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SAHiP. ve BAŞMUHARRIRı ---

Kuruluş T aribi 

1 Klnunaııaııi - 1924 

1 
Telefon : 17 ADANA: 

•• 
GÜNDELiK SlY AS1 GAZETE Ulucami yalanında hususi daire Pk. 44 

Cuma 

8 Teşrinievvel 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı : 3951 

5 Kuruş 

r---.... ... -...... _ .......................... -... ·---·--·-·----.. ·--..................... -....... --··-·------... --......... _ ...... _____ ......, ____ '1 

Büyük Şef bugün İzmir 
manevralarına gidiyor 

Atatürk'e İsmet İnönü de 
refakat edeceklerdir 

Dokuz Devlet 
müzakereleri 

Amerika da iştirak edecek 
Nevyork : 7 ( Radyo ) - Mil· 

letler Cemiyeti müzakerelerinde 
kararlaşan dokuz Devlet konuşma. 
!arına Amerikanın da iştirak ede· 
ceği kuvvetle memuldur . 

İstanbul - Ankara -
dana telefonu kuruldu 
Hattımızın tecrübesi dün yapıldı 

...._ Ankere : 7 [ ae,muherrlrtmlzden Telefonla ] - Profeel5r 
: '1Wlırd yerın ( bugUn) Halkevlmlzde "Medeniyetin men,elerl,. ,.......__.= 

uunde deterıı bir konferane verecektir. 
Ilı tteıkevlmlzde verllecek bu konferenaı BUyUk '9flmlz Ata

l'lr huzurlerlle ••reflendlreceklerdlr. 

Ruzveltin son nutkıı Amerika 
matbuatını çok alakadar etmiştir • 
Bütün gazeteler bu günde bu nut 
kun manasını tefsirle me~ğuldurlar. 

Dün lstanbul, Ankara ve Kayseri ile nasıl konuştuk? 

aQyUk Şefimiz konferaneı mUtuklp refakatlerlnde lemet 
J••i;::.;o:lıljOu halde lzmlr manevralarında bulunmak Uzere 
l an hueuaı lllr trenle lzmlre hareket edeceklerdlr. 

......___~~~~~~~~~.-....~~~~~~ BENİM GÖZÜMLE 

Haziranda Adana-Suriye- Hatay -Mısır Milletler arası 
telefonu da işletmeye açılacaktır 

Qir talebe Me~sindemek
tep müdürünü öldürdü 

Yeni birtalebe 
cinayeti daha 

NEVZAD GÜVEN 

Adana - Ankara - istanbul telefonu 
17 Teşrini evvelde halkımıza açılıyor 

1talebenin cinayetine sebep iki 
sınıfta kalmasıdır 

sene 
lr-"'t\ ün, bir talebe Mersin Or- küm etmemiz lazımdır . Muallim de 
lb:::!I ta Mektep Müdürü Ejderi insandır . Onun da ailesi ve arkasm-

üç kurşunla vurdu, öldür- dıı bırakacağı çocukları ve nihayet 
dü. Bu haberi aldığımız zaman içi- hayata karşı bajtları varılır • Bir 
mizi dolduran acının şiddetini söyle- Muallimden en büyük fedakarlık-

lstanbul - Anka n Adana 
telefonu artık kurulın uş bu 
lunuyor . Haltın i nşaatı d ün 
t eın a mlanmış ve ilk tecrübe 
ya pıl arak büyü~ bir mu vaf a. 
kıy e t elde edilmi .~ıı r . 

~•'1ebe Muhittin dört kur~unu müclürine sıktıktan 
sonra beşinci kurşunu ? ... 

meğe bile lüzum yoktur. Bu müdhiş Jar istenilir. Ondan. biı fikir, ve ide-
haberin, bütün memlekette büyük al ujtrunda hayatını bile isteyebiliriz . 

Oda buna tereddütsüz razı olur. Fa· 
bir teessür ve ayni zamanda o ka. 
d d kftt onun hayatını, metiııliğin, kül-

ar a derin bir nefret uyandıraca-

Dun saat 11 de Telgr2f Te 
ıefon Fen nı üfettışı !fay '!ı 
rah:m Ayker t matbaa:nıza le 

lefon ederek hat1tn ıknıa l ed. l. 
d iğini bi ld i ı di ' e ıe, n t.eye 
Gaztlemiz" de cl.ı vct el ı . 
O saalta telefonda olan Co~ 
kun Gü\ en dA haltın te ru. 
bes'.nde bızzat bınndu ' c 
Ankarayı bul; rnk Ulus arka
daşınıız ın ı s t ilıbarkt Şef Ce
mal Kutay'la gorf . t . Ve 
tel 'onla Ulusa u ın a!umatı 

verd ı : 

Mersin : 7 f Telefonla J - Bu· ı 
~n bütün ~ersini hayrete ve tees · 
:re gatlceden çok feci bir cinayet 

du, 

Mersin orta mektep yedinci sı
flıf tale.bderindcn 280 numrolu Is· 
PlırtıııJı Mustafa otlu Muhittin " iki 
~Jcaldım ., diye Mer in orta mele
~ ınüdiirü Bay Ejd~ tabaı:ıca ile 
~ ve Ejder öldü. 

Hadl•nln tefalleb 

hi Orta mektep talebesinden Mu· 
itin reçen sene sınıfta kalmıştır. 

t.luhittiıı bu ıene de ikmallarıni 
~ereıııi)'<W ve hemen bütün dersler· 

~ nıuvaffalc olamıyarak sınıfta ka· 
Y0r. 

, Bu gün saat 8,5 te orta mektep 

:~ . Ejder, mektebin koridorun· 
• L re:anırlcen talebe Muhittin, kori· 
-da ııiektcp müdürünün karşısına 
~or ve biç tereddütsüz çıkışıyor: 
tııı - Beni sınıfta bıraktınız, bayatı· 
t lllahvettiniz. Çünkü artık mck

ı!ten lcoğulacatım. Acıma<lınız mı 
--._diyor. 

''I'ılebenin bu pür hiddet vaziye. 

~ lll~r Ejder. ~etle ~arşıh . 
teıc' Ve hır nıuallımın yapabılcceği 
'eli ~·~eyi ~~alc Muhittini .teskin 
1 c:ı aozlore rvıtıyor, ona yenı ümit
'Oftt ~ telkinlerde bulunuyor:F akat 

~ltikad.. anormal bir halde bu

~. talebe derhal elini arkasına 

b,1q Mııhittiı in gayri kabil teskini bir 
'il e oldutunu ve çok f.,nı 
"ı tltıetJarla lcerşı•ında bulundu~unu 
b" ~Yan müdür Ej ler derhal mekte 

d.
111 Yulcerı katına koşuyor, tam mer 

;-ıen dönerken, talebe Muhittin 
ti lrdıtı tabanca ile müdürüne iki 

111
. •te, ediyor. Kurşunlar isabet et· 

~Yor. Ve müdlir Ejder kendisini güç 
atı Ue yulcan Jaki sımfiardan birisine 

Yor. Fakat o dakikada bir mec
~1. n farksız olan Muhittin mual-
lftıin' d ın peşin en, tabanca elde koşu. 

