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~ MECLiS BUGÜN 
TOPLANIYOR 1 

&ni kabine programının l 
l'lümüzdeki içtimada 
kunacağı söyleniyor 

F ransanın bize 
ayırdığı kontenjan 

1stanbul : 4 (Te1efonla) - Fran 
sa hü~ um eti , Türk mallanna birin
ci teşrinden yeni seneye kadar üç 
aylık için yeni bir kontenjan ver. 
miştir. Verilen kontenjan piyasamız
da alaka ile karşılanmıştır. Miktar 
ve cinsleri de şunlardır: 

Şanghay Japonların ablokasında 

ÇiN KUVVETLERiNDE BOZGUN 

Kental olarak 650 kabuklu yu. 
murta , 250 kental yumurta akı , 
250 şekersiz ve 50 şekerli yumurta 
sansı , 75 bin arpa ve ayrıca ser-

Dokuzlar konferansından mDsbet bir 
netice elde edileceği sanılmıyor 

Yeni kabinenin ön planı iktisadi best olarak 5 bin kental arpa, 7500 
ilave olarak Mısır kontenjanı , yir-

ROMADA ÇİNDE Brükselde 

Ve zirai esasları muhtevidir mi bin kental büyük ve küçük tane 
bakla, 1500 kuru fasulya , 75 taze 

Londra : 4 ( Radyo ) - İyi ha· 
ber alan muhafile göre ltalyan ve 
Alman diplomasisinin bugünkü faa. 
liyeti Brüksel konferansını akamete 
uğratmak için şiddetlenmiştir . Yine 
Londra mahofiline göre İtalyan ve 
Alman diplomasisini mahirane hare
ket etmekte ve vaziyeti karıştır
makta muhakkak surette muvaffak 
o'duk!arı kanaati ızhar edilmektedir. 
İtalya ve Almanya dıplomaıJaı mm 
bu korku veren haıeketleri karşısında 
Brüksel konferansının vereceği neti. 
celer ne olacak ? Diye sorulmakta
dır. 

'ilra : 4 (Telefonla) - Söyle. J 
~ e a'ore yeni kabinenin prog 

1 ..... ~t Şeyden ziyade iktisadi esas· 
"IIıad etmektedir. Bilhassa ikti. 
~ ıırai sahalarda yapılacak 

kında programda çok atrafh 
'tııı\'erileceği anlaşılmaktadır. 

e Verilen malümata kadar ye. 
ile · p nın programının ön safında 

~ahalıiığiyle mücadele ve tedbir 
'l'."~11trıaktadır 

Meclis yarın (bugün) toplanıyor, 
Fakat Başvekil Calal Bayarın, iiçüncü 
ictimada Meclisten itiınad istiyeceği 

ve yeni kabinenin programını okuya
cağı söylenmektedir. 

Üçüııcli ictimaın da pazartesi veya 
salı günii yapılması muhtemeldir. 

meyve , 1600 elma ve armut, 200 
şekerli mamulat , 30 reçel pelte ve 
marmalat , 7 bin kental kepek ve 
8 bin kental ilaveli kontenjan ala • 
rak yine kepek , 312 kental çiçek 
sovanı, iki bin çift Türk terliği, 133 
ton adi kereste ' kabuklu ve iç ce· 
viz ve mercimek için yeni kontenjan 
verilmemiştir. 

wz• Berlin : 4 ( Radyo ) - Dün ak. 
~I . 
~ Bayar, programını okuduk. 
~a ınecl:sten itiınad reyi lale 

eıı· lunacaktır. 
~ kabinenin programının csa

'-ıuk şef Atatürkün son büyük 
._tkunun işaretleri s<ıhnsında 
"•rı ihtiva etmektedir. 

şam Roma ile uzun bir tel..fon mu. 
lıaveresi yapmış olan Ribbentrop, bu. 
glin Romaya hareket etmiştir . Rib. 
bentrop, Romada Üç devlet tarafın· 
dan Komonizm aleyhinde hazırlanan 

pakti imzalıyacak tır . 

Çin Hariciye Nazırı 

Londra : 4 ( Radyo ) - Şang
( G .. risi iiçiincü sahifede } 

~Oştü Aras 
~fğanistana 

gidiyor 
~ra : 4 (hususi) - Türkiye 

ArtlK Ceyhan bu iptldaı:saldan kurtulacak 

•Şaughayda 

Umumi bir 

caddenin 

bugünkü 

hali 
I ~fganistan ve lrak arasında 

,~,~ olan Sadabad paktının 
~ey ictimaının ne zaman ya

bi; kararlaşmıştır. 
t devletin hariciye nazırları, 
~ Cemiyetinin son içtimaı mü· 
~le Cenevrede toplandıkları 

Nafia Vekilimiz yakında 1 

şehrimize gelecekler 
, U tarihi tes bit etmiş bulu· 

~ ~n .ka~ara göre, yeni paktın 
~y ıçtımaı Afganistanın mer. 
~ l<abilde yapılacaktır. 

Ali Çetin Kaya büyük Ceyhan 
köprüsünün temelini atacak 

t devletin hariciye nazırları 
a 

\11/apılacak olan bu toplantı-
~ eketimiz narnına iştirak et 
~~e Hariciye Vekilimiz Dok-
tid Aras ilkbaharda Afganis 
~ ... , ecektir . 
. ""ııdi • • 

sının Bağdad ve Tahran 
t il geçerken Irak ve f ranın 
~azırlarını da beraber alarak 

ff.t!1~rnesi nıuh temeldir. 
Ciye Vekilimizin Kanunusa· 

ttdi: da Kahireye gitmesi mu. 
b . 
"ı at ayında Balkan ittihkına 
Q~~ltıleketlerin haıiciye nazır· 
tay arı konseyi toplantısı ıçın 

a geleceklerdir. 

~--·······-
Nafia Vekilimizin Çukurova yol 
üzerinde de tetkikler yaparak 

vereceği söyleniyor 

Dün selahi} etdaı bir menbadan 
aldığımıı malünıata goıe ; Nafia Ve-
kilimiz Bay Ali Çetın Kaya Teşrini· 
sani..in 11 inci günü şehrimize gele
ceklerdir . 

Nafia Vekil mizin bu seyahatı 
Ceyhan üzerinde kurulacak büyük 
köprünün temel atrna menısiminde 
bulunmak içindir . 

Evvelce de yaıclığımız gıbi ogün 
vali başta olmak iizeı e vilayetten bir 

hava kongresi 
Dünki toplantıda seçilen 
tıcamen tedkiklere başladı 

------·------

projeleri 
direktifler 

tekrar toplanacak Bay Afi Çetlnkaya ()llgre bugün 
1:), 
. tı~ .. 
1 ~ °tlcden evvel saat onda 

11~ ~31nda Vali Tevfık Hadi 

- ''şkanlığı altında Seyhan 
t le. ~resi toplanmıştır • Kon

~al 
. •tifcar Hava Kurumu fahri 
i.~ o kazanın murahhasları 

~ tt . 1 ~d~ 
1 
ınış erdir . Ko•grede , 

~I e :rden yeniden alınacak 
t~in cinslerini ve tahsil 

··•1111 tatbik cihetlerini 

tetkik etmek üzere bir encümen 
teşekkül etmiştir . 

Bu encümen dün saat on altıda 
Hava kurumu Şube binasında top· 1 
lanmıştır. Encümen geç vakta kartar 
çalışmıştır . Bugün yine saat onda 
Pc:rti Başkanı ve Vali Tevfik Hadı 
Baysalın Başkanlığı altında topla· 
nacak olan kongreye dün teşekkül 
eden encümenin verdiği kararlar 
teklif edilecektir · 

heyet Ceyhana giderek temel atma 
merasiminde bulunacaklardır. 

Aldığımız haberlere göre, daha 
şimdiden Ceyhanda biiyük hazırlıklar 
yaPılnıaktadır . Nafıa Vekilimizin , 
temel atma mera ... iminden sonra Cey
handa ve Adaııaya dönerek şehirde 
tetkiklerde bulunacağı söylenmek. 
tedir . 

Sanıldığına göre, Nafia Vekilimiz 
Çukurova yol projeleri üzerinde de 
tetkiklerde bulunaı ak direktifler ve. 
recektir. 

