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~NÜN EN MÜHiM HADiSESi 1 

~UZVEL TiN NUTKU 

ı ispanyadaki 
dahili harp 

AKDENİZ MESELE·LERİ 

iT AL YANIN CEVABI 
MENFi "Dünyadaki bütün milletler bir çıkmaza,bir girdaba yuvarla~mak üze

redir. Bunun en kısa zamanda önüne geçmek lazımdır. Aksi halde refah 

denilen şeyin manası kalmayacaktır . Bugün Akdenizde, Çinde, 

Afrikadaki tecavüzlerin yarın Amerikaya da yayılmıyacağını kim 
temin eder . ,, 

Bütün dünya matbuatı Ruzveltin 
nutkunu teşrihle meşgul 

Amerika insaniyet namına 
işlerine karışacak mı 

Avrupa 
? 
• 

lik Vaşington : 6 ( Radyo ) - Ame· 
8 Reisi Cumhuru Bay Ruzvelt dün 

50,000 kişi önünde dünya siyasetine 
aid büyük bir nutuk söyledi. Ruz· 
velt bu nutkunda İspanya hadiseleri, 
Uzak şark meselelerini ele alarak 
Amerikanın bu büyük hediseler k•r· 
şısında aldığı cepheyi anlattı . 

Vaşıngton : (ı ( Radyo ) - Ruz. 
veltin dünkü nutku bugünkü Vaşing. 
ton Gazetelerine büyük bir mevzu 
teşkil etmiştir . 

Ruzveltio « Dünyadaki bütün Mil· 
Jetler bir çıkmaza, bir girdaba yu. 
varlanmak üzeredir. Bunun en kısa 
zamanda önüne geçmek lazımdır . 

Romanya ile ticaretimiz 1 

~0ınanyaile döviz meseleleri halle
ıldi Kliring'in işlemesi kolaylaştırıldı 

h•b·~nkara : 6 [ TÜRKSÔZÜ mu. sına giren rakiplerimiz karşısında va· 
ııııı·ır.ınden J - Romanya idhalat re· ziyetimiz güçleşiyordu. Bu vaziyete 
k~ıd~aliitçı memleketler paralarını nihayet vermek için, büktlmetimizce 
ku eti~ vasıf diye ikiye ayırıyor. Ve yapılan teşebbüsler semeresini ver· 
lfeıı"'-'et)ı döyiz saydığı memleketler· 1 miş bulunmaktadır. 
~G gelecek mallar için idhalatçıdan Türk lirasının Rumen Mill'ı ban. 

lde 38 · b t" d b' · lfu, • . nıs e ın. e ır prım alıyor· kasındaki kuru alışta 81, satışta 85 
~cu l"urkıye, dovızı kuvvetli memle- leydir. Yani eski resmi kura yakın 
rea e~ arasına konmuştu. Bu suretle bir Kur tesis etmiştir. Bu vaziyetin 
r•arrıı kuru 80 ley olan bir Türk Jı. aşağ• yukarı durmuş olan Romanya 
\ıc ı Pri'.°le ~eraber 110 ley ediyor. ıhracatımızı yeniden temin edeceği 
e,

1 
bınnetıce Romanyaya ibra. ve Kliring'in işlemesini kolaylaştıra• 

ırrıız zayıf dovizti memleketler ara· cağı tabiidir . 

......___~~~__;._~~~~~~~-

l\1uvaff ak olamıyan Çin 
kumandanı id·am edildi 
Japonlar dün sabah iki Çin şeh

rini daha işgal etti 
teb Şanghay : 6 ( Radyo ) - Muha
tcd~ bütün şiddetile devam etm~k
teııır. 61 inci Çin Ordusu kamandanı 
<ılııı eral Lifuyin Chensiyi zayi etmiş 

ak töhmetile idam edilmiştir. 

Musul petrol de
posuna suikast 

kıt Şanghay • 6 ( Radyo ) - Japon 
iş llları bu sabah Huping şehrini de 
h ~al ettiler. Çin müdafaasının son Berlin : 6 ( Radyo) - Berlin 
ı,:~~nda da bir kilom<;tre ilerlemiş- gazetelerinden birisinin İngiliz mem· 

;· balarından aldığı malümata göre 
adat anghay ' 6 ( Radyo ) - Trapas Mıısul petrol deposuna bir suikast 
Çin arının Japonlar tarafından işgali, yapılmıştır. 
ts .. efkilrı umumiyesinde büyük te· 

aur uyandırmıştır, Bu suikasdın bir amele işi olma· 

ları Şanghay · 6 ( Radyo ) - Japon •. r,dığı, işte siyasi bir maksat bulun. 
rı, Ç/.otyendeki _müteaddit hücumla- duğu da ilave edilmektedir. 
Pü k~n ~uvvetlerı tarafından şiddetle 

......:._ urtulmüştür. 

Faşist kongresi 
olan büyük Faşist kongresi talik 
edilmiıtir. Ba7.ı ecnebi ajanslar bu· 
nun, Muısolioinin hasta olduğundan 
dolayı tehir edilditini bildirmekte· 
dirler. Halbuki Muuolini basta de· 

Aksi halde refah denilen şeyin ma. 
nası kalmıyacaktır. Bugün Akdeniz· 
de, Çinde, Amerikadaki tecavüzle· 
rin, yarın Amerikada da vuku bul· 
muyacağı, Amerikanın rahatsız edil. 
miyeceğ"ini kim temin edebilir ? 

Maalindeki Sözleri Amerika ef. 
karı umumiyesindc hüyük akisler 
uyandırmıştır . 

Paris : 6 ( Radyo ) - Bütün ga· 
zeteler Ruzveltın dünkü nutkundan 
bahsetmekte, ve Amerikanın, insani· 
yet namına Avrupa işlerine karışa
catı mütalaasını yörütmektedirler . 

Frenk 
sukutta 

lstanbul : 6 [ TÜRKSÖZÜ mu. 

habirinden J - Bir kaç gündür nor· 
mal bir seyir takibeden Fransız fran. 
ğı bu gün dünya piyasalarında hiç 

beklenilmiyen bir paniğe uğradı. 

Bugün sabah Londra borsasın· 
dan lstanbul borsasına gelen ilk tel. 
graf frangın 144.52 de açıldığını 
gösteriyordu. 

Sonra gelen telgraflar frangın 
mütemadiyen düştüğünü göstermiş 
nihayet öğle üzeri borsa bir lngiliz 
lirası karşılığı 149 frank olarak ka· 

panmıştır. 

Bu suretle Frank yarım gün için 

de bir lngiliz lirasına karşılık tutu. ı 
lan değerinden 4,5 frank kaybet· 

miştir. 

Son günlerde frank yükselir gi· 

bi bir hareket göstermiş, fakat dün 

kü düşüş bütün ümidleri sarsmı,tır. 
Dün franga tabi olarak lstanbul 

borsasında faizi frankla ödenen bor· 
cun birinci tahvilleri de düşmeğe 
başlamış ve 14, 15 liradan açılan bi
rinci tahviller 13.36 lirada kapan

mıştır, 

Milletler 
cemiyetinde 

Cemiyetin büdçesi 
32.000.000 franktır 
Cenevre : 6 (Radyo) - Asamb. 

le .~kse~y~t olmadığı için ispanya 
multecılenne yardım meselesini gö
rüşmemiştir. 

Milletler Cemiyeti büdçesi 32, 
000,000 frank olarak tesbit ve ka
bul edilmiştir. 

Dünkü celsede Sovyet delegesi 
Bay Lltvinof, Çine maddi yardım 
yapılamadığından dolıyı teeasürle. 
rini beyan etmiştir. 

Asamble bu gün s..at 17 de 

.. .,,),: 
lspanyol asllerl mevzide 

Valansiya : 6 ( Radyo ) - Bu 
ayın beşinci ııünü milisler 408 ra· 
kımlı Rugero tepesini işgal etmiş

lerdir. 

