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ATAN ve HÜRRiYET 
Yazan: AFET ğıO 

Türk Tarih kurum Asbaşkanı 

smanlı imparatorluğu devrinde Beşinci Ordunun merkezi Şam• 
dı. Oraya Askeri' Akademisinden yüzbaşı çıkmış iki adam sürül· 

1 
2Q maştü: Biri Mustafa Kemal, diğerr Müfit [1] .. , ...... Bunlar Şamda 

v· • 't Uncu ve 30 uncu Suvari Alaylarında staj er idiler. O devirde her 
't fltl Havranda binbir mesele icat olunurdu. 1905 te Havran meselesi 

ka ... ~\lali Mağsube.. [2] adile ortaya atılmıştır. Oraya bir ordu gidecekti . 
k h kıkatte böyle bir mesele var mıydı, yok muydu, bunun izahını ve mu· 

"kernesini şimdilik bırakalım. 

'tUttdln Mustafa Kemale 
mUracaatı 

de Şamın iki odalı, basit bir evin· 
di .0 turan Mustafa Kemale, çok sev 

ne ~~ kahraman arkadaşı Müfit müra
"""ttt ediyor : 

- Haberin var mı gidiyorlar ? 
Mustafa Kemal soruyor : 
- Kim ? Nereye ? 

ın - Bizim staj yapmakta olduğu
IJz alaylar .. 

~"h-: Nasıl olur ? Benim bundan 
erım yok ve bu olamaz .. 

-- Gidiyorlar hem bu akşam. 
ev iki arkadaş atlarına biniyorlar, 
~ 1 Vela Mustafa Kemalin staj yaptı· 
tı ao uncu süvari alayı kumanda
~tıırı Yanına gidiyorlar. Mustafa Ke-

-.I alay kumandanına soruyor :' 

esi d' - Alayınız bir vazife almış gi
~Y~r. Bu alay içinde kumanda et· 
tıie te olduğum bir bölük var; be
de~· de beraber gitmekliğim t~bii 
ai .11 mi ? Niçin bana haber verme· 

tıız ? 

Kumandanın cevabı : 
BUyUk Şefin Harbiyeden mezun 
oldufjıu zaman allnmı' bir resmi 

1 

Tarih kongresinde 

Tanınmış 
profesörler 
bulunacak 

Ankaka: 11 (Türk Sözü muha· 
birinden) 20 eylulda açılacak tarih 
kongresi hazırlıklarına devam edi
liyor. Bu münasebetle açılacak ser 
giye iştirak eden bütün devlet mü· 
esseseleri hazırladıkları grafikli tab. 

Joları sergi komitesine gönder miş
tir. 

Diğer taraftan geçen yıl dil ku · 
rultaymda olduğu gibi bu yıl da ta· 
rih kurultayına tanınmış profesörler 
iştirak edecektir. 

Tarih sergisine Alnıanyadan 
Darpfcld, Andra, Hartman, Kühnel 
Sarre, Schaeder, Scheel, Branddein 
Avusturyadan Flor, Hajar, Menhin, 
Kooppers, Bulgaristandan Filov, 
Çekoslovakyadan Ripha, Fransa.dan 
BretiJ, Delaporte, Massigna, Val. 
liois, lngiltereden Shild, Garstang, 
Mayer, lsviçrenden Arne' Persson, İs 
viçreden Dellenlach, Deonna, Pit
tard, ltaJyadan Poessi, Lehistandan 
Pizevvopski. Macar istandan Al-
földi, F eher. Zoltan, Romannadan 
Niston, Yorga, Yugoslavyadan 

Bayrokharoviç, Yunanistandan Mo 
rintos adındaki profesörler gelecek· 
Ierdir. 

,~~ 

Akdeniz Konferansında tam bir 
anlaŞma hasıl oldu 

Anlaşma yarın 
imzalanacak 

Fransa ve İngiltere bütün Akdenizin emniyetini ve 
kontrolünü deruhde ediyorlar 

Paris : 11 (Radyo) - Dün akşam İngiliz Hariciye 
Nazırı B. Eden Fransız Hariciye Nazırının yanma gi
derek gece yarısına kadar konuşmuşlardır. lki Nazır 
uzun müddet konferansın muvaffakiyetini temin edecek 
mütemmim ka,arlar almışlardır. 

Diplomatik faaliyet bütün gece devam etmiştir. 
Dün akşam konferansta hazır bulunan bütün mümes
siller konferans faaliyeti hakkında hükumetlerine ma
lumat arzetmişlerdir. 

Fransız ve lngiliz Hariciye Nazırları projelerini ha
zırlamak için konuşmağa devam ettikleri sırada 
diğer taraftan da Yugoslavya, Romanya, Türkiye ve 

Yunanistan mümessilleri yanlarnıda adli mütehassıslar 

olduğu halde Yugoslavya delegasyonunun bulundutu 
yerde toplanmışlar ve uzun müddet görüşmüşlerdir. 

Bundan başka Sovyet• Rusya mümessili B. Litvi· 
nof ile Fransız Hariciye Nazırı B. Delbos da ayrıca 

ve hususi olarak görüşmüşlerdir. 
Bu gün Fransız murahhası B. Delbos bütün mu. 

rahhaslara bir öğle ziyafeti vermiştir. 
Konferansın bu günkü ikinci toplantısından sonra 

hasıl olan intiba ve netice şudur : 
Konferansın muvaffakiyetle neticelenmesini temin 

için İngiliz ve Fransız işbirliği tamamile tebarüz etmiı· 
tir . 

- Gerisi ikinci sahifede -

EGE MANEVRASI Dört ingiliz 
meb'usu Deniz, Hava ve kara Kuvvetleri

mizin iştirakile yapılacak Başvekilimizin misafiri 
olarak geliyorlar 

Ku - Siz bu alayda stajersiniz. 
tn ltıa.nda etti~iniz belü~ün asıl ku· 
rn llndanı bölüğün kumandasını al· 
b~Otır. Siz erkAnıharb zabitisiniz : 

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

Ankara: 11 [TÜRKSÔZÜ muhabi· 
rinden] - Yakında Başvekilimiz is
met İnönünün misafiri olarak lngiliz 
amele partisi liderlerinden dört meb' 
us fstanbula gelecektir. 

B Yle çetin işlere gelemezsiniz. 
rrı en sizin Şamda kalıp istirahat et
ı6611İzi tercih ettim. Maaşınız veri· 

Cektir. Merak etmeyiniz. 

va Mustafa Kemalin aldığı bu ce· 
urıP, Pek tabii olarak, Müfidin 29 
la c1.1 süvari alay kumandanınrlan a
ca~, cevabın ayni olacaktı. 

lkı arkada,, boynu bUkUk 
çıkıyorlar 

Sa M.üfit şu mütaleda bulunuyor : 
et Varı fırkası kumandanına şikayet 
ZIJ lllek .... Mustafa Kemal buna lü· 

rrı Qörmüyor : 

ku - Müfitciğim, diyor, bunlar o 
a racl'l"ıandanta beraberdirler. Ona mü
J1 rrıa aatten birşey çıkmaz. Ordu ku

ir rtdanına gidelim. Belki ondan da 
Şik:ey ~ıkmaz ; fakat hiç değilse 

Y
1 
etımizi umumileştirmiş oluruz. 
ki arkadaş mutabık kalıyorlar. 

Pa Ordu kumandanı Müşir Hakkı 
tadır. 

i .NIUracaat usulsUzdUr 
da kı erkanıharp yüzbaşısı, doğru. 
re ı:ı do~ruya, Müşir Hakkı Paşanın 

'6 v:rnr ınakamının kapısına gidiyorlar 
R") Yaveri vasıtasiyle Müşir Paşayı 
l-li trnek istediklerini arzediyorlar. 
F>aç Vaki olmamış bu hareketi Müşir 
ve şa Çok küstahane telakki ediyor 
kaı Onları kovuyor. Sokak ortasında 
art ~ış gibi bir vaziyette iki arkadaş 
Ü~ b.irbiriyle konuşmıyacak kadar 

Mu~f7cssırdir. Nihayet Mustafa Kemal, 
ıde: 

80 
- Biz de gideriz. Diyor, Müfit 

ruyor: 

S - Nasıl? 
atı - Olduğumuz gibi... Yani şimdi 

ull b arıınıza binmiş bulunuyoruruz: emir-
• 11 d~r neferlerimiz de var. Havrana gi
e Cdn ~uvvete olduğumuz gihi iltihak 

crız. 