Grup birincilikleri 
Dünkü maçta Mersin 

4-1 kazandı 
T-S-K umumi merkezi tara· 

fından gönderilen mümesilin huzu· 
runda çekilen kur'a neticesinde ev· 
velki gün Mersin ve Konya bölge
leri birincileri karşılaşmıştı. Fakat 
bu kar.şilaş nada her iki takım da 
berabere kaldıklarından dıin tekrar 
karşılaştirmak ınecbuıiyeti hasıl ol· 
mııştu. 

Bu vaziyet karşısın fa evvvelce 
tertip edilen fikstürd~ bozulmuş o· 

lstanbulda zah,re piya
s1 ne vaziyette 

lstanbul : 4 [Telefonla] - Dün 
piyasaya 4 vogon buğday ile 2 va· 
gon arpa gelmiştir. Gelen buğdaylar 
9 - 10 çavdarlı olduğundan 6,10 
kuruştan verilmişti. Evvekli gün ge· 
len malların satışlann satışiarında 
yalnız arpalarda 1-2 para kadar 
düşüklük olmuş, buğdaylar kendini 
muhafaza etmişlerdir. 

Yumuşak buğdaylar 5,20. 6,18, 
sertler 5,28 - 6,0ı, arpalar 4,05 · 
4, 10, nohut 6,35, kuşyemi çuvallı 
7,31, afyon ince 6,25 kuruştan sa 
tılmıştır. Dün Samsunda teslim bir 
milyon kilo arpa 4,07 _ 4,08 kuruş· 
tan ve Antalyada teslim yedi yüz 
bin kilo arpa 4,04 kuruştan ihraçat 
için sabJmışhr. 

luyor. Ve bunun içindir ki bugün 
1-2 galibi 3 numaraya sahip olan 
Diyarbekirle karşılaşması lazımge· 
lirken başka güne bırakılmıştır. 

Oyun bir gün evveline nazaran 
daha heyecanlı oldu Her iki takı 
mın da kadrolarında bazı tadilat 
yaptıkları görülüyordu. Mersinin ga· 
libiyetinin başlıca sebebi denilebilir 
ki takım oyuncularıııın seri ve atlet 
olmalarıdır. 

ENDÜSTRİMiZ 

Bol , ucuz mal 
verecek 

Ankara : 4 (TÜRKSÔZÜ mu· 
habirinden) - Her gün inkişaf eden 
sanayiimizde en iyiyi ve en ucuzu 
elde etmek prensip ve hedefleriyle 
büyük tedbirler alınmak üzeredir . 

lktisad Vekaleti endüstri faali
yetinin rasyonel ilerlemesi gayesiyle 
gerek hususi sermayeli olan gerek 
sermayesinde kısmen veya tamamen 
devlet iştiraki bulunan vasıtalı veya 
vasıtasız kendisine bağlı bütün mü 
esseselerin işletme , idare ve işleme 
şartlarını ve ekonomik vaziyetlerini, 

- Geriai üçüncü aahifode -

Brüksel: 4 (Radyo) - Öğleden 
sonra toplanan dokuzlar konferan
sında Portekiz murahhası söz alarak 
memleketinin her türlü uzlaşmaya 

muzaharete hazır olduğunu söyle· 
miştir. 

Paris: 4 [Radyo] - Bu sabahki 
gazeteler, Brüksel konferansının ko· 
]islerinde geçen konuşmalara sütun
larını tahsis etmişlerdir. 

Petit Parisien diyor ki, Eden ile 
Delbos fngiltere hükumeti ve lngi
Jiz efkarı umumiyesinin Fransa ile 
fspanya arasında iyi münasepatlar 
tesis edilmesini arzu ettiklerini biri
blrlerine söylemekten çekinmemişler
dir. 

Popolcr ise şöyle >azmaktadır, 

f ngiltere hükumeti İspanyol asilerinin 
muzaffer olacağını tahmin ederek 
onlar:ı gücendirmemeye çalışmakta
dır. Bu hal Fransanın İspanya işlerini 
müşkil bir vaziyete sokmaktır. 

Ekselsiyor gazetesi de ispanya 
hadıselerinde Fransa ve lngilterenin 
aldıkları cepheleri tebarüz ettirdikten 
sonra şu suretle devam etmektedir. 
Askeri vaziyeti parlak olmayan Va• 
lansiya bir İngiliz mümessilinin tayin 
edileceğinden buııu az görecektir. 

Bugün Fransa, İngHterenin yolu. 
nu takib etmekle beraber ispanyaya 
tabi bir çok ayaletlede milyonlara 
baliğ olan Fransız menafiini unutma. 
malıdır. 

Brüksel: 4 [Radyo] - iyi mah1-
mat alan mahafilde biribirini tamam
layan haberlere nazaran İngiltere ta
rafından Aurgosa bir sefaret gönder
me işi Fransaya uzun zamandarıberi 

bildirilmişti. İngiliz hariciye nazın Edenle 
Fransa hariciye nazırı Delbus arasında 
konuşulan meseleler bilhassa İspanya 
işlerinin siyasi cephesi üzerinde ce
reyan etmiş ve İspanyadaki gönüllü· 
!erin geri çağ"rıldıktan sonra muharip 
haklarının tanınmasında mutabık ka
lınmıştır; 

Tokyo: 4 [Radyo] - Japonya. 
nın yeniden Brüksel konferansına da· 
vet edileceği haberlerine karşı Do· 
mei ajansı red cevabı vermektedir. 

Brüksel: 4 (Radyo) - Konfe. 
ransın dün öğleden sonraki toplan
tısında Sovyetler Birliği Hariciye 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Vakıflar teşkilatı 

Ankara : 4 ( Hususi Muhabi· 
rimizden ( - Cemiyet hayatımı
zın en eski ve en tarihi müessesesi 
olan evkafın bugünkü ihtiyaçlan 
karşılamak üzere kurulmuş olan tct· 
kilat ve vazifeleri tayin ve tesbit e· 
dilmektedir. 

Yeni teşkilatına göre vakıflar 
umum müdürlüğü kanun ve nizam· 
Jarla kendisine verilen vazifel«i gör
mekle mükellef, Başvekarete batlı 
hükmi şahsiyeti haiz, mülhak büdce 
ile idare olunur bir devlet müesse· 
sesidir. Vakıflar umum müdürlütü 
merkez teşkilatı bir muavinlikle tef
tiş heyeti, hukuk muşavirliği, inşaat 
müdürlüğü, mülhak vakıflar ve mua
melat müdürlüğü, varidat ve tahsi
lat müdürJüğü vakıf paralar müdür
lüğü, emlak ve arazi ınüdürlüiü, 
toprak, maden ve orman işleri fen 
müdürlüğü, zat ve yazı işleri mü. 
dürlüğö, vakıf lca)'ltlar müdlr1116D-
dea .....-~. 
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'ı Bugün Ramazan Beletlye itfai- ılık okul öğretmen- B ir hafta evvel, ltalyada B~ 

• Roma arasındaki köylere gv 

ı Bu gün Ra nazanı Şerifin ilk gü iye vesaitini 1 lerı arasında bal yağmıştır. Evet, bildiğinıİ1 
d B b ·• • k J d • • arıların yaptığı bal... ,, 

milerde ve minarelerde bol tenvirat YENi KADROYA GÖRE HARiÇ Hadisenin vukuu muha ' 
1 

nü ür. u münase etle geceleri ca- uvvet en ırıyor kklll' 

--- VILA YETEERDEN BiR ÇOK J .. ·· b asıl vaki Oi ----=--·---=-----------: 1 \!apılacaktır. uguna go~e unun n Ar Japonlarla Çinli le· - J l ÖGRETMEN GELiYOR g~ unu tahmın etmek kalıyor. 
·, d I k k Çinli, beyaz kadma meftundur. Rus Şehir saat kulesindeki düdük te tfaiye için can kurtaran atlama P 
r~ı rya ar adarkl an lhtllall ise bu ehlre binlerce gUzel arls- sahur saatlerinde oruç tutanları u- çarşafı ve bir Manika alınmasına rın gökyüzünde kovan kuru 1 
a ıtma ta oldu an tokrat allelerln kızlarım göndermiştir. karar verı"lmı"ştı·r. yaptıkları herhalde hatıra. ~e~ 
Ş h d Yandırmak için çalınacaktır. y · · ık ··ğ t 1 k d k k ang ay, ünyanın en Polusklgeller kimlerdir ? Kendllerlnl I em sene ı o re men er a Baıi ile Roma arasında 1 •o 
büyük şehirlerinden nasıl tanırlar 1 B .. "' l l d l b ·k 1 rosuna göre şehrimiz ve köylerine adeta yag"Tmur gibi semadan ba1