Yor, Ve bi d ı· "b· f · · . r e ı ırı ı ıını tan ıçerı 

~rerelc mektebinin müdürüne doğru 
k1.trt1111 daba sıkıyor. 

la Meaafenin çok yakın olma•ı do· 
Yllıle müdür Ejder kendisini kur 

fllulara hrdef olmaktan kurtaramı 
Yor ve d bal d" .. er cansız yere uşuyor. 

lıic Bu sırada bütün talebelerin çıt· 
M ~ vaveyWarı karş1$ında, talebe· 
, uhittin gö:ıleri fırlamış bir vaziyet· 

~ ııı bu &Ddr. sı 

h:ınbeyl ı ğin ve remiyet için çok ko-
f 'I h be · · d f' f ? ğma şüphe yoktur. tu bir un~ur olacağını işled i ği en 

nı ta 81 8 ıncı e a pat ıyor Şu satırları yazdı"ımız dakı'kaya 
M h. "ld" d " l:ötü menfur fiille isbat eden bir l:ı -

u ıtt!n, o ur üğü müdürünün ya· kadar cinayet hakkında tafsil~! ala-
d " " ? 1 ? kım deje'lere gençlerin ofke<ıne, rl'J 

nıııa uşuyor · madık. Fakat, katilin sınılıa kalan nasız ınlikam ve ihtiraslarına kurban 
Sınıf, bu dakikada biı mezarlık bir talebe olduğunu öğrendik. Buna vermeye hakkı yoktur • 

kadar sakin ve matem engizdir. nazaran zavallı Ejder vazifesinin ba- Bu de' am edip duran t:ı!el1t· ci-
Bütün talebe göz y~ı dökemi şında şehit düşmüş bulunuyor. nayetlerinin; kültür ve irfan hayn-

yecek , hıçkıramıydcak kadar mecal· Ejder, böyle manasız, ve haksız tımızda yapacağı, mektepleriıni7dcn 
sizdir. bir öfkenin saiki ile hareket eden afmacak randmanların cılızlamasın· 

Belki bir dakika geçiyor, bütün a-enç fakat kara vicdanların cinayet· d l:i kotü tesıri daha açık bır suıet. 
mektep hareketsizdir. !erile vazifesinin ve mesleğinin kur· t. ızaha lüzum görüyoruz • Bu 

Nihayet talebelerin çığlıklan, banı olmuş, ilk Maarif ordusu şehidi feci hadiseler artık bir Memleket 

1 
de""'ldı'r Son senelerd vuk ı davası halini almıştır. Hiç şüphe öğretm. enlerin ve hademelerin ayak "' · e ua ıre en I f bu çeşit cinayetler, üzerinde çok dü. yok ki Muallimlerin talebe Pisikolojisi 

ses erı, eryatlar, biribirine karışıyor. ~ünülecek, korkunç bir mesele şekli. üzerinde ayrı ayrı durması ve uğraş-
Bıı anda itidalını henüz kaybetmemiş ne girmiştir. ması bu cinayetlerin önüne g-eçebile· 
bir öğretmen telefona sarılıyor. Ve cek tedbirlerdir. Fakat asıl yapılacak 

r f · d h be d ed'I Muallimin mesleği, günden güne şeyi bu katil talebelerin yaş ve di. 
PO la acıa an a r ar 1 iyor, 1 büyük tehlikelerle çevrili bir meslek 

Ç k d V 1. . ğer bazı esbabı kanuniyeden istifade 
o geçme en a ı, emnıyet mü- halini alıyor . Tahkir edilen, do"""'- ki b d 5u ederek layık oldu arı en üyük ce. 

ürü, polisler pürtelaş geliyorlar. len , yaralanan , öldürülen muallim- zadan kurtulmalarına mani olmaktır. 
Müdürlerinin cesedi önünde fer· !erin sayısı artıyor . Eğer bu facı'a M ı k · Bu işte . em e etın en büyük 

yat ve hıçkırıklarla göz yafı döken vaziyetin önüne geçecek tedbirleri menlaatlarının nıevzuubahs olduğunu 
talebe halkası, çözülüyor. Betbaht almakta biraz daha gecikecek olursak düşünerek Kanunlarımızda tadilat ya . 
öğretmen kanlar içinde yerden kal· bütün terbiye ve tedris sistemleri. pmalıyız. 
dırılıyor. mizi talebe terörü idar~ etmeğe baş. Ana va Baba katillerine karşı 

Katil talebe o anda, aldığı yara· lıyacaktır. gösterdigimiz hususi şiddeti, bir ana 
t · · d • d · 1 d' Bir muallimin, insan ruhu idare ve baba kadar kudsı· olması Jazım-run esınn en zıya e, ış e rği cinaye. 

- fstanbul - Ankara 
Adana telefonu kuruldu . Ada· 
nadan ilk telefon haberıni ye. 
ni hattımızla veriyorum . 

Bundan sonra Sahip ve Başmu 

harririmizi aradık: Halkevinde çalış
ma odasında bulduk . 

Başmuharririmiz Ferid Celal Gü. 
ven, Adanadan bir Adanalının sesini 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

HALEP iLE ŞAM ZID
DiYETi ALEVLENDi 

------. ------r k' d eden duygulardan tecerrüd etmesinin gelen hocalarının hayatlarına kıyan 
,~:~:ıc;:d~;, amet tezadı içinde kıv- ne kadar güç olduğunu düşünecek katil talebelere de göstermemiz Bütün, Halep Vataniler aleyhinde 

olursak , bu talebe terörü karşısında cemiyetin menfaatı icabındandır. 
Müdür Ejder talebelerinin kolları onun tereddüd anları geçirebileceğine Her talebenin içinde, yalınnyak, Halep : 7 (TÜRKSÔZÜ muhabi-

arasında, katil talebe de polislerin ve vazifesine başka hislerin de mü- baş açık \'e siyah a-ömlekle sehpaya rinden) - Halep efkarıumumiye~i Va-
önünde gidiyor. dahale edebileceğine kolaylıkla hü. aitm~k korkusu da olmalıdır. taniler aleyhinde şiddetli bir cereyan 

· Mersin halkı üzerinde ve bilhassa ----------~-------·--------------·--
kültür nıahafilinde büyüle bir yes 1 
doğuran bu hadise hakkiyle anlatıla. 
mıyacak kadar acı, unutulamıyacalc ı 
kadar fecidir. 

Katil talebe Muhittin mevknftur 
Müdür Ejderin cenausi yarın 

( bu gün ) saat 11 de törenle defne 
dilece .. tir. 

Irak Hariciye Na
zırı Tevfik 

Dün şehrimizden geçti 

Evvelki gün Ankaradan hareket 
eden Irak Hariciye Nazırı Bay Tev· 
fık Essüveydi dün Toros Ekspresi· 
ne bağlı hususi bir vagonla lraka 
gitmek üzere şehrimizden geçmiş· 
lerılir . 

Kıymetli misafirimiz garda, Vi

layet ve Askeri Erkan tarafından 
karşılanmış ve uğurlanmıştır . 

Ankara : 7 ( TÜRKSOZO mu 
habirinden ) - Irak Haı iciye Na
zırı Bay Tevfik hareketinden evvel 
Anka!anın Lir ı;ok yerlerin; zi .,. 

ret et mişt:r . 

BUyUk Şef bugUn lzmlr manevraları sahasına hareket buyuruyorlar • Yukarıdaki 
reel~ Tre!ı:ya mane\'ralarında Atatur!ı>.!J, !ı:umandanlar 11 ber ber "•rek : 

t ı..ıt.:we'r-C.::eıt ... ı~·aı' 

içinde bulunmaktadır. Her yerde a· 
leytarane sözler duyulmakta ve ha· 
rekeller görülmektedir. 

Suphi Berekat ve Şakir Şabani 

partilerine mensup olan Genco Ha
made ve Nasır Bayazıdın Usbccilerin 
reisi bulunan Hamit lbrahim Paşa ile 
anlaşarak birleştikleri ve bunların 

kuvvetli l:ıir muhalefet partisi kur. 
maya ba~ladıkla rı söyleniyor. 

Hüküın e l i n (Elkabes) gazetesini 
tekrar k apatması bura Vatani Partisi 
mehafilinde bile iyi karşılanmamış 

ve telgrafl a hükünıetin bu hareketi 
protesto edilmiştir. 