ı:ıl! - Bu olur mu? 

V Niçin olmasın? 
o-id· e Mustafa Kemalin dediği gibi 
0 1YOrlar .. 

(Gerl•I içeride] 

Ö { l] Kırıehir saylavı Bay Müfit 
~de1 

12) Talan edilmi§ mallar 

CENUPT AKl HADİSELER YATIŞMADI 

!EIL<C~~üR~ 
Misafirler için Büyükadada köşkler 

hazırlanmaktadır. Misafir liderlerin 
Ankaraya da gelecekleri haber ve
rilmektedir. Hala kanii isyan içindedir 

Başvekilimiz 
Cezireliler Parise bir heyet gönderiyor 

Kamışlıdan şimdiye kadar 4000 kişi kaçtı 
Bugün Kastamoniye 

gidiyor 

Mardin: 11 (TÜRKSÔZÜ Muha
birinden) - Ceziredeki isyan bütün 
şiddetile devam ediyor. Halk müte
madiyen hudutlarımıza iltica etmek
tedir. Şimdiye kadar Ce:rireden ka
çanların adedi dört bini bulmuştur. 

Şam Delegesi Kont Stro Rog 
Cezireye geldiği gün halk bir nü
mayiş yapmış ve Hükumet konağının 
üzerindeki Suriye bayrağını indirerek 
bunun yerine Fransız bayrağını çek
mişlerdir. 

Bu vaziyet Kont Strog tarafından 
takbih edilmiş ve kışladan getirilen 

('·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

; Milletler ; 
1 Cemiyeti j 
l toplandı i . . 
• • i Cenevre 10 (Radyo) - i 
i Di.ln Milletler Sosyetesi i 
i Konseyi ilk toplanbssnı yap• ! 
i mıftır. Bu toplaRltya lapan· ! 
i ya mUmes&lll e. Negrln ! 
i riyaset etmlftlr. ! 
i Toplantıda bir çok Av- ! 
f rupa nazırları hazır bulu- ! 
t nuyordu. ! 
• • ! Mutad olduöu üzere bu i 
! Uk içtima gizli olarak ya- i 
' pılmıf ve ruznamenln tel· i 
! klklne hasredllmlştlr. i 
! Yaln1z, Konsey, Flllstlnln i 
! taksimi ı,ue ujraşmak O· i 
! zere bir Eksperler Heyeti i 
! kurmaAı kararlaştırmıftır. i 
! lnglllz Hariciye Nazırı i 
! B. Eden bu husustaki be· i 
! yanatını Sah gUnkil toplan- i 
! tıda yapacaktır. i 
! .... ..., ...................... ,.,. . .-. ... ~ .... . 

Faslı askerler, Fransız bayrağını in. 
direrek yerine tekrar Suriye bayra
ğını çekmişlerdir. 

Haber aldığıma göre; Cezireliler, 
hakJarını müdafaa için Parise bir he
yet göndermeğe karar vermişlerdir. 
Bu heyetin masrafı için lazım olan 
altı bin lira, iane olarak halktan 
toplanmıştır. 

Yavuz zırhhmız bir manevrada 

Ankara: 11 lTÜRKSÔZÜ Muhabi
rinden] - Yedi Teşrinievvelde Eğe 
havalisinde yapılacak büyök askeri 
manevralra hava, deniz ve kara kuv
vetleri de iştirak edecektir. 

Deniz ve kara kuvvetlerimiz ev-

vela İzmir ve havalisi müstahkem 
mevkilerine karşı bir taarruz yapa
caklar, sahra kuvvetlerimiz müdafaa 
vaziyetinde kalacaklardır. 

Bundan sonra vaziyet bunun ak. 
si olarak deniz kuvvetlerinin hüci.i-

Ankara: 11 [TÜRKSôZO muha
birinden] - Başvekil 1smet fnönü 
yarın beraberinde İktisat Vekili Celal 
Bayar ve Sümerbank umum müdürü 
ve bazı zevatlar Karabüke giderek 
inşa halinde bulunan ağır sanayi fab
rikalarını tedkik ve teftiş edecektir. 
Başvekil bundan sonra Kastamoniye 
geçecektir. 

. - muna karşı tayyareler kara kuvvet· ı Birkaç gün buralarda mahsu1Jerimiz 

A • k d 1 t 1 1 !erimize yardımcılık edeceklerdir. Bu üzerinde tedkikatta bulunduktan son-m e rı a a a ya a ey• manevra~~r:. ş.~mdiye kadar yapılanla- j ıa İstanbul yoluyle Ankaraya avdet 
_r~ın.-e_n_b_u~y1u_ğ_u_o_J_ac_a_k_tı_r . .._ _______ ~~e~d~ec~e~k~le~r~d~ir~·~-----~----------

hine çok büyük bir Ankaranın büyük derdi 
'nümayiş yapıldı MESKEN MESELESİ 

Binlerce kişi Nevyorktaki İtalyan 
konsoloshanesinin önünetoplandı 

"Kahrolsun ~I 
Diye bağırdı ..._._ ............ -.-..... ____ j 

çiıın ) seslcrile sokakları dolduran 
nüınayişcilerin sayısı 1500 den fazla 
idi. 

Nevyork : 10 [ Radyo ] - Bugün 
Nevyorkta İtalyan konsoloshancsinin 

önünde façist aleyhtarı büyük bir 
nümayiş yapılmıştır. ( Kahrolsun Fa- (Gerisi ikinci sahifede) 
==========~----..;.;;_;;.;.....,.:......----.._:;.~~:.=.:.:~:.:.;;.;_ __ 

UZAK 
ŞARK 

VAZiYETİ 
BiR MiLYON 

Asker karşı karşıya 
(Yazısı içeride) Ankaradan bir görilnOş ( Yazısı içeride ) 
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Atatürkü dinlerken 

r Vatan Ve Hürriyet '1----------------·----------------·------------------·------ Ç iğ iti eri dezen-Yazan: AFET 

Türk Tarih kurumu Asbaıkanı fekte makinesi 
[Birinci sahifeden devam) 

Çiğitlerin hararete taham
mül dereceleri teshil 

ediliyor 

Şam - Şamlskle yolu Uzerlnde 

iki süvari alayı, bir~ok topçu ba
taıyaları ve esterli piyade taburları, 
lıüyük bir kuuet halinde, yurüyordu. 
Bu kuvvetlerin kumandanı Bey Lut· 
fidir. mustafa Kemal ve Mnfit, elle
rinden alınmış ohn bölüklere iltifat 
etmiyerek, atlarını bü kuvyetlerin ha 
şının yanına sürüorlar ve: "Biz de 
beraberiz efendim. diyorlar. Henüz 
bu iki adamı tanımamış olan kuman
dan onların yüzüne bakmemakla ve 
sadece selamlarımı iade etmekle ik
tifa ediyor. Başka konuşma yoktur. 

Kuv {etler, o günün akşamı Şa
miskinclinde çadırlı ordugahta, son 
nefesine kadar yerleşiyor. Yalnız a
çıkta ve aç kaırruş iki adam var: 
Mustafa: Kemal ve Müfit. Onlarle 
kimse meşgul değildir. 

Yalnız gece yarısına doğru on· 
ların emirber necerleri büyük bir ali
cenablıkla be iki arkdasa kendi ev· 
!erini teklif ediyorlar. 

J:lu ev, neferlere tahsis olunan 
ç:ıdırdır. 

Neferler: " Biz açıkta kalalım, 
ziyanı yok, siz çadıra buyurunuz. 
diyorlar. Biraz sonra da daha büyük 
bir ülüvvücenapla bu ihi arkadaşa, 

içerileıine saman doldurulmuş iki 
çuval getiriyorlar ve bunları y•tak 
dıye }Cre seriyorlar. 

Ertesi gün süvari 30 uncu ala
yın bölük kumandanlarından bir 
yüzbaşı geceyi aç geçirmiş olan 
Mustafa Kemal ile Müfidi kendi ça
dırına davet ediyor, onlara bir çay 
ziyafeti veriyor. 