Asi kuvvetleri çok ağır zayiata 

uğramıştır. 

Lon cephesinde Mondendo dağ 
silsilesi işgal edilmiştir. Bütün cep· 
he lerde topçu ve piyade ateşi teati 

edilmektedir. 

Suriye Başveki
linin beyanatı 

Berut : 6 ( TÜRKSÖZÜ mu· 
babirinden ) - Suriye Başvekili 
Bay Mürdem bir Fransız gazeteci 
llİlle vaki beyanatında, Parlamento 
nun, Cebelidüruz işlerinin hallin
den sonra açılacağım söylemiş ve 
SUriye biı1çesinin ~ altın- esasr 
üzerine tesbit edileceğini ilave et· 

miştir. 

- -········----
istihbaratına 

verdi 
Fransız gazetelerinin 

göre İtalya cevabını 
------·------

Paris : 6 (Radyo) - Bugünkü 

Paris gazetelerinin, hususi bir kaynaktan 
istihbaratına atfen verdikleri bir ha. 
berde, dün gece yarısı, Fransız-İn· 
giliz notasına ltalya tarafından ce· 
vap verildiğini bildirmekte ve fakat 
bu cevabın " menfi ,, olduğunu da 
ilave etmektedirler. 

Hemen bütün gazeteler, ltalya· 

nın bu hareketinin, işi tavik : maksa
dına matüf bulunduğunu yazmakta 
ve esasen bunun böyle olacağının 
daha evvelden keşfi güç bir şey gö
rülmediğini de kaydetmektedirler. 

Paris siyasi mahafili, lıa!yanın, 
Fransız - İngiliz müşterek notasına 
verilmiş olduğunu istihbar ettikleri 
menfi cevaptan h!'yretef.düşmedikle
rini beyan etmektedir . 

GARBiANADOLU 
MANEVRALARI 

{ . 
Orgeneral Fahrettın 
manevra sahasında 

Bütün hazırlıklar tamamlandı 
İzmir:6 ( Husu•i Muhabirimizden )- ı raman ordusµnun varlıtı kuvveti ve 

Çoktanberi Alaka ile beklediği. tekamülü ile pek haklı olarak övünen 
miz büyük Garbi Anadolu manevrası.\ Türk milleti, hiç şüphesiz bunun ne-

nın hemen hemen ilk günlerinde bu. 
hınuyoruz, demektir. Ôtedenberi kah-

T ARiH SERGiSi l 
ticesine karşı da ayni samimi alikayı 
taşımaktadır . Halkın bu ali.kası 
çoktanberi hasretini çektiği Büyük 
Şefi görmek gibi bir saadet ve bahti
yarlık ta vardır. Evvelki gün aldı· 

ğımız haberler ~üyük : Şefimizin An
karadan ismet lnönü ile beraber ge
leceklerini bildiriyordu. Vekillerin 
~ı.smı azamisinin de manevrayı takip 
ıçın gelmeleri muhtemeldir. 

Tarih sergisinde Aaur kll•••I 

lstanbul : 6 ( TÜRKSÖZÜ Muhabirimizden ) - Türk tarih sergisi ya· 
6 sergının sur kısmın. rın umuma açılıyor. Gonderdi":m yukardaki resim · · A 

dan bir göşeyi göstermektedir . 

Dlkll<atoceır : 
A.ifalı Yol üzainde akşam üzer• 

leri ve geceleri, ba;ı talebe ı·e gençle· 
rin, adeta bir sü1aı koşusu denecek 
bir hızla bisikletle dola§nıakıa olduk· 
larını müteaddid defalar 1aznıı<tık. 

. ' 
Bıı halin iinün• geçilnıemi~ olarak ki 
dün bir karimizdPn b ı hususa dair 
çok mil§teki bir yazı aldı k. 4şagıya a· 
lıyoruz : 

"Her ııkşanı e§ını , e ~·ocujumla 
beraber Asfalı Caddede gezm•k mııta
dımızdır. Fakat son zanıaıılarda As 
falt Caddede gezmek, oldukça bir ce· 
saret mesel~si haline geldi. 

UlbUS 
Her gUn 12 sahife 

Yeni Ulus 29 Teşrinevvel 
nushasile size kendini 

tanıtacak 

Romanlar, hikayeler, dünya haberleri 

siyasi, içtimai, iktisadi makalel~r. 

Matazln, kUltUr, kadın, çocuk, 
ziraat •ahltelerl 

Vekillerin, Çamlık ( eski Aziz
iye ) istasyonundaki otelde misafir 
olmaları muhtemeldir. Manevra so
nunda Germencikte üç yüz kişilik 
büyük bir ziyafet verileeeii de haber 
alınmıstır. 

Manevraya davetli mebuslar, ga· 

zeteciler ve diğer zevat ayın doku· 
zuncu günü sabahı lzmirden kendi· 

!erine tahsis edilen vasıtalar la ma· 

nevra sahasına har"ket edecek ve 

ordumuzun misafiri olacaklardır. 

Ordumuzun geçid resmi yıpa· 

cağı lnövasında hazırlıklar devam· 
dadır. Manevra faaliyetleri de ayni 

şekilde inkişaftadır. Mavi ve kırmı · 
zı kuvvetler muhtelif mıntakalardan 
manevra sahasına hareket etmiş bu· 

lunmaktadırlar . 

Halkımız, geçid resmi gününü 
zevk ve heyecanla beklemektedir • 

Çünkü o gün hem Büyük Şefi, hem 

de ~.a~raman ordusunun bugüngii 
~~torıze, modern ve kuvvetli şeki· 
lını")'akından tekrar hörmek bah
tiyarlıgına erecektir 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Son dakika: 
MAREŞALIMIZ ISTABULDA 

Bıı Caddeıle birçok gençler bısı k
lcılerle koşu yaptı/dan gıbi, çocuk ara
balarına kasden çarpmakta ve daha 
birçok uygunsa., hareketler yapmakta· dırlar. Bütün bunlara niçiıı mani alu· Ankara ve Kamutayı İsnanbul 6(TÜRKS00 muhabirin 
ııanııyor i' .. den) Yugoslavya manevralarında bu· 

Asfaltın müteaddid }erlerine me· yakından takip !unmuş olan Genel Kurmay Bat· 
murlar ikame edilmesi liJzümu açıkça •••••••••••• kanı Mareşal Fevzi Çakmak bugün 

ğildir. 
t~ Ro.ıa : 6 ( Radyo ) - Sekiz 

evnlde toplanmuı aaM.arrer toplanacaİtbr. 
görülmekıeıir. ' •-1 şehrimize dönmüş ve ordu ileri 

.._.._ ______________________ ~---------------'---~--------~---~----~__:.~-- gelenleri tarafmdaıı kartiJallllllfCW • 



Sahife: 2 

GÜNÜN POLİTİKASI 

"Bugünün tarihi., isimli,....-------------
Amerikan mecmua•ında 
kıymetli bir makale neş
reden fngiliz lcrdu Rıds · 
deyi; Japon inıparatııru· 
na verilmek Ü7ere fngil
terenin gı'.nderdiği yek

BOOULMAK TEHLiKESi KARŞISINDA 
KALAN MiLLETLER ER OEÇ KUVVETE MU 
RACAAT l DECEKLER VE USULLERiNiN 
ISLAHI NAMINA SILAHLHRINI TEVCiH E
DECEKLERDiR • 

sek n'şanı Tokyaya g:- ---- Yazan : Lord Rıdsdsyi ----
t ürdüğü zaman karşılaş

tığı vaziyeti şöyle tavir etmekte· 
dir: 

"Japonların Kasumi - Gaseki 
dedikleri Japon hariciye nezareti bi
sı içinde Japon askeri ümera ve siya
set adamları ile karşı karşıya otur
du~umuz zaman, (lngiltere - Japonya 
birliğinin ) nihayele erdiğini bana 
scy'.cdiler. japcn hariciye nezareti 
mü,ıeıarı ben'm rnüme bir haıi!a 
serdi ve lngilleıe ile Japonyayı par
mağ'ının ucile işaretleyerek: 

"Lord, şu iki ada imparatorlukla
rına bakwız! Bu iki devlet, yer yüzü
nün iki gözüne benze mi} rırlar mı? 
Ah!.... Bu iki göz bir hedefe bakmış 
olsalardı, ne kadar iyi olurdu" dedi. 

