.Jar hafif hapis cezası dahi lıükmo· 
lunur . 1 

3 ) Yapılan grev Devlet, vilayet.. veya belediye idare veya kararları 
1 üzerinde bir tesır ve t.\zyik icra etmek maksadına matuf bulunuyorsa fail· 

leri iki aydan iki seneye k~dar hapi• ve bir aydan bir seneye kadar • 
Devlet müessetclcrile amme hizmetleri müesseselerinde çalışmaktan me· 
nolunurlar . 

Madde 128 - l ) Grev yapan, işçiler, işyerini veya işverenin kendi· 
sine veya vekiline, yahut işçilerin sevk ve idare veyı nezaretile muvamf 
kimselere aid mallan tahrif> 'Veya tel• f eder yahut zanr11 utratır1arıuttb0 

cürmün ikaarıa iştirak edenlerin her biri elli liradan iVi yüz liraya ka· 
dar ajır para cezasile birlikte iki aydan bir seneye kadar hapse mah 
inim edilir . 

2 ) Amme hizmeti gören mü«-ssesede çalışmakta iken grev yapan iş
çiltr işbu müessesenin işyerlerini yahut sair mallannı tahrib veya telef 
ederler yahut zarara Uğratırlarsa, bu cürmün ikaına iştirak edenlerin hef 
biri yüz liradan üç yüz liraya ltadar ağır pıra cezaıile birlikte alh aydan 
üç seneye kadar hapse mahkum edilirler. Yukarıda yazılı cürüm, bir Dev· 
let müessesesinin işyeri veya s,ir m.ılan üzerine ~a edHcfti kdirde 
bu cezalar yan niMtc artınlır . 

Madde 129 - 127 nci maddenin 1 numaralı fıkrasında yazılı suça 
önayak olanlar hakkında o fıkrada yazılı paua cezası üçte bir nilbetinde 
artırılmakla beraber bir aydcln uç aya kadar hafif hapis uzasa dahi ve· 
rilir . 

127 nci maddenin 2 ve 3 numarah fıkralarmdaki yahut 128 inci mda· 
denin 1 ve 2 numaralı fıkralanndaki sutlardan birine önayak olanlar bak .. 
kında ise o fıkralarda yazalı para ve hapis AıCezaları üçte bir ~e 
artmbr . 

Madde 130 - 73 üncü ıaadıtede yazılı grev nisablarından birini dol 
durur sayıda işçilerin, aralarında kararlaştırılarak ve hep '.>irlikte 16 ncı 
maddedeki 2 namaratr'(-dtllt ve hüsnüniyet kaidelerine ejltllyan hatle. > 
bendinin E fıkrasmda1azıh tarzda, i~erleriniq d! li talimatı veya it mu· 
kavelesinin şartları mucibince yapmakla iia;keftef bulunduklan ödevler· 
den h~r hangi bimı,.kendilerine vaki ılitara tafnl~n. ifadan imtina etme· 
leri veya işin yolunda işlemesini bozacak bareketlerde bulunmalan halin· 
de bunlara be~ 'liradan cifi firaya b'dar h•fif para ezası verilir . 

8303 -Sonu vat-

+ 



Sahife : 4 Türksôzü 

Adana Borsası Muameleleri r-------~ i 
-----------------PA--M~Ü~K·v-e~K~Ö~z·•A__, • ._. __________ ~ı 
----- ---- Kilo Fi}ab 1 

CiNSi En az E.n çok Satılan Miktar 
IC. S. A. S. Kilo 

Kapımalı pamuk-=- --=- - ---

Piyasa parlağı • -28,75-- -30~25-- --------
Piyasa temizi ,, 26 
iane 1 •-----
iane 2 1-----