Bulgaristanda 
Türklere yapılan 

tecavüzler 
lstanbul : 7 ( TÜRKSOZO mu· 

habirinden ) - Buraya gelen ha
berlere göre, Bulgaristanda iki kan
lı hadise daha olmuş ve zavallı iki 
Türkten birisi öldürülmüş, diğeri de 
ağır yaralanmıştır. 

Tirnovo ile Elena kazalarından 
Bcbrovo köyünden Abdullah oğlu 
Ali ve Mehmet kardeşlerle Yakup 
oğlu ustafa Pek;ma !!!evkiinde 

l Chri9ı i~ı,,eı '11.~ifede ) 



Sahife: 2 

Amerikalıların arzusu 

Roına-Berlin mihverine karşı bir 
(Dernokrasiler cephe) sinin teşekkülü 

Amerikalılar bu işin, Londra - Paris -----mihverinden ziyade B. Ruzveltin ki-

yaseti s~esinde olacağına kanidirle 

A merika. Avrupa hadiselerini, 
tıpkı bir taraftan kendi İş· 
lerile meşgul olurken, diğer 

taraftan da altı bin kilometre uzak
ta cereyan etmekte olan bir bisiklet 
yarışının tafsilatını radyoda dinliyen 
iyi bir ev kadını gibi dinlemekt~· 

dir . 
Hadiseler ona o kadar bol bir 

tafsilatla anlaşılmaktadır ki, bu hu· 
susta hiç bir eksiği yoktur. Ortası
nıfa mensup Amerikalı dünyanın 

iizerinde bulunan her hangi bir Av· 
rupalıdan daha çok iyi haber al· 
maktadır. Fakat müsabha çok giriftir. 
Ne koşucuların yedeklerini ne zaman 
değiştirdikleri ve ne de bu günkü 
merhalede başta gelenin umumi tas
nif de sonuncu olup olmadığı bilin
memektedir. 

Bundan başka bu Amerikalı ev 
kadını bulaşıklarını yıkarken o kadar 
fazla bir gürültü "yapmaktadır ki, 
ekseriya Spikerlerin mikrofonda an· 
!attıkları şeylerin ipucunu kaybet
mektedir. 

Bu şu demektir ki, Amerika Av· 
ru pa haberlerine karşı büyük bir 
alaka göstermekle beraber, onlardan 
şimdilik, büyük bir şey anlamamak 
tadır. 

Fılhakika büyük harptanberi ef· 
karı umumiye hiç bir zaman bu ka 
dar istikametini şaşırmış değildir . 
Ve :bizim ' yapabileceğimiz yegane 
şey de mutavassıt Amerikalıda vu· 
kuagchn aksülamellerin sebeplerini 
teşkil eden bazı isim ve kelimelerin 
umumi bir tablosunu yapmaktan 
ibarettir. 

HARP 

B urada, Avrupadan gelecek 
bir Avrupalıya ilk sorulan . 
süal şudur : 

- Harbin ne zaman olacağını 

sanıyorsunuz ? 
Harbin olacağına hiç şüphe edil. 

menıekte ve böyle bir harpte lngil· 
tere ile Fransanın bir tarafta ve !tal 
ıa ile ve, a ltalyasız Almanyanın da 
diğer tarafta bulunacağına kat'i bir 
bir inan vardır . 

AMERIKANIN BITARAFLIGI --
Bunu her tarafta ve herkes bü· 

tün kalbi ile dilemektedir. Fakat yi· 
ne her tarafta ve herkes bir harp zu 
bur eder ve uzun sürerse Amerika
nın da geçen defa olduğu gibi bu 
harbe karışacağından emindir. 

B. Cordell Hull'un bugünkü po
litikası ne [tam bir tecerrud] taraf· 
tarlarını, ne de, bugünkü pasifist po. 
litikanın Amerikanın emniyetini uzun 
müddet tehlikede bırakacağına ina· 
nanları memnun etmiştir. 

Habeşistanın istilası ve lspanyol 
harbi karşısında olduğu gibi Japon 
bombardmanları karşısında da müd
hiş nefret nidaları savrulmakta ve 
hem yarın harbe gidilmek Ü zere ha· 
zırlanıldığı zannolunmakta ise de 
bundan bir adım daha ileri atıl· 
mamaktadır. 

Herkes manevi tezahüratın batta 
tehditlerin beyhude olduğunu bilmi· 
yor değil. Faka! sözden file geçme 
nin bir harp tehlikesine atılmak de· 
mek olacağından kimse de yerinden 
kıpırdamamaktadır. Binaenaley B. 
Hull takibettiği politikada memle
ketinin vaziyetini umumi bir şekilde 
aksettirmektedir. 

DIKTATORLUKLARA· 
KARŞI DEMOKRASi 

Demokrasiler cephesi fikrini or
taya atan Ruzvelttir. Fakat bu cep. 

he bir takım kırışıklıklarla kapan 
mıştır. Ve Avrupanın bu günkü va
ziyeti karşısında Vaşington daha faz 
la ileri gitmemeyi tercih etmekte· 
dir . 

B. Mussolininin B. Hitlere yap· 
tığı ziyaretten sonra İngiliz-Fransız 
politikasının ne şekil alacağı bek
leniyor. 

Fakat bu, mutavassıt Amerika· 
lınm Stalinin Dikta tör lüğü ile Mus· 
solini ve Hitleıin Diktatörlükleri ara 
sında hiç bir fark yapmamasına ma. 
ni olmamaktadır. 

Bu diktatörlikların her tarafı 
mutavassıt Amerikalının medeni ve 
sakin cemiyet telakkisine muhaliftir. 
Ve başta Ruzvelt olmak üzere her 
Amerikalı demokratik hükumetin 
şekli değil, ayni zamanda sulhu ve 
saadeti de temin eden bir rejim ol· 
duğunu ilan edip durmaktadır. 

Her Amerikalı bu düşüncesinde 
o kadar samimi ve o kadar ateşli
dir ki, diktatörli.k için yapılan pro
pogandaların onun bu düşüncelerini 
zayifü.tacağı yerde büsbütün kuv. 
vetlendirmektedir. 

FAÇIZM, NAZiZM 

1 Almanya ve ltalyadan dönen 
Amerikalı Turistler bu mem . 
leketlerde g ö r d ü k 1 e r i 

Nezaket ve nizamı medhusena, 
ve Fransız hatta Amerikan lakaydi
si ve yabancılara karşı gösterdikle· 
ri ihtimamsızlıktan şikayet etmekte· 
dirler . Fakat bu takdirlerden mü
balağalı surette istifade etmeğe ça· 
lışan Alman propagandacıları çok 
da hayale kapılıyorlar. 

Amerikalılar , F açist ve bilhas· 
sa Nazisi doktorinlerin ınüfritliğini 

ltalyan ve Alman milletlerinin izli· 
rap ve fakrı ile izah ediyorlar. Fa· 
kat bu onlar için bir sebeb teşkil 
edebilir, fakat bir terekki işareti değil 
gerilik işaretidir . Zaten Amerikalı· 
lar Alman ve ltalyanların muhakkak 
aklisilme avdet edeceklerinden e · 
mindirler ve her Amerikalı için De
mokrasi Amerikada mevcut olan 
Demokrasidir. 

DiKTATÖRLER 

A
merikalılar , Mussolininin ih
tiraslarının ciddiyetine inan 
m1makta ve Makyavelce ma-

haı etini takdir etmektedir Ve haki· 
katta onu Hitlerden daha zeki ve 
daha az tehlikeli bulmaktadır. Hem 
gülünç bir şekle sokulmuş , hem 
de sehabe' bürünmüş olan Hitler 
modern bir Muhammed addolundu· 
ğu için ondan daha fazla korkul· 
maktadır. 

Almanların Hitler , Göring , ve 
Göbelesi ve Nazi Doktrinini kabul 
etmeleri , Amerikalılar için anlaşıl 
mayan. bir şeydir. 

