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iNGiliZ KABiNESi TOPLANTIDA iKEN 

eni bir İngiliz gemisinin 
T orpillendiği haberini aldı gerek 

do P' 
yang' 
fabri~ 
tmiY tansa, İngiltereye Akdeniz devletlerini bir konf e
~;; ~ns halinde toplamağı teklif ve İngiltere de 

e 

Japon kıtaatı yUrUyu,:hallnde 

UZA'~ ŞARKDA HARBiN DURMASI BÜÇ DEÖIL 

Japon sulh teklifinde 
Hirota diyor ki ~---·-·-·---··· ... --...-.----

çın " 1 J• ' Uanunıyete avdet ettljil takdirde , Çine gönderdlOlmlz 
eıı::ı~" kuvvetlerlnl derhal geri çekerek bUtUn bir sadakatle 

ıı Çine uzatacağız . 

Japonlara göre, Sovyetler Çin 
hatlarına 79 tayyare göndermiş 

bunu kabul etti 
İngiltere hadiselerin olduğu yere 

15 harp gemisi yolladı 
Londra : 3 (Radyo) - İngiliz 

hükumeti ticaret ve harp gemilerine 
karşı tevali eden tecavüzlere karşı 

şiddetle harekete geçmeğe hazırlan. 
maktadır. Dün kabine, hariciye nazırı 
B. Edenin riyasetinde ve Lord Hali. 
fa a, harbiye nazırı Lord Cooper, müs· 
temlekiit nazırı, ve dominyonlar siya. 
si müşavirinin iştirakiyle bir içtima 
yapmıştır. 

Birinci celse sabah saat on birde 
başlamış ve öğleden sonra saat beş 
buçukta bilmiştir. Kabine toplantı 
halinde iken diğer bir lngiliz ticaret 
gemisinin hemen ayni mahalde tor. 
pillendiği haberini almıştır. 

Kabine içtimaı müteakip neşrettiği 
bir tebliğde, Garbi Akdeniz sularında 
muhafızlık vazifesini görmekle olan 

İngiliz harp gemilerinin artırılacağını 
bildirmiştir. Kabine gelecek Çarşam. 
baya tekrar toplanacaktır . Haber 
alındığına göre İngiliz hükumeti kor
sanlığın vukua gelmekte olduğu yer. 
deki onbir harp gemisine ilaveten 
dört torpito daha gönderecektir • 
Hükumet bu filosuna donanmadan her 
hangi bir birliğe her hangi bir deniz 
altı gemisi tarafından tecavüz edilirse 
edilsin derhal batırılması için şiddet

li talimat vermiştir. 
Londra : 3 (Radyo) - Kabine 

dünkü içtimaından sonra neşrettiği 
tebliğde ilave olarak şunları söyle
mektedir: 

"Akdenizdeki tecavüzler insani 
hislerden lemamiyle uzaklaşmış bir 

. - Gerisi ikinci sahifede -

HARiCiYE VEKiliMiZ 
CENEVREYE GiTTi 

Bir İstanbul gazetesinin, Hariciye Vekilimizin 

Boğazlarda Türk 
disiplini sağlamdır 

Bulgar matbuatı, hükumetimizin hattı 
hareketinin yerinde olduğunu yazıyor -

Sofyanın umumi görUnu,u 

Sofya : 2 Eylül ( TÜRKSÖZÜ 
muhabirinden ) - Türk kara sula
rında beliren meçhul tahtelbahirin 
iki lspanyol vapurunu batırması üze· 
rine Bulgar gazeteleri uzun makale· 
l.ır yazıyorlar . Profesör G. P. Ge · 
nof , Utro gazetesinde " Çanakkale 
boğazı yanında tahtelbahirin hare
ketleri " başlığı ile şu makaleyi yaz. 
mıştır: 

" Her harp , bitaraf devletlere 
de dokunur . ispanya cumhuriyeti
nin bayrağını taşıyan iki vapuru 
batıran ve henüz yakalanamıyan tah. 
telbahirin hareketleri ve Çinin dün 
ya ile alakasını kesmek için Japon
yanın , cenubi Çin sahillerini ablo· 
ka etmesi , bitaflık hususunda bir 
kaç mesele ortaya atmıştır . 

ilk önce devletlerin çoğu , bu 
arada Türkiye , general Frankoyu 
ve onun nasyonalist hükumetini ta

nımamışlardır . Bu sebeple ispanya 
nasyonalist hükumeti bayrağt altın· 
da gemiler mevcud değildir . 

ikincisi ıreneral~F ranko , muharip 

olarak tanınmış bile olsa , onun 

deniz harp kuvvetleri yalnız ispanya 
sularında veya açık denizlerde hare· 
kete geçebilirler . Fakat hiç bir za
man her hangi bitaraf bir devletin 

kara sularında düşmanın ticaret 
vapurlarına taarruzda bulunamazlar 
ve bunları yakalıyamazlar . 

