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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

1 Kinunusani - 192~ 

•• •• • • Cumartesi 

2 Teşrinievvel 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı : 3946 

5 Kuruş 
ADANA: Telefon 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Hatayda ilk intihap 
hazırlığı başladı / 

1 

İntihabı tanzim ve mürakabe edecek '! 
bir komisyon kuruluyor 

Arap mekteplerinde Türkçe olmadığı gibi 
Türk mekteplerinde de Arapça kaldırılıyor 

b· Antakya: 1 (TÜRKSÖZÜ muha- ı 
irinden) - Buraya gelen son telg

laf haberleri Sancakta yapılacak ilk l 
10 tihaplar muamelatını tanzim ve mü-

' ta~abe edecek olan beynelmilel ko· 
~ısyonun Milletler Cemiyeti Genel 1 

ekreterliği tarafından hazırlanmakta 
olduğunu bildirmektedir . 

Malumdur ki , Sancak Anayasa-
' linın 15 inci maddesi hükümlerine 

röre 29 lkinciteşrin 1937 ile 15 Nisan 
.
1
938 tarihleri arasında yapılacak olan 

1 k Meb'usan Meclisi intihapları mua
llıelatının heyeti mecmuası , azaları 
Milletler Cemiyeti tarafından tayin 

t olunacak bir komisyon tarafından 
~anz~m ve müraka~e edilecek , bu 
0nıısyona Türk , Alevi , Arap, Er

llıeni ve Rum Ortodoks cemaatlarının 
llıahallı mümessilleri de ilhak oluna 
Caktır . 

1 
Bu intihap mutlak bir surette 

5 Nisan 937 ye kadar bitmiş ola
C~ktır 

miştiın . Dün lskenderun acenttliği· 
ne müracaat ederek tafsilat iste. 
dim. Bana verilen resmi malumata 
göre , vapur pazar günü değil, pa 
zartesi günü sabahleyin saat sekizde~ 
gelecek ve öğleden sonra Payasa 
hareket eyliyecektir. 

Bundan sonra vapurlar munta· 
zaman her pazartesi lskenderuna 
uğrayacak ve ayni saatlarda hare. 
ket edecektir. 

HATAY MEKTEPLERiNDE LiSAN 

ilk mektepler yarın sabah açı
larak derslere başlanacaktır . Mek
teplerin bu yıl da fazla rağbet gö· 

receği anlaşılmaktadır. Hariçte ta· 
lebe bırakılmaması için lazım gelen 
tertibatın alındığı görülmektedir. 

Hariciye Vekilimiz 1 

dün geldi 

Hariciye Vekillmlz Aras 

!stanbul : 1 ( Radyo ) - Hari 
ciye Vekilimiz Tevfik Rüşdü Aras 
bu sabah Semplon ekspresile Ce 
nevreden şehrimize gelmiştir . Rüş· 
dii Aras Garda Riyaseti Cumhur 
Sekreteri , Vali Üstündağ ve meb 
uslar tarafından karşılanmıştır . 

Japonların dördüncü büyük ta
arruzu altı defa tardedildi 

Otuz Çin tayyaresi ani bir bombardmanla Japon 
kuvvetlerine dün çok büyük zayiat verdirdi 

Sovyetlerin 
müdahalesi 
muhtemel 
görülüyor 

lngiltere, Çin - Japon ihtila
file alakadar devletleri bir 

konferansa çağıracak 
-

Londra : 1 ( Radyo ) - Labur 
Parti icra komitesinin, Avam Kama
rasının süratle içtimaa çağrılmasını 

talep elliği kuvvetle sanılmaktadır. 
Japon · Çin ihtilafında alakadar 

devletlerin bir konferansa davet edile
ceği söylenmektedir. Bundan başka 

Sovyet Rusyanın bir müdahalesi de 
muhtemel görülüyor. 

Tokyo : 1 ( Radyo ) - Japon 
hükumeti Çin . Japon ihtilafında ln. 
gilterenin hakemliğine lüzum olmadı
ğını ilan etmiştir. 

Şanghay : 1 (Radyo ) Hong Kin· 
de Çinliler Japonlara mukabil taar
ruzlar yapmağa başlamışlardıı-. 

Şanghay : 1 ( Radyo) - Vatan 

müdafaası için hükumetin çıkaracağı 

hazine bonolarına halk büyük bir 
rağbet göstermektedir. Daha şimdi

den 240,000,000 dolarlık bono s~tıl

mıştır. 

Şanghay : 1 ( Radyo ) - Dün 
otuz kadar Çin tayyaresi Tiyençin 
üstündeki Japon kuvvetlerine ani bir 
baskın yapmış ve ağır zayiat verdir
miştir. Japonlardan 300 kişin in ya
ralandığı tahmin edilmektedir. 

Şanghay : 1 (Radyo) - Şang
hay Demiryolu boyunda ~harp bü
tün şiddetile devam etmektedir. 

Topçu düellosu dün geceden beri 
bir an kesilmemiştir. Tank ve tay· 

yare hücumları hala devam etmek
tedir. 

Şanghay : 1 (Radyo) - Japon 
tayyareleri dün üç defa Kantonu 
bombardıman etmişlerdir. 

Vaşington : 1 (Radyo) - Ja
ponyanın son Amerikan notasına 

verdiği red cevabı üzerine Bay Hu
le müracaat eden gazetecilere, ha

riciye nazırı, bu vadide hiç bir mü · 
taleda bulunamıyacağını bildirmiş· 
tir. 

iLK VAPUR 

lstanbııldan evvelki giin hareket 
jden Konya vapurunun pazar günü 
skenderuna varacağını haber ver· 

Bundan başka haber aldığımıza 
göre, Arap mekteplerinde Türkçe 
dersleri okutulmadığı gibi bu deı s 

yılı proğramlarında Türk mektep
lerinden de Arapça dersleri kaldı
rılmıştır. 

-- "'"\ 

LAz~.IYEDE. Filistinde yüksek Arap 
SEÇİM MUCADELESl 1. • k t ld 

Şanghay : 1 ( Radyo ) - Dör
düncii büyük taarruza başlıyan Ja

pon kuvvetleri arka arkaya altı de
fa Çin kuvvetleri tarafından boz· 

ğuna uğratılmışlardır. 

Şanghay : 1 ( Radyo ) - Söy
lendiğine göre; Sovyetler Çine yar. 
dım ettiği takdirde Japonya hudut

lardaki kuvvetlerini beş misline ib
lağ edecek ve ilk hamlede 2000 

tayyare sevkedecektir. 

Suriye Başveziri hadi mec 1$1 apa 1 1 

ispanyaya sevkedilen: 
gönüllüler meselesi 
Dün İngiliz hariciyesinde çok 

sıkı temaslar yapıldı 
------·------

seyi yatıştırmağa gitti 
Lazklye: 1 [ TUrk SözU 

Muhabirinden] - Burada 
intihap mUcadelesl bütUn 
•lddellle devam ediyor • 

Mücadele silahlı bir saf
haya dökUldUjiUnden Su· 
riya hUkUmetlne blldlrlldl. 
14 Mebusluk için namzet
llklerlnl koyanların sayısı 

yüzU geçti • 

Şam : 1 [ TUrk Sözü mu 
hablrlnden ] Lazklyedeltl 
Seçim mUcadelesl tehlike. 
il bir şekli aldığından Be,. 
vezir bugUn Lazklyeye ha-

Gönüllülerin İspanyadan çekilmesine 
mukabil Frankonun muharipliğinin l raket attı • 

~....,..__,.~ 

tanJnması israrla isteniyor I~~~~~~~~~·~~ 

d- .Londra : 1 (Radyo) - ispanya. 
bakı gönüllüleri çıkarmak için ve 

k ~lldan böyle gönüllü sevkiyatını 
~t ı surette meni için lngiliz hükümeti 
a'lassutuna devam etmektedir. Dün 
~u hususta İtalyan sefiri Bay Grandi 
ı e hariciyede uzunn temaslar yapıl
llııştır • 

Sanıldığına göre; gönüllülerin 

geri çekilmesine mukabil Geııcra 1 
Frankoyada muharip hakkı verilmesini 
istemiştir. 