Ekspres 
Klevlant -36 39 

Y A P A CI 
Beyaz 1 1 ~s~iy=-ah;------- '-------- --------• 

çlCIT 
Ekspres 1 

ı-;-ian_e_,__ ______ ----·•---- - --------

Yerli "Yemlik., -3 
t---__,,,,,...:.;:::.:..::..:.:..:!~--

" Tohumluk., .. -ı 
!-1 U B~U~B~A-T--.-=---------1 

Buğday Kıbns --- --- - ----
" Yerli ·--'-'--------- ---- --~-------Mentane it 

Arpa 

1
:-"Fas_,_ul~y-a ______ -------- --•-------

Yulaf - 3 ---- ---- -

1 

Delice 

-=-K~u~ş~y_e_m_i _ _ ___ ----=--=-----·~-------------Keten tohumu 

~M~e_r_ci_m_e_k ____ _ 1 _ _ , ___ ===•-------
Susam 

UN 

' 

!?ört yıldız Salih ı 650-725 

u.:f"ç=-:---.'•' ---.-.:::-:"'--:-'.--:-:,-------' 625--:.S .~ ı Dört yıldız Doğruluk 1 650 
~ -:; l _ üç " " - 600 __ _ 
_g ~,_Simit ,, -900 
~ ~ ôtrt yıldız Cumhuriyet 67'J 
~ t>,- üç .. " ·----, __ 6_2_5===== 

Simit ,, --~---------------• 
Llverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 

27 / 10 / 1937 I~ Bankasından alınmıştır. 

TÜRKSÖZt'1 

Gündelik siyasi gazete -- __ ........,. __ . __ ---
Abone şartları 

12 Aylık 
6 Ayhk 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
-:ıoo 

100 

J -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir . 

idareye müra· 

\.. _________ J 

Kiralık ev 
Emirler mahallesinde Eski Sa-

karya Oteli denmekle tanılan 
yukarıda beş, alt katta beş oda elekt. 
rik ve su tesisatını havi ve her türlü 
konforu haiz ev kiralılctır. isteklilerin 
matbaamızda Mehmet Görene mij
racaatları. 

r 

8646 2-3 

Dişçi Nedim 
Yurtman 

, 

Yeııi Otel karşısında açtığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 

11 
__________ Sa_n_ıım __ Pen.e 21 re ka:lar hasta kabul etüğimi 

Hazır J 4 1 87 .-__ LU=·_eı _ _ _____ , j ve teJavi ve diş imali hususunda 
-B-.-T-e-şr-in_,___va_d_e_li---4- 75 Rayişmark -ı- 96 h · 'l · · 
--:-1---:--:-------- 4 801 Frank ( Fr.ınsız ) - 23-1321 mu terem muşterı erıme aza mı 

le. Kanun vadeli h"I~ ·· d"ıt• 'b' --- Sterlin ( ingiliz ) 627_\_00- tes ı atı goster ı0 tm gı ı cumar· 

1 
__ H_in_t_h_a_zı_r _ _ _ ___ 4_ j 27 Dolar ( Amerika ) j 78--= 85 tesi günleri fukara için tedavi ve 

~-N-ery_o_~--------~-8--~_15~_F_ra_n_k~l.~.-v~~-re~)----~--~- ldiş~km~m&~~~ir. · ~~ 

-------------------------------------------
KAY ADELEN A · 
manos tt pdttindtn 
en fenni cihazlarla 

ve icaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAYADELEN su· 
lan ve gazozları sıh· 
hat ve gençJik kay 
nağıdır . Daima KA • 
Y ADELEN ıçınız . 

