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iTALYA AKDENiZ KONFERANSINA 
iŞTiRAK ETMiYECEGiNi BiLDiRDi 

Almanya da iştirak etmemekte 
... 

lngiltere ve 
llıuhakkak 

Fransa 
surette 

rağmen konferansı buna 
toplamağa karar verdiler 

koırsanDoğo başDa<dlu 
t ....................... -. 
•l(o • 
t nferansın topla- • 
• • ! "•caöı Liyondan • 

DOn bir Fransız yolcu tayyaresi Fransız · top 
! bir görünüş ı raklarının Ozerinde hOcuma maruz kaldı 

!Tt-;ıy·-·;~;~-· menf i·-·~;;;b~-·j 
• ! 
• • • ! i ! Roma: 0 (Radyo] - BugUn .'an noktai nazarıuın değişmesinde i 
! llnriciyc Nazırı Kont Ciyano ta- çok mUe !İr olduğunu bildirmekte- i 
! rafından İngili;ı: ve Fransız sefir· <lir. i 
! ll'rine n,yni zamanda birer nota Notanın UçUncU madde,inde i 
! tc,•di edilmiştir. ise İtalya mUbadelei efkarda hulu- i 
! f talyanın verdiği bu nota uç nulmasını ve Façist lıo.kumctinin i 
! mndde.)·i ihtiva etmektedir. fikrinden dönme~e mecbur oldu~ i 
! Bunlardan birincisinde, İtalya için mazur görUlmesini istemekte i 
ı Akdenizde sulhun muhafazasına ve Fransız, İngiliz hukumetleı·iıı- ! 
• çalışmış olduğu ve Akdeniz kon· den ltalyanın ileri surdugu bu se- I 

• 
ROMA : 9 (RADYO) - İNGJLlz VE FRANSIZ HOKÜMETLERİ, 

~ALYA VE ALMANYANIN ADEMİ İŞTiRAKiNE RAGMEN AKDENiZ 
ONFERANSINI Y APMAGA KARAR VERMiŞLERDiR. KONFERANSIN 

~ETfCELERl DERHAL ALAKADAR DEVLETLERE VE KONFERANSTA 
EMSIL EDILMIYEN DEVLETLERE BİLDİRİLECEKTiR. 

! fer ansı için vaki olan konferansa beblerin muhakkak. görülmesini ri- i 
1 ! mUsbet cevab vermeğe hazır hu· ca etmektedir. i 
1 ! lundu~unu, ikinci madcde ise nota, İtalya notasında Ademi .Muda- i 

. Milino : 9 (Radyo) - Hükıime- ------------·.-...--ıı. Sov,yet Rusyanın İtalya aleyhinde hale komitesine temas ederek bu- •.: 
~? Y~n resmi gazetesi ola~ Popol ileri sUrdugu ithamlan hatırlat- radaki mUmessillerine yeni talimat 
k .hal': .bu günkü sayısında ltalya hü-~ ~~ i makta. ve Sovyet notalarmın ltal· Verec.,.u.a baclirmekteair. t 
. uınetının Akdeniz konferansına kat- 81.._,Jiif il"• il·-~ :-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· fen iştirak etmiyeceğini resmi ma· 

aınıardan aldığı malümata istinaden Redingotla Frak 
ncşrctınektedir. Aynı gazete Alman-

~~~ı1n da konferansa iştirak elmiyece~i- memurla halk 
1 ı Ave etmektedir. 

Bclgrad : 9 (Radyo) - Fransız 
Ve lngiliz notasına Yugoslavya hüku
meti cevabi notasını vermiş ve bu 
nota ile Akdeniz konferansına iştirak 
Cdcce~'ini bildirmiştir. 

1 
Nota : Bütün Balkan antantı dev-

d~tleri konferansa iştirak edecekler
ır 

Roma : 9 (Radyo) - Burada si
l ası rnahafilce Akdeniz konferansı 
olmuş addedilmektedir. 

k ~u konferansın, ademi müdahale 

1 °ınıtesinin üzerine aldığı işi tekrar
karnaktan başka bir şey yapmıyaca~ı 
anaatı vardır. 

H .L.ondra : 9 (Radyo) Kabine 

1 
arıcıye Nazırı B. Eden'in riyaseti 

a tında bir toplanh yapmış ve bu 
;.else üç saattan fazla devam etmiş
ır. Kabine daha iki içtima yapa
taktır. 

Başvekil B. Chamberlain İskoç. 
Yaya avdet etmiştir. 

londra ; 9 (Radyo) - Kabine 

~ günkü toplantısında yarın ( bu rn ) toplanacak olan Akdeniz kon. 

Ctansında takibedilecek politika mü. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Başvekilimiz 
An karada 

Manisa : 9 [ TÜRKSÖZÜ 
juhabirinden ] - Başvekilimiz 
~met lnönü dün şehrimize teş· 
rıf buyurmuşlardır . Başvekili -
miz istasyondan şehre kadar 
halkın alkışları arasında yaya 
olarak yürümüştar . B"şvekili
rniz Halkevini , Tümen kararga. 
hını 1 spor sahasını ziyaret et
mişler, izahat alarak hasbihal· 
lerde bulunmuşlar ve Ankaraya 
hareket etmişlerdir . 

Ankara : 9 [ TÜRKSÖZÜ 
muhabirinden ] - Başvekilimiz 
lnönü Manisadan avdet bu-

~:=~a~--1 

Nevzad OUven 

Büyük bir Fransız mecmuasında, 
inkilabımızın halk ve köylü dilile 
derin bir ifadesi olan şu küçük fıkra
yı okudum: 

" Kemal AtatUrk , mamle· 
ketlnl Avrupallla,tırmak için 
ilk ı, olarak eski kıyafetleri 
ortadan kaldırmı,tır. Fesi kal· 
dırırken ayni zamanda Padlfah· 
ilk devrinin resmi kıyafetlerin· 
den olan Osmanll Redlngotunu 
da kaldırmıf, seremoni kıyafe· 
11 olan yerine frak'ı kabul et
mlftlr. 

TUrk köylUsU bu de61~1ikll-
jil fU suretle tefsir etmekte
dir : 

AtatUrk Redingotun ön etek· 
ıerlnl kestirdi • ÇUnkU , ktiylU· 
nUn ve halkm, memur ve se· 
hlrll beylerin eteklerini öpme. 
sini istemiyordu. ,, 

Fıkra bu kadarcık. Fakat ana 
prensibi [milletin hakimiyeti] olan , 
efendiliği yalnız memleketin en kala
balık, en çalışkan ve en büyük müs· 
tahsil unsuru köylüye veren Kema
lizmi ne basit ve ne derin bir şekilde 
ifade etmektedir: 

inkılapların da lejandları vardır. 
ve bu fıkra da bir inkılap efsanesidir. 
Fakat lejandlar ekseriya realitelCi'in 
süslü ve biraz mübalagah ifadeleri· 
dir. Bu Frak ve Redingot hikayesi 
de Atatürkün kıyafet inkılabının kup. 
kuru bir giyiniş ve taklit endişesinden 
ileri gelmeyip bir zihniyet inkılabı 
olduğunu anlatmak.tadır. M .. .. 

Filhakika Atatiırk , Turk koylu-
.. .. T" k l1alkmın memur ve sunun , ur 

(Bey) eteği öpmemesi için Redingotun 
ete~ini kesip Frak yapmamıştır. Faka~ 

o , imtiyazsız, sınıfsız yarattığı yenı 
milletinin haklarını yepyeni kıınunlar
la ve Kemalizmin mukaddes bir ka
nun mahiyetindeki büyük prensiple. 
rile tekit ve temin etmiştir. 

Kemaliım , imtiyaz ifadesi olan 
I Bey 1 lığın adını bile l.ig-vetmiştir . 

iSPANYADA SON DURUM 

HükOmet kuvvetleri 
taarruza geçtiler 

Frankocular ric'atte 
Salamanka : 9 (A.A.) -- Resmi 

tebliğ: 
Düşmanın mukavemetini kıran 

kuvvetlerimiz, Asturies cephesinin 
şark mıntıkasında ileri harekerlerine 
devam etmişler ve muhtelif tepelerle 
köylerı işgal eylemişlerdir. 

