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ENIZDE KORSANLAR YiNE FAALİYETTE Hatay kon- 1 

iN iLiZ KONTROL~~~~~~~~~=:~ 
MiSi TORPİLLE Di m::ı!:~~:izde -· .. 

R • • • v 

giliz kontrol Deniz ve Hava kuvvetleri 
alar yapmışlarsa da meçhul tahtelbahir 

ısrarla 
kaçmıştır 

Akdenlzde kontrole memur tayyareler bir tayyare gemisinden havalanıyor 

ndra : S (Radyo) - Royler 
bırı bildiriyor : Bu sabah saat 
t S~n Antoni açıklarında earaı 
bir tahtelbahir kontrola me

lafiliz torpido muhriplerinden 
tecıvüı dtmit ve lki torpil 

~apir. Torpido muhribine 
ilabet elmemipe de tekne-

yakaamdan pçmiıtir. 

------------------------------------------------------
' Filistin müdafaası Suriye komitesi 

~ lngilterenin Filistindeki 
hareketini protesto etti 

Antak, a kon•olosu Haıebe ıeo- 1 
ti. Oradan Antakyaya 

geçecektir. 

Aqtakya konsolosu Bay Firuz 
Kesin ile lskenderun konsolosu Bay 
Necati Menemenci oğlu dün Toros 
Ekspreıtle Ankaradan şehrimize gel
dıl~r, 

Konsoloslarımız istas)onda hiıkü. 
m t e k•nı, Hatayaylılar ve halk ta· 
rrfındl91 hararelle karşılandılar. 

lslienderun konsolosuınuı Bay 
ı Nc ~atı M ne :nen"ı o~lu şehr:m;zde 

kaim ş "c Ant.ıky ı konsolo u Bay 
Fıruz Ha~be harek,.t elm·ş ir. Kon. 
solosumuz yarın H 1 \ >le ı Aııt tl<yaya 
geçec ktır. 

H ber aldıgımı7. ı gore; Hata , da 
kon,o o larıın zı k.ırşıl ın ık iç n lı .. l. 
bir to en yapacaktır 

italyaya son 
verilen nota 

''Hasmımız barbardır,, 
----~----~----~---

Şan g - Hay - Şek'ln Havas 
muhabirine beyanatı 

Milletler Cemiyeti Uzakşarka 
heyet gönderecek miş 

bir 

Nanklnd.-ı bir görUnu, 

Mare-

ladır . Zafer sabırlı olanındır. Ve Çın 
çok sabırlıdır . 

Cenevre : 5 ( Radyo ) - Mıllet
ler Cemıyeti Uzakşark komıtcsı, Uzak 
şark hadıselerini yakından tetkık ve 
te e kar r vcrm ştir . Sıy s ma 
haf ide oylendığ ne gore , Mııl t 
Cemiyetı , U.rnkşarka bir hey t g n 
d r ktir . 

Şa ı~h } : 5 R dyo ) 
c dd 1 d ı<ld lı hır to u t ı 

b 1 nışt . lkı t ı , f dd nı "zıl ını 
h . ın ı f za etmek!• dırler. 

S n 1 y : { Radyo l Japon 
k ıvve 1 rı ş r ist o u ı b r 

u·n y pmı larsa da lngı iz m ıdi r a 
hattının muk vem tıle g ı ı ç kı 
ın .. ,.bur'y tınde kalmışlardır . 

Pekm : 5 ( AA. ) - Japonlar 

hesabına çalışan Prens Tchvvang'in 

kumandasında dahili Mogolistanh 

bir mufrezenin Çahar'da muvaffakı· 
yetlı bir ıleri yürüyüşten sonra Sui· 
yuan'm merkezi olan Kvveihua'nın 
65 mil şimalinde kiin Karavanos'in 

mühim şehirlerinden biri olan Poi 

lingmao-'yu zaptettiği bildirilmekte 

dir . Bu müfreze Kvveihua üzerine 

} ürümeke devam edecektir . 

Nankin : 5 ( A.A. ) - Tsang· 

tsen · su :mıntakasında Çinlilerin 
bin kadar Japoou muhasara ettikleri 
Çin makamlaı ı tarafından bildiril

mekt~r. 

' Kudüs · Yafa - Telaviv muhabere 
tamamen hatları tahrip edildi 

..-.~,,...11' a Şang· ~~ . 5 J.,.A.li\. - ~in ma 
kamları \:inlilerin Lotien tiutıng 
yolunu terkettiklerini itiraf fakat 

geri çekilme hareketinin pek kısa 
bir mesafe dahilinde yapıldığına. ila • 

ve etmektedirler . 

lemde yedi harp remiıi torpido 
ialn 4!tnhnda toplanmıştır • 

a hava filolan da yetişmiı
-.etı.r iç koli ayrtlarak ta 
• bqlamıılar ve tam altı ıaal 
yatta bulunmuılarsa da esra
tahtelbahiri tutamamıtlardır. 

ndra : 5 (Radyo) - Bu rün- 1 

tan pzeteler ing'İliz kontrol P· 
en birilline yapalak tecavüze 

tla doludur. 
ra efkln umClmiyesi büyük 

llerecan ve aublyet göstermek-

~ · .! (IW:lyo) - Salahiyet. 
laafil eksperler tarafından İm
n anlatmanın labtikahn'n ya
batlıyacatını söylemektedir. 

dana- Ankara 
hava seferleri 

liava Yollan Umum Müdürü Sab
Ye idare pilotlar1nı hamil 2 - Kuş 

la yolcu tayyaresinin şehrimize 
ı dün yaımıthk . 

Hava yollan idaresinin Koşu a
bitiflk meydanında, Umum 

&r ve Vallyet Nafia Müdürü, 1. 
pilotlan, ve Adana Meydan 

tarafından, meydanın bir 
~Mm olmuı bakımından ya-

11ler tetkik ve tesbit edil· 
ve Palot Ekrem kumandasında 
danda m6teaddıt iniş ve kalkış 
&belen yapılmıştır . 

Hmprm süfatle bitirilmesi için 
a mOdirlüpnce işci miktarının 
lla'ISli arhrılmaı.ı emir ve temin 
llUftir . 
Adanamızın cotrafi vaziye-

eki hususiyet ve ehemmiyet ha
ıeferlerı balCımından bOyük bir 
illeti haızdır . 

Bu kıymet Hava yollarımı· 
nıemleket dahilindeki servisleri

lllunhasar kalmayıp Hava yollarımı· 
Halep, Tebriz istikametlerine a-
lı harı seferlerde Adanamız 
lf tıne merkezi olmasile te-
etmektedır • 

Bu bak mdan Hava yollan ıda. 
n Adana Hava limanına verdi· 

ehemm et anlaşılır. lstibbar•h· 

Kudüı : 5 (Radyo) - Şehir için- j 
de sük<ın vardır. Şiddetli çapulculuk 

1 
hareketlerinin yeniden baılıyacatı 
söyleniyoraa da hükGm~ kuvvetleri
nin aldıta tertibat böyle bir hareke
te meydan vermiyecektir. 

Dü'l gece Kudüs - Yafa - Trloviv 
telrraf ve telefon hatları meçhul el
ler tarafından tahrip edilmiş ve bu 
sebeple muhabere ke1ilmi,tir. 

Hükümet hatları tamır için süratle 
tedbirler alarak bu mahalle ameleler 
göndermiştir. Fakat giden ameleler 

çalışırken şiddetli bir silah ateşine 
maruz kalarak işlerini bırakmışlardır. 
Bu mahallere hükumet tarafından tay · 
yareler gönderilmiş ve çetelerin baş
ka bir hareketine meydan bırakılına

mııtır . 

Londra : 5 (Radyo) - Royterin 
Şam muhabiri bildiriyor : 

Filistin müdafaası Suriye komi · 
teıi bu gün toplanarak, f ngillerenin 
Filıatinde aldığı şiddetli tedbirleri 
protesto etmiştir. Bu protesto Mil. 