K .AYA DELEN 
I · KA YADELEN su· E KAY ADELEN su· 

lan ve gazozlara en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

L 
E 
N 

ları ve gazozları c· 
vinizc kadar gönde. 
riJir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarını aluken şişf"leıdt ki kırmızı ( KAYADE· 
LEN ) lapaJarına dikkat rdiniz. KAY P DELEN Trrn~itleri : Mersin ve 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. C:üyLk damacanalar : 1 CO kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagcnlar 1 er sefeıdc Kayadelcn suyu ile 
yıkanmaktadır . 8495 56 

------------------------------------·------------------

--
Seyhan 
ğından: 

~J . 

defterdarlı-

Adananın lncirlik köyünde de
ğirmenci Süleyman · oğlu Nafi ve or • 
tağının 935 Yılı muamele vergisin 
den Hazineye borçlu oldukları 260 
lira 96 kuruşu miadmda yermedik 
!erinden dolayı tahsilat komisyonu· 
nun 26-3- 937 gün ve 269 sayılı 
kararma müstenid~n mezklir köyde 
bulunan 400 lira kiymetinde 16 bey 
gir kuvv-etinde Devüç markalı gazo· 
ziyen motorları hacıedilen 15- 10-
937 cüma günü satışa çıkarılmış ise 
de talip zuhur etmediğinden doliyı 
25- 10 - 935 tarihinden 15 gün 
müddetle tekrar müzayedeye .;ıka· 

rılmış olduğundan 9 - 11-937 Salı 
günii saat 15 dt" Merkez birinci tah
sil şubesinde satışı icra edileceğin· 
den ilan bedeli ve belediye resmi alı 
ya ait olmak üzere l 7,5 pey ak-

Maden kömürlerimiz geldi -------------------------------------------
1 

çasiyla bidikte şube şefliğine ·mU· 
racaatları ilan olunur. 

28-2 

•• •• •• 
TURKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILll< 

il Anlar Reklam bir ticaretha- 1 cı·ıdler Kütüphanenizi güzelletİŞ a nenin bir müessesenin istiyorsanız kitaplarınızı 'f~ 
b ·· ·· k d, d R ki" 1 _ sözünün miicellithane~inde yaptırınız. Nefis bir .~ 

en uyu propagan ası ır. e am a ki' 'f b' k k b"I d k ı··· k o":ıu 1 ren ı ve zarı ır apa o ge e anca ur s 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan yapılır . 
Türksözüne veriniz . 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her Ta b 1 a Resmi evrak, cedveller, defi r ler, çekler, karneler kağat,ı' 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir ıaıfl 
türlü tab aşlerinizi ancak Türksözü- · uıı da en nefis bir şekilde en zarif lıurufatla Türsöı 
niln Oto atik makinalanLda yaptı- J yapılır . 
rabilirsin1L . i ı 

Kl·taplar ~~e-~Ierinizi Türk- / Gazeteler Türks?z~ 111'~ 
sozu matbaasında 

1 
• baası' Turk5 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir zünden,,başka her boyda gazete,J11 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene- mua, tabeder . 
cektir. 

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

BELEDİYE iLANLARI 
Vilayet daimi enciime- 1 
ninden : 

1- Merkez kaza telefon hat- '!------------------
ları için Kozanın büyük çambc)i or. d b 1 d · b" "k ı k h talibi 1 - Sebze hali üzerin e e e iyeye aıt uyu ev e, a ve 
manlarından kestirilip hazır bulunan 1 ·d k k artır madığından ihale müddeti on gün uzatı arak yenı en açı açı 
( 1650) telefon direğinin mezkur or 

k 
•.J 1c·ıı . suretile icra verilecektir. . . .. u"t 

mandan Adanaya aoar na ı en 2- Hayvan pazarı cihetindeki evin muhammen ıcra bedeh uçY ~ 
açık eksiltmeye konulmuştur. vakkat teminatı yirmi iki buçuk Ve! kahvenin m:ıh ım'.Ile ı ı bedeli ket3 

2 - Şartnamesinde gösteril !n k k ı d 
her birinin nakilleri 150 kuruştur. yüz müvakkat teminatı .>'i.rmi _i ·' bu~u. ira ır. . .. .. b 