Alman kültür ve ilminin Hitler
den evvel fevkalade hürmet görmüş 
olması bu anlamamazlığı büsbütün 
arbrmaktadır . Bu halin çok devam 
etmiyeceği ,'çünkü Almanların me· 
deni bir millet olduğu sözü ekseriya 
eşidiliyor. Amerikalılar için Çar Sta 
lin de Çar Müthiş lvan kadar uzak 
ve bir türlü anlaşılmayan bir şahıs· 
tır . Amerikada komünizm Rusyada 
artık tatbik edilmediği kanaatı var 
dır . 

AmerikaLlar Sovyet Rusyanın 
hiç bir suretle harp etmek niyetinde 
olmadığına da emindirler. Çünkü 
aralarında büyük bir uçurum mevcud 
olmakla berabt"r Amerika ile Rus 
yanın hiç kimseye ihtiyacı olmayan 

Türksöıü 

Bu sene kız lisesine fevkelade te· 
hacüm olduğunu ve bir çok talebe
lerin yersizlik yüzünden açıkta kaldı 
ğını yazmıştık. Bu hal karşısında bu 
talebelerin orta mekteple karıştı • 
rılarak okutulmaları düşünülmüştür. 

Fakat kız lisesi direktörlüğünün ma
arif vekaletine müracaatı üzerine bu 
düşünceden vaz geçilmiştir. Dün Ve· 
kaletten gelen bir emirde 200 tale· 
benin kız lisesi idaresinde okutulma· 
sı için yer bulunması ve tahsisatın 
gönderildiği bildirilmektedir. 

Kız lisesi kivarında bu işe yarı. 
yacak bir bina aranmaktadır. Bin1 
tedarik edilir edilmez, on beş ilk 
teşrinden burada da tedrisata başla
n<1caktır. 

Yaylalara ve bağlara 
çıkanlar şehre dönüyorlar 

Havaların serinlemesi dolayısile 
bir çok bağ ve yaylacılarımız şeh · 
rimize dönmüşlerdir. 

Bu sene bağ ve yaylalara giden· 
lerin :ıdedi evvelki senelere nazaran 
azalmışbr. Buna sebep te bir çok 
kimselerin yazı lstanbulda geçirmiş 
olmalarıdır. 

iki millet olduğuna da kanidirler. 

A 

merikahnın nazarında lngil 
tere daima büyük ve yük
sek bir manevi ve kültüret 

prestije sahip olan bir devlettir. 
lngiltere, dünya emniyetinin yal· 

ruz pratik bakımdan değil manevi 
ve fılozofik bakımdan da değişmiyeıı 
bekçisidir. Bunun haricinde daha 
doğrusu bu sebepten dolayı Ame· 
rikalılar lngiltereye esrarengiz bir 
surette politikasını çevirmesi yüzün· 
den dünyanın rahatını kaçırmağa 
sebep olduğu için tenkid etmekte· 
dir. 

Amerikalılar lngiltereyi her hu. 
susta af ediyorlar; [ riyakarlıkları J 
da dahil olduğu halde, Amerikalı 
mantalitesi için hiç bir suretle an· 
laşılamıyacak bir mahiyette olma· 
sını bile affediyorlar. Yalnız onun 
zayif olduğunu affedemiyorlar. 

FRANSA 

F ransa Amerikalının nazarında 
çocukluktanberi söylenen ve 
fakat her an delilikler yap· 

masından korkulan bir . kadındır. 
Hiç bir memleket Amerikalının 

kalbinde Fransarunki kadar taınamile 
hıssi bir yer işgal etmemektedir, 

Bu sebepten dolayıdır ki, Ame
rikalıların Fransa için yapbklı1rı ten 
kit de o kadar şiddetlidir. 

Fakat Amerikalıların bize karşı 
olan bu büyük alakaları yüzünden 
başka bir şey düşünmediklerini zan· 
netmekte hata olur. 

Amerikalılar F ransaz(seviyorlar. 
1 Fakat daima onu yukarıdan aşağı 

ya süzerek ve zaman, zaman ona ı 

karşı emniyetlerini kaybederek bu 
gün, Amerika Fransa için olduğu 
kadar hiç bir Avrupa milletine müş· 
fik değildir. 

Artık Amerikalı, Fransayı silah 
la Avrupaya hükmetmek cürmile 
itham etmiyor. Hatta harp borç· 
!arından da çok az bahsolunur. 

Hatta lngilterenin Fransayı sıkı 
bir suretto tutmasından Amerikalı 
çok memnundur. Çiinkü onun için 
Londra - Paris mihveri dünyada 
hakiki bir sulh mihveridir. 

Yalnız Fransızların kendi ara· 
larında birbirlerile boğuşmalarına ni· 
hayet vermeleri görülmek isteni
yor . 

Fransız diplomasisinin zafı Ame· 
rikalıya tndişe ve·rmtkte ve· c dili 

Yine kurt 
meselesi 

Pamuklarımızın toplanma işi bit
mek üzeredir. Pamuklarımız üzerin· 
de bir çok defalar tahribat yaptığı 
görülen pembe kurtların temizlen· 
mesi için kurtlu kör kozaların der· 
hal toplattırılıp yakılması lazımdır. 
Bu faydalı işi her Çiftçinin yapma 
sı kendi menfaati namına eyi oldu· 
ğunu zannediyoruz. Ayni zamanda 
Ziraat mücadele müdüriyeti emrile 
köylere bu iç için bir çok memur· 
lar çıkarılmıştır. 

idman Yurdu 
Toros maçı 

Bölge Şampiyonu idman Yurdu 
ile Torosspor kulübü bu pazar şe
hir stadında hususi bir maç yapa
caktır . 

Bu maç gurup birinciliklerine 
karşı sporcuların hazırlık derecele 
rini gösterecektir . 

Stadyum duhuliyesi 
Şehrimiz Stadyum komitesinin 

verdiği bir karara göre, bundan böy
le 937 - 938 tarihli kulüb hüviyet 
vesikalarını hamil olmayın spor 
cular stadyuma duhuliye tenzilatın· 
dan istifade edemiyeeeklerdir , 

Cürmümeşhut 
halinde yakalandı 

Sefer oğlu Ali Atınoluk tica. 
rethanesi sahibi Şerif oğlu Cemalın 
müşterilerle meşgul olduğu bir sı 
rada fırsattan istifade ederek sekiz 
paket sigarayı çalıp götürürken 
yakalanarak cürmümeşhut mahke 
kemesine verilmiştir. 

Fransız politikası is~ onun cesareti. 
ni kırmaktadır, 

Bu iki politika muhasım blöf· 
!erin menfaatleri için çalııtıkları 
hüsnü vermekte ltalya, Almanya ve 
Japonyanın macera ihtiraslarını teş· 
vik etmektedir. 

Amerikalılar, sulhu organize et· 
menin en iyi çaresinin kendilerini 
taklid olduğu kanaatinnedirler. Mü· 
temadiyen Kurunu Vüsta havatını 
yaşamak arzusunda ısrar eden bu 
küçük Avrupa devletlerinin reka
betlerini doğuran hakiki sebepleri 
de tamamile Anlıyamamaktadır· 
lar . 

Avrupa milletlerinin mesela in· 
giltere ve Fransayı sanat ve ilim 
membai olarak hayran oluyor, fakat 
ayni zamanda avrupaya bir ihtilal 
ve harp OCdğı gibi de korkulu hır 
gözle bakmaktadırlar. 

Amerikalılar, Amerikanın bir 
gün tıbkı Miekey Hose, frigidaire 
gibi Avrupayı manen fethedeceğini 
mübhem bir şekilde ummaktadır
lar . 

Elhasıl şu anda umumi Amerikan 
telakkileri Avrupalılardan ya geri 
kalmış veya ileri gitmiştir. 