Jetler Cemiyetine ve suretleri de 
lngiltere AU Komiserlitine verilmiş 
ve butün Arap kralları da bu hare. 

kelin onüne reçilmesi için tavassuta 
davet edilmiştir. 

Hayfa : 5 (A.A.) - Buradaki 

Arap matazalannın hemen hepsi 

kapalıdır. Bununla beraber nakliyat 

servislerile piyasalar bu halden mü· 
teessir olmuşlardır. Polıse malümat 

v~diki zannedilen bir Arap dün ak 

şam Akki'da bir kurşunla yaralan. 

.mıştır. 

mıza gore tesbit t>dilen bütün işlerin 
icraatı derhal geçilecek ve kısa bir 

manda Adana Ankara hattı açıla· 
caktar • 

Bugün Ankaraya avdet edecek 
olan Hava yolları heyetine iyi yolcu
luklar diltrıı , 

MEKTEPLER 

IJır /ık okul talebesı mf'ktelıe gıdıyor 

Mekteplerln açllm••ı dola
yıalle fehlrde bir kaç gUn I· 

ç lnde gi ze çarpacak derecede 
bir canh lak var. Şehrimizdeki 

bUtUn okullarda der•••re b•f· 
lanmıf bulunuyor. Yalnız bazı 

okulle,.ın öıretmen k adr ola. 
rında nokaanhklar vardır. r.tun
larda BnllmUzdeld haO. ta
mantlanmıf olaçllk'8r , 

Nota, ltalyanın yeniden gönüllü 

göndermiyeceği ve kendi menfaati· 
olmak üzere Baleares adalarının sta. 

tüsünü dejiştirmiyeceği suretine ver· 
miş olduğu teminattan malümat 

kaydetmektedir. 
Nota, ecnebi müdahalesine ta· 

m.mlc nihayet verilmesi ve gönül· 

lulerin geri alınması takdirinde va. 

zıyetteki ge..pıliğin tamamile zail 

olacağını beyan etmektedir. 

Nota, gönüllülerin g~ri alınması 
imkim hasıl olduğu takdirde diğer 
meseleleri ve bilhassa mubariblik 

sıfatının tanınması meselesine temas 

etmek imkim hasıl olacağını ilave 

etmektedir. 

Nihayet, nota, Londra, komite· 

sinde yapılacak müzakereden her 

halde daha seri ve daha müessir 

olacak olan üç taraflı görüşme usu 

lünün daha doğru olacağını kaydet 
mekte, yalnız bu görüşme netayici

nin mezkür komite tarafından teyid 
ve tevsik edilmesi lazımgeleceğini 
ilave eylemektedir. 

---··------
ULUS 

Her gUn t2 sahife 

Yeni Ulus 29 T eşrinevvel 
nushasile size kendini 

tanıtacak 

Romanlar, hikayeler, dünya haberleri 
siyast, içtimai, iktisadi makalel~r. 

Malazın, kUltUr, kadın, çocuk. 
z ir aat sahltelerl 

Ankara ve Kamutayı 

yakından takip 

hay muhabırıne beyanatta bulunar k 
demıştır kı : 

- Heyeti umumiye itibarile hadi · 
sat hakkındaki tahminler doğrudur . 
Karşımızdaki hasım çok barbardır . 
Harp ve insani kaideleri hiç saymak-

Frankonun devlet 
reisi oluşunun yll 
dönümü Kutlandı 

MEDENiYETi TAHRİP EDEN KUVETb'ERE KARŞI 
( ! ) ELDE ETTIGI NETİCELERDEN DOLAYI 

Mussolini Frankoyu alkışhyor 
Salamanka : 5 ( A.A ) Dün 

akşam Radyoda Generrl Franko nun 
devlet reıs i oluşunun bırinci y ıl do· 
nümü münasebetile B. Mussolinı tara-

fından gonderılen telgr. f okunmuş
tur. Duçe G,.neral Franko' vu medenı. 

yeti lahrib eden kuvve tlere karşı el
de ettiği neticelerdeu dolayı" tebrik 

ve Frankist davasının kazanılması 

için temenniler izhar etmektedir. 

2 flkteşrinde verdiği cevabta 
General Feranko Duçe'yc teşekkür 
etmekle ve Berlin seyahatı esnasın-

da elde ettıti büyük muvaffakiyetten 
dolayı kendisini tebrik etmekted r. 

Salamanka : 5 ( A.A ) Eylul ayı 
içinde Nasyonalistler düşmanın 22 
Tayyaresini duşürmüşterdir. Bunların 
ikisı huyuk bombardıman Tayyaresi -

Alman elçisi Londradan 
tayyare ile Beı line döndü 

Londra : 5 ( A.4.) - Alınan· 
ya büyük elçisi V on Ribbentrop bu 

sabah. tayyare ile Berline h reket 
etmittir, 

1 

dir. 
Nasyonalıstler is aynı muddet 

zarfında ancak uç avcı Tayyare ı 
kaybetmişlerdir. 

Londradaki 
niimayişler 

Londra : 5 ( A. A. ) - Dün 

Faşist nümayişleri dolayasilc komü. 
nistlerin çıkardığı kanşıklıklar neti· 

cesinde 110 kişi tevkif edilmiftjr. 

İkisi polis olmak üzre .30 kişi de 
yaralanmıştır. 

Son dakika: 
IRAK HARiCiYE NAZiRi 

AN KARADA 

Ankara : 5 ( TURKSÔZU mu· 
habırinden ) - Irak Hariciye Na ın 
şchrımıze gehııı tır • 



Sahife: 2 

iMPARATORLUK 
YOLLARI 

İstanbul , Dörtyol Ağzı 
Deniz ticaret yollarından başka büyük İmparatorluk yolları da mevcut

tur. Hatta ekseriyetle esas yollardan ziyade bunlar büyük istikametleri gös
terirler. Bunl rdan yalnız ıkisini zikrcdeceğim: Bu yollar bir cıhetten Avustur. 
ya - Almanya politikasının diğer cihetten de Rus politikasının onsekizinci 
asır iptıdnsındanberi almış oldukları veçheyi izah etmektedir, 

Yazan Plyer Domlnlk 

O n sekizince asır iptidaında 
merkezi Viyana'da bulunan ve 
Macaristanı Türklerin elinden 

kurtarmış ve sonra da Hırvatistanı 
zaptetmış olan imparatorluğun po 
litikası, elanik ve lstanbul istika
metinde olarak cenuba Ne cenubu 
şarkiye doğru ilerlemek idi. 

Onikinci Şarl'm müttefiki olan 
Ukraynalı Mazeppe'nm uğradı2ı 
bozgundan sonra Rusyamn lmpara 
torluk politikası da evvela Karade· 
nizde yerleşmek ve sonra Şarkta ve 
Garpte kara yolu ile fstanbul üzeri· 
ne yürümek idi . Bunun için ikinci 
Katerina Kırımı zaptti, sonra Birinci 
Aleksandır Tuna prensliklerini ele 
geçirdi ve Kafkasyayı aşarak Gür. 
cüstan ile Ermenistanın bir kısmını 
ve Azarbaycanı Rus arazisine dahil 
etti. Fakat her iki imparatorluk da 
( Berlin sonradan Viyanaya istinat 
gab teşkil etmiştir ) kendileri ile 
Türkiye arasında bir takım küçük 
devletlerin teşekkürüne müsaade 
ettiler: Romanya, Sırbıstan, ve da· 
ha sonraları, Ayastafonos' da durdu
rulmuş olan meşhur Rus taarruzunu 
takiben, lstanbul kapılarınde kuru 
lan Bulgaristan devleti. 

Bu suretle Ru~ya, yalnız deniz 
tarikiyle temas edebileceği lstan. 
buldan kara tarafından ayrılmış bu 
lunmakta idi; buna mukabil 1878 de 
Bosna Hersek'i zaptetmiş olan 
Avusturya, Yeni pazar sancağı vası · 
tasile Türkiye ile temasta bulunu
yordu. O zaman Almanya işe dahil 
oldu ve Bağdad demiryolunu İnşa
ya başladı. 