Diğer kuvvetlerimiz, elde edilen 
arazide temizleme ameliyesi ile meş· 
gul olarak mühim mikdarda malzame 
ele geçirmişlerdir. 

Aynı cephenin garp mıntıkasında 
karşılıklı topçu ateşi olmuştur. 

Hiç bir vatandaşın diğer vatandaş 
üzerinde [ doğuş ] dan müteveJJit 
bir üstünlüğü yoktur . Bütün vatan· 
daşlar , ayni hava içinde , ayni gii. 
neş altında, ayni toprak üzerinde ay· 
ni haklara sahiptir . 

Aragon cephesinde, Zuera mıntı· 
kasında, kuvvetlerimiı, Redonda sırt
ları ile diğ'er bazı mühim tepeleri 
düşmandan hücumla almışlardır. 

Salamanka : 9 (A.A.) - Nasyo. 
nalistlerin Baleares harp gemisi, Can
tabrique sahillerinde dün bı ş hükü
metçi harp gemisi ile harba tutuş
muştur. 

Hükümetçi Libertad gemisi va
him rahneler alarak diğer ciört ge
mi ile birlikte geri çekilmeğe mecbur 
olmuştur. 

Londra 9 (A.A.) - Reuter 
ajansının Ccbelüttarıktan bildirdiğine 

göre, Vanoe lngiliz torpido muhribi, 
dün akşam Valancia'ya hareket etmiş 
ve Katsy torpıdo muhribi de bu sa
bah aynı istikamete doğru yola çık. 
mıştır. 

Ademi 
Tali 

Müdahale 
komitesi 

İçtimaını tehir etti 
Londra : 9 (A.A.) - .. Press 

Association " un öğrendiğine göre, 
Ademi Müdahele Tali komitesinin 
önümüzdeki Cuma günü yapılacak 
toplantısı tehir olunmuştur. 

Milletin büyük ve müşterek men
faatlerinin korunması için kurulmuş 
devlet makaoizmasının birer dişli par 
çasından başka bir şey olmıyan en 
büyük memurun bile bir vatandaşdan 
farkı yoktur • Cumhuriyet kanunla· 
rının hiç birisi böyle bir üstünlüğü 
sezdirecek mahiyette değildir . Şahsi 
hiç bir üstünlüğe ve kuvvete sahip 
olmayan memur , ancak milletin ha· 
kimiyet ve bütünlüğünün ifadesi olan 
devlet otoritesini temsil ettiği ve ka· 
nunların tatbikine memur olduğu için-
dir ki, ancak kanun çerçevesi için- ________ ..,;.. ___ , __ _ 

de şayanı hürmettir . milletinin içinde ne etek öptürmeyi 
Kemalizm , Türk milletinin , ve• aklından geçirebilecek bir ( Bey ) , 

kilini memurunu , köylüsünü ve sii. bir memur , ne de hakkını istemek 
pürgecisini ayni hat üzerine sırala· için etek öpmeyi düşünecek bir köy· 
mış bir rejimdir . Bunu bizzat en bü· lü ve halk ferdi yoktur • 
yük şefi sayısız hareketlerile kaç ke· Demokrasinift en büyük zaferi ka-
re anlatmış ve isbat etmiftir . 7.at\dJiı dünya parçası, nıuhakkak ki, 

Bunun içindir ki , buaun Turk Türkiyedir • 

Bir Çin treni dün 
berhava edildi· 

300 ölü 400 yarah var 

Bir Japon a•kerl 
Şanghay : 9 ( Radyo ) -

"Ulus,. arkadaşımızln Bartın mu

habiri, bundan yarım asır evvel Ja

ponyadan dönnken bir tayfun neti
cesinde batan Ertuğrul gemisinden 

kurtul an ve bugün 75 yaşında olan 
Ahmed Erkiş ismindeki vatandaşı 

otoı iteleri, ecnebi devletlere müra· 
caat ederek Çinin Japon gemilerine 
tecavüz etmek mecburiyetinde olduğu 
için yabancı devletlere aid gemilerin 
Japon gemilerinin bulunduğu yerden 
uzak bir mesafede bulunma]arını ve 
milli bayraklarını çekmelerini rica 
etmiştir . 

Tokyo : 9 ( Radyo ) - Hüku· 
met, bugün Japonyanın iki ay içinde 
Çine kati darbeyi vurmağa hazırlan. 
dı~ını Diyet meclisine arzetmiştir . 

Şanghay : 9 ( Radyo ) - Japon 
hava kuvvetlerinin ve piyade kıtala· 

rının yaptığı büyük taarruz netice. 
sinde Japon kıtaları Şanghayın etra. 
fında bir kilometre kadar ilerlcmeğe 
muvaffak olmuşlardır . 

Sabaha karşı harb tekrar bütün 
şiddetile başlamış ve bazı Çin mev
zileri daha işgal edilmiştir. 

bulup kendisiyle konuşmuştur.Bum üt- l 
hiş facianın tafsilatını bugün içcı ide , 

okuyacaksınız. Tukarıdaki resimlerde 
Ah!lled Etkişi ve kendisini ziyaret 

eden Bartın Halk evi gençle ı ini ve 
kazazedeye verilen bir nişanı ve Japon 

madalyasını görüyorsunuz. Yandaki 

resimdeki Ertuğrul şehi<lleri için Ja
ponyada kurulan Türk abidesidir. 

Son dakika: 
VE~ILLER HEYETi iÇTiMA EDECEK 

Ankara : 10 ( TURKSÔZÜ muhabirinden ) - Sabaha karşı - Tetki· 
katta bulunmak üzere Zonguldağa gitmiş olan lktisad Vekili Celal Bayerle 
lstanbulda bulunan Hariciye Vekaleti siyasi Müsteşarı Numan Menemenci· 
oğlu Ankaraya dönmüşlerdir. Vekiller Heyetinin içtima edeceği söyleniyor. 

FRANSANIN BEŞiNCi DENiZ FiLOSU AKDENIZE AÇILDI 
Paris : 10 [ A. A. ) - Sabaha karşı - F tansanın beşinci torpido fi· 

)osu Akdenize gitmek emrini almıştır . Bu filo orada münakalatı himaye 
etmekte olan diger kuvvetleri takviye edecektir. 

ÇIN H0K0METI DEVLETLERE BiR NOTA VERDi . 
Şanghay : 10 [ Radyo ] - Sabaha karşı - Çin hariciye nazırı S:indekı 

diplomatik heyetlere bir nota vererek Japon ab]okası dolayısile Çın hava 
kuvvetlerinin Japon gemilerine karşı mukabil tedbirler alacağını bu seber 
ten bıtaraf devletler gemilerinin Japon gemileri yanında durmamalarını bı • 
dirmı~tir . 
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Turk gazeteciliğ·ne h kar 
D rl 

İzmir emniyet müdü- L••Z?•rt:•' ..-ltlıııılıl' •Pılll? ... ,.,., ....... , ,, ...... p __ r ______________ _, Böcek yiyen neb 

.. nün çirkin hareketi Dün ı4o,oookilo 
pamuk satıldı 

Hazineye 139.,000 lira 
ymetinde e ik çıkarıldı 

On Türk gazetesini ve ajansı temsil 
eden muharrirler Fuardan 

nasıl kovuldular? 
~------.. ·---------~ 

atbuat, bu ..... eketi şid-
etle prote ediyor. 

lunir : 8 Eylil [ TORKSôZO \ mm.. a..a yapan lzmir Po&s Müdü· 
muhabirinden ] - BapelcilimizİD iz riidlt, hwlaDlar ela pzetecilerdir; 

.miri teırif ve faan ziyaretleri ıua lmirve lstanbalan on pzetmia 
wla, lllnir Emniyet M6dürü tara- temlil eden me.a.lul .... r .. 
&adm on lurk pıetesini ve ajansa- • Wdisedn biru 10Dr• da bir 
• temsil eden muharrirlere yıpd1n bqka paviyond• rene r.ablta ..... 
pWa banket lzmir matbuatım marlan, Anadolu Ajaa•ın bir •· 
a;alı:llddlrd4ı 11"bi lstanba1 matbua· --. lııell..-d• tutup abmflar· 
b- da protMolanna veiite olnutr dır • 
tar • Ba miali az bulunur phesrr ha-

Ba mevzu dahilinde • Anacto. t.a.. .at.la clili..m ,atup boynu-
• pseteıinin bir makalesini aynen f4ihtik ve detiliz 

ııılıJa alıyorum . flpbesiz. 