Bu yüzbaşı vaziyeti ye bunu 
icabettiren ve idame ettirmektoı olan 
adamların gizli noktainazarlarını se
nelerdenb:ri devam eden tecrübesi 
sayesinde biliyordu. O, Mustafa Ke
mal ve Müide şu teklıfte bulanuyor: 

- Arkadaşlar, görüyorsunuz ki 
size asla kiimandanlık vazifesi ver
miyeçeklerdir. Bunun seb.,bleri var- ı 

dır. Fakat bana hususi .bir vazife 1 

verilmistir. Eğer siz bu vzıfemde ba- 1 

na kontrolör olmak isterseniz ben 
bunu temin ede-im. Malnız şimdiden ı 
söylemeliyim ki bu kontrol neticesi
ni kimseye bildirmiyeceğinize dair 
bana namusunuz üzerine teminat 
vermeniz lazımdır. 

Mm>tafa Kemal, Müfidin yüzüne 
baktı ve kendi kendine, şöyle bir 
muhakeme yaptı: "Bu adamın yapa· 
cağı şey, belli ki netice; itibariyle 
söylememek İcab eden hicaplı bir 
şeydir. Hiç bir şey yapmamaktan 
ise bu insana hicap veren meselenin 
mahiyetini anlamak kendisi ve arka
daşı için bir kazazançtır. O, bu tec
rübezi yapabilmek için en nihayet 
bir adamı kusurlarından dolayı af· 
fetmiş olacaktır. 

Bir adamı kusurlarından affet
mek bin adamın kusurunu ele geçir· 
mek için yapılabilir bir fedakarlıktır. 

Mustafa Kemal bu mülahaza ile 
ona söz verdi: Müfit de kendiaine 
iltihak etti. 

Havran köylerinde gasp 

Şamdan çıkan mürettep büyük 
kuvvet, sanki bütün Havranı sömü. 
recek gibi, tertibat almıştır. Havran 
muhtelif mıntıkalara ayrılmış, her 
mıntakaya bir kuvvet tahsis olun
muştu; bunların vazifesi o mıntaka
daki köyleri soymaktır. 

ilk Havran Köyünde Mustafa 
Kemal ve Müfit, bölük kumandanı
nın misafiri olmuşlardır. Köy oda
sında, piliç kızartmaları ve diğer ne 
fis yemekler yeniliyor. 

Ertesi sııbah Mustafa Kemal, 
yüzbaşıya şu teklifte bulunuyor : 
• Seyahatimiz esnasında müşterek 

masraftan hissemize düşeni hemen 
mi verelim ? Yoksa en sonunda te
diye etmek üzere bir defter mi tu
tarsınız ? • 

O, defter tutmak usulünü tercih 
etli ve öyle yapıldı. 

Havranlı köylüler, her gün ve 
her gece, bir takım insanlar ve bu 
insanların bindiği hayvanlar tarafın· 

( Sonu var ) 

Amerikada 
İralya al ey hine 

nümayişler 
- Birinci sahifeden artan -
Nümayişcilerin ellerinde taşıdık

ları plakaların üzerinde bilhassa şu 

cümleler yazılı bulunmakta idi : 
" ispanyadan ltalyan gönüllüleri

rini çekiniz 1 ,, 
" Façizmin başını ezmelidir. ,, 
Nevyork : 11 [ Radyo J - Bugün 

bütün Nevyorku heyecana düşüren 
bir hadise oldu, 

Binlerce kişiden mürekkep bir ka
file ellerinde büyük bir bez üzerine 
yazılmış "F açist kors1nlarnıı ezmeli,, 
ibareli büyük bir levhayı önde tuta
rak Nevyork ltalyan konsoloshanesi 
önüne gitmişler ve nefret izhar eden 
kelimeler haykırmışlardır. 

ltalyan konsolosu derhal hüku
mete müracaat etmiştir. Polis kuv
vetleri yetişerek halkı dağıtmıştır. 

Ankaranın büyük 
derdi 

Mesken meselesi 

- Birinci sahifeden artan -

Ankara : 11 [ TÜRKSÔZÜ 
muhabirinden ] - Ankarada mes. 
ken buhranı, şahısları olduğu kadar 
resmi makamları da düşündürrn ve 
esaslı kararlar verm~ğe s.~vkeden 
çok ehemmiyetli lıir mesele, daha 
doğrusu büyük bir şehrin eıı büyük 
davasıdır. 

Ankarada memurlar için acaba 
müstakil evlermi yapmak faydalı. 
dır . Yoksa aile apartmanları kura· 
rak onları daire daire taksim etmek 
mi? 

Mütt hassıslar tetkikat yapmak
tadırlar. Duyduğumuza göre tema· 
yül daha çök apartman yaptırmak· 
merkezindedir. 

O takdirde geniş teşkilatı olan 
Maliye Bakanlığı mahallesinin de ö 
nümüzdeki inşaat mevsiminde teme· 
li atılmış olacaktır. 

Diğer .taraftan Milli Müdafaa 
Bakanlığı aynı dava :ile çok yakın 
dan alakadar olmuştur. 

Ankarada "oturan subay sayısı 
büyüktür. Ankaıadaki subayların 
yüzde doksanı Bakanlıklar mahalle 
lesindelCi Milli Müdafaa Bakanlığıy· 
la Genel Kurmay Başkanlığında va· 
zife sahibidirler. 

Pamuklarımız için büyük bir a
fet olan Pembe kurt ile mücadele 
muntazaman devam etmektedir. Zi· 
raat Mektebinde Pembe kurtları öl. 
dürebilecek bu sıcak hava makinesi 
yapıldığını evvelce yazmıştık. Bu 
makinenin tecrübeleri müdeaddit 
defa, Ziraat Müdürü ve diğer müte
hassıslı r huzurunda yapıldı. Makine 
Pembe kurtları kamilen öldürmüş
tür. Fakat 62 67 derece sıcaklık ve 
ran bu makinenin Çiğitler üzerinde 
bir tesir icra edip etmiyeceği henüz 
belli değildir. Bunun tecrübesi de 
laboratuvarda yapılmaktadır. Ayni 
zamanda makineden çıkan çiğitlerin 
toprak içerisinde de tecrübeleri ya
pılacaktır. 

Maarifte: 
Kayıt Vaziyeti 

Şehrimiz orta tedrisatında ka· 
yıtlara devam edilmektedir. Şimdi
ye kadar Erkek Lisesine kaydolu 
nan talebe adedi 260 dır. Yeni 
kaydolunan talebe ile beraber Eı kek 
Lisesinin mevcudu 1300 ü bulacağı 
zannolunmaktadır. 

Leyli meccani imtihanların~ muh. 
telif sınıflara olmak üzere kız ve 
ı-rkek 70 kişi girmiştir. 

Bunların imtihan evrakı tetkik 
edilmek üzre Kültür bakanlığına 
gönderilmi§tir. 

Kardeşini 
vurdu 

Teno köyünden (Osmaniye) Be
kir oğlu Cüre Ahmet, kardeşi Mus· 
lafa ve diğer kardeşi Mehmet adın· 
da üç kardeş arasında çıkan bir 
kavga sonunda, Cüre Ahmet, eline 
geçirdiği bir av tüfeğini kardeşi 
Mustafaya çevirerek ateş etmiş ve 
omuzundan yaralamıştır. Yaralı has
tahaneye kaldırılmı~, suçlu da tevkif 
edilmiştir. 

Borsada 
satışlar 

Dün Ticaret ve z~hire Borsasın
da 100.000 kilo Klevland satılmıştır. 

Fiat normaldir, ve 41,50-41,75 
arasında değişmiştir. 

Nakliyat faaliyeti 

Şehrimizde art•k nakliyat faali
yeti başlamıştır. Şehre köylerden 
3 günde giren nakliye vasıtalarının 
adecli şudur : 

158 kôylü arabası ; 46 kamyon; 
150 camus arabası ; 25 çift atlı a
raba ; 40 tek atlı araba. 

Ônü•nüzdeki haftalar içerisinde 
bu adetler yüzde yüz fazlalaşacak· 
tır. Bun! ır için Yenişehirde oturmak 

da zaruri gibidir. 
E.sas itibarile Milli Müdafaa Ba. 1 !% '""'= mal yanıoca kaybolu,, 5,8.,ıaıı mal 

kanlığı aile apartmanları yaptırma- yanınca; htd•li Jt,hal öden". 

k k d • • Sigorta 
ya arar vermiş bulunma ta ır. G UVEN 15809•ıY.• _ 

Hatta bu maksadla, Sağlık Ba-

kanlığından aile apaıtmanlarının plan •-----------
!arını ve projelerini istemiş, bunla. 
rın kullanışta eksiklikleri görülüp 
görülmediğini sormuştur. 

