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Makineye verilirken 
ANKARA: 15 [ A. A. ] - Sabaha kar,ı saat 4 de tebliğ edllml,tlr - Nyonda devletlerle yap_ 

lığımız mukaveleyi tedkik ve tasdik etmek üzere Büyük Millet Mcelisini onsekiz ey!OI 937 Cumartesi günü saat 14 
de içtimaa davet ediyorum.- TÜRKiYE REİSİCUMHURU 

ATATÜRK 

Çin, Milletler Cemiyetine bir nota verdi 

ZECRi TEDBiRLER 
Tatbiki talebinde bulunuluyor 

Şanghay : 14 (Radyo) - Çinli
lerin bombardman tayyareleri bir Ja
Pon hastahane gemisini bombalamış
tır . 

Gemi hasara uğramış ise de için -
dekilerden insanca bir zayiat olma
nııştır. 

Japonların deniz taarruzları çok 
Şiddetlenmiştir. 

dün çok şiddetlendi 

Nankin : 14 (Radyo) - Çin hü
kumeti Milletler Cemiyetine bir no· 
ta tevdi etmiştir. Notada Milletler 
Cemiyetinde aza olmıyım devletler 
aleyhinde zecri tedbirler alınması ile 
alakadar olarak statünün ll, 12 ve 
17 inci maddelerinin tatbikini iste• 
mekte ve Çinin kendi tamamı mülki
Yesini ve siyasi istiklalini istihdaf 
eden bir tecavuze maruz kalmış bu
lunduğunu bildirmektedir. 

Şanghay sokaklarında toplar 

Şanghay 14 {Radyo) - Şimali 
Çinde Japon ordusu bütün cepheler. 
de taarruza geçmiştir. Şanghay cep
hesinde de harp devam etmektedir. 

Tokyo : 14 (Radyo) - Japon 
liariciyc nezareti namına söz söyle
llıeğe salahiyettar bir zat ltalyanın 
l<omünizmc karşı bir misak akdi için 
Japonlarla müzakereye giriştiği hak
kındaki haberi yalanlamış ve fakat 
ikı memleket arasında ticari bir an
laşma için müzakereler yapıldığını 
söylemiştir. 

Şanghay : 14 (Radyo) - Çin 
Umum! karargahtan verilen malumata 
göre, Çin bombardman tayyareleri 
bir Japon torpidosunu beş defa bom· 
bardman etmiş ve nihayet Kuang
Tcho'da batırmağa muvaffak olmuş
tur • 

Şanghay : 14 (Radyo) - Su--Şo 

nun Japonlar tarafından bombard
manı esnasında 400 Çinli milliyetçi 
ölmüştür. 

Şanghay : 13 (Radyo) - Japon 
kuvvetleri Şanghayın merkezine ka
dar ilerlemişlerdir. 

Mazarik 
dün ôldD 

Bütün Çekoslovakyada 
matem ilan edildi 

Prag : 14 ( Radyo) - Eski 
Reisicumhur bay Mazarik ölmüştür. 
Dün vakim geç olmasına rağmen, 

hadiseyi işiden binlerce halk sara
yın etrafını doldurmuş , göz yaşları 

dökmüştür. 

Bugün bütün Çekoslovakyada 
umumi matem ilan edilmiştir • 

Bay Beneş ve bay 
gece saatlerce ölünün 
lamışlardır . 

Hodza dün 
başında ağ 

Mazarikin cenazesi ıçın büyük 
bir merasim yapılacak ve bütün 

Çekoslovakyanın her tarafında ih
tifaller olacaktır • 

FRANKO CENEVREYE 
BiR NOTA VERDi 

Burgosun meşruhükômet 
tanınmasını talebediyor 

Tarih sergisine 
Adanamızdan 

gidecek eserler 

Yakında toplanacak olan Büyük 
Dil • Tarih Kurultayına şehrimiz 
müzesinden, bir kronoloji Seramik 
koleksiyonu ve Müze ve Etnograf· 
ya kısımlarıııın resimlerini ihttva e· 
den bir albüm gönderecektir, 

Hazırlanan bu iki eser toplana· 
cak olan Kurultayda tedkik edilecek. 
Bu uzun çalışmalarla elde edilen Tar· 
sus ve civarındaki hafriyat neticesi 
şu neticeyi bir defa daha isb~.t ede· 
cektir ki: Çukurova Etilerin kuvvetli 
bir merkezi olmuştur. 

Dünkü sayımızda yazmış oldu· 
ğumuz Müzemize gelen 155 parça 
taş Etilere aittir. Bu parçalar çok 
kiymetli ve enteresandırlar. 

Büyük tarik · Dil Kurultayina 
~ehrimizden bazı Tarih ve Cograf· 
za muallimleri gideceklerdir .. Gide
cekler henüz kat'i bir surette belli 
değildir. Kurultaya Müze drektörü
nün de bazı malzeml'lerle iştiraki 
ümit edilmektedir. 

Müzemiz Etnografya kısmı gün 
geçtikçe zenginleşmekte ve güzel
leşmektedir. 

Müzemizin tamir ve lazımgelen 
tadilatının yapılması için 4000 lira 
kadar bir para ayrılmıştır. Yakında 
faaliyete başlanacaktır. 

Londra: 14 (Radyo) - Roytrr ,-----------------------

muhabiri bildiriyor: Burgos hüku s ovy et 1 er B ,· r, ,. g""' ,· b ·, r 
nıeti Milletler Cemiyeti genel sekre-

terliğine bir nota verdi. Bu nota da, • • k 
Valans hükumetinin gayri meş'um _ 1st1 r a Z ya p 1 yo r 
olduğunu çünki ihtilalcilerin ispanya 
nın üçte ikisine sahip olduğunu ve 

Franko hükumetinin tanıması bildi- Sovyet müdafaasının takviyesi 
rilmektedir. 

Madrid : 14 (Radyo) - Gene
ral F rankonun yarı resmi bir heyeti 
Cenevreye varmış ve Cenubi Ame
ribı devletleri delege !eri ile temasa 
girişmi~tir. 

Moskova : 14 (Radyo) - Tas 
ajansı bildiriyor : Sovyetler birliği 
işçilerinin arzularına pişdarlık ed~n 

ve buıı!aıın }Ükselmckte olan ta· 
sarruflarından, Sovyetler Birliğinin 

müdafaasının takviyesi için istifade 
eylemek arzusunda bulunan Sovyet· 
!er Birliği Merkezi icra Komitesi ve 
Halk Komiserleri Meclisı, memleke-

- Gerisi üçüncü sayfada -

Nazi Kongresi 
dün kapandı 

Hitler, kapanış nutkunu 
söyledi 

"BiZ INOIL TERE VE FRANSADAN 

FAKIR OLDUÖUMUZ iÇiN 

MENFAAT OÖRD0Ö0M0Z HER 

ŞEY BiZi ONLARDAN DAHA 

ÇOK ALAKADAR EDER • ,. --
Berlin : 14 (Radyo) - Nasyonal 

Sosyalist kongresi Hitlerin çok ehem
miyetli bir nutku ile kapandı. Hitler 
bu nutku ile Almanyanın, iktisadi vazi
yetini bir daha anlattı. Hitler bu 
nutkunda ezcümle demiştir ki: 

- ispanya işlerile İngiltere ve 
Fransadan ziyade Almanya ve İtalya 
alakadar olmağa mecburdur. Çünkü 
ispanyada kazanacak tarafın lngiltere 

ve Fransaya teveccühünü asla çekemez. 
Zengin lngiltere ve zengin Fransadan 
daha ziyade istifadeye biz mühtacız. 
Yalnız İspanya işlerinde değil, m• nfa-

Akdeniz anlaşması 
dün imzalandı 

Anlaşma İtalyada çok soğuk 
bir surette karşılandı 

ITALYA DA KONFERANSA iŞTiRAKE ARZULU iMiŞ FAKAT ŞART· 
LAR,M0ZAKEREYIYENIBAŞTAN TEKRARLATACAK 

KADAR AÖIRMIŞ 

Roma: 14 [Radyo] - Nyon kon
feransında elde edilen neticeler ltal
yada soğuk bir surtte karşılanmıştır. 

Çünkü ltalyaya vaki dautte ikinci 
mevki verilmişti. 

Nyoıı: 14 [Radyo] - Konferans 
bugün öğle vaktı toplanmış ve mu
kavele imzalanmıştır. 

Cenevre: 14 [Radyo] - Burada 
beyan olunduğuna göre, ltalya Ak. 
denizde korsanlığa karşı yapılacak 
harekete esas itibariyle iştirak arzu
sundadır. Fakat teklifleri çoktur. 