-Evet, hürmet istemiyoruz! Fa· Me.leki bayliyetİdlizi müdafaa 

bt llabret ı&lnce bütün mesleki ederken aym zamanda dili ve ter· 
iaclfmfaimizle kalk., ~mam balandutua;z halka vaki 

edtıill. ille.... Miı.....-Ute de brphk vermif o-
Jepne teJ; wa..t k......., pni luyoruz. 
•Nlli _.,._._ •. ~. f'•t Hllliae dakilcasmda, büyük Baı-

._...... . •t. •k·• hazurunu düfiinerek IUNn 
.ae.11•11111 ... ıdtı mana ve ıazeteciler, itle bu sütunlarda ko-

... t itibuile isteriz. llUfUYorlar. Sumak au, neden, nİ· 
Matbuat, dördüncil kuvvettir, çin? Bu memleket aükOt memleke 

ltunlan bir bnfa bnluyona. Çiili- ti detildir. Bu memlekette hürriyet 
idi kuwet mienlcr1111 yapmak fik- vardar, matbuı.t vardır. Bu memle-
rincle cleti&z. Ba,le bir iddiamaz da keti J•pa* " ,.,._..r bizim 

• • Jel'. 

ve bilhaua Türlciyede ftZİfelİ ve r alm11 fedaklr ---. lliç bir zt· 
il itiberite tamll8ell ,.. bir kar ... liiktta • lerclir. 
met ...ıen ........... Wııılın ıftN, &llldtr. halk ara 
çle • fenpti .,. bfa " beden w inmeli, ya)'ll1H11, halkta içtimai, 
.. 111 a ilinde yaluıup nafi olmap mil , ve alyui bir terbiyenin teessüsü 
•• JU adamlanna brıı baka· heubma bize düfünüp yamalı telÜı 

balunulmuma tıbammilümüz etmiılerdir. Biı, böyle bir gıdı ile. 
,_..., yetiıtik, biz böyle bir atmosfer için· 

Bim tntsaimizin, f&bulanmızJı ele balanuyoruz. 
ıllbal, ancak mütevUJ bir kazanç Kalemlerimizin ucunda dalaafa· 
we ı...a. benber relen derin bir nan bu uil hürriyet bayrapu kim· 
Wcdan iDfirah ve huzurudur. Bundan teye bpbrmayaz. lzmir Emniyet Mü 
atai tamımile caniyete racidir. Bü dllriiaüa hareketini, böyle bir uili· 

konupnalanmll, bütün okumalı Jetin merkezinde rörmek, çok ha· .._az, yamalanma, a, kuaazlan- zin bir teydir. lzmir, baylİ)'etli, iz· 
11itz, kafa yorpnluklanmız. her ıe- ıetinefiali, münevver, bakkmda ve 
JİllİI ona aumaftm. Her babayi· da vi1111dı haaaı olan bir memleket 
litia kolay kolay bapnmıyacatı, köıesidir ve lzmir gazeteleri, böyle 
her itçinin kolaylıkla tahammül bir muhitin ifadesidirhr. Burada her 
edemiy--a: ve her münevverrin, feY kantarla detil, miakalla ölçü. 

--· lür. halrk-fe ıelemiyeceti bu, nimeti 
pyet icat w ..... olan meslek: ne· Türle matbuabna yapalan bu 11· 

deme biç de hOfUOa t11mayı, bu sütunlarda teeu&rle 
sitmiyar. litmeme keyfiye- kaydederken bu aatqmaya göz ya· 
ti bİIİll IÇID ._miyetliz , batti man mahalli makamat vana tees. 
zerre kadar ~ :delmez bir sürlerimizia onlara da fimil olaca· 
P7 İM ele_. tapyanlarm zihniyet tuu 16ylemekten çekinmeyiz. 
ye haleti r.t.\yaiee tebarüz ettirme. 

Iİ itibarile de aynca bir tetkik mev· Jt ) kd . k - • ..,. a ya a enız on-
Evveld pn de aaym Baıbaka· f • • k 

... ,.. -· fan ıezmek üzere şransına iŞ a 

... i~ .-........ atarken karı·~.- etmiyecek 
• clikilclil• ye oa Türk ıazeteaini 
ı.• .._ bet mealek adama g"ri. 
lerek 
haridöe 

-.. ... bir \orclon ha
ve kaplar yilzll· 

lllllze kaplblcL. Bizim.........._ ,._de-
lil dolayaıile telDll • -.. 
)4İll n onan ırkumda cldnıp oa
dla çok te)'ler, hizmetler beldiyeo 
._. .. amumi efkirı yüzüne kapa· 
1lldı. 

Hatti: 
- Bunlan IUlturuD8i, uzaklat· ..... 
r.irleri veilldi. Neye haytlft' 

..,,_ ... ? Sö~ birer 
,1 ....... Bei... ,..,.... 
t ıhnhu'-ttar Tarilai 5 EylGldar bu 

- Birinci sahHed• artan -

nabta ~Ulmit ve ~· 
br. 

Kabine bu lconferansm adece 
ICeadhıiri allbdar eden mesele ile 
utnfma fikri ilzerinde 11r11 ebait 
tir. Binaenaleyh lnpı.e, lııonferans 
ta Alcdeaizde deaizalta s-ilerinin ......,_......_ve bu ıemi· 
ler içia mmtakalar .,mm..,. isti 
yecektir. 

Hlrp. .. , 1 ı<, tecavüze utr• 
yacak l'IDileti edidafa ve muha 
faza içia dııirı imar hir halele t.~ ............ 

Paril : 9 (Racl,o)'~ Fl'lllllZ ka. 

ı;)ün .~rimiz ns•mla pamuk 
•bflan Jiae hataretl teçmiş ve 
140,000 kilo klevland satılmışbr • 
Fiyatlar 42,! ve 43,S arumda dejif 
mittir. 

Tuz fiyatları 
lal.iaarltıt ••um mildürlütüaclea 

yapalan bir tamilne- fÖl'ei Yeni taz 
lcaaununa göre yurdumuz üç tuz 
ıaıatlklllft8 aynlmışbr. Beralana · • 
biar an'1arlarındaki tuz satq fiyat 
ları tesbit edilmqtir. 

Karacleaiz mın•a'cuındalci anbar 
l.rda tm.m kilosu S,t;3 •un11 , 
Adalar ve Akdeniz mtn~i 
anbarlarda tuzun kilolu 3.60 , latan-
t.ul v. ... ~---
barlarda tuz 3,43 kunqtan sahla 
.... y alm bu ... içia 42 kun11 
olarak ellilik çuvallar bedeli hariç 
olmak üzere tuzun kilosu yeni mın· 
• firatlmizeri~. 

VurddaŞ1arın 
askerlik 

vaziyetleri 
le; Bakanlak, DÜful tezkerelerinde 

ukerlik vuiy.,tleri yuıb bulumnı1an 
ntancleflarla bu ribi kimseleri kul. 
lanan husaıi, ticaret, aanayi ve zira 
at müeueaeleri sahiblerinin cezalan 
dınlmalan hakkında yeni ve mühim 
bir karannı alakalılara bildirmiıtir • 
Babnhpı bu karama göre alikala 
makamlar zaman zaman hususi, tica 
ret, sanayi ve ziraat mtleatseldrinde 
yoklamalar yapacaklanilr. Ybklama 
larda.ker!ik çıaimda .-&.rın nü
fba ttıiX•eleri olup old.a&it arq. 
bnlaealc ve -... tezkereleriade aa. 
kerlik .. uamelelerine aid lca)'ldlar 
bule11p ı..a<1tta tetkik oluna 
Cakbr. Mülus tnkereleri bblunm1-
yaolu aiilıı tezkerelerinde u-
kerlit deliae lid kay,cl -of. 
mıyanlarla bu pi vatandqlar kuDa. 
nanlar hakkında askerlik mükelle
fiyeti bnuı• ..... cezals ·talWlc 
olunacak ve aynca kanuni talcA>at 
da yapalacakbr • 

Veteriner Direktörü 

Veteriner direktörü Bay Adil 
Olıun Tuzla ve civarmda törülme 
te bqbyan baza kuduz vak'alanm 
incelemek üzrre dün Tuzlaya hare
ket etmiıtir. 