Bayon : : 1 (Radyo) - İspanyol 
muhac'rlerinin hudut dışı edilmesi 
için Valiye emir verilmiştir. Bunların 

1 
çoğu hadise çıkarmakta ve mali va
ziyetleri düşkün olduğundan hükume
te yük olm~ktadırlar. 

Cebelidüruz Meselesi 

Irakta büyük bir 
kültür programı 

hazırlanıyor 

İmar için de geniş bir 
pragram hazırlanıyor 

Halep : 30 [ TÜRKSÖZÜ mu. 
habirinclen ] - Buraya gelen malu· 
mata göre : Irak hükumeti; mektep· 

!erinde biiyiik bir islahat yapmağa 
karar vermiştir. Bunun için Avrupa· 

dan bilhassa Mısırdan bu yıl muh 
telif ilim adamlarını getirtecektir. 

Sultan Atraş Suriye hükfımetile 
silahlı mücadeleye mi geçecek ? 

Suriyenin Müstakil Ordusu On 
bin kişi olacak 

• Irak Maarif nezareti şimdiden getir
tilecek profesörlerle temasa geçe· 

cektir. 

den Şam ; 1 (TÜRKSOZO mu~abidn· j yeti nazarı dikkate a~ı~~r~k Suriy~de 
"1- ) - Aldığım. malumata gore Mılli iki sene olması duşunulmektedır . 
ı_ Udafaa Vezaretınde toplanan bir Mamafi bu hususta henüz kati bir 
ııı0ınisyon, Suriyede teşkil edilecek 1 karar yoktur . 
d Ust~kbel ?rdunun esasları hakkın- Suriye ordusunu tensik ve teşkil 
ta bır proıe hazırlamağ'a başlamış- edecek olan Fransız askeri heyeti 
ı~ .. Yeni ordunun teşkiline 938 sene· önümüzdeki yıl başında teşkil oluna-
~:1.1Ptidasından itibaren başlanacak- rak işe başlıyacaktır . 

Ordu için lazım olan silah ve mü-
1 S ~aber verildiğine göre komisyon himmatın tedariki için Suriyeli zabit· 

1 Urıyc ordusunun 10 bin kişiden mii· lerden mürekkep bir heyet yakında 1 

bekkep olması esasını kabul etmiş Fransaya gidecektir . Bütün bu işler 1 

~~lunmakıadır . Mecburi aske!li~ ! 
lh:ldetiııin ha.ine ve bütçenin •azı· ( Gerisi ikinci sahifede ) 

Bundan başka Irak hükumeti· 
• 

muhtelif yerlerde bulunan aşiretle · 
ri de muayyen noktalarda iskan et

meği, bunlar için kasabalar kJrnıa
ğı , çocukları için mektepler açma· 
ğı karar altına almış ve bu işleri gör 

mek üzere de bir iskan umum mü· 
dü. lüğü taşekkül etmiştir. 

Tepe, yol menfez gibi nafia iş· 
!erinde çalıştırılmak üzere Mısırdan 

mühendisler getirtilecek ve hemen 
bunların yapılmusına başlanacaktır. 

Bu iş için de bu yıl büdçesine bir 
tahsisat konmuştur 

Komite azasından bir çokları 
tevkif edildiler 

İngiliz Hakiminin katilini bildirene 
10,000 dolar verilecek 

Kudüs yolundan bir manzara 

Kudüs : 1 ( A. A. ) Filistindc 
yüksek Arap komitesi hükumet me· 
ınurları tarafından gayri kanuni bir 
bemiyet ilan edilmiş ve aralarında 
Halitli de dahil olmak üzere bir çek 
azası nefedilınek üzere tevkif edil. 
nıiştir . 

Kudüs : 1 ( Radyo ) - İngiliz 
hakimi ile yaverini aldürenler şid
detle aranmRktadır . 

Katilleri meydana çıkarmak ıçın 

yapılan araştırmalar şimdiye kadar 
hiç bir netice vermemiştir . 

B. Hitler 
Almanyada hasad müna

sebetile bir nutuk 
söyleyecek 

Beılin : 1 ( Radyo ) -- Hasad 
mevsimi münasebetile Bay Hitler 
Pazar günü Alman halkına büyük 
bir nutuk söyliyecektir . Hitlerin 
bu nutkunun mevzuu tamamile zirai 

ve iktisadidir . 

Şanghay : 1 ( Radyo ) - Ec
nebi askeri müşahitlerin tahminleri

ne atfen Pekinden verilen l.Jir ha
berde şimali Çinde bulunan Japon 

kuvvetlerinin mikdarı Kıvanton , 
Mançuri ve iç Moğolistan süvari 

kuvvetlerinin mevcudu ile birlikte 
350,000 kişidir. 500 den fazla da 
tayyare vardır. 

Şanghay : 1 ( Radyo ) - Siyasi 
mahafil Çin . Sovyet anlaşmasının 
pek yakın olduğunu söylüyor. 

Cenevre : 1 ( Radyo ) - Açık 
Çin şehirlerinin Japon tayyareleri 
tarafından bombardımanını şiddetle 
tenkit eden Milletler Cemiyeti ka
raıına Birleşik Amerika hiikumetle· 
ri de iştirak etnıi~lerdir. 

Kıbrısın idare 
sistemi 

Londraya giden he
yet temaslarda 

Kıbrıs : 30 [ Hususi muhabiri 
mizden ] Bundan bir müddet önce, 
Kıbrısın ekalliyetlerinin, idare sis· 
teminde bazı imtiyazlar istemekte 
olduğunu yazmıştık. Bunlar Lon· 
draya bir heyet göndermişlerdir • 

Bu heyetten gelen ha beri ere gö· 
re orada hükumet ricalile temaslar 
yapmaktadır . 

Tevkifat devam ediyor. İngilizler, 
katil bulununcaya kadar tevkifala 
dsvam edeceklerini söylemişlerdir . 

Son Dakika: 
Filistin Yüce Romise !iği , gaze

telere gönderdiği bir tebli~de, katiller 
hakkında hakıkf malumat verenlere 
~yahut bunları hükumete teslim ey. 
liyenlere 10000 İngiliz lirası ikramiye 
verileceğini ilan etmişlır. 

~ _L,)L.k Arap ko1nıte.:Jı iapı!an 
hesapsız te\kifatı protesto e!miştir 

Mu&solinl Avusturya hududunu geçerken 

Ronıu: 1 [ Rad}o] - ıl-Iussolirıi diiıı akşam Romaya dö11müştür Avusturya 
hududıuw geçerken Hiılere bir telğrof göndererek kl'ııdisirıi lıal)'aya davet et-
nıtştir . 