" l vr.t. bu iki göz, 1921 - 1922 
Vaşington konferasındanberi, biribi
rile samimi olarak bakmamaktadır
lar .. Kim tasavvur edebilirdi ki harp. 
cı bir Japonya Hitler Almanyası ile 
ittifak edebilecek!... Fıransa hariciye 
nezaretinin " aklı olmıyan dünyada 
korkunç bir tehlike" namını verdiğ-i 

böyle bir ittifakın yapılabileceğine 
kim inanabilirdi? .. 

Almanya ile Japonya arasında 
dört Kanunsani 1935 yılında Tok
yoda bu ittifak imzalanırken Ameri
ka Cunıhurreisi Roosvet büyük bir 

nutuk söyliyerek mütecaviz dev· 
Jetlere hücum etti. Japon ıımiralı 
Matsuşita ile maiyetindeki zabitltr 
ise o günlerde Berlinde bulunuyor
lar ve Hitleıin büyük saygı ve ilti 
fa tlarını görüyorlardı. Hitler'le arka_ 
arkadaşları Japon heyetine büyük 
bir ziyafet vermişlerdi. Bu ziyafet 
esnasında söylenen sözler çok mani
dardır. Japon amiralı Almanyanın 
iktisadi kalkınma hareketlerini Ja
ponlarınkine benzettikten sonra sö 
züne devam etmiştir: 

" - Çok babtiyarıt, ki yckdiğe· 
rinden co~rafi \'aziyet itibarile çok 
uzaklarda olmakla beraber, Alman 
ve Japon ıı ki arı kahramanca bir aki 
bete layıktırlar. Bu iki ırk cesur, 
alicenap ve her surette çok yüksel
miştirler. " 

Japon Amirali, bir Japon kita 
hından aldığı şu sözleri de orade 
söyledi : 

" Boğulmak tehlikesi karşısında 
kalan milletler, er, geç kuvvete mü· 
racaat edecekler ve ahvallarının is· 
!3hı namına silahlarını tevcih ede

ceklerdir. " 
Fakat, Japonlar, aceba başka 

bir adada oturan ve payitahtı Lon
dra olan imparatorluk için ne söy
liyebileceklerdi ? 

Bu imparatorluğun dominyonla
rı Japonyanın yayılmak arzusu kar
şısında o derece muztaripdirler ki, 
kolayını bulsalar ellerinde, avuçla 
rındaki bütün mevcudlarını bu teh· 
likeye karşı sarfa hazırdırlar. 

lngiltere şimdiye bdar 50,000, 
000 istedin sarfederek bu tehlike · 
ye karşı alınacak tedbiri ri önlemek 
teşebbüsün~ girişti . Singapur üssü 
bu gün bir hakikat olmuştur. 

Mühendisliğin • en son terakki
yatı burada tatbik sahasına 'konul
muştur. Singapurda yapılan tahki
mat karşısında aciz kalan Japonlar, 
burası için, " Sarı ırkın belası • na· 
mıoı vermeğe başlamışlardır. 

Çünkü Singapur tahkimatı, Ja
ponların Asya ve Okyanus adaların
daki iştihalı emellerine sed çekecek 
tir . 

Amerika generallerinden olup 
Londrada bir kıym~t olarak tanılan 
Yan Smits : 

" Vaktile Kayser Vilhelm'in ta
biri veçhile, Sarı Tehlike kapıları· 

mızı çalıyor. Dünya yüzündeki in
sanların üçte ikisi muztariptir 

Çünkü Uzak Şarktan taşmak 

istiyen bir kuvvet, en büyük deniz 
kuvveti sayılan lngiltere ve Ameri
kanın karşısında dikilmiş bulunuyor. 
Tarihin çarkı çok çabuk dönmekte
dir. Japonya korkulu teşebbüslere 
girişmiş bulunuyor. Çinden sonra 
haklamak istiyecekleri taraf Hindis . 
tan, lngiltere hatta Ameı ikadır. 

Okyanuslarda büyük bir ateş 
yanmak üzeredir . " 

Diye söylemektedir. 
Bu ateşi önliyebilmek için lngi 

!izler Singapuru tahkime başladı· 
lar . Siagapur Sarı Tehlikeyi dur 
durabilecek midir ? .. 

Bu hususta yüzde yüz müsbet 
bir cevap verebilmek için hadisele. 
rin cereyanını takibetmekten başka 
çaremiz yok tur. Çünkü, asıl tehlike 
ne ispanya, ne Akdeniz, ne ltalya 
hatta, ne de Avrupadadır. ispanya 
ve Çınden sonra Çekoslovakyanın 
hakkından geleceğini söyliyenler ço
ğalmağa başlamıştır. 

Tehlikelerın kaynağı bunlar de. 
ğildir. insanlığı tehdit eden ve me· 
deniyeti baltalay.nlar Sarı İnsan
lardır. 

Malaya yarımadası en son nok· 
tasında yükselen Singapur tahkima
lı için şimdiye kadar 50,000.000 
harcandı, daha da harcanacaktır. 

Çünkü burası Britanyanın islira
tejik anahtarıdır. insanları az olan 
Avusluralya, fakir ve kalı balık olan 
Japonya için yutulacak bir lokma 
gibi görünmektedir. 

A,usturalyadan başka Kanada 
ve cenup Afrikası <1a Sarı tehlike
nin karşısında titremektedit. Bu 
memleketlerin elmas ve altın ma
denleri J•ponların ağır bombardı 
man ateşleri altında bulunacaktır. 

Kaliforniya ile Amerika cümhuri
yetlerine Japonyadan hiç kimsenin 
girmesine müsaade edilmediği için 
Japonyanın yarası derindir. Bunun 
içindir ki 1931 yılında Mançykoyu 
zapteden Jaronların gayeleri bir 
değil, iki değil, tamam beştir. 

1 -- Mançukoyu zabtetmek, 2 
- Şaı.ghay ile Yang - tse havzası
nı Mançukoya ilhak etmek, 3 -
Kantondan başka buraya en yakın 
olan lngilizlerin Hong - Kong müs
temlekesini istila etmek, 4 - Fran
sızların Hindi Çini müstemlekesini 
ele geçirmek, 5 - Bütün Hindistanı 
zabtetmek. 

1c·· d. ı d · umu ıye er evrı-

ne ait bjr keşif 

Moskova : 6 ( Tass ) - Sov
yetler Birliğinin ilim Akademisinin 
gönderdiği Lir heyet, Don'da Kös 
tenki köyü mıntakasında, bundan 
30 ila 35 Lın sene evvel yaşamış 
olan cünıudiyder devrine ait bir in

sanın inini keşfetmiştir. 

BuraJa, muhtelif silahlar ve si
leksten yapılmış birçok eşya bulun 
muştur. Bunlar arasında, bilhassa 
nazarı dikkati celbeden eşya, sanat· 
karane yapılmış bir ok ucu ile 80 
sene evvel Fransada yapılan kazı

larda el:le edilenlere müşabih taştan 
mamül üç silahtır. 

içinde birçok kemikt<'n ve si
leksten mamul eşya bulunan bu 
toprak kulübe enkazı, ilim bakımın. 
dan bilhassa mühim bir alaka uyan· 
dırmıştır. 