Bu suretle Hamburg ile Basra 
körfezi birbirine bağlanıyordu. Al 
manya aynı manda Türkiyeye as
keri bir heyet gönderiyor, Akde
nizdeki donanmasının istinat nok 
tası olarak Türkiyeyc güveniyor 
ve eski imparatorluğu kolonize et· 
mek teşebbüsünde bulunuyordu. 

Fakat 1912 de Balkan devletleri 
ile Türkiye arasınd~ harp patladı : 
Türkiye mağlup oldu ve lstanbu]. 
dan itibaren Avrupa kıtasında pek 
küçük bir arazi parçasına mahdud 
kaldı. Bu suretle Avusturya - ve 
binaenaleyh Almanya - Türkiye· 
den aynlmış bulunm-:ıkta idiler. 

Tabii Arnavutluk felaketten kur 
tanlıyor ve halta ona bir Alman 
prensi veriliyordu. Fakat Rusyanın 
her zamankinden daha sarih bir su
rette maksadlarını itiraf etmesi anın· 
dan itibaren mücadele kaybedilmiş 
bulunuyordu. 

Filhakika Rusyanın 1914 de ne 
den harp ettiğini sorabiliriz. Şüphe· 

ıiz S1rbiıtanı korumak İçin; fakat da 
ha ziyade Avusturyanın ve dolayı· 
sile Almanyarun sırbıstanı ezerek ve 
ilhak ederek Cermen Avusturya
Türkiye hattını yani Bcrlin - Bağ· 
dad imparatorluk yolunu tesis eyle
mesine mani olmak için; ve ayni 
zamanda da f stanbulu ve botazlan 
ele geçirerek Akdenize mahreç te
min etmek için. 

lbtilifın düğüm noktası orada. 
lstanbulda bulunuyordu. 

• 
Bunun bir delili de Rusyanın 

1937 senesine kadar bcğadar me· 
ıelesini kendi lehine olarak hallet· 
mtk hususundaki ısrarı idi. 

Eauen Ruslar Asyada Erzuruma 
kadar gelerek daha ileriye, Akdeni· ı 

ze doğru gitmek için gayretler sarf 
etmişlerse de büyük bir şey elde 
edememişlerdir. 

Buna mukabil Almanya fstanbul 
da iki zırhlıya ve bir Mareşale ma
lik bulunuyordu. Diğer bir Mareşal, 
Von der Goltz, BağdaJda bulunu 
yordu ve Türkiyenin hemen hemen 
her yerinde de mühim miktarda 
Alman zabit'eri meı.·cuttu. 

Ayni zamanda Almanya, Cermen 
kanından olan veya imperatorluk 
ailesinin müttefiki bulunan prens. 
!erden istifade etmiye teşebbüs ey· 
Jiyebilirdi. 

Bu Prensler bütün Balkan taht. 
larını işgal eylemekte idi . Roman. 
yada ilk zamanların Hohenzollern'
Jeri; Yunanistanda 1917 ye kadar 
ikinci Vilhelm'in kız kardeşinin ko 
ca ı; 1915 te Bulgari~tanda Cobo 
urg. 

Bu suretle iki imparatorluk yolu 
iki kuvvet hattı şeklinde temadi 
ederken birbiri ile çarpı;ıyorlardı. 
Moskova lstanbul- Akdeniz, ve 
Berlin-Viyana-lstanbul - Bağdad. 

Hatların kavşak noktası fstan · 
buldur, Bu iki kuvvet hattından bi· 
rinin kırılması lazımdı. Fvvela Rus· 
ların kuvvet hattı Brest-Kitvvsk' 
da ve Versay'da kırıldı . Fakat 
:ersay muahedesi Avusturya-Al· 
manya kuvvet hattını da kırdı, 
hem de o şekilde ki bugün Al. 
manya yalnız Türkiyeyi ve Balkan· 
ları elinden kaçırmış olmakla kal· 
mayıp aynı zanda karşında bir de 
müstakil Avusturya bulmaktadır, 
Çekoslovskya da buna inzimam e
d yor . 

Bunda daha müthiş bir gerilme 
tasavvr edilemedi. Yarın tüphetiz 
Rusya, cenubu garbi istikawetinde
ki ilerleyişine devam etmek çare 
lerini, hiç olmaZA Ukraynayı elin
de tuttuğu müddetçe arayacakbr . 

Diter cihettten Almanya ce· · 
nubu şarki istikametindeki ilerleyi· 
şine devam edemiyecek vaziyette· 

dir, onun önünde bütün için açıl. 
maz maniler mevcuttur, onün öün· 
de bugün için aşılmaz maniler mev: 

cuttur: Almamzanm ilerleme hare
ketinde birinci hamleyi Anscbluss 
ve Çekoslovakyayı muhasara edil· 
mesi teşkil eyliyercktir. ve Ans· 
chluss temin edildikle sonra Çe

koslovakya olğun bir meyve gibi 
düşecektir. O zaman şimale ve gar. 
be doğru temamile açık bunnan 

sMacaritan eğilme1c mecburiyetin-
de kalacak ve Almanyanın hazırlığı 
manzüme duhulü ise Almanları Tu 
na Avrupanın Dapkahına sokacak 
tır. Burada durulmuş, zira bu vazi! 
yet hem.en Trteste ve Selanık, ls
tanbul, Tuna ağızları gibi noktalar 
üzerine bir tehdit teş"!il edecektir . 
Halbuki Akdenizde birinci safta 
bir yer işgl etmekte bulunan İtalya 
ise :daha şimdiden bu )fos ve 
Alman ilerleyişleri karşında onlara 
nisbetle lngiltere (ve Fransa ) F
ranca ) vaziyetinde bulunmaktadı . 

Akdeniz devlerinin ana damarı 
Büyük Celüttarik - Süveyş yolu
dur ki Yakın şarkm petrol sahafa· 
rı üzerine açık bir kap teşkil et· 
mekte olan Suriyeye dotru ikinci 
derecede birde kola malik bulun.: 
maktadır . Akdeniz devleri için 
Boğazların Türk olması, ve Ruıla· 
rm veya AJmanlann eline geçme 

Türk sözü 

,, .................................. I ..................... ~~ 

Hayvan sergisinde 
Kazanan hayvanların 
ikramiyeleri veriliyor 

p, zar günü açılan ehli hayvan 
sergisinde ikramiye kazanmış hay· 
vanat sahiplerine ikramiyelerinin ve 
rilmesine dün başlanmıştır . 

Kumarcıların duruşması 

Kahvesinde kumar oynatmaktan 
suçlu Çınarlı mahallesinden Ali oğ
lu lbrahim ve kumar oynamaktan 
suçlu Hanedan mahallesinden Şük· 
ni , Derviş Hakkı hakkındaki du 
ruşma birinci asliye ceza mahkeme 
sinde yapılmış kahveci lbrahimin 
malumatı altında kumar oynattığı 
sabit olmadığından beraetine ve di
ğer kumar oynayan suçluların da 
hafif para cezasına mahumiyetine 
karar veril'lliştir . 

Toros rötarlı geldi 

lhaberDerü 

Bir esrarcı mahkt'.im \ 
oldu I 

Karnsoku mahallesinden Kilisli 
Kör Ali esrar satma suçuyle ikinci 
a liye ceza mahkemesine verilmiş 

ve dün ) apılan duruşmada Ali'nin 
esrar satışı toplanan dtlillf"rle sa 
bit olmuş ve duruşma netic~sinde 4 
ay 20 gün hapsine karar verilmiştir. 