Üğrenilniğine göre önümüzdeki 
ilkbaharda - ki Ankarada inşaat 
mevsiminin başlangıcıdır - Yeni 
şehirde yepyeni bir mahallenin su
bay mahallesinin temelleri atılacak
tır • 

SUMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 

Kurumudur 

G.. ' uven e güveniniz . Ve ; Si-
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
Müracaat : Rıza Salilı Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak · 

PoJta ku.tu.Ju. : 95 Telefon. !.'o : 265 

8413 15-30 

Sazların kapan
ma vaktı 

Mahalle aralarındaki yerlerde 
Saz heyetlerinin saat 23 den ve rad
yoların 24 den sonra çalınmasının 

menedilmesine Vekaletçe karar ve
rilmiştir. 

Şu hale göre; şehir halkını ra 
hatsız etmiyecek mahallerde bulu
nan sazların ve sazlı yerlerin saat 
23 de kapanması mecburiyeti yok
tur. 

Müfredat 
programlarında 

Değişiklik yoktur 

Orta mekteplerde okutulacak 
müfredat programlarında değişiklik 
olacağı hakkında bazı gazetelerin 
yazdıkları doğru değildir. 

Sahibi salahiyet menbalardan 
aldığımız malumata göre Orta mek· 
tep müfredat programlarında hiç 
bir değişiklik yoktur. 

Harç meselesi 
Devlet Şurası verdiği bir karar 

üzerinı-, bundan sonra, inzibat ko 
misyonları kararları aleyhine temyi· 
zen tedkik için Devlet Şurasına va
ki olan müracaatlar idari dava ma
hiyetinde telakki edilerek alakadar· 
!ardan peşin harç ile kaydiye tebliğ 
tezkere ve ilam harcı alınacaktır. 

Bisikletçilerimiz 
Bursa' da 

Dün lstanbuldan aldığımız bir 
telgrafa göre bisikletçilerimiz dün 
Burs1ya hareket etmişlerdir. Genç
ler bugün Bursade bulunacaklardır. 
Tur bu hafta içinde bitecektir. 

Dün şehrimizde en çok sıcak, 
gölgede 36 santigrat dereceydi. 

Hava hafif rüzgarlı, gökyüzü a- ı 
çık fakat sisliydi. 

ETi eserleri 

Şehrimize getirildi 
Eski eserler üzerinde çalışmakta 

olan şehrimiz: Müze Müdürü Yal
man Yalgın, Gaziantebin Pazarcık 
nahiyesinde yapmış olduğu uzun a· 
raştırmalar neticesinde 155 parça 
kıymetli Eti eseri bulmuşturr 

Bu eserler, dün şehrimize geti
rilmiştir. Eserler üzerinde yakında 
tetkikata başlanacaktır. 

Beş kişi bıçak bıçağa 
geldiler 

Rahim oğlu Murad ve oğulları 
Abdi, Şevket ile Şevki oğlu Kadir, 
kardeşi Rauf arasında, bir ihbar 
meselesi yüzünden kavğa çıkmıştır. 
Bu arada Kadir ile Abdi birbirleri
ne bıçak çekmek istemiş oldukla
rından hepsi de yakalanarak mah
kemeye verilmişlerdir. 

Cürmünıeşhut halinde 
yakalandılar 

lbrahim oğlu Mehmet ve Erciş 
li Mehmet oğlu hamal Abdülhamit 
adında iki kişi yeni çırçır fabri
kasından güpedündüz 56 kilo pa· 
muğu çalıp kaçırırlarken cürmümeş. 
but halinde yakayı ele vermişlarClir. 

Bir öküz hırsızı yakalandı 

Mantaş köyünden (Kozan) Mus
tafa oğlu Ahmet, merada öküzünü 
otlatmakt~ iken, ayni köyden hay
van hırsızlığından sabıkalı olan Ali 
bir fırsabnı bulup öküzü çalmı;..tır. 
Fakat sabıkalı yakayı kurtaramamış 
öküzle birlikte yakalanmıştır. 

Bir kamyon elektrik 
direğine çarptı 

Yortan mahallı:sinde oturan ve 
64 numaralı kamyon şoför ve sahibi 
olan Ramazan adında birisi, kanıyo. 
nu kadın hapishanesi önündeki e
lektrik direğine çarptırarak elektrik 
lambasını düşürmüştür. 