Kazılara ve araştırmalara devam 

olunmaktadır. 

Türk sözü 

i 
, • ._._._._._._._._~·u•••._._.__.._._._ ... ._, .. ._._ .. , ....... , 

Hava yolları 
Umum müdürü gitti 

- --·-~ 

Bir kaç gündenberi şehrimizde 
bulunmakta olan Nafıa vekaleti 
Devlet Hava yollarına ait sekiz ki
silik Kuş tayyaresi dün sabah An
karaya hareket etmiştir. 

Tayyare ile birlikte gelen Hava 
Yolları Umum müdürü Sabri Tam 
er ve arkadaşları da gitmişlerdir. 

Kuş tayyaresi yeni tayyare mey
danında bir çok iniş ve kalkış tec· 
rübeleri yapmıştır. Ankara - Adana 
hava yolu önümüzdeki Cunılıuriyet 
bayramında işlemeğe başlıyacaktır. 

Hamallar 
Belediyenin çok yerinde 

bir kararı 
Şehrimiz dahilinde halen Sırt ha

mallığı yapan kimseler vardır. Bun 
far taşıdıkları eşyaların parasını pa
zarlıkla almaktadırlar. Ayni zaman_ 
da bunların hiçbiri Belediyece mu· 
kayyet tleğildi. 

Bu vaziyeti gözönünde bulun 
duran B e 1 e d i y e m i z şehir 
dahilindeki hamalların numaralan
masına ve hamdl ücretleri için de 
bir tarife yapmasına karar vermiş-

i tir. Bu İşe yakında başlanacaktır. 

Devlet Demiryolları işlet

me müdürü 

Devlet D.,miryolları şehrimiz 
işletme müdürlüğüne tayin edilen 
Bay Eşref Demirkan bir kaç gün· 
denberi vazifesine başlamış bulunu 
yor. Yeni işletme müdürüne muvaf
fakiyetler dileriz. 

Çinko barakalar 
Bir müddet evvel şehır dahilinde 

çinko baraka yapılmaması hakkın
da Belediyenin bir kararı çıkınıştı. 

Bu karara aykırı olarak Çinko Ba· 
raka yapan lbrahim oğlu Mehmedin 
yaptığı Çinko baraka Belediyece 
yıktırılmıştır. 

Adana Garı 
ve Katarlar 

Adana Garı gittikçe mühim bir 
mevki tutmaktadır. Aldığımız bir 
istatistike göre bir gün içerisinde 
Adana Garına giren ve çılan tren
lerin adedi 23 ü yolcu ve 12 si yiik 
katarı olmak üzere 35 dir. 

Bu adet mevsimlere göre değiş
mekte ve 45 şi bulmaktadır. 

İdmanyurdu gardenpar
tisi kaldı 

Geçen sayılarımızdan birinde 
Adana ldmanyurdunun bir garden
parti vereceğini ve hazırlıkların ik 
mal edilmiş o'duğunu yezmışlık- Ha
ber aldığımıza göre bu husu~ıa la 
zımgelen resmi n üsade veriJrnedi
ğirıden Yuıd bu gaıdenpartisinden 
vazgeçmiştir. 

Belediye mimarı 
Vilii;etimiz Belediye mimarı 

Tahsin Ziya Samsun Belediye Fen 
işleri Müdürlüğüne tayin edilmiştir. 
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Gök yüzü bulutsuz, ufuklar sisli 
hava rüzgarlı, yağmur ihtimali yok. 
En çok sıcak gölgede 27 santigrat 
derece idi, 

Arkeoloji Hafriyatı 
Profesör Garstank yakında An

karadan Şehrimize geliyor 
Dün aldığımız malümata göre, 

bölgelerdeki hafriyat işlerine önü
müzdeki ay iptidalarında başlana

caktır. 

Mersinin her yönünde hafriyat 
yap :cak olan Liverpol Üniversitesi 
Teknik ve Metod profesörü Gars· 
tank bu ayın yirmisinde Ankaradan 
Şehrimize gdecektir. 

Profesörün aletleri Filistinden 
vapurla Mersine gelecektir. 

Şehrimiz Müze Müdürü Yalman 
Yalgın bugünlerde Mersin civarın 

Tayinler-T ahvillcr J 

Şehrimiz mekteplerinde yeniden 
bir çok tayin ve nakiller olmuştur, 
aşağıya yazıyoruz : 

Şehrimiz Kız Lisesi felsefe ve 
Yurtbilgisi öğretmeni Bayan Hay
rülnisa, lnönü Orta okul Yurtbilgisi 
ve Türkçe öğretmenliğine; şehrimiz 
Erkek öğretmen okulu resim - iş 
öğretmeni lbrahim Soyer ayni mek. 
tep yar direktörlüğüne; Antalya 
çeltik istasyonu şefi Harun vilaye 
timiz Ziraat mektebi muallim ve 
şefliğine; Rize narenciye ve çay 
fidanlıkları müdürü Ali Kemal vi· 
layctimiz Ziraat mektebi muallimli
ğine; Villayetimiz ziraat mektebi 
muallimi Mustafa Lutfi Eker ve 
Nihat Sütmen Bursa ziraat mektebi 
muallim ve şefliklerine tayin edil
mişlerdir. 

Ekmek Fiyatları 

Belediye ekmek fiyatlarını yeni· 
den tetkik etmiştir. Un fiyatlarında 
ufak bir yükseliş varsa da Belediye 
Encümeni bu fiyatların ekmek fiyat· 
!arına müessir olamıyacak derecede 
olduğundan ekmek fiyatlarının de- ' 
ği~mesine !üzüm olmadığına karar 
vermiştir. 

Mahkemelerde : 

Hırsız mahkum oldu 

lcaJiye mahallesinden araba sü· 
rücüsü Bekir oğlu Tahirin parasını 

çalmaktan suçlu Ahmet oğlu Os
man hakkında bırinci asliye mahke
mesinde duruşma neticesinde Osma· 
nın suçu sabit olduğundan 1 ay 20 
gün hapse karar verilmi~tir. 

2) gün hapis yatacak 
Şabaniye mah~llesinden Hüse 

yin kızı Havvayı döğmek ve söv
mekten suç.lu ayni mal.aileden Mus
tafa oğlu Hasan ve kardeşi Mehmed 
h~klarınd~ birinci ~sliye mahkeme
sinde yapılan duruşma sonunda Ha· 
sanın suçu sabit olmadığından berae 
tine ve Mehmedin döğmek su,u sa
bit olduğundan duruşma neticesinde 
25 gün hapsine karar verilmiştir. 

Mahkum oldular 
Sugediği mahalle.inden Mehmed 

oğlu Terzi Sabriyi umumhanede döğ
mekten suçlu Hilal mahallesinden 
Hüseyin oğlu yapıcı Kıbrıslı Galip 
ve kahveci Muhiddin oğlu Mehmed 
haklarında asliye ceza mahkemesin· 
de yapılan duruşmada suçluların ev
velce bazı sabıkaları bulunduğundan 

Mahmud 35 ve Galip 33 güne nıah 
kum olmuşlardır. 

daki hafriyat sahasında hazırlıklara 
başlamıştır. Profesörün ikameti için 
de münasip bir yer aranmaktadır. 

Profesör Garstank'a, hafriyat 
esnasında, geçen yıl olduğu gibi yi
ne Müze Müdürü Bay Yalman Yal· 
gın refaket edecektir. 

Bu yılki hafriyat Orta Asya göç 
yollarının hedefini takip maksadıle 
yapılacaktır. 

Geçen sene yapılan araştırma

lardan çok ümit verici neticeler a

lınmıştı. 