bineli bu tün B. Alber Löbrün'ün 
riyaseti altmda topl.-.. " ..,_ 
müddet harici mueleleri ve f ,.aDllZ 

clelepayommam Akcleoizcle takibe 
dec:eti hatb hareketi müzakere ct
miftir. 

Hariciye Nazan B. 1.. Ddbos 
bu aqam lnptere Hariciye Nazın 
B. Eden ve Poıo.11 Nazı" .8. Bek· 
le beraber Cenevre,• hareket ede· 
.mmr, 

Kahire ; -9 (Radyo) - Pariltea 
•'- bir balMrcle Biariçden kal. 
lap O.,.. gitmekte olan bir Fran 
llZ yalaa tayyareıi lspmyol asi tay· 
yarelaiaaien birili taraı.&an teca. 
vüze ......., mütecaviz tayyare 
Frauaz tayyueai üuriae maki.ıeli 
tüfenkle ıtq aÇllUf ve kendilini Oi. 
joDa bclar takip etmiftjr. 

Bu hidiee ,,.... blyiik bir 

Kadastro işlerinin son safhası 
....rlmlz kada8tra daire•! taa?lyetlerln• hararetle devam 

.etmektedir • S.N Yakup mehellea?nln çaplı tapo •n•dlerlnln 
•••• ll•tl •• llu ••n..n.r il tar......_. ••k al8lla 

11• .. ılanllllfll•· -.u. ,.._de ....... 91nln de •• 
nedlerlnln tevzlln• 11 .. lanacaldlr. 

Cemal , ... we kurtulut ma- ------------
h•Pl ... rlnln aenedlerlnln .a... 9 .. .1unan cesed 
••• • •l l9PnlllldllatN.... UI 
lre•I ... lltm•kta ve haaırlıld•· 
N devam etmektedir • • •· 
.... ,... lllf nM werll
•eal muhMMeldlr. 

A,m ---· anana medeni 
mucibinae hukuku evsaft gijtt.,n-
lerln Jelli tapu kütiklari haarlu 
mlf ve Türltocatı malMtllesinin bu 
suretle bamlanan yeni kütükleri ta· 
P* • vıedlmiftir • 

l'Cayalabat mahallesinin kadastro 
...... .bu ..... * 

atle bitmesine çal11ılmaktadır • 
Halkımızın kadastro iılerile ya· 

laad1a alibdar elmasa lizamdır. 
Çüalci nüiataaL lmtludlan belli 
olmayao bina ve arsaların ileride 
bir yanhıbia meydan verilmemesi 
ve plinlannan düzgün olmasa için 
ballamazm kadastro dairesile al~ 
11m faideli buluyoruz • 

Bilbaua ... .halinde bulUft8' 
Kurtulut ve Cemal paıa mahallele· 
rinİll pllblan tamamen ikmal edil· 
mele Gzere bulutmldutundan ve bu 
yerlerin tehtin imar porjeai mmtaka. 

.ana dahil olaauından buradaki )'Ul'd· 
daflar bu ite fazla ehemmiyet ver
meleri lizundır • Çünkü imar İfİ 
oharken bir çok kimselerin arsa ve 
evlerioden~mesi lizıar ~ 
yolların olmuı ihtimali vardır . 

Y ıpdacak işlerde kimsenin zara
ruun ,,ıGlmemesi istenildiğinden 
herkese açık olan kadastro daire· 
sine halkımızın başvurup iıleri h• 
k,..da llialOıut edin•ea lizımdu • 

Haw ......... göte kadutro_ 
daires~ faaliyetlerinin bir neticesi ** hlziaeyeıaicl olJutu anlap· 
lan ve li•cli,e lrlfdfir hazinenin ol· 
duta baklanda kimsenin mahlmab 
olıaıay• ve 139.009 lr a kıymetin 
de 168 ;aroa mal k&Jdetmiştir 

Arabacılar 
Hayvanlarsm kırbaçla 

sürecekler 

Din 7.inat v ekiletinclen wa-
1et v eterlner Direktirlüpne relen 
bir emirde arabalara koplan öküz 
ve mandalanm bundan sonra meRsle 
delil, kırbaçla süriilmainin tellioi 
ipret edilmektedir. - Gidenler 

Ayvalak bymabmhtma tayin 
edilen Oamaniye JCa,..Umt Celil 
lzri dün yeai memuriyetine hareket 
etmiftir • 

Bir kaçakçı 
yakalandı 

Kridı ka;&nde ( KGIM ) ka 
çak ellae&l lmlll8f utmakta iken 
yakalanan ayni köyden Ahmet ot· 
lu Mehm6t ile Mehmet otlu Mevlud 
~ 15 metre kumatla birlikte 
, ... laurak .dliyeye tellim edilmiı· 
tir. 
Kazllla ile arkadaşının 

batını yarmıı 

Katiller meydana 
çıkarıldı 

Büyük Çayırlı kÖJIGllllen (Dartyol) 
ddaiu ............... .tmda 
birisi, evvelki gün Ceyhan nehrinde 
Duruk köyü civanncla ölü olarak bu 

ı......-. Yapl• talakibt neticelia· 
de ölü Almıedi, Duruk köyünden 
Halil otlu Hacı l•llim ile IWUnocl 
otlu C>.mama katlettikleri -1qılmq. 
br. Suçlal• clerllal yakalanarak bak-

..... "··· ......... rörülmek iıere mllak••Je verilmiftir. 

T erde 
ile bilecek 

tir. 
TNlllerde telrraf çekmek isti· 

yenler telıraflınm katar bat me-
ınurluma vereceklerdir. Memur, telı 

rafa ilk istasyon memuruna tevdi ede
cek ve telgraf makbuzu yolcuya ye· 
tiıtirilecektir • 

Lise mezu u olacak 

Dahi~ye Vekiletinin verdiii bir 
karara röre, biti• poü memurla. 
rımn lise tahsili görmeleri kararlaı • 
IDlfbr. 

Bu, on ıenede kabil olacaktır. 

Bir kızı kaçırdılar 

leri üzerine kapanan 
dır. Bu yıpraklınn .._ .... 
tane hassas tüy buluaar 
cek tutacalı vakil bu 
açar.. Şimdi laerbangi bir 
yapraklar üaeri8de dolatrr 

Soygeçit köyünden (Ceyhan) su tiylerin herhaa~ . · 
Çerkea Osman.o kızı 20 yqlannda ~':8~ o~rsa, derhal ıkı .. 
Dmda ayni köyden CMaao otlu Ha· [l~~~.,!İ~narak 
1111 tanıfmd• bçlnllDlfbr. 4 _ n!_ d bati 

1--..1 _,__ Ha lcib. uır e au ne a 
.r-auırm...,. 1&1n ta ıne Bunlar aWarı ı.. .. a..... 

batlım11tır. . 18
• yapr ~ 

C.. .. d bal• d dedır. Bir atız loamı Ye 
urmumeıhu ın e rinde bir kapak vars A 

Dün aabakalılardan Sivaah Mirza böcek ıirditi vakit 
otlu aluned adında biri, Yeni istu· kapanarak böcctei ~ 
JGD civnod• ı.,.atta çallfln ame Görülüyor ki nebatW 
lelerdea Mebmed -otlu Omamn ve kendilerine bu u.aUerle 
Abmecl AJC.lu Arifin yatbklan bir ve yakaladıktan IODl'a 

•ada. ce~ 430 kuruşlannı leri içeriliade buı-. baa 
ve Wr ........,_.....,.kaçarken ya- terin ifraz eltili fena 
bllN'llf " al ı irnethMd mabke· eriterek imtiu• .-.,_ 

me• veıilmiftir. 

Van Zeland kabine 
• 

sine ıtimad rey·,... .~....-.. ...... 
verildi 

LGDdra: 9 (Radyo) -
......... -bildiriyor: 

Bel9ib..
.... V• Zelı-' bılliDI 
bir eben,etle ..... ._ 
tir. Bunu mütelldb aünd bir 
nutuk IÖJlemillir. 

llelçika ...... bet ıün tatil 
JIJ>IQkbr. 

,_,. ......... 
