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Dün Dolmabahçede tarihi bir gün yaşandı 

ARiH KURULTAYI 
Dün Atatürk'ün huzurunda açıldı 
Maarif Vekili, misafir profesörler, 

Bayan Afet ve diğer üyeler 
nutuklar söylediler 

.. 
O' Ecnebi profesörler ve profesörlerimiz tezlerini 

bugün okuyacaklar 
---

Tarih kurultayının toplandıjlı Dolmabahçe sarayı 

·n~tanbul: 20 TÜRKSÔZÜ muha- gelerek kurultayın programından bah-
11 tn) - ikinci Dil Tarih kurulta· setmiştir. 

ı A. bu~ün saat 10 da Büyük Şefi. Bunu müteakip lbrahim Necmi 
~ılı taturkün huıurunda ve maarif Dilmen yapılan kazı faaliyetini ve 
ılııı Safvet Arıkanın başkanlığında dil tarih kurumunun çalışmalarını 

·a< &1ıtır. anlatmıştır. Muzaffer Kükrer aynı 
ı, ffeı~ münasebetle kültür bakanı mevzuu tebarüz ettirmiştir. 

1 t, . Arıkan, kurultayın gaye ve Kurultayın salonunu dolduran 
J ite ' 1h kurumunun mesaisini tebarüz yüzlerce ecnebi davetli ve binlerce 

ı &" bir nutuk söylemiştir. • kişi hatipleri coşkunca alkışlamışlar-
1 \ınıı takiben kongra riyaset di- dır. 

r~tıııntihahı yapılmış ve dil tarih Bir kaç hatibimizden sonra ec. 
n \ı başkanlığı tarafından göste- nehi profesörlerden Bay Kitar kür-
k "•ınzetler listesi okunmuştur. süye gelerek, yeni Türkiyeyi ve yeni 

'fa1t~rııınun gösterdiği namzetler Türkiyenin dil tarih vadisindeki faa-
k • kabnl edilmiştir, Bundan son· liyelini kendi dilile tebarüz ettiren ha. 
ı~0"R-ra riyaset divanına Saffet raretli bir nutuk söylemiştir. Bu nut· 
tt n, Profesör Pikard, asbaşkan kun Türkçesi kurultay davetlilerine , 
l'~k 8Ckreterliklere lsmail Müştak aynen okunmuştur. 
a, on, Kemal Gener, Arif Ôzö'ler Profesör bu nutkunda Bayan Afe· 
11~:n Siddikanın seçildiği bildi. tiu son Bükreş kongrasına iştirakin· 
l\ı;ı~"r den ve oradaki büyük muvaffakiye. e ~ bakanı tekrar kürsüye tinden ve faaliyetinden bahsetmiştir. 
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Müreffeh bir millet harp etmeyi 
düşünmez. Fakir bir millet zora müra· 
caatı daha fazla düşünür. 

Dünyanın sulhunun dört mühim 
şartı vardır : 

1- Tahdid teslihat 
2 - Diğer milletlerin iç işlerine 

karışmamak . 
3 - Milletler arasındaki müna

sebetlerin iyi bir şekle girmesi. 
4 - iktisadi işlerde milletlerin 

iş birliği yapması . 

1 
Bundan sonra kürsüye gelen, 

Türk tarih kurumu asbaşkanı Bayan 
Alet Türk ve dil tarih kurumunun 
faaliyetini anlatmış ve bir tarihçe 
yapmıştır. 

Profes:r Afetin alkışla sona eren 
nutkundan sonra, kongra sekreterle
rinden birisi kurultayın toplanışı mü· 
nasebetile yalnıı bugün öğleye ka
dar gelen telgraflardan beynelmilel 
tarih komitesinden, ltalya tarih ku
rumundan, lstanbul üniversitesinden 
Ankara valisinden. lstanbul valisinden 

Bay Hasan Re,ıt Tankut 

gelen tel yazılarını okumuşdur. Bun· 
lar şiddetle alkışlanmıştır. Sekreter
lik, bunlara ayrı ayrı cevaplar yazıl
dığını da beyan etmiştir. 

Bundan sonra kurultay saat 4,40 
da dağılmıştır. 

Kurultay yarın yine saat 15 de 
toplanacaktır. 

Misafir profesörler ve profesör
lerimiz tezlerini yarın (bugün) oku
yacaklardır. 

TÜRKSÔZÜ: Saat 15 de gerek 
lstanbul ve gerekse Ankara radyo
ları Dolma bahçe sarayından nak'en 
kurultaydaki hareketleri neşretır.ekte. 
dirler. 

Frankta 
yeni bir~ 
değişme 
olmadı 

Türk borcu kuponları 
yakında ödeniyor 

lstanbul : 20 ( TÜRKSOZO mu
habirinden ) - Fransız frankı şim. 
dilik eski vaziyetini muhafaza et· 

metedir . Dün Londra Borsası bir 

ti:,_ Bu e 1 ~a sağ 
laştırıı
ı Ve su. 

in her 
fta nıu 

Amerika ile 
İngiltere 

- sterlini 146,68 frank olarak göster· 

r k ası için Amerika hariciye 
r. nıa1ı. nazırı B. Hul 

Modern d" 
trüd i k" ıınyadaJ mutlak bir le-

ey d ~ ansızdır ve imkansız olan 
'evüzl:rd: vardır . istilalardan ve 

rü ası • n sonra hasmın muha· 

~I 

D· 
unyanın ekenomi vaziyetini is. 

etmek IAzımdır 
• 

Gümrükler üzerinde bir 
antant yapmak istiyor 

BAY EDEN SON NUTKUNDA 
BUNUN TAHA'.<KUKU 'TEMEN· 

NISINDE BULUNDU • 

Londra 20 ( Radyo ) - Son 

bir nutkunda Hariciye Nazırı Bay 

miştir. Bir sterline Merkez Banka· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Eden şunları söylemiştir: 
"Dünyanın iktisadi vaziyetini 

bedbin bir gözle mutalea etmenin 
yeri yoktur. 

lngiltere, gümrüklerin endirilme 

si için Amerika ile bir antant yap
mağa hazırdır. Bu Antant her iki 
taraf ve aynı zamanda dünya için 
de bayırlı olaca~br. 

·-·-·--·- ·-·-·-·-··-·-·-·-~ ('" .. . 
i Uç Aylık ! 
' h "I "t ' i ta sı a ımız ı 
i Ankara(TürkSözü ! 
i Muhabirinden ]Finans i 
i Bakanlıg"' ı 1937 finans ! 
• • ı Yılının 3 Aylık tahsi- ! 
i lttını tesbit etmiştir. ! 
! Tahsilat 73.194.955 li- i 
"ası haliyeden 7 .00009 5 ! 
• • ! lirası sabıkadan ol- ! 
i mak üzere 80.195050 ! 
i B . ' i liradır. u senenın · 
! 3 Aylık tahsilatı 1936 
ı yılının aynı aylarına 
! nazaran 6.261.000 lira 
l bir fazlalık arz etmek- , 
! tedirl i 
. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ ·-·-· 

içeride 

Fransa içtimai bir 
tehlike karşısında 

• 
Üç gül 

( Hlklye ) 

Akdeniz kontrolü 
İtalya mutlak 

bir kontrol 
surette 
hakkı 

müsavi 
istiyor 

Mütemmim anlaşma metni Romaya tebliğ. edildi 

Tamir edlldlkten 
sonra Akdenlze doA· 
ru yollanan lngllte· 
renin Ursplt zırhlısı
nın 16 pusluk topları 

/ 

Roma 20 ( Radyo ) - Fransız 
ve lngiliz maslahatgüzarları bugün 
ltalya hariciye nazırı Kont Ciyanoyu 
ziyaret ederek Nyon konferansının 

mütemmim antantını tevdi etmişler. 
dir. Maslahatgüzarlar, lıalya hariciye 
nazırından, bir takım zıd tefsirlere 
meydan vermiş olan 14 Eylı11 tarihli 
ltalyan notası hakkında izahat taleb 
etmişlerdir . 