Ziraat Mektebi 
Müdürü 

Şehrimiz Ziraat Mektebi Mü
dürlüğüne . Halkalı Ziraat Mektebi 
Müdürü Bay Muzaffer tayin edil
miştir. 

Et fiyatları 
Belediye encümeni et fiyatları 

nı y e n i d e n tetkik etmiştir. 
Bazı kasapların koyun etini 32 ku· 
ruşa sattıkları görülmüşse de bunun 
rekabetim ileri geldiği anlaşıldığın 
dan koyun eti yine 40 kuruştan sa· 

tılacaktır. 

Dünyaca mühim 
bir kütüphane 

Leningrad'da Saltıkov-Çedrin 
ismini taşıyan umumi kütüphanede 
halen 9 milyon nüsha kitap mevcut 
'bulunmaktadır. 

Yalnız 1937 senesinin ilk altı 
ayı zarfında bu kütüphane yeniden 
141 bin kitapla zenginleştirilmiştir. 
Bunlardan 104 bini Ru~ça kitap ve 
neşriyat, 19 bini Sovyetler Birliği 
milletlerin:n dillerinde kitap ve neş
riyat, 14 bini yabancı dillerde 
kitap ve neşriyat, nihayet 13 bini 
de kıymetli gazete kolleksiyonları· 
dır. 

Bu umumi kütüphanenin kolek
siyolan arasında, eski devirlere ait 
baba biçilmez kıymette tek nüsha 
lı el yazısı eserler devardır. 

Kütüphanenin elyazısı kısmında 
mevcut 250 bin eserin hemen hepsi 
çok nadir ve o deı ece kıymetlı şey
lerdir. 

Bunların arasında Mısır Papi 
rüsleri, eski Slavca ve Rusça nadir 
el yazısı eserler, ve nihayet bir çok 
klasik büyük muharrirlerin ilmi ve 
edebi kitaplarının el yazısı• asılları 
ve bu büyük adamların mektupları 
vardır. 

Bu kütüphane, Rusça olarak ya· 
pılmış olan neşriyatın en tam kolek· 
siycnuna malik bulunmaktadır. 

Yabancı dillerde yazılmış eser
ler kısmında , Rusyanın tarihine, ik
tisadiyatına, jeoğrafya~ına ve edebi 
yatına ait olarak yazılmış 1250 bin 
nüsha eser mevcuttur. 

Ayrıca kütüphanenin Garbi Av. 
rupa kısmında eski devirlere ait te 
bir çok kıymetli ve çok nadir nüs· 
halar vardır. 

Bütün bu kıymet biçilmez eser
ler, kütüphanenin 143 senelik haya
tı zarfında toplanmış ve bilhassa 20 
senelik Sovyet rejimi esnasında bu 
kütüphanenin mevcudu iki misline 
çıkmıştır, 
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Elmas yutan at ! 

A merikanın Frimingam ş~ 
de çok maruf bir Aırı 

vardır. Adı Pittit olan bu süvan 
dıııın çok güzel ve çok sevdiği 
atı vardır. " Prens,, 

Bayan Pittit bir gün prenı 
uzun bir kır gezintisi yapmış ve 
dette atını okşamak ve elile de 
biraz arpa yedirmek istemiştir. 

At, güzel bayanın elinden a 
yı yerken, kıymetli yüzüğünün 
kıymetli elmas taşını da yutııı1 
tur . 

Gül şehri! 

B izim lspartanın - varsa 
kulakları çınlasın 1 çun 

Amerikada bulunan Portland şet. 
gül şehri olmuştur ! 

Bu şehrin sakinleri çiçekler 1 

sında " nedense ? " en ziyade t" 
sevmektedirl<'r. Her evin bir 

bahçesi vardır. rf. 
Evlerin penceresinde de se 

gül saksıları göze çarpar. öyle 
bu şehir, güle garkolmuş bir ırı.ı' 
ra arzetmektedir. 

İsim değiştiren votkııt 

A ltı s~nedenberi Japonya ak~~ 
misi reisi doktor Sakurlll 

Tokyo üniversitesi profesörlerindl 
doktor Takanadata arasında ıııtfll 
kaşa olduğunu biliyor muydunal 

. . b. d bilıll' Doğrusunu ıstersenız ız e 
yorduk. Münakaşanın mevzuu 

bir yanardağın ismi imiş. 

Füji • Yama yanarda~nın 1 

nı değiştirmek istiyorlar. Yerine 

koyacaklar?., 

Bu münakaşa tam altı yıl ,5 

müş ve nihayet doktor Sakuraı 
ünce;profesör Takamadata ~ 
çıkmış. Füıi • Yama yanardag·· 

adı Huzi - Yama olmuş L. 
Haritalarda Füji • Yama B 

düzeltmek lazımgeliyor. 

Aç kalan milyardet 

D ünyanın en zengin adamı)~ 
Rokfeller 98 yaşında öJdu 

ma, yetmişinden sonra milyaıl81 

rağmen rahat yaşayamadı. 

. Bir kere saçları, kaşları, k~.' jjl!! 

(eri döküldü. Bu hastalıgın on 
geçebilmek için harcadığı par' 

fayda etmedi. . ı 
Bundan başka mide~i l,ıç 

1 yiyeceğ; hazınetmiyordı" Rokfe 
milyarlarına rağmen 25 s~ne k' 
nı rahat rahat doyurmadan ya~ 

İngiltere kralının ta 

O kuya okuya, dinleye bı~ 
diyeceksiniz. Demeyiniz, 

sefer du .. madığınız bir şey yaıa 
ğız, Filvaki gene tacın meşhur. l 
ha biçil., ez pırlantalarından ba~ 
deceğiz amma, sadece bu taşla 
milyonluk değerinden bahsede 

değiliz. . 
1 lııgiltere kralının tacı hakıkB 

baha biçilmez pırlantalarla süsliid 
ancak bu taşların bir tanesi, ti 
tam tepesindeki büyük taş adi 
camdır .... fakat lngilizlerin anane 
resliği malüm ... Bu salıate pırlaııtl 
taçdan soküp çıkarmıyorlar. 

Dört ayaklı ak tör 

N 1 d ··riı ev· Yoı k _tiyatr? '.':rın an oı o< 
meşhur bır aktoru vardı: fi 

Floş zeki bir köpekti, zeki ve sıın' 
kar bir köpek, Tam yedi yüz do~ 
kere sahneye çıkmış, ancak bir ~ 
re - hastalık dolayısile - vazifeye ~-· 

!ememişti. . 
Geçen hafta Floş öldü. Cesed, 

büyük merasimle kaldırdılar. B~'t 
tiyatrolar ~e yüzlerce sanatkar 

cenazesine büket gönderdi 1 ... 
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\ HiKAYE ~ 

ŞÜPHELER 
L? ala balık bir aile idiler. Bo. 
"' ğazdaki yalılarında yazı ge· 
k.,. çiriyorlardı. Hepsi de genç 
N koca idiler. Melihatla kocası 
N tc:.ıni Ferhunde ile kocası Ahmet, 

ltanla kocası Selim ... 
Akşamları iki sandala binerler, 

~leııceli gezintiler yaparlardı . Bir 
türı···ıd hk d og en en sonra er es uykuya 

1 ~1ııııştı. Erkekler işlerinde idi. Me. 
•hat yayatmak için odasına gidi. 

}'ordu. 

de Salondan geçerken gözüne, yer. 
lf • halının üzerinde bir kağıt ilişti. 
A. emen eğildi, yerden kağıdı aldı. 
lf çtı. Tuhaf şey, bu bir mektup .. 
14r'ıtı de bir kadın yazısıle yazılmış 

afk mektubu •.. 
Melahatın gözleri yuvarlak yu. 

~lak açılmış, mektubu dehşet için
okumağ~ başladı : 
•Nonoşum, 
Sensiz geçen iki günümün yal. 