K!.ltııhya Mebusu dUn öldü 
Ankara: 1 [ Tu,hözu Muhabirınde 

kıler ıefaı e!m ·:!· 
/ - J;,iıırvıya S-o vfrııı 

• 
{/Kanım 



' . 
sahife: 2 'rürksözü 

~.-·-·-·-·-· .. ·-·--·-·- ·-·; i Günün politikası ! 
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DÖRT ER MiSAK 
l 

------· ------
" Hitler , Mu8oliniye : 
- Sen , İspanyol toprağından 

elini çek , ben de Avusturyadan eli
mi çekeceğim , diyecektir . 

Hitler , Av us turyanın istiklalini 
yeniden temin edecek ve bu hal , 
Musolininin hoşuna gidecektir . Zira 
Alman kontrolü altında bulunan Avus· 
turyanın , !talya için tehlike teşkil ede· 
ceğini biliyor. Musolini de buna mu
kabil , yalnız ispanyaya gönüllü gön
dem:iyeceğine deği l , ayni zamanda 
şimd iki halde ispanyada bulunan 
Jtalyanların derhal geri çekilmesi mev. 
zuu üzerinde İngiltere ve Fransa ile 
müzakereye girişeceğine söz verecek
tir . 

Musolini , aynı zamanda ispanya 
arazisine hakim olmak gibi bir emel 
peşind e koşmayacağını vadedecektir. 
Mesela , ispanya harai bittikten son· 
ra Cebelüttarık etra fındaki araziye 
veya Baleara ada larına el koymak 
gibi bir teşebbüse girişmiyeceğini , 

harbin sonunda ne gibi bir hükumet 
teşekkül ederse etsin tanıyacağını 

taahhüt edecektir . 
iki rakip Diktatör arasında bu 

meselenin sulhan ve aynı zamanda, 
Musolininin Akdenizdeki emelleri 
etrafında Almanyadan bir yardım ve 
müzaheret göremiyeceğine kanaat 
getirmesi , İ ngiltere ile ltalyanın Ak
deniz meseleleri etrafında anlaşma

sını nisbeten kolzylaştıracaktır . 
Hitler , İngiltere ile İtalya arasın. 

da Akdeniz meselesinin halline-İcab 
ederse - tavassut edecektir • 

Eğer , lngiliz Başvekilinin Muso- ' 
liniye gönderdiği son mektupta işa

ret edildiği şekil üzere İngiliz- İtal
yan dostl uğu iade edilebilirse, bunun 
ardından lngiltere , Almanya , Fran
sa , ltaJya arasında ademi tecavüz 
ve mütekabil müdafaa esası üzerinde 
bir " Dörtler Misakı ,, aktedilmesine 
s ıra gelecektir .. 
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Odun ve kömür iş
lerile uğraşanlara 
Belediye yardını edecek 

O rman idaresi 
ruhsat veriyor 

Orman idaresi , kömür ve odun 
fiatlarının bugünkü vaziyetini naza
rı dikkate alarak odun ve kömiircü. 
)erin istedik1erini derhal yerine ge
tirmek için kararlar alnı•ştır. Orman 
idaresi Osmaniye ormanlarından her
kese arzu ettiği kadar odun kömür 
yapmak için ruhsat vermektedir . 

Buna rağıne , odun kömüı· iş

lerıle uğrasan kimseler bu ışe karşı 
alakasızlık göstermekte oldu ı.ından I 
orman idare i belediyenin bu husus. 

Bir esrar deposu 
Karsantı 

kilo 
14,5 hanında dün 

Esrar bulundu ________ ,_, ___ _ 
Esrar kaçakçıları tevkif edildi 
Di.in Kale kapısındaki Karsan tı 

hanında ani bir arama ameliyesi ya
pılarak 14,5 kilo kada r esrar yaka
lanmıştır. Aldığımız malümatı yazı · 

yoıuz: 

Karsantı hanını Reşat bey ma· 
hail esinde oturmakta olan hancı iz· 
zet Çavuş ile ortağı Şeyhzada ma· 
hallesinden H san oğl11 Mustafa iş 
!etmektedirler, . \ 

Cebelidürüz meselesi 
1 

ta nazarı dıkkatini celbetnıiştir. 1 
Dün aldığımız malü •ta vöre , 

Dıin ani olarak zabıta hana gel. 
miş v handa ötedenberi oturmakta 
hulunan m şhur sabıkalılardan kör 
f< himın } .ı •ığ, yeri ara~tırıı ıştır . 
Orada oda gibi olan ve etrafı çin· 
ko ile çe. rili kısımda araştırma· 

lar yapılmıştır . Araştırma netice
sindı:'\ iki çuval görülmüştür. Bu çu· 
valların ne olduğu sorulduğun da 
Mu,tafa bu çuvalların hancı izze t 

Çavuşun oğlu palancı Zekinin oldu 
ğu ve içeri sinde palan parçaları bu 
lunduğunu söylemişti r . Fakat çuval· 
!ar şüpheli görüldüğünden açılmış 
tı r. Çuvallar açı ldığında içer isinden 
9 küçük torba çıkmıştır. Torba ların 
muayenesi neticesi esrar dolu oldu. 
ğu görül müştür. Bu esrarın ne oldu 
ğu Mustafaya tekrar sorulmuş Mus 
tafa; bu işi Zekinin bildiğini söyle· 
miştir . Zeki de bu esrarları takri· 
ben 15 gün evvel Kilisli Hasan adın· 
da birisinin hana getirip para muka. 
bilinde bir müddet koymasını ve 
ondan sonra bir daha gözükmedi · 
ğ ini şimdi ise ye rini bi lmediğini söy
lemiş . Esrarlar toz hal indedir. Suç· 
)ular hakkında derhal mahallinde 
zabıt va rakas ı tutularak ikinci ceza 
mahkemesine verilmişti r. 

- Birinci sahifeden artan -

için 938 hütçesine la zım gelen tahsi
sat konulmuş bul un maktadır . 

Cebelidürüz i şleri tekrar karıştı. 

Bu hususta " L'Oryan ,, gazetesinin 
Şam muhabiri Şamda bulunan Dürzü 
rüesasından Emir Hasan Atraştan 

bir mülakat talep etmiş, Emir muha· 
bire şu beyanatta bnlunmuştıır : 

1 

Dahiliye Vezirinin talebi üzerine 

buraya geldim.Ve hükumet ricali ile 
görüştüm. Mutat nezaketten başka 
bir şey görmedim. Dürzü mesele
sini hiç açmadılar. Bu tereddüdün 
sebebini anlıyamadım. Fakat ben 

yine tahammül ediyorum. Ve ya· 
rın akşama kadar bekliyeceğim • 
Eğer bir cevap almazsam Cebele 

avdet edecek ve orada neticeye ka
dar intizar edeceğim. Suriye hüku

meti benim şahsımı kaste t mekte 
ve benim haysiyetime dokunacak 
muamelelerde bulunmaktadır. Fa· 

kat ben her ş eye tevessül ederek 
kendi'lli müdafaa r derek kendi·ni 
müdafaa edeceğim Ya galiı gele· 

1 

cek veyahut bu maksat utıunda ·I 
ölece[im • " 

Ceyhanda 
Çifçiler kredi kooperatifi 

kuruluyor 

Ceyhan : 1 ( TÜRKSÔZÜ mu
habirinden ) - Alakadarlardan al· 
dığım malumata göre pek yakında 
Ceyha.nda bir " çifçiler kredi koo· 
peratifi ., kurulacaktır . Bu teşekkü· 
lün tesisi için faaliyete geçilmiştir . 

