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i AKDENİZ ANLAŞMASI BUGUN1! Ankara:13[Türksözümuhabirinden)- Tuncelindekimuhalefethareketinin. 

d 

MER,.YETE a·R·voR ı' elebaşısı ve enazılısı Seyid Riza şimdiye kadar saklanmakta olduğu Ovacık! 1 1 1 ı Kazası dahilindeki Dağ ve Ormanlarda daha fazla barınamıyacağını ve i 
ı! Cumhuriyet Ordusunun şiddetli takibatından kurtulamıyacağını anlayarak ! 
[l dün sabah saat ikide iki adamile beraber Erzincana gelerek Hükumete tes- i 

RUZVEL T NiKBiN ! lim olmuştur. Bütün mıntakalarda Köylüler, Sergerdelerin elinden tamamile ! 
? kurtulmuş olmalarından dolayı Cumhuriyet Hükumetine şükranlarını sun- i 
! maktadırlar. Tuncelinde şimdi baştan başa yeni bir hayat, bayındırlık ve kal- ! 

ı~ •ı • ./ J • h VQ k ıı kınına başlamışdır. Her tarafta Köprüler, Kışlalar Mektepler inşa edilmekte i 
.ı.gı lZ - J ransız uenız ve a uv ıi ve halkın, Cumhuriyetin feyizinden azami derecede istifadesi temin olunmak· ! 
vet l eri mıntıkalara hareket etti ij~~~:ı:~.=--~ . .?.~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---1 

CebelUHarıkta: lngmz:denlz~flloları " 
. ...... 

sovyetlerıin 
yakalacllğı 

casus 
Deyll Ekspres gazetesi yazı

yor: 
Sovyet Müddeiumumisi Vişinski 

Sovyet Rusyada casusluk ithamiyle 

yakalanıp hapsedilen 28 ) aşında Bell 
isimli lngilizi isticvap etmek üzere 

-ı Londra : 13 (Radyo) - Akdeniz 

Şefkat Şeytan 1 
anlaşması yarın (bugiin) mevkii mer'i· 

ı 
yete girecektir. 

• sureti hususiyede Leningrada gide

cektir. 
Vişinski bu lngilizin muhakeme· 

sini mümkün olduğu kadar çabuk 

yapmak istiyor. 
~·-

Yazan: Andr4' Mourols 

a azı insanlar için zata varacak 

derecede bir " iyilik ., e 

kendini vermek bir nevi kuv
VeUi bir arzudur. Çünkü bu çeşit in. 

~arın muhayyelesi çok canlıdır . 
ar, yerine gelen bir arzunun do· 

~racağı büyük sevinci, reddedilen 
l ır Şeyin husule getireceği mahzun
~tu çok iyi bilirln. Başka birisinin 
~~detıe takbih edeceği bir Kaprini, 
ır hiddeti, affettirecek gizli ve derin 

Sebep1eri çok iyi görürler. " Her şeyi 
anJaınak, her şeyi affetmektir. ,, Bu 
;ok mükemmel insanlar aftan affa, 
edakarlıktan fedakarlığa koşarlar. 

•. Eğer bu insanlar yalnız kendile· 
·ın· k 1 feda etmiş olsalardı , bu hare· 
etlerinde büyük bir kudsiyet olurdu. 

}' Fakat insanlar yalnız ( azizler )le 
n aşaınak için yaratılmamışlardır . Bu· 
inun içindir ki müsamaha : yapıldığı 
h sanları şımarttığı zaman büyük bir 
kata mahiyetini alır. Çok müşfik bir 
rn oca , çok az şiddetli bir baba iste• 

1 eden , bilmeden karısına ve çocuk
arına uyuyor , onları ne hiddet ve 
:e de mukavemet tanımamağa alış· 
1
1rıyor demektir • Halbuki bu insan
•tın şartları değildir . 

Bu şefkat kurbanları tabii olan 
ıorfukJarla karşılaşdıkları zaman -
\ıt e bu zorluklara rast gelmeleri hem 
ab· b .. •: hem lazımdır. -Onlara şefkatsız 
b~Yumüş insanlardan daha çok büyük 
ır güçlükle ve daha çok fena bir 

tekilde mukavemet edeceklerdir . 
f' e o zamana kadar kendileri için ka. 
~· i"elmiş olan göz yaşı ve şikayet gi· 

1 silahlara mliracaat edecekler , 
~ahzun ve hasta olacaklardır . O 
t:~an umumi bir kayıdslzlığa ve hat

ıstihzaya maruz kalacaklar ve deh
§Ctli bir ümidsizliğe düşeceklerdir . 
d Bir çok muvaffakiyelsizliğin bun

an başka sebebi yoktur . 

Her çift arasında , her ailede 
herkes söy !edikleri ve hare-

b ketleri karşısında büyük bir sa-
ır gösterileceğini ve fakat ayni za. 

manda, bunun için de bir hudud mev
cut olduğunu ve bu hudud aşıldığı 
~a~an kendi kendilerine terkedilecek
erıni bilmelidirler. 

1 
Başka türlü hareket etmek, on-

arda, kendilerini mahvedecek hatala
ra Vücud vermek demektir. Ayni za
ınan böyle hareket etmek, uzun za
lllan devam edilemiyecek bir vaziyete 
düşmekten başka bir şey değildir. 

Bir oyuncunun veyahud bir sefi-

İngiliz denizaltı gemileri bu gün Cebelüt-ı 
tankı geçmişlerdir. İki dretnot, iki zırhlı, 
22 destruvayye, altı torpido, iki ha. 
va filosu yolda bulunmaktadır. Daha 
bir çok torpidolar gönderiJecektir. 

HalihazU"da 35 lneiıiz, 22 rf'ran
sız destruvayyesi muhafaza işini göre

cektir. 

İcabederse bu kuvvetler bir kaç 
misline çıkarılacektır. 

Londra : 13 (Radyo) - Bütün 
İtalyan gazeteleri bu günkü nüsha
larında Nyon anlaşmasından bahset
mekte, fakat makalelerinde kat'i hü-

kümler yürütmekten çekindiklerini 
ihsas eden bir lisan kullanmaktadlT
Iar , 

Nevyork : 13 (Radyo) - Ruz
velt bu gün Vaşinglonda gazetecile
ri kabul ederek Çin • Japon ihtilifı ve 
Akdeniz işinden sonra bütün dünya-

da asabiyet havası estiğini söylemiş 
bu işlerin düzelmek imkanı mevcud 
olduğunu ve büyük devletlerin tesa· 
nüdü ile dünya sulhunun temin edile
ceğini ilave etmiştir. 

hin borcunu ödeyen insan, onlara 
yardım ve onları tedavi etmiş olmadan 
bizzat kendisi iflas eder. Merhameten 
ve sevmeden bir kadınla evlenen a· 

dam hem o kadının ve hem de ken
disinin felaketini hazırlamış olur. Niet-

• zsche ''Kardeşlerim, sert olalım,, 

der. Tashih edelim : " Kardeşlerim 
icabettiği zaman şiddetli olmasını bi
lelim ,, . Cümle belki daha az güzel 
olacaktır. Fakat her haJde d~ha insa
nidir. 

Burada ferdJer için söy!ediklcri
min milletler için de tatbik 
edilebileceği tabiidir. MilleUer 

ailesi içinde liizumundan çok iyi olan
ları vardır. 

Bay Ruzvelt 

Sovyet hariciyesi ise, Jngiliz ca
susunun hiç muhakeme edilmek.sizin 
bu.dud dışına atılm:lsını muvafık gör-

lnektedir. 
Hariciye men\urlan, casusun hu-

dud harici edilmesi keyfiyetini, 
büyük l"kislcr yapacak bir muhake 
me usulündt:n daha ehven buluyor. 

Üe böylece, hadiseden, Sovyot • ln
giliz münasebatının daha az müte

essir olacağını umuyorlar. 
Sovyet gizli polisinin Beli isimli 

lngiliz hakındaki ilk ithamı, onun "kı
zılordunun telefon ve telgraf sistemi 
ne ait teferrüatı yabancı bir devlete 
sattığı,, yolundadır. 