:tlığı o derece içime çöktü ki .. . Ne 
~ Uordu, bugünlerde yanımda bu· 
llaaydın ve her zamanki gibi kula· 

lııııa tatlı, güzel kelimeler fısılda. 
.. tdırı... Dizine başımı koysaydım 
~e bana ninni söyleseydin, öyle uyu
.. Ydım." Yahut sen benim dizime o 
~tel başını koysaydın, parmakla· 
~llıla o parlak saçlarını karıştırsay. 
'8u Ilı, kanştırsaydım, kanştırsaydım ... 
lıa rıları sana yazarken bile biçimli 
I tın gözümün önüne geliyor, saç· 
:rııu karştırm~nın büyük zevkini 
ll)'Uyorum ... Adeta parmaklarımın 

llctı kaşınıyor ve önünde senin gü 
tel başını arıyorum ... 

Sen hayalimde yaşıyan biricik 
'~eksin... Benimsin, büsbütün be 
~ilisin,., Ve nitekim ben de seninim, 

•bütün seninim ... 
I Seni heyecan içinde, sabırsızlık
L• bekliyorum, bekliyorum, bütün 
"Blbiınle bekliyorum ... 

"Senin Biriciğin. 
'8u Melihatın kan başına sıçramıştı) 
. Yazı yalıdaki kadınlardan hiçbiri

llııı değildi. Ne kendisinin. ne Na
t•ııın, ne de F erhundenin ... 

O halde bu yazı kimin yazısı idi 
v, yalıdaki üç erkekten hangisine 
t•tılınıştı ? Erkeklerden hangisi bu 
~ektubu meçhul kadından almış ve 
ıkkatsizlikle cebinden düşürmÜş· 

tG·? ' ... 
1 

Şüphe kurdu bütün aç gözlüğüy
I e, bütün iştihuile ve bütün arsız· 

1
1tile Melahatın kalbini yemeğe baş· 
•ııııştı, Bu mektup mutlaka kocası· 

kııa, Necmiye yazılmış olacaktı. Genç 
•dın: 

- Evet... dedi, her halde bu 
~tup Necmiye yazılmış olacak ... 
'lllltlaka onadır ... 

Mektuptaki "Parlak saçlarını 
~ıştırmanın zevkini şimdi içimde 
t_•sediyorum ... Cümlesi hatinna ge. 
'"ICe, mektubun Necmiye yazıldığı· 

~a büsbütün kani oldu Çünkü genç 
adırı yalıdaki üç erkek arasında 

eıı parlak saçlısı kendi kocası oldu. 
~a kaniJi. Sinir içinde Ferhunde 
ıle Nazını uyandırdı: 

d 
- Bakın .. şu mektubu okuyun ... 

ed· ı ... 

k Onlar da hayret, dehşet ve kıs· 
&ııçlık içinde mektubu okudular. 

~epıi birden küplere binmişlirdi. 
o-ıepıi de mektubun kendi kocasına 
Yazıldıtına emindiler. 

Melihat: 
- Bu mektup, kocama, Necmi. 

Ye •azılmıı 1.. dedikçe ötekiler itiraz 
ediyorlardı. Ferhunde : 

k - Hayır, diyordu, bu benim 
OC:am Ahmede yazılmış ... 

Nazan: 

- Katiyyen ... diyordu ... bu mek· 
tup Selime yazılmış ... 

l<9fkte müthiş bir gürültü, müt· 

hiş bir heyecandır gidiyordu. Fer
hunde: 

- Ah, bir hakikatı anlasak ... 
diyordu. 

Nazan; 
- Ah, bir akşam olsa da gel 

seler ... diye sabırsızlanıyordu. 
Melahat mırıldanıyordu: 
- Ben bunu mutlaka öğrenirim .. 

Ve ondan sonra hep birden : 
- Bu mutlaka benim kocama 

yazılmıştır. 

- Bu her halde Necmiye yazı). 
mış olacak ... 

- Bu mektup Ahmede .. 
O günü melahat iki kere bayıl· 

dı, Ferhunde üç kere fenalık geçir· 
di. Nazan: 

- Zaten bir gün gelip bana 
böyle alçakça ihanet edeceğine 
emindim !... diye ağladı ... 

Nihayet akşam oldu ve erkekler 
yalıya döndüler. Vay, vay, vay ... 

kadınlarda surat bir karıştı. Bu 
ne hal? ... Evvela Melahat kend ini 
zaptedemed., kocası Necmiye : 

- Parlak saçlarınızı okşattınız 
mı efendim?, .. diye sert sert sordu. 
Necmi şaşırmıştı: 

- Ne parlak saçları yahu? ... 
Hem kime okşatacakmışım? .. 

Melahat tersledi: 
- Her halde bana değil... Sen 

saçlarını okşattığın insanı bilirsin ... 
Bu sırada Nazan, kocası Selime: 
- Sen bana dadılığın olduğun . 

dan hiç bahsetmemiştin." Sen me. 
ğer mükemmel bir dadı olmuşsun 
da lıen farkında detilmişim .. diyor· 
du. 

Selim, f&Şkın: 
- Ne dadısı yahu? ... 
- Öyle ya Herhsi dizlerine 

yatırıp ninniler söylüyormuşsıın .. 
Selim: 
- Allah aşkına Nazan, sen 

çıldırdın mı? .. Bunları da nereden çı· 
karıyorsun? ... 

Daha ötede Ferhun.:ıe de koca· 
sına çatıyordu. Velhasıl üç çift bi· 
ribirine girmişti. Mektup ortaya çık· 
mıştı, Üç erkek te şiddetle reddedi· 
yordu: 

- Katiyyen bu bana aid değil... 
- Bu mektup bana değil... 
- Bunu ilk defa görÜyorum 1... 
O halde bu esarengiz mektup 

kime aiddi? 
Bu sırada evdeki hizmetçi F at 

ma utana, sıkıla içeriye girdi. Gü· 
rültüyü işitmişti. F atmanın askerde 
bir nişanlısı vardı. Fatma kızara, bo· 
zara: 

- Efendim mektup benim ... de· 
di .. bir kitap çıkmış "aşikane mek· 
tup nümuneleri ..• yazımı düzelteyim, 
mektup yazmasını öğreneyim diye 
aldım .. bir tanesini lcopye ettim .. sa. 
lonJa düşürmüşüm.. . diye yüzünü 
yere eğdi ... 

Artık bayanlar memnundu. Er· 
tesi ğünü hepsi hemen hemen ayni 
cümleleri söylüyorlardı; 

- Zaten ben mektubun koca · 
ma aid olm:ıdığını anlamıştım ya .. : 
Selim bana dünyada ihanet ade· 
mez .•. 

- Ben de mektub~n Ahmede 
aid olmadığını hemen anlamıştım ... 
Ahmede çok emniyetim vardır. 
Dünyada beni aldatmaz ... 

- Hele ben .. mektubun Necmi· 
ye aid olmadığını farketmiştim. 
necmi bana hiç ihanet edermi ? ... 

*** 

i Bugece nöbetçi eczane 
, Kalekapısı civarında 

! Mustafa Rifat eczanesidir 
1 

• 

Türksözü Sahife:3 

-------------------------------------

Mareşalimizin 
Yunan büyüklerine 

telgrafı 

Atina : 6 ( Radyo ) - Türkiye 
Cümhuriyeti Genelkurmay başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak, Krala ve 
Mateksasa gönderdiği bir telsizle, 
gösterilen misafirperverlik ve sami· 
miyetten dolayı teşekkürlerini ve 
yüksek Elen ordusuna sevgilerini 
bildirerek muvaffakiyetler temenni· 
sinde bulunmuştur. 

