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'&RüKSEl~ JAPONY AT 
NFERANSI KABUL ED 
OPLANDI ! 

ASSUT 1 

K Mi? 
..-....... '" 

Ponya Çinde öldürülen İngiliz askerleri için 
Londraya tazminat verdi 

Uzak Şarkta 
acı : 3 (Radyo) - Dün öğ'-

lorıra burada dolaşan şayiala
' Japonya hükumeti Çin ihti
bazı devletlerin tavassutunu 

tdecektir. 
4tia : 3 (Radyo) - Bu sabah 
ı~eteler Çin Japon ihtilafında 
ıct elçika, lngilterc, Fransanın 

ilre etmek hususunda muta
rım ..,,_etmektedirler_ 

~~rnaJ gazetesi diyor ki: A-
Ukümeti, Nankin ve Tokyo
ak tekliflerin Brüksel kon. 

tarafından tanzim edilmesine 
) )'ildir . Popolör gazetesi ise 
•lrnaktadır : 

harp şiddetle devam ediyor 

Şanghaydakl bUyUk yang1nları gösteren denizden 
allnmıf bir resim 

İstanbul para 
borsasında 

lstanbul : 3 ( Telefonla )- ls
tanbul para borsasında geçen cu. 
martesi gününe kadar bir hayli ha
raretli geçen muameleler tekrar 
durgunlaşnıaktadır . 

Dün birinci tertip Türk borcu 
tahvilleri 14,20 de muamele gör
müş, ikinci ve 3 üncü tertip Türk 
borc tahvilleri üzerine hiç bir mu 
amele olmamıştır. 

Anadolu demiryolu tahvilleri 
40, 1 O dan, Arslan çimento tahvil
leri de l 1,30 dan muamele görmüş 
bir lngiliz lirasına Merkez Bankası 
tarafından 624 kuruş tesbit edilmiş 
tir. 

Dün Londra borsasında bir ln
giliz lirası 147, l 2,5 frank tan açıl
mı~. 147,13 fraııkta kapanmıştlr . 
Frankta kısnıen istikrara doğru 
bir temayül görülmektedir . 

Altın borsa haricinde dün 1071 
de açılmış, 1072 de kapanmıştır . 

Bu fiyat iki gün evvelki fiyatın 
aynidir. 

iki T ayyarecimizi daha 
şehid verdik 

Şehit havacılarımız için İzmitte 
büyük merasim yapıldı 

Ankara : 31j(Telefonla) - 1Evvelki gün Ankara
dan İstabula gitmekte o!an devlet hava yolları tay· 
yarelerinden biri Karamurselde Tulacık köyü civa
ruıda kesif sis yüzünden bir tepeye çarpmak sureti
le kazaya uğramış ve pilot Ekrem Ermek ile Raşit 
Sami Denıİr şehit düşmüşlerder. Kahraman hava şe
hitler~mizin cenazeleri lzmite getirilmiş ve bugün 
büyük merasimle kaldırılarak şehitliğe gemülmüş
lerdir. 

Mersinde Hafriyat 
faaliyeti başladı ...-; Japon ihtilafını hal için top

kseJ konferansında en ziya. 
tet :verecek amil Amerika
konJeransta bulunmasıdır . 
Amerikan efkan umumiye-

ctaba ileri düşündüğ'ü halde, 
e, İngiliz efkarı umumiyesin

ıcri düşünmektedir. 

1 : 3 (Radyo) - Dokuz. 
tansı bu sabah saat 11 de 
1 sarayında toplanmıştır . 

ı Şbat açmıştır. Konferans-

Tiyençin : 3 (Radyo) - Bugün / 
Jaronlar nıühim bir istasyon olan J 

Suviganyayı zapt etmişlerdir Harp 
bütün şiddetile devam etmektedir. 

Şanghay : 3 (Radyo) - Central 
nevis ajansına bildirildiğine göre 
Japonlar garpte Çinlileri arkadan 
sarmışlar ve en mühim bir geçidi 
ellerine geçirmeğe muvaffak olmuş· ı 
lardır. 

Brüksel : 3 (Radyo) - Bu gün 
açılan dokuz devlet konferansında 
Belçika Hariciye Nazırı Şbağ çok 
mühim bir nutuk irad etmiştir. Ha
tip evvela, aylardanberi devam eden 
ispanya katliamını hatırlatmış ve 
Çin, Japon harbine temas ederek 
demiştir ki : 

.Grup Birincilikleri Profesör Garstang'ın 
dün başladı ;~muhabirimize beyanatı 

~ra.k lngiliz Hariciye Nazırı 
Çın murahhası birer nutuk 

erdir. 
ruzname tesbit 

i rnahafi'in soylediğine gö
trans üç hafta kadar sürecek-

~•: 3 (Radyo) - Şang
•nkin gazeteleri Japonya ile 

t olsa bile her hangi bir 
,. il aleyhinde bulunmasını 

J. Yarlar. Buradaki kanaate 
~ ~nya ile her türlü münase

lılıncsi düşünülmektedir. 

Londra: 3 (Radyo) - Haıici· 
ye nezaretinden bildirildiğine göre 
Şanghayda öldüıülen fngiliz askeri 
için Japon hiikü neti tarziye tazmi
nat vermiş olduğundan bu mesele· 
ye kapanmış nazarile bakılabilir. 

Vaşington : 3 (Radyo) - Hari
ciye nezaretinin bildirdiğine göre 
şimdiye kader Çinden çıkarılan A
merikan vatandc.şlarnın sayısı 4567 yi 
bulmuştur. Elan Çinde daha 5483 
Amerikan vatandaşı bulunmakta 
dır . 

&taydaki entrikaların 
içyUyü anlaşllıyor 

.l::ski Antakya kaymakamı 
lilndarma kumandanı sorguda 

--~~------·--------~-

\taı... O O .. d 'fa : 3 [T RKS ZU mu 
t. en] - uzun zamandan be· 

,,:.da çevr.len intrikaların iç-
~t k ıneydana çıkıyor : 

'd ..... h il . . . . h 
111 

·•ıa a esı cınayetırıın ta 
~c b>'4P111k üz ·re şehrimiz.: ge· 
~ ~ra :fa iki haf ta kalarak bu 

~ :llıiyetli surette meşgul olan 
~ llhtelit Mahkemesi Must"n 

':~~Ogan, ilk tahkikat evrakı
~ licllcbe dönmüştür. 

e.t •retle alakadar olarak it ti· 
len ve tevkif olunarak şeh 

, ~rilen Jandarma Yüzbaşısı 
~ ~ tekrar Halebe iade edil 
• 

1
•Psa konulmuştur. Diğer 

h.ı' er henüz şehrimizde mev
~ ltıaktadırlar. 
• ef p iaz~telerinin yazdığına 
~rn Şamda bulunmakta 
de Ya Kaymakamı Abdül 

\ ~ karışık ve kötü işle a. 
~rülrnüş ve hakkında tev-

tai çıkarılarak aranmağa 
~ ~r. Yine bu gazeteler, 

"'Yrnakamlık dairesi me 
bazılannın da bu cina· 

yet işile alakalı olduklarını kaydet. 
mektedirler. 

HATAY PARTi 
BAŞKANININ ZıYAFETI 

Parti Başkanı 13:ıy Gaııi Tüı k 
men dün Türk IJ::ı;.koıısolo 5u Bay 
Firuz Ke .im ve Refıkası şeıefınt 
hususi Lir öğle ziyaf eli vermişdir. 

Almanyaya gi -
den Demiryol 
memurları 

Ankara : 3 [ TÜRKSÖZÜ mu · 
habirinden ] - Geçen sene olduğu 
gibi bu yıl da Devlet Demiryolları 
idaresi cer idaresi için Alman Dev· 
let demiryollarında muhtelif branş
larda ihtisas kazanmak ve staj yap· 
mak üzere mühendis, depo müdür
leri, usta ve işçilerden yirmiye yakın 
memuru Almanyaya gönderilrmiştir. 
t.: u zatlar orada altı ay ile bir sene 
arasınJa staj gördükten sonra va
zifelerine döneceklerdir. 

Şarkta alev ve dumanları gök 
feri saran harp çok korkunç bir şe· 
kilde devam etmektedir. Gerek ls
p•n~a ve terek Şarkm korkunç bo 
ğuşınası, uiitlin i ısanlara bir Avnı 
pa harbının p\ltlaması çocuk oyun 
cağı ş~kline girdıği hıssini vermek 
tedir. 