Bu esrar satışı hadisesi esnacında 
zabıtanın aldığı terlbirlerle muhtara 
esrar satmak suçuyle mahkemeye 
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Şehrimizdeki 
Sinemalar 

Havaların soğuması dolayısile 
şehrimizdeki kışlık Sinemalaıın bir 
kısmı açılmıştır. Yazlık Sinema ha 
len faaliyettedir. " Tan ., Sinema 
sının kışlık kısmı da bir hafta için; 
de açılacaktır . 

verilen lsmailin ise suçu sabit oltna 
dığından beraetine kar ır verilmiş· 

tir . 

lhracallmızda 
muvazene 

Beş seneliK bilanço 
---------------------------

6 Teşrinievvel 

Müteveffa bıyığı 
rekoru ! 

N e idi o zamanlar ? 
bir teli üzerine ne 

yeminler edilir ve bıyığa " Na 
denirdi ? 

Zavallı bıyık 1 Bu büyük nı 
den ve yüksek tahttan sükut 
çok zaman oldu. Mamafih Fr 
ve biraz Lehistanda l•ıyık m 
farı yok değil 1 Halen mevcut 
laı ın en kabadayısı Varşovada 
tislav Pokara adlı bir adam ve 
yıkları bir " Koç boynuzu " 
imiş! 

Adana İdman Yurd1' 
Başkanlığından: 

T.S.K. Genel merkezinden 
13 8, 1937 Tarih ve 2380 N 
Bir ta'llim.ie gerek kulüb ve 
se üyelerin sicilleri yeniden 
ması mecburi tutuldugundan 
rımızm 4-6 büyüklügür.dc 6 
ı esim 1 O gün zarfında başka Dünkü Toros ekspresi Eskişe· 

birde Lokomotifin yataklarının yan 
mnsı netice.:;inde 2,30 saat rötarla 
gelmiştir . 

1937 1936 

1000 Türk 

1935 
34.161 
43.392 

lirası 

1934 
28.409 
41.~22 

-13.513 

1933 
37.413 
34.065 
..ı.3.348 

1932 
43.463 
39.608 
3.855 

1 

göndermeleri rica olunur. 

Adana idman Y 
Başkanı lh. 54.909 41.007 

ltha. 48.009 44 560 Dairelerde mesai 
sa atları / Fark +6.900 - 3.553 -3.231 

Dünden itibaren hükumet dai
relerinde mesai saatları degişti . / 
Daireler de mesai sabahleyin 8 -
12 ye kadar ve öğleden sonra l -
17 ye kadardır 

5 Tefrlnlevvel 937 

Gökyüzü açık, ufuklar sisli, ha· 
va hafif rüzkirlı. en çok sıcak göl. 
gede 28 Santgrand derece, yağmur 
ihtimali yok . 

Seyhan Defterdarlığın
dan: 

Avukat Musa Bidilin vergi bor· 
cundan dolayı Yılanlı mezraaandalci 
d<>tusu ve batısı tarikiam, Poyrazı 
Zeliha, kıblesi Abdülhamit batfarile 
mahdut beş dönüm bat yerile içe
risindeki çardağı 10 gün müddetle 
ikinci müzayedeye çıkarılmıştır. Alı
cılann idare heyetine veya defter· 
darlığa müracaatları ilan olunur. 
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-------------------------
mesi, Balkanlarla :yakın şarkın da 
her türlü Alman veya Rus nüfusun
dan art bulunması çok ehemmi 
yetli ve lüzumlu bir mesele teşkil· 
etmiştir. Bu.8ün de her aamankin 
den daha zaruri bir vaziyet etmek· 
tedir . 

istatistik umum müdürlüğü, son 
kanun . haziran aylan dış ticaretimi-
ze aid rakamlan toplu bir halde 
neşretmiştir . Bir çok yeni anlaşma· 

)arın yapıldığı bu müddet ıçinde , 
dış ticaretimizin aldıtı seyir , çok 
dikkate değer bir mahiyettedır . 

Dış ticaretimizin 1936 da gos· ı 
terdiği gelişme seyri , bu senenın 
ilk altı ayında daha açık bir şekil
de devam etmiştir . Bu altı aylık 

ilk devrede dış ticaret yekWıu ( itha
lat ve ihracat kıymetleri mecmuu:) 
1936 nın aynı devresine nisbetle 
yüzde 20,2 gibi mühim bir nisbet 
dahilinde artarak 85.567.000 lira· 
dan 102.918.000 liraya yükselmiş· 
tir . 

Bu suretle dış ticaret yekünu , 
altı aylık devreler itibarile 932 
dcnberi en yüksek haddine varmıı 
bulunuyor. 

ncaret muvezeneal 

ilk altı ayhk ticaret muvazenesı 
ihracatımız lehine 6.90.0000 liralık 
bir farkla kapanmıştır . Nisan SO

nund a 15.2 milyon liraya kadar yük· 
selen ihracat fazlası , bundan son

raki iki ay içinde bir taraftan ibra 
catın mevsim dolayısile azalmasın· 

dan , ditt'r taraftan ithalatın nisbe
ttn inkişaf etmiş bir seyir takip et
mesinden dolayı haziran sonunda 
8.3 milyon lira azalrtlış olarak gö· 
rülmektedir . 

Aşağıdaki tablodan da anlaşı· 
lacatı gibi geçen üç senenin ilk altı 
ayları sonunda ihracatımız J,-hine 
bir fark elde edilmemiş , ak~ine mü· 
him ithalat fazlası kaydedilmişti : 
bununla beraber sene sanlan itiba· 
rile ticaret muvazenesi , bahis mtv 
zuu senelerde de mühimce farklar 
la ( 1935 de 7.0, 1936 da 25,2 mil. 

işte yslların düğüm noktası o 
lan istanbulda yarinın politika~ının 
esas hatla11 hunlardır . bu es s 
hatlar ise dünkü politikayı veçhe· 
lenJirmekte olan1ara pek de uzak 
rlüşmemekte.dirler. Botaziçi, Bo· 
ğazlar ve Eğe denizi muhtelif ce
reyanların birbiri ıle çapıştıkl.ırı 
stratejik bir nokta teşkil etmek· 
tedirler. Au suretle beynelmilel 
sahada birinci planda bir yer işti
gal etmekte bulunan Türkiyen:O 
doştluğu bir nevi büyük koz ma 
hiyetinde görülmektedır . 

yon lira) muntazaman lehimize kapan 
mışbr. 

Şunu da kaydectebiliriz ki Al
manya ile Rusya bu nokta üzeı inde 
anlaşabilmek hususunda nasıl 1914 
dekinden ileri gidememiş bulunuyor
larsa lngiltere, ltalya ve Franıa da 
öylece kendileri için esas noktayı 
teşkil etmekte olan bu mesele kar 
ıısında ayni cephede birleımiş bu. 
lunmaktadırlar. 

Aşağıdaki tablo son altı sene· 
nin haziran sonlan itibarile ithalat 
ve ihracat kıymetlerile ticaret ınuva · 
zencsi durumunu göatermektedir : 

ihracat ve lthallbn .. Yrl 

Yukandaki tabloda altı aylık 
ihracabmızın son beş senenin aynı 
devreleri ihracabudan mühim bir 
niıbette fazla oldutu görülmekte
dir. Gr.çen sanenin ilk altı ayına gö· 
re 13.9 milyon liralık bir ihracat 
f .azlasa mevcuttur ki yüzye 33,9 nis
betinde bir inkişafa ifade eylemek 

de 54.5 iken ihracat faaliyetinin 
azaldığı son iki ayın tesiriyle düş 

müş bulunmaktadır. 

ldhalit kıymeti itibariyle de ge 
çen senenin birinci altı ayına a-öre 
3.5 milyon liraya yakın bir fazlalık 
görülmektedir. 

Altı aylık dış ticaretimizin ülke 
ler itibariyle bölünmesi, son sene
lerde ihracatımızın azalmış oldu~u 
mahreçlere doğru yavaş, fakat emin 
bir inkişafı olduğunu göstermek
tedir, 

Gerçekten, 1936 senesi ilk altı 
ayma nisbetle bu senenenin ilk altı 
ayında vaki 13.9 milyon liralık ih· 
racat faz lası bir çok mahreçler ara 
sında bölünmek suretile son sene 
lere göre bariz bir huıusiyct arıet· 
mektedir. Bu vaziyet, geçen senenin 
ilk altı ayına nisbetle ihracatımızın 
artbtı bqlaca memleketleri ve ar 
t8Jl mikdarlanm gösteren aıatıdaki 
tabloda açıkça görülmektedir. 