8413 

bqecam -.cip Olmatbır· Yamaçlı ınıhallelioJea Mustafa 
M.kova c 9 (Radyo).- BütiiD otla& Ali adında biri Alamet otlu 

Galiçya köylü partiıi 
Ucleri tevkif edildi 

SoVJet ....._b Akdenizdeki ı.. Wai -..nc1u kuma aapa ile ıo V.,ova : 9 (A.A.) - Galiçp 
Jlft hhmlllW .ee,llMde çok fi1e111e1q. pade · · olıcak derecede yarala· ve Silaya -.taba köylüleri partili 
il tniblelerte .... olitik ~ ....... ..,.......... .... _.. 1 reili B. Gnmka, W,li pevi ile •• 
tada-. WtdDaitdr • 1 kadar .,. tevkif .......... 



'tr 10 EylOI 1937 
ta: 

Yarım asır evvelki Japonya seferi ve 

ERTUGRUL F ACiASI 
Bu faciadan kurtulan tek adam 

hatıralarını anlatıyor 

Biraz sonra gemi su almağa başlamıştı . Askerler geminin armasına 
~ırrnanıyorlardı . Fakat dalgalar , direk mirek dinlemiyordu . Direkler , 
Uz.erine tırmanan askerlerle heraber çatır çatır yıkılıyordu . Ve artık he· 
P~nıiz birer birer suya dokülmeğe başlamıştık . Tam bu ana baba gü· 
nunde korkunç bir ses duyuldu . Gemi batıyordu . Devrilen bir direkle 
b~r~ber ben de denize dbşmüştüm . Dağ gibi bir dalga yedim . Denizin 
dıbıni boyladım . 

-----------------Ulua'dan ------

hG .l Ulus arkadaıınıızm Bartın mu-
bırı bildiri)or ] - Bundan yarım 

'lır evvel Japon sularında batan Er 
~trul adındaki harp gemimizden 
ııı.urtulanlardan ikisi henüz sağ ola. 
l'llt ıchrimizde ve aramızda yaşa. 
~a.kt~drr . 581 zabit ve bahriye ne 
~rırnızin ölümüne sebep olan bu fa 

Cladan ancak 60 talili kurtulabil. 
llritti. 
.L işte şu anda , bu altmış talili
~ • bugüne kadar yaşayabilmek 
~htiyarlığına kavuşan yetmiş beş
ık ihtiyarla , Ahmed Erkiş ile kar
tı karşıyayım . Ahmed Erkiş , yaşı· 
~~iç göstermiyor , çok dinç ve ha 
'IQISma çok sahih . Yüksek dağla· 
tın çerçevelediği bir değirmenin ke · 
~rında oturuyoruz . O • henüz feri 
lönrnemiş gözlerini yarım asırlık bir 
leçmife daldınyor , Japon denizinin 
Oltaaındaki facianın parça parça 
hatıralarını birbirine eklemeğe ve o 
hatıralan yaşam ta ve yaşatmata 
çalıııyor . 

1 
Ahrned Erkiş , gittikçe heyecan· 

anan ve hararetlenen bir lisanla fa
ciayı anlatmağa başl~dı : 

lstenbulden hareket 
I - .:Sene 1305 di . 5 temmuzda 
~t~nbuldan çıktak . Ertuğrul , gelin 
ııbı süslenmişti . O gün köprüler 
i'ldı • büyük şenliklerle İstanbul
b~n ayrıldık . Gemide nefer ve za-

ıt tarn 1090 kişi vardı . Gemimiz 
ataçtan yapılmıştı . Üç direkli idi . 

- Gemide senin vazifen ne idi? 
- Ben birinci bölükte bölük 

Crniıai idim . Benim okuyup yazmam 
~~dı . Geminin süvarisi Tekirdağlı 

lı beydi . Ertutrulda bir de za · 
lllanın bahriye nazırının damadı mi
ralay Osman ( Bey ) vardı . 
I Eskiden Eminağaoğlu diye anı. 
an bugünkü Ahmed Erkiş , elli se· 

ne cvclki hadisenin bütün teferruatı-
nı h ~ A enuz unutmamış . Adeta Qir ma· 
c~r~ romanı bir seyahatname okur 
ııbı rnuntazam bir şekilde anlatıyor. 

hk keza 

Hava güzelmiş , Çanakkale bo · 
İizından çıkmışlar , Sakıza ujra· 
~ıılar: ~üveyşe hareket etmişler , 
brtsaıd de bir gece kalmışlar , fa 
ilci t lsrnailiycde kuma oturmuşlar , 
le vapur Ertuğrulu çekerek kumdan 
ttrtarmış , bu esnada geminin dü · 

ineni kmlmış • bu yüzden iki ay Sü
\rcyıte havuzda kalmışlar , sonra 
!'Pdcnizini geçmişler , Ciddeye gel. 
·•• tler 

O hırarctle devam ediyor : 

ltevva •n• ve Adem baba 

- Cidde de Havva anamızın 
~zarı var . Onn ziyaret ettik . Ba 

ltnendep boğazından kömür aldık. 
~radan sonra müthiş bir fırtına ile 
d" rı~aşhk . On iki gün geceli gün· 
b llzlu denizler aştık ve nihayet Bom 
aya vardık. Hindli Araplar gemi· 

l'l'aizi ziyaret ettiler . Urbalanmıza 
Yüzlerini gözlerini sürdüler . Sonra 
kolomboya vardak. Burası Serendip 
adasında .. Ademin yathğı yermiş 
orası .. 

Ahmed Erkiş , oradan Singapu
ra gittiklerini, burada Osmanlı şeb· 
benden MehmeJ Sakaf tarafından 
bütün gemi mürettebatına ziyafet 
veraldiğini anlattıktan sonra diyor ki: 

- Singapura eyliil iptidasında 
vardık . Biraz sonra kış başladı . 
Kışı geçirmek üzere trım altı ay li· 
nıaoda yatmağa mecbur olduk . 

1 

Mart ortasmrla buradan kalktık . 
Yolda klavuz değiştire değiştire 

Saygona vardık. 
Ahmed Erkiş birçok Japon ve 

Çin isimli limanlar , şehirler saydık· 
tan sonra devam ediyor : 

Gemi Japon1eda 

- Japonyanın Yezu limanına 
vardık. Geminin direğine Japon bay. 
rağını çektik . Tam yüzbir pare top 
attıkf.Japon tabiyeleri de karşılık 
top attılar . Bu selamlaş na o gün 
akşama kadar sürdü . Limanda Ru
sun , fngilizin , başka devletlerin 
gemileri de vardı • Onlarla da se· 
lamlaştık . Bunları 21 pare topla 
selamlıyorduk. Hanii gemiyi selam -
lıyorsak geminin bayrağını çekiyor
duk . O gemiler de bizim bayrağı. 

mızı çekiyorlardı . Japon bahriyeli
leri gemiyi ziyaret ettiler 1 bizimki· 
ler de onlara ziyarete gittiler . Son 
ra bizleri de posta posta koyverdi· 
ler . 

imparatora hediye 

lstanbuldan Japon imparatoruna 
büyük hırdiyeler götürüyorduk. He· 
diyeler 800 sandık kadar tutuyordu. 
Bu hediyeleri mavunalara yükliyerek 
karaya çıkardık . 

ilk hltıra 
Ben o vakit 25 yaşında idim • 

Japonyada epey gezdim tozdum . 
Bir kaç defa da Toky.>ya gittim . 
Ba ziyaretten iki şeyi bir türlü unu· 
tamadım . Biri Japonların misafir. 
severliği .. Bize çok hürmet ettiler . 
Dükkanlardan alış veriş ederdik . 
Para bile almazlardı .. Biri de insan 
arabaları .. Bu arabaları insanlar çe· 
kiyordu. O vakte kadar bunu gör· 
memiştim 1 

Fakat nedense bir gün gemiye 
bir kıran girdi . Günde üç b«!ş kişi 
ölüyordu. Bizi gemiden çıkardılar , 
çadırlara yatırdılar, gemiyi halatla
rına varıncaya kadar ilaçladılar .. Bir 
ay içinde yüzlerce kişi öldü . Has
talık devam elliyoıdu . Bu yüzden 
dönmeğe karar verdik .• Bize " hava 
bozuk batarsınız ., dediler. " Ne o" 
!ursa olsun çıkalım 1 " dedik . 1306 
senesinin 4 Eyliilünde yola çıktık . 