Cihan sulhu büyük dı:vletlerin 
birbirile olan bağlılığı ile idame 
edilir. Böyle mühim hadiselerde kü 

- - Gerisi dördüncü sahifede-

Mersin-Konya arasındaki 
maç sıfır sıfır beraberlikle 

neticelendi 

.Bölge şampiyonlarının iştirakile 
futbol Grup Birıncilıklerinin şehri 
mir. stadıııd,ı yapılacağını düıı yaz 
mıştık. 

Mersin Koııya Ş l'npiyoııları 
arasındaki ilk nıaç dün öğleJcn son 
ra şehrimiz sta·lında kalabalık bir 
seyirci kütlesi öııüııde yapıldı. 

Bütün bölgeler şaınpiyonlaı ı 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Ademi müdahale umumi 
komitesi toplanıyor 

General Franko 
kazanıldığını ' 

artık harbın 
söylüyor 

Burgos: 3 
(Radyo) -
Havas ajan· 
sı ınühabiri 

bildiriyor : 
1 Ccne_rnl Frar 
. ko, ispanya 

gazetelcrinı 

beyanatta bı 
lunaıak de 
ın işt.r ki : 
H.ırp kaza· 
nılmıştır.Grı •ı,;~twn~lt'J 
nün biıinde 
fspanyollnr 
uyanacaklar 
ve lıaıb'n 
sona crdigi 
ııi hayretle 
görecekler
dir . 
Salarnanga 

3 (Radyo) 
Gencral Fran 
ko, dahilde 

yeni bir em . o'eneral Franko 
niyet müdür 
lüğü ihdas etmiştir. Bu geniş daire 
müdürlügünc, General Anidan tayin 
edilecektir . 

Londra : 3 ( Rad)O ) - Royter 
ajansı bildiriyor : Ademi müdahale 
Umumi komitesine, perşembe günkü 
toplanlısında şu tavsiyeler arzoluna· 
caktır: 

Heyeli un.umiyesi itibarile karar 
suretlı·ri mutabakatı, cevaplaı ı veren 
devletlerin mutalaalnının tetkiki, fs. 
panya işlerinde her iki tarafı idare 
et'ınek hususunda reise salahiyet ve
rilmesi, planın mümkiin olduğu kadar 
çapuk tatbik mcvkıiııe konması; her 
iki tarafın muharip kalması hususunda 
bir hükiimctin miislenkif kalınası kar. 1 

şısında alınacak birlık ıcdb:rlcrinin 
tetkiki. 

Royter ajansına göre , karar su
retlerinin kabul edilmiş olduğu ka
naati kuvvetle tahmin edilmektedir . 

Sovyet fabrikaları amele 
ücretlerine zam yapıyor 

Moskova : 3 ( Radyo ) - Sov. 
yetler Birliği Merkez icra Komi 
tesi yeni bir karar ittihaz ederek , 
bilumum fabrikalarda çalışan a'lle· 
lelerin gündeliklerine bu aydan iti . 
haren zam yaµmağı tensip etmiştir. 

Kapatılan Arap 
Gazeteleri 

Şam : 3 [Husu;i] - Hükumet 
tarahndan bıla müddet kapatılan 
"Eleyaın" Gazetesinin tekrar intişa 
rına müsaad~ edilmiştir. 

OUzlUkule hafrlyat1ndan bir görUnu, 

Mersin : 3 [ Telefonla ] - Mersir 
Hüyügündekı hafriyat dün merasilllle 
açıldı. Hafriyatın başlaması münase· 
betıle yapılan törende Vali Rükned
din Nasuhioğlu, Belediye Reisi, Kül
tür Müdürü, Emniyet Müdiirü ve A· 
dana Müzesi Müdürü Yalrr.an Yalgın 

Demiryol geliri -
• 

mız artıyor 

Ankar(j : 3 [ TÜRKSÔZÜ mu· 1 
habirinden ] Hazırlanan bir ista-
tistiğe göre; Devlet DemiryolJarının J 

hareket, münakalat ve hasılat şube· 

ve lngiliz KonsoJosu hazır bulunmuş
lardır . 

Bu Hnfriyat üç bölüme ayrılmış 
bulunuyor. Kazı, sıra ile yapılacaktır. 
Birinci kısım bittikten., sonra diger 
kısınılnrın kazısına başlanacaktır . 

Adana Müze Müdürü ile birlikt<! 
bulunan Profesör Garstangı bugün 
ziyaret ettim. Profesör, Hafriyatın ve
receği neticelerin müsbet olduğ'una 

çok emin bulunmaktadır. Profesör, 
Mersin Hüyüğü hakkınd -i bana şun
ları soyledi : 

- Bu yılki Hafriyatımız, her se
nekinden daha müsbet neticeler ve
recek \ c bize eşsiz eserler kazandı
racaktır. Bu Hüyük Anadolunun en 
eski iskc"in izlerini \ c yeni yeni göç 
yollarını bize gostcrecektir . 

!erinde büyük bir inkişaf vardır, Bu ,---~--------·--
inkişaf, bütün iş şubelerinde gayet 
vazih olarak görülmektedir. 

l 936 senesinin Haziran , Tem 
muz ve Ağustos aylarında yolcu 
hasılatı, yolcu ağırliğı hasılatı me· 
sajeri, seyriseri eşya, seyriadi eşya , 
muhtelif hasılat , liman hasılatı , 
6,182,790 lira idi . Bu miktar 937 
senesinin a y n i müddeti içinde 
8,5411637 liraya çıkmıştır . Böyle 
likle 937 s e n e s ı lehine olarak 
2,158,847 liı alık lir fıırk vaıdır 

Dantzigde Nasyonal Sos
yalistlerin toplantısı 

Varşova: 3 ( Radyo )-Danzigde 
Nasyonal Sosyalist partisi toplan· 
tısında mıntıka reisi bir nutuk söy
liyerek demiştir ki: Üçüncü Rayşin 
layrağı yakında Danzing bayrağı 
olacak ve Almanlık her tarafında 
hüküm sürecektir. 

Son Dakika: 
tTAl YA BRÜKSEL KONFERANSINDAN NEVMiT 

Burüksel : 3 ( Radyo ) - Siyası mahafilde dolaşan şayialara gore hal
ya konferansın akibetinin menfi ofacagına kanıdir. İtalyan Delegesi konfe· 
ransın elde edecegi neticelerden teı eddüt izhar etmiş ve yegane faydalı işin 
muharib halinde bulunan iki tarafın doğı udan doğruya kendi aralarında te
Jlıasa davet et;ncnin yegane faydalı bır iş oJacatını soyJemiıtır . 



Sahife : 2 Türk sözü 

Biz kadınlar, icabettiği zaman 

Askeri pil t olm 
ıı--~----

r- *** (\. 
) Hava n1uharebelerine iştirak etmeden de her ( .. .

1 

1 

\ k t k d l w t ·ı·kı ·ı•" ··d f d } Bayram munasebetı e mem e e a ın ıgı ayyarecı ı e mı ıı mu a aa a f .. .. b "k 
büyük hizmetler görebilir. ıı' buyuklerden gelen te rı 

) telgrafları 
-.--....._........_.........,_,....__...,......__ Yazan : Amy Molll on -~ 

Son zamanlarda lngiliz harbiye ı 
nazırı lngiliz kadınlarının askerlik 
ha:y~tına hazırlanma~ına ve milli bir 1 
tehlıke 2uhurunda k .. ndilerinin silah 
altına çağırılabileccğine karar verdi. 

B..ı karar derhal birçok tefsirle. 
re yol açtı : 

- Bu kadın askerler ne ) aIJa· 
bilirler? hangi hizmetlerde kullanı
labilirler ? 

Mademki, münakaşe açılmıştır. 
Bir çokları gibi: 

- Pekala .silah altına çağınla 
bilecek kadınlardan birisi olduğum 
için-Belki bir çoklarından daha 
fazla bu işle alakadar olduğumdan 
ben de kendi kendime sordum : 

- Ka Jın asker? niçin olmasın? bu 
nun i.;in fonlan hagi lıizmetierin ve 
rileceğini bilmek kafidir. lngiliz har 
biye neznretine bu hususta bir çok 
rapor ve projder yağa dursun biz 
bu mesele hakkında bır fikir edebi
liriz, 

« 111gıliz kadm ta)) areci » 

zımdır. Bu işin kadınlara verilme 
sine hiç bir mani yoktur. 