Memleketler: 
Almanya 
Belçilra 
ltalya 
lngiltere 
Çekoslovakya 
lsviçre 
Rusya 
Fransa 
Amerika 
Avusturya 
Yunanistan 
İsveç 
Brezilya 

1.000 T. L 
3003 
2002 
1828 
1778 
1552 
1093 
954 
913 
381 
205 
179 
100 
69 

14057 
ihracatın azaldığı mem. -155 

13902 

Alr~anya gerek ihracatımız 
daki ehemmiyet sırası, gerekse 
geçen seneye göre artış mikdarı 

itil>arile gelme~te ise de bu vaziyet 
1937 takviın senesinin başlannda 
bu memlekete vaki ihracatın ebem· 
miyetindt'n deterli olup aon aylarda 
haziran ayına ait ihracat rakamında 
gösterdiği veçhile Almanyaya ihra· 
catımız azalmıı bulunmaktadır. Bin· 
netice Almınyanın ihracatımızdaki 
hissesi 1936 nan ilk altı ayında yüz· 
de 50,8 iken 1937 haziranı sonunda 
yüzde 43,4 e inmiştir. 

ihracatım zın ülkeler itibırile da
tıbtr hususunda kayda deter olan 
diğer bir nokta da 1937 nin iJk 
altı ayında bazı memleketlere nki 
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Seyhan Tapu 
Müdürlügünden : 

Adananın Danşiment Köy 
vaki Doğusu palili Hasan batı• 
cai kıblesi şif poyrazı köy içİ 
Kadir ile mahdut on iki dönürn 
kere ile do~usu Hacı Osman 
arnavut poyrazı hacı asman kı 
yol ile mahdut yetmiş üç d .. 
tarlanın koç Ali oğlu Hüseyin 
seleri n:ımlarına tescili talep 
mekt d.r. 

Tapuda kayıdı bulunma 
dan senetıizden mum1melcye 
tntularak mahallinde keşif ve 
kikat yapmak üzere on yedi ı 
vel 937 Cumartesi günü mah 
memur gelecektir. 

Bu gayri menkulde bir hak 
dia edenler varsa ilan ta · 
itibaren tapu müdürlütünc ve 
kilcat günü mahallinde bul 
iddiasını teyit edecek vua 
birlikte geleeek memura mü 
eylemeleri ilin olunur. 

Seyhan 
dan: 

izzet kızı Ebe Halisenin 
borcundan dolayı Sultan 
mevkiinde dotusu ve k.ıblesl 
tarik poyrazt Sara batııı aab "bt 
rağ ile mahdut 600 arıınl ı ba 
rile eşcarı 1 O gün müdd~tle • 
müzayedeye çıkarılmıştır. Alı 

ıdare heyetine veya drfterdarlal 
racaatları ilan olunur. 8 

kıymetini tecavüz etmiı olm 
diğer bazı memleketlere de 
1936 nın senelik ihr acatma 
ihracatta bulunmuş olmamızdır 

ithalata g~ince genel 
1936 ilk altı ayma nisbetle 3, 
yon liralık bir fazla ar~etmekle 
rabcr memleketler arasındaki · 
mı itibarile geçen acneye göre 
him fdrldar göstermektedir • 

Gerçekten bazı memleke 
hisseleri aulmıı • baıalana.m , 
m:ş bulunmaktadır • Alman 
ithalit , kıymet itibarile 700 
lira kadar fazla olmıkla 
yüzde itibarile biraz ıerile 
ikinci derecede gelen Amer 
halatı ( 2,811,000' lira fazla 
7.380.000 liraya vararak reçeli 
neye göre çok farklıdır • ltalya 
ri teJbirlerin kalkmıı olma• 
ceai bu ilk alb ayda reçen 
fÖl'e 3.2 milyon lirabk fazla it 

rterre Domlnl'l'I• tedir. Bu niıbet, nisan sonunda yüz· ihracatın 1936 nm sen,lik ihracat ta bıtuın ıstu. 
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kyanusların sır dolu 
derinlikleri 

Bir deniz ejderi ve balıklar 
Kralının hikayesi 

*** 
aman zaman yeni ve hiç göıül· 
memiş esrarengiz deniz bay· 
vanlarını meydana çıkması bü. 

dünyanın alakasını uyandırıyor. 
böyle yeni bir hadisede tabiat 

L-.ııı"°''leri yeni bir sır karşısında kal
rından bütün söyledikleri bir 

ıriye sınırını geçemiyor. Son se
rde Skeçya kıyılarında bir kaç 

. a görüldüğü iddi1J edilen deniz 
~-eri hakkında da böylece ancak 
· '.'lllıari tahmin1er yörütüldü. Derin 
~zlerin dibinde yaşayan hayvan· 
• hakkında geçenlerde yazılan hi
Yelerde böyledir. Lakin ilmi ted· 

ijat l u hurnsta biraz daha il erile· 
~ bulunuyor. Çünkü bugün bu 
~a balıkların bir kaçı elde edilmiş 

l\lnuyor. M.ımafi bunlarm kaç 
~etro derinliginde ve nasıl yaşadık· 
"'1, deniz dibinin ne gibi yerlerini 
tetcih ettikleri hakkında kati 
bir malumat yoktur. Çünkü şimdiye 
~dar bu cim,tt'n ele g çen balıklar 
~b~i bir şekilde tutulmuş olmayıp 

nız altı cereyanlarının veyahut di. 
ter b'\Zı muhiti sebeblerin tesiri al· 
'lllda ölü veyahut yarı ölü olarak 
~zin üzerine çıkmış balıklardır. 
-..arıların mimoza gibi hassas ve es 
ttrengiz kanatları kırılmış"': veyahut 
~i olmuş bir haldedir. 

işte bu esrarengiz ve hayale 
~mayan şekillerdeki deniz dibi 
lılyvinları hakkında Viyana tabiat 
~Gzesinin 72.000 parçalık zengin 

1 

yahut bir kazaya uğradığı zaman 
kendi denizlerini bırakıp yabancı su. 
larda yeni baş aramağa giderlermiş. 
Balıkçıların, gemicilerin asırlardan. 
beri hayallarım korku ile dolduran 
hayali yılan ejderinin bu balık ile bi 
rnz hakikate yaklaştığım kabul et
mek lazımdır. 

Eski Jerman efsanelerindeki Mid· 
gard yıl.mı masalının da bu cins ba· 
lıkları tesadüfen görenler tarafından 
söylendiğine şüphe yoktur. 

Zaman zaman muhtelif yerlerde 
büyük bir deniz yılanı görüldüğü 
hakkında çıkarılan haberlerin aslı 

hep bu efsanevi Ringa kralı balığı 
dır . 

Kaliforniya sahillerinden gelen 
bu haberlerin birisinde 32 Şubat 
1901 de bir Meksikalı Hindu Nev
Port Beach ta sahilden bir mil içe 
ride bir deniz yıl ~ nı ejderi tutup ka· 
raya çıkardığını anlatıyor. 

Binlerce kişi yakın, uzak )'erbr· 
den bu ejderi görıneğe gitmişler . 
Halk bu hayvanın yirmi ayaktan 
uzun olduğunu bir bakıma balığa 
ve bir bakıma yılana benzediğini an. 
)atıyorlar. 

25 

Mussolini İspanya
ya gidecek mi ? 

Roma: 5 ( Radyo) - Siyasi 
mahafil , Mussolininin lspanyaya gi
deceği hakkında çıkarılan şayiaları 
ne teyid ve ne de tekzip etmekte
dir . 

halyada askerlik şayiası 
Roma: 5 ( Radyo ) - 1907 , 

1908ve 1909 tevellütlüler1n askere 
çağmldığı hakkındaki haberler doğ 
ru değildir . 

