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amutay Cuma günü toplanacak' Fransayı payla
şacaklarmış 

BAYAR KABiNESi 
iliMAT iSTEYECEK 

Almanya , ltalya ve 
Frankonun kararı! 

Londra : 1 ( Radyo ) 
Dai ly Ekspres Gazetesinde çıkan 
bir yazı Paris ve Londra siyasi 
mahafilinde çok derin akisler yap· 
mıştır. nümüzdeki celsede yeni kabinenin 

programı da bildirilecek 
lngiliz gazetesine bu yazıyı gön. 

desen Mis Virdjinye Kouls, Salaman 
gada general F r an konun erkanıhar· 
biyesine mensup bir generalle yııp· 
tığı mülakatı bildirmektedir. 

1 ~kara · 2 ti . 
efonla) -

1 ~...,. ...................................................... < 
. i Tunceli t 

Bu, general F ransanın akibetinin 
3 devlet arasında görüşüldüğünü ve 
Almanya, ltalya ve ispanya devlet· 
leri arasında, F ransanın taksim edil· 
mesin~ kar ar ver: ldiğirıi söylemiş 
tir. 
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Başvekil CelAI Bayar 

meclisten itimat reyi isti ye-
• 

~ trı. celsede hükumetin tebeddülü hakkındaki 
~etı Cumhur tezkere.si okunmuştu . 
llıtıüzdeki celsede CeEl Bayar kabinesinin i

teyi istedikten sonra, Başvekil Celal Ba
hir nutuk söyleyeceği ve bu nutkule yeni 

11tnin programından bahsedeceği kuvvetle 
• 11ttıektedir . 
r ı"k. kamutayın yine bu celsesinde bazı ka-
ayıhaları müzakeratı da yapılacaktır 

~UP BiRiNCiliKLERi 
Qu GÜN BAŞLIYOR 

rnaç Mersin Konya arasın
da yapılacaktır 
------·------

~lboı 
c grup birinciliklerinin şeh· [ 
c .hPılacağını ve bu birinci· 
· ittir k 1)1lııl a edecek mıntıkalar 
dij~ arının şehrimize ge\ecek· 

s~:azmıştık. Bu maçlar bu 
t' •caktır. 

llı~·un Şehrimiz stadında Kon· 
a 'Y0uu ·ı M · · .. ~ı Yap ı e ersın şampıyonu 
u~ acaklardı r. 

den tb:ıe Parti salonunda içti 

~llıın,0 ıre murahhasları maçlar 
~ ~e 1.esbit etmişlerdir. 

(lJrılen kararlara göre : 

ldı~n~fa)nın iştirak etmiyeceği 
~tık an muvafakatımızla proğ 
~ ~~itrıfara k programda aşa· 
ı\ ettik ~e tadilatın yapılmasında 

) . 
n (ıı ıT' ll-1937 Çarşamba 
~ l sc (2) 

talıb~) ~ 1-937 Cuma günü 1 
1 ıl~ (3) 

5-11 -1937 Cuma günü (4) 
ile (5) 

C. ) ı - 11 1937 Pazar günü 
(1- 2-3) galibi ile (4 5) galibi 
final maçı. 

2. - 3 -11-1937 Çarşamba 

günü saat 13 de bütün Bölgeler 
şampiyon takımları soyunmuş bir 
vaziyette T.S.K. Seyhan Bölgesi 
Merkeziııde isbatı vücut edecekler· 
dir. Saat 13. 30 da Bando önde ve 
hurufuheca sırasiyle şampiyon takım. 
br Atatürk Aıııtına çele-nk koymak 
üzere toplu ve dizi halinde hareket 
edecek !erdir. Atatürk Anıtında ban· 

do istiklal marşını çalacak ve mera 
simle çelenk konduktan sonra ayni 
şekilde stadyoına gidilecek ve proğ
ra:n mucibince- geçit resmi yapılacak· 
tır Geçit resmini müteakiben saat 
14.30 ,la ın ı;a başla•ıacaktır. 

- Gerisi dördüncü sabifede- . 

• * i maznunları i 
! HALA iNKARA SAPIYOR * 
' 

t 
.. o .. * Eliiziz: 2 ( TURKS ZU mu. t 

habirinden ) - Tunceli maz· $ 

ı 
nunlarının muhakemelerine bu. $ 
gün de geç vakta kadar devam $ 
edılıniştir. Bu celsede ınalazgirt * 
kaymakamının verdiği rapor ile, t 

$ elebaşıların hüküınet askerlerine i 
$ karşı geldiklerine dair mazbut i 
f şahadetler okunmuştur . Suçlular $ 
! inkarda devam etmektedirler . ! 
.................................. ..._... ..................... ~ 

Romanya bahriye nazırı 
İtalyaya gidiyor 

Roma : 2 (Radyo) - Romanya 
Bahriye Nazırı , ltalyan Hükumetinin 

daveti üzerine ikinci Teşrinin on \ 

dördünde Romayı resmen ziyaret 1 

edecektir. 

Bu karara göre cenubi Fransa 
ispanyaya, Şarki Fransa Almanya
ya deniz sahilleri ltalyay verilecek 
ve Fransızlara yalnız Paris civarın

da küçük bir havali bırakıladak· 
mış: 

Amarikada askeri 
hareketler var 

Vaşinğton ; 2 (Radyo) - Ame· 
rikan erkanı harbiyesinin harbe ha· 
zırlandığına dair son zamanlarda çı. 
karılan şayiaların esası öğrenilmiştir. 
Buna nazaran Amerikan erkanıhar
biyesi, ihtiyat zabitlerinin orduda 
çalışmak arzusunda olup olmadıkla· 
rınt sormakta ve vaporların süratle 
gidip gelmeleri için yeni bir takım 

tertibat alınmaktadır. Bununla bera. 

ber bir çok adalara harp gemileri 
gönderildiği zannedilmektedir. 

Arap Dünyasında hakiki 
bir harb kopacak gibi 
Erdün hududunu İngilizler mu

hafaza altına ahyor 
Kudüs: 2 ( Radyo) - Filistin· 

de arbedeler, suikastler hala devam 

ediyor. Kudüs - Mısır arasındaki 
Telefon hattı geceleyin tahrip edil

miştir. lngiliz makaınatı bazı köy. 
!ere para cezaları kesmiştir . 

Kudüse giden yol üzerinde bazi 
Araplar bir ameleyi öldürmüşler· 
dir . 

Bir polisde çok ağır yaralanmış· 

tır. Alınan malumata gcire lngiliz· 
!er, Maverayı Erdüıı hudutlarında 
askeri tahşidat yapmaktadırlar , 

lbnissuudun kuvvetlerini gittilr • 
ce artırmakta olduğu da haber ve· 

rilmektedir . 
lbnlssuud 

Brüksel konferansı 
Bugün ilk miizakereler1e başlanacak 

Bay Eden Brüksele geldi 
Brüksel: 2(Radro) - Dokuz devlet 

konferansı yarın Akademi sarayının J 

konferans salonunda açılacaktır. 1 
Fransız Hariciye Nazırı yarın bu· 1 

rada olacaktır. lngiliz Hariciye Nazı· 
rı B. Eden bu sabah [buraya gelmiş. 
tir . · 
- • Londra : ı {Radyo) ...,.. Bay E · 

den Brükselde toplanacak dokuz· 
lar konferansıııda hazır bulunmak 
Üzere bu akşam Londradan hareket 
etmiştir . 

Alınan malumata göre, Çin he. 
yeti diiıı Brüksele muvasalat etmiş· 
tir . ~ · • 

Türk-iran dostluğu 
Resmi tebliğ dün neşredildi 
Ekselans Samllnln Ankara ziyareti : iki millet arasındaki 

dostluiju bir kat daha takviye etmiştir. 

Ekselans Samii dün şehrimizden geçti 

lran hariciye nazırı Ekselans Samll dUnkU Toros eklspresl· 
le şehrimizden memleketine geçmiştir. 

Kıymetıı misafirimiz Ekselans Samll, garda valimiz Tevfik 
HaDI tıaysal, merkez kumandauı ve hUkOmet erkAnı tarafından 
tısrenle karşılanmıs ve u§urlanmıştır. 

Ankara : 2 ( Telefonla ) - fran hariciye nazırı Ekselans Samii'nin An· 
karayı ziyareti münasebetile bir resmi tebliğ neşredilmiştir. Bu tebliğe göre, 
Ekselans Sami'i Ankarayı resmen ziyaret etmek ve Bayram şenliklerinde bu· 
lunmak üzere Ankaraya gelmişlerdir. Nazır, bu ziyaretlerinde Atatürk tara 
fından kabul buyuruldukları gibi Başbakan Celal Bayar ve dişişleri bakanı 
Rüştü Aras ile de görüşmüşlerdir. iki dost hükümetin tuttukları yolda mu· 
vaflakiyetle yürümekte oldukları bu görüşmelerde müşahade olunduğu gibi 
beynelmilel hadiseleri de gözden geçiren üç büyük devlet adamı kenıiilerini 
alakadar eden hadiselerde tam bir fikir mutabakatı müşahade etmişlerdir. 
Ve yine bu görüşmelerde Sarlıabad paktının mesüt neticeleri kaydedilmiştir. 
Bu ziyaretin iki memleketi birbirine daha sıkı bir surette dostluk bağlarile 
kementlemiş olduğu tebarüz etmiş bulunmaktadır. 