Bunun için Nyon konferansının yeni
den müzakereye girişmesi lazımdır 

ki bu da imkansızdır. 
Roma: 14 [Radyo] - İngiltere ve 

Fransa maslahatgüzarları tarafından 
Kont Ciano 'ya verilen teklif notasına 
rağ'men, Roma siyasi mahafilinde 
bedbinlik hükümrandır. Bu memnu· 
niyetsizliğe sebeb, konferans karar
larının İngiltere ve Fransaya verdiği 
höyük kontrol hakkı karşısında İtalya. 
ya verilen kontrolün ehemmiyetsizli
~idir. 

atımıza taallük eden bütün işlere ka- ---------------------------
rışmak Almanyanm artık bir ideali
dir. Bugünkü şerait altından kurtula
bilmek için bunu yapmak zarureti 
vardır. Fransa ile aramızda tarihler 
dolduran bir hasımlık var. Bu, neden 
ileri geliyor? Almanyanın çckilemiye· 
cek ne haksızlık var? Halbuki Fransa 
bilmelidir ki onun bütün menfaatların 
üstünde tek menfaatı Almanya ile 
dost geçinmektir. 

Berlin : 14 (Radyo) - Nurenberg 
kongresinin kapanışı münasebetile 
söylediği son nutukda Hitler ispanya 
işlerine temas ederek demiştir ki : 

"General Franko bir asi değildir. 

Bilakis o, ebediyen devam edecek 
olan bir ispanyanın hakiki mümes
silidir . 

NaSJI ki Fransa ve İngiltere is
panyanın ltalya ve Almanyanın nüfuzu 
altına girmesinden korkuyorsa, Alman. 
ya ve İtalya da onun bolşevizmin is
tilllsına uğramasından korkınaktadır . 

t• . . •. .. .. .. •. •• .. •. •• •. . . •. • 
t Sovyet Rusya 

Japon notasını 
reddetti 

Tokyo : 14 ( Radyo ) -
Vlladlvostoktakl mevkuf bu· 
lunan Japon gemllerlnln 
serbest bırakılması hakkın· 
dakl Japon protesto notası 
Sovyet Ru•ya tarafından 
reddedllml• ve bu gemile
rin Sovyet kara sularına 
glrmı, oldukları blldirll· i 
mı,tır • İ 

• •• •• il •••••• il ............ . 

Nazilli kombinesi 
işletmeğe açıldı 

------
lzmir: 14 [TÜRKSÔZÜ muha

birinden] - Nazilli basma ve doku. 
ma kombinamız, bir heyet huzurun· 
da evvelki gün faaliyete geçmiş ve 
ilk kumaşı çıkarmıştır. 

Fabrikada montaj işleri tama
men bitirilmiştir. Ufaktefek bazı nok
sanlıkların ikmalinden sonra tam ve 
daimi olarak işlemeğe başlıyacak 
ve küşad merasimi de yapılacaktır. 

Nazilli kombinamızın ilk mamu· 
!atından olan bir top basma, fabri 
ka müdürü tarafından oradan geçen 
bir tayyarecimizle Belediye reisi Dr. 
Beh çel Uza gönderilmiştir. Bu 
kumaş, Fuarda teşhir edilecektir. 

Nazilli fabrikamızın ilk mamulatı 
olan bu basma, Avrupa kumaşların· 
dan farksız ve evsaf itibarile ondan 
çok daha güzel olduğu gibi, desl'ni 
tamamen Türk mühendisler tarafın
dan ve Türk zevkine göre hazırlan· 
ıruştır. 

Milletler Cemiyetinir1 
dünkü toplantısında 
Ağahan Asamble reisliğine seçildi 

seçildi Silahsızlanma komisyonu 

italya - Habeş işi yine 
müzakere edilmedi 

, ) 

Asamble relslljilne seçilen 
Aja Han 

Cenevre : 14 ( Radyo ) - Millet-
ler Cemiyeti konseyi bugün ikinci 
içtimaını yapmıştır . 

Silahsızlanma komisyonunun tekrar 
intihabı müzakere edilmiştir . 

Asamble , Türkiye , lngiliz , Fran
sız , lrlanda , Polonya baş murahhas
larını intihap etmiştir . Filistin mese-

Son dakika 

lesi de tetkik edilmek üzeredir . 
Cenevre : 14 ( Radyo ) - Millet

ler Cemiyeti Asamblesi (dün) l8 incı 
içtima devresini 54 devlet mümessil
lerinin h11zuru ile açmıştır . 

İtalya ile Habeşistan Delegasyon 
göndermemişlerdir . Salahiyetleri tet
kik komisyonu vekaletnameleri tetkik 
etmiş ve müttefikan kabul edilen ra
porunda Habeş heyetinden asla bah· 
setmediği için ve hiç bir heyet de 
meseleyi ortaya atmadığından Habe
şistanın statüsü olduğ'u gibi kalmıştır. 
Asamble reisliğine Hind delegesi Ağa 
Han seçildi • 

Bulgaristanda 
manevralar 

Sofya, 14 - Harbiye Nazırı ge
neral Lukof ile erkanıharbiye reisi 
general Peef, sonbaharda Popovo 
havalisinde yapılacak büyük askeri 
manevraları sahasını evelki gün tek. 
rar gezmişlerdir, 

Ankara: 15 [TÜRKSÔZÜ muhabirinden)- Saba
ha karşı - Berlin Büyük Elçimizle Türk - Alman ti
caret anlaşmasını müzakereye memur heyetimiz 
dün H ı tlerin çayında bulunmuşlardır. Alman devlet 
reisi müzakerelerin muvaffakiyetle neticelenmiş ol
masından dolayı büyük elçimize derin memnuniyet
lerini beyan etmiştir. 

* .y. .y. 

Ankara: 15 [TÜRKSÔZÜ muhabirinden] -- Harici
ye Vekilimiz Milletler Cemiyeti Genel sekreterli
ğine gönderdiği bir mektupta Akdenizde sulhun 
tarsininin Avrupa sulhu için mühim bir amil olduğu
nu beyanla onsekizinci Milletler Cemiyeti as~mble: 
sinden Türkiyenin Milletler Cemiyeti konseyındekı 
azalığının tecdidine karar verilnıesini istemek fik
rinde bulunduğunu bildirmiştir. 
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!Atatürkü dinlerken 1 [ 

VATAN ve ~ÜRRiVET'i~~~~~~~~~~~~l-ş-bu-lm-a~' 
Şehirde s hhi işi r idarehaneleri -111-

O Köyde bir aean 

Muhtarın odasında.... Mustafa 
Kf'mal, Miifit, Kumandan Liitfi ve 
köy ağası. 

Mustafa Kemal söylüyor : "Bir 
hedefe, ~mele yürüyeceğiz. Birbiri
mizi tanınııyan kuvvetleriz . Bu he
defte, bir bu emelde beı aber kalacak 
mıyız ? Hep birden " Evet " diyor
lar . Bu "evet,, sözü bir mühür ve 
imzadan daha yüksek bir namus 

sözu olarak alınmıştır. Bu gün dahi 
onlar Mustafa Kemale vermiş olduk
ları sözü ve Mustafa Kfmal onlara 
verdiği sözü tutmaktadırlar. 

Ordugahda bir adlllk 

Yazan: AFET 
Türk Tarih kurumu Asba§kan• 

Kunaytara ·dan Şama: MUflt 

Müretteb kuvvetler hırsızları çok 
dikkatli idiler. Onlar Mustafa Kemali 
imha etmeği dilijünmüşlerdi; fakat 
Mustafa Kemal bunu anlayıp ted
birli buldu ve arkadaşı Müfidi 
Şama göndı:rdi, 

DUrzU Sınırlarında Mustafa 
Kemal 

Artık Mustafa Kemal, akılda 
tutulması lazımgelen adam olmuş
tur. Osmanlı kuvvetleri Cebelidü· 
rüz'le karşı karşıyadır. Osmanlı kuv
vetleri merkezi "Busrulharir" dir 
Osmanlı devrinde bu •Busrulharir •• 
Dürzülerin daima muvaffak oldukla
rı bir merkezdir. Mustafa Kemal o-

Müfit, Mustafa Kemaliıı yanın~ 
geliyor ve şunları söylüyor: 

- Bütün bu seyahatte çok para 
kazanılmış, benim hisseme oldukça 
altın isabet etmiş. Dün akşam bu 
altınları bana getirdiler; vermek is
tediler. Ben tereddüt ettim. Bu te
reddüdün sebebini soranlara: "Çünkü 
bu, bizim alışmadığımız şeydir; ar. 
kadaşırıı Mustafa Kemal bunu terviç 
ediyor mu? ,. diye sorduğum zaman 
bana:: "Mustafa Kemale senin aldı
ğının bir kaç misli verilecektir. de
diler; ben de"Müsaade buyurunuz, bir 
kere kendisinden sorayım. cevabını 
verdim. 

rada bir Türk kumandanının mezar 
taşında şu yazıyı okudu: 

Müfidin bu sözlerini dinliyen 
Mustafa Kemal, arkadaşının bir ha· 
taya düşmüş olmasından ürkerek: 
"Sakın paraları almış olmayasın?. 

diyor vr. Müfidin "Hayır" diye ce
vap verm<'Si üzerine ona şu sözleri 
şöylüyor: 

-· Müfit, sen bu günün adamımı 
olmak istiyorsun, yoksa yarının ada
adamı mı? 