1 Sebze h[ linin ortası uyu·ı< er en ge en te rı birisidir· _ hariç vilayetlerden bir çok öğret· dığını görünce e :.ıvela şaşırnıı.Ş 
Bir kaç aydanbeıi bütün dünya Ameriken, lngiliz ve Fransız za. beton döşeniyor te\grafl :ırı menler nakledilmiştir. da sonradan vaziyeti öğrenmışler 

gazeteleri her gün bu şehrin adını bitleri bunların kadmlarile vakit ge- Yeni öğretmenlerin isimlerini Filhakika bir tayyare Rorı1' 
anıyorlar. 90 yıldanberi Avrupalı çirdikleri için kadınların seyahati Bdediyeıniz sebze halinin mey· Vali ve CHP. Başkanlığına aşağıya yazıyoruz : vaııllerden içindebal nakledi)'O 
büyük serserilerle, af yon :açakçıla seı besttir. Fakat, er kekler elerinde danına beton döşemeye karar ver· Seyhan Bolvadın Koca tep: öğretmeni nasılsa varillerden birkaçı k6ırı rma ın4.ıkezlik eden Şanghay,l 450 pasaportlan olmadığı için memleket mi~tir. Bu İş dün müteahhidine ihale En Büyük Bayramımızın yurdun Sacit Baran, şehrimiz Cümhuriyet ve semadan bal yağmıştır. hı 
milyonluk Çin milletini zehir eyen dışına seyahat edemezler. edilmiştir. her yanında ve bu arada Vilayeti okulu öğretmenliğine . lzmir Zaferi üyor ya, bu bal yağmurunda 
bir yerdir. Oradaki kar un::ı göre sivil olan Kışın bu saha artık çamurdan nizde de günün eşsiz kıymet ve milli okulu ögretmeni Fatma Çak- fevkaladelik yoktur. ~ı11 

Avrup3Jı serseriler• Çınlilerin bir kadm Şanghaydan pasaport kurtulmuş olacaktır. ehemmiyetine layJk sevgi ile kut· tuğ, fnkilap okuluna. Mersin Necati Tayyerelcrle nakliyat taa~~ 
kafalarını bura fan gönderilen zehir alır, Avrupaya, Amerika ya gidebi Parka sepetler konacak (andığı anlaşılıyor. Bayramı idarede l3ey okulu öğretmeni Türkan Bay. ettikçe, semadan daha pek çOdl'" 
ferle tutsülemrkte, beyaz kadınları k 1 ı · · k M ı Ç n "' lir. Bunun için de genç Rus ız arı gösteri en intızam ve tertipten ut· kal, 29 Teşrinievvel okuluna. eriç ler yağabilir. Tayyare er, 1d 

3 pişkeş çekerek, Çinlilerin sermaye ecnebi harbiye askcı !eriyle <.:vlenip Atatürk parkına, kağıt ve boş lamanın bütün memlekete mal edi- Merkez okulu Baş öğretmeni H. duğu gibi yalnız bomba yağ ır 
!erini ellerinden almaktadırlar. k b d d d 

birer ay yaşadıktan sonra ayrılma - sigara paketleri gibi çöplerin atıl- le ilmiş olmasın an uy uğum mem- Edip Akbulğu, Kürkçüler okulu ba~ değiiler ya 1 .A 
Çinli, beyaz kadına meftundur. ..,. -,,r 

tadır ması i··in belt!diyece seprtlcr y;ır) nuniyet ve takdiri komitede vazife .... t l'ğine Urfa Birecik Ci· 1 RDA öPOŞr.1~ Rus ihtilali ise, bu şehire binlerce · "' r ogn men ı · ' - S NAMALA 
R 1 1 . . k Bu suretle pasaport alıp iste tırılmasına karar verilmiştir. alan arkadaşlara Lildirmenizi sevgi- bin köy okulu öğretmeni Eyyup Ak· _ 'k I ketle 

güzel aristokrat u ai e erımn ız- dikleri memlekete çıkabilmek ser- leıimle rica ederim. çalı, Ceyhan Sakarya oknlu öğret- c enuln Amf'rıl a dm eme de 
farını göndermiştir. lçbakan deki sinema ar a son 

bestisini elde etmiş olurlar. Halkevı·nde komı· - menliğine . Fethiye, Ören köy okulu JuO Bu şehire ilk defa giden bir ya- b enteresan bir usul icad 0 ,,. ~ 
k k Şimdi, aylardanbcri o şehrin ve öğretmeni Naim Bozkurt, Karaisalı d kıı-P bancı sokag" a çıktıgv ı zaman, so a C H p G ı k t · Kordelanın bitmesine bir a .., 

üzerinde patlayan tayyare pomba te seçı· mı· . . . ene se re en Kamışlı köyü ö~retmenliğine. Van ·oıı ... ba,larında yüzlerce kadın tüccarına ş K la hafif bir zil çalmıyor ve sıd 
B 1 · d k ları Fransız, lııgiliz ve Amerikan · aya Cümhuriyet okulu öğretmeni Adil I tl 

tesadüf eder. unlar, el erm e i C.H.P. Ba .. kanlıgv ına öpüşmek için gelen. _aş_ ık_ ar ") mıntıkalarında sefalıat su-ren bu ser D 5 r1 H lk · d o· ı y u h · · f ·· ·· okuluna nakı"l d " ( sermye ) !eri teklif ederler ün saat e a evın e ı , nur, şe nmız nonu ihtarı anlıyarak bırıbmn en 
Polu kigel dedikleri şey, (ka· ~erilerin ke~fıne keyif katıyor. Bu Tarih, Edebiyat komite~i umumi bir Seyhan ve tayin edilmişlerdir. yorlarmış, insanın hiç oı?1aı1 s; dın ve Rus kadınıdır. Anlıyaınadığı· şehrin bir mahallesinde Çinliler can toplantı yapmış, bu komite Başkan- Büyüklüğü ve eşsizliği UJusal buçuk ve dörtbuçuk ma~ıoe ~os 

nız bu kelimeyi el tarifi erile size verirken , diğer ınahalledt af yon çe· I lığına Kültür Direktörü Bay Ekrem ruha yıl gittikçe daha fazla sinen bidede tatbik olunsa dıye 
d k d d b h k k ( d ·1 ) k d · ı · · Cumhuriyet Bayramımızın bütün anlatırlar ve siz e a ın an a s· en esrcır eş me erıı er a ın seçı mıştır. deceği geliyor. 

olunduğunu farkedeısiniz. oynatmakta, çırılçıplak ( masaj) memleket mikyasında kut l andığı bu SPOR DÖGOŞO 
Şanghayda kadın bolluğu o ka yapmaktadırlar. Mütekaidlerin yo~daması anda duyulan sürurlu ve heyecanlı , - • ı h"d' old 

dar çoktur kı' arayanlar için bu tür- se\iince iştirak eder tebriklerimi A rasıra buradda da ş1a ! .'
0 

eti 
Mütekaid, dul ve \!etiınlerin · ğıl 4 Teşrinisani 937 muz Spor öğüş erıoı 

lü vasıtalara zaten liizum da yok J sevgı ve say arımı sunanın ı b l aiı 
maaş yoklamalarına l aşlanmr_ştır. D h" I' V k·1· Şehrimizde havaLır günden gti • yüg" ü 532 senesinde, stan u ,, 

tur. Çünkii duvaılara yapştınlan Stiyadinoviç Romaya a ı ıye e 11 (llaı· 
Maaş alma günleri yoklamalar ve: ne serinlemektedir. Termometre dün lıların elinde bulunduğu z~ ~..ıt 

afişlerte, gazetelerde çıkan ilanlar ·d k d ·ı b" d·ı k C p G k · ·· ın oır ~izi esas .. n davet etmektedir. gı ece eğı neticesi tes ıt e ı ece tir. .H. . ene! se reten 18 santiğrad zaide kadar düşmüştür. muştur. Sultanahmet camun yer 
Ş. Kaya de ve dikili taşın bulunduğu Fran ız mıntakasında gece elek· Sıhhat Mu"du··ru·· gı"ttı" · " 

._ K t 0 l talebe şehrı"mı·zde yani eski Hipodromda ıcr ..... trikll"rle duvarlarda aydınlatılan ilan. B 1 d 4 (R d a ı )'" 
e gra : a yo} - Başvekil Bugece nöbetçi eczane mekte olan bir araba yarı.~• Je 