Dikkatsiz şoför yakalanarak hak
kında kanuni muamele görülmüştür. 

~~~~~~~~~~~~~~::--~~~~~~~ 

Bir milyon asker 
karşı karşıya 

(Birinci sahifeden artan) 

Şanghay 10 (Radyo)-Tien - Çi
nin 35 mil cenubunda büyük Japon 
taarruzu başlamıştır. 

Japon topçuları Tien-Çin Ponk
teu şimendüfer hattı üzerinde Çinli
lerin işgal etmiş oldukları mevzileri 
şiddetle bombardumana başlamış
lardır. 

Bir çok yerlerde seller mevzile. 
ri basmış, Japon askerleri vücut
larının yarı yerine kadar su içinde 
kalmışlardır. 

Yakında bu mıntakada toplan
makta olan 180 bin Japonlu ile 400 
bin Çinlinin karşılacağı söylenmek• 
tedir. 

Şanghay 10 (Radyo) - Şang -
Pao'da Japon askerleri arasında çı
kan kolera ilk hamlede yirmi kiti 
öldürmüştür. Bu hastalığa yakalanan 
diğer 80 Japon askerinin hayatı da 
tehlikededir. 

Kolera Şang-hayda da baş gös
termiş ve bilha:ısa Çin mültecileri a
rasında 130 musap kaydedilmiştir. 

Tokyo 10 (Radyo) Japonlar 
Hong - Kongun yanındaki Pratra 
adasını işgal etmişlerdir. 

Japonlar işgale sebep olarak, 
Çinlilerin bu adayı askeri maksatlar 
uğrunda kullanmakta olduklarını 
göstermektedirler. 

Tokyo : 11 (Radyo) - Japonlar 
Niyonko mıntakasını bu sabah işğal 
ettiler. Japon müfrezeleri Şanghay 
demiryolunu da işğal ettiler. 

Tokyo : 11 ( R•d)o) - Hı;ı:ci-

ye nezareti mahafilinden allran ma
lümata göre; Prokas Çin adasının 
işjtali muvakkattır. Hükümet burasını 
bilahare tahliye edecektir. Çinliler 
burada gizli telsiz kullanıyorlardı. 

Tokyo : 11 (Radyo) - Başvekil 
Konoye bugün gazetecilere beyanat
ta bulunarak; Japon . Çin harbinin 
uzun seneler devam edebileceğini 

ve buna karşı Japonyanın çok evvel
den hazırlanmış bulunduğunu söyle
miş ve Japonyanın Çin hakkındaki 
niyetinden bütün dünyayı haberdar 
etmek için her memlekete birer Ja· 
pon heyeti gönderileceğini ilave et
miştir. 

Şanghay : 11 (Radyo) - Bütün 
cephelerde harp şiddetle devam et
mektedir. Gelen malümata göre Ja
ponlar bu sabah sahilden 36 ağır 

top çıkarmışlardır. 

Polis nizamnamesi 
Ankara: 11 [TORKSÔZÜ mu 

habirinden] - Emniyet Umum Mü· 
dürlüğü tarafından hazırlanan polis 
mesleğine giriş ve polis ceza nizam
nameleri Devlet Şürasınca kabul 
edilmiştir. 

Bakanlar heyetinin tasvibini mü
leakib meıiyeı mlVkiine korulacaktır. 
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KUTUP MEKTUBU 

Bankizlet 
üstünde 
Şimal kutbu seferi Şefi, Şimal 

niz yolu merkez [dartn Reisi, Soı) 
ler Birliı?i kahramanı, Akademı O 

sından Şmit, O§ağıdakı beyanaıta 

lıınmu§lur: 

k 
te_ ovyetler Birliğinin her taı~ 
;;;;;;ıJ dan Şimal kutbu istas 

nundaki hayat hakkında 
alleri havi mektuplar alıyorum. 81 
çok kişi,buz parçaısının erimeğe 1 
yahut ufak parçalara ayrılmağa btl 
lamasından endişe ediyor. lstasyoıli Çı 
kurmak için, çok kuvvetli bir 
kiz geçmeğe muvaffak olduk. 
sene Arktikte, misline nadir tesa 
edilir bir "sıcakk. hüküm sürmek 
dir. Bütün bir ay zarfında, Şi 1 
Kutbu istasyonunun devrettiği ıııı k 
takada hararet, sıfırdan aşağı d~ d 
medi. Bununla beraber, bankize li 
şey olmuş değildir. Yanlnız, bu ~ l 
azzam buz parçasını kaplıyan ~ 
tabakası erimiştir. Bankizin dolaşıııl bi 
esnasında bir kaç parçaya ayrılıil 
sından da korkulacak bir şey yJ 
tur. Zira, buzlar üzerinde kutup 
kışJıyanların çalışmalarına devaınl ~ 
için, bu,günkü bankizin değil yarıl 
hatta onda biri bile kafidir. 

Vaziyet, bir tek ihtimalde bir ğ 
tehlikeli olabilir : O da, bankizİ'l 
dolaşırken 85'inci arz dairesinde' ~ 
cenuba inmesidir. Fakat, buz parç1 sı 
sının seyri, çok büyük bir dikkat~ te 

tertip olunmaktadır. 

Tayyarelerimiz ve buzkıran ge~ ~ 
!erimiz, bu gibi bir vaziyette derl1'. 
harekete geçerek kışlıyanları al~ r 
başka bir buz parçası üzerine götü d 
mek için haıırdır. Benim kanaati~ 
gelince, Papanın gurubunu, bir sent' 
lik mesai devresinin hitamından e a 
ve!, yani 1938 lıkbaharından mukaJ v 
dem halen bulundnkları bankizdtl Va 
alıp baka yere nakletmek icab ef 

~ 
lemiyecrktir. c 

Akdeniz konferans 1 

- Birinci sahifeden artan - Pi 
ıc 

lng.l.z projesi bugi:n i'jtk srr la 
celseşinde cereyan eden mÜ1dkerel k 
esas olmuştur . Bu topla:.tıda ınii A 
nakaşa edilenek proj" şu idi : . lst 

Akdenizde ticaret gemileri iç1 d 
muayyen yolların teşbiti . ç 

Bu yolların muhafaza ve koP 
trolü müşterek bir donanma tar3 ç 
fından yapılacak ve bu donanııı' ar 
ticaret gemilerini himaye ve ic3 fa 
hında onlara refakat ederek rast şi 
geleceği denizaltı gemilerinden k nı 
ferans kararlarına riayet etmiyenlet be 
derhal batıracaktır. b 

Akdeniz şu mıntıkalaı a ayrıla 
caktır : rn 

Fransa ve lngiltere AkdeniziP di 
en tehlikeli mıntıkası olan garp kıl nii 
mını yani lspanyol sahillerini kon· ha 
trol edecektir. O 

Konferans kararlarını kabul et 
tiği takdirde ltalya merkezi Akde 
nizi kontrol ve himaye "decektir. nı 

Türkiye, Yunanıstan ve Roman) rn 
Şarki Akdenizi ve Sovyet Rusyad'.Bu 
Karydenizi muhafaza ve kontrol 
edecektir, Mamafih Akdenizin kon· 
trol ve emniyetini muhafasa işi bil· 
hassa lngiltere ve Fransa tarafınd~ re 

deruhte edilecek digir devletler de ~rı 
bilhassa kendi şahillerinı ve kar• c 

sularını muhafazayı deruhte edece"' 
1 . rın 
erdır. p 

Konferans neticeleri henüz kati 
1 

olmamakla beraber bugünkü lop, A 
lantıdan sonra lngilterede büyük lı• d 
nikbinlik hasıl olmuştur. 

Hatta ltalyan matbuatı bile koP ıa 
feranstan çok mutedil bir dille bah ni 
setmektedir . de 

Paris : 11 Radyo (Son dakika) 
Nyondan gelen son bir telgrafta 
Akdeniz konferansının iki so.at sü· ıaJ 
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ı-l HiKAYE L, 
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• 
ihtiyar Kadın 

rıal 6 
Soı•ı Erkek koridorda durakladı. r .. .:... .......... .....,.__.,~ Yazan ...-...... - - •• ·~ 

ti a 
0~ b' ~ralık kapıd~~ yatak odasına ~ H İ K A y E C İ 

ıll tr goz attı. Pervını, sobanın yanın· 
~a Şczenga uzanmış, kitap okur-~~{ 

brafı en gördü. yet bir kaç gün sürecek sanmıştım. 
;tasf Odaya girdi. Halbuki on sene sürdü. Benimle 
ı da s Kadın, onun geldiğini duyma- geçirdiğin bu uzun zaman zarfında 
n. e llıtştı, bana yaşattığın mesud anların min-
~ğe I Ayaklarının ucuna basarak iler- net borcunu sa~a asla jödeye-
'•a b~ Cdi. Yaklaştı. mem ...... 
' syo~ Pervin başını kaldırdı ve bir Fakat.. Sen evli idin. Karının 

fı;l ~ğlık kopardı. mevcudiyeti bütün planlanmızı is-
. ~ k - irfan 1... Oh.... Birdenbire tediğimiz gibi tatbika mani oluyor-
sa~ ~tktum.. Beni korkuttun yavrucu- du. Bunun karşısında aşkımızı daha 
ekti' ın.. ziyade kuvvetlendirdik ve kaçma 
Şi;J l Sarıldılar .. Erkek, kadının kol- kaıannı verdik. ve nihayet işte bu 

ıı:ıı karı arasında bir sevinç telaşı içinde kararın tatbik edileceği gün de gel· 
diifl d enuini istemiyerek sıyırdı ve cebin- di. Bugün her şey bitecek .. Biz her 

ıe b 1.en çıkardığı iki kağıd parcasııu e· şeyle alakamızı kesecek ve kaçaca-
111' :le havaya kaldırarak seviçle ba- ğız.. Fakat irfan. iyi düşünelim 
k tdı : bugün... Bu son gün·. Son dakika-

laşıııl b· - Pervin.. Peı vinciğim... işte da yapacağımız hareketi iyi muha-
ılııı' tletfer .... keme edelim .. Acaba fena ve yanlış 