3 - ihaleleri Teşrınısamnın 8 ıncı pız:ırtesı gunu saat o ıbeşte 
3 - Açık eksiltme, 937 senesi diye encümeninde yapılacaktır. . .. bi6 

ikinci teşrinin 3 üncü çarşamba gÜ· 4 _ Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada gore 
nj.i saat 10 da Vilayet daimi encü· 5- Taliplerin ihale günü ınu,.yyerı ~aatte teminat makbu1.lariyle 

meninde yapılacaktır. likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

4- isteklilerin şartnameyi gör. 8652 
mek üzere Vilayet J. komutanlığına, 
ve ihale gün ve saatında O/o 7 ,5 he. 
sa bile muvakkat pey paralarını ver. 
diklerini gös \erir makbuzla Vilayet 
daimi encümenine gelmeleri ilan 
olunur. 8624 17-21-24-28 

Seyhan 
dan: 

defterdarlığın -

Un pazarında 6 numaralı dük· 
kanın bir senelik icarı muhammen 
bedeli olan elli beş lira üzerinden 
açık aı tırmaya çıkarılmıştır. İııtek· 
!ilerin yüzde yedi buçuk teminat ak· 
ça ... ile 12 ikinci teşrin cuma giinü 
saat on dörtte ddterdal'lıkta topla
nan komisyona gelmeleri. 

8659 28-2- 7- 11 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

C.H.P. Seyhan İlyönkurul 
Başkanlığından: 

Cumhuriyetin Ondördüncü yıl dönümü Layranımda C . H . 
rafından: 

1 - Kuru köprü Çeşme meydanında 
2 - Belediye önünde 
3 - Taşköpıü başı meydanında 
Olmak üzere üç yerde kurulacak Halk kür~ülcıi 

yurttaşlara açık bulundurulacaktır. f 

Bu kürsülerde söz söylemek isteyenlerin bayram gii nii ııe kad~ 
gün saat (17) <len itibaıen Parti Linasmda Başkanlığa gelerek <ı· 
yazdırmalarını Sayın yurttaşlarımdan rica ederim. 

8618 

Radyolar ucuzladı 
Ali Rıza Kelleşeker 

Türkiyenin en iyi ve en cins Zongt;ldak; Kok, Somikok, Kriple, An. 
trasit Maden kömürler imiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude yere te. 
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins kö.nürlerine .her cihetle rc!kabet etmek
tedir. 

• · I Milli Mensucat fabrikası 
Aşçı ve hızmetçı Direk tö:lüğünden : 

Kısa orta ve · 

Uzun mevceleri pürüzsüz 

Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında Ali Rıza 
Kelleşeker. 

8641 5-30 

·--------------------------..... ------------------------

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanyanm meşhur "HARTMANN ,, fabrikasının her nevi siyah renkli 
gazete ve" illüstrasyon ,, miirelckepleri mevcuttur. 

Satış yeri : Mersin Ziya P,aşa 
sokak Nu: 8 

17 - 30 a592 G. Vosbikyan T ecimevi 

.· 

atanıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 

aşçı ve bir hizmetçi aranı}or. Mat· 
baamıza müracaat edilmesi. 

Cümhüriyet Bayrc.mı kutlulama
sını Fabrikamızda 29- 10- 937 ta 
ribinde saat 8 -10 kadar kal ul 
edeceğimizi Sayğılarımızla bildi iriz. 

8655 

- Dr. Muzaffer Lokman -
Bir mü~ettenberi tetkik seyahatinde bulunan 

Doktor Mu ffer Lokman Adanaya dönmüştür. 
Hastalarıhı her gün eski muayenehanesinde 1 

kabul etmek ted r. C. , 
\ 

\ '·· 

parazitsiz, tabii, güzel ve latif 5 

li radyolar ancak Sahibinin Se t 
nin 100 lira mukabilinde ve ~ 
sene vade ile sattığı radyolaf1 

kabildir. 
Satış yeri Belediye 

55 

"' karşısında Yeni ı f ağ 

7967 

Ş. Rıza İşcefl 

.. 
"diir\I Umumi neşriyat mu 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaa5' 