' 

-

Kont Ciyano verdiğ-i cevabda 
ltalyanın Akdenizin kontrolu işinde 
hükümetinin lngiltere ve Fransa ile 
kontrol müsavatını ileri sürmüş ol· 
duğunu ve ltalyanın Nyon konferansı 
mukarreratını kabul etmesi için bu 
müsavatın kabulü hakkında bir an. 
tanı yapılması icabettiğini söylemiştir. 

lngiliz hükümetinin aldığı bir ha. 
- Gerisi üçüncü sayfada -

: ·üzj\i<ŞARi<DA1 HERGÜN BiNLERCE 
BAŞl:IYA 1 ·· 

GAZ HARBi ÇiNLi OLMEKTE 
:...--·---·~----.. ~..._.-.-

Dünde 16,000 Çinliyi aldı Japonlar • 
esır 

Bütün Çin kuvvetleri ric'atta 
Bugün Nan kin bombardman edilecek 

Şanghay : 20 (Radyo) - Japon 
denizaltı gemileri Çin sahillerinde 
faaliyet icra etmektedirler. Şimdiye 

kadar Japon tahtelbahirlerinin bir 
faaliyeti görülmemişti. 

Tokyo : 20 (Radyo) - ,Nankin 
yarın öğleden sonr a Çin kuvvetleri 
tarafından bombardman edilecektir. 

Tokyo : 20 (Radyo) - Japon 
kıtaab Çinlilerin bütün cephelerde 
hatlarını bozmuşlardır. 

Şimdi şimali garbi cephesinde· 
ki 50,000 kişilik Çin kuvvetile çar
pıŞmalar devam ediyor. 

Japon bombardmanları neticesinde hurap olan 
Şanghay sokakları 

Tokyo : 20 (Radyo) - Uzak 

Şarkda Komünizmin nüfuzunu orta. 
dan kaldırmak için Japonya sonuna 

kadar, her ne suretle olursa olsun 
mücadeleye devam edecektir, 

Şanghay : 20 (Radyo) - Bu 
sabah şimal cephesindeki bir hava 
harbinde 9 Çin tayyaresinin yedisi 
düşürülmüştür · 

Nankin : 20 (Radyo) - Nanki· 
nin üzerinde şimdiye kadar görülme. 
dik bir şiddette hava maharebeleri 
c~ı eyan etmektedir. 

Dün yirmi bir Japon tayyaresi 
şehrin üzerine gelerl!k bilhassa, su 
depolarını, tayyare meydanını ve rad
yo istasyonunu bombardman etmiş
tir . 

Söylendiğine göre, Çinliler bu 
muharebede dört tayyare kaybetmiş
lerdir. Beşinci bir tayyare de düşer
ken pilotu kendisini paraşütle kurtar
mıştır. 

Japon tayyareleri şehri yirmi da. 
kika bombardman etmişlerdir. 

Japonlar bir hava muharabesin
de yirmi altı Çin tayyaresi düşür
müş olduklarını ve yalnız üç Japon 
tayyaresinin hasara uA"radığ'ını iddia 
etmekte iselerde Çinliler ancak on 
beş Çin tayyaresinin muharebeye iş. 
tirak etmif olduğunu ve bunlardan 
ikisinin düştiiQıinü söylemektedirler • 

Diğer ; tarafta Şanghayda ecnebi 
bir devlete ait bir müşahidin verdiği 
resmi rapora göre Japonların bu ha
va bombardmanı tesirsiz olmuştur. 

Şanghay : 20 (Radyo) - Cep· 
heden gelen haberler çok fecidir. Ja· 
ponların daha 16 bin ÇiDliyi esir al. 
dıkları bildiriliyor. 

Zehirli gazlar Çin kıtalarına mü
him telefat verdirmiştir, 

Şanghay: 20 (Radyo) - 140 

ıncı Çin fırkasında zehirli gaz kul· 
lanmağa başladılar. 

Japonya en teknik harp vasıta· 
tarını cephelere yığmaya devam edi
yorlar. 

- Gerisi üçüncü sayfada -

----------~~---------------------5 on Dakika: 
FUAR DÜN GECE VARiSi KAPANDI 

İzmir : 20 ( Türksözü muhabirinden ) - lzmir Fuarı bugün son gecesi· 
ni yaşadı . Bütün Fuar ışıklar içinde idi . Kapanış şerefine Park kaıinosun. 
da Fuar komitesi tarafından büyük bir ziyafet verildi . Belediye Reisi Dok

tor Behçet Uz Fuarın kapanış nutkunu söyledi. Fuar gelecek yıl daha zengin 
bir ıekilde açılacaktır . 

BAŞVEKiLiMiZ BiR BUÇUK AY MEZUN 
lstanbul : 20 (A A) Başvekil Malatya Mebusu ismet lnönüne talep ve 

ricası üzerine Reisicumhur Atatürk tarafından bir buçuk ay mezuniyet ve· 
rilm.iş ve baş vekalet vek~letine lktiot Vekili Celal Bıyar tayin dilmişıir. 
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Paris mektubu 

l Köylerden şehirlere akın Şehlır haberle a 

o 
1 2 A L t 

FRANSA Dan bir k8ç 
İçtim~i bir tehlike karşısında bulunuyor yangın oklu 

r- , ____ _ 

1932 de r ransada 1 Harp sonunun Poincare devrinde iyi günleri. 
buğday fiatı dünya fia· ni yaşamış Fransız köylüsü bu gün pek buhran
tının hemen iki misli o· lı günler geçiriyor. O zamatı :•trankıv başak~ar 
lan 175 frank idi. Yeni kurtaracaktır. Deniliyordu. Bu ıse bugdayın fıa
intihap senesi olan 0 tı istihsal masraflarını kapatamıyacak kadar düş
seneki bu yüks,~k fiat, müştür,, Köylülerin bu vaziyetten canl~r~ o ka. 

dar yanm ıştır ki , zahire satmamak tehdıdıne ka· 
Tardieus'un bir siyaset rar vermek üzeredirler. 
eseri idi . Bunun tabii Hükumet ise buna müsadere tehdidi ile 
neticesi, buğday istihsa mukabele ediyor. Acaba bu hale sebep nedir? 
linin artması ve fiatla· ______ ...., __________ • 

nin artması de fiatların düşmesi ol· 
du. Buğday fiatı 60 franka kadar 
düştü. Nihayet hükumet müdahale 
ederek asgari fiata narh koydu. Ve 
arian buğdityı satın alarak hayvan· 
fara yedirdi. 1936 da buğday mah
sulü az olduğundan fiatlar yükseldi. 
Ve bu suretle buğday buhranı sona 
crJi . Bu sene Blum şu cümle ile iş 
başına geçti: 

" Halkm satın alma kuvvetini 
artırac:ık, ziraat mahsullerinin fiatım 
yükselteceğiz. ilk iş olar k buğday 
fıatı, yeni devlet buğday dairesi ta. 
rafından 140 frank olarak tesbit edil
dı. Her şey kurtulmuş gibi görünü 
yordu. Lakin h~yal inkisarı çok geç
merlen başgösterdi. Paranın düşme
si, 40 saatlık iş haftası, Lehistan zi
raat amelesinin 14 günlük mezuni· 
yet kanunu her şeyi alt üst etti. O 
zaman 140 franka sevinen köylü 
şimdi yaşayalilmek için 200 frank 
sarf etmt ğe mecbur kalıyor. 

Bir Fransız gazetesi istatistiklere 
<layanar: k şunları yazıyor. 

1936 Mayısından 1937 Temmu· 
zuna kadar Zmıat mahs;ulle ri fia tı 

yüzde 40 yüks idi. Halbuki endüs· 
tri mamulaıı yüzde 70 artlı. Geçen 
sene Zir<>at ınahsulu fiatlarının art
ması tabii bir hadise idi. Halbuki 
Endüstri mamula tı fiatlarının artma· 
sı büsbütün suni başka sebeblerden 
ileri geliyorJu- Bu sebebler henüz 
sona crmediğ!nden fiat arasındaki 
fark gıttikçe daha artacaktır. De
mek oluyorki F ransada halk fırkası · 
nın iş başına geçtiği günaben itiba· 
ren köylü ve rençberin satın alma 
kuveti azalmıştır. Görünüşte Ziraat 
mahsullerinin fiatı a rtmış gibi isede 
Köylülür hakikatta zarar etmekte. 
diler. Çünkü mecburi olarak satın 

alacakları Endüstri mamulatını ev
velkine- nisbeten yüzde 70 pahalıya 
satın a ldıkları halde, kendi ziraat 
mahsullerini ancak yüzde 40 pahalı· 
ya satıyorlar. 