7 - Tayyarelerin tecrübesi. 
8 - Si\'il tayyarecilik ; Harp 

esnasında kadınlar ticaret hatların 
da işliyecek tayyarelere pilotluk 
yapabilirler. Bu suretle tayyareler 
de çalışmakta olan erkek tayyare 
cilcrin harp tayyarclerini idare et 
meleı ine imkan hazırlamış olurlar. 

9 - Umumi nakliyat : 
Elhasıl hakiki muharebe pilot

luğu müstesna kadınlar askeri tay. 
yareciliğin bütün sahalarında çok 
faydalı olabilirler. Mesele onları be 
deni mukavemet ve vücut kuvveti 
de~il teknik malumat istiyen işlerde 
kullanınakt ır. 

Kadınları memleketin miidafaa 
sına hazırlamak istiyen bir nıemle. 
ket onlara tayyareciliğin kapularını 
ağzına kadar açmalıdır. 'le eminim 
ki, vatanın daveti hiç bir zaman ce
vapsız kalrnıyacaktır. Çünkü dünya· 

T. H. Baysal Vali ve Parti 
Başkanı 

C- Size de kutlu olsun. 

T. H. Baysal 
Vali 

K. Atatürk 

Seyhan 

En büyük bayramımızın tebriki 
ne aid telgrafınıyı büyük memnuni· 
yelle aldım.Teş<'kkür ederim. Bu bü. 
yük günün zntı devletlerile bütün 
millet için saadetle dolu bir hayat 
ya~amasına daimi surette vesile ol· 
masını dilerim. 

Başvekil 

C. Bayar 

Seyhan C. H. P. Başkanı 
Vali T. H. Baysal 

Teşekkı1r ve bayramınızı tebrik 
ederim. 

Büyük millet meclisi Reisi 
A. Renda 

Odun, kömür 
** nın hiç bir memleketinde kadinlar Kömür bakkallarda lO 

Kadınlan "asker,, yapmanın pek hiç bir zaman büyük cesaretler gös· 
enteresan bir şey olmadığını sanıyo termekten geri kalmamışlardır. ve hatt[ 12 kuruşa 
rum. Dörder dörder yürümek, talim satılıyor 

= 

a 

lr o 

sanat sah· erini 
m nu ece kanun 

Yasa bu ay içinde çıkacak mı? 
-----·······--

Projenin esasları nelerdir? 
Alman malümata göre; küçük 

sanatlar kanun projesinin bir çok 
temamlayıcı ve değerini artırıcı hü 
küınlerle bezenmiş olarak kamutayın 
bu devresinden çıkması bekleniyor. 

Bir usta kenJi nım ve hesabına 
ve başlı başına kendi mesuliyeti al. 
tında evinde veya mahsus bir yerde 
ailesi ferdleıinden elan veya olmıyan 
sayısı onu geçıniyen çıı ak ve kalfa 
larla birlikte aşağıdaki san:ıtlardan 

hirisini el emeğini ve ihtisasını kul
lanarak yaparsa, bu kanundan fay 
dalanacaktır. Elbise imali sanatları, 
deri sanatları, ahşap \ e plastib eşya 
sanatları , maden işletme sanayii , 
mensucat sanayii, toprak ve taş sa 
nayii, kimya sanatları, şekil, rakam 
ve yazı ile alakalı sanatlar, gıda sa
natları , inşaat sanatları , bu grup· 
lara girmeyen muhtelif sanatlar. 

Yarın Ramazan 

Her sanat şubesinde veya gru
punda geçirilmesi mecburi olan çı 
raklık ve kalfalık müddet ve şartla 
riyle imtihanlannın yapılma şekli ve 
bir usta yanında çalışacak çırak ve 
kalfalarla amelenin azami miktarı 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç dört ay içinde 
yapılacak nizamname ile tesbit edi. 
lecektir. 

Küçük sanatların inkişafı için 
şu tedbirler alınac2.ktır: 

Muafiyetler verilecektir. Kredi 
temin edilecektir. Çıı ak mektep ve 
kursları açılacaktır. Sergiler açıla. 
caktır . istihlak satış kredi koope
ratıfleri teşkil edilecektir. Pazarlık
la yapılacak mi.ibayaalarda ayni 
şartlar ve br.del altmda küçük sa
nat sahiplerinin teklifleıi tercik edi
lecektir. 

T. H. K 
yapmak, kütle halinde muharebeye 

A k ı Ş~hrimizde kömür ve odun pa. 1 
ıı. halılığı devanı etmektedir. 

karetle bakılacak şeyler değildir. Fa. dirildigine göre yarın [ Teşrinisani 
bir çay verdi 

4 Teşrinisani 1 

Erkekler ce110 

-·- --
D ünyada Erkek Ce Q• 

şüphesiz lngiltered lt 
duğu günden itibaren bura&ı 
çocuklanna bütün kapılar•( 

ilk evJad olarak krz d 
nalara dostları : "Başın 53 

o bir -sefer oğlan doğurursuıı-
selli veı irler. Erkek erkek 
ğuran analar, erkek evJadı 
balar horuz gibi kabararak 

Jngilterede erkek evlad 
ladlarn her hususta üstün t 
muhakkaktır. Hatta tah~il \ 
ye meselesinden • tutun da t 

şen yemeklerin en iyisi bılt 
evlddlara ayrılır. Zavallı k~ 
zaman, babalan mirastan 
rum ederler. Bu şartlar allıJI 
tereye erk ekler cenneti dt 
te mubaleğalı bir şey olr118 

mi? 

ALMANYADA BİR '{1-

lmanyada umunıiY 
ve bilhassa tere} 

yapmak, bu ilanları duvarld 
tırmak ve dağıtmak menth 
Bu gibi yiyecekleri halka 
cak neşriyat ta memnudur. 
balık, patatıs, peynir ve sııı 
delerine karşı ağzını sula 
her dürtü ilanlara müsaade 
halde naziler, yağ ve tere1

1 bahsedildiği zaman fena h• 
lenmektedirler, Bu11un da sC 
ınanyanın yağ istihsal edeJ11 
olmasıdır. 

hazırlanmak filhakika kadın için ha 1 t OŞU a~ı Diyanet şleri Reisliğinden bil 

Geçen yıl bu mevsimde üç bu· 
kat kadının beden mukavemeti böyle 5 de ] Ramazan Şerifin ilki ve Bu I ,. 

Kayıdlar bu gün çuk, dört kuru~ kilo!ıu satılan kö- ÇIN GAZETELERiN N 
talimlere mani olacak en mühim a günde arefesidir , Şehrimiz T. H. Kurumu dün pt 
milidir. kapanıyor mür bu gün sekiz kuruşa ve hatta K b } . ç inde, hepsi de Şa 

bakkallarda 10-12 kuru'a satıl· iŞ Se ze eri Ve Ye.niotel Lokantasında bir çay ver l k .. on ikı 
Askerliğin ( Açık hava hayatı ) Önümüzdeki Pazar günü yapı· y miştir. 0 ma uzere 

(saf arkadaşlık) gibi karakterlerinin lacak Adan sonbahar at koşuları maktadır. SOn tÜrf an dalar gündelik gazete çıkmaktad'.r 
kadın hizmetinde de muhafazası la. k Keza 50-60 para üzerinden ı Çayda büyük bir davetli kütlesi büyüklük itibarile biribirlerı 

için ayıdlara başlandığını dünkü satılan odun bugün doğrama oldu bulunmuştur. d' l F k t b"tt b" satış h 
zımdır. ban<'l öyle geliyor ki, mesai- - h d k O d G · · d 1 ·ı kı b ır er. a a 1 a 1 

nus amız a yazmıştı . ğren iği· ğu halde iki kuruştan satılmakta- üz mevsımı o a}ısı e ş se · b I k "d' ler 100 
nl·n hcdeflerı' başka olduğu ı·çı"n ka. · ·· "I" ı d k d ı · k ı S b f" azı arı ço gen ır · mıze gore civar vı ayet er en ay J ze erı satışa çı arı mıştır. e ze ı· C h k •• •• •• Jer 
rargah u ülJeıi de değişmelidir. . . b k 1 b ( ır. 1 • • d td ey an oprusu ha satan günde'ik gazete ' ıçın ir ço at ar gdmiş ve ir kı· Bu İf tizerinde mutlak surette yat arı üzerın e son a ığımız ma gibi lO,OOO den fazta sataıll 