Müfit, zaten teklif edilen pa· 
rayı kabul etmemiş olmanın verdiği 
bir gururla ve pek samimi bir ifa

de ile: j 
. -:-Elbette yarınının adamı olmak \ 
ıstcrım. 

Diyor. Mustafa Kemal kendisini 1 

taktir ediyor "el'1ette alamazsın; ben 
de a im dım ve alamam. hükmünü 
v erıyor. 

Sahtekarların Orduca teşhiri 

Bir gece Mustafa Kemalin ordu 
gahtaki çadırı sarılıyor. Kendisi ~
lümle tehdit ediliyor, hesap ve kı
taplara nı.ani olmak İstediği için ... 

Mustafa Kemal bunlara şu söz· 
!eri söylüyor 

Arkadaşlar, ben gerçi mek
teplerde riyaziye okuyup ögrendim, 
fakat bu sizin h~sablarınızdan bir 
şey anlamam. Tabii sizin hesabları
nız en doğru olmak icab eder; fakat 
hunu ordu merkezinde kontrol et
tirmekten çekiniyor musunuz? 

Buna"hayır. cevabı alınca: 
-O halde, diyor, mesele yoktur; 

müsaade ederseniz yarın bir arka
daşımızı Şama göndeririz; orada rn 
yiiksek muhasib kim isi bu işe ona 
hallettiririz. Benim riyaziyeciliğim bu 
hesab meselesine akıl erdirmeğe 
kafi gelmiyor. Efendiler. ben namus
lu bir adamım. Benimle arkadaş 0 · 

!anların da namuslu olmaları gerek· 
tir. Sizin banu bahsettiğiniz hesab · 
!ara benim aklım ermiyorsa ve buna 
Şama gönderip tetkik etmeği teklif 
ediyorsam buna bir şey derneğe 
hakkınız olmamalıdır. Yarın Müfidi 
Şama gôndereceğim. 

Mustafa Kemal kuvvetce ve 
muhitçe öyle tedbirltr almıştı ki bu 
hesab sahtekarları ona mukavemet 
cİcmiyeceklerdi . 

"HUanU Bay Karraaede kur 
ban gibi oldu •ehıt. ,, 

Karrase, Mustafa Kemalin men
sub olduğu kuvvetlerin bulunduğu 
Busrulharirin yakınında bir yerdir. 

Busrulharir merkezinde toplan
mış olan Osmanlı kuvvettleri talim 
ve terbiye ile meşguldurlar. Onun 
yukarısında Dürzüler gayet kuveltli 
suvari ve piyadel kıtalariyle~bir gün 

bu Osmanlı kuvvetine taarruz ediyor
lar. Taarruz eden kuuvetler çok fa. 
iktir. Talimhanede bulunan Osman 
lı kuvvetlerinin kumandanı derhal 
Mustafa Kemale müracaat ediyor: 
Ne yapalım? diyor. Mustafa Kemal 
cevab veriyor: •Talim ve tatbikatı
nıza devam buyurunuz .• 

Kumandan telaşla: fakat görmü · 
yor musunuz, hücum ediyorlar deme· 
si üzerine Mustafa Kemal şu cevabı 
veriyor: "Evet görüyorum, ancak 
ben onları bilirim; onlar namuslu 
adamlardır, kendilerine.silah kullan
mıyanlara karşı siıah atmazlar .• 

Nitekim öyle oluyor. Osmanlı 
kuvvetlerine hücüm edenler mukabe
le görmeyince şaşırıyorlar, konuşa
cak adam arıyorlar. 

Onlarla Mustafa Kemal konuşu· 
yor, kendilerini o gece misafir edi
yor, şeflerile arkadaş oluyor ve er
tesi gün hepsini yerlerine iade ey. 
liyor, 

Bir Sahtekarlık 

Bu hadisenin ertesi günü Şam 
jandarma kumandanı olan bir mira
lay, müretteb kuvvetin bulunduğu 
yere gelmişti. Ku'llandan Bay Lut 
fi ile görüşüyordu. Mustafa Kemal 
de bu içtimaa davet olunmuştu. 
Şam jandarma kumandanı Dürzü
lerin püskürtülmesinden dolayı Bay 
Lutfi'yi tebrik ediyordu. Çok namus· 
lu bir adam olan kumandan : hayır, 
diyor, biz püskürtmedik ; onlar git· 
tiler. 

Jandatma kumandanı israr edi. 
yordu: Hayır bu meseleyi zatışaha
neye arzederken behemehal püskür
tüldü diye yazmak lazımdır mütale
asında bulunuyordu. Şam jandarma 
kumandanı zatışahaneye yazılacak 
telgrafın müsveddesini kaleme alma
sını Mustafa Kemalden rica etti. 
Mustafa Kemalin cevabı şu olmuş
tu : 

- Ben böyle bir sahtekarlığa 
alet olamam. Esaaen ortada galip 
mağlub da yoktur. Fakar hakikati 
söylemek lazımsa onlar kazandılar. 

Şam jandarma kumandanı : Sen 
henüz cahilsin; Zatişahaneyi anla· 
mamışsın dedi. Mustafa Kemal bu 
sersem adama şu cevabı verdi: Ben 
cahil olabilirim, fakat zatışahane o 
lan zatın cahil olmaması ve sizin 

Son bir ay 
faaliyet 

içinde yapılan 
nelerdir? 

Şehrimizde geçen Ağustos ayı 
içinde yapılan sıhhi faaliyete aid 
malumatı aşağıya alıyoruz : 

Ağustos ayında 100 muhtelif 
esnafın muayenesi yapılmış hepside 
3alim bulunmuştur . 

222 muhtelif esnaf dükkanı tef 
tiş edilmiş 20 tanesine tenbihat icra 
edilmiş ve 202 sinin de cezalandı

rılmaları istenilmiştir . 
Belediye kimyahanesinde 28 

muhtelif gıdai maddenin muayenesi 
yapılmış 23 tanesi formüle uygun 
bulunmuş ve 5 taneeinin sahipleri 
haklarında kanuni muameleye tavas· 
sut edilmiştir • 

768 Hasta belediye tabipliği 
kiliniğinde muayene edilmiş ve 
bunlardan 100 tanesine reçeteleri ; 
406 sına bedava ilaç verilmiş ve 172 
hasta da memleket hastahanesine 
sevkedilmişlerdir • 

25 Fukara infak edilmiş 14 met 
rük ve iki çocuklarında iaşe bedel· 

!eri nakden verilmiştir. 
28 Acezenin memleketlerine git

mek üzere yol paraları verilmiştir • 
2294 Y ~rde karasinek mücade

lesi yapılmıştır . 
Temizlik işleri müdürlüğü tara 

fından 257 köpek , 237 kedi öldür· 
tülmüştür. . 

Emrazı zühreviye hastahanesın-
de 707 Lamba laboratuvar muaye 

nesi yapılmıştır . .. 
122 Birinci ve 1029 mukerrer 

olmak üzere 1151 kişiye çiçek ve 
92 Birinci 92 ikinci olmak üzere de 
184 kişiye de tifo aşıları tatbik edil
miştir . 

Ağustos ayında 187 ölüm wku 
bulmuş ve 100 diri ve iki ölü do: 
tum olmuştur . ( giıli doğumlar bıt· 
tabi buna dahil değildir ) • 

Yine bu ayda 109 dövme • 15 
kesici aletle yaralama • 1 suda bo 
ğulma ve iki kızlığı bozma olmak. 
üzere 127 adli wk\ıatm muayenelerı 
yapılmıştır • 

f ş dairesi tarafından 

tescil edilecek 

iş Dairesi, iş yerlerinin tescilin· 
den sonra, iş kanununun mer'iyet 
mevkiine girmesinden evvel kurulup 
ta şahıslar, hususi veya mesleki te 
şekkütler tarıfından idare edilen iş 
bulma idarehanelerinin de kontrol 
edilebilmesi için bunların tesciline 
karar vermiştir. 