Bu suretle Endüstri en eyi müş
terisini yani kö,,Jüyü ve rençberi 
kaybetmiş oluyor. Şimdi de bunun 
neticesi olarak Endüstri mamula tı 

fia tlarının düşmesi ic;ap ediyor ki 
bunun ucu yine ameleye dokunlcak
tır. Bu suretle fasid daire kapanmış 
oluyor. Görülüyor ki halk cephesi 
Poli tikası da halkın satın alma kııv· 
vetini arbrma İşi ni haledernemiş bel· 
ki neticeyi biraz tehir etmiş oluyor. 
ŞidiJik ancak rencber ve Köylünün 
satın alma kuvveti şehirli ve amele· 
ye geçmiş bu İşte müvazenenin te 
minin ancak Y<"ni güçlük ve nıüca
dc)erle d de edilebilecektir. 

işte oldukca birtaraf Frasız me
hafılinin fikri budur. Buna bir kaç 
rakam daha ilave edelim. 15 Ağ<Js· 
tos 1937 zahire Kanunu buğday 
fiatmı şu!suretle tesbit ediyor.3 Harb 
sonu senesinin vasatisi alınarak fiat. 
lar hesab cdiliyorki bu, 197 frank 
tutuyor. Bu hesab dünya buğday 
Pazalarmın da göz önünde tutarak 
tashih edıliyor. Bu senenin mahsulu 
80 mil iyon yerine 70 mf liyon çift 
centncr (çift centner 200 kilo) ola
cağından bu~day fiatı 200 franktan 
fazla olması Jazımgelirdi. 
Halbuki hükümet tarafından 180 ı 

frank olarak tesbit edilmiştir. Bu· 
nun sebebi ekmek fiabmn yükselme· 
mesini tl'mindir. Halbuki zahire da· 
resi Ziraat mahsulatıoa azami fiat 
temini için kurulmuştu. Oiger taraf. 
tan pek zeki olan Fransız Köylüsü 
narh konmuş olmasa buğday fiatının 
ne kadar yükselecegirıi pek eyi bi-
liyor. Yabancı buğdaylar (Kanada) 
Buğda yanm 200 kilosu 240 frank 
tutuyor. Demek oluyorki serbest 
bırakıldığı takdiı de Fransız kölüsü
nün hakkı da hiç olmazsa 200 kilo· 
ya 240 fıanktır. Buğdaydan başka 
Sebze, meyve, yağ ve yumurtanın 

da satış fiatı istihsal masrafından 

daha aşağıdır. Fransaaa hayvan 
beslemek de zararlı bir iş olmuştur. 

Bütün bunlara karşı Fransız köy · 
lüsü ne yapıyor? mırıldanarak şe-

hirlere koşuyor ve eyi kazanan bir 
amele olmağa Çfllışıyor. Franaada 
köyden şehre kaçmak öyle bir hal 

almıştır ki bir çok köylerde tek bir 
erkek bulmak güçtür. Bu suretle 
Fransız halkının ekseriyetini arbk 
Köylü değil günden güne artan pro 
letarier t~kil ediyor. Hal cephesi 
Politikasının bir neticesi olan bu va 
ziyet F ransanın istikbali üzerindeki 
tesiri büyük olacaktır. 

Yumurta piyasası 
gittikçe düzeliyor 

Bulgaristan bizimle re
kabete girişti 

İstanbul [ 20 Türksözü Muhabi
rinden ] 

Yumurta piyasası yavaş yavaş 
canlanmıya yüztutmuştur. Yumurta 
larımızın belli başlı rakibi Bulgaristan 
yumurtalarıdır. Bulgarlar son altı ay
da yirmi bin beslenmiş Tavuk ihrac 
etmişledir. Bu müddet içinde yanlız 
Almanyaya 96 bin sandık yumurta 
gönderilmiştir. Bulgaristanm bu se· 
neki yumurta hasılatı malüm olma 
makla beraber EyJule kadar 150 
bin sandığın ihraç edildij'i anlqıJ. 
mıştır. 

Memleketimizin kırk senedenbe. 
ri müşterisi olan bazı memleketledc 
Bulg.ar yumurtaları kuvvetli bir ra 
kip vaziyetindedir. Evvelce 300 bin 
sandık yumurta ihrac ettğimiz hal· 
de bu miktar her sene azaJmıya yüz 
tutmuştur. 

Bunun başlıca sebebi, Türk yu
murtalarının Bulgar yumurtaların• 

dan daha pahalıya verilmesidir. Hal
buki Türk köylüsü için hiçbir ser 
mayeye mal olmadan "kendi gelen,, 
bir mahsul telakki edilen yumurta· 
larımızın fiatlarını biraz daha ucuz
latmak dış piyasalarda kaybettiği. 
miz eski vaziyeti çarçabuk kazandı
rabilecektir. Almanya ile yapllan 
yeni anlaşmada Türk yumurtalan 
için de geni~ bir kontenjan verilme· 
si yumurta tüccarlanmıZJ sevindire· 
cektir. 

Samanlıkta kibritle 
oynıyan çocuk 

Dün saat 14,30 da Karasoku 
da Hana Hüseyine aid olan baada· 
ki samanlıkta yangın çıkuµ§br. Yan
gın saat 2,30 sıralarında başlamış· 
br. Samanlığın üst tarafındaki ev 
halkı telişa dü~üt ve süratie eş
yaları taş•mata başlam1Şfardır. Bu 
sırada yetişen Etfaiye yangının önü
nü almıştır. Bu suretle ilk yangın 
söndürülmüştür. Fakat saat 6 sıra · 
larında samanbkta tekrar ateş baş 
göstermiıtir. Etf aiye yine ikinci defa j 
yetişmiş ve geç vakla kadar yangı· 
nı söndürmekle meşğuJ olmuştur. 
Aldığımız malumata göre, yangının 
sebebi ötedenbcri handa bulunm.lcta 
olan küçük bir çocuğun elinde kib
ritle samanlıkta oynaması ve yak
tığı kirbitlerle samanları tutuşturma· 
sadır. 

Yangının söndürülmesi üzerine 
Etfaiye ve mahalle mümessili çok 
çalışmıştır. 

Bir yangın deha olufordu 

Çınarlı mahallesinden Hacı oğlu I 
Mahmut söndürmeden evin üst ka· 
tından sokağa attığı sigara izmariti 
alt kat odasının penceresinden gire
rek oda içerisindeki pamuklara det
IDİf ve bunlara tututtwarak bir yaa· 
gın başlamıştır. Etfaiye yetişerek bu 
yangını söndürmüştür. 

Şehrimiz Muallim 
mektebi mezunları 

Vekaletçe muhtelif yerle
re tayin edildiler 

Şehrimiz Muallim mektebi 937 
mezunlara Maarif Vekaletince muh
telif yerlere tayin edilmişlerdir. 

B. Mustafa, Latif, Salih, Ah
med, lbrahim, Mustafa, Behçet, Mus
tafa Enver lçcJe ; Mc-hmed Zeynel, 
Ali Samsuna ; Tahsin Kütahyaya; 
Mehmed Adnan Giresona ; Ali Mu 
rad Gazi Antebe ; lbrahim A kat , 
Hasan Şükrü, M. Kemal, Mehaaed, 
Veli, Sungur, Emin Ankaraya; Ü· 
rif Antalyaya ; Mustafa Alper Si
vua; lbrabim Seyhana; Muzaff~r 
Mardine; Ahmed Sami Urfaya; Ha
san Erdotan , Kadri. , Halim Zoa
guldata; Ali Yawz Çoruma; Yuaıf 
Bahaeddin, Emin, Abdullah S.0-
ba, Ahmed Baykal, Mebmed Acar· 
otlu Erzuruma; Enver Bitlise; Şer• 
feddin , Yusuf Karabet , Mustafa 
Kirazaoğlu Ağraya; Sakib Karsa ; 
lsmail Tekirdağına; lbrahim Alper 
Kırşehire. 

ldmanyurdu 
Bir gardenparti veriyor 

Mıntılamız şampiyonu olan A· 
dana ldmanyurdu 9 birinci Teşrinde 
verilmek üzere bir gardenparti ter· 
tibetmiştir. 