Mevkuf lngilizin muhakeme veya 

tard kararının bu hafta içinde belli 

olacağı sanılıyor. ______________ -"'!' ____________________________________ _ 

Bölgeler 937 pamuk 
rekoltesindeki artış 

Pamuklarımızın randmanı 
çok yDksektir 

Şehrimiz Ticaret Odası tahmin 

bürosu pamuk rekoltesine aid ikin. 

ci tahmin raporunu neşretmek üze

redir. Dün lalımirı bürosundan aldı · 

Cezire' de 

ğımız istatistiklere göre; ikinci tah· 
min raporunda pamuk rekoltemiz 
184,000 balya olarak tesbit edil

miştir. Şu hale gört:'; geçen sen~ki 
tahmine nazaran bu sene mahsul 

24,440 balya fazladır. Bu mikdar ~u 
suretle ayrılmıştır: 

Aile politika~ında olduğu gibi •• k A t 
be} nelmilel politikada da "Her şeyi su u ne 
anlamak, her şeyi affetmektir,, sözü 

Adana merkezi 52,500 balya 

yerli, 20,580 balya klavland. 

Karaisalı , Kadirli Kozan 19400 
balya yerli, 14700 k1ev1and. 

tehlikeli bir mak~imdir. Şim~i~en bi- avdet ediuor 
rer harp hareketı olduğu gorulen ha- ,, 
reketlere karşı , hiç bir harekete 
teşebbüs etmeden müsamaha göster· 
mek, sulha hizmet etmek değildir · 

Bunun için de belli bir hudud tesbit 
edilmelidir . MiJletler de, ferdler 
gibi mukavemete maruz kaJmadıkları 
müddetçe istemekle ve tepelemekle 
devam ederler. Bir kuvvetler sistemi 
ancak amel, aksülamele müsavi oldu
ğu zaman müvazenedeciir. Eter ak-
sülamel sıfo sa müvazene de gayri 
mümkündür. 

Mardin: rTüRKSôZü muhabirinden]
Cezireden kaçanların ~ayısı sekizbini 
buldu. Alınan haberlere göre; süku
net avdet etmektedir. . 

Cezire'de son hadiseler münase
betiyle bir milyon altun değerinde 
zarar oldu~ anlaşılmıştır. 

Cezire'deki memurların kaffesi 
detişmiştir. Yeni memurlar oldukça 
iyi bir idare sistemi takib etmekte
dirler. 

Ceyhan, Osmaniye, Bahçe, Dört · 

yol 21600 balya yerli, 17625 balya 
klevland. 

Mersin, Tarsus, Sili[ke 30,500 
balya yerli, 7095 balya klevland. 

Pamuğun beher balyası 200 ki
lodur . 

Şu hale göre; bu 184,000 balya

nın 60,000 balyası klevland, 124,000 
balyası da yerli pamuğudur. 

Havalar müsait ve yağmursuz - (Gerisi ikinci sahifede) 

Hatay Türklüğüne 
hakaretler devamda 

Yeni delegenin beyanatı 
~---------·---------~ 

Türk Konsolosu Hatay köylerini dolaşıyor 
Antakya : 13 [ TÜRKSÔZÜ mu. 

habirinden ] - Yeni delege Roje şe
hirde tetkikler yapmaktadır. Son bir 
hafta içinde Sancakta belli baslı bir 

· hadise olmamıştır. 

Türk Konsolosu Bay Faik Zihni 
de köylere varıncaya kadar bütün 
Hatayı dolaşmaktadır. 

Konsolos dün Şeyh köyüne gi
derek bir gezinti yapmıştır. Konso
losa köylüler höyük bir karşılama 
merasimi yaptılar. 

Vatani gazeteler bu günlerde yi
ne hezeyanlar savurmaktadırlar. 

Elliva gazetesi yeni delegeye hi
taben neşrettiği bir açık mektupta 
Sancak Türklerine karşı en ağır ha
karet lisanını kullanmaktadır. 

Yeni Sancak delegesi beyanatta 
bulundu, bu beyanatı aynen aşağıya 
alıyorum : 

'' Fransız hükumeti sizlere yeni 
bir Delege gönderiyor. Bu Delegenin 
Jnftınuriyeti mahsusası, bundan böyle 
Mendater hükumetin ve Milletler Ce
miyetinin himayesi altında tatbiki ka
rarlaştırılan Sancak Statüsü ve bey· 
nelmilel itilaflarla; bu memleketin 
mukadderatının iyi bir neticeye ihzar 
ve isalinden ibarettir. 

Suriye kadrosu dahllindeki yeni 
Sancak teşkilatı sayesinde , muhte
lif unsurları ihtiva eden halk tam bir 
nifak ve imtizacın pek çabuk teessüs 
edeceğine, ve tabiatin bu memlekete 
bahşettiği her türlü menabiin , ahali-
sine mesut ve bahtiyar bir hayat te
min cyliyeceğine ve herkesin bundan 
müstefid olarak bu memleketin teali-
sine can ve gönülden iştirak ederek 
Sancaklılık birliğinde , intizam ve 
müsaleınet içinde yaşamağa gayret 
ieeı.ı deceklerinç şüphe etmiyorum ,, 

Çin ordulara büyük bir 
taarruza hazırlanıyor 

Japon mıntıkalarında kolera 
gittikçe tevessü etmektedir 

-------·------
Dün birÇintaburu tamamenimhaedildi 

Şanghaydan bir görUnU' 

Tokyo: 13 [Radyo] - Nankinl Gal
kan arasındaki tren münaklatı tekrar 
teessüs etmiştir. 
etmiştir. 

Tokyo: 13 [Radyo] - Dünkü çar· 
pışmalarda Nankin civarında bir Çin 
taburu tamamen imha edilmiştir. 

Nankin: 13 [Radyo] - Nang -
Şang Çinliler tarafından dün sabah 
tahliye edilmiştir. 

Şanghay: 13 [Radyo]- Hapini böl
gesinde dün devam eden çarpışmalar 

:sonunda her iki taraftan 2000 maktül 
ve yaralı vardır. 

Şanghay: 13 [Radyo] - jap on 

kıtaatı arasında Kolera gittikçe 
tevessü etmektedir. 200 müsabkay. 
dediınilştir. 

Şanghay: 13 [Radyo] - Harbin 
ilk safhası hitama eı mek üzere bulu· 
nuyor. Çin ordusu büyük taarruzlara 
hazırlanıyor. 

Şanghay: 13 [Radyo] - Bir Japon 
gazetesi, Çin askerlerinin bu son mu
harebelerdeki kahramanlıklarından si
tayişle bahsetmektedir. 

Bu gazete ezcümle şu satırları yaz
maktadır: 

·•Bugünkü Çin ordusu 1932 deki 

- Gerisi üçüncü sayfada -
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\Atatürkü dinlerken\ 
,l ______ l __ ~~~~;- ======ı 

Ş~lhlDr lhlcalb>~rro~rrn 

VATAN ve HÜRRiYET 
-11-

dan , yiyecek itibarile:; mahvediliyor, 
bu kafi değilmiş gibi o insanlardan 

Yazan : AFET 

Türk T"arih kurumu Asba~kanı 

mal delalet ettiği istikametler· 
de dörtnala yol aldılar. Bu suretle 
duşmanı şaşırtarak karargaha gel
diler. Mustafa Kemal düşman vazi
yetini izah etti .Artık ordugahta O 
nun sözü dinleniyordu. Kumandan 

on senelik vergi isteniliyor, herkes 
kudretine göre bir veya beş meci
diye, bir veya iki lira vererek ken· 
dıni kurt ınyordu. Bölük kumandanı 
bu işte son derece maharetli 
b:r adamdı. Havrarılıların Osmanlı 
imperatorluğuna asi olduklarını ve 

Lutfi bu izaha göre ehemmiyetle tedbir 
ler aldı ve Çer kezlerin hücumu vaki 
olmadı. 

bu adamları mahv ve kahretmek 
lazım geldiğini bir hüküm olarak tat
lik eJi) ordu. Mustafa Kemal ve 
Müfit bu hükmün yanlışlığını, yerin· 
d v gözlerıle, gôrüyorlardı. 

iki ayrı düşünce : Biri para top
lamak ve bu parayı paylaşmak dü· 
şüncesı, diğeri bu para toplama me 
za!imine isyan etmek düşüncesi ... 