Esasen iş Kanununun 66 ıncı 
maddesi bu gibi müesseselerin tes 
cilini amir bulunmaktadır.' 

iş dairesi şimdiye kadar kanu
nun neşrinden sonra vücude getirilen 
İş bulma idarehanelerini tescil et· 
miştir. 

Şimdi d ğerleri de iş dairesine 
birer beyanname vererek vaziyetleri· 
ni bildireceklerdir. Bu beyanname. 
de müessesenin çalışma tarzı, kuru· 
luşu ve eldeki işe hazır işçi ııtikda
rı da kaydolunacaktır. 

Beyannameler toplandıktan son
ra iş müfettişleri müstahdemin ida
rehanelerini sıkı bir kontrole tabi tu
tacaklardır. 

gibilerin mahiyetini anlıyaLilmesi la
zımdır. 

Borsada alım Bir kıza sarkıntılık yapmış 
Netice 

Bu yazının başındaki ilk cüml .. ye 
dönelim: Şam' da, Hamidiye çarşısın
da üç Türk zabiti, Bu zabitler Mus
tafa Kemal, Müfit ve Li'ıtfidi r. Bu 
Lutfi Havran harekatını idare et
miş olan kumandandır. Çarşıda yü· 
rürlerkf'n Mustafa Kemaf dikkat e· 
diyor: Bay Lutfinin ayağında çizme 
pantolonu var; fakat kundurası bir 
çizme değil, alelade bir a>'.akkab!dır. 
Bu eğer bir yanlışlık esen değılse, 
muhakak bir sefalet manzarasıdır. 

Mustafa Kemal bunun sebebini 
Bay Lutfiden soruyor. O şu ceva
bı veriyor: 

- Kemal, hakikat gördüğün gi
bidir, Bundan başka pantolonum 

yok.Ü k d d .. " k ç ar a aş çarşı a yuruyere 
bir köşede, içine ancak iki üç adam 
sığınabilecek hücre kabilinde bir dük· 
kanın önüne geliyorlar. Burası tüc· 
car Mustafanın (1) ticarethanesidir. 
Dükkanın önünde duruyorlor. Aya· 
ğında ayakkabı yerine nalın bulunan 
bir adam takır tukur yürüyerek ken· 
dilerine doğru geliyor ve dükkanda 
oturacak yer olmadığı için dükica· 
nın önüne bir kaç sandalya koydu· 
ruyor. Mustafa Kemal meraklıdır. 
Dükkanın içini görmek istiyor. giri· 
yor, raflarda bir takım hafif eşya 
var. Ortada uzun bir masa duruyor. 
Bunun üstünde felsefeye, inkılaba 
sosyalizme, tıbba aid fransızca ki
taplar var. Mustafa Kemal bunları 
karıştırıyor ve ticarethane sahibi· 
ne soruyor: 

- Siz tüccar mısınız, filozof· 
musunuz, doktormusunuz nesiniz? 

Tüccar şu cevabı veriyor : 
- Tüccarım, bu kitaplar eski 

deu kalmış şeyler 'ir. Unutmamak 
için arasıra okurum. 

Aradan _günler geçiyor. Bir ge
ce Mustafa Kemal, Müfit, Doktor 

satım 

Dün Ticaret ve zahire bor,,asın· 
da 200,000 kilo klevland satılmıştır. 
Fiat 41-42,5 arasında değişmiştir. 

Diğer ürünlerin satışları da şöy· 
le olmuştur : 

Susam; 5000 kilo fiat 14,75, 
yerli buğday; 32000 kilo; fiat 4,225; 
klevland çiğidi; 50,000 kilo, fiat 
2,075. 

Orta tedrisatta nakil 
ve tayinler 

Aldığımız malumata göre, Ada. 
na erkek muallim mektebi tabiye 
muallimi Fevzi Bursa kız muallim 
mektebi tabiye muallimliğine, Bursa 
kız muallim mektebi tabiye mual
limi Aliye Adana erkek muallim mek 
tebi tabiiye muallimliğine, Adana kız 
lisesi felsefe muallimi Hayrunnisa 1 
lnönü orta mektep yurt bilgisi ve 
Türkçe muallimliğine, Adana erkek 
lise~= riyaziye stajeri Burhan Sıvas 
' .. -ııua'lim mektebi riyaziy ~ staj. 
er'•, Kayseri lisesi tarih ve coğ-
r.. • .. .,j Sıdıka Adana kız lise-
s: ' .; , . . .ııı :liğine tayin ve ııakl
edilıt. ıl~ı ... 

As~eı _ .. 11. ab:oları 
-----

M 'f v " . -aarı l.'krtı: . - .. ... aıı. JJ!a · 
rın sayısını artt11 •• ~ .. -- ·-· v,.ı .ı. 

Ve vilayetler maa. ,/ ,1·1 ,.ı,:ı.·~rin· 

denk~mplara ai d iz ~ .~ t isttJİ . 

Dün şehrimizde en çok sıcak göl· 
gede ~5 santigrad derece idi . Ha· 
fif bir rüzgar sabahdan gece yarı
sına kadar devam etmişti • 

Mahmud (2) ve Lutfi, tüccır Musta· 1 ı 
SiK rttJ.J1z mal yanınca lı:O.ybolur. Si&'Orıalı mo 

fanın evine gidiyorlar. Samın çıkmaz yanı~ o; b<dcli derhal 6denir. 

karanlık bir sokağında bir evin kapı· • • Sigorta 

sını çalıyorlar. Tüccar Mustafa, elin- G UVEN Soeye • 
de bir !imha ile kapıyı açıyor, •bu • teal • 

-~ yurunuı • diyor. SÜMER BANK ve 
Şamda dünya karanlıktır; bu ev EMLAK ve EYTAM BANKASI 

de karanlıktır. O gece, yalnız, dok- Kurumudur 
tor veya tüccar Mustafarun elindekı G.. , . 

lamba ışık vermektedir. uven e güveniniz . Ve ; Sı-
M gortalarınızı güvenerek veriniz . Toplantı doktor ve tüccar us- MUracaat : Rıza Salih Saray 

tafanın evinin bir odasında oluyor. No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 
- ihtilal yapmalı, lnkilab yap- Poııa ..,,.,. , 95 T•L•foA ro: 265 

malı. 84.13 l.S-30 ' 
- Gerişi üçüncü şayfada -

Yüksekdolap mahallesinden ame· 
le Mehmed Fehmi, Reşit kızı Ze· 
libaya sokakta sarkıntılık ettiği şika
yeti üzerine Fehmi yakalanarak hak· 
kında kanuni muamele yapılmıştır. 

Kültür Direktörü 

Dün aldığımız malumata göre; 
Vilayet Maarif Müdürü Yunus Ka
zım Köni lstanbul kız lisesi Türkçe 
ve felsefe öğretmenliğine tayin edil· 
miştir. 

Hileli çimento satanlar 
hakkında takibat 

yapılacak 

inhisarlar Bakanlığı gümrük res 
mi indirilen Porland tipinde beyaz 
ve mağnezyumlu ve alominli çimen· 
toların gümrük tahlili sonradan ya
pılmak üzere yurda sokulmasını , 
tahlilin yapılarak narına uymıyan 
çimento sahipleri hakkında ticarette 
tağşişin meni kanununun tatbik edil
mesini teşkilatına bildirmiştir . 

Mahkemelerde : 
Mahkumiyeti 
tasdik edildi 

Kıınduracı lsmaili tahkirden suç
lu ve ikinci sulh ceza mahkemesin
de duruşması yapılan ve 5 gün ha
pisle 2 lira para ctzasına mah· 
kum olan Nadideye ait 1 u kararı 
temyiz mahkemesi tastik etmiştir. 

Yankesici 2 aya mahkum 

Seyhan parkı kenanndkki kana
pede yatmakta olan Osman oğlu 
Mahmudun cebind.en yankesicilik su
retiyle 32,5 kuruşunu çalmaktan 
suçlu Arabacı Ahmed oğlu Muzaf
ferin duruşması ikinci sulh ceza mah · 
kemesinde dün yapılmış ve suçlu 
Muzafferin 2 ay hapsine ve 2 ay da 
Emniyeti umumiyenin nezaret altı· 
na alınmasına karar verilmiştir. 