Gardenparbnin çok güzd ve 
çok etlenceli geçmesi için tertip he· 
yeti büyük bir faaliyetle çalışmak· 
tadır. 

Bir çok sürprizltr ve enteresan 
eğlencelerle beraber zengin bir pi· 
yango da tertibedilmektcdir~ 

Gardenparti ~Seyhan kıyısındaki 
belediye danliğinde verilecektir. 

İdman Yurdu idare Heyeti 
seçimi yapılamadı 

idman Y•rdu yılhk idll'e seçimi 
ekseriyetin hulunmadıpdan önü· 
mii~deki Pazar giİ!IÜnc ber.ak}lnllf· 
tır • 

; 1 
, 

Köy yolunda cinayet 
-

Fundalıklar arasından, elinde tabanca 
ile fırlayan ad~m bir genci öldürdü 

~~-------·------~---
Cinayette bir kadın parmaiı olduğu anlaşıldı tahki

kat ve takibat neticesi ndekatil yakalandı 

Cesedin cebinde bulunan istida 
esrar perdesini çözdü 

Misis ile Dabağzade çiftliti ara
sında şosa üzerinde Veli adında 
birisi tabanca ile Mehmet oğlu Ca 
feri feci bir surette öldürmüştür . 
Cinayet hakkında edindiğimiz ma· 
lumalt yaZJyoruz : 

Cumartesi günü akşam üzeri 
Mehmet oğlu Cafer yaya olarak Mi· 
sise doğru gitmektedir • Yolda, sa
manını satıp boş arabasile Adana. 
dan dönen Mustaf aya rastlıyor ve 
kendisini arabasına almasıru rica 
ediyor. Mustafa Caferin bu ricasını 
kabul ederek kendisini arabasına 
alıyor. Araba iki tarafı fundalıklar 

ve koza tarlalarile çevrili olan şo
sada ağır ağır gitmektedir . Araba 
sık fundalıktı yoldan geçtiği bir sı. 

rada fundahklat' içerisinden elinde 
tabanca ulan bir adam ıüratle fır
layarak arabaya doğru hücum edi· 
yor. 

Ani olM bu çıkıştan ürken hay
vanlar araUJI bütüa kuvvetleril 
~ tarı.. içed.., sürüklsste 
~-Arabam ..... i. De 

olWiıau...a.ma

üzerinden b41Şhyor. Ve az zaman 
içinde katlin içinde bir kadın parma. 
ğı olduğu anlaşılı}or. 

Tahlukat derinleştiriliyor. Bun· 
dan yirmi gün evvel Ceyhanda ni · 
kah olmaksızın karı koca halinde 
yaşıyan kıptılardan Murad ve Ayşe 
aralannda çıkan anlaşamamazlıklar
dan dolayı Ayşe dayısı H .. sanın 
yanına kaçtyor. Bundan kscuı Mu
rad çok fena hiddetleniyor ve zaten 
nefret ettiti Ayşeyi b.çakla vuru. 
yor. Ar.,e hastahaneye ve Murad 
hapishaneye konuyor. 

Murad ölen Caf erin kardeşidir. 
Cafer ölümünden bir gün evvel 
memleket hastahanesine giderek 
yarah Aneyi ziyaret ediyor. Fakat 
AYf9 Caferi hademeler vasıtasile 

k• trllT' dışan savıyor. Ayni gün 
7-8 q.a Ayşeyi ziyaret ediyor. 

· işte ltatifin Ayşenin akrabaların
dan biri olduğu bu suretle anlaşılı

yor. Katilin kim olduğu anlaşıldıktan 
sonra artık onu yakalamak işi kalıyor. 

Bu iş de sür'atle tamamlanıyor. 
Katil Ceyhan mınbkasmdan data 
doğru kaçarken elinde tabancasile 
birlikte yakalanıycr. Katil dün su· 
çunu itiraf etmiştir. Müddeiumumi
lik soruşturmalara devam etmekte· 

Bismarkın Sevd 

M aruf Bismark, 47 yaşın~ 
duğu sırada, 1862 senesı 

ğustosunda Biyaıiçte Rusyanın 
sel sefirinin zevcesi ve henüz 22 
da bulunan prenses Nikolay 
görmüştü. Bu genç kadın çok 
zeldi; ve Bismark, cihanı siyase 
titr.::tmiş olan sert, haşin dip 
bu kadına birdenbire çıldırasıya 
şık olmuştur! Bu aşk: Platonik 
hiyeti geçmemiştir. 

Genç kadının da müsaid ve 
liyim davranmasına rağmen Bis 
bu kadının sadece "amcası" kal 
tır. 

Bismark bu kadına o kadar 
tutmuştu ki, ne Avusturya · Pr 
ne de Fransız ·Alman 1870 ha 
de kendisiyle ınektuplaşmaktan 
ri durmamıştar. 

Güzel Rus prensesi 1875 de 
müştür ve ölümüne kadar da 
markın resmini havi bir madal 
göksü üzerinde taşımıştır. Tam 
sene sonra bu aşktan tekrar ba 
dişimiz, Bismarkın yeni bir tere 
halinin intişarı hasebiledirl 

işsiz Muharrirler 
ve beyaz sarayı 

B irleşik Amerikada işsiz . k 
kalem ve fikir sahiplerıol 

bulmak üzere bir takım reh 
yazdm1mağa başlanmıştir. ilk 
bcr intişar etmiştir; ve beyaz sa 
aiddir. Bu esere göre: 

Beyaz sarayın safi merme 
yapılması kararlaştırılmışken 

mer f ık danı yüzünden bu cm elifi 
hakkuna mani olmuştur. Beyaı 

ray malum olduğu üzere A 
Cumhurreislerinin resmi ikam 
hıdır. Bu münasebetle şimdiki 
hurreisinin amcası olan Teodor 
ve itin spor merakından bahsedil 
tedir. Japon güreşini ilk öğ 
Amerikalı bu Ruzvelttri 

.... ri çekerek hayvanları dul
eh11 l ık iRJor. Cafer bir tecavüse 
........... Dl anladapada bçr 
ruk için araiNadaa atlayor • araba 
ise .-t liiNtle koza tarlalan içeri· 
sine. deinı kaçıyor. 

Cafer düştüğü yerden henüz doğ· 
rulmadan yollamı kesen Veli elin
deki tabanca ile Cafer~ beş el .ateş 
ediyor ve Cafer derJaal öliiyor. Ka· 
til bunun üzerine f<>S8DID sol yanın· 
daki koza tarlası ve fundalıklar ara. 
sandaki demiryolu istikametine doğ· 
ru ~mata başlıyor ve gözden 
kayboluyor . 

dir. Suçlu bu günlerde şehrimize ge- • 
tirilecektir. 1 

Tuhaf bir İane! 
ngilkrede Bradford hastarı 
hersene muayye-n günde ufaktt 

Tam bu sırada. biraz uıakta ko· 
za tarlamda çalışmakta olan Ame 
le Mustafa silah seslerile beraber 
biril'Jin de kaçbğını görünce bir ci· 
neyetin vukubulduğunu anlıyor. 

Bunun üzerine deıhal katilin kaç· 
t&ğı tarafa doğru koşarak katili ya· 
kalamak istiyor. Bir •müddet takibe 
devam ediyor. Fakat aralanndaki 
mesafenin çokluğunu görmesi yü· 
zünden geri dönüyor ve. am~e1,.rden 
birini, vaziyeti haber vermek üzere 
Misis karakoluna rönderiyor. 