Kuneytara'da 

Mustafa Kemal ve Müfit Osman 
!ılık namı altında yapılan lıu büyük 
haydutluğun ne olduğunu anlamış
lardır. Bunu yapanlar hakikaten hay 
dut insanlardı: Bu hakikati anladığı 
dakika, Mustafa Kemal, Müfide şu 
sözlerı söyledi : 

- Hatırlar mısın Müfit, Şamdan 
lıu kuvvete iltihaka karar verdiği-
miz dakikada karşıma bir süvari mü· 
lazımı çıkmıştı. - bana : " Beyim, 
size bü)ü'< hürmetim vardır . Bu se 
fere gitmemenizi tavsiye ederim " 
demişti . Ben sormuştum : Niçin ? 
Süvari mülazımı şu cevabı vermişti: 
" Hayatınız tehlikeye girebilir de 
onun için " , Ben bu adama tekrar; 
Niçin ? dedim O bana seni öldü. 
rürler· Bilemezsiniz ve düşünemnsi
niz beyim; bu gün bütün Suriye OT· 

durnn1 şamil bir müşterek menfaat 
vardır; ~iz bu menfaata mani olacak 
gibi görünüyorsunuz; bunu kimse ka
bul etmez, hayatınız mevzuubahstir .• 
cevabını vernıi;ti. l~te Mustafa Ke
mali b·ı seyahate sevkeden amil 
o adamın musırrane söz'eri olmuş 
tur • 

Kuneytara ordugahı 

Ku.ıeytara, Osmanlı Türkleri ta· 
tarafındanTürk Çerkezlerinin oturup 
yerleşmelerine tahsis edilmiş bir 
köydür . O köy ve civarında bir or· 
dugah kurulacaktı. Mustafa Kemalin 
ve Müfidin nasıl adamlar olduğu an
laşılmıştı . Ordugahın kurulması ken
dilerinJen rica edildi; iki arkadaş 
bu vazifeyi yapmağa gittiler. 

Kuneytara ,arkında bir köyde 

Bir gün Mustafa Kemal, arka
daşı Müfitle beraber, Kuneytara şar. 
kıııda .bir Çerkez köyüne gidiyor. 
Köylü bu gelenleri ilk önce iyi gör 
müyor; iyi karşılamıyor, bunları da 
soyuculardan sanıyor. Buna rağmen 
MustafaKenıal ve Müfidi alelusul ev 
!erine kabul ediyorlar. Mustafa Kemal 
bir müddet bu köylülerle konuşuyor 
ve çok geçmeden onlar Mustafa Ke
malden hoşlanıyorlar, ona söz veri· 
yarlar : " Siz, diyorlar, ne derseniz 
yaparız, fakat devlet diye şimdiye 
kadar kafamızı ezen bu idarenin 
emrettiğini yapmayız. " 

Namuskarane bir anıa,ma 

Kuneytara civarındaki Osmanlı 
kuvvetleri oradaki köyleıden birini 
imha etmek için yukardan bir emir 
alıyorlar. Bu köyün üzerine sevkedi
len kuvvetin kumandanı Bay Lütfi· 
dir. 
Mustafa Kemal ve Müfit bu hareket· 
te sakittirler. Tam köyün karşısına 
gelindiği zaman inanılmıyacak bir 
manzara görülüyor : Bu tek köy o 
gelen bütün Osmanlı kuvvetini mağ· 
lup edebilecek tertibat almıştır. O 
vakit kuvvet kumandanı ( Bay Lüt· 
fi ) Mustafa Kemale müracaat edi
yor, " ne yapalım ? " diyor. itiraf 
etmek lazımdır ki Mustafa Kemal 
bu köyü mahvetmek istemiyordu; 
çünkü o bu köy halkını inkilap ve 
ihtilal namına kazanmış bulunuyor· 
du. 

Şimdi emir ve kumanda Musta 

Kuneytara ordugahında heyecan 

Çif çil erin bir 
dileği 

Türkksözü gazetesi müdürlütüne : 

Malumdur ki ; Adananın en 
esaslı servet ve iktisadiyatını ziraat 
teşkil etmektedir . Bunun ihzar ve 
istihsalat evveliyesi toprağın islah 
ve sürümü , gerçi kısmen makine· 
lerle yapılabilmekte ise de , ekseri· 

yet azimesinin yerli mamulatından ok 
ökçe ve köten oku ile yapılagelmek. 
te olduğu da m'llumdur . iş bu mer· 
kezde iken , biz çifçilerin faaliyete 

geçmek zamanının gelmiş olmasına 
rağmen , orman idaresi tarafından 
ruhsatnameyi haiz esbabı mesaliha 
gayri resmi bazı manialar gösteril· 

mektedir ki , bu hal, memleket için 
büyük felaket demektir . Keyfiyetin 
makamı aidesince nazarı dikkate 
alınmasını ehemmiyetle rica eyleriz. 

TÜRKSÖZÜ: Dün bu işi aid ol· 
duğu daireden tetkik ve tahkik ettik. 
Aldığımız cevapda ; bu gibi ağaç· 
ların ancak orman idaresi tarafından 
münakasa ile satıldığı ve hiç bir eş· 
hasın hususi surette ormandan kes· 
mesine kanunen müsaade olmadığı 
bildirilmiştir . 

Bir Çekoslovak 
futbol takımı 

Adanaya gelmek istiyor 

Sportavni Çekoslov:ık fu ı bol 
kulübü şehrimiz ldmanyurdu reisli
ğine bir mektup göndererek Spor. 
tavni takımının 26 ve 27 Kanunev. 
velde iki maç yapmak üzere Ada
naya gelmek istediğini bildirmiştir. 
Bu teklif tetkik edildikten sonra 
icabeden cevap verilecektir. 

ldmanyurdu idare 
heyeti istifa etti 

Bisikletçilerimiz 
Eskişehirde 

Türkiye turuna çıkmış olan Ada 
nalı bisikletçilerden dün telgrafla 
aldığımız m~lumata göre , gençleri· 
miz Eskişehire gelmişlerdir • 

Bisikletçilerimiz hafta içinde 
Adanada olacaklardır . 

Bir Kız Bıçaklandı 

Hüriyet mahallesinden Sabri oğlu 
17 yaşında Mehmet Ulucami ma
hallesinden oturan Mehmet:kızı Fat· 
mayı sol bacağından bıçakla 6 gün 
de iyi olacak bir şekilde yaralamış 
ve kaçmıştır. 

Kaçan suçlu aranmaktadır ... 

Bir Katilin Duruşması 

Karaisalının Bozcalar köyünden 
Yusuf oğlu Abdurahmanı Tabanca 
ile öldürmekten suçlu ve mevkuf 
ayni köyden Mustafa oğlu Ali hak. 
kındaki duruşmaya dün Ağırcezada 
devam edilmiş. Duruşma bazı şahit
lerin dinlenmesi için 29.9.937 ta· 
rihine bırrakılmıştır ... 

Nimetin Gözünü Çıkar

karanın Duruşması 

Adanamn Hanedan mahallesin
den lbrahim oğlu Nimeti kör etmek· 

ten suçlu, gayrı mevkuf Adananın 
Yolgeçen köyünden Hüseyin oğlu 
Şevketin duruşması dün Ağırcezada 
yapılmış ve duruşma bazı müdafa 
şahidlerinin dinlenmtsi için 28-9-
937 tarihine bırakılmıştır .. 

Duruşma Talik edildi 

Bölgemiz 937 şampiyonu idman 
yurdu idare heyeti dün istifa etmiş 
tir. Yeni seçim önümüzdeki pazar 1 

günü saat 10,30 da yapılacaktır • 
Bütün azalar bu saatta Yurd bina· 
sında toplanacaklardır. 

Gasp suçundan duruşmaları ya
pılmakta olan Çalı köyünden ( Nu · 
seybin ) mevkuf Süleyman oğlu Ah· 
met ve altı arkadaşının duruşmasına 
dün Ağırcezada başlanmış ve du
ruşma evrakın mütalaaya tevdi edil· 

mesi dolayısiyle 25/9 937 gününe 
bırakılmıştır .. 

Borsada alım satım 

Hayvan hastalık 
lerı mücadelesi 
Kozanın Mirzalı köyü sığırların

da Tabak hastalığı çıktığı ihbarı 

üzerine giden stajer Veterinerler 
den Akif Özel fenni tedbirler ala 
rak evvelki gün dönmüş ve dün 
Feke, Saimbeyli civarında evvelce 
görllen hastalık üzerine konulan 
karantina, hastalık bitmiş olduğun
dan kordonun kalılırılmk üzere Ko· 
zana gitmiştir, 

Şehrimizde kaç 
kişi rdayo ruhsati 

yesi aldı 
Ruhsatname almıyanlarda 

varmış 1 

Telsiz-Radyo kanunu Ağus· 
tos ayı içerisinde mer'iyet mevkiine 
geçtikten sanra bir çok Radyo sa
hipleri, şehrimiz Posta, Telgraf, Te
lefon Direktörlüğüne başvurarak ye· 
ni çıkan kanuna uygun ruhsatname 
almışlardır. Kanunun çıkmasından 
evvel 132 Radyo: sahibi ruhsatna· 
me almıştır. 