!arla , zengin A rıerıkalı tüccarlar Stiyadinoviçin, kont Ciyano, ve fon . 1 Denizliye ta1• in edilen Şehrı"nıiz Mersin Orta okul Dırektörü Eı· k d b" k un <J 
den çı an öğüş ır aç g t 

faka b stırılmağa çılışılmaktadır. noyrata iadeiziyaret maksadile Ro ı Sıhhat Müdürü Hü nü Akpınar, ye· deri öldüren katil talebe Muhiddin Yeni postane civarında 
0 

"O) f b llıı 
etmiş ve (3 ,Ou stan u el 

Masaj salonlarında çalışlırılJan ma ve Ber İne gideceği etrafında ÇI· 1 ni vazifesine başlamak üzere bugün tedavi edilmek üzere Şehrimiz mem· Fuat eczanesidir olduktan sonra güç hal ile u~.., 
kadınlar, protestan kiliselere gic e- karılan şayialar tekzip edilmektedir. Denizliye hareket edecektir. leket hastahanesine getirilmiştir. ld k 1uh1"" 
rek yağlı ınü~tcriler aramaktadır. mıştır. Şehrin ° 11 ca n d hl 

~üze( endanılı Rus kadınlan,~ ~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~-~~~~~-~~~--~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ kısmı da bu döğüş eJ'lasın a 

rüya1arında btle böyle zrngin Ame· il sicak büıılerden biri idi. K r a 1 ,- ç e run altına düşecekti . 1 bir ~.ale g ·!mistir. f fçe >' 
rikalı veıa Avrupalıyı düşünmekte· Kocası bir elinde olta Müsabaka dünkü yerd.: yapılı - Uç beş oyuncunun h:ı 1 

.. ııkU 
dirler. bir elinde Sf'pet, içeıi yordu. Bir gün evvel, akşam köşke lanıwasıyla neticelenen bugu ~ 

girdi. Karısı, sepetin boş Hl ka - Na kleden - d .. ğ .. 1 · bu vakaJaıı Bu hadınların hemen hepisi gün - ye •** döndüğü zaman, kocasına : or 0 uş erme, ı, Ji 
1 • 1 • 1 k olduğuna birdenbiıe dikkat etmedi: "S b h . 

1
... "t y · fazla ehemmiyet atfetmemr"' 

düz en uyuyup gece en ça ışına ta- -Gaıiba dedi, geçen günkü 0 Yoktu ne yapayım! beklemedim. Vakıt geçmişti. Kalk a a yıne o p aıa gı. ıne r 
dır. G zetelerde şöyle ilanlara da · · k 1 d ? ikisi de güldüln! Fakat hadiseyi tını, geldim. musabaka varmış. Fakat sen balık ge ıyor. ııı..-~ ıri irı us umru ar an var yine •. "14 
rastlanır : Kocası : öyle pek kolay kolay kapatmak is· - Hahl Biz de bugün güzel bir tut!,. diye emretmişti. Kocası da NAPOLYONUN EL Y 

"Meslekten yetişmiş dansözler -Avucunu yala, dedi, her za· temedi. Ciddi.Lir tavır aldı ve kaş· balık tavası yedik. Afıyet olsun. Git sabah sabah eline oltasını, sepetini Tarihte isim bırak'lıış bif 
aranır. , 

" Yirmi yaşında ve tuvaleti un. 
gin güzel kızlar f bar için aranmak
tadır. ,, Masaj salonu kiraya veı ili 
yor, iyi müşterileri var ,, . 

Yaz günleri çok sıcak olduğu 
için Şanghayda yaşay l bilınek zor· 
dur. Bütün kadmlar Korey ve Sin
tau deniz plajlarına döküluı ler. 

Buradaki scf ah atin çokluğu ta 
rif edilir derecede değildir. Şanghay 
harptan korkmamaktadır Harp bu 
şehirde yaşayanJarm menf aatleriııe 
uygun gelir. 

Çünkü, Fransız, f ngiliz, .A.meri 
kan zabitleri maaşlar11 -'an artırdık· 
ları bütün paraları bu şehirdeki ka
dınlarla yemektedir. Ahlak kaidele· 
ri namile burada hiç bir şey yok· 
tur . 

Bu Rus kadınlarının babalan ve 
kardeşleri ise, Rus, lngiliz veyahut 
Japon giz.li islihbaı ar tetkilatlarında 
çalışmaktadırlıtr. 

ınan papns pilav yemez. Bugün hiç !arını çattı: karnını plajda doyor. Bana ~elince almış deniz kıyısına koşmuştu. edip ve şairlerin olduğll 
bl·r şey yok. - Peki o halde ne yaptın deniz ben dcıı Je gidiyorum. Kocasına orada rasgeleceğini u b .. "k k 1 . d l yazıl:trı 0 

d O 
uyu as er erın e c d 11 _ Ne '?! Hiç bir şey yok mu? kıyısında anlat bakalım ? * * * muyor u. nu buradaki "güzeller" mnı bir halde bulunduklaıı!I il 

Ne yapac'3ğız şimdı? O zaman kocası itirazı kaLul etti. "Neu:ye,. demeye, içeri koştu. arasında göriince kimbilir ne kadar 
13unlaıı söylt'rken, gözleri açıl- Çünkü karısmm bu müsait halini het Geyindi. Döşkün sokak kapısından şa~ı ·ac::ıktıl Bu de ona güzel bir 

mı~, başrnda saçları kabarmış ve }Ü zaman bulamazdı. Onun için, kaba· dışarı fırladı. Deı hal iskeleye, iskc. ders olacaktı! 
zü vahşi bir güıellik almıştı. hallerini böyle karısının i) i tarafına leden vapura. Hakem heyeti kararını vermek. 

- Ne oldu b:ıgünlerde? Sanki rastgelen zamanlarda s?ylemeyi ter Bir saat sonrn, güzellik müsaba te gecikmedi. Fakat, "güzel., bu ka· 
deniz kıyısında deniz kızlariyle ko- cih e lerJi. kasını tertibeden heyetin öı ünde idi. rar p~k o kadar çabuk verilmese 
nuşmağa gidiyoısun. Yalan da d ğil itiraf etti; - Demek, bayan, müsabakaya daha memnun olacaktı. Çıinkü, ko· 
hani yal Plajlar dolunca çıplak çıp- - Dediğin gibi, karıcığım, dedi, siz de girmek ıstiyorsunuz? casını bekliyordu. 
lak kadınlar bütün deniz kıyılarında sahilde kadın lar .. vardı Evet .. Belki kayıtların kapandı Kocası nereye gitıniştı? Orada 
yayılıyorlar. Anla yorum ben şimdi Ben demedim mi,? ğını , müsabakanın ilk Eeçiminin bile >ine müsabaka olduğunu b lhassa 
senin balık avlarını. - Dur, anlatayım. Hepisi ou ka. yapı ldığıııı söyliyeceksiniz. Fakat, ne kendisi söylemişti. 

Uu sôzlai söylerken hiddeti te· da r değil... olur, ben de ikinci seçime girerim. Akşama eve dönen giizellık kra-
essüre çevrilmiş, ağlar gibi bir vaıi . - Tabii bu kadar drğil. Anlat Peki.. isminiz, adresiniz, yaşını7. liçesi kocasını, ocağın ba~ında, baiık 
yet almıştı. Yüzünün boyasını silme bakalım ne haltettiıı?. - Tabii yalançı bir isim veıe kızartırken buldu. 
meğe gayret ederek, küçük parma- - Dur, anlatayım dedik yal o c ğim. Yaz.111.. - Gel bak karıcığıml Ne güzel 
ğmı gözünün ucuna götürdü ve san- rada bir müsıbaka ycıpıyo ı lardı... ismini olduğu gibi, tabii yaşını uskumru buldum sana! Bir güzel de 
ki göz yaşlarını siliyormuş gibi yap· Ne müsabakası? Deniz mü · da yalancı tarafından ,,öyJedi. kızarttım. 

sabakası mı? Yok canım .. , Şey. şey Müsabaka me"murluğundan sonra - Demek bugün yine oraya ba-
tı. Kocası bu şakayı ciddi almış gi- müsabakası. başvurduğu, güzellik enstitüsü oldu. lık tutınağa gittin hal l üıellik mii 
bi göründü ve karısını te.:selli etmeğe Ne müsabakası? Müsabakaya hazırlık, şliplıesiz ki. sabakasında bulunmadın mı? 
çalıştı: Söyle işte canım: Güz.ellik mu · odadaki garJroptan evvel, güzellik - Hayır, oraya gitmedim bu 