Çok mühim bir 
Kanun projesi 

Şahir planlarını ve endüstir proje
lerini genel kurmay tetkik edecek 

Ankara: 2 [Telefonla] - Alınan 

malümata göre ; Hükumet, hava hü· 
cumlarına karşı pasif korunma ted. 
birleri hakkında bir kanun projesi 
hazırlamıştır. 

Bütün ır.emleketi alakadar eden 
bu kanun projesi, birçok mühim hü· 
kümleri ihtiva etmektedir. 

Projenin mucib sebeler layıhası 

kanunun neden hazır landıjtını, şoyle· 

lece izah ediyor : 
"Gelecek ha

0

rplarda yurdun her 
tarafına hava hücumları vaki olabilir. 
Mukabil taraf hava orduları, yurdu· 
muzda şehir ve kasabalaıı, fabrika 
ve diğer mühim sanayi ve istisal 
kaynaklarını, yol demiryol ve muha· 
bere şebeke merkezlerini, erzak ve 
mühimat depolarını, hatta ekinlerini, 
hasılı orduya ve halka yar. yan her 
şeyi tahribe ve bu suretle cebhede 
çarpışan ordunun beslenmesine ve 
kuvvetlenmesine mani olmaya çalışa· 
cak ve bunlarla beraber halkın ma· 
neviyatını bozmak ve panike uıtrat· 

mak için savaşacaktır. 
"Bu açık hakikat, milletin maddi 

ve manevi bütün kudrt:t ve kuvvetin. 
in korunmasını ve memleketin müda 
faası vazifesini ordunun dayandığı 
bütün kaynakların muhafazasını ge· 
rektirir. 

Sivil pasif korunma tedbirleri
ni almamış bir memleketin ordusu, 
ne kadar mükemmel olursa olsun e· 
ğer ana ynrtdaki hayat kaynakları 
tahribe uğramış ise, cephedeki or 
du da iş görmez bir hale gelir. Bu 
keyfiyet, . pasif koıunmanın memle 
ket için ne kadar hayatı olduğunu 
belirtmektedir. Bu kanun bu büyük 
işin başarılmasını temin e-lecektir. 

Kanun devlet ve mahalli idare'· 
ler büdcelerine, hususi müesseselere 
ve şahıslara külfetler tahmil etmek. 
tedir. Belediyeler ve hususi idareler 
büdcelerile başarılacak işler çok 
geniş ve para sarfını mucip olduğun· ı 
dan icabında devlet büdcelerinden 

de bu budcelere yardım mecburiye· 
ti hasıl olacaktır. Hususi idareler 
büdcelerinden yapılacak işler ümu. 
mi hatları itibarile şunlardır: 

A - Mahalli haber verme 
teşkilatını vucude getirtmek ve ci· 

hazlamak. 
B - Şehirleri boşaltma ve seyrek· 
!eştirme işlerine planına göre hazır· 
lamak 

C - Ağaç dikme ve ka.ııof· 
lai ( maskeleme ) tedbirleri, hava 
hucumlarına karşı halkın aydınlanma 

ve irşadı için kurs masrafları. 
E - Hususi idarelere aid bi. 

naları korumak. 
Belediyelere düşen işler. umu. 

mi hatları itibarile şunlardır: şehrin 
hava gözetl~me ve dinleme teşkila. 
tı ve alarm teşkilatı ve tesisleri. 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Baş vekilimizin 
teşekkürleri 

Ankara: 2 ( A. A. ) - Başve· 

kil Celal Bayar Anadolu ajansına 
aşağıdaki tezkereyi göndermişler· 
dir : 

Reisicumhurun beni Başvekalete 
tayiıı buyurmaları ve Cumhuriyet 
Bayramı münasebetlerile yurdun her 
tarafından telgraf ve mektupla ve 
şifahen yapılan lütufkar tebrik ve 
temennilere ayrı ayrı hemen cevap 
yazmayı vakıt bulamadığımdan ve 
beni çok mütehassıs eden bu kıy· 
metli teveccüh ve alakanın karşılığı. 
nı gfciktirmekte istemediğimden te· 
şekkürlerimi ve bayram için karşı
lıklı samimi tehriklerimin sunulma
sına Anadolu Ajansının ve satetini 
rica ederim. 

Son Dakika: 
CENUPTAKI FEYEZAN DEVAM EDiYOR 

_Kudüs : 2 ( Radyo ) -- Şiddetli yağmurlardan dokuz Bedevi boğul· 
~ur. Elliden fazla hayvan leyezanlardan telef olmuştur. Sulaı arasında 
kalan Bedevilere yiyecek dağıtıtm~ktadır. l\iısır hududuna giden yol da ge· 
çilmeı bir halde~ir. Tclavivin dı~ m•hallelerine kadar sular hücum eırr.ek· 
tedi <.. • 



Sahife : 2 

DÜNYANIN BUGÜNKÜ BÜYÜKLERi 
HUSUS1 HAY ATLARI iÇiNDE 

ANTONY EDEN 

" Paris Soir ,, gazetesi [ Bugünkü dünyanın büyükleri hususi ha. 
yatları ıçınde ] adlı bir anket neşretmeğe başlamıştır, Bu seri yazılarının 
birincisı dünyanın en genç Hariciye Nazırı olan lngiliz "Forein affice,, 
Şefı B. Edene aittir. 

Bir kaç senedenberi beynelmilel büyük hadiselerin kahramanları ara· 
sında bulunduğu için okuyucularımızın, adını sık sık işittikleri bu genç 
ve büyük diplomatın iç hayatı hakkındaki bu yazı kendilerini alakadar 
-ader ümidile torcllme ediyoruz : 

Bay Eden 

d<' anadan doğma bir hatip olma· 
makla beraber kendisine daha farla 
güvendiğinden nutuklarmı küçük 
notların yardıınile söylemektedir. 

Her defa Avrupayı ~bir siyasi 
kriz sarstığı zaman bunun B. Eden 
için bir tek manası vardır : 

Bilginlik ... Habeşistan ltalya. 
nın istilasına mı uğrıyor ? Bunun 
neticesi : B. Eben, bitabiden ha~ta 

olmuştu . Ademimüdahale komi. 
tesi işleri yolunda gitmiyor mu ? 
b. Eden için dört saat ilave mesai 
vardır. Almanya Reni mi işgal etti? , 
Bu hadisenin zavallı B. Edenin ba
~ına getirdiği belayı karısından din· 
liyelim : 

" Hadiseyi takip eden pazarte· 
17 A.P. [ Antony Eden Hazi sinde kocam sabahın saat onundan 

retleri Fitzhardinge W • 1 ] gece yarısından sonra ikiye kadar 
Telefon kataloğunda bundan fazla çarşamba günü ondan gece yarısın· 

bir tafsilat yok. Bu A. P. [ Parla- dan sonra dörde kadar . ,, 
mtnlo azası ] nın fngiltere Hariciye Bazı vak'alar. akşam olup ta 
Nazırı olduğunu evvelden bilmek her hangi bir ziyafetr gitmek üzere 
lazımdır . frakını giyindikten sonra B. Edenin, 

Fransa Hariciye Nazırı B. Yuon derin derin içini çektiği vakidir . 
Delbos Puai a'Orsoy [ Fransız Ha. Böyle anlarda o, her halde şöyle 
riciye Nezareti ] inde oturabilir . düşünmektedir : 
Von Neurathın VilheJmstrosse, (Al· "Evet filhakika 1851 den beri 
man Hariciye Nazaretı ) inde bir lngilterenin gördüğü en genç Hari· 
apartmanı vardır . Fakat B. Eden ciye Nazırı ben oldum , 
hususi bir evde oturur . [ Fal J mm Başvekil olamıya· 