Bu gün ise ruhsaname alanların 
adedi 208 dir. Yapılan hesaplara 
göre henüz 30-35 Radyo sahibi 
ruhsatname almamıştır. Kanundan 
evvel 50 kadar Radyo sahibi ruh
satnamesiz Radyo kullanmıştır. 

Bu hesaplara nazaran bu gün 
şehrimizde 250 kadar Radyo çalış· 
maktadır. 

Bir amele fabrika 
bezi kaçırıyordu 

Milli Mensucat Fabrikası ame. 
lelerinden Adıyamanlı Halil oğlu 
Mehmed fabrikadan 4 metre bezi 
çalıp götürürken kapıda cürmü meş 
gud halinde yakalanarak mahktme· 
ye verilmiştir. 

Y arsubayların 
maaşları 

Dün ticaret ve zahire borsasın
da pam·ık satışları oldukça hararetli 
geçmiş ve ne ticede 200,000 kilo 

Bölgeler 937 pa
muk rekoltesin

deki artış 

- Birinci sahifeden artan -

: Kurbağaların 

Konseri 
Mehm 

akşamı çal 
du2u zam 
lanın üzer 

B ütün Radyo meraklıları 16 f. • Meh 
lulii sabırsızıkla bekliyorlarl ~İYcceği 

O gün ne olacak? Avrupad' hırlikte g 
bü) ük bir şehrinde büyük bir 5' dık. Ayş 
natkar konseri mi çalınacak? . Hami 

Dinliyeeeğiniz parça meşhur ~ Ycıııeğind 
musiki eseri değilse bile tuhaflığı ıli- lata tel d 
barile her şeyi gölgede bırakaca1 Bu k • 
bir şeydir. ~ttılınuş 

Japonyanın kurbağaları size şal OJıce ka 
kılar dinletecekler. Sonra d 

Hakikaten Japonyanın kur'>a~. "ale sö 
!arı pek meşhurdur. Bu esrareııt' -
memleketin bir tarafını kaplay-' 0lsa onu 
sularden başka, yanardağların bOI O 
bıraktığı kara parçalarını da göller ~ınen 
nehirler kaplar. Bir çok Japon talı- dıtı sila 
!olarında görülür : Şemsiyeli Jap0'1 ilıOdel 
Kadınları yarım daire şeklindelo ~ satı 
köprülerden geçerler. ta, kur 

Bu köprülerin altındaki sular ya~ ~Utuş 
nız yeşillikleri ile değil, garip musr Bu 
kileri ile bu mehtaplı gecelerde Oturdu 
aşıkları çeker. Bu yeşil suların rnO· Sil". 
sikisini teşkil eden şey, kurbağalarıli _ 
viyaklamalarıdır. llıOdel 

Fakat, Japonyadaki Kurbağa!•' Cay1 b 
rın son derece gar ip ve ahenkli bJ lıiliriz 
şekilde bağırdıklanm söy !erler. Heli da • ... 
Sangomi ismindeki nehrin Kurb•· ı. Sil 
ğaları hep bir arada, öyle garip vt ''lchm 
güzc.-1 bir konser verirllermiş ki burı0 asık 
dinlemeğe Dünyanın her tarafındaO 2itti k 
Seyyahlar gelirmiş.' rafını 

işte, 16 EylUI günü Radyo ili 
bütün dünyaya dinletilecek olaO 
konseri, bu Nehirdeki meşhur musİ· 
kişinas Kurbağaların konseridir .... 

16 Eylul Perşembe günü bit 
Sandala koyulan verici : Radyo ale
ti Kurbağaları ürkütmeden, onlarıO 
ta yanıba~ına kadar gidecek orada~ 
onların şarkıları makineye alınara~ 
Tokyo Radyo istasyonuna naklolo 
nacak ; buradan da Dünyanın bel 
tarafına neşredilecek ... 

Fakat, Avrupa ve Amerikadak' 
Radyo ve Musiki meraklılarının rn• Sız 0 
kineleri Tokyoyu alacak kadar kıı 
vet li değilse, bu konserden mahruJll her 
kalmamaları için, bir çok Alın~ 
lngiliz ve Amerikan Radyo lstaS" RÜrl 
yanları bu harikulade konseri · 
Tokyodan naklen alacaklar ve nef 2iııı 
redeceklcrdir ... 

Japon Saati Avrupa ve Ameri1'1 ç~lı 
Saatlerinden farklı olduğu için, korı Re 
serin ne zaman verileceği AvruP1 Var 
ve Amerika Radyoları tarafındaO 
Garplı dinleyicilere ayrıca bildirile tne Ordugah Kuneytaranın yanında 

kurulmuştu. Oranın Çerkez Türkleri 
o kadar misafirperver davrandılar 
ki her gece davetler yapıyorlar, mi
safirlere Çerkez tavuğu yedi
riyorlardı. Bir gün, kuvvetler ku
mandanına şöyle bir haber g~ldi : 

fa Kemale intikal etmişti. Mustafa 
Kemal bir kısım kuvvetleri Müfidin 
emrine vererek onu bir istikamette 
köye sevketti ve diğer bir kısım kuv
vetleri de Çerkez kolağası Bay Meh· 
medin kumandasında olarak merkez· 
den hücuma kaldırdı. Mustafa Kemal 
Müfidi öyle bir cepheye sevketmişti 
ki Müfit buradan hücum edemezdi 
ve esasen hücum etmemesi lazımdı; 
çünkü o köyün halkı daha evvel 
Mustafa Kemale bırğlılık sözü ver
mişti. Çerkez Bay Mehmed aldığı 
emir üzerine merkezden hiicum etti. 
Mustafa Kemal, daha ziyade bu Bay 
Mehmedi takip için onun peşisıra 

giderek köyün içine girdi. 

Maliye Vekaleti bir tamimle , klevland satılmıştır. Fiat 41,5 -
Y arsubay olarak orduya iltihak eden 42,5 arasında değişmiştir .. 

ıittiğinden pamuğun rengi umumi· 
yet itibarile parlaktır. 

cektir. lcıı 
Kurbağa konseri dinlemeğe h•' la 

Etraftaki Çerkezler ordugahı basa 
caklar , Bu haber Mustafa Kemale 
kadar intikal etti. O, şu kararı ver· 
mişti : Vaziyeti gidıp kendi gözile 

giirınek . Bunun üzerin~ Müfide : 
" benimle b~raber gel ., dedi ve iki 
arkadaş, yanlarımla birer emiı ber 
neferi olduğu halde, dört nala sür 
düklni atlarile garp istikametinde 
vol almağa başladılar. Bir aralık bir 
tepeye geldiler ; allardan in. 
diler ; Mustafa Kemal o tc.-pe
nin üstünd n karşıdaki vaziyeti 
tesbit etti, ve gece vakti Türk ordu. 
gahına baskın yapacak "olan bir cem. 
mi gafirin orada toplu olduğunu gör. 
dü. Tam bu "snada idi ki karşı taraf 
kuvvc.-tleri Mustafa Kemali görmüş
ler ve beş on misli süvari kuvvetile 
onun l.istüne saldırmak üzere hare. 
kete geçmişlercli. Mustafa Kem~! sü · 
kiinetini bozmaksızın Müfide şunu 
söyledi : Atına bin ve beni takibet .... 
Mustafa Kemal, Müfit ve emirber j 
neferler atlara bindiler; Mustafa Ke-

Burada Mustafa Kemalin gördü 
ğü manzara şu idi : Köylüler Çerkez 
Bay Mehmedi kuşatmışlar taş ve to 
paçla öldürmek üzere idiler. Bu sı
rada idi ki Mustafa Kernal köye gir
di; köylüler kendisini görünce etra
fını aldılar ve : " Sen ne dersen o 
olsuo ., diyerek Bay Mehmedi Mus
tafa Kemale bağışladılar ve affetti-

ler . 

-Sonu var-

İdmanyurdu 
lığından: 

Başkan-

idare heyeti istifa ~ttiğinden ye. 
nisi seçileceğinden Yurd üyeleriııin 
19, 9 937 Pazar günü saat 10,30 
da Yurd binasına gelmeleri rica o· 
lunur. 

ihtiyat subayların bugüne kadar olan Fiatların yakında yükseleceği 
aslı vazife maaşlarının tamamen ve· anlaşılmıştır. 
rileceğini ve bu maaş rütbe maaşla- ,. 
nndan az ise üst tarafının Milli Mü- Havarasat teşkilatında 
dafaa V tkaletince ekleneceğini bil· d v • • kl. kl 
d

. · t· egışı ı er 
ırmış ır. 