Mareşal Badoğliyo Horti 
ile görüştü 

Budapeıte : 5 ( Radyo ) - hal 
ya Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
Badoğliyo , Amiral Horti tarafın· 
dan kabul edilmiştir . Mülakat iki 
saat kadar devam etmiştir . 

Meksika deniz işçileri-. . 
nın grevı 

Meksika : 5 ( A.A. ) -
Meksika konferansındaki deniz tica
ret gemilerinde çalışan bütün gemi 

cilerle ateşçi ve kamarotlar grev ilan 
etmişlerdir . 

• • Tarih sergımız 

halka yarın 

açılıyor 

lstanbul : 5 (A.A.) - Türk Ta 
ı ih sergisi Genel Direktörlüğünden 
tebliğ edilmiştir. 

Türksözü 

Sovyetlerin hava 
rekoru 

Moskova :5 ( Radyo ) - S. R. 
adındaki Sovyel kabili sevk balonu 
5000 metre irtifaa kadar yükseleıek 
yeni bir dünya rekoru tesis etmiş· 

tir . 

Sahife:3 
:za 

·------------------------------------------------------
Asri Sinemada 

Bu akşam 
iki fevkalf de film birden 

- 1-

Sirk 

Paralarımızın teb- I 
dili işi 

1 

Zengin bir canbazhanede geçen heyecanlı 
bir aşkı Jllutasavvır 

Son derece hissi bir film 

2 -
A:ıkara: 5 (Radyo) - Cum 

huriy,et Merkez Bankası tedavülde 
bulunan paraların tebdiline karar 
vermiştir. 15 Teşrinievvel 937 ta· 
rihinde tedavüle çıkacak banknot, 
heş liralık bonknottur. Diğer para
ların tebdile başlanma tarihleri ay. 
rıca bildirilecektir. 

Ceyhanda 
Bir namus düşmanı 

yakalandı ı 

Ceyhan : 5 [ TÜRKSÖZÜ mu. 1 

habirinden ] - Şehrimizde çok çir· . 
kin bir hadise oldu. 1 

Ceyhanda kebabçılık yapan Be· , 
kir isminde birisi, yanında çıraklık 
yapan 9 yaşlarında Mehmed Aliyi 
kıra götürerek tecavüzde bulunmak 
istemiş, çocuğun bu sır ada fer yadı 
üzerine yetişen halk Bekiri bu hare
ketinden men ve zabıtaya teslim et 
miştir. 

ölüm Kasırgası 
Heyecan ve sergüzeşt filmlerinin en mükemmeli 

Bu gün gündüz iki buçukta umuma tenzilatlı matina 

Kaliente-cina yet ve ceza 
8584 

-----------------------------------------------------
Alsaray Sinemasında 

Bu akşamdan itibaren 

Viyana Sevdaları 
Oynıyan 

Magda Şnayder 
Tenzilatlı matine 

Çarşaınba 2,30 da Roz Mari 
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llcksiyonunda bir çok malumat 
~0._Plamak münkündür. Bu müzede 

Utün dünyada eşi bulunmayan na 
d' 

Bu tarife göre balığın boynu 
21 ayak ve bir kaç ine?., uzun ve 
250-300 kilo geldiği Anlaşılıyor. 
Monde lllustrenin 8 Teşrinevvel 

1931 senesinin 8 Ağustos gecesi 
300 arz ve 420 tul derecesinde, ay 
ışığında on dakika müddetle bir de
niz yılanı gördüğünü ve bunun tak· 
riben 40-50 metre uzunluğunda 
olduğunu iddia etnıekto ve hayva· 
nı teferruatına varıncaya kadar an
latmaktadır. 

.. Dolmabahçe sarayındaki fa 
rih sergisi 7 10 937 den itibaren 10 
dan 16 ya kadar cumartesi, çarşam 
ba günleıi mekteplere diğer günler 
de halkın ziyaretine tahsis edilmiş· 
tir • 

-----------·------------------------------------------· 
b lr. parçalarda vardır. Burada Ringa 
il.lığı cinsini muhtelif şekileri de 

toplanmıştır. Mamafı Regalecus bü
Yilk sınlından kanadlı talık fasilesi
~" en nadir dnsi olan Ringa balığı 

raJı müzenin en kıymetli parçası· 
dır. Bu muhteşem ve esrarengiz 
tiizel koleksiyon parçasına paha b:ç. 
llıelc münkün değildir. Viyana mü . 
~esinin Ringa balığı kıralı benzerleri, 

l\.inde en büyük en güzel ve en kıy· 
lbetlisidir. ince uzun balıklar fasile 
linin en güzeli olan bu balık beş 
lrıctre boyunda olup Londradaki 
attı metre uzunluğundaki eşinden 
llek az küçük fakat daha güzeldir. 
~eufundland sahiUerinden bu asım 
~tidalarında Viyanaya getirilen bu 
.alık olduğu gibi muhafaza edilmiş

tir. lık bakışta keskin burnu ile in· 
•ana kork J veren bu muazzam ba· 
Lk ağız ve Jişlerinden de istidlal 
~dılecegi vechile zararsız bir mah
I t.ı~tur. Kanadsız olan arka ve yan . 
•rıııa dikkat edildiği zamrn vucu-

dunun güzellik ve ronk ihtişamı kar· 
tısında hayran kalmamak mümkün 
d~tildir. Gü·nüş renginde parlayan 
~Ücudun üzerinde kafadan başlamak 
\ltere yelpaze gibi açılmış kızıl hüz
~eler halinde dağılan kan rengi çizgi· 
er balığa müstesna bir güzellik 
\'ermektedir. Küçük göğüs kanadla. 

~ da güzel bir kırmızı renk ile bu 
:rıce uzun narin vücudlu balığın par· 
ak göksünü süslemektedir. Karnrn-
dan uzanan yelpaze gibi karın 
kanatlarının uçları bir kürek şeklini· 
.almaktadır. Bu sebe1>ten Halk ag. 

~ıle buna kürek balığı denmektedir). 

Bu şekilde bir mahlukun halk 
Üzerinde büyük tesirler yaparak ef • • 
11•nelcr doğuracağına şüphe var 
tı.ıdır ? 
. işte .. Ringa Kralı ., ismi bu mis. 
tık tesirin tabii ve romantik bir ne 
ticesidir. Bu isim bu balığın diğer 
ın ıhtelıf cins ringa sürülerine karşı 
0 1an esrarengiz münasebeti ne gü 
tel ıfade etmektedir. 

Bu sürüler kralları hastalığa ve 

insana masal gibi gelen bu ef
saneler ne kadar hayali olursa ol 
sun şimdiye kadar fennen tesbit edi
len en büyüğ'ii 8 metre en uzun rin· 
ga kralının derin deniz altlarının en 
büyük hayvanı olduğu şüphelidir, 

Zannedildi~ine göre geniş Okya· 
nuslann karanlık ve sonsuz derinlik· 
!erinde şimdiye kadar görülen ve 
tahayyül edilenden çok daha büyük 
hayvanlar vardır. Bunlardan şimdi 
ye kadar insan gözü ile görülebilen 
ringa balığı kralı bu esrarengiz de· 
rinliklerin insanların ancak küçük 
bir hediyesidir. 

Yitik şehadetname 
Simavın Demirci köyü mekte. 

binden ah.lığını şehadetn lmemi k~ip 
ettim . Yenisini alacağımdan eskisi · 
nın hükmii yoktur . 

Kadirli J. birliğinde yazıcı 
onbaşısı Kadir oğlu Mustafa 

Kılıç Simav 
8581 

Malatya .Bez .ve İplik 
Fabrikası T. A. Ş. Adana 
Mensucat fabrikasından: 

Fabrikamızın Çırçır kısmı 11 1 O 
937 tarihinden itibaren koza çeke· 
ceği için evvelce Klevlcrnt ç~ktirmiş 
olanların çiğitlerini bu tarihe kadar 
kaldırmalarını reca ederiz. Aksi tak
dirde yerine yerli çiğidi verileceği 
sayın müşterilerimize ilan olunur. 