Bir kaç şah;stan mada büyük 
halk kitlesi Komunizm -Façizm re· 
icabetine ve ihtilafına karşı lakayd
dir . Ve eğer yeni bir harp her şey· 
lemedeniyeti de yok edecek olan 
bir harp olmadığı takdirde bunların 
şu veya bu şekilde ortadan kalka· 
cağına, eğer harp olmazsa - ki bu 
bir mucize olacaktır - ananeni A· 
mcrikanizm'ın esası olan liberal de 
mokrasisinin her tarafta kabul edile 
ceğinl ve sulhun kendiliğinden her 

; ı ı ı 1 H ıı ı "; ~ ıc : r ır n • ktı. dır. 
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Her gUn 12 ••hlfe 

Sonbahar koşuları Yeni Ulus 29 Teşrin, 
geri kaldı nushasilesize kend 

Tcşrinievvelin 10 unda ve 17 
sinde yapılacağını evvelce yazmış ol· 
duğumuz Sonbahar at koşuları dün 
aldığımız bir habere göre Teşrini
saninin l nci ve 14 üncü gününe 
bırakılmıştır. Buna sebep de sıcak 
!arın hala devam etmesi ve uzun 
sıcaklar neticesinde Yeni koşu saha. 
sı bir çok yerlerden çatlamış olma· 
sıdır. 

Bu çatlak olan yerlerde koşu. 
ların yapılmasını tehlikeli gören Ve
teriner Direktörü koşu gününü bu 
ay tehir etmiştir. 

Koşu sahasında yarık olan yer · 
lerin tanzimi İşine derhal başlanmış· 

tır. 

Sarhoş arabacı 

tanıtacak 

Romanlar, hikayeler, dünya ha 
siyasi, içtimai, iktisadi mak 

M•O•zln, kUllUr, k•dın. 
zlr••t eahlfelerl 

Ankara ve Kamut• 
yakından takip 

Mükemmel 
dınlar 

ngilterede iki yüz tane lcadıl' 
vardır. lngilterede kadın P 

Araba sürücüsü Mehmet oğlu • 
Hüseyin arabası üzerinde fazla de· 1 
recede sarhoş görüldüğünden hak· 
kıııda kanuni muamele yapılarak ad· mak için boyun l metre 

yaşın yirmi dörtten apğı, otu~ 
ten yukarı olması şarttır. Polı' 
mak isteyen'kadının vücudu ç 
çalak, endamı mütenasip, nüfusd 
zar sahibi, nefCli, azimli, ket.-

!iyeye verilmiştir. 

Nurettin Dinler 
Bir müddettenberi Borda bu· 

lunmakta olan Diş Tabibi Nurettin 
Dinler şehrimize dönmüştür . 

Mahkemelerde : 

Kaçakçıların duruşması 

Gümrük kaçaçılığından suçlu ve 
mevkuf bulunan Suriyeli Mehmet 
oğlu Mustafa ile Haydar oğlu Yusuf 
ve gayrimefkuf 15 arkadaşının du· 
ruşmaları dün ikinci asliye ceza 
mahkemesinde yapılmış ve duruş· 
ma Gümrük idaresinden kaçak o. 
lan eşyanın bir listesinin istenilme
si için başka bir güne brakıldı. 

Sıdıkanın Muhakemesi 

Umumi evlerden patrona Mü. 
zeyyenin yanında hizmetçilik yap· 
makta olan IAhmet kızı sıdıkanın • 
kolunu kırmaktan suçlu serma:•eler. 
den Şükrü kızı zahidenin duruşma· 
sı dün ikinci Asliye Ceza Mahke. 
mesinde görülmüş ve duruşma şa· 
bitlerin dinlenmesi 'için başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Bulgaristanda Türk 
lere yapılan te

cavüzler 
·Birinci Sayfadan Artan· 

hücu.n eden müsellah Bulgarlar, kaç· 
mak isteyen Türklerin arkuından si. 1 
lah atmışlardır. Atılan kurşunlardan 
Mehmet arkasından ağır yaralanmış· 
tır. 

Yine Timovo kazasının Netan 
köyünden Demiroğlu Mehmet de 
haydutların hücumuna uğramış ve 
öldürülmüştür: 50 yaşında olan za. 
vallı Türkü öldürenler hükumet ma. 
kamalı tarafından ele geçirilememiş· 
tir. 

Bu tecavüzler bütün Türkleri 
büyük korku içiı.e koymuştur. Mütc· 
cavizlerin yakalanmama•ı dolayısile 
Türkler büsbütün acınacak hale gel· 

ınişlerdir. 

Bugece nöbetçi eczane 
Yeni otel civarında 

Tahsin eczanesidir 

tukkanlı, müsamahakar ol 
tu: 

Bütün bu meziyetleri bir 
toplayan iki yüz kadın buluııııfl 
şılacak şey dejil yıl ... 

Hız 

P olonya mühendisleri, Pa~ 
gisinde yeni bir lokomotı 

deli gönderdiler. Bu lokomotif 
ton ağırlığında bir katarı saatte 
kilometre hızla çCkebilecektir
kinesinin kuvcti 1.700 beygir 

Hayvanları himaye 

P aris hayvanları himaye ku 
harekete geldi·Gazetelere 

le bir ilan verdiler: 

"Dükkanlarda 
gözünü çıkaranları veya iyıce 
den evvel tavukların tüylerini 
)anları cezalandıracak ve bu • 
cenin önüne geçecek olan bel 
memurlarına 25 franktan 300 
ia kadar mükifat verilecektir·• 

Nankin dün de 
bombardımaJ\ 

edildi 
Şanglıay : 7 ( Radyo ) ~ 

pon donanmasının tayyareletl 
gün saat 9, 10 ehi Nlllkini bo 
dıman etmiştir. Japon tayy 
ni def için çıkan Çin hava fi 
rından 3 tayyare düşürülmüt 
tayyarede tahrip edilmiştir . 

Londra : 7 (Radyo) ·-
terenin büyük Elçisi mezunen 
konğa gelmiftir. Büyük 
çi altı hafta kadar Filipin • 
rında istirahat edecektir . 

Londra : 7 ( Radyo ) - . 
terede Baş Piskoposun riyastV 
tında Londrada yapılan büyü~ , 
toplantıda Çinde sivil balkın 
rülmesi şiddeıle takbih edilıııİI~ 
muharib olmayan siviller Çinde 
lini takbih eden ve bu gibi har 
lerin devamına mani olacak iktİ 
ve sair tedbirlerin alınması 
sunda ön ayak olmasını hülıii 
ten isteyen bir karar sureti k 
edilmiştir. Çin ajansı Şangbay 
besinde Japonların son derece 
detli bombardıumanlarına ra 
Çinliler mevzilerini tamamile ııııl 
f ıza· ·o ttilderini EıilClitmelttedir • 

ll\c 

dile 

~" 
tııii, 
liyc 

ler 

ltre 
lttil 
liilc 
laıı 

l(j 

lidir. 

taatı 
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Hatayda Tifo meselesi 
a hS Halk, ciddi tedbirler talebindedir 
ma~all 

llsebeciler Süveydiyede 
gene hadiseler çıkardı ı 

b' , Antakya : 7 (TÜRKSÖZÜ muha- ' 
~rıııden) - Şehrimizde Tio çıktığı- 1 

1 evvelce bildirmiş hususi doktor. 
:,:~n söylediklerine görr. , şimdiye 
d~ar. y~zden fazla Tifo musab• kay. 
at ilınıştır . Halk çok ciddi tedbirler 

ıı:ıınası talebindedir . 

d' Evvelki Cumartesi akşamı Süvey
a ı~ede de Üsbecilerle jandarmalar 
~asında bir çarpışma olmuş , Ali 
.~cı adıııda birinin evinde toplanarak 

t"" • 1- ı ıçmete başlıyan Usbeciler etraf. 
b tını tethiş için havaya silah atmağa 
aşJaınışlardır. 