Karakoldan muhtelif istikamet. 
fere müfrezeler Ç1karalc katili arama
ğa başlıyorlar. Fakat arazinin faz. 
la arızalı ve karanlığın çökmesi üze
rine takip neticelenmiyor: 

Müddeiumumi Muavini Şeref 
Gökmen, bölük kumandam Reşad 
ve HükUnıet doktoru Cemil birlikte 
cinayet mahalline gidiyorlar ve ya. 
pdaa bütün aratbrmalarda ne cina
yetin sebebjt\re ne de katilin kim 
olduğu anlapjaıruyor. Tam bu sıra
da maktulün üzerinde bir arqtırma 
başlıyor. Ve cebinden bükülmüş bir 
katıd çıkanlıyor. KağısJ tedkik edi· 
liyor ve bunun Ceyhan hukuk mah· 
kemeeüıe verilecCk olan bir arzuhal 
olduğu görülüyor. 

Arzuh 11, Ceyhanda davacı Meh· 
mçd otlu Muradın, Ayşe ve dayısı 
aleyhinde Ceylıan hukuk mahkeme 
sinde nip~ bozulmasından dola
yı açtı&ı tazaıioat davasıdır •. 

Tahkikat sür'Mla bu arıvbal 

ası ::x:a as:z z es ::=:www::ı L&L:: s::s 

Maarif Müdürü tetkikat 
yapıyor 

Maarif Miidür Vekili Bay Nadir 
iki müfettiş bir mühendis ile birlik

tedün Hıdırlı, Hawtlu Bahçe ve Kara 
taş mıntakasındaki mektepleri tedkik 
eder ek şehrimize dönmüşlerdir. 

Bir kadını bıçak
layıp parasını 

aldılar 

Mansurlu nahiyesi (Feke) civa· 
rında çadırda ntur.an Karahacili ClŞi· 
retinden Hacı kızı ve Süleyman ka· 
rısı Ayşe yalnız olarak çadırda bu· 
lunduğu bir sırada F ekenin Condu 
köyünden Hacı Ali ağlu Hüseyin 
ve Şahmuratlı köyünden Ramazan 
ve ayni köyden Mustafa oğlu Mah
mut silahlı olarak çadıı a girmişler 
ve Ayşeyi yaralıyarak 400 lira para 
ile bir çuval. yün yapağı alıp kaç
mışlardır. Suçlular yakalanmışlar
dır . 

Türkiye Turuna çıkan 
bisikletçilerimiz 

Dün gazetemize ıelen bir telgra· 
fa göre; Türkiye Turuna çıkan bi. 
ıikletçilerimiz Pazartesi sabahı Kay
seriden hareket etmişlerdir ve dün 
Nijdeyc gelmişlerdir. Sporcularımız 
Pcrtembe günü öğleden sonra Ada· 
na ~a bulwıacaklardır. Genç sporcu
larımız Adana sporcu arkadaşları 
tarafmdan merasimle karşılanacak· 

lwdır, 

yaşlıca bir adam gelir ve nö 
Doktora bir lrıgiliz lirası iane 
ve: 

- Her senem için bir liral 
yerek gider. 

Busene bu adam gorunm 
Yapılan tahkikatta bu adamca 
zengin olduğu ve hayatının bir 
nesini daha idrak ettikçe birçok 
yır müesseselerine birer li ra " 
ği anlaşılmıştır. • 

Bedevilerin köpeklerı 

Ç öl Araplarının deveden kı)' 
li hayvanı yoktur: derler· 

yanlıştır. Çünkü çöl adamlarının 
liki denilen köpekleri de bir e 
deve kadar kıymeti vardır. 

Bu köpekler bir at kada' 
imişler. Araplar bunları o kadar 
verlermiş ki, Saliki bir köpek Y 
ruladığı zaman sahibi bir ço 
dünyaya gelmiş kadar sevinirrı> 

1 :;ı,tr rlcrn: mal )anınra ka)bolur. Sigortalı 
ya n ın<'4; bed-li derhal ödeııir. 

.•• Slga 

GUVEN::~~ 
a81ER BANK ve 
UILlK ve EYTAM 

Kurumu 
G

.. , 
uven e güveniniz. Ve ; 

gortalarınızı güveaerek veriniz 
MUrecaat : Rıza Salih Saray 
No: 11 A. Bebekli Kılıse sok 

l'ostıı lo:utw u : 9S Tel fo• ' 'o : 265 

8413 20-30 

Hayvan hırsızı Cürm 
meşhut halinde tutul 

Urfah Mahmut oğlu Haci 
ley nan , Yusuf oğlu Mahmut a 
da birisine aid, Mürşidin fabr 
civarında arabaya bağlı bulunan 
öküzü çalarak götürürken Cür 
meşhut halmde yalcaJanmıştır. 
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HiKAYE ~ 
•• •• 
UÇ GUL 

B' Bundan yıllarca evvel Şvabenli 
Y bir köylü, panayır yerine gel. 

. di Biri iyi, biri fena huylu olan 
1ki kızıda kendisile birlikteydi. Pa 

eti, llayır yerinde herşey satılıyordu. 
!e Çalgıcılar, ·eğlenceli havalar çalı· 
a Yorlar, uzak yerlerden gelenler, gü. 

le oynıya eğleniyorlardı. 
Yabancı satıcıların ortaya ser 

dikleri mallar; çocuk, kız, kadın 
llıiişterilerin gözlerini Üzerlerinde 
lopfuyor, erkekler, onların istedik
leri şeyleri satın almak için pazar-

r ~h girişiyorlardı. Köylünün fena 
. Uylu kızı da bir kat ipekli esvap 

r 
18ledi. Alın !erile güclük çekerek 

n Para kazanan babası, biriktirdiği pa· 
tanın bir kısmiyle bu ipekli esvabı 
satın aldı. Fena huylu kız, sırtındaki 
iade köylü elbisesini çıkarıp bir 
kenara attı ve ipekli şehirli esvabını 
&İYdi. Oyun arkadaşlarının önünde 

ii ~arı! parıl dönerek, kurum satmağa 
0Yuldul 

iyi huylu kızı, öteyanda bekli. 
Yordu. Hiç sesini çıkarmıyordu. 

1 Fakat babası onu da düşündü. 
k• Ne istediğini sordu. Parası yetmek 
ne hrtile, istediği her şeyi alacağını 
e Söyledi. Bu kızı, bir "Gül kralı,, 

elde edilebilirse, sevineceğini söyle
llıekle iktifa etti. 

.. Gül fidanının hir sapı üzerinde 
~ç !rül bulununca, bu saka eskiden 
Gül kralı,, derlerdi. Baba aradı, 
taradı, dört bir tarafda türlü türlü 
gijl!er açtığı halde, böylesini bula· 
llıadı. iyi huylu kız, köye eli boş dö· 
~erken, fena huylu kız, onun buda· 
•ca saydığı bu arzusu~la alay edi. 
Yordu. 

Baba, iyi huylu kızının arzusunu 
Verine getirmediği için üzülüyordu. 
D 01da hep etrafına bakınıyordu. 

erken bir dönemeç yerinde adam 

~y~:d;.ı~:~ b:ıı~:ıi ~~:~~y::c~~~ 
it sap üstünde üç gülü, yani eski 

1~bir!e "Gül kralı,, nı seçerek sevin
dı. 1'ırmandı, çakısile bu sapı kesti. 

1'am bu aralık ta bir ayı, çalı-

f ·~· İK "A'~·~ ·~ ·; "I 
..................................... 
Iıklar arasından fırladı; büyük, yeş'.l 
ışıklı gözleri parıl parıl yanarak 
ürken adamın üzerine atıldı, onu 
pençeleyip yere yatırdı. Tazyike baş 
(adı. 

Bu sırada iki kızı da geriden 
sökünettiler. Fena huylusu, korkuyla 
haykırdı. Va~iyeti ilk gören, oydu. 
Haykırmasiyle heraber de, dikenler 
ipekli esvabını yırtmasın, diye etek
lerini tolapyarak, kaçtı. 