Hayvan hırsızlığı 

Arslanlı köyünden ( Kozan ) 
Bilal oğlu Halil ile Sadık oğlu Yu· 
nusa ait evlerin önünde bulunan 
iki öküzü henüz hüviyeti tesbit edi
lemlyen bir hayvan hırsızı tarafın· 
dan aşınlmıştır , Hırsız aranmakta· 
dır • 

15 Eylül 1937 

Benzin \kokusu 

Birleşik Am'1ikanın bir şehrindr. 
halk benzin kokusu yüzünden °· 

tobüslere boykot ilan etmiştir. 
Otobüs sahipleri bu vaziyet 

karşısında adeta korkmuşlardır. fa· 
kat akıllı.bir adam benzine biraı 
esans katmayı düşünmüş ve aklına 
geleni hemen yapmıştır. 'd 

Şimdi otobüslerde benzin koku· 11 
su yerine ala esans kokusu duymak ' 
tadırlar. Üz 

Tuhaf bir hadise 
.. 

Peşteli makinist Ferdinand Suvan (. 
bir orman işletme idaresinde va al 

e 1 
zife almış ve ormanın kenarın~• lti 
kendisine bir ikametgah verilmiştır· 

Makinist bir gün karısının kar· <; 

yolasından şiddetli bir horlama duf aır u 
muş ve yukarı çıkınca karısının kar· tnt 
yolasında kıllı bir şahsın uyumakta t 
olduğunu görünce asabına hakiııı : 
olamamış ve tabancasını çekerek 

a 
bu mahluku öldürmüştür. lııe 

Adamcağız karısını da öldürmek 
üzere iken, karyolada vurduğu mah· an 
lukun bir ayı olduğunu görmüş ve Yo 
kahkahalarla gülmeğe başlamıştır. ki 

A)ı evin kapısının açık bulun· , 
masından istifade etmiş, içeri gir· lııot 
miş karyolayı da kendine uygun ar 
bulmuş olacak ki içine uzanıp uyu· hn 
muştur! slu 

Garip bir intikam t~ 

Pol Kil isminde bir adam, bir müd lisi 
dettenberi karısının sadakatindeOtisi 

şüphe etmekte imiş. Üzun bir takip· 
ten sonra karısının hiyanetine kat'i a a 
surette inanan Pol Kici, en son ta Üst 
kibinje karısını otomobiliyle ezmiş ey 
ve öldürmüştür. ~ilo 

Pol Kiel, karısını böylece hiç 1Ün 
görülmemiş bir şekilde öldürdükten 
sonra otomobilini delice siirmeye lan 
başla~ış ve otomobil önüne çıkan ilci 1 
bir uçuruma düşmüş, parçalanmıştır. k_en 

kışi 
-------------iın 

42 42 gün 
gece dans 

nu 
ilııı 

Dans müsabakası sık sık ya
pılır . Fakat güzel dans edenler 
kazanır . Arada bir yapılan mukave· 
met danslaıı müt~iş olur : 

Bndapeştede dans mukwenıct hı d 
müsabakası yapılmıştır . Bu müsa · "azı 
bakay.a yüzden fazla çift iştirak et' or 
miştir . Neticede 42 gün 42 gece er 
devam eden müsa hakada ispanyalı n 
Mıtmazd Zabo kazanmıştır . Onun· •va 
la dan! eden erkekler bırakıp bıra· <;u 

kıp çekildikler. halde bu kız yal· u , 
nız arada bir su içip ağzına bir lok· 
ma atıp dansına devam etmiştir · 
Matmazel Zabo bir bar artistidir · 

Kendisine 6000 dolar mükafat 
verilmiştir . 

Vallace Berry 
yaralandı 

Holivut 14 [Radyo] - Maruf 
Sinema artisti Vallace Berry bir 
film çevirirken elinde bulunan ta· 
banca patlıyarak baldırından yara
lanmıştır. Artistin hayatı tehlikede 
değildir. Fakat hastnhanede üç hafta 
kalacağı sanılıyor. 

Kaçak kumaşlar 
tutltldu 

Döşeme mahallesinde Abbas 
oğlu Ahmet karısı Zeliha 8 metre 
kaçak kumaşla yakalanarak hakkın
da kanuni muamele görülmüşuir. · 
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Planör ve talebe 
dr, 

O' 1 
... 'gl' 

yet 

f
:; 
ııa A 

. ( lnönü kampına hususı ~urette 
ku' en arkadaşımızdan ) - Planörü 
ak· Şıboş bırakmaya hiç gelmiyor. 

'trıotörü ve benzini olan müsait 
İizgarı bir kt:re ele geçirdimi, uzun 

lltı bağlı kalmış bir kartal hasretile, 
I Yurdu olan bulutlara doğru süzü 

r. ıidiyor. Geçen sene, böyle bir 
a •ııörün gece şiddetli bir rüzgarla 

e~t~ini koparıp kaçmıya teşebbüs 
kıni anlattılar. 
l1çmaması için bağlanan planör 

r lltulmak istendiği zaman ne yapı· 
r• ır ? lnönü çalışmaları arasında en 

ııtcr . .ı d t·· .. esanı yenn.ıe uran mo orsuz 
Oca kuşun iki ince lastik halat ile 
•valandınlmasıdır. Bu İşe aynı za
ilrıda kamptaki talebenin ilk talim 
'\rıuunu teşkil eder. 

Planör, arkasındaki bir halka 
e •rı Yere çakılmış bir halkaya takı 

~Ot, Sonra pilot, gelip ön tarafta 
• 

1 
Yerine oturuyor ve belindeen bir 

r- 'ttıerJe planöre bağlanıyor . Artık 
0lörsüz koca kuş ile onu uçarken 

· •re edecek olan bütün talimlerini 
~rıYana bağlamışlardır. Planör, çok 
Su Ve sakin bir kuştur. Ne lüzum· 
lll h.. 1 1 ,.. . . . ..va anış arı. ne uzuınsuz ınış 

.
11 Vardır. Bütün alın yazısını ken· 

..... ~sini idare edenin maharet ve bil
ÇI' Is' 

•tıe bırakmıştır. 
· Pilot beline kemer takbktan iOn· a 

ayaklarını pedallere takıyor ve 
Stüne ayaklarını beline kadar Örten 

ş ~Yı.i bir tahta geçiriyorlar : Şimdi 
~otun yalnız başı ve göğsü planö
llrı dışındadır. 

l<anadlar uçuşa göre ayarlandık
? sonra, plarıörün önüne bağlı olan 
ıı~ 

astik halatı, sağlı sollu beşer 
r. .e?ç çekmeye başlıyor. Bu on bir 

ışı b" 
ır " posla ,, dır . Her posta-

n başında bir muallim muavini bu 
i~UYor. Planör, uçuş vaziyete geti
ltıezdt n önce şef soru yor : .. 

.. - Pilot? 

.. - Hazır. 

.. - Kanad? 

" 
- Hazır, 

" 
- Amortisör ? 
- Hazır. 

• d l<atıad sualine cevap veren ka-
~ ın başında bulunan ve onu uçuşa 
2:ır. Vaziyete getiren gençtir. A
rtısör, planöre uçmak imkanını 

erecek olan beşer kiş.ilik iki guru-
- tı adıdır. Bu,ılarm hepsi , hazır 

~Vabını verdikten sonra öğretmen, 
~llşun . . t' .. 

vazıyetıne göre amor ısore 
emri veriyor: 

•ı • 
- 65 adım çek. 

k ~ençler bütlin kuvvetleri ile las 
d alata asılarak onu iki taraflı 60 

1~ süriiklüyorlar. Lastik adam 
n~ 1 gerilmiştir. PJanöt arka tara
a an Yere bağlı olmasa uçacaktır. 
.. ltıl 'Yerilen kumandanın sayısı kadar 
"t ed·k 'Y 1 ten sonra duruyor ve bağı

Ot: 

•• 
- Altmış beş ... 

. Şimdi planör uçuş vaziyetinde. 
1 ~· Arkasında onu bağlı tutacak f elden kurtulacak ve gergin las· 

er onu havalandıracaktır. Bundan 
lltası pilotun maharetine kalmış

·~· Posta şefi, planörü, kanadları ve 
. ?tun vaziyetini tekrar gözden ge-
•tıyor 

1. Şimdi pilotun gözleri öğretmenin 
indeki kırmızı bayraktadır. Bu kır· 
•1ı. 1 bayrak sallanınca o öniindeki 
l k ' 
; olu çekecek ve planör, yere ta-
1 olduğu çengelden otomatik bir 
areketıe kurtularak havalanacak. 
ır . 