Tam dördüncü gündü. Kıçımız· 
dan müthiş bir fırtına yemeğe baş 
lachk. Denizin ortasında yapayal· 
nızdık. Kara falan görünmüyordu . 
Fırtına azdıkça azıyor , gemiyi çöp 
gibi oynatıyordu . Fırtına yammıza 
döııdü . Deni-ı kudurmuş vaziyette 
idi. Biz dayanıp gidiyorduk .. Tam 
gece alaturka be-ş sularında ... 

F•cla b•fllyor 

Ahmed Erkiş çok heyecanlan· 
mışh. Derin derin göğüs geçiriyor, 
sigarasından bir nefes daha çeki· 
yor , elile ak sakalını karıştırarak 
facianın en korkunç sahnelerini ha
tırlamağa çalışıyordu. r. Saat beş sulannda büyük 
bır dalga yedik. Dağ gibi bir dalga 
bir daha bir daha . . . Gemide bir 
kaynaşma ve bir karışıklık oldu . 

Biraz sonra gemi su almağa 
başlamıştı. Askerler geminin arma 
sına tırmanıyorlardı. Fakat dalgalar 
direk mirek dinlemiyordu . Direk
ler, üzerine tırmanan askerlerle be
rabu ~lJ.r çatır yıkılıyordu. Ve ar
tık hepimiz birer birer suya dökül· 
mele ba~tamr$lık.Tam bu ana baba 

1 günüııJ.: ko. k~nç bir ses duyuldu . 
Ertuğrul kay,alık--1'ir yercA oturmuştu. 

Mezhebi er 
mDcadelesi 

Türkiye - Irak 
demiryolu 

Ankara : 9 [ TORKSOZO mu. 
habirinden] Irak hududuna kadar yap-

BaJkan güreşlerı 
lzmirde yapılacak 

fzmir: 9 [TÜRKSOZO muhabi · 
rinden] - Fuar münasebetile bu 
yıl Balkan güreşleri 17 eylulda bu · 
rada başlıyacak ve 20 eylCıle kadar 
devam edec~ktir. 

Güreşlere, Türkiye, Romanya. 
Yunanistan iştir ak edecektir. 

Sahife : J 
2 

Habeşistan 
Meselesi üzerinde İngilte• 
renin henüz bir fikri yok 

Londra: 9 [Radyo] - lngiltere · 
nin, Habeşistan meselesi üzerinde 
henüz verilmiş kat'i bir kararı yok· 
tur. Bu meselenin ancak Akdeniz 
işinden sonra hal için ele alınacatı 
sanılmaktadır. 

Japonya, İtalya ve Alman
ya komünizme karşı top

yekun hareket edecek 

tırılmasına karar verilen ve Diyarbe. ~-------------·--------------
kirden başlıyacak olan demiryolunun YAZLIK • d 
mühim bir kısmının etüdteri bitmiş· sın e ma a 

ltalya - Almanya mücadele blo
kuna Japonya da lftlrake 

karar verdi 

tir . 
Nafia Vekaleti Cizreden itibaren 

haltın tesviyesini yaptırmak için 
icabeden hazırlıkları bitirmiştir. Ey
lul içinde ihalesi yapılacaktır. 

Manisada 
Kurtuluş bayramı büyük 

tezahüratla kutlandı 
Manisa : 9 (AA.) - Kurtulu

şunun 15 inci yıldönümünü büyük 
Celal Bayar tetkiklerde tezahüratla kutlamakta olan Manisa 

halkı bu büyük günün en ileri gelen 
Kozlu : 9 (A.A.) - lktisad Ve amillerinden biri olan Başbakan Is· 

Tokyo: 9 [Hadyo] - ltalya ve 
Almanya arasında münakid komü
nizm aleyhinde çalışma anlaşmasına, 
Japonyada resmen iştirake karar 
vermiş bulunuyor. Bu anlaşma, üç 
devletin iştirakiyle yeniden tanzim ve 
imzalanacaktır. 

kili Celal Bayar dün iş ve Eti bank met f nönü'nün teşrifi ile bahtiyarlı 
genel direktörlerile birlikte Etibank ğının en biiyük mertebesine ermiş 
Ereğili kömürleri işletmesinde tdki- bulunuyor. 
kat ile meşgul olmuştur: Bütün memleket baştanbaşa bay. I 

Bu gün Kozlu maden bölge~ine raklarla donanmış zaferin verdiği 1 
gitmişler v~ Kozlu kömür işleri sos. zevk ve heyecan içinde çalkalan- 1 
yelesinin yeni yapılan ve 26 Ağus· maktadır. 1 
tos ta işletmeye açılan Skip ihraç Manisa halkı ve kazalardan ge ı 

len çok kalabalık halk mümessilleri 
tesisatım görmüşler ve beğenmiş 1 
1 d

. lnönü'nü istikbal için istasyona inmiş 
er ır. . B b k 1 "h . . . ve azız aş a an annı nı ayetsız 

Sayın Bakan, muvaffakıyetınden tezahüratla karşılamışlardır. Manisa 
dolayı sosyete genel direktörü Jhsan 

1 
'saadet dalgalan içinde yüzmekte-

Soayk'ı takdir ve tebrik etmiştir. dir . 

Nasıl kurtuldum ? 1 
Nasıl kurtulduğumu mu soru· 

yorsun. Onu ne stn sor ne ben söy,. 
liyeyim. Devrilen bir direkle bera
ber ben de denize dökülmiiştüm . 
Biraz sonra yilnımdakilerin yardı. 

mile denizde çırpına çırpına bir en. 
kaz yığınmın fisfüne çıkabildim. Gö-

zümü bir saniye kadar ya açtım ya 
açmadım. Dağ gibi bir dalga daha 
yedim .. Deniıin dibini gene boyla· 
dım. Tam boğulmak üzere idim . 
Nasıl oldu bilmiyorum kendimi bir 
kaya üzerinde buldum .. 

Ahmet Erkiş bunu anlatırken 
silkindi, korkunç rüyadan uyanıyor· 
muş gibi , gözleri hayata kavuşan 
insanların sevincile tekrar parladı . 
Derin bir nefes daha aldı .. Ve : 

Sevinç göz ya,ıarı 

- Artık kurtulmuştum 1 dedi . 
Faka nerede? Bu azgın derya or· 
tasında kurtulmanın imkanı var
mıydı ? Yanımda bir iki arkadaş 
vardı. Birbirimize saı ıldık . Gözle
rimizden sevinç yaşları akıyordu .. 
Yanı başımızda bir fener görünü· 
yordu. Baktık orada bizim arkadaş· 
lar var .. Biz de oraya gidelim de· 
dik . Ölümle pençeleşe pençeleşe 
güç bela oraya vardık . Her tarafı
mız yara bere içinde idi. K·>lu ayağı 
kınlan kafası patlıyan ararmısın •• 
Fener adasında yetmiş kişi toplan· 
mıştık . Hepimiz çırılçıplaktık . Bu 
adada aç • çıplak • susuz dört gün 
kaldık . 

Sönmeıen Umldl 

Ümidimiz hiç sönmemişti. Olüm 
derecesine gelmiştik .. Fakat içimiz· 
den bir ses .. kurtulacaksınız! ,, di· 
yordu. Bir gün bir gemi gördük . 
Gemi ,ranaşb .. Bayrağı Almandı . 
O dakıkaya kadar yarı ölü bir va· 
ziyette olduğu nuz halde birdenbire 
canlandık .. Deli gibi hareketler yap· 
mağa başladık .. 

Ahmed Erkiş'in gözleri sevinçle 
parhyor. ve o kurtulu:; anının heye· 
canını belki He fazlasile yaşıyordu. 
Bazan sesi kısılarak, bazan gürleşe 
rek, baz1m ııefesi tıkanarak anlatıyor 
anlatıyordu .. Söylediğine göre gemi 
kazaya uğnyanları almış, hastanesi 
bulun:1n bir limana götürmüş, hasta 
ne de 70 gün tedavi edilmiştir. Son
ra iki Japon zırhlısı hepsini alarak 
lstanbula bıı akmış! Bu Japon gemi· 
lerıru lzzcttın ve Talia vapurları 

Port Said'de karşılamışlar ve lstan. 
bula kadar getirmişler. Bu seyahat 
de dört ay dört gün sürmüş .. Kur
tulanlara lstanbulda madalyalar ve 
rilmiş •. 