Silah seslerini işiden jandarmalar 

derhal sesin geldiği semte doğru 
koşmuşlar ve Tli Hacının evini ab· 
luka ederek içerdekilere teslim olma
larını ihtar etmişlerdir . Fakat bu 
ihtarı dinlemiyen sarhoşlar bu defa 
silahlarını jandarmaya çevirdiklerin
den müsademe başlamış yarım saat 
kadar devam eden müsademe neti
cesinde evdekilerden birçokları arka 
taraftan kaçıp kurtulmağa muvaffak 
olmuşlar . Ancak şehirden yetişen bir 
kamyon jandarmanın da ablukaya 
iştirak etmesi üzerine üç kişi kaça
mıyarak yakalanmışlar ve şehre 1feti
rilmişlerdir . 

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

arİ$ 
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SON YAPILAN TETKiK 

YE ARA,TIRMALARDA 

Cok zengin De
mir ve Petrol 

bulunuyor 

Ankara 7 (Hususi) - Çetinka · r• istasyonu yanında Divrik mahal
ıodc bulunan demir cevheri made

llİ?in kemiyet itibarile en aşağı 15 
llıılyon tona baliğ olduğu tahmin 
ediliyor. 

I . Keyfiyet itibarile de şimdiki iş
~tilen cevherlerin fevkinde oldutu 

;ilis ve bakınnın da az olduğu söy
cııınektedir. 

k" ~u?dan başka Gerçuş'ün Ermis 
oyu cıvarında yapılan sondaj 650 

llıctreye varmıştır. Evvelce elde e-

dilen havaguı emmarelerine ilave· 
leıı son zamanlarda asfalt ta görül

~Üftür. Bu mıntıkada sondaj ame· 
1Ytsi devam etmektedir. 

I Vanın Korzat mevkiinde galeri 

1
tr açılmış, Ruslardan kalan galeri-
1tre tesadüf edilmiştir. Bu eski ga

:tiler yıkılmış olduğundan çökün
tillcr tamir edilmektedir. Burada 8 
10ıı kadar petrol bulunmuştur. 

Gaip vesika 
L.ıensinde bir miktar para ile Is· 

~ııbuf Üniversitesinden almış oldu-
ın talebe vesikasını gaip ettim. 

t' Bulanın aşatıdaki adrese ge
~di~ takdirde kendisinin memnun 
'-.ileccğini bildiririm. 

~ki Postahane karŞısında 

kereste tüccarı Mehmed 

Ôzatlı yazıhanesi 
8593 

l\.iralık ev ve yazıhane 

. Elektrik Şirketi Müdüriyetinin 
:•~diki bulunduğu Hankurbu mahal

di taındeki geniş bahçeli , elekrrik ve 
' sil tesisatını havi ev kiralıktır. 

b 

c' 
1 ı · . Ev ve yazıhane olmaya clvcıriş· 

•dır. lstiyenlerin Matbaamıza müra-
~aatfarı, 8290 

..... . . . .• ·- ı·-·10 

BALIKESİRDE 

llk köy ebe oku
lu açıldı 

Balıkesir, (Hususi) - Şehrimiz 

bir kültür yuvasına daha kavuşmuş, 
• Köy ebe okulu • açılmıştır. Sıhht 
ve muaveneti içtimaiye vekaleti 
köylere kısa bir zamanda fenni ebe 
yetiştirmek işini beş senelik proğ · 
ramına almıştı. Proğramın tatbikine 
bu yıldan itibaren başlanmış ve tilk 
"Köy ebe okulu. ilk defa şehrimiz
de açılmıştır. 

Açılış törenine Vali B. Etlıem 
Aykuş bir nutuk söyliyerek okulun 
gayesini belirtmiş ve yeni ebelere 
hitaben demiştir ki : 

"- Mesleğiniz çok mukaddes
tir. Vazifeniz köydeki bir hemşire· 
nizin çocuğunu dünyaya getirmektir. 
Fakat asıl vazifeniz bu çocukları 
dünyaya getirdikten sonra kurtar
mak onlara yaşamak imkanını ha· 
zırlamaktır. Ôğrendiiiniz bilgilerle 
anneleri aydınlatacaksınız. Onlaıa 
çocuklarını sıhhatlı yetiştirmeğe teş · 
vik edec~ksiniz. Sizin gayeniz doğ
rudan doğruya köye gitmektir ... 

Yüce Komiser 
Şamda 

Şam : 7 [ TÜRKSÖZÜ muha· 
birinden ] - Yüce Komiser Kont 
dö Martel bugün burada beklenmek 
tedir. 

Müşarünileyhin buıada beş gün 
kalacakları ve bu müddet zarfında 
bilhassa yakında tatbik mevkiine ko· 
nulacak olan Sancak Statüsü ve ana 
yasası işile meşgul olacakları söylen· 
mektedir. 

Stoyadinoviç Roma ve 
Berline gidecek 

Belgrat 7 : (Radyo) - Yugos· 
lavya Başvekili Stoyadinoviç Teşri
nievveliıı 15 ine dokrıJ Roma ve Ber 
linc gidecektir. Oradan Parise git
mesi de muhtemeldir. 

Suriyenin Liderlerinden 
Şehbender yine seya

hata çıktı 

Kahire 7 - Suriye Lideri Dok· 
tor Şehbender, Cenevre, Paris ve 
Londraya gitmek Üzre buradan ay
rılmıştır. Şehbenderin bu seyahatın· 
da Fılistiıı meselesile meşgul olaca· 
ğı zannediliyor. 

Türksözü Sahife:3 

liyor, Şimdilik mühim bir şey yok. ------------~-~-------------------------------------

Yeni .bir Arap 
kongresinin top 
!anması isteniyor 

Kuciüs Müftüsü İmam 
Yahyaya, Kral Gazi 
ve İbnissuuda Müra-

caat etti 

Surlyede Yahudi Mallarına 
boykotaj llln edildi 

Kudüs ; 7 (Radyo) - Filrstinin 
taksimi meselesine mani olmaları 

ve harekete geçmeleri için Filistin 
Müftüsü lbnissuud, imam Yahya, 
ve Kral Gaziye notalar gönderdi. 

ŞRm : 7 [ TÜRKSÖZÜ muha
birinden ] - Bütün Arap mahafili 
yeniden bir Arap kongresinin top
lanması teşebbüsüne girişmiştir. 

Ve bundan sonra, sanki Adana
da dostlarımızla konuşur gibi An· 
kara ve lstanbulda müteaddit nu
maralarla görüştük. 

Hat çok mükemmeldir. Ses, şe
hir içi telefonundaki tondan daba 
kuvvetli ve diyebiliriz ki kı -
yas kabul etmiyccek kadar nettir. 

Başmuharririmiz Ferid Celal 
Güven, Adana-Aııkara mükaleme. 
sinin lstanbul-Ankara arası mü. 

kalemesinden daha pürüzsüz, sesin da· 
ha kuvvetli ve net olduğunu söy· 
ledi. 

*** 
Adana telefonunun tesisi, Ada

nanın ve Adanalının hayabnda bü- 1 
yük değişiklikler yapacaktır . 

Bu yolda büyük gayretler sarf 1 
eden Nafia Vekaletine ve Posta, Tel
graf Telefon Umum Müdürü Bay Na. 
zifle, telgraf, telefon fen Müfettişi Bay 

lbrahim Aykende en büyük teşek
kürleri borçlu olduğumuzu dün gör- ı 
düğümüz eser karşısında anlamış 
bulunduk. 