Kırnl'zı bayrak çekildi, pilotun 

~~!} .. ~ • 1 ,._ 

i •ı' . 
\•'' f' )~. 1. 
•' ,! 1 

~l· ' . 
~' l 

·ı 

• 

Bayan Toros ve Bayan Ylldız 

sağ eli kolu çekti ve planör bir ke
re sarsıldıktan ·"onra birdenbire fır· 
ladı. Gergin lastik halatla, onu bir 
on metre kadar yere sürükledikten 
sonra birdenbire hava]andırmıştır . 
Kırk metre kadar havalandıktan son· 
ra bir müddet düz uçuyor ve sonra 
pilot onu tatlı bir meyille yere in 
dirmeye başlıyor. Bu hareketin be
ğenilir bir halde olması için planö. 
rün uzun '~ir kavis resmederek inme• 
si lazımdır. 

Posta şefi, amortisöre, pilotun 
öğrenmesi icabeden iniş vaziyetini 
hesap ederP.k halatları çekin emrini 
verdiğinden bu iniş hareketini takip 
ediyor ve sonra pilottan hatalarını 
ve iyi hareketlerini sorpyor, Gençler 
hep bir arada bu uçuşun tenkidini 
beraberce yapıyorlar. BöylelikJe pi
lota kendi kendini kontrol hassası da 
verilmiş oluyor. 

Bu uçuşun gayet garip hassala 
rı vardır: Mesela eğer halatın çeki
lişi çift sayı üzerine olursa planör , 
birdenbire fırlamakta ve sert uçuş 
yapmaktadır. Bu tarz ekseriya tepe 
uçuşlarında tercih ediliyor. Tek sayı 
üzerinde çekilirse o zaman ruleler 
ve sıçrayışlar daha ağır oluyor. 

Planör havada 12 metre süzül
dükten sonra irtifaından bir metre 
kaybetmektedir. 

Mesela, 40 metre havalanmı~ 
olan bir planör 480 metre uçtuktan 
sonra yere inecektir. Havada ye\rım 
kilometrelik bir uçuşu pek basit san· 
mayınız . Pla~örle yarım kilometre 
uçtuktan sonra, motörlü tayyare ile 
yüz kilometre uçmak istidadını ve 
kudretini kendinizde görmekte hak
lı sayılırsınız. Havada uçuş mesafesi 
planörleriq tiplerine göre değişiyor. 
Mesela, P. S. 2 tipinde olan planör. 
Jer havada 17 metre mesafe aldık
tan sonra irtifaından üir metre kay· 
betmektedir. 

Pilot yere indikten sonra, planör
den çıkıyor. Şimdi artık iş, planörü 
eski uçuş yerine getirmektir. Bunu 
bir otomobilin arka tekerleklerinden 
mürekkep olan seyyar bir araba ile 
yapıyorlar. Köca planör bu iki te
kerlek üzerine yerleştirildikten sonra 
kanadlarından tutularak düşmemesi 
temin ediliyor ve sonra tekrar uçuş 
vaziyetine getiriliyor. 

Uçuş, sıra ile yapıldığı için, pJa . 
nör eski yerine getirilinceye kadar 
uçacak olan hazırhklarını bitirmiş· 
tir. Gözlüklerini takmış, tayyareci 
başlığını giymiştir. lnönü çocuklarının 
uçmaya ne kadar hasret çektikleri 
ni, bu bekleme sırasmda hazırlıkla· 
rından anlıyabilirsiniz. İki tekerlek 
üzerine yerleştirilmiş olan planör , 
bir eksj)rc.c uağlanınış kadar hızla 
yerine gelmektedir. Çocuklar , bu 

Sovyetler birliği 
istikraz yapıyor 

- Birinci sahifeden artan -
tin müdafaasımn takviyesi için, yir· 
mi senede itfa edilmek üzere, yüzde 
4 faizJi 4 milyar rublelik bir dahili 
istikraz çıkarmağı kararlaştırmıştır. 

Daha ilk ihraç edildiği gün, bu 
istikraz, milyonlarca Sovyet vatan
daşının iştirakile kapatılmıştır. 

Sovyetler Birliğinde istikrazlar 
çok büyük rağbet görmektedir . 
Hamillerin mikdarı her sene artmak 
tadır . 

1927 sen~sinde çıkarılan ilk 200 
milyon rublelik istikraza 6,5 milyon 
kişi iştirak etmiştir. Halbuki bugün, 
istikraz senedleri hamillerinin mik. 
darı 50 milyonu geçmektedir. lik 
beş yıllık plan devresi ile ikinci beş 
yıllık planın ilk dört senesi zarfında 
halk devlete 20 milyar ruble ödünç 
vermiştir: 

Bu müddet zarfında, hamiller, 
devletten faiz, itfa ve ikramiye ola
rak ta 5,5 milyar ruble almış· 
lardır. 

Sovyet ı.stikrazlarına memleket 
lialkımn geniş tabakalaunın iştiraki 

Atatürl<ü dinlerken 1 

( ikinci sahifeden artan ) 1 
Bunu söyliyen doktor veya tüc

car Mustafadır; devam t"diyor ; 
- Ben tıbbiyenin son sınıfında 

iken bu emdi takibettiğim için evve 
la mehterhanede yattım, sonra sü
rüldüm, Çok kıymetli arkadaşları. 

mız vardır, inkilabı yapmalıyız . 
Müfit ayağa kalkarak bağırıyor. 
- Behemehal yapmalıyız. 
Bu kadar ciddiyet ve katiyet 

karşısında Bay LUtfi : Ben, diyor, 
çoluk çocuk ~sahibiyim. Namu_sbı bir 
adam olduğum için size tabi olu. 
rum, fakc.t benden biı şey bi:k)eme. 
ymız, 

O dakikaya kadar arkadaşLarmı 
sadece dinliyen Mustafa Kemal : O 
halde, diyor, siz. buradan derhal gi 
diniz; bizim bundan sonra konuşa
cağımız şeyleri sizin dinlemeniz caiz 
değildir. 

O gittikten~ sonra orada kalan· 
lar inkılabtan , inkilab yolunda öl· 
mekten bahsettiler. Mustafa Kemal: 
Mesele ölmekte değil , ölmeden 
idealimizi yaratmak yapmak ve yer-
leştirmektedir . 

Bundan sonra doktor Mustafa , 
bütün hararetile Musbfa Kemale 
bağlandı . 

O gece oradcl inkilab yolunda 
çalışmak üzere bir cemiyet kurnl -
muş ve buna vatan ve Hürriyet adı 

verilmişti . 
Suriye ·- Makedonya 

Mustafa Kemal Suriyede müm· 
kün olanı yaptıktan sonra Makedon. 
yaya geçiyor ve Şamdaki eserini 
Makedonyada da kuruyor . 

Evrensel ve tarihi işin , 1908 
inkilabının esasını Şamda , doktor 
Mustafanın evinde aramak Jazımge· 
lir . 

( SON ) 

(/)Çorum saylavı Dr. Bay .Mustafa 
Cu.11tekin 

(2) Mustafa Kemalin miifiit inkı
ltip~·ı arkadaşlarından birı. 

gelişi daha fazla hızlandırmak için 
pratik bir sürü çareler düşünmüşler 
ve bulmuşlar ... Zaten İnönü kampın· 
da her şeyi çabuk ve çabuk olduğu 
kadar zahmetsizce yapmak için o 
kadar güzel tedbirler bulmuşlar ki, 
bunları gördükten sonra çalışmaların 
bütün safhalarında birer 11Kolombun 
Yumurtası,, rastlayacaksınız. İnönü 
kampı, tek başına, gaye haline gelen 
bir arzunun gerçekle~ mesi için bütün 
zorlukları yenen bir eser olarak gi· 
dilip görülmeye değer bir yerdir. 

Cemal Kutay 

Sovyetler Bitliği vatandaşlarının git 
tikçe yükselmekte olan refahının en 
bariz ve en beliğ delilidir. 

1936 senesind~ 84,9 milyar ve 
harpten evvel 1913 senesinrle 21 
milyar olan Sovyetler Birliğinin mil 
li senelik geliri, 1937 senesinde 105 
5 milyar rubley ! çıkmıştı. işçilerin 
refahını bu yükselişi, bunların gelir~ 
ferinin fazlalaşmasından dolayı d~ğil 
fakat aynı zamanda perakende ti. 
caret fiatlanmn azaltılmasından da 
doğmaktadır. Meaela, bu senenin 
son altı ayı zarfında, umumi istihlak 
maddeleri fiaflarında yapılan tenzi· 
Iat sebebile, halk 1 milyar 300 mil 
yon ruble tasarruf edecektir. 