Bu kooperatif Ceyhanın zirai 
ve iktisadi hayatında, çok büyük rol 
oynayacakbr . Bu suretle çifçiler 
tefecilerden kurtulmuş olacaklardır. 
Ceyhandakl yangının sebebi 

Bir kaç gün evvel kasabamızın 
Dürlübaş mahallesinde ani bir yan 
gın çıktığını ve bir evin tamamen 
yandığını bildirmiş ve yangın sebebi · 
nin tahkik edilmekte olduğunu yaz
mıştım . 

Bu gün aldığım malüınata g9re 
bu yangın Mustafa ve lsa ad ında 
iki kişi tarafından ev sahibi Bayra· 
mm evi yanındaki samanlığa kas· 
den atılan gazlı paçavradan çıkmış
tır • 

Bu iki suçlu dün Cumhuriyet 
müddei umumiliğine teslim edilmiş ·. 
!erdir . 

Bugece nöbetçi eczane 
Tarsus kapısı civannda 

Halk eczanesidir 
ı.--

Mersinde 

Odun kömür ihtika • 1 

rına karşı tedbir 
alınıyor 

Mersin : 1 (Telefonla) - Mer
sinde uzun zamandanberi bir odun 
kömür ihtikarı mevcuttur. Bu fahiş 
ihtikarın sebeblerini tahkık ve tetkik ı 
etmek üzere Orman Umum Müdür 
Muavini Halil Erkurd da şehrim ize 
gıılmiş bulunuyor. 

Bay Halil Erkud vaziyete bir 
kaç gün içinde vakıt olarak der. 
hal harekete geçilmesini lazım ge
lenlere bildirmiştir. 

Orman teşkilatı ormanların keş I 
fine başlamı~ bulunuyor. Pek ya kı n 
da ihtikara yol açan s ,beblerin ber · İ 
t: raf edilerek odun ve kömür fiyat- ı 
Janmn normal had üzerinden sat · 1 