-Ne var canım; ne oluyorsun? sabaka ı. enstitüsünden başlıyadaktı. gün. Balık tutmağa başka bir yere 
U. kumru getirmedim diye ağlanır p, ki ama, güzellik müsabakasın- Müsabakanın ikinci seçimi ertesi gittim. Oraya gitsem bu balıklaı ı 
mı? Ağlanacak ne var bunda; bugün <la sc; nin i~in ne:'? Hakem heyetinden gün yapılıyordu. •'Güzeller., arıılarma bulabilir miydim. Fakat s na ne ol· 
olmazsa yarın olur. Ağlama yavrum değil:ı i ı ya 1 yeni bir "güzelin,. gelmesini pek iyi du bugün'? Öyle güzelleşmişsin ki 1 

sılmak tadırlrır. •
1
11 

M .. şhur edip Shakespcare ll 
kısım eserleri, senelerdrnlJerı 
şıldığı halde okunamamıştır. ıı 

' d k nııOl Havlhorne un a o u _, 
d'lelll""' daha doğrusu deşifre e 1 

1119 
) üziinden taho'unamıyan 10 bil 
mar el yazıları vardır. FPkat 0~ 
dan d:ıha garibi, Napoly~nuOıh3 
mak şöyle dursun, harekat d 

1 
cı 

j k . d' ka ıı ları zanneoilere .şım ıye ,1 
ı aıı~ 

)anan ve ancak bugün t Y ~~' k .,. 
duğu meydana çıkan l>irço b 1 
ri vardır ki, deşifre etmek ka 
ğildir. 

Yurddaş ! 

Bunlar. ahlakan o derece sukut 
etmiş in anlardır, ki masaj salonun 
da vücudunu satan karaeş ve karı · 

!arının hesaplarını tutarlaı. Mamafih, 
yine bu kadınlar sayesindedir, ki 
gizli istihbar işlerinde lazımg~len 
malumatı edinebilmektedirler. 

Ben i5tersem imdi sana bir sepet Aın ı karıcığım.. Orada bu· karşılamadılar. Çünkü, kibir~i ve gu Dünyanın en güzel kadın sensin ... 
1 dolusu u ,kumıu değil, ateş balığı bi- lunanları ı lıı•p,,i bakıyorlardı . Ben de rurlu olmalarına rağmen, içlerinden - Tabıi sen orada balık bula-

le getirtırim... brıklını. lşk o kadar. pekala teslim ediyorlardı ki, bu ka madım ama, be:ı gittim, güzellik 
Diğer taraftan bu adamlar ken

dilerine misafirperverlik gösteren 
Çmlilere de düşmandır. Onlarııı aley 

- Ohalde neye getirmedin? · - El Ne oldu müsabakanın SO · dm onların hepsinden gezeldi, hatta Kraliçeliğini buldum. 
Kocası, gayet saf bir hareketle ce nu? Kim kazandı? ilk seçimde kalburun üstünde kal- Akşam uskumruları tatlı tatlı 

vtb verdi: Onu bilmiyorum. Daha fazla ın ış olan bayan bile bu sefer kalbu yediler. 
hinde casusluk yaparla~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~• 

s 



1931 Türksôzü Sahife : 3 
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"'lMAi stR ı AKRABALAr 
oıi~~~E l ARASIN 1 A 
~ENMEK DOGRU MU 

ı.ıu, ehemmiyeti• tetkiki ıazımgelen çok 
bUyUk bir mevzudur. Yakın akrabalar a
rasında yapılan evlenmeden doOabllecek 
zararlar nelerdir ? Bu nevi evlenmeler 
men adllmell midir ? 

~ \'akın akrabalar arasında evlen
\, ltıeselesi, son senelerde Avrupa 
~ ~ınrniyetle tetkik edilen mev· 
~an biridir. Bu mevzu, muhte· 
,. 1ınlardan bir ehemmi} et ve 
~·Y~t arzetmekte, ailevi ve İç· 
~~ iorüşlerden de üzerinde ala· 
·ı~laınak tadır. 
~ akın akrabalar arasında yapı· 
'"-'~tnmeden doğabilecek zararlar 
iı_-dır? Bu nevi evlenmeler mene 
~~mi? 
~~nsa klinikleri cemiyetinin fi. 
~ 1 neşretmekle olan (La Me
'e Cenerale fransa ise) iki sene 
~ evvel bu mevzuu, biitün şü
~ 1: tetkik ederek cidden istifa 
'\ llıutalea ve miişahadeler tesbit 

!\~tara şunu kaydetmek iktiza 
\ kı: Zamanımızda yakın akraba· 
~asında izdivaç azalmıştır ve 
'aktadır. Muvasala, münakale 
~larınrn kolaylığı ve bolluğu 

atıar, muhaceretler, mecburi 
k gibi birtakım sebebler yü

~ insanlar doğdukları yerler 
'ıııı.ı ~ernadiyen uzaklaşmakta ve 
~~olduğu gibi küçük bir yer 
~bdut aileler arasında vaki ev· 
\. ler de bu yüzden azalmakta· 

~~Unla beraber kuzeni ile ku. 
~taaanda olduğu gibi bazı vazi 
\~de evlenmeler yakın akraba 
\, aaırıda mevcut bulunmakta 

'~ tetkikler gösteriyor ki, Ya 
'~baların mensup olduğu esas 
\'en ve maddeten mükemm( 1 
~GI rsuz ise bunlar arasında va. 
\~k ovlenmeden doğacak ço· 
~da normal olmaktadır. 
~ b~ tehlike şudur: Eğer ailt>de 
'\~ it tereddi ve kusur mevcut 

~' lakdirde doğacak çocuklarda 
l~ r daha fazla göze çarpı}'or. 
~ tereddi ve kusur yerine bir 
~ı/tt ve istidat mevcut ise aynı 
'61.~· Yet ve istidat çocuklarda gö 
..,Ot 

nesiller görülüyor ki, bu asıl ailenin 
aptal olmasının hir neticesidir. Hal 
buki diğer bazı köylerde ayni aile 
efradı arasında vaki evlenmelerde 
çok iyı ve mükemmel neticeler alın· 
dığmı görüyoruz. 

O halde tam bir katiyetle ya. 
kın akrabalar arasında evlenmenin 
mutlaka fena ve zararlı olduğu id
dia edilemez. Fakat m;mızi karek
terlerin - aynı kanda olanlar ara
sında vaki evlenmeler de - biribi
rine eklenerek arttığı, çoğaldığı 
malum buıunmaktadır. 

Salahiyet sahibi zevatın vardık
ları netice şudur. Yakın akrabalar 
arasındaki evlenmelerin - teşvik 

edilmemek lazım olmakla beraber 

mutlak ve kat,i surette aleyhinde 
bulunmAmak lazımdır. Bu nevi va· 
ziyctlerdt-, çok ihtiyatlı çok dikkatli 
ve çok basiretli olmak, yapılabile· 
cek yegane tavsiyedir. 

Evlenip birer ay yaşadıktan 
sonra ayrılmaktadır. Bu suretle pa· 
saport alıp istedikleri memlekete 
çıkabilmek serbestisini elde etmiş 
olurlar. 

Endüstrimiz 

- Birinciden artan -

ve bu maksadla bunlara aid evrak 
ve vesikaları tetkik etmeye salahi. 
yetli bulunmaktadır. 

Yapılan tetkik neticesinde görü
len noksanlıkların ıslahı lktisad Ve. 
kaletine vasıtalı ve vasıtasız bağlı 
olan sanai müesseselc:re fktisad Ve!· 
kaleti taraf ında11 emredilebilir. lk. 
tisad Vekaleti , yapılması lazım ge. 
len ıslahatı hususi müt!sseselere tav· 
siye eder. 

Yonanistanda ---
Ecnebi bir rejim iktibas 

edilmeyecek 

Atina : 4 [Radyo] Büyük Na· 
fia işlerinin açılışı münasebetile Baş. 
vekil M('teksas söylediği büyük bir 
Nutukta bilhassa şunu işaret etmiş
tir. 

''Hiç şübhe yok ki yeni Yunan 
Devleti istihale geçirecek ve mü· 
kenımel bir hale gelmesi için icap 
eden yeni müesseseler kurulacaktır. 1 

Fakt ecnebi rejimlerden hiçbiri ik
tibas olunmay'lcaktır. 