I 

' 

ş 

Tasarruf sandıklarına tevdi edi
len paraların fazlalaşması da mem
leketin kazandığı refahı gösteren ba 
ka fakata yoi derecede beliğ bir 
deliidir. Tasarruf hesapları bütün 
Sovyetler Birliğinde, son altı ay zar 
fmda 500 milyon ruble fazlalaşmış 
ve Temmuz ayı bidayetinde cem'an 

-

4 milyar rubleyi bulmuştur. 

Dörtyol da 
H v kurumu menfaatine 

bir müsamere verildi 

Dörtyol: 14 [Hususi muhabiri
mi~n] - Dörtyol Haha kurumu, 
varidatını arttırmak için her sahada 
b'" uk faaliy~t göstermektedir. 

-
uıum sık sık menfaata mü~a

mereler tertip etmektedir. Pazar ak 
şamı • da Belediye Parkında büyük 
bir müsamere verilmiştir. Bu müsa
me..tıiıılen Hava ıkurumuna oldukça 
iyi bir hasılat kalmıştır. Bu yıl Türk 
Hava kurumunun varid ıtı 368 lira 
dır. 

Bu para müsamere, rozet. pi. 
}ango müzayedesi hasılatıdır. 

l~u yıl, varidatı artırmak için teş 
kilat iyi bir programla harekete ge 

-
çecektir. 

Şarlo Artık Film 
yapmıyacakmış 

. 

Film aleminin dedikodusu hiç 
eksik olmaz. Bir zamanlar sesli fil 
me son derecede düşman kesilmiş 
t>lan Şarlo, sesli filmin muvaffak o· 
lamıyacağını iddia ediyordu. Fakat 
sesli film çok muvaffak olduktan 
ba~ka, ayrıca sessiz filmi de tama 
miyle öldürdü, Halbuki Şarlo eski i. 
nadında kalmakta ve sessiz fılmden 
ayrılmaktadır. Son fılminin hiçbir 
kar getirmediğini görünce, bundan 
sonra film yapmaktan va7.geçtiğini 
paaçık söylemeğe başlamıştır. 

Erkek Öğretmen okulu 
direktörlüğünden 

Cinsi Azı Çoğu 
Lacivert kumaş Metı e 700 800 
Kundura Çift 250 300 
Elbise takım Dikiş 250 300 

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 19/937 pazar· 
tesi günü saat 15 te Kültür Direk
törlüğünde yapılacaktır : 

3- Nümuneleri görmek ve 
şaraitini anlamak istiyenlerin her 
gün okul idaresine başvurmaları . 

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

7. 12-17·22 

1 
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BELE DİYE İLANLARI \ ____ , ________________________________ _ 

1 - Evvelce açık eksiltme suretile satın alınacağı ilan edilen cenaze 
ddeti artırma, eksiltme ve ihale kanununun 43 üncü 

gün uzatılmıştır. 
otomobilinin ihale mü 
maddesine tevfikan on 

2 - Muhammen bedeli ( 2400 ) liradır. 
3 - Muvakkat te minatı ( 180 ) liradır. 
4 " ihalesi Eyh11ü n 27 inci Pazartesi günü saat on beşte Belediye en-

cümeuinde yapılaccktır 
5 - Şartnamesi B elediye yazı İşleri kalemindedir. lstij en 1cr oradan 

parasız alabilirler. 
6 - İsteklilerin i hale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir

nine müracaat etmeleri ilan olunur. 8513 likte belediye encüme 

1 - Açık eksilt 
pılacağı ilan edilen V 

meye konulan ve ihalesinin Ağustosun 26 sında ~a
ali konağı caddesinin tamiri işi şartnamesinde bazı 
zum görüldüğünden muayyen günde ihale edilme. 
siltmeye konulmuştur . 

tadilat yapılmasına la 
yerek yeniden açık ek 

2 - Muhammen bedeli ( 1139. 91 ) liradır . 
3 - Muvakkat t emioatı ( 90 ) liradır . 
4 - İhalesi Eylal un 20 inci Pazartesi günü saat 15 de Belediye En-

cümeninde yapılacaktı r . 

5 - isteklilerin i 
racaat ederek bu gibi 
lan lazımdır . 

6 - Bu işe ait 

bale tarihinden en az bi.r gün evveline kadar mü
işleri yapabileceklerine dair ehliyet vesikası alma· 

ğündedir. 
proje, keşif ve şartname Belediye fen işleri müdürlü

parasrz verilir . isteyenlere 
7 - Taliplerin i hale günü teminat makbuzlarile birlikte muayyen 

menine müracaatları ilan olunur . saatta Belediye encü 
8489 4 - 8 - 12 - 16 

• 

1 Ik okullar • • 
ı çın ---.,..-....,.._ 

sıhhat cüzdanı 
Matbaamız da yalnız 5 kuru§ fiatla , satıl-

maktadır. 

Yeni çı 

~ 

/\.anmı No. 30U8 : 

iki ay içinde tasdik 

---·------------------------------------:: 

kan kanun ve nizamlar 
. 

-
iş kanunu 

Kabul tarihi : 8161936 

ı\'e§ri tarihi : 151611936 

-Dünden artan-

a memur makama tevdi edilir. işbu makam aldığı ta· 
limatna e e mukab rn y il işverene bir makbuz vermeğe ve iki ay zarfında ta-
limatnameyi ya tasdik etmeğe veya reddi hakkındaki sebepleri işverene 
bildirmeğe mecburdur. Tasdik yahut red keyfiyeti bu müddet içinde iş· 

verene bildirilmediği takdirde talimatname kendiliğinden tasdik edilmiş 
sayılarak mer,iyete girer. 

3 - Birinci fıkraya göre lktisad V t!kaletinin yapacağı ilandan sonra 
açılan yeni işyerlerine aid olup tasdik makamına verilecek talimatname
ler bir ay zarfında tasdik edilir veya reddedilmesinin sebepleri işverene 

bildirilir. Bir ay içinde tasdik edilmiyen yahut red sebepleri İşverene bildir
miyen talimatnameler kendiliğinden musadJak sayılarak mer'iyet kesb
eder. 

4 - işbu talimatnameler işyerinin işçiler tarafından görülebilecek yer
lerine asılır ve isti yen İşçilere birer sureti verilir. 

5 - Yukarıki fıkralar hükmünce tanzim ve tasdik edilmiş olan dahi
li talimatname üzerinde işveren tarafından her hangi bir değişiklik yapıl
mak istenildiği takdirde bu tadilatın esbabı mucibesinin izahile beraber, 
aynile yeni bir talimatname yapar gibi işbu maddede yazılı makamlara mü· 
racaat ederek talimatnamenin alacağı yeni şeklin tasdik ettirilmesi icab· 
eder. Tasdik muamelesi oeticeleninciye kadar eski talirnıtname hükümleri 
cari olur. 

Madde 30 - İşveren, işçiye, ancak dahili talimatnamede tasrih edil· 
miş blan sebepler ve tarzlarla günlük Ücretlerinden yapabileceği kesinti
lerden başka ceza tatbik edemez. Bu kesintilerin hemen işçiye bildirilme
si lazımdır. 

işçi iicretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler, bir ayda üç gündelik. 
ten ve parça başına yahut yapılan iş miktarına göre ücret verilen işlerde 
ise işçinin üç günll•k kazancı tutarından fazla olamaz. Bu kesintilerden 
toplanan paralar i;;verenin mülkiyetine dahil tutulamaz; ve her zaman Hü. 
kametin kontrolüne amade bir emanet mahiyetinde muhafaza olunur. Bu 
meblağların bir yıllık yekununun hesabını, yeni yılın şubat ayı iptidasına 
kadar her İşveren .lktisad Vekaletinde bu kanunun tatbikatına memur edi
len makama vermeğe mecburdur. Bu paralar yardım veya tekaüd gibi hu
susat için İşçiler lehine sandıklan bulunan işyerlerinde işbu sandıklara ve 
böyle sandıklar bulunmadığı takdirde işverenin yapmakla mükellef oldu. 