lacagı umulmaktadır. Kömürün k ı J 

su Meı sıııde ~ t kiz kuruştur, 
~~~~,_,,_,,_,,_,,_,,_,,_, __ ___ 

Deniz aşkı! 

H enüz on beş yaşlarında bu. 
lunan bir lngiliz :Cızı , Made · 

len Luiza Vithol denize en ziyade 
mecli'ıb olan bi r insanmış. 

Bu kızc a ğı z , el inden gelse deni
zden çıkmak istemezm iş. Çok küçük 
yaşında deniz kenarında yarı bel ine 
kadar sular içinde oynarmış. Çok 
çabuk yüzme öğrenmiş , birinci de· 
recede yüzücü ve mükemmel bir ka · 
yıkç ı olmuş. 

Fakat geçenlerde bir kayıkla de· 
nizde dolaşırken bi r kazaya uğra
mış, kayık batmış Luizanın cesedi 
ancak üç gün sonra bulunmuştur. 

Luizanın denize karşı sevgisine 
hürmet olmak üzere cendze merasi
mi deniz üzerinde sandallarl a yapıl 
mış ve cesedi de ayağına büyük bir 
demir parçası bağlaı.arak denizin di. 
bine bırakılmıştır. 

Bin köpek köyü 

H indistanda Muradabad şehri 
c i v a r ı n d a bi r köy 

v a r d ı r. Bu köyün sakinleri 
ancak dört kişiden ibarettir. Fakat 
ayni zamanda burada bin tane besli 
köpek va rdır. 

Bu köy ve köpeklerin tarihini 
yazalım; _ 

Bundan oıı sene kadar evvelViken
dal Balset adlı bir lngilizin zevcesı 

• 

belediyemiz her hanği bir anda mah-
rukat buhranına meydan verilme 
mesi için odun , kömür yapmak 
işinde bulunanlara her türlü kolay· 
lığı gö~termek ve maddi yardım 
yarnrnk kaıaıını veıır.işlir Odun , 
kömür işlerile uğraşanlara derhal 
orman idaresine ve belediyeye mü
racaatları lazımdır. 

Şehrimizin 
iktisadi vaziyeti 

1937 Ağustosunda Adanaya 
giren mallarla Adanadan çıkan mal 
) arın para bakımından kıymeti 1937 
Temmuzundan ve 1936 Ağustosun· 
dan azdır . 

' 

Burada görülüyor ki 1937 Ağus 
1 

tosunda Adanaya giren malların 

bir evvelki ve geçen seneki aya 
nazaran azlığı ayni zamanda Ada· 
nadan ihraç olunan mallara da tesi r 1 

etmiştir. 1 
G•ç.en aya nazaran ilırncatt•ki 

noksnnlık bilh~ssa r aınuk, çigit 
kiispesi, arpa, buğ.lay, iplik, lez ve 
yünde kPr.dini gi-isternıckted r. 

Netice itibarile Ağustos ayında 
Temmuz ayma nazaran 171.106 lira 
ihracat noksanlığı mevcuttur. 

ithalata gelince : Geçen ayıı ve 
senenin mümasil ayına nazaran nok· 
sandır. Bu noksanlık daha fozla 
benzin, çimento, yerlı mensucat , 
ecnebi mensucat, şekerde kendini 
hissettirmektedir. 

Netice itibarile Ağustos ithalatı 

geçen sene ağusto~undan 28.521 
lira ve bu sene Temmuzundan 
106.476 lira noksan bulunmaktadı r. 

Kız Enstitüsü kadrosu 

Şehrimiz akşam kız .sanat okulun· 
da biçki - dikiş öğretmenliği staji 
yerliğine , Saime Ardıç , Mesrure 
Aktan , Fahrülnisa Demircan , Ne· 
zalıet Aybars ; moda öğretmenliği 
stajycrliğine Fahriye Torat , Nevin 

Onat tayin edilnıi~lerdır . fi 

Orta Tedrisatta tayinler 
Bu .yıl Gazi Terbiye Enstitüsü 

nü ikmal e·len Adanaınız gençle 
rinden Necmettin Necip Esin şeh 
rimiz Orta Okul Türkçe mu~'lı n 
liğine tayin ed hıştir . 

burada ve kokmuş et yiizüııden öl· 
müştür, 

Ba1set bu aıı~an itibaren et ye· 
merrıeğe başlamış ve onun faydalı 
bir şey olmadığını göstermek için 
de Lıu bin köpek köyünü tesis et 
miştir. 

Bu köpeklere undan başka yi · 
yecek . verilmemektedir. Fakat. kö 
pekler et yiyenle.rden çok daha bes 
li va kuvvetlidirler 

Dün bütün mek
tepler açıldı 

Dün şehrimizdeki bütün Orta 
tedrisa t ve ilk tedrisat okulları a
çılmış ve .derslere başl anılmıştır . 

Bazı mekteplerin muallim kadrola. 
rı henüz ikmal edilmemiş ise de bu 
boşluklar diğer öğretmenlerin fazla 
ınesaisile bir müddet için dol duru · 
l acaktır. 

Hayvan sergisi 
yarın açılıyor 

Y~ıın •aat 10 da yFni koşu mey· 
damı. 13 açılacak olan ehl i hayvan 
sergisine 1 ayıdlı bulunan hayvan 

1 ırın seçim ve puvantajları dün Ve· 
teriner müdüriyeti tara fından seçi 
len bir heyet tarafından yapılmıştır. 

Pazar günü açılacak olan hay· 
van sergisi yerleri hazırlanmıştır . 
Halkımızın bu sergiyi görmelerini 
l avsi ;e ederiz . 

Yeni Neşriyat 

Hukuk Gazetesi 
Hukıık Gazetesinin 24 düncü 

sayısı güzel mcslei7i yaz ılarl a dolu 
bi r halde çıkmıştır. Tavsiy~ ede. 
ıız 

Maarifte bir tayin 

OsmHniye O rta Okulu katip ve 
h,sıp memurluguna şehrimiz Erkek 
Lisesi ders aletleri memuru Hüseyin 
tayin edi l nıiştir. 

V !ayet idare heyeti 
' 

azc. sı 

Vilayet idııre heyeti azal ığına 
tayin edilen eski mülkiye müfettiş 
j, rind rı lsmıı:• Hakkı Ildır dün ge 
.e ·yen' nzifesı~e başlamıştır. 

Mahkemelerde : 
Bir aya mahkum oldu 

Ceyhanda polis nezareti altında 
bulunmakta iKen müddetini doldur. 
madan kaçan Mahmud oğlu Halilin 
duruşması dün Birinci Asliye Ceza 
mahkemesinde görülmüş ve duruş. 
ma neticesinde suçlu bir ay hapse 
mahkum olmuştur. 

Fransanın 938 
bütçesi 

Paı i s : 1 ( Radyo ) - Mebusan 
maliye encümeni 1938 bütçesini 
tesbit etmiştir. Bu bütçede 600,000, 
000 frank varidat fazlası görülmü ş · 
tür . Muhammen masraflar çıktık

tan sonra bu paranın bir kısmı tes · 
!ihata sarf olunuacaktır. Muhammen 
masnıflar 52,000,000 dır . 

Alman silah f abri
kası sahibine 

İtalya tarafından saltanat 
madalyaları verildi 

Berlin : 1 (Radyo) - Krup es. 
leha fab rikası sahibi B. Krupa !tal. 
yanın saltanat madalyası verilmiş 

t ir . Bundan başka diğe r bir çok bü· 
yük Alman şefl erine de maıialya 
veri lmiştir. 

Fransa devlet adamlarının 
mühim istişareleri 

Paris : 1 (Radyo) - Maliye na
zırının Meclis Reisi B. Heryo ile 
yapmış oldağu IIJ İ.İ lakata fevkalade 
bir ehemmiyet veril mcktecıir. Bun· 
dan başka , mali vaziyet hakkında 
Başvekil B. Şotan da Cümhurreisi 
ile mühim bir görüşme yapacak
tır . 

General Gamlain 
Bükreşte 

Şehrimizde havalar gittikçe se. Belgrat : 1 (Radyo) - Fransız 
rinlemeğe başlıyor, Bilhassa gecele. Erkanıbarbiye umumiye Reisi Gene-
ri hava, üşünecek derecede serin ol· ral Gamlain Romanya ordusunun 
maktadır. Gündüzleri sıcağın da pek büyük manevralarında hazır bulun-
o kadar tesiri kalmamıştır. mak üzere bugün Romanyadan gön 

. Dün gölgede azami-.har~ı et 30 derilen -hususi trenle Belgrattaıı 
~antigrad- der2";;e idi. - - · · · -· · - · · - Jru1m~iŞ"e' b irekct efıiiiŞtlr 
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Tiyatro - Öpera 
mektebimiz 

~ ümhuriyet hükumetinin, ~ A 
'b:::> zel sanatların her sahası 4'\ 

fıtri istidat kadar za 
olan teknik ve terbiye için lazıın r 
len bütün müesss~lerin memleketi' 
mizde de kurulmdSI ve inkişafı y<t 
landa sarfettiği gayretler gözüıııiİ' 
zün önündedir . Bu cümleden ol· 
mak üzere geçen seneden itibardı 