Telgraf Telefon Fen Müfettişi 
Bay lbrahim Aykent bize şu malü· 
matı lutf ettiler : 

Asri Sinemada 
Bu akşam 

iki 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 ve ceza 
8584 

Bu gün Şam Üniversitesi genç. 
leri toplanarak Yahudi mallarına 
boykotaj kararı vermişlerdir. 

- Artık Adana hattı tamamile 
ikmal edilmiş bulunuyor : 

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

Ankara-Adana 
telefonu 

Birinci sahifeden artan -

Ankara Halkevinin telefonunda işi
dince hayret ve meserretle bu mu
vaffakiyetli tesisatı başaranları ve Fen 
Müfettişi Bay İbrahim Aykent' i ha
raretle tebrik etti . 

Başmuharririmize Adanadan ma
lumat verdikten sonra O da bize An-
karadan günün en mühim haberlerini 
verdi . 

Hat ayın on yedisinde halkımıza 

açılacaktır. ı 
Bununla kalmıyacağız. YakındaAda- ı 

na·Suriye·Mısır hattına da kavuşacağız. · 
Bu hatlardan birisi ikiye : ayrılarak 
Antakya - lskcnderuna uzanacak· 
tır. Bu hatların ikmali Haziran ayı 
içinde temin edilmiş olacaktır. Mer
sin hattını da bekliyoruz. 

Bu hat tamamile bakır tellerle 
kurulmaktadır. Mersin - Adan..ı ko 
nuşmaları bir buçuk ay sonra nor
mal bir şekle girecektir. 

Mükaleme ücretleri şu suretle 
tesbit edilmiştir : 

Bundan sonra Posta, Telgraf Adana - Ankara arası mesafe 
Telefon Umum Müdürü Bay Nazif 1000 kilometreden az . ve 500 kilo· 
Ankarada makamlarında Müdürümüz. 
le görüştü, tecrübeler hakkındaki in- ı metreden fazla olduğu · çiu (3) daki-
tibalarını sordu. Müdürümüz, Adana- kalık bir seans 100 kuruştur. Bir şa 
nın iktisadi içtimai hayatında çok hıs iki seanstan fazla mükaleme ya-
büyük rol oynıyacak bu mesud ha- pamaz. Yani altı dakikadan fazla .. 
diseden duyduğu sevinci izhar ettik- Adana-lstanbul, Adana-lzmir 
ten sonra bilhassa gazetecilik namı. O k · mükalemelerinin seansı 15 uruş-
na teşekkürlerini, sayğılarınılbildirdi. 

Bunu müteakip lstanbulda Cüm· tur · 
huriyet arkadaşımızı bulduk. Karşı . TÜRKSÖZÜ : Bu günden iti-
mıza Doğan Nadi çıktı . Tebriklerini haren Ankara ve lstanbuldan ve 
bildirdi. Arkadaşımızdan mühim bir Avrupadan her gün telefonla alacağı 
haber olup olmadı~ını .sorduk : 1 nıız en yeni haberleri okuyucuları· 

- Henüz, dedı, aıanslar yeni ge· mıza sunacağız. 

----------------------~~----~~~--:. ! 

Doktor Ekrem Baltacı 
Bu kerre tetkik seyahatinden dönerek Abidinpaşada büyük J 

eczahane üstündeki muayenehanesinde yeni getirt-

tiği so!? sistem Diyatermi, elektrik ve 
Rontgen aıetıerite hastalarını teşhis ve tedaviye başlamıştır. 

8578 4 - 15 

Seyhan Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adana Ziraat mektebinde inşa edilecek 

an bar ve samanlık, Kl."şif bedeli ( 7 497 ) lira ( 84 ) kuruştur. 
2 - Eksiltme 16/10/937 tarihine uıusadif Cumartesi günü saad (11) 

deNafiadairesinde açık olarak yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve bu muteferri diğer evrak ( 37 ) 

kuruş mukabilinde Nafia müdürlüğünden alınacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebi!ınek için taliplerin ( 562) lira ( 34 ) kuruşluk 

muvakkat teminat vermeleri lazımdır. · 
5 - isteklilerin bu i~i yapabileceklerine dair Nafia müdürlüğünün ve· 

sikasını göstermeye mecburdur. 
8563 

1 - 5 - 8 - 12 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanya'nın meşhur " HARTMANN .. fabrikasının her nevi siyah renkli 
gazete ve " illüstrasyon .. mürekkepleri mevcuttur. 

1 - 30 8592 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa 
sokak No : 8 

G. Vosbikyan Tecimevi 

Alsaray Sinemasında 
Bu akşamdan itibaren 

Viyana Sevdaları 
Oynıyan 

Magda Şnayder 
Tenzilatlı matine 

Çarşamha 2,30 da Roz Mari 
8585 

-------~,--------·~-----------------------· 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Kawın No. 3U08 : 

- kanunu iş 
Kabul tarihi : 8161936 

Ne§Tİ tariJıi : 151611936 

- Dünden artan-
Madde 81 - A - " Toplulukla İş ihtilafı ,, hakkında 80 inci mad

denin " A " bendinde yazıldığı üzere, işveren ve mümessillerin ittifakı ile 
uzlaştırma kararı verilemezse, veya işverenle mümessillerin hepsinin bir· 
likte tesbit ettikleri uzlaştırma kararına , ayni maddenin ~ B .. bendinde 
yazılı olduğu üzere işçiler tarafından itiraz edilirse, ertesi iş gününün ak· 
şanıma kadar işveren ve mümessiller tarafından bu vaziyetin ilgili maka
ma bildirilmesi mecburidir . 

B - Uzlaştırma kararına bağlanamıyan " Toplulukla iş ihtilafı ken. 
disine bildirilen ilgili mabm, en çok altı iş günü içinde' ihtilafın çıktığı iş
yerine bir memur gönderir. Mümessiller! e işişveren, bu memurun karşı
sında toplanarak keyfiyet müzakere edilir. Uzlaştırma kararına 80 inci 
maddenin " B .. bendi mucibince işçiler tarafından itirazda bulunulmuş 
ise, bu işçilerin aralarından seçecekleri bir işçi daha müzakereye sokulur. 
Memurun vazifesi, bir uzlaştırma tarzı araştırmak ve taraflara teklif et
mektir. Bu toplantıda mesde ittifakla halledilirsı:, memur tarafından bir 
" zabıt varakası .. yazılarak hazır bulunanlarla birlikte imzalanır. Zabıt 
varakasının hükmü, o işyerindeki bütün işçiler hakkında nafiz olur. Bu 
suretle meydana gelen kesin uzlaştırmanın mevzuu olan keyfiyet için, 80 
inci maddenin " D ., bendinin hükmü caridir . 

Madde 82 - A - 81 inci madddenin "B .. bendi mucibince kesin 
uzlaştırma kararına bağlanmamış olan " Toplulukla iş ihtilafı ., hakkın
da, memurun teklif ettiği uzlaştırma şekli ile buna karşı yapılan itirazları 
da havi olarak yazılacak zabıt varakasının bir rureti, 24 saat içinde ilgi
li makam tarafından Valiye verilir . 

B - Bunı,ın üzerine, üç iş günü içinde, valinin davetile " iş ihtilaf· 
farı Hakem Kurulu .. toplanarak meseleyi rüyete başlar . 