Fakat kızkardeşi. korkusuzcası· 
na ilerledi, çalı çırpı arasına girdi, 
çıplak kollarını dikenlerle yer yer 
sıyrılmasına, kanamasına hiç aldırış 
~tmeden, sokuldu, tatlı sesiyle ba
basına cesaret verici sözler söyliye· 
rek, ayınının pençelerini babasının 
omuzlarından ayırmağı denedi. 

Gözlerini kıza çeviren ayı yük· 
sek sesle bağırdı: 

- Babanı asla kurtaramazsın 

bir şartla, onun canını bağışlarım. 

Benimle evlenmeğe ve birlikte ya 
şaınağa razı olmalısın! 

iyi huylu kız, titredi, Bununla 
beraber, babasına olan sevgisi, kor· 
kusund1n daha ziyadeydi. Göz1eri 
ni kapayıp, şöyle fısıldadı : 

- Onun yerine beni ali 
Ansızın, ismile çağrıldığını işit 

ti. Gözlerini açtı. Babası, yanıba. 
şında sapasağlam duruyordu ... 

Yanında duran asil tavırlı, süs· 
lü giyinmiş yakışıklı bir delikanlı da 
kendisine bakıyordu. Gül çiti muh· 
teşem bir bahçenin ta orta yerinde 
ele gene muhteşem bir şato görün. 
müştü 

Bu şatoda, bol bol güller açan 
bahçe ortasında, mesut bir yuva 
kuruldu. Kölünün iyi huylu kızı, o 
günden itibaren asil prensin karısı 

olarak buraya yerleşti. Ve her Yaz 
göğsünde daima bir sap üstünde 
yetişen üç gül "Gül Kralı" taşıma· 
ğı hiç mi hiç ihmal etmedi! 

ir 
k 

İstanbulda da bir ı Akdeniz Kontrolü 
er 

rı 

r. 
y 
c 
ııı 

tik 
n 

r!ll 

tnotörlü tayyare 
llıektebi açılacak 

h l~t~ııbul : 20 [ TÜRKSÖZÜ mu· 
1'~·bırınden ] - Ankara ve İzmirde 
I u.rkkuşu için yapılan paraşüt kule· 
brı çok rağbet gördüğü halde 
Unların bir eşi henüz İstanbulda ya. 

i' 1 ıııarnıştır. Türk Hava Kurumu ku· 
;ııiıı muhakkak surette Bayazid ve 
d ultaııahrned meydanlarından birin· 
: Yapılmasını istemesi ve belediye· 

ııın de Yenibahçe çayırında yapıl
rtıasi İçin israr etmesi yüzünden bir 
lüri" b u ir anlaşma elamamıştır. 
. Bıı hususta son olarak belediye 

ııın T·· H K . 
1 

ur . ava urumuna vermış 
0 duğu cevaba göre lstaubulda pa
;aşüı kulesinin yeri ileri şehir plan 
?~rnalitesi ikmal edilip meydana ge. 
lırıldikten sonra tayin edilecektir. 

Şehir planı gelecek sene tam 
olarak meydana çıkarılacağına göre 
Paraşüt kulesi ancak bu zamandan 
~ yapılacak demektir. Esasen 

b 
Urk Hava Kurumu Merkezi, lstan· 
uf · · 

1 
1 <;ın gelecek seneden itibaren baş 

aınak üzere bir Türkkuşu faaliyeti 
programı hazırlamaktadır . 

Bu programa göre İstanbulda 
~araşüt kulesi ile beraber bir de An. 
t .~r1ada olduğu gibi leyli olarak mo 
or 11 tayyare mektebi açılacaktır. 

Her .. ene Türkkuşunu !stanbul 
t•leb, ı ço~aldıgınd~n kuru1J1 genç. 

/ 

- Birinci sahifeden artan -

bere göre, İtalya bu hususta yapıla· 
cak müzakerelerle kanaat edecek ve 
ihtilat bir komproıni ile halledilecek. 
tir . 

Paris : 20 ( Radyo ) - İngiliz 1 
ve Fransız maslahatgüzarlarile Ciyano 
arasında Romada yapılan mülakat 
için jurnal diyor ki : " Nyon anlaş

masını bozmak imkansızdır. Şu hale 
göre bu temaslardan doğacak fikir 
birliğinin ne gibi bir fayda temin 
edeceği malum değildir . 

Paris : 20 ( Radyo ) - Akdeniz 
filosuna mensub bir çok gemiler bu 
sabah Akdenize açılmışlardır . 

Uzak Şarkda baş
lı yan Gaz Harbi 

Şanghay : 20 (Radyo) - Japon 
tayyareleri Nankin üzerinde ceve· 
lanlar yapmışlardır. 

Dündenberi 26 Çin tayyaresi dü
şürülmüştür. 

Tokyo : 20 (Radyo) - Japon 
hükumeti ecnebi devletlere müracat 
ederek Nankindeki te.baalarmı tabii· 
ye etmelerini çünkü bu şehrin bu 
n;ıntakadaki Japrın ordusunun hare· 
katı için artık bir merkez _halini al· 
dığını bildirmiştir. 

lerin uçuf, tatbikat ve ders yerlerine 
gide!ıilmeleri için bir kaç otobüs de 
satın .,Jacaktıı. 

İSPANYA V AZlYETİ 

italyanlar 
7.000asker 
göndermiş 

Londra 10 [ Radyo ] 
Asi ispanyaya 7000 ltalyanın gön. 
derilip karaya çıkarıldığına dair bir 
haber yayılmışsa da Roma mahafili 
böyle bir şeyden haberleri olmadı 
ğını söylemektedirler. 

Fransa ile lngılterenin ispanya 
sahillerini denizden kontrol etmele· 
rini Alman efkarı umuniyesi çok 
fena karşılamıştır. Alman siyasi ma. 
hafiline göre bu deniz kontrolü e
sasen inanılacak bir şey değildi. 
Gazeteler daha açık bir surette fi
kirlerini söylemekte ve lngilterenin 
bilhasa f tz )yanın menfaat ve nufu 
zunu hesaba katmaksızın Akdeniz· 
de Hegemonya tesis etmek arzu· 
sunda olduğunu yazmaktadır. 

!&panyanıo şimalinde ve Leon 
cephesinde F ı anko kuvvetlerinin 
ilerlediği haber verilmektedir: As. 
turyasıntşark cephesinde F rako kıta· 
atınının yeni mevziler işgal etmekte 
oldukları haber verilmektedir. 

Sovyetlerde 
Bir sene içinde 822 

yakalanmış 
casus 

Londra : 20 (Deyli Ekspres ya
zıyor) - Son on iki ay zarfında 

Rusyada 862 ca~us tevkif edilmiş 
tir. Bunların 562 si son üç ay zar· 
fında yakalanmıştır. Bu haberi Mos 
kova resmi radyosu vermektedir 
Leningract polis müdürü Zakovskı 
geçen sene Yivoniev ile birlikte idam 
edilen Kamennefin oğlunun tevkif 
edildiğini bildiriyor. Aleksandr Ka· 
mennef çalışmakta olduğu bir aske· 
ri laboratuvarı berhava etmek İçin 
plan kurmakla itham edilmektedır. 

Nazilli fabrikasının 
açılma töreni 

Nazilli : 20 (A.A.) - Nazilli do· 
kuma fabrikasının açılma resmi 1 O 
Teşrinievvelde yapılacaktır. 

F rankta yeni bir 
değişme olmadı 

- Birinci sahifeden artan -

sınca 625 kuruş alış ve 627, 7 5 ku. 
ruş satiş fiyatile tesbit olunmuştur 

Ünitürk sabah 13 liradan açılarak 
biraz yükselmiş ve 13,30 lirada ka
panmıştır. Ünitüıkün kupon tediyatı 
için hükumetimizle yapılan anlaşma
ya ve mevcut kararnameye göre 
kuponların frank ve dolarla öden 
mesi icap etmektedir. ikinci teşrinde 
ödenecek kuponlar dü,iik frank kıy 
metile ödendiği takdirde kupon ba· 
şına 80 kuruş isabet edecektir. Ge
lecek mayısta kuponlar dolarla öde
necektir. Bu suretle dolar hesabile 
bir kuponun bedeli 94 kuruş ola
caktır. 