1 

yo~ . Üzerindeki karları daha erime- bir şey yapmış olmıyor muyuz? 
tupl ltıış paltosunu sırtından çıkardı. Bir Hayır .. Hayır .. , itiraz etmeden beni 
ınılıı' ç~k gibi Pervinin ayak ucuna ve dinle .. Sen şimdi tam otuz yaşında· 
yarıl Yere oturdu. sın .. Ben ise kırkbeşini geçti .. Şimdi-

Sö - Pervin.. Yavrum, hayatım... ye kadar genç bir aşkın genç görü-
. . Yle .. Söyle, artık mesudsun de- nen metresi olmağa çalıştım. Budan 
1~: ğı( tni? Bilsen bu neticı:ye varmak, sonra daha uzun zaman ayni suretle 
1~ef bıı~nün bu dakikanın saadetini ele çalışabilecek miyim? Çalışsam bile 

n ~Cçırmek için neler yapmadım .. Ne muvaffak olınklığım imkansız .. Bili-
rç• Sık 1 . y • h 

k l~ ıııtı ar çekmedım.. aptıgım a- yorum .. Beni sevdiğini, ihtiyarlığın 
a ~e.kete sonradan pişman olmamak yaş kaydının sevgi ile alakası olma· 

ıÇııı kalbimle, vicdanımla, kafamla dığını söyliyeceksin... Fakat bunlar 
eıııi ~ ~ücadeleler yapmadım .... Düşün senin bugünkü his ve düşüncelerin 
rb-1 bır hayab kırmak ve yeni bir ha· olacak .. Yarın ... Hiç böyle düsün· 
al~ ~ata atılmak için yaptığım bu hare- miyeceksin. 

"~ür ~e~e sana karşı olan aşkımın şid. Biz, şimdiye kadar biribirimiz-
tıııı' etı ııe kadar büyük .. Mazi yok ar- den uzak ve gizli bir aşk hayatı 
en( tık .. Mazinin bütün ıztırablan bitti yaşadık. Sevgimizin on sene gibi u-

e<I artık .. Şimdi yalnız sen vsrsın ... Ben zun bir zaman sürmesinin sebebi 
ad Varıın .. istikbal, saadet ve aşkımız de bu .. Fakat bütün hayatını temelli 

de' Var.,, Hiç sönmiyecek aşkımız var... olarak bana ... ihtiyarlamış olduğunu 
eı t• Erkek sevgilisinin yüzünden gö. pek çabuk anlayacağın bir kadına 

Unij ayırmıyor ve gittikçe heye. bağladığını gördüğün sezdiğin za-
tanlaşan sesi ile devam ediyordu : man ne olacak? istikbalden yalnız 

S - Bugün herşeyi bitirdim. Her kendi hesabıma değil... Bu gün bite 
ş~~ ha~r. Banka hesabları,seyahat cek olursa ondan güzel, tatlı bir ha-
p anı, vapur biletleri., Hepsi .... Ht'r tıra kalabiliriz. Fakat üç beş sene 

~oı Şey hazır .. Yarın akşam beş buçuk- sonra bu güzel aşk acı bir netice 
ı ta b' · K d . e' k ................ vapuru ızı ara enıze ile kapanacak.. Bu muhakkak ... Bu 

nıil Aı;;ıracak ve oradan Balkanlar ve günkü sevinç ve saadetimiz gözü-
( Vrupa.. Pervin.. Pervincik .. Artık müzün öuüne isikbali göstermiyen 

içi~ Jtaııbuldan uzaklarda biribrimize bir perde çekiyor. Ben, bu perdeyi 
aba çok yakın olacağız. Daha 

ç k bir an için yırttım ve arasındaki 
oP 

0 ınesud olacağız. h k · k · d A 
ra Pervin. hala ayak ucunda diz acı a 1 a t 1 gör üm. cı 

Çiik il hakikat·, Saçlarına karasından fazla rııl tnüş duran aşıkının başını e eri 
'ca· fara.sına aldı... Söyleyeceklerinin lr- ak düşmüş, suratının yarısından 
ast·• ~ıı lizerinde yapacağı acı tesiri pe. fazlası buruşmuş ihtiyar bir kadın 

k
o Şıııen hafifletmek ister gibi saçları· halbuki senin genç, ve seni çok se-

nı k ven bir karın var ... Evine dön .. Me-let b ? şadı.. kendini güç zabtettiği 
b el!ı bir sesle ve ağır ağır söze sud olabilmekliğin için daha zama-

I aşladı . nın var .. 
ı 3 

• irfan gözlerinden yaşlar boşana. 
- irfan.... lrfancığım... Ben de rak inledi: 

ziO ~esutlum ... Çünkü senin beni sev· - Hayır .. Hayır Pervin .. 'yapa· 
•-·ı. 1.~iııe eıninim. On senenin her gü "' n mıyacağım şeyi benden isteme ... Bu .. 
n· hu benim için yeni ve tatlı birer Bu imka'nsız ... Ben senden asla ay-

~Yat oldu.. Söylemasi dile kolay.. rılamam. Böy:e bir şeyi şimdiye ka-
et' d n sene... Seni on sene evel tanı dar aklıma bil\! getirmedim. 

e· d tııı · O zaman çocuk denecek ka Pervin, aşıkının elleri arasında 
ar Rençtın ... Ben ise gençlik zama- tutuğu başını kendine doğru kaldır-

• nını ~ k . . "ht' 1 ğ 
n) ~0 tan geçırmış. 1 ıyar 1 a dı. Gozyaşlarından ıslanmış yanak. 
da -~~tdiven dayanmış .bir ~adın~ım. !arından öperek: 
rol aşk mecerasını hır gun, nıha· lrfancığım .. Dedi, bunu yapacak 

n· -...., sın .. Yapmaklığın lı'.izım ... Beni sever· 
il· sen, .. Seviyorsan böyle hareket et· 
ds ten bir toplantıdan sonra tam bir ı· · I me ısın .. 
de an aşına ile sona erdiği bildirilmek- - Peki sen ... Sen ne olacaksın?. 
ra tedir, Kabul edilen son proje şudur: - Bana bakma... Biliyorsun ki 
k· 1~ Her devlet kendi karasula- vücudum ve kalbim çokl yorgun .. 

tının emniyctiti ve kontrolünü ya- Simdi mevsimi de., Bursaya, kaplı-
ti llacaktır . calara giderim. Orada bir müddet 

P 2- fngiltere ve Fransa bütün k 1 S d Akd a ırım.. onra a ... 
l;>i enizin emniyetini ve kontrolünü irfan Pervinin yüzüne, gözlerine 

deruhte edecektir . baktı. 
oP 

3 
- 1936 Londra anlaşması ni · - Pervin, dedi. Bvnları sö.<)er 

ab z~ınlarına ri~yet etmiyen bütün de- ken hiç üzülmüyor musun? Bak, göz-
nızaltı gemileri korsan addedilerek lerin kupkuru .. Sankiııle, kendimizle 
derhal batırılacaktır. alakalıolınıyan bir şeyden bahsedi. 

Anlaşmanın pazartesi günü ım- muş gibisin. Iluka lar hissiz mi ol-
Zalanınası çok muhtemeldir. dun?. 

Sahife ı 3 

İngiliz Erkanıhar
biye reisi 

Alman manevralarına 
gidiyor 

48 saatlık hafta 
ilk planda sanayiciler hak-1 BELEDiYE İLANLARI 1 

kında tatbik edilecek --------·-----------""" 

Londra: 11 (Radyo) - lngilte 
re genel kurmay başkanı, önümüz. 
deki hafta içinde Alman manavra
lannda bulunmak üzere Berline ha
reket edecektir. 

Macaristan 
manevralar 

yapacak 

lstanbul: 11 (TÜRKSÔZÜ mu
habirinden) - Haftada 48 saat 
çalışma hakkındaki nizamnamenin 
bu hafta içinde tebliği bekleniyor. 
48 saatlik haftanın hangi sınıf iş 
yerlerine teşmil edileceği hakkında 
teferrüata aid kati malümat henüz 
mevcud değilse de nizamnamenin 
birinci planda sanayicilere tatbik e
dileceği anlaşılmaktadır. 

48 saatlik çalışma müddeti ken
dilerine tatbik edilmiyecek olan Io-

Varşova: 11 (Radyo) - Eylu kanla, kahve, gazino, berber, bak· 
lun on ikisinden on beşine kadar kal ve saire gibi yerler için bir müd-
Macaristanda mühim manevralar det sonra ikinci bir nizamname çık· 
yapılacaktır. ması muhtemeldir. 

Bu miınevralara bir çok dev 48 saatlik çalışma müddeti hak· 
Jetlerin erkanıharbiye reisleri da kındaki nizamnamenin tatbikında 
vetlidir. güçlüklere tesadüf edilmemesi ıçın 

Bu manevralar Macar ordusunun bir de izahname gönderilmesi bek· 
kabiliyetınin bir ölçüsü olacaktır. lenmektedir. 

Yugoslavyayı Milletler Suriye muahedesi 
Cemiyetinde Stayadinoviç Tasdike ne zaman 

temsil edecektir verilecek 
Belgrat: 11 (Radyo) 1 13 ey

lulda Cenevrede açılacak olan mil 
Jetler cemiyeti konseyinde, Yugos
lavyayı Başvekil Stayadinovic temsil 
edecektir. 

Şam: 11 [TÜRKSÔZÜ muhabirin
den J - Suriye muahedesi 28 teş · 
rinisanide tasdik edilmek üzere 
Fransız meelisine verilecektir. 

C. H. P. Seyhan llyönkurul Baş
kanlığından : 

Pazarlıkla arsa sabşı ilanı 

7 Eylul 937 tarihinde kapalı ıarf usulu ve artırma yolu ile salış ve 
ihalesi yapılacağı ilan olunduğu halde isteklisi çıkmayan C. H. P. Emla
kinden Adanada vaki eski Oruzdibak arsası bu kerre pazarlıkla satışa 
çıkarılmıştır. 

1 - Satılacak malın cinsi : Hudut ve evsafı şartnamede gösterilen