Elini koynuna attı kabarık bir 
cüzdan Ç1kardı. Bu cüzdan hin bir 
hatıranın lcaynaıtıtı yerdi •. içinden 
iki Japon parası aldı. Cüzdanın bir 
gözünden madalyanın beratını , ve 
terhis tezkeresini çıkardı .. 

- Başka hatıran yok mu? de. 
dim., L 

- Canımı zor kurtardım.. Bu 
paralar da nasıl kaldı bilmiyorum 1 
dedi. 

ihtiyarı epiy heyecanlandırmış , 
yormuştum .. 

- Baba, çoluk çocuk var mı ? 
dedim. 

iki evli imiş, hayatta sekiz kızı 
iki oğlu varmış .. Çocuklarının da üçer 
beşer çocuğu hatta, torunu varmış , 
Ailesinin yekunu kırka elliye varı 
yormuş .. 

Hükumetimiz Ertuğrul faciası 
şehidlerinin hatıralaı mı ebedileştir· 
mek için facianın vuku bulduğu yere 
en yakın mahalde Oşima adasında 
askeri bir abide diktirdi. Bu abide
nin aç.ılış töreni 3 Hniran 1937 de 
yapıldı. Bu açılış töreninde Japon 
büyük elçiliği uiz hatıra kart posta· 
lı, hatıra madalyası ile bir de tarihçe 
vücude getirdi. Parti genel sekreter 
liği, bu hatıraları verınek üzere bü · 
tün Parti teşkilatına tamimler yapa
rak faciadan kurtulanlardan sağ· ola
nı sordu .. 

Partimizin Bartın llçeyönkuru. 
lu bu facianın canh tarihini hafıza
sında saklıyan Ahmed Erkiş'i bul. 
makta gecikmedi. Tuhaf bir tesadüf 
kazadan kurtulan ikinci bahtiyarı da 
Bartında bulunduruyor.. Bu talili 
yurddaş da Bartının llyas geçidi kö. 
yünden Agvali oğlu Ali adında yet
miş beşlik bir ihtiyardır. O.ıunla da 
konuştum. Bazı kiiçük tenakuzlara 
rağmen Ahp:ıed Erkjş'io hatıralarını 
teyid ediyor. Bu ihtiyar yurddaşın 
okuyup yazması olmadığından hatı· 
ra.ları muntazam bir akış takibet
mıyor. · 

Ahmed Erkiş'e vaziyeti anlattı
ğım zaman, yarım asırlık macerası
nın yeni hatıralarına kavuşacağı için 
sonsuz bır sevinç içinde idi. *• 

Bu akşam 

Sinemamız müdüriyeti sayın halkımıza yine en güzel filmlerin bir 
tanesini daha takdim ediyor 

Gönlüm seni istiyor 
LUIS GRA VEUR 
CAMILLA HHRN 
TAEO ,LINGEN 

tarafından çok güzel bir suretle çevrilen bu filmi sayın halkamıza 
görmelerini tavsiye ederiz 

GELECEK PROGRAM : 

Bir kış gecesi rüyası 
PEK YAKINDA: 

Harikulade filmlerimizden bazılan 
MARINELLA 

TOP-HOT 
ASLA DANSETMEM 
SAADET ŞARKiSi 
KADINLAR GÖLÜ 
ve hepinize meçhul dünyaları hösterecek 
BAY TEKiN Meçhul düny:ılarda 

8499 

.-.----------------------- ------------------------
Doktor operatör Yusuf Ziya Ôzbakan 

Tetkik seyahatinden gelmiştir. Hastalarını her gün 
sabahtan akşama kadar Hilaliahmer caddesindeki 
muayenehanesinde kabule başlamıştır. 8498 2 5 

·--..,.. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

- kanunu iş 
Kmıım No. 3008 : Kabul tarihi : 8161936 

. 'eıri tarılıi : 151611936 

-Dünden artan-

c) işçi, işverenin veya vekilinin evinde ikamet ettiği takdirde yaşayıı 
tarzı o evin adab ve erkanına uygun veya umumi ahlak bakımın~an düz. 
gün olmazsa; 

ç) işçi, işverene vey1 vekiline yahut bunların aileleri efradından bi· 
rine veyahut işverenin diger bir işçisine karşı tecavüz veya tehdidde bu
lunursa, yahut iş yerine sarhoş ol uak gelir veya alkollü içki getirirse; 

d) işçi, işverenin emniyetini suiistimal etmek , hırsızlıkta bulunmak , 
işverenin mesleki sırlarını ifşa eylt mek gibi sadakate uymıyan hareket· 
lerde bulunursa, yahut üç günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası 
tecil edilmiyen bir suç işlerse ; 

e) işçi, işverenden izin almaksızın veya meşru bir sebebe istinad et
meksizin ardı ardına iki gün v..:ya bir ay içinde iki defa her hangi bir ·' 
tatil gününü takib eden iş günü yahut bir ayda ceman üç iş günü işine 
devam etmezse; işyerinin dahili talimatı veya iş mukavelesinin şartlan 
mucibince yap'11akla mükellef bulunduğu ödevleri ifadan kendisine vaki 
ihtara rağmen imtina eJerse yahut işin yolunda işlemesini bozacak hare· 
ketlerde bulunursa; 

f) l~çi, kendi kasdi veya ağır bir ihmali yüzünden işin emniyetini teh. 
likeye düşürürse, işverenin malı olan veya malı olmayıp da emaneti al
tında bulunan makinaları, tesisatı veya sair eşya ve maddeleri on günlük 
ücretinin tutarı ile ödenemiyecek derecede hasara uğratırsa : 

IIl · işçiyi bir haftadan fazla müddetle çalışmaktan meneden esbabl 
mücbire hadis olursa ( Bu bir haf talak bek lem.:: devresinde işçi yama 
ücret alır ) • 

Madde 17 - Oıı beş ve on altıncı maddeler mucibince ahlak veya 
hüsnü niyet kaidelerine uymıyan haller dolayısile i~çi veya işveren için ta
nınmış olan alcdi derhal feshetmek salahiyeti , iki taraftan her hangi bi
rinin bu kabil hareketlerde bulunduğuna diger tarafın ıttıla hasıl ettiti 
günden itibaren altı iş günü geçtikten sonra kullanılamaz . 

işbu hallerden dolayı işçinin yahut işverenin İş akdini yukanki fıkra• 
nın mühleti içinde derhal feshetmesi takdirinde, haklı olan taraf ayrıca 
dava açarak haksız çıkan taraftan, hakimin tayin edeceği miktarda , taz. 
minat dahi alır. 

Madde 18 - ihbar mühletleri esnasında işveren, işçiye yeni bir İl 
bulması için lüzumlu olan arama zamanım iş saatleri içinde temin etmete . 
mecburdur.Bu yeni iş arama izninin müddeti günde iki saatten az olamaz. 

:~ 
8303 -Sonu var-
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PAMUK ve KOZA 
Fiyatı 

-----~---· 

En çok 

Kilo 
Satılan Miktar CiNSi En az 

K. S. K. S. Kilo 
Kapımalı pamuk:===ı;===•==~ı===•===·I=========== 

i Piyasa parlağı • 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 40 43,50 

-------~~ı 
YAPAGI 

ı-oB~ey~a-z------~ı~ 1 1 
ı-"'sı'='·y"'ah;--------- ----- ----- ---------.-• 

Ekspres 
ÇIGIT 

iane 
Yerli ''Yemlik,, 

" "Tohumluk,, 

Buğday Kıbns 
,, Yerli --- ----- --------------11 

,, Men tane ı 
Arpa -3-,2~-5~·---!----- 1---------

ı--..F~as~u.-ly-a------I --'-- ---ı 

--.-Y'u.-la7!'--------ı------ ------ --·-------'il 
-.D<'"e""lic_e ______ ---- ı-----ı -------- --
-.,,-----.,...----- ------1-----11----------1 
Kuş yemi 
-,,~~~-----------1------:----------Keten tohumu 1 

Mercimek ----
,_7;S-us_a_m-------ı--,,ı-=s-,-,50-1-1~5~,7=s-- ---------

U N----..:.--------ı 

1 ?ört yıldız Salih 
uç ti ,. 