Ben yalınız tanıdığım sahaye ya- sım atların da telgıafla kayıdları acil tedbirler almak lazımdır. liimata göre, domates kilosu dört rs 
nl. tnyyarecılı"ge aı"t kısımdan bahse· 1 A 1 k dl k f 1 k"I ı. b n da vardır. Fakat işin f!a yaptın mıştır . t arın ayı aıı uruş, asu ya ·ı osu on ueş, ar- n 
deceğim. Piyad<'cilık ve topçuluk bu gün akş una kadar drvam ede- bonya kilosu on, ıspanak kilosu beş. az satılan gazetelerin de·ı~n 

Hava kongrası Bu ayın 12 sinde Büyük Ceyhan t 1 1 k d y"'ks 0 k ı a 
hakkında da ayni işaretleri mutahas-' cektir. Bu sen ... ki sonbahnr at ko· kabak kilosu beş, bamya kilosu on 1 an ar a ar u '- 1 1 

sı ları \erebilirler. 1 şularının çok heyecanlı ve her sene. iki buçuk kuruştan ve patlıcan on köprüsünün temel atma merasimi etmelerindendir. Az satı 'I~ 
fngiliz askeri ta} yareciliği mü ta· kinden daha güzel bir şekilde ol· ı Toplanacağını yazdığımız havn rlanesi beş kuruşa, lahana tanesi yapılacaktır. Temd atma merasi- zetenin çok satan bir ga ı 

laa edildiği zaman vakia derhal na- ınası ıçın icnbeden tedbirler kongrası bugün Adana Kulübünde yirmi be:.; kuruşa, limon iki tanesi minde bulunmak üzere şehrimizden yüksek ilfın fiatı istemesiç\ 
zarı dikkatı celbcder: alınmı~tır. toplanacaktır. beş kuruşa satılmaktadır. Ceyhana bir heyet gidecektır. sana garip görünürse ele ı~r 

lngiliz hükümeti bir harp zuhu- • na çok pratik çare bulmuş 
runda hava hucümünün, ha\'a müda ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ Az satan gazete sahip~ 
faa mm ve hava emniyetinin ehemmi- e.!iE~ u zamanda fakir aileler için a 1 k 1 z a r 1 Barrinin gözde bir mahmisi Fon ton terine ilan vermek üzere oı 
yetini çok iyi anlamıştır. Bunun için· kızlarını iki suretle yeliş. blö sarayında hizmetkarları ' lüks eJenl re, gazetedeki ilan ı• 
dir ki hiikümet fngiliz gcnı·ligv ini tay tirmek vardır: Ya başıboş •--im iki gUnlUk hikaye .. Yazan ** - elbiseleri ve mücevherlerile beraber den } üz de beş ifa 75 tent 

"' bırakarak ne olursa olsun 1 
yarecilige teşvik içın elindt>n gelen I yerleşti 1 pıyor ar. 
her fedaka"rlıgvı yapmaktaclır. Mama <emek; yahud bir manastırın kalın ve kızlar burada süs'enirdi. 13aradcı, Volıırniye, ziyafetler, suvareler ter. Bu suretle hem rakip gt 

d 1 k l t k K b t'b d" ı l ı Onbeşinci Luinin rasgele bir der f h b uvnr arı ar asına ıapse me •· en· ir aktrisin şapkası üzerine ağır ve ı e ıyor, ıep gülüyor, ıep eğ eni rin ilan tarifelerini derce ı• 
i u gayretlere rağmen Pilotluk di macnasınd n büyük bir ibret der- akademik münakaşalar }'apılırdı. yordu! kadını metres tutması mümkün de· " 

için anğaje edilen gençlerin ·ayısı ·ıd B 1 ı_ • " h"l · satış ynptıklarını halka ııol 
si almış olun An kızı için manastı Kısa etekl"ı, dekolte go"ğu'"slü sa Dünün mağaza salıcısı, daha ğı i. unun için şöy e uır 1 eı lu o 1 l 1 ·ıA tarife t 

henüz gayri kafıdir. Halbuki kadın, d d J Y r ar; ıcm < e 1 an 
tayyareciliğin hemen bütün sah Ja rı tercih etli! Küçük Jan da Sak· tıcılar, bu mağazaya zamanın en eski bir zamanın sefil piçi, Parisin şeı 'ıye " ye müracaat e il i . an ederek çok satış yapmaktıııı 1)'41 

k .. t kA f t h d h · k"b k d ı k .. · ı-ı Kont Doyarrı"nin uzak vilayetlerde Jı rv ·or azım ar arı manas ırına ve- meş ur zc n o:.>tları, zengı'n i tıyar· ı ar a ın arı mev ·ıını a uı. 1 1 \ı,. 
rında erkege yardııncı ve eş olabı"lı· r. L • 1 h ·ıyor ar. ..ttı "ld" d 1 d k" K d bil 1 k d · · bir kardeşinin karısı , uınacna ey ı Bu takdir de, niçin fngiltcrenin her rı 1

• ları cdbe ,.r ve biran o ur u ·ı, a ın, i ıassa güze a ın ıçın . ~Pi 
Manastırlara mahsus kalın, ağır, müşterıler "satıcı" ile "satılan eşya· ihtirasın, büyük arzu ve heveslerin Kontes dö Barri olJu I 

şehrinde büün ihtiınallara k ırşı ha- biçimsiz elbiseler altında :.enüz altı · 1 k 1 F k d ğ d zırlanacak k dın ve erkekten mürek. yı" biribirine karıştırır, hangisinı a sonu yo tur . a al İşin en o rusu şu ur : 
yaşında bulunan lJu piç Janın haru- dıgv ını kend'I · d b'lnıezlerd'ı Mukadderatı kend'ı "rzusuna Kral 0.1beşinci Lui, Kontes dö Bar· 

kep bir gönüllü tayyareciler teşkilatı 1 erı 1 
• ._, 

kulade güzelliğinden hiçbir şey kay- Jan Roson bu mağazanın en gü· göre idare etmek isteyen güzel ve rinin çılgın bir a~ıkı oldu. Kral,epey 
yapılmasın ?. b d 

etme iğini söyleyeb"lirız ! zel, en güleryüzlüsüdür, En az ciddi fettan kadınların büyük emellerinin ce bir zamandanberi sarayda eğle. 

1 Ben ' kadınların muharebe pi Piç Jan, bu m'.inaslırdan şöle olan sntıcılarınclan birisi idi. İse hududu lıenüz tcıyin edilmemiş· ne niyordu . Madam dö Manenon 
!otluğu için hazıı Janınasırıı ileı i sür- bo"yle birşeyler o'"ğr"'n ıı·ış olduğu lıal· M f L ,. t o·· ·· · · b - K o·· k 1 t k · d · d 1 ~ ın.ı ressam atur, sehpasını 'lir· unun pıçı, ugun ont o ra ı ar ı • talının e emıyor u . 
ınüyorum. Fikrimce tayyareci!ıkle de tam on sene sonra, 16 yaşında .. ı.· k- · k B · · h · · J d k 1 •• 
1 magdzanın uır oşesıne urmuş, res arrının ma mısı an a ·ra ı gor- Jan, çok az vakitte sarayın vı· 1 
t.adınlara verilebilecek işlerden ba çıktı ve burı'uva biı kadının }'anına k · · J b' b .. ·· k d · · ı metme ıçın anın ır le essüınunu ıne. arzu::,una uştu. Fransanın haki ni oldu ·, kazandığı 
zıları şunlardır: fam dö şambr olarak verildi. Fakat.. ki k 

be· eme tedir. Vatta bu kızın tut· Jan, kralın umumi bir kabul gü. mevki onu şimartmadı ; fakat sami 
1 - Yaralı taşıma : Kadınlar Burada ancak iki ay sı2"ınabildl', çün· k 1 d 1 ... un arın aıı( ır. nünden istifade etti ve kralın sofra. mıyct, ciddiyet ve ağır başlılığı da 

pekala cepheden hastahaneye ve kü bu madamın iki oğlu da, Piç Ja- F k t ğ b ı ı · · ki' a ·a a ır aş 1 uır zarın ıpe 1 sımJa yer aldı. ayni zamanda dudaklarından eksik 
hastahaneden cepheye gidip gelecek na gönünllerini kabtırmışlardı 1 şallar görme'< isteme i bu ahengi 

1 · · 1 d b·ı· ı K ı O b · · L · h b olmıyan sevimli tebessümü ile Na· tayyare erı u are e e ı ır er. Pariste Növdes pöti Şan soka- bozmuştur. Piç Janın da henıen ar· ra n eşıncı uı, ma sus u 
· f b' J b ı d E zırları bile korkuttu . Mamaf ı basit 2 - Nakliyat : Yeni ınctkinalar ğında M. Calil tarafından tesis edil· zı hizmet ettil'•i bu ağır başlı zat zıya ette ızzat rnzır u un u · t-

~ f ·· 1 ·• ı · d" ı d" bir metreslikten resmi m .. tresliğ~ 
fabrikalardan tahsis edildikleri üsle· miş bir moda ve tuvalet ma~azası Kont Jan dö Bassid"ır. Ve burldan ra ta soy enen soz erı ın e 1 V<! ... 