B. Eden sabahleyin kahvealtı. cağı ancak Hind kral naibi olabile· 
sını yapıp evden çıkar çıkmaz doğ· ceğimi söylemesine rağmen talihim· 
ıuca Hariciye Nazaretine koşar, ve den de memnunum. Fakat kaç za· 
saat ona doğru çalışmağa başlar . man var ki tenis oynıyamadım .. ., 
Randevusu olan ilk diplomatı kabul Filhakika, tenis, avdan nefret 
etmeden evvel genç Nazır masasının eden bu lngilizlerin en çok sevdiği 
üzerine konan kırmızı ve sım sıkı spordur. 
kapanmış kutunun içinde bulunan Fakat l>u çok sevdiği eğlence 
dosyalan gözden geçirmeğe mec sinde dt kendisine rahat yoktur . 
burdur. Bu evrak lngiliz sefirlerinin Mesela bir öğle sonu beyaz panto· 
merkeze gönderdıkleri raporlardır. lonu geymiş ve raketini eline alarak 
Bu raporlar biraz sonra hususi ve tenis kortına doğru yola çıkmak 
devlet sırrını harice çıkarmamağa üzeredir. Tam bu sırada kabulden 
yerwin etmiş daktilolar tarafından imtina edemiyeceği bir ziyaretçinin 
kopye edilerek derhal alakadar şa. geldiğini haber verdiler. Bu ziya-
hıslara gönderilir. retçi filan ecnebi sefaretinin filan 

Bu işten biraz sonra ziyaretçiler Fleet Street dolandırıcmndan ma· 
başlar. Nazır her sefirle yaptığı mü lümat almakta olduğunu haber ver· 
liikatın bir hµlasasını yaparak ko, • meye gelen hariciye nezareti sivil 
yesini derhal ait olduğu fngiliz se· polislerinden birisidir. Tekrar yuka· 
firine gönderir. Mesela, eğer Fran rıya çıkmak ve bu mesele ile ala 
sız sefirile mülakat yapmışsa , bu kadar olmak lazımdır. 

Türk sözü 

Ziraat müdürlüğü yeni 
cinsler getiriyor 

Ziraat müdürlüğü Adana Porta· 
kallarrnı çeşitlendirmek ve iyi mah· 
sul veren cinsleri Kudüsten getirte· 
rek meraklılara dağıtmak teşebbü
sündedir. 

1- Sovuğa mukavim ve porta
kalı iri ve iyi cins Vaşinğton neval 
çeşidi 

2 - Portakallar bittikten sonra 
Temuzda meyve veren Valansiya ~e
şidi 

3 - Meme.,iz Limon çeşidi 
4- Şamoti çeşidi 

istenildiği kadar getirtdilmek ü· 
zereistekliler beher fidan için ikişer 

lira üzerinden siparişlerini şimdiden 
ziraat müdürlüğüne bildirmelidirler. 
Müracaatlar ayın onuna kadar ka 
bul edilecektir. 

Mahkemelerde : 
Bir katilin duruşması 

Adananın Dede pınarı köyünden 
Muhtar Karabeyi tabanca ile öldür
meğe teşebbüsten suçle ve mevkuf 
Bey köyünden Mehmed oğlu Arif 
hakkında dün ağırceza mahkemesin· 
de yapılan' duruşmada evrak tetkik 
edilmek üzere MüddeiumumiliğJ ve 
rilmiş ve duruşma başka bir güne 
bırakılmıştır. 

B. Eden lngiltert:nin en iyi gi· 
yinen adamı olduğu söylenir. H;ıki
katte genç Nazır buna da imkan 
bulamamaktadır. Bir taraftan lspan· 
ya tutuşuı ken, öbür taraftan Şang· 
hay bomba ve mermi altında can 
verirken terzi • elbise gibi şeyleri 
düşünmenin imkanı var mıdır ? 

Mamafih bu hakikat prağ şap· 

kacılarını [ Edenvari şapka ] Adile 
bir modayı ortaya atmalarına mani 
olamamıştır . 

Bay Eden resmi kıyafetlerden 
sonra eger bir katip gelip kendisi· 
ni çağırmazsa veyahud bir telefon 
mani olmazsa çok sevdiği karısını 

alarak rahat bir yerde dans etmeyi 
veyahut da bir sinemaya gitmeyi 
luzümsuz Lir şey addetmez. Boş 
zamanlarında ve fırsat buldukça 
bilhassa Fransız muharrirlerini oku 
mayı sever . 

Kendisinin bir çok azeteci 

Cumhuriyet halk partisi, şehrimiz 
Oca1' kongreleri başlamıştır. 

Ocaklar yeni idare heyetlerini 
seçmekte ve faaliyet'eri hakkında 
müzakerelerde bulunmaktadırlar. 

Halkevinin motor 
kursu başladı 
Açılacağını evvelce haber ver· 

miş oldutumuz Halkevinin motor 
kursu geçen pazartesi gününden iti
baren Namık Kemal okulunôa faa. 
Jiyete b1şlamıştır. Kursa çoğtı tah· 
silli gençlerden mürekkep olmak Ü· 

zere (91) talebe kaydolunmuştur. 
Derslerin istifadeli olması için 

kursun ikiye ayrılması zaruıi olmuş · 
tur. 

Haber aldığımıza göre bugün
den itibaren dersler ayrı ayrı günler 
de olmak üzere iki şut>e de verile
cektir. 

Borsada alım,satım 
Şeht imiz borsasında satışlar nor. 

mal vaziyette cereyan etmektedir. 
Dün Klevlandın kilosu 38,5 kurnştan 
alınıp satılmıştır. Piyasada terfi im. 
kanları mevcut görülmektedir. 

At koşuları 
Önümüzdeki Pazar günü sonba · 

har at koşuları yapılacağından bay
tar dairesince koşu kayıdlarına baş · 

lanmıştır. 

daşları da vardırki, bilhassa onlar· 
la buluşmak en büyük zevkıdır . 

Kayın babası Sir Gervase Bec 
kett Vesminster bankasının Direk· 
törlerinden birisi<lir . 

Ve bu iyi adam hatırı sayılabi 
lecek kadar mühim olan servetini 
[ 4,000,000 ] Türk lirasını üç kızı 
arasında taksim etmiştir . 

Pazar günleri eline geçtiği za 
man Küçük bir serbesti den istifa· 
de ederek National Gallerye gide
rek son z1manlarda elde edilmiş 
veyahud eski Şaheserlerden bir ka · 
çını görmeyi tercih eder. Eskiden 
kendisi sık sık müzelerde de görü 
lürdü. Fakat şimdi ona buralarda 
rast gelen yok gibi : ... 

dostlaıından başka gençlik arka· ı 

Nasıl görülebilir ki ? Avrupa· 
nın huzuru onunla meşğul olanlara 
bir saniye rahat, Lir dakika eğlen- · 
ce fırsatını vermemekte ve sulh or. 
dusunun neferleri gibi Şefleri de 
mezuniyete mazhar olamamakta 
dır . 

Şehrimiz Erkek Lisesi muavini 
Hulusi Karatuna Lise Baş Yardi· 
rektörlüğüne; Şehrimiz Birinci Orta 
okul Yardirektörü Zeki Arsal ikinci 
Orta okul Yardirektörlüğüne; lzmir 
Kız Enstitüsü Biçki ve Dikiş Öğ
retmeni Refet Baskan şehrimiz kız 
Enstitüsü lHçki ve Dikiş Öğretmen· 
Jiğine; Şehrimiz Kız Enstitüsü Biçki 
ve Dikiş Öğretmeni Nüshet Ay. 
bers lzmir C. Kız Enstitüsü Biçki 
ve Dıkiş öğretmenliğine ; Şehrimiz 
Erkek Lisesi eski Tabiiye yardımcı 
Öğretmeni Nureddin Tansukalp , 
Erkek. Orta okul T abiiy~ yardımcı 
Öğretmenliğine, Erkek Lisesi Mu 
siki Öğretmeni Nuri Ardış Lise 
Yardirektörlüğüne atanmı$lardır. 

Hava kurumunun 
çay ziyafeti 

Şehrimiz Türk hava kurumu bu· 
gün saat 16 da Yeni otelde bir çay 
ziyafeti verecektir. 

Gec~ dersaneleri 
Halkevi tarafından bu ayın ba· 

şmda açılan Türkçe gece dersaneJe
rine devam edenlerin sayısı büyük 
bir yekun tutmaktadır. 

Seyhan Cumhuriyet, Namık k-. -
mal okullarındaki sınıflar şimdilik 
dolmuş vaziyettedir. 

Gelecek derslerde talebe :;ayı ;ı 
artarsa yeni dersaneler açılaca ve 
hiç bir vatandaş geri çevr ilmiyecek· 
tir. Derse başlıyan talebelerin hepi· 
sine parasız kalem, defter, Alfabe 
ve yurd bilgisi kitapları dağıtılmıştır. 