Orta tedrisatta tayin ve 
nakiller 

Erkek Lise>i tarih Öğretmenli 
ğine A)ıntap Erkek Lisesi Tarih 

Öğretmeni Bay Hüsnü ve Kız Lisesi 
dikiş, biçki öğretmenliğine de yine 
Ayıntap lisesi dikiş, biçki öğretme· 
ni Bayan Mürüvet naklen tayin ol· 
muşlardır. 

Dün şehirde terletici bir sıcak 
vardı. Termometre gölgede 37 san· 
tigrat dereceye kadar çıkmıştı. 

Hava rüzgarlı, gök yüıü sisli 

idi. 

Adana Metereoloji istasyonu me· 
murlarman Cevdet Çaldağ Almakta 
olduğu 45 lira asli maaşla Malatya 1 
birinci sınıf metereoloji istasyonu 1 
birinci sınıf Meteorojistliğine; Yümnü 
Konorda almakta olduğu 25 lira asli 
maaşla Elaziz birinci sınıf Meteora· 
loji istasyonu dördüncü sınıf Mete· 

reolojstliğine ve Muhittin Güç almakta 
olduğu 22 lira asli maaşla Sığırcık 
gölü ikinci sınıf asistanlığına naklen 
tayin ~dilmişlerdir. 

Gaip aranıyor 

Adana erkek lisesi A 4 talebe· 
sinden 685 numaralı Ihsan oğlu Sad · 
reddin 9/9 917 perşembe günü öğ· 
leden sonra gaip olmuş ve buglioe 
kadar bulunamamıştır . Gören ve 
yerini bilen varsa insaniyet namına 

kız lisu;re lı'c' ntıi ı·u c'ıııı. 

Geçen seneye nazaran ekim ala· 
nı fazla ise de bilhassa Merkez ve 
Tarsus mıntıkasında bir çok köylere 
yağmur düşmemesinden bazı yerler· 
!erde ekilen tohumlar çıkmamış ve 
çıkanlar da iyi yetişmemiştir. 

Bu yılın yağmur mikdarı 1 ey
lul 1937 tarihine kadar ortalama 
hesabiyle 529 milimdir. 

Mıntakamızm bazı taraflarına 
ekim mevsiminde ve sonra hiç, yağ· 
mur yağmamasından bazı köylerde 
ekilen tohumlar lfıkmamıştır. 

Bundan ötürüdürki ilk tahmin 
olan 208.665 balya yerine son ve 
kati tahmin 24.665 balya noksaniyle 
184.000 balya olarak tesbit edil
miştir. 

Pamuk fidanlarına arız olan zenk· 
ten ve yeşil ve penbe kurtla diğer 
haşarelere karşı yapılan mücadeleye 
rağmen zarar görmelerinden ileri 
gelmiştir. 

Yetişme devresi zarfında kafi 
derecede yağmur yağmamasından 
mahsulün layıkile neşvünema bulmr 
yarak vaktinden evvel idrak edilme
~i r.ı!rn ileri gelmiştir. 

zır olun. 

Hint esatirine 
göre kadın 

le 

H ind esatirine göre kadın şöyle 
yaratılmıştır: 

d 
"Yaprağın hafifliğini, gazal in bakış 
!arını, güneşin ılık parlaklığını, sisi~ 
nemliliğini, rüzgarın dönekliğini, ta\I' r 
ş3nın ülkelikğin tavus kuşunun azu· 

met ve gururunu, kırlanğıcın göğ s 
sündeki tüylerin! yumuşaklığını ala· 
rak burılara elmasın katılığını, ba· 
lın tatlıliğını, kaplanın yırtıcılık ve 
zülmünü, ateşin sıcaklığını ve buı 
soğukluğunu katmıştır. 

Bunlara da saksağanın zevce· 
!iğini, kumruların ötüşünü ilave et· 
miştir. Sonra hepsini birden kayna· 
tarak kadını dünyaya getirmiş ve 
bunu da erkeklere hediye etmiştir. 

Kadının tabiatı kendisinin terkiP 
eden eczadan birinin az veya ço1' 
gelişine göre değişmektedir. 

Erkekleri tapındığımız kadııı 
işte böyle bir halitadrı 1 
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HİKAYE 

Karısının peşinde 
Mehmed Koçtr ılık bir temmuz i----· Y•z•n ·~ 

•~_mı çalıştığı daireden eve ~ön- H İ K A y E C 1 
~ zaman , yemek odasındakı ma · 
"'-üzerinde bir kağıd gördü: ---------

• Mehmed artık tahammül ede·} hangi muharririn eserinden alınma .. , 
7tceğim. Beni anlayan bir adamla şu cümleyi gördü : 
~te gidiyorum . Allaha ısmarla- • Geniş alnında tehditkar boy. 
4ılc. Ayşe • nuzlan vardı .. ., 

Hamiş : Sofrayı kurdum . Öğle .. Başka bir gün, aşağı yukarı ken· 
hıbctinden artan kamı yarıkla sa_ dısıne benzeyen ve alnında kocaman 
lit. tel dolabta . ,, geyik boynuzları bclunan bir adamın 

Bu kağıdı okuyunca beyninden resimlerinden birisinin caketinin ar-
~lınuşa dönen Mehmed Koçer kasma iliştirilmiş olduğunu gördü. 
~ karısını adam akıllı kalayladı . Bir Cumartesi günü idi. Ertesi 
lorı;a da kendi kendine yüksek sabah her zaman yaptığı gibi Ayşe-
'eale söylendi : ' yi aramağa gideceği yerde Boğaz 

- Yedi kat yerin dibinde de içinde bir gezinti yaptı. Farkına pek 
ol._ onu bulup geberteceğim ı varmaksızın, ~~?~ğu muvaff~iyeti 

O gün aylık aldığını hatırladı . elde edemedığı ıç n artık rolunden 
~en sokağa fırladı ve ilk rastla - usanmağa başlı yan bir aktöre ben 
~ silahçı dükkanına girerek son zcdikini hissediyordu. 
Oaodeı bir tabanca ile bir kutu kur. Boşu boşuna bu kadar iztirap 
"-' satın aldı . Tabancaya onbeş li- çektikten sonra, büyük bir kedere 
~~kurşunlara da ikiyüz yetmiş beş daldı. işine giderken büyük. bir ka-
;'lfllf vermişti . Kendi kendine yıdsızhkla etrafında olan bıtenlere, 

Bu kadın bana daima pahalıya mağazaların vitrinlerine, geçen ka · 
Oltırdu.. diye düşündü . danlara bakıyordu. Onun gibi işleri 

Silahçı ona dedi ki : ne giden bu kadınlann hepsi de he-
- Şayed ·ı 'd d b · b' men hemen birbirlerinin ayniydi. 

ı era e a a yenı ır 

"'°de) ... tm almak · t · taban Bunlann arasında , uzun boylu, sarı-- ıs ersenız . • 
C.)l "-- lira mukab'I" d · 1 . ıın bır tanesı vardı ki her zaman bili....., ıın egen aa . k . . ki 
.t.. riı . Modeller her sene dejişiyor aynı şap ayı gıyıyor ve epey es 
"' ... bir e.ki el çantası taşıyordu. 

"'1ı Silahçının dükkanından çıkan 
rned Koçer daireye o kadar 

~ o kadar perişan bir suratla 
titti lci arkadaşları hemen onun et-

• tafına sardılar : 
- Ne oldu Mehmedciğim ? 

I - Ne mi oldu ? Kanm olacak 
lale qıkile beraber kaçb 1 
Arkadqları bu kötü haberi du · 
~ , nikih günü belediye daire
lilkle yapbldan gibi , onun elini sık· 
talar . Yalnız söyledikleri sözler , 
0 t6n söylediklerine benzemiyordu: 
Z. - Adam sen de .. Aldırma 1 

len o kadın sana layık deAildi ... 

11 
- Acı bir şey ama , zamanla 

"'1tursun • 
-M..bkemeye müracaat et. Hak 

Ilı oldutu için nafaka. da almaz . 
be, - Dü,ünme yahu. .. Hayatta 

ley olur • 
.. O , bunlan dinledikten sonra , 

tGrledi : 

l'iaa - Öldüreceğim onu , öldürece-.. 
1 

Sonra sırtındaki caketi çıkararak 
~ 1ıırlcen giydıği eski caketi sırbna 
~~rdi ve o gün gelen evrakı , 

ilde defterine kayda başladı . 
Arkadaşları bir kaç gün Meh · 

~ed ~oçerin başına gelen felaket· 
f Clı hıç bahsetmediler . Herkes bir 
'cia çıkmaandan çekiniyordu . 