Z d t ld ğ · · k b ı geçmek için saraya resmen tcıkdııni 
re gidecektir. Bu işi kadınlar mü· vardı. liç gün sonra Kont, Matmazel Jan en os o u u ıçın yeme te u u- lazımdı. Bu da 22 Ni an 1769 da 
kemmel surette yapabilirler. Bu mağazanın bir manastırdan Dansoıı Rousomı angaı"e etmiş ve nan halk kadın ve kızlarının gü~el. 

3 K 'f f t ğ f 1 farkı ı_t H k k 1 k 1 !erini de tesbit etmekten geri dur· oldu. Kral kendisini sarayın büyük 
- eşı ve u o ra r ama: YOK u. er a şanı a ın ~apı ar vali le s·ııi Je J ının "Kahya kadını,, kabul salonunda ve bütün hanedan 

Bu işi de kadınlar düşman şehirleri kapanır, zincirlerle arkadan bağla· tayın e}·leını"ştırl madı · k" h d I" 1 d ı· er anının uzurun a se am a ı; c ıni 
üzrrin-fc olmamak şartile bizzat hu. nır ve içerideki kızlar da dışarıdan Tuh f bir hadise olmak üzere Jan göze giren kadınların en k tuttu, kulağına bir i i aşk kelimesi 

Mezbahada kesılerı 
d 

,ı 

vanların mık ~ 

Şehrimiz Mezbahasınd~ 
Teşrin ayı içinde 3586 KoY 

d. 111' 
sıgır, 1014 keçi ve ye ı 1 

silmiştir . 

Bir Öliinı 

Tütün Fabrikası Müdiİf 
Tuglu'ııun kızı ve Di~ rtıbt 
Belgen'ın Eşi Güzin Belge 
hastalığından iki gün cv~t 
yaşında ve kısa bir z mao ' 
bulda vef.ıt etmiştir . . 

Ölüye Tanrının rahm;!!J 
- - trl'lD Ffrad ailesine baş sağlıı;1 

nuruz . 
dudlarda görebilirler. hiçbir kimse ile münasebet peyda Kont dö 13arrının mahmisi manastı başında idi. Janı çok beğenen kral, mırıldandı . 

4 - Mühendisler: Heme~ bütün 1 edemezlerdi. ıın mahut papazının Voherniye adı mabeyncilerinden Lebeli bu kadını B b · 
B d k İşte, isimsiz Jan , gayri ugece nö etçı tamir işleri emniyetle kadın dlerine ura a, ço güzel kızlar vardı. nı aile adı olarak seçmiştir! bıılmıya memur etti . resını 

krkedilebilir. 1 Bir manastıra benzemekle beraber Artık muvaffakıyet başlamış de· Bundan sekiz gün sonra ... Jan , Fransa kraliçesi oldu. Ilelediye civarınd0 
6 - Radyo : Her tayyarenin bir krala arz ve taktim edilecek kadın mektir. Yeni adile Matmazel jan Piç Jan, Jan Romer veya Kont Dö - SON - 1 yeni eczanesidif 

radyo postası ile techiz edilmesi fa. ~!!İıiııiııi..,..,.._ .... -..._ __ _.....,....,.ıiiııİıııııl __________________________________________ -----------



Balkanalard 
ma,, 

Leh gazetesinin şayanı dikkat 
bir makalesi 

~--------··~------~-

tanın en büyük gazetesi 
er V arşavski ) Balkanlara 

enteresan bir mak.le neş. 
ir . Belgraddan g&tderiletı 

on Baı'bar imzalı bu maka. 
ikan devletluinia silahlan. 

_..,._ bahsedilmektedir. 
galletesi 1i)yle diyor : 

°8Mgıristan de dahil olduğu 
latkan de•letleri ordulanaı 

lüratle hazırlamakta devam edi 

~erin son aylu içia 
~~arı aakeri mıncwalarda 

heyetler Ge bulunmuşlardir. 
ralardan alınan neticeleri Bal 

~iıuharbiyeleri Ankarada 25 
0

nde müzak, .. re etmişlerdir . 
retle Balkan paktını imzala

letfer 60 milyonlu bir ittifak 
na geti6miıler demek oluyor. 
ittif alc bHdizatında büyük 

lalceri ~uwet tetkil eder . Bu 
aUden ,Ue u~ni art
dlr • Bu Aıdular a1ihlari , 

leri itibarile henüz yeknesak 
•le lama119Şsa •, ene.Is 

an g.,retle'l'fe , sillı· 
611 R>n mtllcemmeflyet te. 

çahıdmııtar. 

t.tot..rrir nniblesinde bu :iene 
de.ıetle.ıinin yıptıklan ma

mevkilerini anlattıktan 
diyor ki : 

~uroslavtar, bu seneki manev· 
memleketlerinin şimali garbi
)llpblar. Bu suretle, malHtYI'•· 

malnaclm teknik talillller ol. 
ve lcomfllfarına karp biç bir 

aiyet beslemediklerini göster. 
ıatediler. 

r::-'1-lhllıır ..... ..,.a., .... , Bu&pr 
boyunda ve Makedonyo<.la 

r. 
l'Grlder, Türk -Bulgar huduJu 

boyunda, Edime boyunda yapblar. 
Anadoludaki m .. nevralar ise Türki
ye11~ 1ahilden korunmasını temin 
malfSadiyle >-8ptl111ıt*Jr. Bütün bu 
manavralar, Balkan cje.vletleri arasın· 
daki görüş ve hedef birliğini göste· 
ıır. 

Şurası kayJe şayandır ki, Yugos 
lav manevraJan yapılırken, başta eı 
kinıharbiye reisi olduğu halde bir 
ltalyan askeri heyeti de hazır bulun. 
muştur. Bir kaç yıl önce böyle bir 
şeyi tasavvur etmek hile kabahat ad ... 
dedilirdi. 

HarbitHDumiden itibaren iki dev 
Jet orduları birbirlerine düşmanca 

muamele ederlerken, Graf Cianonun 
Belgrad ziyaretiyle imzalanan Yugos 
lav-ltalyan dostluk paktından son· 
ra bir hatyan askeri heyetinin de 
Yugoslav manevralaımda bulunuşu 
iki taraf dostlutunun çok kuvvetlen
mekte oldutunu gÖltermiştir. 

Dip, tar•n ıuruı da malum 
dur, ki Türkiye, ,erek Balkanlarda. 
gerek yakın prkta harp sanayiini 
inkİ19f etti11ertlt harp-.letleriai ilen· 
di .... e yapmağa ayan tııe .ele· 
niz tezgahları olan yefine !de\tlet· 
tir. Bu hususta onlar birinciliği al
maktadtr, Harpten evvel, Balkanlar 
silih itibariyle çok zayıf addedilir 
di. F akıt, Balbn ve oihan harbi 
bunun aksini isbet etMiftir. 

Bugün, bu devletler, kendi hu 
dutlarının düşmana karşı muhafaza.. 
11 için liaıa gr8eo askeri l.aırlıklar1 
yapmakta ve •İlah kuweti ile IGen
dilerini emniyet alhna almap oalış 
maktadırlar • ,, 

Otto Barbarın makalesi uzun 
dur. Biz bu mabicyi büti•a olarak 
aldık. Muharrir, Balkan devletlerini 
yalnız bir cihetten, deniz silahları 
bakımından zayıf görmektedir . 