Dün, Merkez Bankası hisselerı 
90,50 liradan , Aslan çimentasu 
10,10 liradan muamele görmüştür 
Diger hısse ve İahvıller uzerinde 
hiç bır rr.uıımele geç wemıştir. 

Sahife ı .3 

! ı BELEDİYE İLANLARI 
1 

~-------~----,~-------------------
İstanbulda 

PALAMUT BOLLUGU 

20,000 palamut dün denize 
döküldü 

lstanbul : 20 (TÜRKSÔZÜ mu · 
habirinden) - Son günlerde fazla 
palamut çıkması yüzüden yine fiyat· 
Jar bir hayli düşmüştür. Balıkçılar 
dün onbin çift palamutu denize dök. 
müşlerdir. Buna sebeb balığın ihti· 
yaçdan fazla olması ve ayni zaman· 
da havaların sıcak gitmesidir. Gelen 
haberlere göre ; iki büyük firma Is. 
tanbuldan balık mübayaasına gele· 
cektir. 

------·------
Altmışlık bir 

muhtar 

Köyün güzel genç kadını
nı nasıl kaçırdı 

Balıkesir : (Hususi) - Balıkesi· 
rin Sındırğı kazasına bağlı Kocaeli 
köyünde çok entersan bir hadise 
olmuştur. Vaka şudur: 

Bu köyün 60 yaşındaki muhtarı 
Emin bundan bir müddet evvı:l ay
ni köyde Ali ile Elif isminde iki 
genci evlendiriyor ve bu fakir deli· 
kanlı ile kıza da paraca yardım 
ediyor . 

Aradan bir sene geçiyor . Muh
tar Emin bunları işlerinde çalıştır· 
mak suretile alacağını ödetmiş olu. 
yor. Fakat Muhtar güzel Elife abayı 
yakmış olduğundan kadına takılma
ğa başlıyor. Vaziyeti tehlikeli gören 
Elif işi kocası Aliye açıyor. Ali de 
Elifi köyden alıp Bigadıç'a götürü- ı 
yor ve kendi bir işi çıktığından baş· 
ka tarafa gidiyor. Bu vaziyeti haber 1 

alan muhtar derhal bir arkadaşile 
Bigaclıç'a giderek bir gece Elifin bu 
lunduğu eve tavandan girerek kızı 
kaçırmışlar ve köylerine getirmişler
dir. Hadiseyi haber alan jandarma 
Muhtar Emini yakalamı ş ve tevkif 
etmiştir. Muhtar Emin 65 yaşında 
ve dört çocukla torun sahibidir. 

Aşçı ve hizmetçi 
atanıyor 

1 Evde çalışmak üzere bir kadın 1 
aşçı ve bir himıetçi aranı}or. Mat. 
baamıza müracaat edilmesi. 

Bugece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczanedir 

Seyhan vilayetinden: 

Hususi Muhasebenin (2599) iki 
bin beş yüz doksan dokuz lira (80) 

seksen kuruş muhammen bedelli ev· 
rakı matbuası bu ann yirmi seki

zinci salı günü saat 11,00 de ihale 

edilmek üzere açık eksilt meye ko
nulmuştur . 

isteklilerin şartname ve nümu. 
neleri görmek i,izer.e her gün Hu· 

susi Muhasebe müdüriyetine ve ihale 
günü de muhammen bedel üzerinden 
0 'o 7,5 pey akçalarile vilayet daimi 
encumenine müracaat eylemeleri ilan 

olunur . 8518 17-21-24-26 

Müvellidülbuhar kazanlarla motör kullanan-
ların nazarı dikkatine : 

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

Bugüne kadar kurulmuş olan motör sahiplerinden bu vakte ka
dar ruhsat almayanların 30 Eylul 937 sonuna kad~r müracaat edip 
ruhsat almaları ve bundan sonra kurulacak motörlerin de ruhsat alma· 
dm kurulmaması ilan olunur. 12-16-21-25 

8509 

1 - Açık eksiltme suretile yaptırılacağı evelce ilan edilen Atatürk 
Parkı elektirik tesisatı için teklif edilen fiat haddi layıkında görülmediğin
denaçıkeksiltme müddeti uzadılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 3995 lira 45 kııruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (300) liradır. 

4 - ihalesi Eylunun 30 uncu perşembe günü saat on beşte Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. 

5 - Bu işe ait şartname, keşif, Plan ve sair evrak Belediye yazı işle· 
ri Müdürlüğündedir. isteyenlere parasız verilir. 

6 - İsteklilerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte Belediye En· 
cümenine müracaatları ilan olunur. 

8528 

Fatma Dikmen 
Asfalt caddedeki Biçki Dikiş Yurdu kayit ve kabul muamelesine baş· 

lamıştır. 8515 4-10 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

-
kanunu iş 

kanım No. 3008 : 

-Dünden artan-

Kabul tarihi : 8161936 

Neşri tarihi : 151611936 

c) İşçinin, işinde ve işverenin her an emrine hazır bir 
makla beraber çalıştırılınaksızın ve çıkacak işi bekleyerek 

halde bulun. 
boş geçirdiği 

zamanlar ; 
ç) Uhdesindeki işin asıl işyerinde görülmesi İcab eden işçinin, işveren 

tarafından başka lıir yere gönderilme~i veya işverenin evinde meşgul edil. 
mesi suretile asıl işini yapmaksızın geçen zamanlar ; 

d) Emzikli kadın işçilerin çocuklıırına süt vermek için tayin edilecek 
olan zamanlar ; 

35 36 ve 37 nci maddeler mucibince tesbit edilmiş bulunan günlük 
' 

kanuni çalışma müddetleri içinde sayılır ve bu sebeplerden dolayı işçi 
ücretleri hiç bir türlü eksiltmeye uğratılamaz. 

Yukarıki fıkranın her bir bendinin tatbikatına müteferri hükümleri 
havi olmak üzere nizamnameler çıkarılır. 

Birinci fıkrada yazılı bendlere dahil bulunmamakla beraber bu mad
denin şümulü içine sokulmasına lüzum görülecek haller nizamnamelerle 
tesbit edilir . 

Madde 41 - Çalışma saatleri, işyerlerinin bulundukları memleketteki 
" umumi saat ,, e göre ayar ve tayin edilir . . . . . . 

" Umumi memleket saati .solmıyan yerlerdeki ışyerlerı ıçın demıryolu 
istasyonu veya gemi iskelesi saatleri gibi umumi hizmetlere aid kontroliü 
saııtler ve··ahut mülı<i veya askeri makamların saatleri miyar tutulur . 

lşyerl:rinin yukarıki fıkralar hükmünce tesbit edilecek çalışma saat· 
Jeri dahili talimatnamelerde gösterilmiş ve işyerlerinde levhalarla ilan 
edilmiş bulunur . 

Madde 42 - 1 . Çalışma müddetinin ortalama bir zamanında,mahalli 
adete ve işin icabına göre vakti tayin edilmek üzere işçilere ; 

a) Sekiz saatten az müddetli işlerde yarım saatlik ; 
b} Sekiz saat veya daba fazla-müddetli işlerde bir saatlik bir dinlen

me verilir. 
il . Beş saat ve daha az müddetli işlerde dinlenme vermek mecburi· 

yeti yoktur . 
Ill . dinlenmeler, bir işyerinin ayni şubedeki bütün işçileri hakkında 

mukannen olarak ayni saatte tatbik edilir . 
IV . Yukarıda yazılı dinlenmeler çalışma müddeti içinde değildir . 
t.ladde 43 - 1 . iş hayatında " gece ,, tabiri, en geç saat 20 de 

başlıyarak en erken sabah saat 6 ya kadar geçen ve her halde en fazla 
on bir saat süren gün devresidir. 

830'.j -Sonu var-
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiyab 
CiNSi En az En çok Sahlan Miktar 
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KAY ADELEN A -
nıanos tepele ıinden 

en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle. 
dilen sudur . 