Bir terfi 

Dün Vekaletten gelen bir emir
den anlaşıldığına göre; Vilayetimiz 
Mektupcusu Agah Akkan bir derece 
terfi etmiştir. 

mülakatın hülasası lngilterenin Paris 

~------------------------------------·-------------..-ıı--------------------------------------·--------------------"" sefirine yollanır . Bazı nazırlar bu I' ~ 
mülakatların hülasalarını derhal gö· ı ayatın basit ve sürprizsiz Ha 1 k k tz 1ar1 bir devirdi. Vokulör şehri halkı; böyJ 

bir şey olduğunu sanmak le ahlak laübaliliklcrine tahammül 1 
rüşmeyi .. müteakip yaparlar. Hafız~. ve idaia etmek doğru edecek adamlar değildir, bunun için, 
larına guven_e_ n_.dıge·r· b. azı nazırla.~1 .. ıseı . değildir. Hayat çok za· ----• iki gUnlUk hlklye - Yazan •ile) -

ki b 1 k ti h 1 b ratları ancak fakirlık sanılan bir sü L 1 1 genç kadını piçi ile beraber şehri yaptı arı ulun mu a ·a arın u a. man ar ır peri masalı gibi harika. a · a.. a.. terke icbar ettiler. 
salarım öğleye doğru birden yapar. Jarla cloluduı. Hemen her çocuk be. rü fakir ve hakir kızcağızlar değil Ve. çamaşırcı kız, dünyaya bir 

k Günahının meyvası kucağında 
lar. Mesela Jonhn Siman bu suretle şiğinirı üzerine parlak kısmetler y~- miydiler? Bunlardan Lir kısmının çocu getirdiği giin, bu şarkı daha olduğu halde buradan kovulan genç 
hareket ederdi. Uzun seneler Hari· ğar; yalnız bunlardan istifade yolu· şansları harikulade açıktır; bir kıs· popüler olduğu gibi, çocuğun ba. kadın, Parise, akrabasının nezdine 
ciyı• Nazaretinde bulunmuş olan bu nu bulmak ve bilmek lazımdır. mının güzelliği bir afettir; bir kıs- basını da tayin etmek cidden günün iltica etti. 
ihtiyar diplomat bütün bir Rusyayı Taht ve taclara kadar yükselen mının da zeka ve fettanlığı sonsuz meselt:si olmuştu. Günahkar- kadının akrabası ara 
bir tek vergül unutmadan hafızasın halk kızlannı düşünmek bu iddiaya bir umman gibidir. Kader ve kıs· Çocuğun babası kin olabilirdı? sında arabacılar, çamaşırcılar, lsviç 
da muhafaza edebilecek bir kabili. en büyük bir delil teşkil eder. Bun. met, bazan da hazırlanabilir ! Buradan tabur~ar geçmiş idi. reliler; aşçılar ... gibi bir sürü insan 
yette idi . ~:r mülakat a_rasında !ardan bir çoğunun nereden neş'et * * * Tra la ... tra la .. La .. la .. la.. vardı. 
oda hizmetçısı B ... Ed:ne bır bar. etliğini, hangi hadisat fırtınalannın Kralın metresi Mad1m Barr i dö Sade taburlar mı ? Yol üzeri Anda bu aile arasında herhalde 
dak su getirir . Çunku genç _Nazır kendHerini bu yüksek mevkilere çı- isminiz Jan olan bu yerden bir siirü çingeneler lüzumlu bir uzuv demekti! Bu aile 
gırtlağına çok itina etmektedır. kardiğını bilmiyoruz. " Madam dü Bir zamanlar idi... Vokulörde de geçmiş idiler. Sade bu kadar mı? efradının münasebet ve alakaları da 

B. Eden öğle üzeri evine döndü· Barri,,yi hayat sahnesine atan On beşinci halk ağzında bir türkü dola~ırdı : Manastırın her yaştan, her boıdan, büyük konakların ahırlarından; ça 
ğü zaman sevğili karısını ve umumi Luiden başkası bilmez! Kösem Su!. Çamaşırcı kız... her çeşidden bir sürü papazı da maşırh~ne we mutb~klarından bi~ ka 1 
harpte ölen iki kardaşının adlarını tan, Safiye Sultan ve ... Bir çok su!· Çamaşırcı kız. vardı 1 " Çamaşırcı kız, tülJen.len rış ilerı geçemezdı! An bu muhıtte 
koyduğu iki çocuğunu bulduğu za- tanların hakiki menşeleri efsaneler Tülden daha hafif daha hafıf çamaşırcı kız " , manas- kendisini zevcesile kabul eden ve 
man sabahın biitün yorgu"nluQ-unu arasında kalmıyor mu ? k 1 tır papazlarından bilhassa Gomard P:,. kızını da meşru evlad diye ta ~ Çamaşırcı ız . y 

unutur . Taçlara ve tahtlara kadar yük· An Bekü aldı dö Vobermiycnin " kirli çamaşır " nıyan iyi daha doğrusu geniş kalp 
Öğleden sonra B. Eden eğer selmiş, tarihin şöhret sahifelerine Hafif kız.. larile çok meşgul idi. li bir adam buldu; piç kız da bu sa 

meclis içtimaı voksa yeniden neza. geçmiş gözdelerin, sultan ve krali· Ç:ıınaşırcı kız ı . Çamaşırcı kızın yaşadığı devir yede Jan Ronson adını aldı. 
rette çalışır. Kendisi mesleğinin baş çclerin çoğu hakikatte, mukadde Tra la tra la ahlak telakkilerinde şaka bilmiyen - Sonu var -
langıcçda hemen daima nutuklarını 
yazarak okurdu Faka l ~imdi yine -=:.--=.-:~!ı:liQISQ<Jır;;::=~-.---ır;::;ıi-.~~ 

3 Teşrinisani 

er halde ihtiyar büyi 
tanya lmparatorlağtı_ 
solininin genç imperı 

minin tehditi altında bulundut_U 
nındadır ve lazımgelen ihtitayi 
birlere baş vurmaktadır. lngiliı 
Nıl vadilerindeki vaziyeti hiçte 
nedildiği şekilde olmadığından 
yük Britanya İmparatorluğun-' 
tedbirleri ittihaz etmek mecbll 
inde olduğu aşıkardır. Evveli 
vadılerindeki İngilizler sayı 1..ıak1 

dan çok azdırlar; ftalyanların 
sına nispeten hatta üçte bir 
cesinde değildirler. Saniyen, 
zaman devam eden tahakkürnl 
ve boyunduruklaı ı altında tu 
oldukları milletin, tabii bir şeY 
infialinin yüküne tahammül rneC 
yetindedirler ve buralarda hai' 
lunaukları menafi rhemmiyet! 
En nihayet, Fransızların elinde 
lunan yerlerde bir esas teşkil 
ve ltalyanlarca da taklid edil 
olan kültürd nüfuz meselesini 1 

etmişlerdir. lngiltere Mısırda 1 
askeri bir me ıkie maliktir. Bu 
kii muhafaza etmek güçtür ..,e 
ma murakabe altlnda bulundurll 
sı lazımdır. 

lngiltere, sanksiyonlar 111 

sinde İtalyanın gösterdiği şid ., 
mütehayyir olmuştur. lngiltere~• 
sahada uğraşmakta olduğu go 
yor. İngiliz izzeti nefsi, öte 
az çok istihfaf ettiği latinlerin 
de ric'at etmek mecburiyetinde 
mış olmaktan dolayı ken?inİ V 
de edilmiş hissetmektedır. 
burane bir surette ahzi sar t 
tında bulunmaktadır. 

lngilterenin Yakın Şarkta 
mağa çalıştığı iş muazzam bi~ 
Filistin de bir Yahu Ji devleti 
ınağa matuf olan lngiliz proİ 
lıilde, bi• ı\rap hGku netindeıı 
emin olacak bir üs vücu .b 
mekten başka bir gayeyi İ 
etmemektedir. Malum ycı, lıı 
sahillere ve limanlara çok 
olan bir devlettir. Diğer l~ 
Biiyük Britanya Bağdatta d 
oyunu oynayan ve petrol ıne 
olan Irakta kendisine maniltf 
raıı nasyonalist generalcleıı, 
tesadüf eseri olarak, kurtulı11 
lunuyor. Bir daha uzakta, yarı• 
ela da, Rusların mucip ol 
keşmeke~ sayesinde lngiltere 
ki nufuz ve tesirini yeniden ()tij 

etmekte olduğu görülmekt .. ~la 
lngilterenin buğün 1'\J' ~&1 

elde etme.ğe bilhassa çalıştıf ~be t 
rülmektedir ve bu noktanın rtı111 
rüz ettirilmesi gerektir. Biz 3 ..... ' 
evvel bu sütünlarda Türkiye~ llıkt~ 
kasının geçirdiği istihaleye 

1 
~ 'b(i\ 

rimizin dikkat nazarını ce it cd 
bulunuyoruz. Türkiye Sov'fe ~ı-rı 
ittifaktan gittikçe uzaklaş11" ı "" 
Kemal~n Türkiyesi . ~ıük~~ v' 

1~0t 
manevı anla"ış kabılıyetını . S ~i 

1 
yük bir askeri kiymeti h811 <>ld 
bir devlettir. Ankaranın, (.., · "• 
yakınlaşmak için MoskovaY' &ılerı 
mesi vak' ası beynelmilel pO 1 de 
muazzam biı harekeli ifade ~ap 

Biritanya imparatorluğtJl1.-ı lltırı i 

Şarktaki mevkilerinin terk ~ de 
ni zannedenler var.;a, bunl, ~ttd 
oedersem, aldanmaktadırlar· ~~lı~ 1 

~ tii 
İnhisarlar Baş Mii t,llti' 

~lal\ 
Bir müddettenberi Me 

lifke ve havalisinde tetkik ..,e 
de bulunan şehrimiz lnhis•' 
Müdürü bay Muhtar Bayatı 

1eyahatinden dönmüş ve d 
esin'C başlamıştır . 