İtalyan Hariciye 
Nazırı 

Ayın onbeşine doğru 
· geliyor 

Ankara: 3 [Telefonla]-Anka· 
rayı ziyareti mukarrer bulunan ltal. 
yan Hariciye nazm Kont Cianonun 
bu ayın on beşine doğru sehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

ltalyan Hariciye Nazırının, An
karayı ziyaretinin gecikmesine se· 
bep Yunanistan Kralı Majeste Jor· 
jun Romaya gitmesidir. 

Kont Ciano, ) unanistan Başve· 
kili General Metaksasm Atinaya 
dönmesinden sonra seyahate çıkan 
Yunan Kralının Romadaki mülakat 
larında hazır bulunmuştur. Mütea· 
kiben, Türkiyeye ge),c,ktir. 

Yeni Sovyet Elçisi 
kim olacak 

Ankara : 3 [Telefonla) - Sov· 
yet Rusyamn deığişecek olan Anka· 
ra Elçisi B. Karskinin yerine, eski 
Ankara ve şimdiki Paris elçisi Su· 
riç yoldaşın geleceği söylenmekte· 
dir. 

Ywd4Mf 1 
Turk hiç bir savaşta diğer Ulus· 

lardan geri kalmaz. " Beynelmilel 
Arttırma ,, gOnünde de ödevini 
yap. 
lJlusal Ekonomi ve ArUırma Kurumu 

Portakallarımıza Alman
yadan yeni talepler 

lstanbul : 3 (Hususi) - Dün 
Almanya Türle &.ret odastndan 
şehrimiz ticaret odasına bir mektup 
gelmit, .llir fiırena bakbnda malu
mat istemiştir. 

Kral Karol Çekoslovak
yaya gitti 

Bükreş : 3 ( Radyo) - Çekos. 
lpvak Reisicumhuru Beneşin daveti 
üzerine Kral Karol Veliaht ile bir
likte Moravyada bir av partisi ya11-

mak üzere Çekoslovakyava hareket 
etmişlerdir. 

Bükreş : 3 (Radyc) - Çekos. 
lovaky2ya giden Kral yerine vazife. 
sini Başvekil Tatare~ko ve nazırlar 
kullanacaktı. 

Lehistana gidecek Türk
ler müşkilat görmiyecek 

Ankara : 3 ( Telefonla ) - Tür 
kiyeden Lehistana ve Lehistandan 
Türkiyeye gidip gelmek ıstiyen 
Türklere Leh hükumeti tar. fından 
müşkulit çıkarılıyordu . 

Yapılan bir anla~ma ile bunun 
önü alınmı 1tır . 

Grup Birincilik
leri dün başladı 

- Birinciden artan -

spor kıyafet1erile önde bando oldu· 
tu halde Asfaltı takiben saat 13.30 

Sahife : ~ 

ASRi SiNEMA 
2 Teşrinisani salı gün'i akşamından itibaren senenin fevkalade filmi 
BiTMEMiŞ SENFONi, MAZORKA gibi şaheserler yaratıcısı büyük 

Rejisör VlLLl FORST'UN 

(Kör Ebe) 
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) 
Pek yakında : Güzeller resmi geçidi 

1 Telefon: 250 ASRI . 

TAN Sineması 
Uzun zamandınberi beklediğiniz 

gün geldi. 

BAY TEKİN 
Meçhul dünyalarda 

30 k1S1mlık büyük seriyal fılmin 

1 inci devresi başlıyor!!!.. · 

8662 

8667 

,,,. 
Alsaray 

Bu akşam 

Gönül oyunları 
Adolf Vuulberuk - Rentamüller 

Umumi arzu üzerine 

Kan Kardaşlar 
Türkçe film bu program 

la da devam edecek 
Çal'lamba 

Tenzilitfı m1tine 
8668 ----------------------' ____ , ________________ .... 

da Atatürk Anıtına gelmişler ve tö. --·----·------ -----------------
renle Anıta bir çelenk koymuşlar ve 
müteakiben Jizi halinde stadyoma 
gelmişlerdir. 

Saat 14,25 de Mersin-Konya 
Takımlan statda yer almış tam 
14,30 da maça başlanmıştır. 

Maçın ilk devresi her iki tarafın 
karşılııdı hücumlarile devam etmiş 

ve böyltce bitmiştir . Oyunun ikin 
ci devre1i de keza böyle: sürmüş ve 
maç beraberlik!<! neticelenmiştir. 

Dün aldığın ız malumata göre , 
maç bugün ayni saatta tekrarlana· 
caktır. Bu maçın galibi üç numara 
lı yani Diyarbekir takımile karşıla
şacaktır. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

t.anıın Nn. 008 : 

iş kanunu 

-Dünden artan-

Kabul tarıhı : 8161936 

Neırı tarıhı : 151611936 

Hükumet, bu husustaki esas teşkilatı ile bu teşlrilit içindeki muhtelif 
makamlar veya memurlann sa1ihiyet derece'erini ve vazifelerini gö .teren 
ayrı bir kanun layihasını, en geç iş Kanununun ikinci mer'iyet y1h içinde, 
Büyük Millet Meclisine sevkeder . 

ey handa 
- Yurddaş ! 

Portalcallarımwn her yıl iyi ab. 
c&ları fll,aamda Almanya daima bi· 
rinci mevkü ~gal ettiği için daha 
şimdiden portakallanmız hakkında 
malumat istenilmesi aJakadar maba 1 filde ehemmiyetle karşılanmıştır. 

Diğer ftt'aftan portakal yetişti· 
ren mıntıkalarımızdan gelen ilk ma
lumata göre; portakal mahsulü bu 
yıl bereketli olacaktır. 

., .. ~ 
Madde 142 - Yukandaki qıaddede yazılı "Teşkilat Kanunu " çıkın

cıya kadar, " iş Dairesi " nin gerek genel merkezinde ve gerek vilayet
lerdeki kollarırı:la ihtiyaca göre tavzif edilecek memurlann ve sair müs
tahdemlerin kadroları ve işbu müddet zarfında bunlara verilecek aylık 
ücreı )erin mıktarları , lktisad Vekil ·tine yapılacak teklifler üzerine, icra 
Vekilleri Heyeti kararnamelerile tesbit edilir . 

Köy odaları işi 

eyhan: 3 [TORKSôZO muha
l - ~ yılı eylul Ye birin-

• aylarm da bir çok köyleri· 
1 ve 2 :Ne. la p!ıltlıra göre 

le Köy odalarnun temelleıri
ld9'1 ve bu tınelltri ablaa 

llnda inşaatı°' hararetle de· 
t4114ftini bundan evvelki mele. 
'1111la bildirmifdim. 

~na bir buçuk iki s at me
bulunan Narlık Köyünde de 

· lu plana göre köy odasının"' 
~a yıl ablmqtı. Bu Köyün 

ın bir an evvel ikmali husu· 
terek Köy halkının ve gerek

.. _. · ihtiyarın pek çok yardım 
~unmuşdur. 

--~ odanın inşaatı ikmal idilmiş 
~an bundan bir iki gün ev· 

illa toreni yapılmışdır. Açd· 
fareninde Kaymakam, Hukuk 

Parti başkam, Maarif me· 
liGkümet Doktoru, Halk~vi 
t kolu namına f>Mkanı , Mu· 

~e lllemurlarla bir çok kala
h,Jk hazır bulunmuşlard1r. 

._den evvel kaymakam ta 
ve IODrada Maarif memuru 

birer nutuk sönylenmiş 

Fıtra ve Zekatını Türk Hava 
Kwwnu Adana Şubuiae vıer. Ve
rectjin para T.ayyare Cemiyeti , 
Kıı~ay ve ÇGeuk Etifr81M Ku· 
r.uQllan arasında payhışılacakttr . 
V-.pacatın en k~lt nnlımla ha· 
vana lcoru~k , i•esiz yavru· 

l
larını sevindirecek,ve senin için cep 
bede ıarpışaralc analil uı.n ve· 
tandaşı sevindireceksin. 

Bir evi 400 kilometreye 
naklettiler 

Amerikanın Haderhil kasabasın
da bulunan 235 yıl evvelki tarihi 
bir e\·i 400 kilometre uzaklıkta bir 
başka şehre nakledilmiştir. Nakle 
dilen evin hiç bir yeri l:ozulmamış. 

her şeyi old~u gibi muhafaza edil· 
miştir . 