3- 5-6 8574 

Ssyhan Defterdarlı

ğından: 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
Ziyaret kartleri her giin öğle 

den evvel Topkapı sarayı müzesi 
ve öğleden sonraki ziyaretler için de 
Asarıatika ve Ayasofya müzeleri 
kapılarında verilmektedir. lstiyenler 

(Tekkei Zimyan) hıdırılyas ma- 1 
hallesirıde evdce spor kulübü ve _____ _ iş kanunu 

kartlarını bir gün evvelinden alal>i· 
leceklerdir. 

Mekteplerin ziyareti için Kültür 
D~rektörlügü ayrı bir progra 'll 
tertip etmiştir. Talebe kendile · 
rine tahsis olunan günde toplu 
olarak) t a r i h öğretmenlerinin 
ref akatirıde sergiyi gezebilecekler· 

dir . 

Hususi Muhasebe Şubt'sİ ittihaz olu
nan binanın 742 lira 9 kuruş ke~if 
bedelli tamiratı açık eksiltmeye ko. 
nulmuştur. Şartnamesi ni görmek 
isteyenlerin hergün; eksitmesine iş . 
tirak edecekler'nde 18 Teşrinievel 
937 Pazartesi günü saat ondöıtte 

yüzde yedibuçuk nisbetinde temi. 
nat akçesile Defterdarlıkta topla· 
nan komisyona gelmeleri. 

2-6- 10-15 8568 

Seyhan Defterdarlığından 
Mevkii miktarı 

Tapu kaydına göre cinsi hududu 
muhemmcn 
kıvmeti 

J 

lira 60 

Yunanlı Mezreası 4725 metre murabbaı tarla doğusu karalar bucağına giden 

Yol. batısı kısmen Mehmet 
oğlu Mahmut bağları, Boyr azı 
işbu bağdan ifrazen selanikli 
Salıh oğlu rızaya ait bağ 
kıblesi evvelce kirkor iken 
şimdi makinist salih oğlu 
lbrahim bağları 

yul<arıda rnevki ve miktarı ve muhammen bt-deli yazılı tarlanın mülkiyeti 
açık artırmaya çıkarılmıştn. İsteklilerin 0/ 0 7,5 teminat akçrı sile 17 Teşrini 
evvel 937 Pazartesi günü saat 14 de defterdarlıkta komisyon=! gelmeleri. 

2 - 6 - 10 - 15 8571 ----------------------------
Doktor Ekrem Baltacı 

kwııııı ı\o. ,'j(}U8 : 

-Dünden artan-

l\ ı ı lml ıw ılı i : 8101936 

ı\ p~ri tarihi : 151611936 

ettirmek veyahut muayyen ve mer'i İş şartlarını değiştirmeksizin ancak 
bunların htbikına aid usuller ve ıarzların değiştirilmesini temin eylemek 
kasdile işi durdurması, yahut İşveren tarafından bu gayelerden birile ya. 
pılan teklifleri kabul etmediklerinden dolıı yı işten çıkmağa mecbur olan 
işçiler sayısııı n 73 ürıcü maddede " Grev 11 hakkında yazılmış olan ni
sablara vaı m ı sı " Lokavt 11 tır . 

Ay111 maksadlardan biri için, işveren tarafından en az üç İşçinin 
dahi' hep birlikte ve birdenbire işten çıkarılmaları veya işverenin bu yol
daki teklifini kabul etmedıklerin ien dolayı bunların işten çıkınağa mec
l:ıur olmaları yüzünden, o iş yerindeki faaliyt't tamamen veya işin mahi· 
yetine göre ehemmiyetli derecede kısmen atalete uğrayarak, 73 üncü 
maddede yazılı nisabları doldurur sayıda İşçilerin işsiz ve ücretsiz kal. 
malan hali kendiliği nden tdhakkuk ederse, İ şverenin işbu hareketi d~ 
" Lokavt ,, sayılır . 

Madde 75 - " Gı ev ., ve " Lokavt ., lıa l leı ine mütea liık 73 ve 74 
Üncü maJdelerin h~kfını leri , işbu kanullun tatbik olunduğu işyerlerinde, 
1 inci maddenin " işçi ,. tarifı çevresine girıniyecek tarz ile çalışmakta 
olan müstahdemler hakkında dahi caridir . 

Madde 76 - h i hti l.,,f l arıı ın halli için aşağıdaki maddelerde yazılı 
olan uzlaştırma ve tahkim usullt"ı ine aid hiikümlt r, bu kanunun meniye· 
te girdiği günden itibaren bir ~· ıl sonra tatbik rdilir . 

Kanunun mer'iyet gününe k.adar her hangi bir işyerinde mer'i bulu. 
nan umumi veya hususi iş şartları ve bunların tatlıik tirz ve usulleri iş
bu bir yıllık müddet içinde, g<'rek işverenler ve gerek işçiler tarafından 
ancak kendi aralarında anlaşma yolu ıle dt-ğiştirilebiii r . 

Madde 77 - Mer'i iş ~artlarının hep~i ytlhut bir veya bir kaçı veya 
bunların tatbik tarz ve usulleri hakkınd a , her hanği ':>ir işyerirıd eki umu
mi işçi sayısının, 10 kişiden aı olnıaınık üzere, 1 e~te biri kadar işçi ile 
işveren arasınJa çıkan aııLı ?tn ulığ •: " tı.>?lu 1u1ch iş iht:!afı ,, ve ayrı 
ayrı işçilerin Kt'ndi hak ve ıneııf datleri için i ;ı v::renle ar alarmda çıkan an· 
laşmazlığa da: " tek b::ışlı İ ş ihtilafı ,, denir. Bu iki çeşit ihtilaftan her 
birinin ilk önce uzlaştırma yolu ile kotarılmasına tevessül edilmesi esas-

Bu kerre tetkik seyahatinden döneıek Abidirıpaşada büyük tır . 

eezahane Üstündeki muayenehanesinde yeni getirt .. ı Madde 78 - Bir işyerinde çalışmakta olan i~çi ler arasından, elli ki-

D
• • } k k 1 şiye kadar ki, elliden iki yüz İşçiye kad.tr üç, iki yüzdt n bine kadar dört 

tiği son sistem ıyatermJ, e e trİ Ve ve binden yukarı sayıda işçiler için b~ş "mih1essil işçi,, seçilir . Bu 
Bugece nöbetçi eczane 

R 
mümessiller, işverenle işçiler aroısınd:t <,ıkacak " tek lıcı ş 'ı ,, yahut " top. 

Hükumet civarında Ontgen alt'lleri1e hastalarını teşhis ve tedaviye başlamıştır. lulukla .. iş ihtiliflannı kotarmak için işverenle veya vekiii ile konuşup 
İstikamet eczanesic:lir 8578 t - 15 anlaşmak ve meseleyi uzlaştırmağa çalışmak ödevini yaparlar. l~veren 

___________ ....,..,._. ._._,. • ....,;""ı""a"'aw ... ııaııe"":_""ıa....-: '1!!1!&111'!11!'1. !'ll'IZl!'l'lll!la•c!'ll!sss!!BI!_ ... ....,. ____ --912...,...,. • ..,1~-...--SQI!!!! işçilere vaki olacak tekhflcrini bu 1TÜ01f'~sillerlc müzakr0re eder. Arada 
- SQnu var- 8303 
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Adana Borsası Muameleleri 

1 CINsl 

1-'AMUK ve KOz;:
Kilo Fi)ah lf'"-::.ÜRKSÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