' 
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l<actmlığı harap eden tek şey 
• • 

EGOiSTLiK 
a..IÜ 

rı nereye gitsek Acaba evll olmayan kadınların, ken-
b·ıktan şikayet e· dlle"nl DUnya yUzUnde yapyahnız hl• et· 

1;~ sürü kadınla meterı hakiki ve maddi ••b•Pl•re isti· 
°CJ•llaktayız. Nü· nad eden marazı bir halml; yoKaa sırf 
.ırıilyonu aşan şe· kendllerlnln yarattıkları bir vahimi mi ? 

en kalabalık Ve bu kadınlar isteseler bu halden kur-
. tulablllrler mi ? 
ınde, insanların ·--- YAZAN : 
tılcları merkezler 

~zlıktan nevrasteniye tutulan 
tın günden güne çoğaldıkla. 

halclcaktır. Hatta iş güç sahi· 
Çok para kazanan ve müsta 
hayat sürmek imkanlarını el. 
· kadınlar arasında ' ile yal
ıt şikayet edenler vardır . 
ktan ve hayatta dostsuzluk 

.. t eden bu kadınlara so 
onlar için hayat bir zevk 

. an çıkmış, tahammülü müş. 
~ Yolculuk halini almıştır 
•ltızlaktan şikayet eden ka
Çoğunda yalnızlık bir itiyat 

•lınıştır. Ancak şurası da dik 
llyandır ki yalnız yaşayan ka 

erkek ahbapları pek azdır. 
tının yüzde doksanını kadın· 
·ı eder . 

le rnes'uliyetini kabul etmiş 
tın arasında yalnızlıktan şi
~denlere hemen hiç te rast 
z. Bunun sebebi basittir : 
n çoluk çoçuğa kanştı mı, 

tını düşünecek vakit bula
~endini yalnız hissetsin 1 

lGrı vaktini kocası ve çocuk· 
da taksim etmeğe mec 

~kadının kendini yalnız his· 
ne elbette imkan yoktur 1 
Yakın bir mazide, kadmlık 

yalnızlık diye belliba lir 
lılc mevcut olmadı~ı mu-

tır . Şu halde, hastahğm 
~i son değişikliklerden 

llaeydana çıkmış olduğuna hük 

' )'anlaş olmaz . 
!er~~ evli olmıyan kadınların, 
~Ilı dünya yüzünde yapyalı 
I trneleri hakiki ve maddi 
ere istinat eden marazi bir 
' Yoksa sırf kendilerinin ya. 
rı bir vehim mı? Ve, bu ka. 
ıateseleı bu halden kurtulabi 

"ai ? 

~nız~ıktan ş~ka~et eden kadın 
ndı kendılerıne şu sualleri 
l"ln& Ye cevaplarını da gene 
nirı vermelerini rica ediyo· 

' BClfkalanna karşı şefkatle, 
harelcet eder misiniz? Baş· 

1
h dertleri, müşkülleri, keder 

~"inçleri sizi alakadar ediyor 
\i; lllara bir yardımda bulunmak 
a llrzu duyuyor musunuz ?. 
~ Başkalarının anlattıklarını 

.. •tıle mi, yoksa şöyle üs· 
~I lllü dinliyorsunuz ? 

llhlan bir şeyi, ileride size 
be dokunmak ihtimali olan bir 
"a lllahiyetinde telakki edebi· 

l llsunuz ? 

lık Ş~hsiyet sahibi olmanın 
~c? ıyi ve şık giyinmekten 
· hıın bir meziyet olduğunu 
~ediyor ve ba şahsi yet sahibi 
"" g'Üzel, şık insanlardan da

"· ~iti edici izler btrakhktnı kvra 
1or 
~· musunuz ? 
aı~ tanıyanlar nasıl bir 
. V Uk~nuza hükmediyorlar? 
~ •lctanizi boş şeylerle mi, fay 

d le illi geçiriyorsunuz? Her 
)ile Yapıyorsan hangisini da a 

... ~1Yorsunuz, muhitinizden 
8.. d _?ıusunuz ?. 
'ttt~~t. suale samim olarak ce

... 'llniz takciirde eminiz ki 
;ız~n seber lerioi keşfet
' çluk çekmezainiz. 

••• 
la laübali mt'şrepte yaratilmış olup 
olmadığınızı uzun boylu düşünme
yin. Hele hayatta büyük inkisara 
uğrayıp uğramadığmızı tasa etme· 
ğe hiç te mahal yok. Çünkü yalnız· 
lıktan şikayet meselesinde bunları 
son derece t-hemmiyetsizdir. 

Şunu da unutmayın ki hayatta 
her kadının yerine getirilmemiş gizli 
arzu ve emelleri vardır. Bütün ka· 
dınların, en çirkininden en güzeline 
kadarı kendi muhitlerinde bir "yıldız" 
olabilmek için duydukları hasret, 
hususi değil, umuui bir histir. 

işte bundan dof ayıdır ki ; (ken
dilerini yalnız hisseden kadınlar, 
kabahata kendilerinde bulmalıdır.) 
diyoruz. Bir İnsan başkalarının ha. 
yatlariyle alakadar olmaz ve sırf 
kendi dar, şahsi mııhitmde uçarsa, 
onun düşünce ve berrak seması da 
bu nisbette daralır. Bu darlık içinde 
hiç bir kadının kendini yalnız hisset. 
memesine imkan yoktur. 

insan en büyük ve mutantan bir 
ziyafette de kendini yalmz hissede 
bilir. Başkalarının hiç bir şeyi ile a· 
lakadar olmıyan her insan - kadın, 
erhk - dünyada tek başına kal· 
mış demektir. 

Etrafımızla alakadar olmıya baş
ladı~ımız zamandır ki yalnızlıktan 
kurtuluruz. 

Sözümüzü bitirelim : Yalnızlık 
tan .şikayet eden kadınlara bir tek 
tavsiyemiz vardır: Yalnızlıktan kur
tulmanızın t e k çaresi, egoist fiti 
bir tarafa bırakarak, etrafınızdaki 
insanlarla içten alakadar olmaktır. 

Bakın, tecrübe edin, bundan 
sonra, kendinizi yalnız hissedecek 
misiniz? 

* * 
__________ ,,_, ____ __,, 

Odun satan köylü· i 
lerden ka2anç ver-1 

gisi alınmıyacak · 
Köylülerin kasabalarda ve pazar 

yerlerinde sattıktan kömür ve odun· 
lar için kendilerinden kazanç vergi 
si arantlip aramlmıyacağmda tered. 
düt hasıl olmuştu. Maliye Vekale
tinden alikadarlna gelen bir tah
riratta bunlardan kazanç vergisi 
alınmıyacağı bildirilmiştir 

Maliyede bir tayin 

Hususi Muhasebe vilayet mer· 
kez tahsil kontrolu bay Macid Yağ· 
cıgil hususi muhasebe tahakkuk ve 
tahsil Şefliğine tayin edilmiştir . 

Dlin bir kumarcı gurupu 
yakalandı 

Ya naçli mahallesinılt. Garip oğ· 
lu Mansur. 1 brahim oğlu Hasan, Afi 
oğlu Bedir, lbralıim oğlu Mehmet ; 
Ahmet oğlu Saidin Yamaçlı mahal
lesindeki bakkal dükkamnda zarla 
ku nar oynarlarken 12 lira 95 ko
ruş para ile birlikte cürmümeşhut 
halinde yakalanmışlardır. 

Şehrimizde' hava dün açiJmış ve 
gün sabahtan akşama kadar günet· 
li geçmiştir. Dün, hava hafif rüzgar· 
lı hararet derecesi gölgede azami lata.. Cazibeniz olup olmadığını 

-,caç, yahut lüzumunda faz ı 20 santigrad idi. 

Ye • 
1 otel 

a 
Türksôdi Sahife : j 

&_ 

~-----------,----·---------------... ---------------
ASRi SiNEMA 

Japon hava kuv
vetleri faaliyette 

Komünizm aleyhin 
de yeni bir pakt 

2 Teşrinisani salı günj akşamından itibaren senenin fevkalade filmi 
BiTMEMiŞ SENFONi, MAZORKA gibi şaheserler yaratıcısı büyük 

Rejisör VILL1 FORST'UN 

(Kör Ebe) 
Tokyo : 2 (Radyo) - 26 ve 27 

Birinci teşrin günlerinde Şanğhay 
cephesinde her koldan Çinliler üze. 
rine ateş açan deniz tayyarelerinin 
240 tane olduğu ve binlerce mermi 
attrklan resmen bildirilmiştir. 