Amerikada kahve satışı 

Riyodejanero : 4 (Radyo) - Be 
rezilya hükümeti kahve ticaretin 
değiştirmeğe karar vermiştir. Bunun 
i\:in bir çok kahve borsaları yeni bir 
emre kadar kapalı kalmak üzere ta 
dil ettirilmişlerdir. 

Yunae kralı Pariste 

Paris : 4 (Radyo) - Yunan kra 
lı Jorj. Romadan buraya gelmiş ve 
parlak bir şekilde kar~ılanmıştır. 
Kral sarayda ikamet edecektir. Bu
gün rdsicumhur Lebron Jorj ile uzun 
müdet görüşmüş ve reisicumhur kral 
şerefine bir ziyafet vermiştir. 

Çöllerde sükunet 
Kahire • 4 (Radyo) - Satahiyet 

dar mahafil, ltalyan mahafilinden 
sızan ve Maverayı ~eria arasında 
Arabların çarpışdıklarma dair o 
lan haberleri yalanlamaktadırlar. Ay. 
ni mahafil, hiç bir Arab aşireti ara 
smda gürültüler olmadığı kanaatın· 
dadırlar. 

Kral Karol Pragda 

Prag : 4 (Radyo) - Romanya 
krıtlr Karol reisicumhur Beneş tara· 
fmdan kabul edilmiş ve öğle yeme· 
gini birlikte yemişlerdir. Öğleden 
sonra kral Karol silah fabrikalarını 
gezmiştir. 

Yabancılar yurda 
nasıl girecek ? 

Yeni maaş 
projesi 

Ankara: 4 (TÜRKSôZO mu
habirinden) - Devlet memurları 
maaşlarının tevhid ve teadül üne da. 
ir olan 1452 sayılı kanunun bazı 
maddeleri değiştirilmektedir. 

Hazırlanmış olan projeye göre 
hakimler , mualimler dahil; zabitler 
ve askeri memurlar har:ç bütün dev. 
let memurlarının maaşları 15 dere
ceye ayrılmaktadır. Birinci derece. 
nin asıl maaşı 150; on beşinci de· 
recenin asıl maaşı 10 liıadır: 

Birinci derece 150 , ikinci de 
rece 125; üçüncü derece 100, dör. 
düncü derece 90, beşinci derece 
80, altıncı derece 70, yedinci derece 
60, sekizinci derece 50, dokuzuncu 
derece 40, orıuncu derece 35, on 
birinci derece 30, on ikinci derece 
25, on üçüncü derece 20, on dör
düncü derece 15, on beşinci derece 
10 liradır. 

YeJinci, sekizinci, dokuzuncu 
l 

onuncu ve on birinci derecedekiler 
2,8 ve altıncı , on ikinci , on üçün. 
cü derecedekiler üç, döı dündü, lıe 
şinci derecedekiler 3,2; on dördüncü 
derecedekiler 3.4; Birinci , ikinci , 
üçüncü, on beşinci derecedekiler 
d5rt emsaliyle darp edilip hasıllar 
maaş olarak verilecektir . Uu m1-
aşlar tekaüd aidatı maktu vergi ve 
maarif vergisine tabi değildir . Dam· 
ga pulu ve memurların yol vergileri 
diğer mükelldlerde olduğu gibi tah. 
sil edilecektir. 

Fransa mal iyesi 

Paris : 4 (Radyo) - Maliye na· 
zm Bomey, Mali ve ıktisadi vaziyet 
hakkında dün mühim izahatlarda bu. 
lurımuştur. Bu izahata gQre bugün 
mesarif fasıllarının asılları 53 milyar 
793 milyon franktır. 

Silahlanma masrafları dolayısile 
hükumet yeni bir kazanç vergisi koy 
mayacak çok, ancak askeri bir vergi . 
ihdas edecektir. 1 

Belçikada kabine 
buhranı 

~--------------------------------------;ı;;;,. ____________ __ 

ASRi SiNEMA 
Bir gece bir gününüz kaldı. Yalnız bu akşam ve 

yarın gündüz matinesinde 

Görenler, görmiyenlere söylesin. Görmiyenler görmek için acele etsin 

Rejisör : Villy F orstin en son şaheseri olan 

(Kör Ebe) 
Filmi yüzlerle kişinin alkış tufanları arasında dı~vam ediyor 

Ayrıca : 

(Yıldırım Tayyare) . 
GELECEK PROGRAM : 

Güzeller resmi geçidi 
Telefon: 250 ASRİ 

Çinde 

- Birinci sahifeden artan -

hayın Japonlar taraf mdan ihata ha· 
berleri gittikçe çoğalmaktadır . Nan· 
kovada bulunan Çin kuvvetleri Va-

8681 

------, 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 
-- - --

Abone şartları 

ruşlara iltica etmişlerdir . Kuruş 
Şansi : 4 ( Radyo )- Japon kı· 12 Aylık 1200 

taları Şirr.alden ve Şarktan Şansinin 6 Aylık 600 
merkezi olan Talyana doğru ileri ha- 3 J k 300 
reketlerine devam etmektedirler.Şenk- Ay 1 

say dcmiryolu istikametinde ilerileyen 1 Aylık 100 . 
Japon kuvvetleri üç kasaba işgal et-

1 0 1 
k 

1 
. . Ab 

· ı d' - ış mem e et er ıçın one 
mış er ır. . . 

Şanghay : 4 ( Radyo ) - Çin lbedelı de.ğ.ışmez yalnız posta masrafı 
Hariciye Nazırı Çinlilerin son boz- zammedılır. 

gunluklarınd~n m~leessir olunm~mesı 2 - ilanlar için idareye müra-
nı bunun bır çevırme harekctınden caat edilmelidir . 
başka bir şey olmadığını söylemek- l. J 
tedir. Nazır Brüksel konferansından -~-------------------
da ümidvar bulunduğtınu ilave etmek-
tedir. 

Tokyo : 4 ( Radyo ) - Milli 
Bayram münasebctilc , İmparatorluk 
sarayı önünde toplanan binlerce halk 
ve yüksek mektep talebelerine knrşı 
Başvekil Konyi bir nuh.:k iradederek 
demiştir ki; Uzak Şark hadiselerinde 
digcr milletlerin araya girmemesi 
için çalışıyoruz. Japon menafiini ko. 
rumak hususunda sizler de ayni fi. 
kirJcrle hareket etmelisiniz . 

Brükselde 
- Gerisi ikinci sahifede -

Adana Ticarret ve 
Sanayi odasından: 

!\ ~ ~.neticeyi kısaca ifade etınek 
~ı,16>'1e söylenebilir. Yakın ak. 
~~ rk arasındaki izdivaçlar, müş 
~'ti arekterleri büyütüyor. Bu 
~ v, c klasik hale gelmiş bir misal 

Bu müesseseler , ve11aletin iste
diği malumatı vermeye ve gönder
meğe mecburdurlar. istenilen malu. 
malı mazeretsiz ve muayyen müd. 

deti zarfında vermiyen veya noksan 
ve yanlış bildiren şahıs , şirket ve 
müesseselerin müdür veya mümes· 
silleri 5 liradan 25 liraya kadar pa-

Ankara : 4 [ Hususi muhabiri· 
mizden ] - Yabancıların yurdu 
muzda ikamet ve seyahatleri yeni 
kayıdlara bağlanmaktadır. Pasaport 
kanunu hükiimlcrinc uygun bir şe
kilde gelen her yabancı İçin Türk 
kanunları ile tayin olunan şart ve 
kayıtlar dairesinde Türkiyede ika
met ve seyahat serbest bulunmak. 
tadır. Yabancıla Türkiyeye geldik. 
leri tarihten itibaren ilk tevakkuf 
eyledikleri şehir, kasaba veya köy 
lerde 24 saat içinde bulundukları 
yerin polis veya jandarma karako-

Brüksel: 4 (Radyo) - Belçikada J 
Van Zelandın istifasından sonra 
başlıyan kabine buhranı henüz de· İ 
vam ediyor. ı 

Paris-Soir gazetesi İtalya-
ya artık sokulmuyor J 

Nazırı Litvinof söz alarak demiş 
tir ki : 

Adanada Pamukiş Limitrd Şir· 
ketinin 1 Teşrinsani 1937 t. rihinde 
yaptığı içtimada Şirket mubase
beciliğine tayin edilmiş olan Hulfisj 
Utkan'a diğer imzalardan biriyle 
müştereken imza salahiyeti verilıne
sine ve 22 haziran 1937 'tarihli içti
mada imza selahiyeti verilmiş olan 
Muhasebeci Sait Darga ve vekili 
Süreyya Engin'in imza salahiyetinin 
ref'ine ve Şirketi ilzam için bilumum 
evrak vesairede Hulusi Utkan imza· 
sının vazedilmesinin meşrut bulun
duğuna karar verildiği mezkur Şi~
ketten tevdi olunan karardan anla· 
şılmış ve sicilli ticaretle kaydedil
miş olmakla ilan olunur. 