Çünkü o , yapbklarıoı her gün 
~daşlanna anlatıyordu : Akşam· 
ı: ~aireden çıkınca , ve tatil gün· 

tiyatrolann , büyük mağaza la· 
~ kapılannda , vapur iskelelerin· 
I e ~)'şeyi a11yordu . Bu yüzden bi · 
elçilerle kavga bile etmişti . 
d._.lllc günler geçtikten sonra arka. 
;w1•rı bu macerayı can sıkıcı bul-
'h ve Mehmed Koçerle ufak 
.hı alay etmeğe başladılar • Su· 

~eti haktan görünüp sözde onun 
crdiyle alikalamyorlar , meselenin 

lon Vazi eti hakkında izahat soru· 
)orlardı : 

1..:1 ... - Mehmedcitim , ne haber ? ·-..a karanı bulamadın mı? El al
teı.dan ıazetelere bir ilan verip 
ta~Yare piyangosunun büyük ikra
lbiyeıini kazandığını bildirsen belki 
Par._ tamah eder de gelir . O za· 
illan da sen tabancaym çekip bir kur 
'-' kalbine , bir kurşun da alnına 
~Plft rdın mı olur biter . Yalnız 
hancayı yatlamağı unutma 1 Belki 

PtslanıVcrir de yerinde patlamaz 
Günün birinde , duvara yapışh

nl..,ıı bir kiiıdm üıcıinde , bilmem. 

Bir yaz sabahı, bu kadmm ken
disine dikkatle bakbtmı gördü. insan 
böyle şeyl~rin farkına ekseriya'yaz gün 
leri vanr. Mehmed Koçer, Sebebini 
de kendisi de pek anlamaksızın, el· 
bisesinin eskiditini, şeklini değiıtir. 
mete başladığını düşündü ve ay ni 
hayetinde taksitle bir elbise yapbr 
dı. Elbisesini aldığı gün, ceplerine 
daima kullandığı ıeyleri, cüzdanuu, 
meodiliai, mürekkepli lcaleıqilü, si-· 
ra tabakasını ve kibrit kutusuna 
yerleştirdi. Taşıması epeyce güç o· 
lan ve esasen o güne kadar bir işe 
yaramamış bulunan tabancasını ev· 
de bıraktı. Ayşeyi bulduğu zaman 
tabancaym çabucak evden almak ko
laydı. 

Zaten Ayşeyi de aramamata baş. 
lamıştı. Aşağı yukarı bir senedir sü
rüp giden bu eski hesabı temizle· 
mek için artık tesadüfe güveniyor 
du . 

O gün yeni elbisesini giydiği için 
kendinden gayet emin oldutu halde, 
sarışın kıza bakıp gülümsedi. Kız 
da onun tebessümüne cevap verdi. 
Tr~mvaydan indikten sonra düşün· 
dü : Keşke konuşsaydım, benim gü· 
lümseyişime mukabele etti. Şimdi 
beni kibirli ve enayi sanacak. 

Ertesi günü iple çekti ve kızca
ğızı cevap vereceğinden pek de emin 
olmaksızın yine ondan tarafa bakıp 
gülümsedi. Kız da ona tebessüm 
edince hemen söze başladı : 

- Bonjur ef~ndim. 
- Bonjur .. 
Tramvayda yanyana oturarak 

yollarına devam ettiler. On dakika 
içind~, sarışın kızın daktilo olduğu. 
nu, kendi dairesinden elli adım ileri
de bulunan bir bankada çalıştığını, 
isminin Süzan oldujunu, annesile bir 
likte oturduğunu öğrendi. 

Tramvay Bahçekapıda durun· 
ca ikisi de acele indiler. Ertesi gün 
ayni saatte buluşacaklanndan emin 
oldukları için, birbirlerine randevü 
vermediler. 

Bu macera iki haf ta sürdü ve 
Mehmed Koçer elde etmt ğe ıeyi 
istemenin zamanı gelmiş olduğuna 
esasen Süzana söylemişti ; 

- Kanmı boşamak üzereyim. 
Çünkü arbk onunla yaşamak,tabam· 
mülü imkinsız bir hale gelmişti. 
lnsanlann bu gibi vaziyetlerde 
kendilerine daima iyi rol6 seçerler. 

Süzam ; Lir alqam beraber ye
meğe davet etti • O da kabı'I etti. 

. ~ILLETLl!ll: S08ftTE81NDE 

Çin. Milletler Sos
yetesinden ne ---

istedi? 

Amerikanın sosyete 
mesaisine iştiraki 

CEMiYETiN , ÇINDDEKI JPON 
Y J HŞETINE SON YERECEK KATI 
TEDBiRLER ALMASI BEKLENYOR 

Cenevre : 13 ( Radyo ) - Çin 
hükumeti , Japon - Çin ihtilafına 
müdahale etmesi için Milletler Sos· 
yelesine resmen müracaat etmiştir . 

Çinliler bu müracaatlannda, Millet 
lar Sosyetesinin, Çindeki Japon vah 
şet ine nihayet verecek ve muahede· 
lerin kudsiyetini muhafaza ettirecek 
kati ve müsbet tedbirler almağa 
mecbur oldupnu söylemekted rler . 

Bundan başka Çinliler birleşik 
Amırika hükumetlerinin bundan 
sC\nra Milletler Ccemiyetinin mesaisi· 
ne ve cemiyette aza olmıyan diğer 
milletlerin de uzak şarkta sulhu ye 
niden tesis ve idame hususunda 
ki umumi hamleye iştirak etmesini 
talep etmektedirler . 

Montekarloda 
Kanapede bir cesed 

Geçen hafta Montekarloda gün 
ağarmıya başlarken Lui il bulvarın
dan geçmekte olan bir adam ._c,d· 
d.WU~ ..• -,,,.. 
d~i>ir~ceıed'tılunmutiur • Csedt~ 
kalbi bir kurşunla delinnaişti . Ce
sed henüz soğumamıştı . Biraz öte. 
de dolu bir tabanca duruyordu . 
Otuz vaşında tahmin edilen bu ada· 
mm üzerine hüviyetini gösterecek 
hiç bir vesika bulunmamıştır. Yal· 
nız ceketinin cebinde bir kadın res
mi bulunmuştur • Kısmen yırtılmış 
olan bu resim genç , esmer ve mü
tebe.sim çehreli bir kadına aitti . 
Üzerinde emprime bir rop ve kor· 
sajı üzerinde bir buket çiçek buiu
nuyordu. 

Acaba bu adam bu kadın yü· 
zünden mi öldürülmüştü ? Yoksa 
kumarhanede parasını tüketmiş olan 
bir kumarbaz mı idi ? .. 

O sırada ayın yirmi beşi oldu
ğunu ve cebinde parası bulunmadı
ğım habrladı. Arkadaşlarını yokla. 
dı. Onlar da züğürddüler. O zaman 
hatırına, silahçımn söylediği .sözler 
geldi: Bet lira, evindeki komodinin 
gözünde uyukluyordu. 

Hemen eve koştu. Tabancasını 
kaptı ve silahçıya gittı. Mukabilinde 
yepyeni bir beş liralık aldı. Kapıdan 
çıkacağı sırada döndü ve sordu: 

- Kurşunları da geri almaz mı· 
sınız? 

- Hayır. Kurşunları geri almak 
adetimiz değildir. 

Cebinde beı lirası ve sırtında 
yeni elbisesile, Mehmed Koçer Sü
zanı Tramvay istasyonunda bekledi. 
ikisi de Beyoğluna çıktılar ve orta 
halli bir lokantaya girip bir masaya 
oturdular. 

Mehmed Koçer, yanında güzel 
ve sarışın bir kız olduğu için mağ 
rur, etrafına bakınıyordu. Birdenbire 
kansının bıraktığı kağıdı okuduğu 
zaman olduğu gibi, beyninden vurul· 
muşa döndü: 

ilerideki masalardan birinde ka 
nt11 Ayşe, yanmdı Mehmedin tanı· 
madıtı bir erkekle gülüte konup 
yem ek yiyordu ... 

Suriye. Irak 
anlaşması 

Şam: 13 [TÜRKSÖZÜ muhabi· 
rinden:] - Suriye Hariciye Veziri 
Sadullah Cabiri Teşrinievvel için 
de Batdada giderek Irakla bir dost 
luk muahedesi aktedecektir .. Bu su· 
retle Suriyenin Şark antantına dahil 
olacağı söylenmektedir. 

Şüpheli bir Alman 
yakalandı 

İstanbul: 13 [TÜRKSÖZÜ mu
habirinden] - Dün gece saat 10,5 
raddelerinde Sirkecidde bütün semti 
canlandaran bir hadise olmuş, arka
arkaya atılan beş el eilah, gecenin 
bu ilerlemiş saatinde h~rkesi kÔrku 
ve heyecana düşürerek sokağa uğ
ratmıştır. 