şimdiye kadar büyük bir boş~ 
teşkil eden Tiyatro -Opera ll'.l~ 
tebini11 yokluğu da doldurulmuş 'il 
bu çok lüzi'ımlu müessesemiz de kıl 
rulmuş bulunmaktadır , 

Yüksek kültür ve medeniye! ıııu 
memleketlerindenher sanat şubesİll 
de olduğu gibi , bilhassa sahne . 
atına mensup olanlann cemiyet içi 
de ne derece mümtaz bir mevki,,. 
hibi olduklarını söylemeğe bile lii 
zu'll yoktur . Ve 

Memleketimizde büyük ve yiik Yet 
sek bir ihtiyaca cevap teşkil ede' •çıl 
bir mektebin gençlerimiz tarafind•0 

göreceği büyük rağbetle yakın bi1 

zamanda beklediğimiz hayırlı ranrl· 
manian vereceğine şüphe etmiyorıl1 

Tiyatro - Opera mektebi hak· ~ 
kında kısaca malumat vermeyi faf il?t 
dadan hali bulmuyoruz : f ıın 

Ankara Tiyatro ve Opt>ra okU a 
!unun şubeleri : 

a ) temsil şubesi , 
b) Opera şubesi . 
Tiyatro ve Opera Okuluna, D 

let Tiyatro ve Operasın lüzuıııl 
elemanları yetiştirmek maksadi 
tesis edilmiştir . Bu kısma her tiC 

imtihanla yatılı ve parasız taleb 
alınacaktır . 

Tiyatro ve Opera okulunun t 
risat ve müfredat proğramlan A"\ 
rupanın tanınmış rejisörlerinden . 
fesör Cari Ebert tarafından organı 
ze edilmektedir . Tedris heyeti 
çok yerli ve yabancı mütehassıs! 
dan müteşekkildir . 

Tiyatro ve Opera okuluna k 
bul edilmek için en az orta ok 
bitirmiş olmak , gazetelerle ilan e 
len şartları haiz bulunmak , ka 
imtihanını kazanmak ve bedeni ki 

J 
tı 

biliyeti olmak lazımdır . la 
Temsil şub~sinin tahsil müddei iYi 

3 Oµera şubesinin ise 5 senedir · iş 

Tiyatro ye Opera okulunda o tctj 

nan dersler şunlardır : la t 

1 - Konuşma tekniği ve ıJll lerin 
.k liıı.:n mı , . &• 

2 - Tiyatro tarihi ve esteti~' 
3 - Ddebiyat ve retorik , 
4 - Sanat tarihi 
5 - Fonetik 
6 - Entonasyon , şan 
7 - Enstrüman 
8 - Almanca 
9 - ltalyacna 

10 - Eskrim 
11 - Ritmik Jimnastik 
12 - Milli ve modern danslar 

Tiyatro ve Opera okulu taJeb1 

!eri her sene büyük tatilde alb ıJ 
talık yüzme kampına devama me' 
burdurlar. . 

Bu sene kamp Maltepe'de açıl 
nıış ve her talebe yüzmeyi öğre~ 
miştir • 

Tiyatro ue Opera okulu ta!ebt 
!eri ayrıca binicilik. dersi de gör' 
ceklerdir . ,. 

Evrendilek 
kitap . kağıt evi 

Devlet Basırnevi Seyhan I~ 
kitap satıcılığını geçen sene oldu~~ 
gibi bu sene de müessesemit1 

vermiştir. E 
Bütün kitaplar gelmiştir. 
Bundan başka her çeşit me1'' 

tep levazımını en müsait şartlar19 

müessesemizde bulabilirsiniz. 
8564 -
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; ~iman gazetecileri 
~~eti· Ankarada 

yd 
üıııi 
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Ankara : 1 ( Radyo ) - Bal
~larda iktisadi tetkiklerde bulu· 
~ Alman gazetecileri bugün şeh· 
Iİllıize gelmişlerdir • 

Gazetecilerin içinde birde Al. 
'anya propaganda nezareti memu. 
Ilı bulunmaktadır . 

Bunlar büyük Alman gazete· 
lttuıin ha, muharrirleri ve iktisad 
'-ıbarrirleridir . 

Samsun havalisinde 
açılan mektepler 

Samsun : 1 ( A.A. ) - Samsun 
~e farıı: kaza merkezlerinde vila· 
tetçc yapılan iki büyüle ilk okulun 
'çılına merasimi dün yapılmıştır . 

Büyük Fransız alimi 
iyileşiyor 

ıı.k' . Paris : 1 (Radyo) - Büyük a 
f ~Ilı ve radyoloğ Charles Vaillant 

ilinı kurbanı olarak ondördüncü de. 
f, ameliyat olmuştur. 

Ameliyat muvaffak olmuş ve has· 
tanenin sıhhi vaziyeti biç bir endi
!'Yc mahal vermiyecek derecede 
l)id' ır , 

Alsaray Sineması 

Paris gazeteleri 

İtalya vakit kazanmak 

istiyor. Diyor 

Paris : 1 (Radyo) - Paris ga· 
zeteleri bugünkü nushalarında Hit· 
ler-Mussolini mülakatı üzerinde 

tefsirler yürüttükten sonra ltalyanın 
vakit gl'çirmek emelinde bulunduğu
nu ve Fransız -lngiliz itilafını boz· 

mak istediğini ve F rankoya fırsat 
temin etmek maksadında bulunduğu· 
nu yazmaktadırlar. 

Adana Asliye hukuk 
mahkemesinden 

Dosya No: 854 
Adananın Çaylı köyünden Ali 

oğlu Mustafa Taşın müddei aleyha 
Ayni köyden Mustafa Taş karısı 
Arzu aleyhine Asliye hukuk mah
kemesinde açtığı boşanma davasının 
cari muhakemesinde müddei aley· 
hanın ikametgahı meçhul olduğun. 
dan tebliğat yapılamadığı davetiye
ye karşı mahkeme mubaşiri tara. 
fından verilen meşrubattan anla. 
şıldığında alenen tebliğat ifasına ve 
muhakemenin 2, 11,937 tarihine 
musadif Salı günü saat ona taliki. 
ne karar verilmiş olduğundan yev
mi mezkiirda bizzat mahkemeye 
gelmesi veya vekil göndermesi aksi 
taktirde gıyabında muhakemenin 
icra kılınacağı tebliğ at makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur . 

Seyhan Defterdarlığından: 

Sirkenli ve kesik köyleri 

arasıııda cinli Malaz mevkii dekar 

138 

Eski dönüm 

miktarı 

150 
cinsi hududu 

tarla Hali tarla bölen 

Ahmet Hali ve ço. 
rak, kesik ve helvacı 
köyleri yolu, hali ve 
şif 

Mevki ve hudut ve miktarı yukarıda yazılı tarla 30 lira muhammen 
bedel üzerinden kirası artırmaya çıkarılmışb. 17 Teşrini Evvel 11937 Pazar 
teşi günü saat 14 de muvaltkatteminatla defterdarlıkta taplanan komisyon· 
na gelmeleri. 
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Ceyhan Sulh Hukuk Ha· 
kiınligind n etas 9371163 

t~yhatıda mukim kayaerili elli 
altı oğlu Halil ve1dli Baki tarafından 
konak oğlu mahalesinden Abdullah 
oğlu Halil;ve dürlü baş makallesin· 
den Abdullah kızı Azize aleyhlerine 
ikame olunan taksim ve izalei şuyu 
davasının müddea aleyhlerin gıya
bında cari muhakemesi neticesinde: 
konak oğlu mahallesinde kain ve 
Ceyhan tapu dairesinin 91933 tarih 
- 47 numrosunda mukayyet ve 
9/933 tarih - 48 numro ve 9,'933 
ve 21935 tarih 0/042 ve 45 numro 
ve 9 935 ve 21935 tarih ve 9/933 
ve 21935 tarih 44/44 nomro ve 
9-933 ve 2 - 933 tarih ve 45 -
45 nomro ve 9-933 ve 2-933 
tarih ve 43-46 numralarda mu· 
kayyet altı parça dükkan ile bir 
parça kahvehanenin 6048 sehim iti· 
barile 4417 sehmine davacı elli al· 
tı oğlu Halil ve 1631 sehminede 
müddea aleyh halila şayian ml•tasar. 
rıf oldukları ve mezkür emvali gay· 
ri menkulenin taksimi kabil olma· 
dıgı ve dükkanlar Belediye tarafın 
dan yıktırılarak elyevm arsa halin· 
de bulunduğu anlaşılmakla mevzuu 
bahs dükkanlarla arsa ve kah venin 
aleni müzayede suretile satılarak 
müddei hali! ile müddea aleyh halile 
satış tutarının hisseleri nisbetinde 
taksimine ve diger müddea aleyh 
azize ve Vilayetinde bulunan kızı 
lem'an hissesininde müddei elli altı 
oğlu kalile geçmiş bulunmasından 
onlar kakkındaki davanın reddine 
ve müddei vekili bakiye satış tuta. 
rından müddea aleyh hali lin hisse· 