Roterdaıtrda büyük bir 
yangın oldu 

Roterdam : 2 (Ra<Jyo) - Li· 
manda büyük bir yangın çıktı. Dört 
büyük antrepo temamen yandı. Za
rar 800.000.000 franktır . 

Dük dö Vindsör yakında 
Meksikada 

V2~ington: 2 (Radyo) - Alı 

nan haberlere göre; Dük dö Vind· 
sör yakında Meksikaya gidecek ve 
bir müddet orada istirahat c:decek. 
tir . 

Londra : 2 (Radyo) - Tokyo. 
dan alınan haberlere göre; Alman· 
ya, ltalya ve Japonya hükumetleri 
tarafından Komünizm aleyhtarlığı 
üzerine yeni bir paktın yakında Ro 
mada imzalanacağı şayiası kuvvetli 
kaynaklardan teyid edilmekte • 
dir. 

Avam kamarasında 

Oynıyanlar: Dört büyük artist 

Adolf Vohlbruck-Renate Muller 
Jenny Juga - Heinz Ruhman 

Almanca harikulade komedi 

Ayrıca: Buch Jones 
tarafından temsil edilen son derece heyecanlı sergüzeşt filmi 

(Yıldırım Tayyare) 
Edenin kat'i bir cevabı 

L•ındra : 2 (Radyo) - Alman· 
farın müstemleke taleplerine karşı 
ltalyanların müzaherat göstermelori 
dolayısile Hariciye Nazırı Bay Eden 
Avam kamarasında demiştir ki : 

Pek yakında : _Güzeller resmi geçidi 

- Bizden fedakarlık beklemek (8 
hiç bir devletin hakkı değildir. Çün· 
kü bize fedakarlıkta bulunınıyanlar 
bunu bizden bckliyemezler. . 

Telefon : 250 ASRI 

Alsaray 
Buakşam 

Gönül oyunları 
Adolf Vuulberuk - Rentamüller 

8667 

TAN 
Uzun zamandanberi 

gün gddi. 

Sineması 

beklediğiniz 

. Ceyhanda 
ıfptidai maddeler meselesı . ı 

Londra : 2 (Radyo) - Başvekil Çocuk Esırgeme Kurumu j 

Umumi arzu üzerine 

Kan Kardaşlar 
Türkçe film bu program 

la da devam edecek 

BAY TEKİN· 
Meçhul dünyalarda 

Çemberlayn, mebus ve ilim adam· faaliyette 

1 
larından mürek bir heyeti kabul et-
miştir, Bu heyet, iptidai maddeler· . " Çarşamba 
den her devletin istifade etmeleri, Ceyhan : (TÜRKSôZU muha- 1 Tenzilatla m1tine 

1 

30 kısımlık büyük seriyal filmin 

1 inci devresi başhyorUl.. 

lngiliz dominyonlarının toplanması birindt'n) - Bundan bir müddet ev- 1 I ___________ s_6_6_8 ____ ,._. ____ .... ._.,... ______ _ 
için bir takrir vermiştir. vel tf"şekkül Cllen Çocuk Esirgeme -

8662 

lzmirde 

Tütün piyasası bu gün
lerde açılıyor 

lzmir : 2 [ TÜRKSÖZÜ muha· 
birinden ] - Tütün mıntıkasında 
tütiinlerin tamamı denk haline geti. 
rilmi~ir. Pazartesi sabahı her yerde 
tütünlerin balyalama ameliyesi bit 
miştir. 

Çarşamba günü piyasa açıla· 

caktır. 

Damızlıklar ve a;ım 
duraklan için köy 

büdcelerinden 
ayrılan para 

iç bakanlık, damıılıklar ve aşım 
durakları için köy büdcelerine ko
nulan paraların 1938 yılında sar· 
folunmak üzere mahalli bir bankaya 
yatırılmasını muvafık görmüştür. 
Bakanlık, Vilayet iklim ve ihtiyaa
na uygun anaplanda yazılı köy da
mızhklarını ırk ve -cinslerile aşım 
durakları tipleri ve tavuk istasyon. 
lanrun Vilayet komiıyonlarmca da 
ha şimdiden teşpit olunmasını ve 
938 Ye müteakkip finan yılları için 
planlanmasmı karariaştırmıştır 

Bundan başka, köy kazancında 
ehemmiyetli bir yer alan fenni arı
calığm inkişafını temin maksadile 
köylerde eski ve yeni kovanları ih
tiva eden istasyonlar kurulması da 
kararlaştırılmış ve hu kararlar Vila
yetlere bildirilmiştir. 

Umumi ev kadınının 
altınlarını çalmış 

H..edan mahallesinden Musta
fa oğlu Mahmudun genel ev kadın 
larmdan dostu Ahmed kızı Münev· 
verin 12 altın lirasiie bir beşi bir 
yerdesini çaldığı aol~ıldığından ya 
kalanmıştır. 

Kurumu , teşekkül ettiği gündenbe 
ri faaliyete geçmiş bulunuyordu. 

Haber aldığıma göre; kasaba
mızdaki ilk mektt:plerde okuyan 
kimsesiz ve yetim yavrular Çocuk 
Esirgeme Kurumu tarafından gey-

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

-
diril mek ve mektep ihtiyaçları temin -----· 
ve tedarik edilmt-k suretiyle sevin · iş kanunu 
dirilmiştir. 

Cumhuriyet mektebinden 53 , 
Sakaryadan 30 yavru olmak üzere 
83 yoksul ve yetim çocuk, en ünlü 
ve büyük bayramımız olan Cumhu
riyet Bayramında şapkasından 
iskarpin ve çoraplarına varıncıya 
kadar Çocuk Esirgeme Kurumt: ta· 
rafından yeniden giydirilmiştir. 

Ceyhanda 
29 Teşıinievvel nasıl 

geçti ? 

Ceyhan : (Türksözü) En bü· 
yük ve şereflı bayramlarımızdan 
biri olan Cumhuriyetin 14 üncü yıl 
dönümünü .kutlulama için Ceyhanda 
hazıtlıklar yapılmakta olduğunu ev
velce bildirmiştim . Ayın 28 inci 
Perşembe günü kasabanın her ta· 
rafı bı.yraklarla baştan a1ağı Jonan. 
mış ve çarşıdaki dükkanlarla , evler 
kamilen yeşil dallarla süslenmişti . 

29 uncu Cuma günü , Cumhu· 
riyet alanını, hükümet erkanı, mek· 
tepli talebeler ve on binlerce kasa
balı ve köyfü halk doldurmuş bulu
nuyordu. 

Saat tam (10) da merasime 
mektepli talebelerin söylediği İstik· 
lal Marşı ile başlandı . Halk kürsü
sünde evvela kaymakam onu müte 
akip maarıf memuru ve diğer bir 1 

kaç kişi tarafından da yine nutuklar 
söylendi ve saat (11) de yine mek- ' 
teplerin söylediği istiklal marşından 
sonra merasime nihayet verildi. 

Akşam fener alayları yapıldı , 
ve ayni akşam Yıldız Gazinosunda 
Cumhuriyet Bayramı şerefine bir 
balo verildi . (30) uncu akşamı da 
~alkevi Gösterit Kolu tarafından 

- Gerisi dördüncü sahifede -

bu 

Kanım Nu. 3()()8 : Kabul tarihi : 8161936 

Ne§rı tarıhi : 151611936 

-Dünden artan-

Madde 136 - iş ihtilafının halli hakkında kanunda tasrih edılıniş O· 

lan şekillerden her hangi birile kesinleşen kararlua ittiba etmiyen işve· 
· rene lokavt hakkındaki cezalar tatbik olunur . 

VI. iş hayabnm murakabe ve teftişi hakkındaki hükümlt-rden dolayı 
cezayı müstelzim haller 

Madde 137 - iş hayatının takib, murakabe ve teftişi sırasında 92 
nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı mükellefiyetleri yerine getirmiyen 
kimselere beş liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası verilir . 

işbu mükellefiyetleri ifadan imtina suçunun tekerrürü, iici kat para 
cezasile birlikte bir aya kadar hafif hapis cezasını dahi müstelzimdir . 

Madde 138 - 97 nci madde mucibince teftiş defteri bulundurmıyan 

veyahut aynı maddede yazılı beyannameleri nizamen muayyen zamanlar
da doldurup ilgili makama vermiyen işveren veya işveren vekili, beş lira. 
dan elli liraya kadar hafif para ceza•ına mahkum edilir . 

işbu beyannameleri hakikate uımaz veya eksik bir tarzda dolduran 
işveren veya vekiline, bir haftadan bir aya kadar hapis cezasile birlikte 
elli liradan iki yiiz liraya k~dar agır para eczası verilir . 