Hakem Kurulu, valinin veya muavininin başkanlığı altında aşağıda 
vazıh tarzda teşekkül eder : 
- 1 - O vilayette iş Kanununun tatbikatile muvazzaf en büyük me. 
mur ; 

2 - Hukuk işleri Müdürü ve bunun bulunmadığı vilayetlerde Mek. 

tupçıı ; 
3 - Vali veya muavini ile "l., ve "2,. numaralı fıkralarda yazılı iki 

zatın beraberce, özel şahıslar arasından seçeçekieri iki aza ( Bunların o 
iş ihtilafı ile ne doğrudan doğruya ne de dolayısiyle hiç bir ilgileıi bu. 
lunmamak ve muhit itibarile şahsiyetleri hakkında iyi ve emniyet verici 
bir kanaat hasıl edilmiş olmak lazımdır ) 

C - Hakem Kurulu, ihtilafla ilgili işvereni yahut işveren vekilini ve 
o işyerindeki işçi mümessillerini " Şayet mümessiller arasında uzlaştır

ma şeklini kaöul 'etmiyen varsa bunu veya bunları ve uzlaştırmayı mü-
-Sonu var- 8303 



Sahife : 4 
-= 
Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ------Kilo F_:i}:..:.ab.=..=:....:_ _ ______ _ 

CiNSi En az En çok 
ır . S. K. S. 

= ·-=- = Kapımah pamuk~ 
Piyasa parlağı'---"-. __ 

1 
___ _ 

1
-30,50- -

Piyasa- temizi ,, 
iane 1 
iane 2 

-Ekspres 
Klevlan_t ____ _ 40,50 

YAPACI 
· Beyaz ı 

ı-S~i~va~h------~--------

Sablan Miktar 
Kilo 

, _________ __._Ç_l_C.---1 _T_-oc---...._,..---
Ekspres 1 
iane 

·~---,_Y.:...:e::.:rl::...i _'__:'Y:..::e:.::ml:.::ik:c!"-- - •- - ---J-2, 75 __ _ 
.. "Tohumluk,, 3,00 

:-ı U BU BAT -----,------ -Bug-day Kıbns 
l ---'-'"-...;.Y_:._erc:.cli_-_-_-_-_- ı 5,15 _ _ , __ _ 

,, Men tane 

Arpa 2·~'---'----. ı------
Fasulya ____ ---------
Yu=laf:__ _____ ----ı-----ı 

Delice 

Türksözü 8 Teşrinievvel 1931.J 

r--------------,1 ............... ._ .................... , ...... · .............. .-ı 
TÜRK8ÖZÜ 

Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

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

1 
2 - lıAnlar için idareye müra-

caat edilmelidir . 
L ...J 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hiımetçi aranı)or. Mat. 
baamıza müracaat edilmesi. 

GAZE~ECILIK ~E M~TBA~GlllK 

llaA nlar Rek_lam. bir.~icareth~-
nenın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Rekiamla

rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan j 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler r~n1i:~n::v; 
türlü tab ışlerinizi ancak Türksözü

niin Oto atik makinalannda yaptı

rabilirsin.z • 

Kl•taplar ~~~~terinizi Türk. 
sozu matbaasında 

• 
r.1·1dler Kütüphanenizi güzellelitrıııİ 
~ istiyoraamz kitaplannızı Türk' 
sözünün mücellithanesinde yapbrınız. Nefis bir ' 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Tür " " 
yapılır . 

TalJlar Ier, çekler, karneler kağat 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir , • .all'I 

da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsö • 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü m 
baası"Türks& 

Kuş yemi 
Keten ohumu ---l----·!ı--------il··-----------

ı ___:M~e~r~~·m=e=k ____ --~,--~~~ı~~-----
Susam -·14,50- Kaçakçılar vatan 

bastırınız • temiz bir tab nefis bir 

cild içinde eseriniz daha kıymetlene

cektir. 

zünden,,başka her boyda gazete;m 

mua , tabeder • 

TÜRKSÔZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı • 

• 

u N hainidir 
1 

~ört )'lidlz Salih ı 650=7'ı5 
u:~ç-~,. -..!-!."-----! 625 -E ~ - Dört yıldız Dokruluk 650 

ı iı=~~~~ yı;~IZ c u;huriyet -E--- 1 - Dr. Muzaffer Lokman -ı' 
f.! ""ı1 _üç"----""--'"-' _·-=._-=._-=_-=_- ı62s-- Bir müddettenberi tetkik seyahalinde bulunan 

ı--..:S:;:;im.:::i~t ---.:.:.--.--,...--~~-------ı Doktor Muzaffer Lokman Adanaya dönmüştür. 
Liverpol 1 elgraflan Kambiyo ve Para 1 

7 ı 10 ı 1937 iş Bankasından alınmışbr. Hastalarını her gün eski muayenehanesinde 
, _______ _.=:~='='"'~P·.·· kabul etmekted r. C. 
, ..._H_a.c.cz.:..:.ır _____ _ \ : ı ~~ •-~-;-;i-şmark------ı--ı-\ 96 

B. Teşrin vadeli 1 - Frank ( Fransız ) -23- ı 95 
lk. Kanun vadeli 4 68 -8- - 00 ı----'...C-'---"-'----ı-4 _ _ 

15 
Sterlin ( İngiliz ) 62

78
_ .

80 Hint hazır Delar ( Amerika ) 
Nevyork 8 30 Frank ( isviçre ) - - --

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 1 

Evren dilek kitap ve kağıt evi 

Devlet Basımevi; Seyhan bayii kitap aetıcılıtıru geçen sene ol· 
dutu gibi bu sene de müessesemize vermiştir. 

Bütün kitaplar gelmiştir. 

Bundan başka her çeşit nıektep levazımını en müsait şart · 
!arla müessesemizde bulabilirsiniz . 

8575 5 7 
1 

• tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Bayanlar 0ikimevi 
(Sahibi) ZAHiDE GÜNSOY 
Mevsimin şık ve yeni modellerile gelmiştir. 

5 - 5 8558 

Diş Tabibi 
Nurettin Dinler 

Pazartesi gününden itibaren sayın müşterilerini 

Civarındaki-eski muayenehasinde k,buı etmeğe baflıy 
8592 1 - 5 

parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses
li radyolar ancak Sahibinin Sesi-

100 lira mukabilinde ve bir • 
nın 

sene vade 
kabildir. 

ile sattığı radyolarile 

.-·~-- İlk okullar için 

1 
sıhhat cüzdanı 

Matbaamızda yalnız 5 kuruş fiatla satıl-
Siyah 

1 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni N'ağaza 

39 7967 

KAYA DELEN A · 
n aı c s tıp it ıin dr n 

en fonni cılı,.zl arla 

v., Lı <ra 
dı'~n sudur 

ı a~ lr 

KAYADELEN su· 
ları ve gazozları rn 
oıbhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 

N 

Ş. Rıza lşcen 

K , 'ı ~ DELfN su 
. ., ,., .. gazı zıerı ~ıh · 

l.a t '~ gtı .~ l i k kı;y 
"'~ ıd11 Daın a KA 
YADELEN ıçiniz . 

KAY ADELEN su· 
farı ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir , Depoya haber 
"ermek kafidir. 

KAY ADI LEN gazoılarıı ı alıı krn şi~t leı dı kı kırmızı ( KAY ADE 
LEN ) t a p.'arm~ lckat tdır·iz . KA 't /.DILEN Tıan . itleri: Mersin ve 
Adana KA'ı .ALf I EN n r cl~ ııdır . Fü)i.k can acaralar: J(;O kuruşa ev· 
lrrinıze gönde rılır, 
Me"badan Kayadelen na~ lecen vagonlar rer sefeıde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır 8494 . 41 . 

maktadır. 

----------·------·----------------------------;.....; Bira 
DA 

Ankar-a birası 
Hw --oda, h•r yord• vardır. 

-"" B be 1 · · ıt.J k k Ankara Bira#IP Herkes gibi siz de : u s eyıcı sa5 ı oruyucu 
içiniz 1 • Her yerde israrla arayınız . 

ADANA ACANT ASl : 

R S ı•h S . (Telefon No. 265) 
ıza a 1 ar ay • (Bebeklı Kııise ıokak No: l 1 A ) 

6-30 8411 

Umu!Dİ neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
• Adin TınkroıDı •lbull 