sine düşecek paradan yüzde beş 
ücreti vekalet dakdir olunarak 1878 

Bu gün 2'30 da açılıyor 

İlk proğram 

ROZ MARİ 1 1 

kuruş masarifi muhakeme ile birlik· 

BELEDİYE İLANLARI te müddei hali! ile müddea aleyh 
halile tah'lliline ve keza satış tuta· ::....--------------------~---....ı rının yüzde biri nisbetindeki harcın 

oynıyan: 

Janet Makdonalt ... ,,.: 
Jurnal ve Melek Kral 

-k••rnl•rt 8 45 te p•z•r gU-

~•llne 2 de _I 
Memur aranıyor: 

lşdaresine, kadın veya erkek, üc· 
retj memur alınacaktır. En oşağı or· 
:• tahsil görmüş olanlardan isteyen. 
,~~n iş doiresi Adana bölgesi amir
qtine müracaatluı, 

3 - 3 8556 

1 - Münhal bulunan iki zabita memurluğu, bir katiplik, bir tahsildar· 

lılc, bir itfaiye şoförlüiü ve bir itfaiye neferliği için birinci teşrinin 9 uncu 
cumartesi günü saat 10 da imtihan açılacaktır . 

2 - itfaiye şöförlüğü ve neferliği için en az ilk tahsil görmüş olmak 

ve askerliğini yapmış bulunmak, diğer memurluklar için de en az orta tah· 

sil görmüş olmak ve askerliğini ykpmış bulunmak lazımdır. 

3 - Bu şartları haiz bulunanların bir tane vesika fotoğrafı ve evrakı 

müsbitderi ile birlikte birinci teşrinin 8 inci cuma günü saat l 7 ye kadar 

müracaat ederek memuriyet talep kağıdı almaları ve birinci Teşrinin 9 uncu 
cumartesi günüsaat 10 da imtihan olmak üzere Belediye Meclis salonun 

da hazır bulunmaları ilan olunur. 
4 - Evelce memuriyet talep kağıdı doldurmuş olanlardan bu şeraiti 

haiz bulunanların ellerindeki numara ile müracaatları kafidir. 
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r---------------------------------------·-------------., 
29 Teşrinievvel günü ilk iş olarak gazetecinizden 

ULUS Gazetesini isteyiniz ....................... 
Ulus gazetesi 29 T eşrinievvelden itibaren yeni büyük 
tnakinesinde büyük bir hacimde basılacaktır. 

Ulus her gün 12 sahife çıkacaktır 
Ankara, Hükumet, Kamutay hayatını en yakından takip 

Sinema - Dünya şuunu - Ev kadını - Çocuk 1 
bakımı - Romanlar - Bahçe ve çiçek geniş Spor 
Yazıları - Çocuk - Kadın - Magazin sahifeleri 
Zengin memleket sahifeleri; Dünya röportajları, Balkan .antantı ve Sadı 
abad paktı merkezlerinden muntazam mektuplar, her gün bir hikaye, 
Kültür, Askerlik, Tayyarecilik, Havacılık, Denizcilik, Ekonomi, Sanat, 
Edebiyat, Köy sütunu, gibi bahisler. 

Falih Rıfkı, Y akup 
Kadrinin eserlerini 
Ulusta bulacaksınız ULUS 

Adana sahifeleri aça 
cak, Çukurovadan rö 
porta;lar neşrederek 

...... ...., ____ .,. ______________________________ ~----.... --........ ---------------

müddei ile müddea aley halilin his-
seleri nisbetinde alınmasına temyizi 
kabil olmak üzere 30-6-937 ta 
rihinde karar verilmiş ve müddea 
aleyh halilin ikametgani meçhul bu· 
!unmuş olduğundan işbu hulasai 
hı1küm ihbarnamesinin tarihi ilanın· 
dan itibaren 8 gün zarfında müd. 
dea aleyh hali! tarafından temyizi 
dava olunmadıgı taktirde hükmün 
iktisabi kat'iyyet edeceki teblig ma· 
kamına kaim olmak üzere kukuk 
usulu muhakemeleri kanununa tevfi. 
kan ilan olunur. 8566 

Ssyhan Defterdarlı

ğından: 
(Tekkei Zimyan) hıdırılyas ma· 

hallesinde evelce spor kulübü ve 
Hususi Muhasebe Şubesi ittihaz olu
nan binanın 742 lira 9 kuruş ke~if 
bedelli tamiratı açık eksiltmeye ko. 
nulmuştur. Şartnamesini görmek 
isteyenlerin hergün; rksitmesine iş 
tirak edeceklerinde 18 Teşrinievel 
937 Pazartesi günü· saat ondörtte 
yüzde yedibuçuk nisbetinde temi. 
nat akçesile Defterdarlıkta topla· 
nan komisyona gelmeleri. 

2-6- 10-15 8568 

Seyhan Vilayetinden: 
(2599) lira (80) - kuruş 

muhammen bedelli Hususi 

Muhasebe evrakı matbuasının 
ihale günü içinde bulunduğumuz bi. 
rinci Teşrin ayının on üçüncü çar· 
şamba günü saat ona kadar uzatıl. 
mıştır. 

istekli olanların ihale gününde 
Vilayet daimi encümenine müracaat 
eylemeleri. 8572 

Satılık ev ve tarla 
Hankurbu mahallesinde fevkani 

ve tahtani sekiz odo ve ıniiştemi

Jatı saireyi havi ve 25 / 27 numaralı 
hane ve Bahçe Köyünde 206 dönüm 
ve Çotru Köyünde 54 dönüm tarla 

satılıktır, ve ayrı ayrı kiraya verilir. 
Talip olanların mezkur 23 numara 
lı hanede s~bibine ıııtiracaat edil. 

n:ıcsi. 85!L 
2 - 3 

----------------~--------------------------;;;..----. , 

Asri Sinema 
Bu akşam· 

Zengin ve muhteşem bir progtamla sinema mevsimine giret. . . . 
Sinemacılık dünyasının en dilber ve en cazibedar lspanyol yıldızı 

Dolores del Rionın 

.- KAliENTE . " 

Filmile kapılarını muhterem müşterilerine açar. Mest eden musi~... Ruh 
okıayan bir ses ... Zengin mizansen .. , Göz kamaştırıcı dekor... Y~zlerce 
genç kızların harikulade lspanyol dansları ... Aşk ve ihtiras lıankuı ... 

Ayrıca : Ankara sergi evinin resmi ICüşadı. 

İlaveten: Ken Maynard'ın -
Müdhiş macera ve sergüzşet filmi 

Dikkat: Sinema tam saat 8,45 de başlar . 
. ~ 

Mevkii 

Telefon : 250 Asri 

8573 

Seyhan Defterdarlığından:_ 

miktarı 

Topu kaydına göre cinsi bu dudu 

muhemmen 

kıymeti 

lira 60 
Yunanlı Mezrası 4725 metre murabbaı tarla doğusu karalar bucağına giden 

yol, batısı kısmen Mehmet 
oğlu Mahmut bağlan, Boyrası 
işbu bağdan ifrazen selanikli 
Salih oğlu rizaya ait bağ 
kıblesi evvelce kirkor iken" • • 
şimdi makinist salih oğlu _. 

lbrahim bağları .+ . 
yukarıda mevki ve miktarı ve muhammen bedeli yazılı tarlanın mülkiyeti 
açık artırmaya çıkanlmıştır. lstekliferin o/o 7.5 teminat akçasite--11 Teşrini 

Evvel 937 Pazartesi günü saat 14 de defterdarlıkta komisyona gelme! eri. 

2 - 6- 10 - 15 8571 

' 
Yeni çıkan kanun . ~e nizamlar · 

Kaıwtı No 3008 . 

-
iş kanunu 

K.abul ıarilıi : 8161~ 

Ne1ri tarilıı : 15161 ı4J16 

-Dünden artan-

Bu vazifelerin yapllması tarzları, görülecek lüı~ma göre, niıamname 
ile tayin edilir. 

Madde 65 - A) İşbu kanunun mer'iyete girmesinden so~ra iıçilere 
iş ve işlere işçi bulmak üzere, kazanç kasdile hususi idarehane açılıua11 

yasaktır. . . 
B) Kanunun mer'iyet tarihinden Önce mevcuô olup (A} bend~nde ya· 

zıh şekilde işletilmekte bulunan bu gibi hususi idarehanelerin kapi~lalu. 
esastır. ihtiyaç ve zaruretlere göre, muhtelif mİntakalara veya bazı ;,ıcre 
munhasır kalarak muayyen devrelerle kısmi şekillerde yahut taniamlJe ve 
umumi surette olmak üzere, kanunun mer'iyetinden üç yıl sOöra laa Ve • 
killeri Heyetinden verilecek kararlarla, .bu esasın tatbikına geçilir~ • 

1 

Şu kadar ki iş hayatının veya işçilerin menfaatine uygun düşmez tarı. 