•• •• •• --ı 
TURKSOZU 

En az En çok Satılan Miktar 
K. S. K. S. = -· Kilo -..,.-=o =-~:"'== 

apımalı pamuk 
Piyasa parlağı • - 30,50--
Piyasa temizi --=-,,-- ----1----

iane 1 1-------
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 40,75 

YAPACl 
Beyaz 
Siyah 

ç!CIT 

Ekspres 1 1 iane 
ı-"Y'er""'li~"~Y~em-lik-.. --- _____ ,-2,50-- -------

., "Tohumluk,, 2,75 

:-ı U B U B A T --.--------Buğday Kıbns 
" Yerli --- -5~15-- ---- ---------1 

" Men tane 
3,37-- - , 

-- ----- ----- - ---
Arpa 
Fasutya 

ı--.v~uı,...,aıF----- ----- ----
Deli~c-.-----

-..K'u-ş -y-ern._i~----- ----ı----- ------
Keten..,.t~oh_u_m_u __ 

Mercimek 
==---_____ ,----·----·--

Susam 14,5() -----·---
UN 

1 
~ört yı:dız Salih ı 650- 725 
uç .. .. ,-625 ... .c - -:a .!:l Dört yı!dız Do~rutuk 1650--

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
~00 

100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli de~işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

1 
2 - llAnlar için idareye müra-

caat edilmelidir . 
L _J 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kaılın 
aşçı ve bir hiımetçi aıanı}Or.Mat 
baamıza ll'Üracaat edilme>İ. 

--'" .. ------· -
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

lla,. nlar Rek.lam. bir.~icareth~-
n;:nın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-
1 

rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler r~n~~0h:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin , z . 

Kl•taplar Eserlerini:z:i Türk-
söz ii matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde ese iniz daha kıymetlene
cektir . 

Cİldler ~~tüphanenizi. güzelletişr~ek 
ıstiyorsanız kıtaplannızı Turk 

sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır • 

Ta bl Resmi evrak, cedveller, defter· ar !er, çekler, karneler kiğat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 

yapılır • 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö

zünden,,bvşka her boyda gazete,mec· 
m ıa, tabeder . 

ÖZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüııe rağ·men aldığı bii· 

il 
• t ı:i. n iş'erde büyük bir tenzilat yJpmaktad r. 

an-1 ok a fe M 1- Dr. Dikimevi Bayanlar 
1: _üç " ,, t-6VO--
ö .g Simit ,. 1-900 
~ ~-D&rt yıldıZCiırrhuriyet l--67J--
~ 1 üç .. ----,- b25 

' Simil 1-----
Liverpol Telgrafları 

5 I 10 / 1937 
Sonti"' P~ııe 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışlır. 

Hazır j 4 1 fCj .-1
'"' -· --1- --ı-= 

ı -B-.-T-c-ş-ri_n_v-ad_e_li ___ ' 4 6 9 H~a~ ______ ' _ 1 5_0 

ı-.,-lk-.-K-a~nu-n-va_d_e_li--IJ 4= :- 69ı ·~::~ıt,~(~~~~1~~~ / ___ '_ 6~~- ~~ 
,_H_in_ı __ h_az_ır ______ 4 _ ı...!_.'.i Dolar ( Amerika ) 1 78 80 

Ne\york i 8 1 33 frank ( İsviçre ) ---, 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses

li radyolar ancak Sahibinin Sesi
nin 100 lira mukabilinde ve bir 
sene vade ile sattığı radyolarile 
kabildir. 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni ~· ağaza 

Ş. Rıza İşcen 
38 7967 

----------------------~------------------------·' K 

1 

KAY AD ELEN A · 
rr.;mos ltFdtıirdrn 

en fenni cihazlarla 

ve icaplarla rakle. 
dilen sudur . 

, 

A 
y 
A 

KA YADELEN su· 
ları \C gazozlaıı ~ıh· 

hat ve gençlik kay 
nağıdir , Dairr. a K A 
YAD ELEN ıçınız . 

KAYADELEN 
KAYADELEN su· E KAYADELEN su· 
lan ve gazozları rn L ları ve gazozlaı ı e· 
sıhhi ve tabii has-

E vinize kadar gönde-
salan haizdir. rilir . Depoya haber 

N vermek kafidir. 

KA YADE LEN gazozlarırı alııkrn şi~eleıdt ki kırmızı ( KA YADE 
LEN } lapalaı ına dikkat fdiı.iz .• KA Y P DE lEN Tr ı;n~itleri : Mersin ve 
Adana KAY .ACELEN dtFolaııdıı. Eü)i.k c<n acrralrr: tCO kuıuşa ev 
lerinize gönderilir. 
Mnb2d2n Krı«!clen nd.'.cccn "6rn'ıı ter reftıdc l'aıacekn rnıu ile 
yıkanmnktadır 8494 40 

____________________ _.;;;.... _____ , ________ ~ 

1 

Bir müddettcnb~ri tetkik seyahatinde bulunan 
Doktor Muz.affer L'lkınan Adanaya dönmüştür. 

Hastalarını her 
kabul etmekted r. 

eski muayenehanesinde 
c. 

(Sahibi) ZAHİDE GÜNSOY 
Mevsimin şık ve yeni ınodellerile gelmiştir. 

4 5 8558 

ti 

BELEDİYE İLANLARI 
---------~--1.ı Evrendilek kitap ve kağıt evi 

Devlet Basımevi; Seylıan bayii kitap ~·tıcılığım geçen sene ol ~----------------------------
duğu gibi bu sene de miiessesemize vermiştir. 

Bütün kitaplar gelmiştir. 
Bundan başka her çeşit nıektep levazımını en müsait şart 

larla müessesemizde bulabilirsiniz . 

8575 3 7 • 

1 - Münhal bulunan iki zabita memurluğu, bir katiplik, bir tahsi !c'ı 1 d 
lık, bir itfaiye şoförlüğil ve bir itfaiye neferliği için birinci teşrinin 9 unc:ıı 
cumartesi günü saat 10 da imtihan açılacaktır. 

1 2 - itfaiye şöförlüğü ve neferliği için en az ilk tahsil görmllş olın~ 
-

________________ _: b ti 

-- ve askerliğini yapmış bulunmak, diğer memurluklar İçin de en az orta ta • k 
sil görmüş olmak ve askerliğini ykpmış bulunmak lazımdır. k 

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

3 - Bu şartları haiz bulunanların bir tane vesika fotoğrafı ve evrakı 
müsbiteleri ile birlikte birinci teşrinin 8 inci cuma günü saat 17 ye kad•' 

müracaat ederek memuriyet talep kağıdı alıralaıı ve birinci Tetıinin 9unçll 
cumartesi ııünüsaat 10 da imtihan olmak üzere Belediye Meclis saloııuP 

d 
y 
d 
k 

Matbaamızda yalnız 5 kuruş 
maktadır. 

fiatla satıl-

------------·------~--------------------------..: 

IÇ~NVB f! iA!)QIO.L 

li!ı 
A, 
'= • 

' 

295 

da hazır bulun:n ala rı ilan olunur. 
4 - Evelce memuriyet talep kağıdı doldurmuş olanlardan bu şeraiU c 

haiz bulunanların ellerindeki numara ile m~racaatları kafidir. 

8567 2-6 

Seyhan Defterdar lığından: 

Sirkenli ve kesik köyleri 

arasında cinli Malaz mevkii 

• 

dekar 

138 

Eski dönüm 

miktarı cınsı hududu 

150 tarla Hali tarla bole~ 
Ahmet Hali ve ço· 
rak, kesik ve hch•3' 
köyleri yolu, hali •

1 

şif 

Mevki ve hudut ve miktarı yukarıda yazılı tarla 30 lira muhamrııe~ 
bedel üzerinden kirası artırma~a çıkarılmıştı. 17 Teşrini Evvel e9J7 Paı•' 
tesi günü saat 14 de muvakkat teminatla defterdarlıkta taplanan komisyoP 

na gelmeleri. 
2 - 6 - 10 - 15 8570 

Umumi neşriyat nıüdüı Ü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaaH 

re 
le 

~ 
01 

Cs 

la 
tı, 

te. 