Vak'a Meserret otelinde başla
mış ve şöyle cereyan etmiştir: 

Kırk yaşlannda, siyah siyah bı· 
yıklı, orta boylu bir ecnebi, elinde 
bir bavul ve çanta olduğu halde sa. 
at ona doğru Meserrt oteline gel
miş ve otel katibi Bay Kamilden 
bir oda istemiştir. 

lsm!ftin Bubert Vigant olduğuüu 
söyI.)ft ecneb!nin ikide birde etra
fma ş41daeli şüpheli bakması Kamili 
kgşkulandmn11 ve hüviyetini dikkat
le muayene etmiştir. 

Kimil, yabancuım büviyetiei tet· 
kik ettikten sonra şüphe etmtmek· 
teJl'iklı olduğunu anlamıe, fakat bir 
şey .Jİşeeıtirmeden muameleyi yap 
ımo, falrılt .... çık111 ecnebiyi ta 
umktan takibetmeğe başlamıştır. 

Y-laıant Wcibedilditiei anlayan· 
,aa..tnr1cezl lcıiat,._alii dar yo

la girnrek gözden kaybolmuştur. 
Almanı -elinden kaçırdığın anlı 

yan Kimil, karşılaşbğı polis memu· 
ru.. Rt"cebe vak'azı anlatmış ve Ko
miser Kazımla birlikte hep_beraber 
ötele gelerek Almanı beklemeğe 
başlamışlardır. 

Çok geçmeden köşebaşında gö_ 
rünen Alman, pencereden polisleri 
görür görmeız bir an duraklamış ve 
sonra tabanları kaldırarak varkuv. 
vetiyle kaçmağa başlamıştır. 

Derhal sokağa fırlayan polisler 
"Dur!" emrini vermişler, fakat Al
man son sür'atle kaçmakta devam 
etmiş, bunun üzerine komiser Kazım 
arkasından ateş etmeğe başlamışbr. 

Vigant kurtuluş yolunun kalma. 
dığmı görünce duraklamış ve teslim 
olmuştur. 

Hüviyeti meçhul adam derhal 
yakalanarak merkeze götürülmüş ve 
tahkikata başlanmıştır. 

Vigant'ın pasaportunun 924 yr 
lında kullanılmış ve ondan sonra ye
nilememiş olduğu göıülmüştür. 

Çin orduları 
-Birinci Sayfadan Artan-

Çin ordusuyle mukayese edilemez. 
Bugün Çin kıt'aları bir mağlubiyete 
uğradıkları zaman bozgun vermemek
te ve derhal taarruza geçmektedirler. 
Evvelce, Çinliler gece kat'iyen harp 
etmemekle şöhret almışlar Jı. Şimdi 
Çin kıt'alan gece de mükemmel su 
rette döğüşüyorlar.. Bugünkü Çin 
askerlerinin yüksek bir maneviyatı 
vardır. 

BilhasH Japon düşmanlığı onla
rın büyük kahramanlıkhra scvket. 
dir. 

Şanghay: 13 [Radyo] - Çin 
tayyareleri Şanghay limanına girmiş 
olan Japon gemilerini şiddetle bom· 
barclman etmiılerdir. Çin tayyare· 
eilerinin fiylediklerine nazaran bu 
gcmilerclen en aşalı bt-t tanesine 
iMbet vaki ollDUflu. 

Kutup istasyonu 

ÜÇ AYDA 530 KiLO
METRE KATETTİ 

Moskova: 13 (Tass) Şimal Kut
bunda sabih bir buz parçası üzerin
de "Şimal Kutbu Sovyet istasyonu" 
nun tesisinden beri üç ay geçmiştir. 

O zamadan beri cesur Sovyet 
Kutupçulan, istasyon şefi Sovyetler 
Birliti Kahramam l.D.Papanın, radio· 
telegrafist E.Krenkel, hidrolog P.P.· 
Şirşov ve magnetolog - astıamom 
E.K.F edorrov, bu istasyonda Kutup 
mıntakası tetkiklerine muvaffakiyetle 
devam eylemektedirler. 

21 Mayıstan 20 Ağustosa kadar 
Arktik Okyanusunda yürüyüşü esna
sında, istasyonun üzerinde bulundu
ğu bankiz, hattı münkesir olarak, 
530 kilometre katetmiştir. Bu yol 
değiştirmenin vasati süratı, günde 
6 kilometredir. Hattı müstakim ola
rak, buz parçası, cenubu şarki isti
kametinde 395 kilometre ilerlemiş 

tir. Mamafih, bu genel istikamet, bu 
üç ay zarfında, bir çor kere değiş
miştir. 

Kutup istasyonunun sabih bir 
buz parçası üzerinde kurulduğu za
man, ilim adamları arasında bunun 
seyir istikameti hakkında birbirine 
zıd nazariyeler ileri sürüldüğü ma· 
hundur. Filiyat, bugün, umumi yü
rüyüşün Groenland denizine doğru 
olacağım söyliyen nazariyeyi teyid 
eylemiş bulunmaktadır. Filhakika, 
kutup istasyonunun üzrrinde bulun. 
lunduğu buz parçasının o tarafa 
doğru yel almış ve bu gün, Groen · 
land denizinden hattı müstakim o· 
larak 600 kilometre mesafeye gel· 
miştir. 

Yürüyüş, bittabii, her gün, fer'i 
inhiraflarla devam etmekte buz par
çasımn bulunduğu mahal, istasyon
da kışhyanlar tarafından tam bir 
bir katiyetle teabit olunmaktadır. 

Sahife : 3 

Türkler ve güzel 
san'atlar 

Atinada E.lefteron Vima yazı
yor : 

Beyoğlundan yazılıyor: Festival, 
lstanbulu oldukça canlandırmıştır. 
Şehrin her ta fında görülecek eğlen· 
celer tertip cdilmi\; ve bilhassa eski 
lstanbulu hatırlatan oyunlar da oy· 
nanmıştır. 

Bu meyanda eski (Meb'usan bi
nası) dahilinde bulunan (Güzel ~an' -
atlar) mektebinde de Türk san'atinin 
inkişafını göstermek üzere bir de 
sergi tertip edilmiştir. 

Çok ince işler yaratmış olan es
ki '' Levhacılar ,. ile tezhipciler , 
Bizans devrinde azizlerini tas\'ir eden 
ikonograflara benzetilmelidir. Avru· 
pa sa.ı'ati Türklere nüfuz ettık en 
sonra , ilk defa olarak 1883 te 
Avrupaya Türk talebe gönderilrniş 
ve müslümanlığın yasağı kale alın. 
mamıya hJş]anmıştır. Buna rağmen 
Türk eserlerindeki dini mistisizm gö
ze çarpmaktadır. 

Suriyenin Paris elçiliği 
Şam: 13 [TÜRKSÔZÜ muha

hirinden) - Suriyenin yakında Pa· 
riste bir elçilik tesis edeceği evvel· 
ce haber verilmişti. İyi haber alan 
kaynaklara göre; bu vazifeye Dahi. 
liye ve Hariciye Veziri Sadullah 
Cabirinin kardeşi Ihsan Cabiri tayin 
edilecektir. 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, 
hassas makinesidir 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

-
iş kanunu 

Kanıın No. 3008 : 

-Dünden artan-

Ekonoma açması mecburidir. 

h.abul tarılıi : 8/61936 

f\eşri tarıhı : 151611936 

C ) Bu suretlerle açılacak Ekonomalarda satılacak zaruri ihtiyaç mad_ 
delerinin cinslerini. vasıflarını ve satış fiat ve tarzlannı tayin ve bunları 
murakabe etmek lktisad Vekaletine aittir. 

Ç) lşçil~r ekonomalardan alış veriş etmeğe icbar edilemezler. 
D ) işçinin alacağı ücretten başka yemesi, içmesi gibi zaruri ihtiyaç

ları veya yatısı dahi temin edilmek şartile yapılan iş akidleri bu madde 
nin şümulü haricindedir. Şu kadar ki bu takdirde işçilere verilen istihlak 
maddeleri ve yatılarına tahsis edilen yerlerin şartları her zaman hükiime· 
tin murakabesi altında bulunur. 