Madde 139 - 1 ) 98 inci maddenin biriııci fıkrasındaki yasak hü· 
hiimlerinden her hangi birine muhalif harekette bulunan İşverene veya 
vekiline, bu hareket kanunen daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde 
yirmi beş liradan aşağı olmamak üzere hafif para cezası verilir . 

2 ) Aynı maddenin ikiııci fıkrasındaki yasak hükümlerinden her han 
gi birine muhalif harekette bulunan işçiye, bu hareket kanunen daha ağır 
bir suç teşkil etmediği takdirde, beş liradan aşağı olmamak üzere hafif 
para cezası hükmolunur . 

Ceza hükümlerine mütt"allik mütemmim madde 
Madde 140 - Bu kanunun hükümleri mucibince işverenin uhdesine 

terettüb eden her hangi bir mükellefiyetin yerine getirilmesi dolayısile 
veyahut bu kanun hükümlerinden her hangi birinin tat bikı neticesine müs
teniden işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapan İŞ· 
veren veya işveren vekiline elli liradan aşağı olmamak üzere hafif para 
cezası hükmolunur • 

Dokuzuncu muvakkat fasıl 
Teşkilat 

Madde 141 - iş kanunu hükümlerinin tatbikatını temin ve takib et
mekle mükellef olmak üzere, bu kanunun neşri tarihinden itibaren, lkti· 
sad Vekaletine bağlı hir "iş Dairesi" kurulur. Bunun Ankarada "Ge· 
nel Merkezi " ve memleketin lüzum görülen yerlerinde kollan vardır . 

8303 -Sonu var-

•• un. 8670 

• 
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Sahife ; 4 Türksözü 3 Teşrinisani 

Köylü ormanlardan Grup birincilikleri Adana Elektrik Türk Anonim Şirketi: 
nasıl faydalanacak? - Birinci sahifeden arlan -

Köylerde hayvan otlatma 
işleri de düzene koyuluyor 

3. - çekilen kurada: 1. - Mer
sin 2-;- Konya, 3 - Diyarbekir 4-
Seyhan , 5- Kayseri Bölge şampi. 

yonlarına çıkmıştfr. 

Müze karşısındaki bürosunu Kolordu caddesinde 
buğday pazarı yakınındaki yeni binasına nakletti-

_ .... .....-..... 
~ ruı1 l U..4l 

.. .,.-~1934 

-

ğini sayın halka bildirir • 8671 

-----
4 - Cuma günkü maçların 

birincisi olan 1 - 2 galibi 
ile 3 numara saat 12 .30 da başlıya· 
caktır. Bu maç biter bitmez öteki 
takımlar oynıyacaktır. 

KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAYADELEN SU · 

!arı ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

\Matbaacılık! Gazetecilik\ 

: 
bir cild, renkli ve ıaı ' Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto l LAN 

Orman genel direktörlüğü, köy 
lünün ormanlardan istifade şekille
rini tesbit etmiş ve köylülerimizin 
pazar yerlerine getirilip satacakları 
odun ve kömürü orman idaresinden 
en kolay ve masrafsız bir şekilde 
alabilmeleri için tedbirler almıştır . 
Bu tedbirler şunlardır: 

Arttırmaya çıkarılan küçük par
tiler halindeki parçalara her köylü. 
nün ayrı ayrı iştiraki ve hepsinin 
ayrı ayrı orman idaresi ile mukave· 
le akdi pek masraflı ve köylüyü 
bir çok zorluklara uğratmakta oldu
ğu görülerek satışların gurup halin
de yapılması esası kabul olunmuş· 
tur . Bıı suretle bir köyden olan bü
tün köylüler arzu ettikleri takdirde 
hepsi birleşerek geçımleri için kafi 
miktarda bir ormanı grup halinde 
işliye bileceklerdir. 

5- Final maçı saatı T.S.K. 
5eyhan Bölgesi Başkanlığından te· 
lakki edilecek emirler saatı tayin 
edilecektir. K A. YADE LEN 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

* 

T A B 

bir kapak bölgede a~ 
cak Türksözünde yı t'
pılır. J 

Resmi eurak, cJ 
r kiti veller, de terler, çe t 

karneler, kağıt, ı31 

kartvizl~ ve bi(urıııJlll 

Çok mühim bir ka-. . 
nun proJesı 

- Birinciden artan -

KAY ADELEN su· 
!arı ve gazozlıırı en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAYADELEN su· 
lan ve gazozları e
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

* 

KİTAP 
* 

C l L D 

b . 1 .. nkııl ta ış erınız, e 

b. d oıfil 
ır zaman a en . ~ e 

bir şeklide en zarı! ~ 
rufatla Türksözünde 'f' •" 

ıı:•r 
pılır . •"11 

Işık söndürme işleri, 
Belediye, itfaiye teşkilatının ko· 

runma bakımından vucudlandırılma
sı ve kuvvetlendirilmesi, göz temiz· 
leme, sıhhi yardım, enkaz kaldırma 
ve teknik tamir servislerinin, emni
yet hizmetinin çihazlanması, sivil ko· 
runma heyetlerinin teşkili. 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişrlerdeki kırmızı ( KAY ADE· 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. I<A Y ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KA YADELEN depolarıdır. Büyiık damacanalar: lCO kuruşa ev-

Kütüphanenizi gü
zelle~tirmek istiyorsa-
nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 
sinde yeptırıuız. 

0

Nefis 

* 

GAZETE 
Tün.sözü matba;; ~ 

sı "Türksöziindeıı. bl ,,P~ 
ıeıı, . .., 

ka her boyda ga ~~. 

-'---------' mecmua, tabeder. ~ Orman idaresi ile yapılacak mu 
kavele ise bu köylülerin aralarından 
seçecekleri ve vekil edecekleri bir 
vekil ile yapılacaktır . Bu suretle 
hem muamele kısaltılmış hem de 
köylü ayrı ayrı mukavele masrafın · 

dan kurtarılmış bulunmaktadır. ı 

i lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suyu ile _________________ _.,. ~ 
yıkanmaktadır . 8495 58 

..... -~------------~;;.;..---~--·-----~---....; 

Köylülerin kendi aralarında se
çecekleri vekile verecekleri vekalet· 
namenin yalnız ihtiyar heyetinin tas 
dikinden geçirilmesi kafi görülmüş 
ve köylü bu hususta noter ması a · 
fın :lan da kurtarılmıştır. 

Belediye itfaiye te~kilatının ko. 
ruma hizmetleri bakımından vucud· 
landırılması, nakil vasıtaları ve umu. 
mi hizmetlere aid diğer belediye 
müesseselerine mensup şahısların 
korunması, maske ve sığınaklar inş<-· 
sı. 

Gayri menkul malların ı 
açık artırma ilanı 

Ceyhan icra memuı luğundan : 
D. No: 9341292 

Arttırmaya konulmasında bir Pasif korunma tedbirleri ıçın 

Açık artırma ile paraya çevrı

lecek gayri menkulün ne olduğu : 
697 M.M. bir yer üzerinde kurulu 
4 odalı bir ev . menfaat görülmiyen hususlarda ise hususi idareler ve belediyeler büd. 

pazarlıkla satış yapılması mümkün celerine yardım adile devlet büdce· Gayri menkulun bulunduğu mev. 
olabilecektir. , cesinden açılacak bir hususi fasla ki, mahallesi, sokağı, numarası : 

Evvelce üç taksitte alınması esas h k"' Ceyhan Büyük Kırım mahallesinde. para koymaya Ü umet mezun sa· 
ittihaz edilmiş olan ihale bedelleri d Takdir olunan kıymet : 1000 lira 

yılmakta ır. 
tutarının ise bu hususta gene köy- 2290 numaralı kanun ve genel Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
!ünün sıkıntıya maruz kalmaması ve kurmay başkanlığının hava kimya 1-12-937 çarşamba saat 14-15 
faizcilerin yardımlarııı a muhtaç bı- ve taaruzuna karşı koruma bakımın· d,~ Ceyhan icra dairesinde. 
rakılmaması düşünülerek taksit mik. dan vereceği direktif mucibince ye· 1- işbu gayri menkulün artırma 
darları dörde çıkarılmış ve birinci J J b ni yapılacak şehir p an arı ve un· şartnamesi 1-11-937 tarihinden 
taksit ihale bedeli tutarının yüzde dan başka endüstri projesi genel itibaren 292 No. ile Ceyhan icra dai-
1 O u olarak diğer taksitler ıse ı k'k kurmay başkan ığınca tet ı ve resinin muayyen numarasında her-
yüzde otuzar olarak hesap ve tahsil k ( tasdik olunaca tır. kesin görebilmesi için açıktır. landa 
edilmesi kararlaşmıştır . Bu suretle yazılı olanlardan fazla malumat al· 
köylü ilk taksit emvalinden elde 
edeceği _kazanç ile diğer taksitleri ,-·------------, mak istiyenler, işbu şartnameye ve 

ödemesi temin edilmiş bulunulmak. 1 Tu·· r,ı .ırso·· zu·· ı 934 292 dosya numarasile memu-
tadır. ~ riyetimize müracaat etmelidir. 