Avusturya Ban
kası Umum Müdü

rü lstanbulda 

Beynelmilel tediyat siya" 
setine dair konferans 

verecek 
lstanbul 6 [TÜRKSÖZÜ] muhabi. 

rinden ] - Avusturya Milli Banka· 
sı Umum Müdürü Perşembe günü 
lstanbula gelecektir. Aldığım malu· 

mata göre, Umum Müdür Cuma gü. 
nü Üniversite salonunda beynelmi· 
Jel tediyat siyaseti hakkında çok 
mühim bir konferans verecektir. 

Milli Banka Umum Müdürü er 
lesi gün de Ankaraya hareket ede· 
cektir. 

Arif Oruç 
Maznun hakkındaki dava
nın sukutuna karar verildi 

lstanbul : 6 ( TÜRKSÖZÜ mu· 
habirinden) - Arif Oruç hakkın· 
daki davanın sükutüne karar veril

mişl0ir . Maznunun suçun işlediği 
tarihten itibaren bir sene içinde 

yakalanmadığı için mahkeme, cür· 
mün miirür zamana uğradığı hük · 

mü verdi . 

Ceyhan köylerinde 
mektep işi 

Ceyhan : 6 ( TÜRKSÔZÜ muha. 
birinden ) - Ceyhan köylerindeki 
mektep ihtiyacı her sene birer ikişer 
mektep inşasile yavaş yavaş gideril· 
mektedir. 

Bu yıl da Ayas nahiyesinin Kır. 
mızıdam köyünde bir ilk mektep 
açılıyor. 

Bu köyde mektep olarak kulla
nılacak bina tamire muhtaç olduğun
dan vaziyet vilayete bildirilmiş ve 
mektebin tamiri için emir gelmiştir. 

Tahmin edildiğine göre bu mektep 
bu ay sonuna doğru açılacaktır. 

Garbi Anadolu 
manevraları 
--~·-

Birinci sahifeden artan _ 

Manevrayı idare edecek değer· 

j lrak Hariciye Ve
ziri bugün Şehri 
mizden geçiyor 

Ankara : 6 [ TÜRK SÖZÜ 

muhabirinden J - Irak Hariciye Ve 
ziri dün yanında Irak Anrara Elçi 
si olduğu halde Çankayada Reisi 
Cumhur Atatük tarafından kabul 
olunmuş ve bu kabulde Hariciye ve · ı 
kili Rüştü Arasta hazır bulunmuş. 
dur. Rüştü Aras dün akşam Hari· 
ciye Veziri şerefine bir ziyafet ver. 1 
miş ve bu ziyafette Başvekalet ve· 

kili Celal Bayar, Riyaseti Gumhur 
Baş yaveri, Hususi kalem müdürü 
ve Hariciye erkanı hazır bulun. 
muşlardır . 

Misafirlerimiz dün ve bugün 
Merkez, iş bankalarile Enstitüleri 
ziyaret etmiş barajı çiftliğini gezmiş 
ve bu akşam Toros ekspresine 
bağlı hususi bir vagonla Halep Ü· 

zerinden memleketine hareket et: 
miştir . 

Adana İdman Yurdu 
Başkanlığından: 

T.S.K. Genel merkezinden gelen 
131811,37 Tarih ve 2380 No: Ju 
Bir tamimde gerek kulüb ve gerek· 

se üyelerin sicilleri yeniden yapıl · 
ması mecburi tutuldugundan azala· 
nmızın 4-6 büyüklügünde 6 adet 
ıesim 10 gün zarfında başkanlıga 
göndermeleri rica olunur. 

2 - 2 

Adana idman Yurdu 
Başkanı 

8587 

Kiralık ev ve yazıhane 
Elektrik Şirketi Müdüriyetinin 

şimdiki bulunduğu Hankurbu mahal 
)esindeki geniş bahçeli , elekrrik ve 
su tesisatını havi ev kiralıktır . 

Ev ve yazıhane olmaya elv<! riş · 
lidir. lstiyenlerin Matbaamıza müra· 
caatlan. 8290 

1 - 10 

Gaip Tayyare biletleri 
Altunoluk kişesinılen almış 

olduğum 14978 ve 30422 numaralı 
altıncı keşideye aid iki tayyare pi· 
yangosu biletimi zayi ettim. Bu hu· 
susta hayi ile Tayyare Cemiyetine 
müracaat ettiğimden gaip olan bu 
biletlerimin hükümleri olmadığını ilan 
eylerim. 

Adana inhisar RakıFab 
rikası Niyazi 

8588 

li komutanımız Ordu Müfettişi Or- , 

general lzzeddin, pazar günü lzmir 
vapuru ile şehrimize gelmiş ve şeh· 
rimizde bulunan Generallerle lzmir 
\'alisi ve muhtelif zevat tarafından 
karşılanmıştır . İstikbalde muzika 
bulunmuş ve askeri bir müfreze 
selim resmini ifa etmiştir . 

Doktor Ekrem Baltacı 
Bu kerre tetkik seyahatinden dönerek Abidinpaşada büyük 

e<:zahane üstündeki muayenehanesinde yeni getirt-

Asri Sinemada 
Bu akşam 

İki fevkaltde film birden 

- 1-

Sirk 
Zengin bir canbazhanede geçen heyecanlı 

bir aşkı mutasavvır 

Son derece hissi bir film 

-2-

· ölüm Kasırgası 
Heyecan ve sergüzeşt filmlerinin en mükemmeli 

Bu gün gündüz iki buçukta umuma tenzilatlı matina 

Kaliente-cinayet veceza 
8584 

Alsaray Sinemasında 

Yeni 

Bu akşamdan itibaren 

Viyana Sevdaları 
Oynıyan 

Magda Şnayder 
Tenzilatlı matine 

Çarşamba 2,30 da Roz Mari 

8585 

çıkan kanun ve nizamlar 

- kanunu iş 
f.. aıııın No. 3008 : f..abul ıarı lı i : 8161936 

f\eşri tarihi : 151611936 

-Dünden artan-
ihtilaf çıkmaması çarelerini işverenle " mümessil ,, ler beraberce araştı
rırlar . 

" Mümessil ,, seçilmiş olan işlerin her biri, iş arkadaşlarının hak ve 
menfaatlerini doğrulukla korumak borcundadır . 

" Mümessil ,; lerin ne kadar müddet için ve nasıl seçilecekleri ve 
hangi takdirde kendilerinden bu sıfatın kaldırılacağı ve bu yolda yapıla. 
cak muamelelerin şekli, kanunun mer'ıyete girmesinden sonra altı ay i. 
çinde çıkarılacak olan " iş ihtilaflarını uzlaştırma ve tahkim nizamname· 
si ,, nde gösterir , 

Madde 79 - " Tek başlı iş ihtilafı ,, nda alakadar her bir işçinin 
işverenle uzlaştırılması, mümessillerin aracılığı il e olur. Uzlaşma, taraf
ların ve mümessillerin imzalayacakları bir zabıt varakası ile tesbit olu· 
nur. Ancak bu suretle uzlaşılmadığ ı takdirde mahkemeye başvurula· 
bilir . 

Madde 80 - A · " Toplulukh İş iş i htilafı ., hakkında işveren ve 
mümessillerin ittifakla karara bağladıkları u zlaştırma şekli ve hunun han. 
gi tarihten iti~aren tatbikına başl anacağı , açık ve anlaşı lması kolay bir 
ifade ile yazılıp işveren ve mümessiller tarafından imzalandıktan sonra 
işyerinde İşçilerin göreceği bir yere asılarak ilan olunur . 

B - Bu uzlaştırma kararının · mevzuunu teşkil eden " Toplulukla İş 
ihtilafı ,, nı ortaya çıkarmış olan işçile rden en az 77 nci maddede yazılı 
nisabı dolduracak sayda işçi, kararı kabul etmediklerini , ilan gününden 
sonra gelen ikinci iş gününün ak iamıne kadar, işverene ve mümessillere 
bildirmezlerse, kararın hükmü o işyerindeki büt!!n i ş çiler hakkında nafiz 
olur . 