E) Bu kanunun mer'iyetiııden evvel mevcud olan Ekonomalar veya 
mümasil satış yerleri için, işveren, kanunun mer'iyet tarihinden itibaren üç ay 
zarfında lktisaJ Vekaletine müracaat e~erek işbu satış yerlerinin yukanki 
hükümlere uygunluğunu tesbit ettirmek mecburidir. Bu gibi yerlerde ya
pılması icabeden tadilat ve ıslahatın, salahiyettar makamca verilecek mü
nasib müıletler zarfında, işveren tarafından ikmal edilmesi meşruttur. 

Madde 28 - işveren, işçinin kendisine 1id olup iş dola} ı il t lef o 
lan veya sakatlanan alat ve edevatını ve hayvanlarını tazmin ile mükellef
tir. Şu kadar ki, işveren işbu telef veya sakatlanmanın İşçi tarafından 
kasden yapıldığını ispat ederse tazmine mecbur tutulmaz. 

Madde 29 - 1 ) işveren, iş şartlarını ve işçilerin tabi tutulacakları 
inzibat, sağlık koruma ve iş emniyeti ic1blarını gösterir bir dahili talimat· 
name yapmağa mecburdur . Bu talimatnaınelerde bulunması lazımgelen 
hususlar, işbu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itib:ıren üç ay içinde lk
tisad Vekaletince tesbit ve ilin olunur. Dahili talimatnameler her işin bu. 
lunduğu vilayette lktisad Vekaletince işbu kanunun tatbikine memur edi
len makam tarafından tasdik olunmakla mer'ıyet kesbeder. Ancak askeri 
işyerlerinin dahili talimatnameleri Milli Müdafaa Vekaleti tarafından; ve 
Devlet yahut vilayet veya belediyelerce gerek doğrudan dıığruya, gerek 
mali yardımda bulunulmak suretile bilvasıta işletilen iş yerlerinin talimatname 
lerile bir vilayetten fazla olarak başka vilayetler dahilinde dahi aynı iş· 
verene "aid ve aynı işe mahsus müteaddid işyerlerinin hepsine birden şa
ınil bulunan yeknasak talimatnameler lktisad Vekaleti tarafından tasdik 
edilmekle mer ;yete girer. 

2 - Birinci fdcraya tevfikan lktisad Vekaletince yapılacak ilin tari 
hine kadar mevcud olan işyerlerine aid talimatnameler, ilindan itibaren 

8303 -Sonu var 
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Sahife : 4 14 Eylôl 1937 

Adana Borsası Muameleleri _, ___________________ ... __ , Ergirler ortaklı" 

PAMUK ve KOZA - Kilo Fiyatı T U. · R K S o·· z u· • fabr-ikasından = 

-

CiNSi En az En çok 

= _ K._ _S._ ,_K. _ _ __§. __ 

Kapımah pamuk 
Piyasa parlakt ,, 
Piyasa temizi 
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GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
-------------------------------------~ 

11 4 1 Reklam bir ticarethaa n ar nenin, bir müessesenin 
en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

Türksözüne veriniz • 1 

Renkli işler r~~~n~:v; 
tiirlii tab ışlerinizi ancak Türksözü
niln Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin ,z . 

Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

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

C l• ı d 1 er Kütüphar.enizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

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

T blar Resmi evrak, cedveller, defler· a ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir §ekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası "T ürksö-

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

Kağat piyasasının tereff üüne rağmen aldığı bü
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Fabrikamızda çekilen klevla 
pamukların koçanlarından kısmı 
)isi sahipleri tarafından sabldığı 

de alıcıların kaldırmadığı görülml'.': 
dir. satılan koçanlar üç gün za 
da ve çekilen pamuklar dahi on 
gün zarfında satılıp kaldırılma 

takdirde bilumum 'masrafları ve al 
ziye ÜC! etleri sahiplerine aid olnı 
üzere prese edeceğimiz ilan oluı~ 

8512 

Kiralık ev 
Kız Lisesi civarında üç oda 

bak ve müştemilatı havi bir ev 
ralıktır. lstiyenlerin matbaamız · 
re memunma ınüracaatlan ilan ol 
nur. C 

Bugece nöbetçi eczane 
Yeni postane civarında 

\ 
Dört ) ıldız Salih 1 650-725 1 
üç 625 --

" " 1 1 

l 
wsc_. ...... m1ım11m11 .. =mm•lımBfllll ................................ , .................... . Fuat eczanedir 

.~ .c Dort } ıldız Doğ'nıluk 1 650 .o Cd 
;;::: üç 1 600 ~ " 

,, 
::ı c: • • 
:§ -g ~ımıt ,, 

ı 
900 

~ E; .L IJ&rt yıldız Cumhuriyet 675 -
N <> - 1 -625 
t .. ı~ .. " 

Sımit 
" ' Liverpol Telgraftan Kambiyo ve Para 

13 / 9 / 1937 iş Bankasından alınmıştır. 
Santim Pene 

Hazır 5 143 Lıuı 

_ı 95 Rayişmark 1 
B. Teşrin \adeli 5 29 -Frank ( Frensız ) 22 05 
lk. Kanun vadeli 5 30 . Sterlin ( İngiliz ) 638 00 
Hınt hazır 4 72 H~-·;fl Dolar ( Amerika ) 
Nevyork 8 07 Frank ( isvi~e ) 

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

ve kaplarla 
dilen sudur . 

nakle-

A 
y 
A 

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

K-A YADE LEN 

1 
~AllEilG 

... J 

Yukarda gördüğünüz hayal değil, 
canlı bir hakikattır 

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

RA LEI GH Dünyanın en sağlam, en zarif, bisikletidir. 

RALLiNİN Muhtelif tipleri vardır. 

RALLİ Markada, bisikletteki en son tekamülü göreceksiniz. 

--------------------------------------------
Adana biçki yurdu 

Refika Recep Tümerkan 
Adananın on bir senelik Biçki ve Dikiş Yurdu - Kültür - Direkt 

, 

lüğünden muaaddak diploma verilir. Kayıdlara başlandı. 8510 
2-10 g. A. 

1----------~------ _____________ _,, 
Doktor operatör Yusuf Ziya Ôzbakan 

~ 

Tetkik seyahatinc:len gelmiştir. Hastalarını her g 
sabahtan akşama kadar Hilaliahmer caddesinde 
muayenehanesinde kabule başlamıştır. 8498 3 5 

,. 

1 

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

E 
L 
E 
N 

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

Satış yeri : Dörtyol ağzı Kolordu caddesi 

8437 14-15 
M. Dedeoııu 

g. A. ; 1 
~----------------------~-----------------------

Gündelik siyasi gazete 

, · Aşçı ve hizmet 
aıanıyor 

Evde çalışmak üzere bir ka 
aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. M 
baamıza müracaat edilmesi. 

KAY AD ELEN gazozlarım ahı ken şişelerdeki kırmızı ( KAY AD E
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAYADELEN depolarıdır. Dü}Lk damacanalar: 1CO kuru~a ev· 

1 

lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakkden vagc nl<"r her scfeıde Kayadclen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8493 22 

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

adyolar ucuzladı 
Kısa orta · ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 
parazitsiz, tabii, güzel ve at•f ses

li radyolar ancak Sahibi in Sesi
nin 100 lira mukabi inde ve bir 
sene vade 
kabildir. 

• 
ı e sattığı radyolarile 

Satış yeri Bel~diye karşısında Yeni Mağaza 

Ş. Rıza lşcen 
20 7966 

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

ASPiRATöR 

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 16-16 g. A. 

Abone şartları 

Kuruş 

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

1 -Dış mcınleketlcr için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

l zaınmedilir. 2 - İlanlar için idareye müra

caat edilmelidir . 
L _J 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Kiralık koza deposu 

Borsakarşısmda Çocuk oyun 
yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyen. 
lerin matbaamız idare memuruna 
müracaatlan ilan olunur • 

c 

Seyhan Kültür Dire 
törlüğünden : 

1 sadeyağ, 2 ekmek, 3 zeyti 
ğı, 4 makarna, 5 patates. 6 ku 
sulya, 7 kurusoğan, 8 süt, 9 yo 
10 pirinç, 11 · domates salçası, 

beyaz peynir, 13 zeytin tanesi, t4 
bun, 15 meşe odunu, 16 maden 
mürü, 17 yulaf. 

1 - Yukarıda yazılı 17 kal 
erzak 20 gün müddetle münak 
ya konmuştur. Mikdar ve ev~ 
öğrenmek istiyenler her güu kıı, 
kek liselerile erkek öğtetmen ok 
idaresine başvurmaları . 

2 - Münakasa 22 Eylul 
şanba günü saat 14 de Seyha~ 
tür idaresinde yapılacaktır. Talı 
rin teminat makbuzları ile ye 
ihale günü gelmeleri. 

8482 2-9 -15 ...... 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaa~ı 