Evi ~Jci yerinde görenlerle şim. 
di yeni yerinde görenler, bu nakil 
işinin bu kadar ihlimamla, bir tek 
çivisinin bile yer detittirilmodcm na 
sal yapıldıtına hayret etmektedir· 
ler . 

mediği halde binbeşyüze yakın pa· 
ra barcanmııdır. 

de Köyü lcöy oduı bir sa. Bu Köy oda•nın böyle az bir 
iç ~dan ibarettir. Bu oda para ile ve fakat çok emekle mey· 

sıbi ~k az bir para ile dana getirilmesi için gerek ihtiyar 
~ifdir. Halbuki di- heyeti ve g. rekse Köy balkı canla, 

~~~llfllll ..t~CCU~...hada.J~lDllJlaratL_~~~~ 

Ba11tardarr en 'fazla betenilen w 
sürülmekte olan Dörtyol portakalla. 
nnın bir hayli mebzul ve lezzetli ola. 
catı tahmin edilmektedir. 

Çünkü portakal yetiştiren diter 
bölgeler de bu yd umumiyeUe az 
yatmur yapş olması• rağmen 
Dörtyolda çok yatmur Jatmıftır • 
Odaya yapılan müracaattan derh,I 
alakadarlara haber verilmiştir. 

taksas ---
Yunanistanın askeri va

ziyetinden bahsetti 

Atina 3 - Başvekil 8. Metak· 
sas Eğenede ahalıy~ hitabe nverdiği 
bir nutukta Yunanistanda aakeri teş· 
kilit ve memleketin silihlanması 
mesaisine devam edeceğini eöyleye
rek deıniştir ki: 

, -· ,. l 
3 T•frlnı .. nı 937 

Gök yüzü bulutlu, hava sisli, ha 
fif rüzğar sabahtan gece yarısına 

kadar devam etti. En {Ok sıcak 
19,7 santigrad derece . 

Kızı ısıran köpek kuduz 
değilmiş 

Feriha isminde bır kızı ısıran 

8wlter Salibin köpeti baytar dai· 
resince kuduz olap ohriadığı ~nla· 
şılmak için miipbede altına alınmış 
ve neticede lcöpetin kuduz olmadı· 
it anlatllm1tbr. 

--------------------- ---
K çakçılar vatan 

hainidir "Parlamaterizm Yu..-tılaauy• 
muyordu. · liderler bile b.a İ· ti-•-...... ______ ~ 
nanmıyorllc-41. Bunun c:la eo ~ 
delili işlerin cereyanı _. 
niyetinin met mevkiine ıe· 
tirrfitini er h81aı-.1111""1111C 
ta mabalelete ıeçQJeJeridir. 

Ben • :tehlikenin Yunanis· 
tanın lcapusunu çaldıtı sırada 

bu günkü yapbtım te)'lerin karaıı-

kleden vasıta 

Me§hur Amerikan Profesörü Ar 
tur lAVln- uıun tetkiklerinden sonra, 
afk ve diter duygulann eterle in 
sandan insana nakledildiği anlaşıl 

Madde 143 - " iş Dairesi " için 1936 bütçesinin lktisad Vekaleti· 
ne aid masraflar kısmına, ayn bir fasıl olarak, bu seneye mahsus (100000) 
liralık tahsisat konmuştur. Bu dairenin masarifab umumiyesi işbu topye· 
kün tahsi1atten -teniye 'Cdiftr • 

Sarfiyatın hu yolda icrası usulii, ancak asıl " Teşkilat Kanunu • ile 
birlikte bu t~şkilatın esas bütçesinin de tıayyün edeceği zamana kadar 
caridir . 

Mrdde 144 - " İş Daisesi • nin merkezde veya viliyetlerJeki teşki· 
litı tarafından vaki olacak taleb veya ilan üzerine, ilgili makamlann da
vetine gelmek, istenilen malumab vermek, beyannamelerini dolcfunnak 
ve iş lıayatını takib, murakabe ve teftiş için salahiyettar memurlar1n ya· 
pacakları soruşturma ve incelemelerde ve bunlar tarafından bütün işyer
lerinin ve müştemilatının her zaman muayene edılmesi hususlarında ken
dilerine karşı güçlük gö~termem~k , sorgutarını doğru ve eksiksiz cevap. 
!andırmak gibi, bu kanunun muhtelıf hükiimleri mucibince işve r~ere 
veya işçilere yahut alakadar görülen diğer kimselere tahmil edilmiş bu
lunan her türlü mükellefıyetlerin yerine getirilmesi, bu .. daire " nin faa· 
liyete baılaması tarihinden itibaren mecburidir . 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyen kimseler hakkında, işb.ıı kBl\UDUJI 
• ceza hüktimleri " ne aid sekizinci faslında bu gibi haller için konu mut 
olan c"zalar dahi, kanunun neşri tarihinden ıtibar~n, tatbik olunUI' • 

Madde 145 - "iş D~iresi " nin f ılıyetı- başlaması hakkmda lktl 
sad Vekaleti tarafın :lan gazetelerle yapdacak ilanlarda yazılı tarihten iti• 
baren, bu vekiletteki " iş ve fşçıler Bürosu " mülgadır . 

ONUNCU FASIL 
Son Hukumler 

Madde 146 - Bu kanun, neşrj tarihinden t>ir yıl sonra ve 63 uncu 
madde ile 64 üncü maddenin hükümleri ise üç yıl sonra mer'i olur: An. 
cak "it p.iresi " teşkilatına aıd hükllgı enn mer'ıyeti, kMmun aqri ta· 
rihinde başlar . 

M11dde 147 - Bu kanunun mer'ıyete girdili tarihten itibaren, 1325 
tarihli " Tatili Eşgal Kanuou ,, ife '' Ereğli havr.ai fahmiyesi amelesi ,, 
hakkındaki 10 Eylul 1337 tarihlı ve 151 numaralı kanunun, "iş Kanunu. 
hükümlerine muhalif olan hükümleri mülgadır . 

Madde 148 - Bu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
1-2,,,1936 

--·-··• melu:eıaref · "t.1Z1111111ı..._..L...1111.1wc--~~~~~~~~~___.!_~~~~~~~~~~~~~--ıı..-.ıı.s....~~~--................ ..__~~""" 



Sahife : 4 

Brüksel konferan-\r - ""' 
sı toplandı Türksözü 

- Birinci suhifeden artan -

çük devletler ancak manevi kuv
vetlerini verebilirler. 

Almanya ile Japonyanın kon
f~ransa İştirak etmeyi~leri şayanı 

teessüftür. Japonyanın konferansta 
bulunmaması konferansı hakikatte 
nıüşkil bir vaziyete sokmaktadır. 

Bu konferan~ Japonyanın haysi· 
yet ve şerefile telif olan bir 
mahkeme olarak telakki edilmeme
lidir. 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
'. 00 
ıoo 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnı1 posta masrafı 
zammedilir. 

2 - lıanlar için idareye müra-

caat edilmelidir . 

Türksözü 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi En az 
IC. S. 

Kapımalı pamuk 

En çok 
A S. 

Satılan Miktar 

ICi.lo 

Piyasa parlağ'_ı -.":"--- _.:.30 _______ ------ --
Piyasa temizi ., 
iane 1 
iane 2 

- Ekspres 
Klevlant 38,50 

YAPA GI 
Beyaz 1 
Siyah --- ---------ı 

• .....;~;.;,...~~~~-!..~~~_..:,_~~~ 

ÇICIT 
Ekspres 

Burada bütün menfaatları koru· 
yarak bir sulh kurmak istiyoruz . 
Milletlerarasında uzlaştırma suretile 
halledilmiyecek nüzalar yoktur. 

iane 1 1----1- ------1 
_J ı-.:;Y:.:.er::,,li__,,"=Ty~chm~lik-,,--- ı - 5,50 /--==1--------ı 

" o umluk11 

Şbag [)undan sonra alkışhr aı a· 
sında konferans reisliğine seçilmiş 
tir. Fr .. nsız Hariciye Nazırı Delbos 
ise konferansın umumi katibi olmuş 

tur. 
Şbağın nutkundan sonra umumi 

münakaşalar başlamış ve bir çok 
hatipler söz almıştır. 

Bu arada söz alan Fransız Ha
riciye Nazırı Delbos demiştir ki: 

Eğer ümit ettiğimiz gibi Uzak 
Şarkta harbi durdurmaya muvaffak 
olursak yalnız sayısız insan öldür
menin önüne geçmiş değil, ayni za· 
manda gelecek için büyük semerler 