C - Kararın bir sureti işveren ve mümessiller tarafından imza edi · 
lerek, işyerinin bı..lunduğu mevki için işbu kanunun tatbikına memur olan 
makama 24 saat içinde tevdi edilir . 

Ç - Uzlaştırma kararının hükmü, ancak karar suı etinin ilgili mak"I· 
ma tevdiinden sonra gelecek olan ikinci iş haftasının veyahut en geç ol
mak üzere beşinci iş haftasının ilk gününden itiuaren tatbik olunur . 

Şu kadar ki, bu kararın gerek tatbikına başlanmadan önce ve gerek 
tatbikına haşlandıktan sonra, ilgili makamca işbu uzlaştırma şeklinin 
mevcud kanuni hükümlerden her hangi biıine aykırı düştüğü görülürse, 
tatbikı nıenolunarak meselenin kanuna uygun şekilde yeniden karara 
bağlanması lüzumu işverene ve mümessillere bildirilir . tiği so"- sistem Diyatermi, elektrik ve 

Rontgen aıetıeriıe hastalarını teşhis ve tedaviye başlamıştır. 
8578 1-15 

D - Herbir bir uzlaştırma kararının mevzuunu teşkil eden keyfiyet 
için, kararın tatbıkına başlandığı ğünden itibaren 27 inci iş haftasının ilk 
gününe kadar gerek işveren ve gerek işciler tarafından, aynı gaye ve 

şekilde yeni " Toplulukla iş ihtilafı ,. ortaya konamaz • 
-Sonu var- 8303 
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UN 
1 650-725 
/ 625 

650 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
~00 

100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli deA"işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

1 
2 - ilanlar için idareye müra-

caat edilı.ıelidir . 
~ _J 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aram}or. Mat
baamıza müracaat edilmesi. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

G~ZET CILIK VE MATBAACILIK 

ilanı r Rek_lam. bir.~icareth~- 1 

n .:.nın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Rekiamla

rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 

Türksözüne veriniz. 

Renkli işler r~n~~0~:v; 
türlü tab ı şlerinizi ancak Türksözü

niin Oto • atik makinalannda yaptı
rabilirsin.z • 

Kl·taplar ~~~:terinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız. temiz bir tab nefis bir 

ci\d içinde eseri"iz daha kıymetlene

cektir. 

el• dler Kütüphanenizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün mücellithanesinde )aptırımz. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

Tabi Resmi evrak, cedveller, defler ar !er, çekler, karneler kağat,zarf. 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zamaıı 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat
baası"T ürksö-

ziinden,,başka her boyda gazete,meC' 

mua, tabeder . 

Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bÜ· 
• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

] ~ ı- ~ört yıldız Doğruluk 
~cuç"" 
ö .g 1 Simit ,, 
] ~ - Diirt-y-,.ıld:rı-z 7C;-u"'m.--hu-n,....ye_t __ 
"" ..,. -

1 600.--

: : f - or. Muzaffer Lokman -
1 

625-- 1 . d b 1 Bayanlar Dikim evi r... f UÇ u ,, 
1 Simit 

1 

Bir müddettenb:!rİ tetkik seyahatın e u unan 

---;L7iv-e-rp-o":"l ~T::"e':'"l~;;..~a-:f~la-n··--..o..;...:..;..;,___K_a...!m-b-iy-o-v-e-P-a-r-a ---I Dok tor Muzaffer Lo kınan Ad anaya dönm Üştür. 
6 1 ıo 11937 iş Bankasından alınmıştır. Hastalarını her gun eski muayenehanesinde 

ı--H-az-ır-------=5"="4:::.:ıı"'"--..:..:tsô -ı;,.ı kabul etmekted r. C. 
B. Teşrin vadeli ~4-1 57 Rayişmark -1- 96 

ı-.,..-lk-. -:-K:-a~nu-n-va-d-el-i -- 4 68 Frank ( Fransız ) -23- 95 
ı-:-::----,---c.:c..::.::.._ __ :--,.--ı- Sterlin in iliz 628- -00 

(Sahibi ) ZAHiDE GÜNSOY 
Mevsimin şık ve yeni modellerile gelmiştir. 

4-5 sns 

Hint hazır 4 12_ Dolar ( Amerika ) 1 78 _ -80 
Nev ork 8 30 Frank ( İsviçre ) 

E;'r_e_n_d_il_e_k __ k_it_a_p~v-e_k_a_ğ_ıt_e_v_i ___ ·ı 
Siyah 

1 

' 

KAY ADELEN A • K KAYADELEN su· 
manos le pelerinden A !arı ve gazozları sıh-
en fenni cihazlarla hat ve gençlik kay 
ve kaplarla ııakle. y nağıdır . Daima KA 
dilen sudur . A YADELEN içiniz . 

K A y A L E N 
KAYADELEN SU· E KAYADELEN su-
lan Vf" gazozları en L !arı ve gazozlaıı e· 
sıhhi ve tabii has. 

E 
vinize kadar gönce-

salan ııaizdir. rilir . Depoya haber 

N vermek kafidir. 

KA YADELEN gazozlarım alırken şişelerdeki kırmızı ( KA YADE· 
LEN) tapalarına dikkat tdiniz. KAY/. DELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAYADEL.EN drpolarıdır. Eii}Lk c!nracaralar: 1()0 kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayacelen nak 1edcn v~gcnlar hr •cleıdc Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır 8494 40 

~------------------------...;.;... ___________________ . 

adyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 

Devlet Basımevi; Seyhan bayii kitap satıcılığını geçen sene of. 
duğu gibi bu sme de müessesemize vermiştir. 

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

larla müessesemizde bulabilirsiniz . 

1 
8575 4 7 

------~-~~----------------~I 
• 

----=--·-=-- ilk okullar • • 
ıçın-----

sıhhat cüzdanı 
Matbaamızda yalnız 5 kuruş fialla satıl-

maktadır. 

--------·~------------------~-----------! 

Bira 
DA 

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

içiniz 1 • Her yerde israrla ar ayınız. 
ADANA ACANT ASI : 

R S l"h 5 . ( Tel<!fon No. 265) 
ıza a l aray • (Bebekli Kilise sokak No: l l A) 

_________ 5 __ 3_o _______ ~s4~ı~ı ______________ __ 

Seyhan Tapu 

lüğünden: 

Müdür- 1 tedir. 
1 Bu istek üzerine mahallinde 

şif ve tahkikat yapılmak üzere I 
T. evvel Pazar günü mahalline dl 
mur gidecektir. Bu gayri menkııl, 
bir hak iddia edenler varsa bu 
det içinde Tapu Müdürlüğüne 
tahkikat günü mahallinde bulu . 
iddiasını teyid edecek vesaik 
birlikte gelecek menıura mürac:I' 

parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses
li radyolar ancak Sahibinin Sesi
nin 100 lira mukabilinde ve bir 
sene vade ile sattığı radyolarile 
kabildir. 

Adananın Karataş nahiyesinin 
iskele köyünde sınırları şarkan mü· 
badi! Hasanden fırıncı Salibe satılan 
hane, garben umumi yol, şimalen 
yeniden açılan yol cenuben berber 
Ali Kasım mübadil Hasan hudulla· 
rile çevrili arsanın hazinei maliyece 
~atılmak dolayısile tescili istenilmek tir eylemeleri ilan olunur. 8589 ilq 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni fl.ağaza 

Ş. Rıza İşcen 
38 7967 

TiR 
TOtl.ICiYE iŞ llNflCAS I 
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Umumi neşriyat müdürü lık 

Macid Güçlü 

Adana Türbözü _matba~ 