Genel direktörlük bundan ba~. 2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
Gündelik siyasi gaıete d J k · Dl 7 5 · be ka, memleketin milli bir varlığı olan _ _ _ __ _ rı a yazı ı ıymetın ıo , nıs • 

hayvanların otlatma işlerinin bir dü- Ab 1 tinde pey akçasile veya milli bir one şart arı 1 
zene konulması hususunun teminini j bankanın teminat mektubu tevdi 
teşkilatından istemiştir. Orman ida- K edılecektir · (124) 

uruş 

releri hayvan otlatma yerlerini der. 12 Aylık l200 i 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
hal ayıracaklar, orman postalarına 6 Aylık 600 I diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
nerelerinin orman ve ne gibi yerle- 3 Aylık ~00 sahiplerinin gayri menkul iizerin· 
rin orman mefhumuna giremiyece- 100 deki haklarını hususile faiz ve mas-1 Aylık 
ğini tesbit edecekdir. Hayvan sahip. ' rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
!erinin ormanlardan ne suretle isti- ı - Dış memleli.etleı için Abone tarihinden itibaren 20 gün içinde 
fade edeceği köylülere anlatılacak- bedelı değişmez yalnız posla masrafı evrakı müsbitelerile birlikte nıemu-
tır. zammedilir. riyetimize bildirmeleri icap eder. 

Sazlıklar, muhitin tabiatı itibarı- 2 - ilanlar için idareye müra- Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
yle kuru ve haltalık yapılmıyan ye. caat edilmelidir . bit olmadıkça satış bedelinin pay-
rler, sitep filorasiyle örtülü yerler \.. ____________ J !aşmasından hariç kalırlar. 

her çeşit dikenlikJ,;r, fundalıklarla 4- Gösterilen günde artırmıya 
devlet mmanlarının bitişik olmıyan iştirak edenler artırma şartnamesini 
ve sahası beş hektardan az sahipli okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
arazi iizerindeki ağaçlı yerlerde tifta r-------------, ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve karakeçi ve hava hayvanları da I 0 . . N d. ve itibar olunurlar. 
dahil olduğu helde her cins hayvan ışçı e ım 
otlatılabilecektir. 5- Tayin edilen zamanda gayri 

Orman kanunu mucibince, hay- Y Urtman menkul üç defa bağrıldıktan sonra 

1 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 

van arın geçeceği yollar tayin ve 
tesbit olunacaktır. Ormanların plan Yeııi Otel karşısında açtığım \ artırma bedeli muhammen kıymetin 
(arı en kısa bir zamanda yapılacak· diş muayenehanemde saat 6 dan yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
tır. 21 re kadar hasta kabul ettiğimi ı tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 

ve tedavi ve diş imali hususunda alacaklılar bulunup ta bedel bun· 

Ceyhanda 29 teş
rinievvel nasıl geçti 

- Üçuııcü sahifeden artan -

bir müsamere yapıldı . Müsamereyi 
seyr için bir çok halk toplanmıştı. 

Çarşının muhtelif yerlerine kp. 
rulan Takzaferler elektrik ve fener
lerle aydınlatıldı . 

Cumhuıiyetin 14 üncü yıl dönü
mü bu yıl denilebilir ki, Ceyhanda 
rşsiz bir surette kutlulandı. 

muhterem müşterilerime a z a m 1 !arın o gayri menkul ile temin edil-
teshilatı gösterdiğim gibi cumar- miş alııcaklarının mecmuundan faz-
tesi günleri fukara için tedavi ve laya çıkmazsa • çok artıranın ta-
diş çekmek meccanendir. 8656 ahhüdü baki kalmak üzere artırma 

4 15 gün daha temdit ve 15 inci gu"nü 
____ , _____________ .: 

ayni saatta yapılacak artırmada , 

bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala

cakları nıccmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse1ih:ıle 
yapılmaz Ve salış tafebi düşer 

Bugece nöbetçi 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanesidir 

---~~R----------------~-........ ~ 
Kadastro Müdür-

1 

Radyolar ucuzladı ~ 
lüğünden : ~e 

Kısa orta ve .. "" 
Adananu Tepebağ mahallesinin ~~ 

Abidinıı-şa caddesinde vergice 12 l i Uzun mevceleri pürüzsüz alaJl ~~ 
numaralı ve halen Baytar serom de- ~Ilı 
posu olarak hazinece kullanılmakta • parazitsiz, tabii, güzel ve latif se.S' ·~~1 
bulunan ve Kadastronun 256 Ada \ "' 
ve 1 parselinde yazılı bu mülkün li radyolar ancak Sahibinin Ses~- t~ 
kaydı bulunmadığı ve sahibi meç- bJf ~~ 
hul bulunduğundan zilyedi bulunan nin 100 lira mukabilinde ve ~~~ 
hazine namınıı kayıt yapılmış oldu d l d J ')e ~-( ğundan yer İçin itiraz VP. mülkiyet sene va e i e sattığı ra yo arı ~ 111 

iddiasında bulunanlar varsa (2) ay k b • ld • ~" 
içinde Kadastro Müdürlüğüne mü- a ı ır • ~ 
racaatları aksi takdirde tapusuı>un Satış yeri B l d" karşısında Yeni Mağaıı ı~~'. 
verileceği Kadastro kanun hüküm- e e ıye ı , "lılr, 
ıeri üzerine ilan olunur. 8669 Ş R en . ıza şc .~11 

ilan 
Fabrikamızın 26 Teşrinievvel 

937 tarihli 338 numaralı muafiyet 
ruhsatnamesini zayi ettik. Yenisini 
çıkaracağımızdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederiz. 

Ali Olvi ve Yu
suf Lutfi Kalağ 

oğlu 

Çırçır un ve bez 
fabrikası Adana 
8672 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

'!) ~ 

:-------5-8--7-9-67---------~ 'l~~ 
_../~• 

•----------------------- 1ıı liir 
Maden kömürlerimiz geldi \l• 

~ Ali Rıza Kelleşeker ~ 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somikok, Kripk, ~~

trasit Maden kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude yere e~· 
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins kömürlerine her cihetle rekabet etfll 

tedir. 
Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında 

Kelleşeker. 
8641 

-----

Ali 

8-30 /ı 

~~A.~ta 
IJ\d, 

-ı~tıı 

6 - Gayri menkul kendisine iha· [s~r. -~dd uzba!fekr Loh ~md ah~;~~:~ 
ı ı 1 

ır mu etten erı tet ik seya atın e u ıv ı 
e o unan kimse derhal veya veri en " ı b 
mühlet içinde parayı vermezse ihale Doktor Muzaffer Lokman Adanaya dönmüştur· ~ ~th, 

'ıtr 11 ,., 
kararı fesholunarak kendisinden ev- Hastalarını her gün eski muayenehanesi ~ıı~ rıı 
vel en yüksek teklifte bulunan kimse kabul etmekted'r. C. ./ ,1;- ı 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı . 'ık 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun- • 111 \:,~ 
maıısa hemen 15 gün müddetle ar- '11 td~ 

_J !'ili, il 
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha- ~ • 't 
(e edilir. (ki ihale arasındaki fark ve ______ .... ~h~I ~~ 
geçen günler ifçin yüzdde beşten he- Gazete Ve Matbaa ~11 v, 
sap olunacak aiz ve iğer zararlar th· 
ayrıca hükme.hacet kalmaksızın me Sahiplerinin nazari dikkatine , ~ b~'ıtıı 

~· ~r 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Almanya'nın meşhur " HARTMANN ,, fabrikasının her nevi siyah ren ·~ ~ıltı 

(Madde 133) gazete ve " illüstrasyon ,, mürekkepleri mevcuttur. D4:' tly 
Ev Yukarıda gösterilen 1 - Satış yeri : Mersin Ziya paş~ ~ .. A.~t 

12-937 t a r i h i n d e Ceyhan sokak Nu : 8 ~~ dt 
icra memurluğu odasında işbu ilan 20 - 30 8592 G. Vosbikyan Tecimev~ / 'if lr t 

ve gösterilen artırma şartnamesi dai- . / t,<~ . d 1 •• •• ı,· ,, 
resın e satı '!cağı ilan olunur. Umumi neşriyat müdurıı ~h,. ~'lıı 

Bu satış 2280 No.lu kanuna göre Macid Güçlü ~ı;~~ 
yııpıla'taktır . 867:1 . Atlana Türksöiü matbııll~ 