(1440) bin dört yüz kırk metre murabbaındaki 

eski Oruzdibak arsası. 
2 - Muhammen bedeli : (20000) yirmi bin liradır. 
3 - Şartnamesi C. B. P. Seyhan llyönkurul Bürosunda puauz ola

rak verilir veya posta ücreti gönderildiği takdirde adresine yollanır. 
4 - Arsanın sabş ve ihalesi pazarlıkla yapılacaktır. Teklif edilen ve 

verilen fiyat haddi layıkında görüldüğü takdirde kafi ihale 12 Birinci Teş · 
ıin 937 Salı günü saat ( 17) de Adanada Parti kurağında il yön kurul Baş
kan ve üyeleri huzurunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçası mikdarı; (1500) bin beş yüz liradır. 
C. H. P. Emlakinden Adanadaki eski Oıuzdibak arsasının tamamı 

yukarıdaki maddelere göre pazarlık usulü ile &atılacaktır. isteklilerin her 
gün saat (17) den sonra Parti kurağıratında llyönkurul Başkanlığına mü
racaat etmeleri ve kat'i ihale için gösteilen gün ve saatta bizzat veya No
terlikten lastikli vekaletnameli vekillerinin C. H. P. Seyhan llyönkurul 
kurağında hazır bulunmaları ilan olunur. 

12-17-22-28 8511 -----------_...;;,;_, -
Doktor Refik Pekel 

Dahiliye mütehassısı Doktor Refik pek el seyahattan dön 

müş, hastalarını kabule başlamıştır. 8490 5- 9- 12 

- Hissiz . değilim irfan . Fakat 
vözifemi yaparken hissimi bir tarafa 
dırakmak la yımgeldiğini de bili yom. 
Haydi, haydı hemen git. Daha fazla 
burada kalacak olursan dayanamı
dayanamıyacağım .. Tahammülümün 
eridiğini hissediyorum. Haydi irfan .. 
lrfancığıın, git ... 

- Bir daha görüşemiyebek miyiz 
_ Görüşürüz. Fakııt sonra .. 

Çok .. Çok sonrğ .. 

*** 
irfanın merdivenlerden inişini 

gözleriyle takiben Servin. apartıman 
kapısını kapattı. Bitkin bir halde 
adeta ayaklarını sürüyerek telefon 
masasının başına geldi. Tıtriyen par· 
ma6ıyle bir numara çevirdi: 

- Allo... Necla .. sen misin?. 
geldi mi?,. Nerede ise gelir .. Kocan 
la açıkça konuştum yavrum .. , Şüphe 
)erini anlattım.. Zannettiğim gibi 
temelli bir rabıta değil .. Gelip geçi· 
ci bir şeymiş., Ondan (da vazgeçe· 
eğine söz verdi .. Nasıl?. Hayır.i Ha
yır. Hiç üzülme küçük bey .. Bug:bi 
hadiselerzuvanın saadetini bozmaz 
lar. bilakis kuvvetlendirirler. Yeter 
pidönüş •amimi olsun .. 

Hiç bana teşekkür filan etme .. 
Bilhassa bu işi çok gizli lutr irfana 

b;ınden hiç bahsetme .. Bu meselede 
benimCoynadığım rolü bilml"mesi la· 
zim. Anladın değil mi yavrum .. Ya· 
rın Bursaya dönüşte .. d.,dim ya ... Te 
şekküre lüzum yok.. Haydi .. Allaha 
ısmarladık .. Telefonu kapattı ... 

Seyhan Vilayeti Ziraat 
Müdürlüğünden: 

Bölgemize Kudüsten mübayaa 
ve celb edilecek Şamoti portakalı 
fidanları için şimdiden sipariş ver. 
mek icabediyor. 

Fidanlar Sonbahar ortalarında 
tenekelere konarak ilkbaharda ge· 
tirtilmek üzere beher fidan için 180 
kuruş yatırılmak lazımdır. Bu fidan
dan kaçar adet istediklerinin para· 
sile birlikte Ziraat Müdürlüğüne baş 
vurmaları.8508 12-18-25 

Gaip aranıyor 
Adana Eıkek Lisesi A 3 talebe

sinden 685 numaralı Ihsan oğla Sad 
raddln 9-9-937 Perşe~be gü. 
nü öğleden sonra ortadan kayb
olmuf ve bu güne kadar bulunama· 
mışbr. Gören ve yerini bilen varsa 
insaniyet namına Kız Lisesine bil
dirmesi rica olunıır. 8507 

1 - A.çık eksiltmeye konulan ve ihalesinin Ağustosun 26 sında ya
pılacağı ilan edilen Vali konağı caddesinin tamiri işi şartnamesinde bazı 
tadilat yapılmasına luzum görüldüğünden muayyen günde ihale edilme. 
yerek yeniden açık eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Muhammen bedeli ( 1139. 91 ) liradır . 
3 - Muvakkat teminatı ( 90 ) liradır • 
4 - ihalesi Eylulun 20 inci Pazartesi günü saat 15 de llelediye En· 

cümeninde yapılacaktır . 
5 - isteklilerin ihale tarihinden en az bir gün evveline kadar mü

racaat ederek bu gibi işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası alma· 
lan lazımdır • 

6 - Bu işe ait proje, keşif ve şartname Belediye fen işleri müdürlü. 
ğündedir. isteyenlere parasız verilir . 

7 - Taliplerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte muayyen 
saatta Belediye encümenine müracaatları ilan olunur . 

8489 4 - 8 - 12 - 16 

Müvellidülbuhar kazanlarla motör kullanan
ların nazarı dikkatine : 

Dükkan, imalathane, fabrika ve sınai müesseselerde bulunan müvel· 
Iidülbuhar kazanlarla alelumum motör kullananların istida ile belediye· 
ye müracaat ederek ruhsat almaları belediye vergi ve resimler kanunu· 
nun 15 inci maddesi iktizasındandır . 

Bugüne kadar kurulmuş olan motör sahiplerinden bu vakte ka
dar ruhsat almayanların 30 Eyi ili 937 sonuna kadu ·müracaat edip 
ruhsat almalan ve bundan sonra kurulacak motörlerin 'de ruhsat alma· 
dım kurulmaması ilan olunur. 12-16-21-25 

8509 

Adana biçki yurdu 
Refika Recep Tümerkan 

Adananın on bir senelik Biçki ve Dikiş Yurdu - Kültür - Direktör. 
lüğünden musaddak diploma verilir. Kayıdlara başlandı. 8510 

1-10 g. A. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Kanım No. 3008 : 

-
iş kanunu 

Kabul tarihi : 8/61936 

Ne§ri tarihi : 151611936 

-Dünden artan-

Madde 25 - 1 ) Kadın işçilerden gebe olanların, doktor muayenesi 
neticesinde, doğumun vukubulması muhtemel görülen tarihten üç hafta ev
vel ve doğumdan sonra üç hafta müddetle çahşmalan yasakbr. Gerek do 
ğumdan önce ve gerek sonraki mecburi izin müddetleri sıhhi lüzum ha
linde altışar haftadan ceman ou iki haftaya kadar uzatılabilir. 

Bu izinlerin devamınca, işveren, işçi kadına yarımşar ücret öder, An
cak aynı işyerinde altı aydanberi en ıız üç ay çalışmış olmıyan işçi ka'dın 
hakkında iş veren buna mecbur değildir. 

2 ) Her işveren işten dolayı hastalanan işçilerini elli sekiıinci madde 
mucibince lktisad ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletleri tarafından ha· 

zırlanacak olan nizamnamede tasrih edilecek müddetler ve şartlar dahilinde 
tedavi ettirmeğe ve ücretlerini yarım vermeğe mecburdur. 

3 ) 1 ve 2 numaralı bendlerde yazıldığı veçhile gerek gebelik ve lohu
salık müddeti erince ve gerek işten dolayı hastalanan işciler İçin nizamna • 
me ile tesbit edilecek zaman zarfında yarım ücretlerin işveren tarafından 
tesviyesi mecburiyeti, bu ücretlerin veya bu hallere aid tazminatın bir si 
gorta teşkilatı veya başka türlü bir umumi müessese tarafından kısmen 
veya tamamen tediye edilmesi sisteminin ihdasile ve bu sistemin dere
ce derece tatbiki nisbetinde hükümden düşer. 

Madde 26 - Bu kanunda derpiş olunan her hangi bir sebebe müs
teniden işveren tarafından iş akdinin feshine dair İşçiye vaki olacak 
ihbarlara aid mühletler. kendi kasdı olmaksızın iş kazasına uğrayan 
işçi hakkında kazanın vukuu gününden itibaren otuz iş gününden sonra, 
ve gebe kadınlar hakkında ise doğumdan Önce ve sonraki kanuni izin 
müddetlerinin biteceği giinden itibaren'. işlemeğe ' başlar. 

Madde 27 - A ) işçilere veya bunların ailelerine yiyecek, içecek, 
giyecek ve yakacak gibi zaruri ihtiyaçlara aid maddeleri satmak üzere 
doğrudan doğruya veya dolayısile, her ne şekilde olursa olsun, " Ekono· 
ma • lar açılması, aşağıdaki Şartlar dahilinde, lktis •d Vekaletinin izinine 

bağlıdır: 

- 1 - Yukanda yazılı zaruı i ihtiyaç maddelerinin işçiler tarafından 
kendi ~!arına tedarik edilmesi müşkül olursa; · 