elde etmiş oluruz. 

lngiliz Hariciye Nazırı Eden de 
konfer•stan beklenen neticenin 
sulha hizmet olduğunu tebarüz et 
tirmiştir. 

Adana sulh 1 inci hukuk 
hakimliğinden 

501 

Adıma inhisarlar idaresinin Ada

nanın Abdioğlu köyünden lsmail 

oğlu ölü Mehmet karısı Adana as· 

keri deposu yanında oturan Sakine 

aleyhine tütün anbar kirasından 177 

ve muhammen ücretinden seksen 

kuruş ki (257) kuruş alacak davası· 

rıın yapılmakta olan duruşmasında 

müddei aleyhaya gönderilen dave-

tiye zahrine mübaşir tarafından ve. 

rilen meşrubatta mezburenin göste

rilen adresinde olmadığı ve semti 

meç,hult- ğiltiği anla~ıldığından ila 

:-ı U BU B A T 
Buğday Kıbrıs -----------

.. Yerli -

.. Mentane 
Arpa 

1 
Fasulya 
Yulaf 

-----1-- ------

3 

1 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Susam 

---1-----1 
·-----:--------

. -- . ---'-------1---1'---- -
UN 

1 
~ört yıldız Salih ı 650 - 725 

~ __ u~ç,,...,.---;·~· -~·~· ~-----1"'"ll2s __ _ 
:;; iC , Dört yıldız Doğruluk 1- 650 
~~ !_ üç .. .. "1600 __ _ 
:§ ~!_Simit ., l-900 
:.;;: ;; 1 Dört yıldız Cumhuriyet j675--

I ~ "'ı üç .. .. - 1 ___:_62;:_:5 _ _ _ 
Simit .. 1 

j Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
3 I 11 I 1937 l~ Bankasından alınmıştır. 

r 
~ .. '"':'°vı";y 'i:';':-;
~~ l6~1'lt --... 

4 Teşrinisani 

!Matbaacılık! Gazetecilik 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L O 
* 

bir cild, renkli 'iC 

bir kapak bölgede 
cak Türksözünde 
pıtır. 

Resmi eurak. 
veller, defterler, 
karneler, kağıt, 

kartvizit ve 
tab işleriniz, eO 

bir zamanda eP ~ı 
bir şekilde en :ıP 
rufatla Türksözüııde 
pılır. 

Tür .. sözü 
Kütüphanenizi gü . 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· 

sinde yeptırıUız. Nefis 

GAZETE 
sı "TürksöziindeP• 

ka her boyda g 
mecmua, tabeder· 

------·-----------~-------------K KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

A 
y 
A 

KAY ADELEN su 
ları ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz • 

KAVADELE ltalyan Mürahhası Grandi ise , 
Dokuzlar Konferansının hadisata 
ümit vermiyeceğini ve bu konferans 
ta istenilen neticelerin elde edilemi 
yeceğini beyan etmiştir. 

Bundan sonra Belçika hariciye 
nazırı celseyi tatil etmiştir. 

nen tebliğat ifasına ve muhakeme 

nin 1 12- 937 çarşamba saat 9 

talıkına karar verilmiş olduğundan 

Sakinenin mezkur gün ve saatta 

mahkemede hazır bulunması ve ya 

ı--H-a-zı-r------~ı·~'·=~=•m::,_,_l'.B7ı--~L=v~«;__ ____ ___ :-l- 1_\ 96 
--- - Rayişmark 

B. Teşrin vadeli 4 1 75 :;..:.=~--~--ı·-- - -, 1-.--'-""'----'-==::;_--•-. - - Frank ( Fransız ) 23 1 32 
lk . Kanun vadeli j 4 \ BO - - -_ _ _ Sterlin ( İngiliz ) 

1 

62
7
7
8 

-1 0
8
0
5 1 

_ _ H_in_t_h_a:c;zccır _____ , 4 127 Dolar (Amerika) 
Ncvyork - 8 lS Frank ( İsviçre ) 

KAYADELEN su· 
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

bir vekil göndermesi ilan olunur. 

8674 
KA YAD ELEN gazozlarını alırken şiş~lerdrki kırmızı (KAY. 

Şanghay : 3 (Radyo) - İyi bir 
menbadan bildirildiğine göre; Na 
taonun gayri askeri hale getirilmf'sin . 
de bir itilaf hasıl olmuştl'r. Bu iti- ~------------------------~---------------~ 

LEN) tapalaıına dıkkat ıdiniz. KAY P.DELEN T12n~itleri: MersıP 
Adana KA y AOELEN depolarıdır. Eüyi,k damaca~alar : 100 lrnruş' 

lafa göre; imtiyazlı mıntıkada bulu 

nan on binlerce mülteci buraya yer- ,--------------, 
leştirilecektir. 

1 
N 

Şanghay: 3 (Radyo) - Cenupta Dişçi edim 
Mitusayi işgal etmek isti• ·en Japon 1 Yurtman 
kıtaları Çin ordusu ta rafından ihata 
edilmiş ve bir çok zabitlerle asker 
öldürülmüştür. 

Aşçı ve hizmetçi ' 
aranıyor 

Yeııi Otel karşısında açtığını 
diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re ka:lar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime a z a m i 
teshilatı gösterdiğim gibi cumar
tesi günleri fukara için tedavi ve 

Evde çalışmak üzere bir kadın diş çekmek meccanendir. 8656 

aşçı ve bir hizmetçi aranı}Or. Mat ı --------------------5--
baamıza müracaat edilmesi. 

• 

Seyhan Defterdarlığından : 
Miktarı Muhamme!' bedeli Me~ kii Cinsi 

Alidede mahallesinde Arsa 40 metre murabbaı Beher metre mu-
Taşçıkan sokağında 

Alidede mahallesinde Dink yeri 140 
Battal ağa sokağında 

Reşatbey mahallesind~ Arsa 36 
Kadastronun 417 Ada 
19 parsel 

• • 

n .. 

Narlıca mevkiinde Ka Tarla 
ra Yakup oğlu Bed-

25 dekar eski 1.7 
dönüm 317 arşın 

rostan metruk 

rabbaı 40 kuruş 
50 

60 n 

Mcc•nuu kıymeti 
2484 lira 

Cinsi mevkii ve miktarile muhammen \:ıedelleri yukarıda yazılı dört 
parça gayrimenkulün mülkiyetleri açık artırmağa çıkarılmıştır . ve 12 -
te~rinisani-937 c ·ı nı günü ihılelerini n icra>ı m1karrer bulunmuştur . is
teklilerin o gün saat on dörtte yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçala-
rile Defterdarlığa müracaatları. 8648 27- 2 - 7-11 

Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somikok, Kriple, An 

' trasit Maden kömürlerimiz geldi . Kı~ girdi. Halkımız beyhude yere te
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins kö.nürlerine her cihetle rekabet etmek

tedir. 
Duman ve koku n~şretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında 
Keli eşek er. 

8641 

.. . 
, 

Ali Rıza 

8 - 30 

Muzaffer Lokman -
1

- Dr. -...... 
Tilt 

Hastalarını her 

ı kabul etmektedir. 

gun eski muayenehanesinde • .T(jRKiYI! iŞ B•.NK..•'I 

30[) 

1 

Menbad•n Kayadelcn nakleden vagonlar l lerinize gönderilir. 

yıkanmaktadır 8495 

1 er 
59 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri 
parazitsiz, 

li radyolar 

pürüzsüz alaJl 
tabii, güzel ve latif se. 
ancak Sahibinin Se~. 

mukabilinde ve b• 
sattığı radyolaril 

100 lira • 
nın 

sene vade 
kabildir. 

Satış yeri 

ile 

Belediye karşısında Yeni l'l.ağ1ı 
Ş. Rıza lşcetl 

59 7967 

'------~-----------------~------~ 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanya'nın meşhur " HARTMANN •: fabrikasının her nevi siyah r' 
gazete ve " lllüstraS)On ,, mürekkeplerı mevcuttur. 

Satış yeri : Mersin Ziya Pat' 
sokak No: 8 

21 - 30 8592 G. Vosbikyan Tecimevi 

Umu mi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

l 