A 
y 
A 

KAY ADELEN su· 
!arı ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YAD ELEN içiniz . 

KAY ADELEN 
KAYADELEN su· E KAYADELEN su· 
lan ve gazozları en L ! arı ve gazozları e· 
sıhhi ve tabii has. 

E 
vinize kadar gönde. 

salan haizdir. rilir . Depoya haber 

. N vermek kafid ir. 

KAY ADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KA YADE 
LEN ) lapalarına dikkat ıdiniz. KAY P. DfLEN Tr rn~i t le ri : Mersin ve 
Adana KAYADELEN d•polaııdıı. [~)ik c'ııracııd ır : ıccıuru~a n · 
lerinize gönderi lir. 
Menbadan Kayadelen nakleden ,-agcnlar l:cr >cfeıdc Kay2dclc n suyu ile 
yıkanmaktadır . 8493 28 -

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

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

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

ile sattığı radyolarile 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni Mağaza 

Ş. Rıza lşcen 
26 7966 

Tlirb6ztl 21 Eylül 1957 

r •• •• •• TÜRKSÖZU 

TURKSOZU Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
.300 
100 118nlar Rek.lam. bir.~icareth~-

nenın, hır muessesenın 

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

Türksözüne veriniz. 1 

C•ıldler Kütüphanenizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

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

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız po•ta masrah 

1 

zammedilir. 

idareye müra• 

Renkli işler rZ!ıü~~nh:v; 
türlü tab ışlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin • .ı • 

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

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir . 

~-------------·_...[ 

ı yapılır . Kazancı ustası 

Kl·taplar ~~«:~terinizi Türk-
sozu matbaasında Gazeteler Türksözü mat-

baası"Türksö

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

Uzun müddet Devlet Deıniryol· 
ları idaresinde bulunduğum kazancı 
ustalığından çekildim. Her türlü ma· 
kine ve k lzan tamirini gayet ucuı 
fiatla yapmaktayım . Bana ihtiyacı 
olanların aşağıdaki adresime başvur 
malarını sayın halkımızdan dilerim. 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene
cektir. 

T0RKSÖZ0 Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Y ağcami civarında Dök 
meci Namık Usta vasıta 
sile kazancı Usta Osman 

1 -,-- İlk okullar için----
sıhhat cüzdanı 

Matbaamızda yalnız 5 kuruş fialla satıl
maktadır. 

--------------------------------------------------------..: 

Suphipaşa fabrikasından 
Sayın müşterilerimize 

1- Fabrikamız bu haftadan itibaren yerli koza çekmeğe başlayaca
ğından Klevland çiğidinden alacağı olanlar im müddet zarfında çiğitlerini 
almaları rica olunur. Aksi halde mukabili yerli çiğidi verilecektir. 

2- Müşteriler pamuklarının çekildiği tarihten itibaren on beş gün zar. 
fında pamuklarını kaldırmadıkları takdirde Borsa nizamnamesinin 82 inci 
maddesinin tatbikine mecburiyet hasıl olacağı ilan olunur.8520 18-19-21 

Adana biçki yurdu 
Refika Recep Tümerkan 

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

8524 18-21 

Adana pamuk üretme çiftliği müdürlüğünden : 

Alınacak eşyanııı nevi Miktarı Muhammı-n bedeli 
Benzin 700 tenekı: 3 12.5 kuruş beher tenekesi 
Gaz 230 • 282.5 • • • 
Mazot 3350 • 1 55 • • • 
Valvalin 50 • 4 50 • • • 
Vakum 4000 kilo 30 • beher kilosu 
Gres 250 • 45 • • • 

Pamuk üretme çiftliğinin Şubat 938 sonuna kadar ihtiyacı olan ve yu· 
karında cins, miktar ve muhammen bedelleri hizasında gösterilen yanıcı 
maddeler kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 5 - 10-937 tarihine müsadif salı günü saat 15 de Adana pa
muk üretme çiftliği müdürlüğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapı
lacaktır. ilk teminat "718. liradır. Şartnameyi görmek ve almak isti yen
lerin Adana pamuk üretme çiftliği müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin 
muayyen gün ve saattan laııkal bir saat evvel teklif mektuplarını A<lanada 
köprü civarında pamuk üretme çiftligi müdürlüğüne vermeleri. 

8526 21 - 24- 28 - 1 

Zayi resmi senet Seyhan Vilayeti daimi ı 
encümeninden : Adana maliyesinin mülki 185 sır~ 

31/8/937 tarihinde ihale edilmek .numarasında almakta olduğum eme~ 
) 1 b d 1 lı maaşın ıa ait 14575 muntazam borç' üzere (.5000 ira e e ile açık 

k 1 1 P lar esası ve 20318 divanın tesçil eksiltmeye onu muşo an ozantı-
Gülek yolunun 1 + 000 _ 5 000 numarolu ve 118 lira 40 kuruş mu• 
arasındaki dokuz menfez inşaatına 1 hassas maaşlı bir kıta resmi sene 
istekli çıkmadığından 937 yılı Eylu· dimi her nasılsa zayi eyledim. Yeni· 
!ün yirmi sekizinci günü saat lO da sini tedarik için ait olduğu daireye 

6 - 10 g. A. 
pazarlıkla ihale edilecektir, istekli· müracaat edeceğimden zayi olan bu 

1 )erin bu tarihte Vilayet daimi en· senedi resminin hükümsüz ol duğunu 

!----------------------------------------- cümenine ve ~eşfini görmek üzere ilan eylerim . 

C. H. P. Seyhan llyönkurul Baş-
kanlığından : 

Pazarlıkla arsa satışı ilanı 

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

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

eski Oruzdibak arsası . 

2 - Muhammen bedeli : (20000) yirmi bin liradır. 
3 - Şartnamesi C. lJ. P. Seyhan llyönkurul Bürosunda pu.uız ola· 

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

verilen fiyat haddi layıkında görüldüğü takdirde kat'i ihale 12 Birinci Teş · 
rin 937 Salı günü saat (17) de Adanada Parti lcurağında llyönkurul Baş· 
kan ve üyeleri huzurunda yapılacaktır. 

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

ukandaki maddelere göre pazarlık usulü ile satılacaktır. isteklilerin her 
gün saat (17) den sonra Parti kurağırağında llyönkurul Başkanlığına mü· 
racaat etmeleri ve kat'i ihale için gösteilen gün ve saatta bizzat veya No· 
terliktm tastikli veka!etnameli vekillerinin C. H. P. Seyhan llyönkurul i 
kurağındıı lıazır bulunmaları ilan olunur. 1 

12-17-22-28 8511 

Nafia Müdürlüğüne müracatları ilan Kızıl dize gümrük baş'J 'J 
olunur. 8530 müdürlüğünden mütekait 

Fabrika bakkali
yesi kiralıktır. 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban. 
kası eski Adana mensucat fabrikası 
halen Malatya bez ve iplik fabrika
sının bakkaliyesi müsait şartlarla ki. 
raya verilenektir. •Arzu ed~nlerin her 
gün fabrikaya müracaatları. 8519 

18-21-23 

Zayi makbuz 
Askerlik şubesinden 200,634 sıra 

numaralı ve 20/9 937 tarihli aldığım 

FETHi GÜRKOK 

Yitik Senet 
Hadırlı Köyü ihtiyar hey'eıinin 

tastikiııi havi mezkür Köyden Çul· 
ha o~ullarından Mahmut cığlu Selim 
Fahriden alacağım olan altı yüz alt· 
mış liralık senedi zayi ettim. 

Bu senedi yeniliyeceğimden zayi 
senedin hükmü kalmadığını ilan ede · 
rim. 8527 

Hadırlı Koyünden Mehmet 
oğlu Salim 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

tütün ikramiyesi makbuzu zayi oldu· -----------------------...: 
ğundan hükmünün kalmadığını ilan 
ederim. 

c. 

Şehit Hayri Validesi 
Zekiyenin vekili Muallim 

Fevzı 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaaf ı 