~tdır: 

~~1.Gındur ki Bach ailesinden 54 
\ 

1fırı k 
1_ ~ •• as çı mıştır. Bunların hepsi 
~ Yuk · 'd ı, ~ lb .. ıstı adlar olarak taoınır-
'r~,r~ d ukj bütün aile efradı kendi 

loi: a .. e~lenmişlt:rdir. 
~tı llıuhım ve nazik tarafı aile 

~tf'tı "1rı İyi vasıflarını veya ku· 
)iıı ııı hakkiyle ve layikile 

~ ~~lfu e~ınektir. Maalesef izdivaç 
~1.tiirij ahsolduğu vakit daha faz. 

it \le ~~n şeylere ehemmiyet ve· 
v i ib ı~ın esaslı surette incelen · 
~•tıa, ltıal olunur. Hele bir de aşk 
~tl ll'ıcscle h-t- b"t" d ğ' . ) 'il~ u un u un e ışır 

•t Ve belin dediği gibi (Aşk, ihti. 
, ~. asiret tanımaz!) 
~ı k::;nata gelince: Bunlar da 
~ b\i,b .. ~~ olanlar arasında tena· 
lİt "--t lltun başka bir keyfiyettir. 
,•ittfılc~Ya kümes hayvanatı ye
f, \ır'lldıkı bu hususta ne kadar titiz 
~ ~}' ~•rı malumdur. Yalnız bil-

1~11 ıırJer misal olarak alınırsa 
~ ·fiııi~ah~~~~rini~, a~l~rr~ .bütün 
~. to'> .. hutun aılele'"ını ıyı tanı. 

il\_ .. o ~ 
~q•ııı nurade tutulmalıdır. Hal. 
\~" ~r arasında büyük L>abala 

b, ~relarınr iyice tanıyanlar 
~ ~tk~s Ço.k. çı~ar mı? 
[~ ~ bılır kı bazı dağ köyle" 

1i aptallardan mürekkep 

ra cezasiyle cezalandmlacaklar· 
dır . 

Bu kanunun tatbiki için İktisad 
Vekaletinin tayin eylediği memur
lar 3008 numaralı endüstriyel ma
lumatın maliyet ve satış fiatlarmın 
kontrol ve tesbitiyle alakalı kanun
daki salahiyet ve mesuliyellcıi ha 
izdiPler. 

luna beyannıme vcrmeğe mecbur 
tutulmaktadırlar. 

Alsaray 
Buakşam 

1 

Türkiyede on beş günden fazla 
'\ kalacak yabancılar bu beyanname

den başka imzalı diger bir beyan 
name vererek ikamet tezkeresi ala. 
caklardır. ikamet tezkereleri iki ay
lık veya bir yıllık olmak üzere iki 
türlüdür. 

MARGARlTA 
ROBERTALLENIN şa-
heseri ve senenin en gü

zel filmi 

2 

T eksc.s Şeytanları 
Heyecan filmi 

Tele • No • 227 
8682 

~------------------------· 

ilci aylık ikamet tezkereleri üç , 
bir senelik ikamet tezkereleri 6 
Türk lirası harca tabidir . Devlet 
müesseseleri ile belediyeler tarafın· 
dan kullanılan · yabancı mütehas 
sıslara daireleri tarafından gönde
rilecek beyannameler üzerine emqi
yet işleri umum müdüt:lütünce birer 
hüviyet cÜ'zdanı ver~lec ,. ktir . Dahi. 
liye Vekaleti memlekette kalmasını 
umumi enmiyete , siyasi ve idari 
icaplara muzur saydığı yabancıları 
vereceği muayyen müddet zarfında 
Türkiyeyi terke davet edebilecektir. 

Roma: 4 (Radyo) - Pariste çı· 
kan Paris-Soir gazetesinin ltalya· 
ya girmesi kati surette yasak edil· 
miştir. 

Sovyetlerde seçim 
faaliyeti 

Moskova: 4 (Radyo) Sovyet 
Rusyada seçim müııastbetile uzun 
tren yolculukları için bu gibi trenle
re de seçim sandrk:ları konulm~ş
tur. 

Bu konfer.ans Milletler Cemiyeti 
aı;amblesi karariyle toplanmıştır. 

Amerikanın fikirlerine biz. 
de iştirak ediyor ve dünya üzerinde 
yumruk sallayanların kollarının bağ· 
!anmasını istiyoruz. Dünya sulhunu 
muhafaza etmek için bu tarzıhal çok 
lazımdır. 

Litvinof dan sonra Çin nıurah 
hası söz alarak Çin-Japon ihtila
fını tebarüz ettirdikten sonra demiş. 
tir ki : 

Son dört ay zarfında Çinliler 
istiklallerini kahramanca müdafaa 
etmişlerdir. Çin hiç bir zamaıı ümid 

iTAN Sinemasında 

BU AKŞAM 

1 
etmiyor ki bu konferansta verilecek 
kararlardan Vaşington paktını imza 
eden devletler imtina etsinler. Buna 1 
ayni zamanda imkanda yoktur. Çin • 

Bay Tekinin ikinci, ve üçüncü kı
sımları gösterilmeğe başlanacaktır 
lıdihama mahal kalmamak için bi 
let~rinizi erkenden tedarik ediniz . 
Yarın 2,30 da ikinci ve üçüncü 
kısımlar . 
Pazar 2 de ve dörtte ıkinci ve üçün 
cü kısımlar. 

Pek yakında : 
Yürüyen ÔLÜ,CEHENNEM KAR

TALLARI 
Küçük ŞARKICl,KlZIL KORSAN 

8680 

Vaşington paktının birinci maddesi. 
ne tevfikan bir-.sulh istemektedir . 
Diğer taraftan Havas muhabirinin 
bildirdiğine göre; Brüksel konferan 
sının ilk açılış celsesinde ve Eden 
ile Delbos görüşmeleri iizerine iki 
büyük esasın intibaı alındı . Bunlar. 
dan birincisi Garp devletleri arasın 
da birleşmenin devam etmekte ol· 
duğu . ikincisi de İtalyanın konfe
ransla takındığı tavır.dır. Mamafih 
ltalyanın Brüksel konferansı .. da al
dı~ı vaziyet, onun iki üç aydanberi 
takibettiği siyasetin bir tezahürü 
olmaktan b&,ka bir ıey detildir. 

8679 

Yurddaş 1 
Türk hiç bir savaşta diğer UJus. 

)ardan geri kalmaz. " Beynelmilel 
Arttırma ,, gününde de ödevini 
yap . 
Ulusal Ekonomi ve Artllrma Kurumu 

Adana Erkek Lisesi 
Direktörlüğünden : 

Adana Erkek Lisesinin Orta kı. 
sım binasının tamiri için 500 lira 
keşif bedeli olarak tesbit edilmiş ve 
paznalıkla yaptınlmasına lüzum gö. 
rülmüştür. 

pazarlıkla 9 Teşrinisani Salı günü sa. 
at 14 de Seyhan Kültür Direktörlü· 
ğünde toplanacak komisyonda yaRJ
lacaktır. Keşifnameyi görmek iste
yenler Erkek Lisesine müracaat et
meleri lazımdır. Talip olanların ya
:zılı gün ve tarihte yüzde 7,S Pey 
akçasile birlikte gelmeleri ilan olu· 



Sahife : 4 1'ürksözü 

Adana Borsası Muameleleri 1 BP.LEDİYE İLANLARI 1 
----------------------------------!'·------------------~-----------------p AMUK ve KOZA 

1 =- H3yvan Pazarından Miızaçı-JeLi ınahallesiııe doğru giden lağan.· 
dan yuz metre tul kısmın büzle kapattırılması açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 Keşif lıedeli ( 791,52) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı altİlllş !iradı. 