:_5 -; ı=Dört yıldız Doğruluk 

"" -"' ı üç " '' " c . ] ~j' Simit ,, 
:;: ~ -,D"'ö~-:,1?"":y"ıld7ı-=--z•c"'u-'m"oh-u~ri-ye_,t ___ _ 
"',- '-"ı--:;;;:-ç--'------'.:.<..:..: __ _ 
- ,, " 

1 Simit .. 
Liverpol Telgrafları 

9 / 9 / 1937 

1 650-725 
1 625 
1 650 
1 600 
1 900 
1 67~--

1 tı25 

1 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 

1 
' 
1 

1 
Sanıinı P~ne 1 

1---------..,....:.;;;;;,:;;;c__.-'-.C:~--~------------· 
, __ H_a_zı_r ______ I ~ 158 Lireı \ . 1"2"2'1-~..,---~-----1-~1·- 95 1. 

B. Teşrin vadeli Rayişmark 
ı-.-lk-_.,..K,...a~n-un-v-ad_e_li ___ l·-

5
--

28 
Frank ( Fronsız ) 21- 02 1 
Sterlin ( İngiliz ) 630 00 1 

Hint hazır 4- 88 ı-D~oı_ar,_.,_(.-A.-m_e.-ri_k_a,,_) __ ı~- 45., 
Nevyork 9 13 Frank ( isviçre ) 

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

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

A 
y 
A 

KA y ADELEN SU· 

lan ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN ıçınız . 

KAYADELEN 

Ttırksaz:n 

r •• •• •• 
TU R K S O Z u -
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

lla"" nlar Rek.lam. bir.ticaretha-
nenın, hır müessesenin 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-
1 

rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

Türksözüne veriniz . 1 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

• şlerinizi ancak Türksözü
atik makinalannda yaptı-

türlü tab 
ni1n Oto 
rabilirsin.z;. 

Kitaplar ~~e.~Jerinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

c i 1d1 er Kütüphanenizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır. 

Tabla Resmi evrak, cedveller, defler· r ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü ınat
baası"Türksö-

zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua , tabeder . 

TORKSÖZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

10 Eylül 193 

1 Aziz pamukçu 
rikasından : 
Muhterem müşterileri 
zin dikkat nazarların 

Fabrikamızda müşterileri mit 
bulunan, balye,kütlü,koza çiğit! 
fabrika kendi namına sigorta 
memekte olduğundan sayın ın' 
rilerimizin kendi namlarına rıı 
rını sigorta ettirmelerini , aksi 
dirde fabrikanın biç bir mesU 
kabul etmiyeceğini beyan ve 
eı Lriz.8504 1-3 

Seyhan defterdarlığı 
dan : 

Vilayet dahilinde açık bul 
10, 16, 20 lira maaşlı veya J1l 

ücretli Maliye memurlukları 
22-9-917 çarşamba günü V 
Hükümet Konağmda müsabakl 
tihanı açılacaktır . Memurin ~ 
nundaki evsaf ve şeraiti haiı 0 

!arın evrakı müsbitderi le bir 
imtihan gününden iki gün e1 

müracaat etmeleri ilan olunur. _______ .,,; 
Bugece nöbetçi eczaıı~ 

Yeni postane civarında. ................................................................. Fuat eczanedir) 

-----~ 
Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
lf 

Seyahattan dönmüş ve istiklal mektebi kaı şısındaki muayenehaıı]e 
hastalannı kabule başlamıştır. 8474 6-7 _ 

------------------
1,.---.... , 

Yukarda gördüg~ ünüz hayal değil, 
TÜR.KSÖZi" 

canlı bir hakikattır 

Aşçı ve hizmet 
aranıyor 

Bütün dünyaca, sağlamlığı ile tanınmış ve her tarafı en yüksek lngiliz 
çeliğinden yapılmış meşhur 

RALEI GH Dünyanın en sağlam, en zarif, bisikletidir. 

RALLiNİN Muhtelif tipleri vardır. 

RALLi Markada, bisikletteki en son tekamülü göreceksiniz. 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

Evde çalışmak üzere bir ~ 
aşçı ve bir hizmetçi aramı or. 
baamıza müracaat edilmesi. 

Radyo 
Markoni 

1 

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

E 
L 
E 
N 

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

Satış yeri : Dörtyol ağzı Kolordu caddesi 

8437 11-15 
M. Dedeojilu 

g. A. 

1 - Dış memlekeller için Abone l·ı, 1 

l
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

1 zammedilir. 

=------------------------------------- 1 

Dünyanın en güzel, 

hassas makinesidit 

KAY ADELEN gazozlarım alııken şişeleıdeki kıımızı ( KAYADE· 
LEN) tapalanna dikkat ediniz. KAY/>DELE.N Tırn~itleri: Meısin ve 
Adana KAYADELEN depolarıdır. Eü)Lk <'<rracaralır: lCO kuıuşa tv· 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden yag(niar her ~efcıde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8493 19 

DOÇ-PEKARD 
Tenezzüh otomobil ye 

VE 
kamyonları 

Caterpillar -Con-Dir 
Tank traktörleri 

En uzun ömür, en az sarfiyat , en uzun vade. Dünyada eşı bulun 
mıyan makinelerdir. 

Son model bisiklet ve motosikletlerimiz gelmek üzeredir , 
On iki katlı Ceneral otomobil ve kamyon lastiklerimiz ucuz ve vade 

ile satılmaktadır. 

16 7966 

Peşin ve veresiye satış yeri 

Ş. Rıza fşcen 
Yeni Mağaza 

------------~~--~-----------------------------~ iki yeni model 

-ASPiRAToR 

Sıhhat Müdürlüğünün fabrikalar için 

tensip ettiği yegane Toz çekme boruları Ve 

Koza sevk boruları Her fabrika için elzem sağlam 
zarif ve en pratik model : 

Sipariş vukuunda derhal yapılır. Ve hariçten sipariş kabul edilir. 

Müracaat : Karasoku Alemdar sokağı K. 

Ahmed Ôğülen 
8402 13-15 g. A. 

2 - !anlar için idareye müra· 
caat edilmelidir . 

~---------------J 

Adana orman muamelat 
memurluğundan: 

6 Eylül 937 gününde icra edi· 
lecek idaremiz anbarında mevcut 
emvali mazbuta satışının meşru ma
zeret dolayısile komisyonumuzun tam 
teşekkül edememesinden satışın 13-
9 - 937 pazartesi giinüne talik edil· 
miştir. Taliplerin eski şerait dahilin· 
de saat on beşte başlanacak satışa 
iştirak etmeleri ilan olunur. 

8500 2-2 

Kiralık ev 
Kız Lisesi civarında üç oda mut 

bak ve müştemilatı havi bir ev ki
ralıktır. lstiyenlerin matbaamız ida. 
re memuruna müracaatları ilan olu· 
nur. C 

.------------ -
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Türkiye İş bankası Ad ~ 
şubesi müdürlüğünde s 

Türkiye iş Bankası Adana Y 
besi tasarrufunda bulunan aşağı b 
emlaki satmak veyahut kirala ş 
arzusundadır. isteyenlerin herg~ b 
leden evvel Banka idaresine 111' it 
caatları rica olunur . s 

1- Atatürk parkı karşısınd k 
arsası S 

2- Asri sinema karşısında Ilı 
karcalının büyük evi b 

3- Atatürk parkı şimalind b 
oj 

ni cadde üzerinde mühendis il~ y 
evı civarındı arsalar d 

4- incirlik ve Sarrafın d d 
mevkilerinde üç bin küsur dô kı 
arazi .8502 9· 12-16 19-22-26· 

Va 
Ya 

Kiralık koza depd :~ 
ku 

Borsakarşısında Çocuk o) llıi 
le yeri yanında yüz kantar koza is 

eder çinko mağaza kiralıktır. isi Ye 

lerin matbaamız idare memufl ııı 
müracaatları ilan olunur . 

c 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

tiy 
R 
de 

le 
rıı 

Sı 

cı 