-Sonu var -8303 ' -. ana· ı rm 
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Ad ana B orsası M uameleleri 
PAMriK ve KOZA 

Kilo Fiyatı 

CiNSi En az En çok Sahlan Miktar 
IC. s. K. s. Kilo 

Kaplmah~ ~ - pamiık 
• Piyasa parlağı ,, 

Piyasa temizi ,, 30 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 42 75 

---
YAPAGI 

fjeyaz 

1 1 ' ~i:z::ah 

~kspres 
ÇIGIT 

1 
iane 
Yerli "Yemlik,, 12)5 ___ 

.. "Tohumluk,, 

HU BU BAT 
Bu~day Kıbns --Yerli 4,225 " Men tane -

1 " Arpa 3,25. 
Fasulya -Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu -

1 
Mercimek -
Susam - - -

14,75 

UN 

1 
Dört yıldız Salih ' 650- 725 
üç ,. 

" 
1 
625--

:E ~ !-Dört yıldız Doğruluk 650 

~ : ı üç " " 600 

1 - - ı Simit 900 o- ,. - ~ 
:f2 ~ 1 Dört yıldız Cumhuriyet 67') 
C"l 

C> -

r~ 

' iı ç .. " 
625 

Simit ,, 

Liverpol TeJgraflan Kambiyo ve Para 
14 / 9 / 1937 iş Bankasından almmışhr. 

Santim Ptne 

1 5 '~ 
-

Hazır Lir~ı 
'-1-\40 

B. Teşrin vadeli 5 16 Rayişmark 

5 2 31 Frank ( Fnnsız ) 22 05 
İk. Kanun vadeli 628 00 --- Sterlin ( İngiliz ) 
Hint hazır 4 68 Dolar ( Amerika ) l 78 _ -59 
Nevyork 8 O 1 Frank ( İsviçre ) 21 25 

-
1 

KAYADELEN A 
. K KAYADELEN su· 

manos tepelerinden A lan ve gazozları sıh· 
en fenni cihaz] arla hat ve gençlik kay 
ve kaplarla nakle- y nağıdır . Daima KA 

dilen sudur . YADELEN 
. .. 

A 
ıçımz. 

K A y A D E L E N 
KAYADELEN su· E KAYADELEN SU· 

lan ve gazozları en L ları ve gazozları e· 
sıhhi ve tabii has-

E 
vinize kadar gönde. 

saları haizdir. rilir . Depoya haber 

N vermek kafidir. 

KAY ADELEN gazozlarını alırken şişe-lerdeki kırmızı ( KAY ADE-
LEN ) tapalarına dikkat tdiniz. KAY ADELEN Trzn~itleri : Mersin ve 

Adana KAY AD ELEN depolarıdır. Eü} Lk dQmacanaJar : 100 kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suyu ile 
yık anmaktadır . 8493 23 -

Radyolar ucuzladı . 

Kısa orta ve 
Uzun mevceleri •• •• •• alan puruzsuz . 

parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses-
li radyolar ancak Sahibinin Sesi-

• 100 lira mukabilinde bir nın ve 
sene vade ile sattığı radyolarile 
kabildir. 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni Mağaza 

Ş. Rıza İşcen 
21 7966 

1 
TÜRKSÖZÜ 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Rek_lam. bir.~icareth~-
nenın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

T ürksözüne veriniz . 1 

Renkli işler r~~~n~:v; 
türlü tab ı şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalarında yaptı
rabilirsinıı . 

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

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

c i 1d1 er Kütüphanenizi güzeUetişrmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

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

Tablar Resmi evrak, cedveller, defter· 
ler, çekler, karneler kağat,zarf, 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapıJır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

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

Tu .. RKso·· zu·· Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

15 Eylul t9l7 

1 Seyhan Kültür Dire 
törlüğünden : 

1 sadeyağ, 2 ekmek, 3 zey 
ğı, 4 makarna, 5 patates. 6 ku 
sulya, 7 kurusoğan, 8 süt, 9 y 
10 pirinç, 11 domates salçaSlı 

beyaz peynir, 13 zeytin tanesi, 1 
bun, 15 meşe odunu, 16 maden 
mürü, 17 yulaf, 18 koyun eti 

1 - Yukarıda yazılı 18 k 
erzak 20 gün müddetle müna 
ya konmuştur. Mikdar ve ev 
öğrenmek istiyenler her güu kıSı 
kek liselerile erkek öğtetmen 
idaresine başvurmaları. 

2 - Münakasa 23 Eyliil 
şembe günü saat 14 de SeyhaJI 
tür idaresinde yapılacaktır. Tal' 
rin teminat makbuzları ile Y 
ihale günü gelmeleri. 

8482 15-17- 1 

Kiralık ev 

Kız Lisesi civarında üç od• 
bak ve müştemilatı havi bir e~ 
ralıktır. lstiyenlerin matbaamız 
re memuruna müracaatları ilin 
nur. C 

.-.-------------------------------------------' 

ıRAILIEDG Adana biçki yurdu 
Refika Recep Tümerkan 

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

3-10 g. A. 

Yukarda gördüğünüz hayal değil, 1 ım-------- _______ j 
canlı bir hakikattır 

Bütün dünyaca, sağlamlığı ile tanınmış ve her tarafı en yüksek İngiliz 
Doktor operatör Yusuf Ziya Ôzbaka 

1 

çeliğinden yapılmış meşhur 

RALEJ GH Dünyanın en sağlam, en zarif, bisikletidir. 

Tetkik seyahatinden gelmiştir. Hastalarını her J 

sabahtan akşama kadar Hilaliahmer caddesind~ 
muayenehanesinde kabule başlamıştır. 8498 4 

1 

RALLİNİN Muhtelif tipleri vardır. 

RALLİ Markada, bisikletteki en son tekamülü göreceksiniz. 

Satış yeri : Dörtyol ağzı Kolordu caddesi 

8437 15-15 
M. Dedeoııu 

g. A. 

-----------------------------------------------
Seyhan İskan müdürlü~ünden: 

Ev adedi Yapılan tip Muhammen bedei 
Kazası ve köyü çift ve tek ve cinsi Lira Kuruş 

Kozan merkezi 
,, Pekmezci 
,. Ayvalı 
,, lhsanıhamit 
,. lmamoğlu 

Ceyhan Soğanlı 
Bahçe Haruniye 
Saimbeyli Doğanbeyli 

,. Şar 
,. Höketçe 

4 ve 
6 ,, 
7 " 12 " 39 " 

10 ,, 

4 4 
7 ,, 
6 

" 
11 ,, 
40 ,, 

6 3 
13 4 
10 

it 

10 ,, 
10 

" 

ve 6 karğir 5041 28 
,, 

" 
,, 8658 89 

,, ,, 
" 9085 07 

,, ,, 
" 

15985 56 
,, it " 

53939 41 
,, 5 kerpiç 15J00 02 

- karğir 5870 ()() 

" 
4468 10 

it 4468 10 

it 4468 10 

118284 53 
1- Pazarlık suretile eksiltmeye konan Seyhan vilayetinin dört kaza· 

sında yaptırılacak göçmen evlerinin pazarlık müddeti 1 Eylul 937 den iti· 
baren yirmi gün uzablınıştır. 

2- inşaat mahalleri ve yapılacak evlerin tipi , cinsi ve muhammen 
bedelleri yukarıda gösterilmiştir· 

3- Evler toptan bir talibe verileceği gibi her mevki ayrı, ayrı ve bir 
kaç ev birdende isteklisine verilebilir. 

4- inşaat için muktazi keresteler iskandan ve~ilccek mütebaki mal
zeme ve işçiliği müteahhide ait olmak üzere anahtar teslimi şartile yap. 
tınlacaktır . 

5- Teminatı muvakkate 0/o 7,5 olup kati teıninat için geri kalan 0/0 
7,5 istihkak raporlarile alınacak paradan tevkif edilmek suretile % 15 
şe iblağ edilir. 

6- Bu işte fenni liyakat aranmayacaktır. 

7- isteklilerin şartname, mukavele, proje ve planları görmek üzere 
her gün Adanada iskan dairesine ve bulundukları mahallin iskan daire. 
sine müracaatla Sıhhat ve f çtimai Muavenet Vekaletinin bu işler hakkında 
gönderilen lan, proje fenni ve hususi şartnamelerini görebilir • 

8- isteklilerin müracaatları her gün kabul edilir ve muvafık görül · 
düğü takdirde derhal ihalesi yapılır • 8483 3- 9- 15 

, 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Kuruş 

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

1 -Dış memleketler için Abone 

!
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir . 

l, _J 

.-------------
Kaçc;\kçılar vatan 

hainidir 

Kiralık koza deposu 

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

c 

Aşçı ve hizmej 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir ~ ' 
aşÇJ ve bir hizmetçi aranıyor· 
baamıza müracaat edilmesi. .. 

---1 
_______ .J.: 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, 
hassas makinesidİl 

,,, ~ ----· ____ ,,, 
! 

Bugece nöbetçi ecza~ 
Yeni Cami civarında . 
T oros eczanedi~ 

Umumi neşriyat müdüra t 

Macid. Güçlü 

Adana Türksözü matbaafl 