4 - ihalesi Teşrinisaninin 8 inci pa.artesi günü saat on beşte Bele 
dıye encümeninde yapılacaktır. . f - Keşif, şartname vesair evrakı Belediye fen işlen müdürlüğünde· 
dır. steyenler orada iki buçuk kuruş mukabilinde alabilirler, 

6 -: Taliplerin ihale günü saat onbeşte teminat makbuziarile birlik 
te Beledıye encümenine müracaatları ilan olunur. 

8637 21-26-2-5 

- or. Muzaffer Lokman -
Hastalarını her gün eski muayenehanesinde 

1 kabul etmekted;r. 

C . H . P . Kozan ilçe 
Başkanlığından: 

1 - Açık eksiltmeye konulan 
İş Kozan Halk partisi binası ön 
kısım inşaatıdır. 

2 - Keşif bedeli ( 4150 ) lira 
( 96 ) kuruştur. Taş, kum çakıl, 

parti tarafından beddsiz verilec ·k· 
tir. 

3 - isteklilerin bu işe ait ke 

Mestan Zade Ocağı 
Başkanlığından: 

Ocağımız bulunan Mestan Zade 
Ocağının srnelik kongresi İkinci Teş 
r·nin altıncı Cumaıksi günü sant 
ondokuzJa Haıkevinde yapılacğııı· 
dan Oc;tkda k .. ) ıtlı arkadaşların aynı 
gün ve saatle hazır bulunmaları 

8675 
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5 Teşrinisani 

r---------------------------------------
1 

j~atbaacılıkl Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlii talı işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 
Kütüphanenizi gÜ· 

zelle~tirmek isti yorsa
nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yeptırıuı{. Nefis 

\ 1 LAN 
* 

T A B 
* 

KİT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve 
bir kapak bölgede 
cak Türksözünde 
pılır. 

Resmi eurak, 
veJler, defterler, Ç 

karneler, kağıt, 

kartvizit ve bilu 
tab işleriniz, en 

bir zamanda en 
bir şekHde en zarif 
rufatla Türksözünde 1' 
pılır . 

------------------------..... ----------------------~ K KAY ADELEN A · 
nıaros lrr;elrıindrn 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla rakle
dilen sudur . 

A 
y 
A 

KAY ADELEN su 
lan ve gazozları sıh 
lıat \'e gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYADELE 
KAY ADELEN su· KAY AD ELEN sn· şif evrakı dosyasını Adana veya 

Kozan Halk Paı tilerinde tetkik ede 
bilirler. muvakkat teminat ( 312 ) r 
lira olup ihall"', 8111 937 pazartrsi 1 
günü saat 14 de !<ozan parti bina 

Dişçi Nedim 
Yurtman 

, -- -· - ı-: -51 ' Ra"ışıııark -ı- 97 
Mart vadeli 55 _ Frank ( 1-ranw. ) ı 23 611 
-H-in_t_l_ıa-zı-r-----,-74 - .Stcrlb ( ingili1. ) 1 634 00 1 

ı 00 Dolar ( Amerika ) ı _]:!_ _ 20 
Nevyork 1 65 Frank ( isviçre ) ____ ...... ______ _ 

ları ve gazozları rn 
sıhhi ve tabii has-
sal arı haizdir. 

E 
L 
E 
N 

ları ve gazozları c· 
vinize kadar gönde 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

sında toplanacak komi:ıyon tarafın· 

dan yapılacaktır. Eksiltmeye gire· 
ceklcrin Nafia müdürlüklerinden 
ehliyet vesikası almaları şarttır. 

27 5 
8651 

Adana Su işleri Altıncı 
Şube mühendisliğinden: 

1 - 8906 lira 56 kuruş keşif be 
deli Adanada Seyhan ve Tarsusun 
Berdan Regülatör mevkilerinde ya· 
pılacak iki adet kontrol binası in· 
şaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

2- Eksil tnıe 22-11-937 1 a 
zartesi gi:nü saat 15 de Adana Su 
işleri Altıncı Şube Mühendisliği da 
iresinde teşekkül edecek ihale ko· 
misyonu tarafından yapılacaktır . 

3- istekliler bu işe ait eksiltme 
şartnamesi proje ve buna bağlı ev 
rakı l>ilabt"del 6 ncı şube mühendis 
liğinde görebilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için 
669 lira muvakkat temirıat vermesi 
Tıcaret O.:lasına k ıyıtlı olması ve 
ugari 5000 liralı'< bina inşaatını 

hüsnü suretle ifa ettiğine dair \da
nı Nafıa müdürlüğiinden alınmış ya 
p i~leri ehliyet vesikası ıbraz etme. 
si lazımdır. 

5 Teklıf m •ktupları yukarddki 
2 nci mıddede yazılı saattan bir 
saat evvelim kadar 6 ncı şube mü. 
hen Jisliği dairesine eksiltme komis· 
yoou reisliğine m1kbuz. mukabilinde 
verilec•ktir. Posta ile gönderilecek 
mektubun nihayet 2 nci maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın ayrıca kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler 

Yeııi Otel karşısında açtığım 

diş muayenehanemde saat 6 dan 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime a z a m i 
teslıilatı gösterdiğim gibi cumar
tt"si günleri fukara için tedavi ve 
diş çekmek mecceınendir. 8656 

----------------------------------------------------
Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
6 

____________________ ..;;.. __ ~ 
!ürkiyenin en iyi v~ en cins Zonguldak; Kok, Somikok, Kriple, An . 

Köy katipleri aranıyor t~asıt Ma~en kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude yere tc· 
laş etmrsın. Dünyanın en iyi cins kö nürlerine her cihetle rekabet etmek· 

Ceyhan köylerinde çalışmak üzere tedir. 
35- 45 lira arasında aylıkla en az Duman ve koku neşretmez. bir kerrc tecrübe kafidir. 
llkmektep mezunu köy katipleri alı- Rıza nacaktır. Alınan bu köy katiplerinin Satış yeri : Tarsus kapısında Ali 
atlı olması şarttır . Bunlara ayrıca Kelleşek er. 1 
hayvan yem Ledeli de verilecektir • 
lsteklilcrin Ceyhan Kaymakamlığına 8641 9 - 30 
müracaatları . C. 1-4 1

------ -------------..,..------------

Adana Asliye Mahke
mesi Ticaret dairesinden: 

Esas: 37 
Karar: 13 

Adanadcı armağan pazarı sahibi 
tuhafıyeci l3ürharıittin başkanın tek· 
lif et iği konkurddta alacak! 'a ı tara 
f ın dan ekseriyet e yüzJe 30 nisbetiıı· 
dev.:. 1 inci taksidı konkardatınırı ka
tiyet ke!'p ettibi tarihten itibaren 
bir sene sonra ve 2ci tahsidi de 1 ci 
taksidin ödeme tarihini takip eden 
sene sonunda ödemek şartiyl.! ka
bul edilmiş ve vaki l u la'et> kanuna 
uygun göıüldüt;iindt!n 25 9 937 ta. 
rihinde tasdikine karar verilmiş ve 

me~klır karar dahi katiyet kesp et· 
mış olduğu ilan olunur 

8676 

SAN 

kabul edilmez. 8678 5- 9- 11-16 r=~~~-------- 1 
;-----------------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 

aşçı ve bir hiımetçi aranı}or. Mat
baamıza müracaat edilmesi. 

TiR 
1 

T'1RKiYE i~ MNKA:al 

301 

KAY AD ELEN gazozlarını alıı ken şişeleı deki kırmızı ( KAY ~D~ 
LEN ) tapalanna dikkat tdiniz. KAY ADELEN Tran~itleri : MersıD 
Adana KAY ADELEN drpolarıdır. EüyLk damacanalar: 100 kuruşa 

Menbadan Kayadclcn nakleden vagonlaı l.er l lcrinize gönderilir. 

yıkanmaktadır . 8495 60 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif se, 
li radyolar ancak Sahibinin Sesı· 
nin 100 lira mukabilinde ve bİ' 

·ıe 
sene vade ile sattığı radyoları 
kabildir. 

Satış yeri Belediye ! v •"' karşısında Yeni N ağ 

Ş. Rıza lşceo 
60 7967 . ._ _______________________________ _.------------~ 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

. Almanya'nın meşhur " HARTMANN ,, fabrikasının her nevi siyah r 
gazete ve " İllüstras) on ,, mürekkepleri mevcuttur. 

Satış yeri : Mersin Ziya Pat• 
sokak No: 8 

22 - 30 8592 G. Vosbikyan Tecimevi 

Umumi neşriyat müdiirii 

Macid Güçlü 