da ve munhasıran müteşebbislerinin fazla kar temin etmesini istihdaf ede
rek işçilerin işlerde istikrarına mani olacak şartlar ve usullerle işletildik· 
leri ilgili makamca tesbit edilen hususi idarelıaneler, yukarıda ya.J.ı üç yıJ. 
lık mühlet ve icra Vekilleri heyeti kararı beklenmebiıin Qahi, her biri için 
münferid muamele yürütülmek ve haklarındaki rapor feael merkez daire
since tasvib edilmek kaydile, derhal idareten kapatılabilır. 

Madde 66 - A ) 65 inci maddede yazdı kapatılma esasının tama• 
mile tatbikı keyfiyeti hitam btıluncıya kadar faaliyetlerine devamları istiı. 
naen tecviz edilmiş olan eski hususi iş ve işçi bulma idarehpneleri, gör
dükleri işlerin mahiyet ve nevilerini, açıldıklan gündenberi 'Vlllri muame
lelerinin umumumi yekiinlarını, hizmetlerinin her bir nev'ine mukabil ifçi. 
!erden v'! işverenlerden ne miktar ve nisbetlerde öeret al<lıklantıl g&terir 
tarifelerini, kendilerinde kayıdlı işçilerin isim, adres ve ~farını, iş v.eya 
işçi bulmak hususlarını ne yolda ve ne şekilde ifa ettiklirini vi bü notı:ta. 
lara mümasil olmak üzere, bütün muamelelt"rinin cereyan ve ict\·· 
rile şartlarını, bulundukları yerdeki selahiyettar makama, işbu kanunun 
mer'iyetin<len itibaren üç ay içinde, açık ve müfreda~lı beyannamelirle 
bildirmeğe mecburdurlar. ilgili makamca beyannamelerin tesellümü, luır
şılık resmi numara kağıdı verilmek suretile vaki olur. • 

B) Salahiyettar makam, kendisine verilen beyannameler üzerine gerek 
bu idarehanelerin içinde ve evrak ve defterlerinde, gerek i:ejıfiyetle ali· 
kası bulunacak diier şahıslar veya müesseseler nezdinde gereği fibi in· 
celemeler ve soruşturmalar yaplr, Noksan bulduğu maliimatı tamamlabr. 
Lijzum görurse muar.:ıelelerin usul ve şartlarını ve ucret tarifelerini tadil --



Saliife : 4 

. .. Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

vlant 

" 

En u En çok 
S. IC. S. 

28,62,5 

40 50 

YAPACI 

Çll'.ilT 

HUBUBAT 

Sahlan Miktar 
ICllo 

--.-------

Türlcsözü 

,.. 
T ÜH.KSÖZ 

Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık 100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli d eğişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

L 
2 - ilanlar için idareye miira

caat edilmelidir . _______________ _.J 

Aşçı ve hizmetçi 
1-.....!!-;.;::..~---I 5,ıs:=-:::_-_ 1 ___ ~+------~ 
11-,.-"-_;;.;;:===--~•-,;-37 l aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hiımetçi ar anı) OT. Mat
baamıza müracaat edilmesi. 

UN 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

2 Teşrinievvel 
0

1937 

•• •• •• 
RKSO ZU 

il "" Reklam bir ticarethan a n.:nin, bir müessesenin 
en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , il~, lannızı her yerde okunan 
Türksöz{ine veriniz . 

R r Mütenevvi 
renkli h e r 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
ni1n Oto atik makinala ·ırıda yaptı
rabilirsinıL . 

Kia la Eserlerinizi Türk· 
sözü ınatbaasında 

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

MATBAACILIK 

el• dler Kütüphanenizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk· 

sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kap~k bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

r Resmi evrak, cedveller, defler-
ler, çekler, karneler kağat,zarf. 

kartvizit ve bilumum talı işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Türk sözü mat
baası"Türksö-

z. .. nclen,,bnşka her boyda gazete,mec· 
ıuua, tabeder . 

ö Kağat piyasasının lereffüüne rağmen aldığı bii• 
• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Simit " 
Dört iiJdu: Cumhuriyet 

'---------------------------------=--~~- -------------------------------------·--~ 
;! -:ört pldlz Dofruluk 

uç" .. -600 

üç ., " 
Simit .. 

Hazır 

Liverpol T elrraflan 
2 I 10 I 1931 

Sanda 

4 
B. Teşrin vadeli 4 
lk. Klnun vadeli 4 
Hint hazır 4 

rk 8 

KAY ADELEN A • 
11191101 tepelerinden 
en fenni cihazlarla 
ve kaplarla nakle. 
dilen sudur • 

p.,.. 

196 
74 
86 
29 
35 

K 
A 
v 
A 

675 
62s·--• 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

ı;ı,,, 

ayişmark -ı-

Frank ( Fransız ) 23-

Sterlin ( ingiliz ~ 628-
Dolar ( Amerika ) ---,ıı-

rank 
--isvi re 

KAY AD ELEN su· 
ları ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YAD ELEN içiniz . 

38 
02 

00 
-90 
-

KAYADELEN 
KAY ADELEN su· 
lan ve ıazozları en 
sıhhi ve tabii hu
aaları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KA YADELEN ıaıozlannı alırken şişrlerdeki kırmızı ( KA YADE· 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Ad.ana l<AYADELEN depolarıdır. Büyiık damacanalar : 100 kuruşa ev
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kıyadelcn nakleden vzgonlar her seferde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır 8494 37 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 
~parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses-
li r lar ancak Sahibinin Sesi-

100 •lira mukabilinde ve bir • n 
se e vade 
kabildir. 

ile sattığı radyolarile 

Sa.tıı yeri Belediye karşısında Yeni Mağaza 

Ş. Rıza lşcen 
35 7967 

Doktor Muzaffer Lokman 
Bugün öğleden sonı a rrıuayenehanesinde hasta

ları muayene ve tedaviye başlıyacaktır. 

~-------------------------·-------

Bayanlar Dikimevi 
(Sahibi ) ZAHiDE GÜN SOY 
Mevsimin şık ve yeni modellerile gelmiştir. 

3 - 5 8558 

Siyah 

Bira 
DA 

: \, 
'. 

' , ~ . ·vl!~ 

G ıd• f · .,,ııı'l/J ıı r L.. 

e 1 • • • b.Nf! -RA slRASt , .. 
' . .. 

1 Ankara birası 
Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasır.ı 

içiniz 1 • Her yerde israrla aray ı nız · 
ADANA ACANTASI : 

R S l'h S . ( Tel~fon No. 265) . tza a 1 aray · (Bebekli Kilise sokak No: l 1 A ) 
5-30 8411 

----- İlk okullar için--
sıhhat cüzdanı 

Matbaamızda yalnız 5 kuruş fiatla satıl-
maktadır. 

• 
ilaçlarınızı, reçeteleriniz, 
mutlaka Yeni Eczanederl 

yaptırınız 

• 
1 zane 

Taze ve temiz ilaç yapan ve ucuz 
satan bir eczanedir 

Yeni Eczanede her türlü lastik eşya,kolon 
ya, pudra, lavanta ve bilumum yerli v e 

Avrupa pc.rfumeri ve tuvalet eşyası bu 
lunur. 

8100 

YENi ECZANE 
Belediye 

. 
cıvarı 

28 Ada na 

-

r' 
' 

~ ~,"· ~ ,.~~ .. ~~ 

TiR 
T-1RkiYE iŞ BANKA!'JI 

292 

•t 

ile 
er 
o 

u o 
ili> 
ııo 

Ye 

kış 
i~ 

da 
tCd 
~aıı 
alın 
~et 
ha1 
~i~ 
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• Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü . - ~ 

Adana Türksözü matbaa!ı 