2 - Ekonoma açılmasının işçiler için daha faydalı olacağı anla· 
şılırsa . 

B) Şehir ve kasabalardan uzak işyerlerinde, İşçiler veya bunlarla müş· 
tereken işveren tarafından Ekonoma açılmamış olduğu takdirde, işverenin 

8303 -Sonu var- , 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

--------~- Kil o Fiyab 
CiNSi En az En çok Sahlan Miktar 

JC. s. JC. s. lCilo 
--ıcapımalı pamuk-- ----- --

Piyasa parla~ # ı--,3"'1---ıı-------

Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 41 42,25 

YAPAGI 
1-nB~-y-az-----~-- 1 1 

Siyah ---- --------• 

Ekspres 
ÇIGIT 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

" "Tohuml•ık,, 

Buğday Kıbns 
,, Yerli ---14,125--

1~~-•-=-'---ll-=---ı----, ,, Mentane 

Delice 
Kuş yemi •-=-''-'-;.;_,..-----1----1------:-------· Keten tohumu 1 
Mercimek --

.•-.,,,S-us_a_m------ıı--:1~4-=-,50·-- 15,75 -------

UN 

1 ~D-ör_l-'y_ıld_ı_z_S_a_lih _____ ı 650-725 

ü~ç=-o---+"..---.---"-:---~----' 625~--· :.6 ~ Dört yıldız Doğruluk \650 
~ ~ ı ü""ç---.,,,--'-' .. __ ~ .. ~------'66ô-
ö .. ı Simit ,, 1 900 
] > 1 D:-ö_r_t ~y_ıld_ız_C_u_m_h_ur_,iy_e.::_t ___ I 675 
~ a.I üç ,, .. 1 625 ___ , 

Simit n 

Liverpol T elgraflan 
11 I 9 I 1937 

Santim Pl!ne 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

1-:-H_az::-ır ______ I 5 1 46,--,L,....ir_••.,.--.,.-----,ı-ı_\-95 1 

B. Teşrin vadeli ı 5 2 7 ı_,R~a_,_y~i~_m~ar=k ____ _ 
ı__,l~k-. -K..oan_u_n_v_a-de_li___ 5 33 Frank ( Fransız ) 1 21 05 . 
ı--------------- Sterlin (İngiliz) j 630 _()~ \ 

Hint hazır 4 78 Dolar (Amerika) J-7~- 451 
Nevyork 9 03 Frank ( İsviçre ) 21 25, 

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

\ 

·-

KAY ADELEN A · 
manos tepelerind,n 
en fenni cihazlarla 
ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

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

KAYA DELEN 
KAYADELEN su· E KAYADELEN su-
lan ve gazozları en L lan ve gazozları e· 
sıhhi ve tabii has- vinize kadar gönde. 

E salan haizdir. rilir . Depoya haber 

N vermek kafidir. 

KAYADELEN gazozlarını alııken şişeleıdtki kıımızı ( KA YADE· 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Tııon~itleri : Mersin ve 
Adana KAYADELEN depolarıdır. Eü}ik c!<rracarıalcr : 1CO kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden v2gcnlar her ~efeıde Kayadelen suyu ile 

Tnrb6zft 12 Eylul 19-'1 

r 
TÜRK SÖZÜ 

1 Aziz pamukçu f 
rikasından : 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
llaA nlar Reklam bir ticaretha- 1 cı·ldler Kütüphanenizi güzelletişrmek 

nenin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplarınızı Türk 
en büyük propagandasıdır. Reklamla- ! sözü~ün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 

·1~ 1 h d k I renklı ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
rınızı , ı an arınızı er yer e o unan yapılır . 

Türksözüne veriniz • 1 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab ı şlerinizi ancak Türksözü

niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin,z • 

Kl•taplar f:~e-~lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 

cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

Tabı ar Resmi evrak, cedveller, defler· 
!er, 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 mat-
baası "T ürksö-

zünden,,başka her boyda gazete,mec

mua , tabeder • 

TÜRKSÖZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 
...................... l __ ............... I ......................................... .. 

Muhterem müşterileri 
zin dikkat nazarlarınai 

;;;;;;:; 
Fabrikamızda müşterilerimize 

bulunan, balye,kütlü,koza çiğitle · ...._ -
fabrika kendi namına sigorta et· ~ 
memekte olduğundan sayın müşt f\. 
rilerimizin kendi namlarına mali• 
rını sigorta ettirmelerini , aksi tal: 
dirde fabrikanın hiç bir mesuli A 
kabul etmiyeceğini beyan ve il' 
eyleriz.8504 3-3 

Kiralık ev 
Kız Lisesi civarında üç oda "'· 

bak ve müştemilatı havi bir ev kt 
ralıktır. lstiyenlerin matbaamız id• l 
re memuruna müracaatları ilan ol 
nur. C 

~----~-------~__..ı! 
Bugece nöbetçi eczane 

Yeni postane civannda 

Fuat eczanedir 

~AILIEBG Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Seyahattan dönmüş ve lstlklal mektebi kaışısındaki muayenehanesind 

hastalarını kabule başlamıştır. 8474 8-8 

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

Yukarda gördüğünüz hayal değil, 
canlı bir hakikattır 

lr , Aşçı ve hizmetçi 

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

RALEI GH Dünyanın en sağlam, en zarif, bisildetidir. 

RALLİNİN Muhtelif tipleri vardır. 

RALLİ Markada, bisikletteki en son tekamülü göreceksiniz. 

1 

Satış yeri : Dörtyol ağzı Kolordu caddesi 
M. Dedeo§lu 

8437 13-15 g. A. --
------------------~------------------------------iki yeni model 

ASPiRATöR 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık 100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

1 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir . 
~ _J 

Erkek öğretmen 
direktörlüğünden 

Cin&i 

okulu 

aranıyor 

Evde çalışmak iizere bir kadıJI 
aşçı ve bir hiınıetçi aranı)or, Mal• 
baamıza müracaat edilmesi. 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, en 

hassas makinesidir 

ke 
v~ 

s~ 

o 

bi 
lu 
şi 

b 

Iİ 

k 

y 
n 

Türkiye İş bankası Adan- iı 
şubesi müdürlüğünden ı 

t 
l 

yıkanmaktadır . 8493 21 

----------------------------------------------------" Lacivert kumaş Metı e 
Azı Çoğu 
700 800 
250 300 
250 300 

Türkiye iş Bankası Adana Şu·. 
besi tasarrufunda bulunan aşağıdak1 

emlaki satmak veyahut kiralamak 
arzusundadır. isteyenlerin hergün öl 
leden evvel Banka i.daresine müra· 
caatları rica olunur , 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses

li radyolar ancak Sahibinin Sesi
nin 100 lira mukabilinde ve bir 
sene vade ile sattığı radyolarile 
kabildir. 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni Mağaza 

Ş. Rıza lşcen 
19 7966 

·~- - ., 

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 15-15 g. A. 

Kundura Çift 
Elbise takım Dikiş 

1 - Okulumuz talebe ihtiyacı 

içi11 yerli mamulatından olmak üzere 
yukarıda cins ve mikdarı yazılı eşya 
7 / 9 / 937 den itibaren ( 20 ) gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Kati ihale 27/9/937 pazar· 
tesi günü saat 15 te Kültür Direk
törlüğünde yapılaC2ktır : 

• 
3- Nümuneleri görmek ve 

şaraitini anlamak istiyenlerin her 
gün okul idaresine başvurmaları . 

4 - ihale günü de depozitola 
rile birlikte kültür direktörlüğünde 
toplanacak komisyona başvurmaları. 

7· 12 · 17-22 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

1- Atatürk parkı karşısında e~ 
arsası 

2- Asri sinema karşısında A· 
karcalının büyük evi 

3- Atatürk parkı şimalinde ye• 
ni cadde üzerinde mühendis lıhamİ 
evi civarında arsalar 

4- 'ncirlik ve Sarrafın damı 
mevkilerinde üç bin küsur dönüm 
arazi .8502 9 12 lb 19 22·26 30 

Kiralık koza depos\J 
Borsakarşısında Çocuk oyun 

yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyen· 
!erin matbaamız idare memurJna 
müracaatları ilan olunur . 

c 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbaası 