Üçüncüsü , bitaraflık rejimi , 
bitaraf devletin , kara sularında 
muhtelif veya bitaraf devletin bay
raklarını haiz ticaret vapurlarına 
saidıran herhangi bir devletin harp 
gemilerine karşı mevcud bütün kuv. 
vetlerile müdahale etmesini icbar 
etmektedir , 

Binaenaleyh Türkiye de bitaraf· 
lığıı.a halel gelmemesi için bütün 
tedbirleri alması ve bu sebeple harp 

eden tarafların hark gemilerinin su
larından geçmesine ve bunların harp 

hareketlerinde bulunmalarına müsa. 
ade etmemesi tabiidir . 

Dördüncüsü , 20 temmuz 1936 
- Gerisi ikinci sahifede -

6 ~ Şiddetli muharebeler devam ediyor 
tler 

har(?kyo : 3 ( Radyo ) - Japonya 
m tec·ıcıye nuzırı B. Hirota ecnebi gaze· 
n s t· 1 erin b · ır ki . e eyanatta bulunarak demış· 

Cenevreye giderken takip edeceği yola ~i c • ı·ı · •• 
hususi maksadlar atfetmesi asla doğru Ş~madlik·t ezıre 1 er mute-

" . 
rek isbaı Çin hükumeti , hüsnüniyetini 
naıl d erıı/der etme>., Japonya Çine gön

ve ğ'e h ış olduğu kıtalarmı geri çekme· 
Çinlea~rdır . ., B. Hirota Japonyanın 

d 
I unu 'f Ostluk münasebeti tesisi arzu

e vuku 
1 
ade etmiş fakat bugün Çinde 

tur· hadis:l lr~lmekte olan şayanı takbih 
unB hiç bi erın tekerrürüne Japonyanın 

ğini d: 81'.,tetle müsamaha edemiyece-
. Ja soylemiştir . 

n 1 deırı;Pı?n hariciye nazırı ilave olarak 
ılB~ •itki: 

"Diğer devletlerin menfaatlerinin 
muhafaza edileceğine dair en kati te
minatı veririm . Hadiseler içinde bir 
çok ecnebilerin de kurbanı gitmiş ol
ması karşısında derin bir teessür duy
maktayım . ,, 

Tokyo : 3 ( Radyo ) - Çinin 
Tokyodaki sefiri B. Su Şi Ving Ja
pon hariciye nazırı B. Hirotayı ziya
ret elmiş ve Çin - Sovyet paktında 
gizli maddelerin mevcut olduğuna 

dair çıkarılan şayiayı şiddetle pro
testo ve tekzip etmiştir . 

Çin sefiri , Çinin Japonya ile de 

- Gerisi ikinci sahifede -
ett--._ 

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

~ltıanya ile bloka paralar anla§ması imzalandı 

loccarlarımızın bloka 
Paraları tediye edilecek 
Mersin tüccarları sevinç içinde 

YALNIZ MERSiN TÜCCARLARININ ALACAÖI 
PARA BiR BUÇUK Mil YONU BULUYOR 

Mer · 
ber ald sırı : 3 ( Telefonla ) - Ha· 
kof is· 1~1 tıııza göre, dün bura Tür-

ıııc kı· · · 1 · d · b' 1 ü graf ırıng ış erme aır ır tt . 
O gclıııiştir ' 

Bıırıuıı ·· · T" k f' d' k tö .. M uzeııne, ur o ıs ıre · 

karud uaııımer Alakan bu işle alaar .,, 
•uccarlarla bir toplantı yap. 

V.'ş l~c bu toplantıda kendilerine se
.. ıııç 1 h b 

rı.ı .. a erler vermiştir . 

'
. Soylendiğine göre Alman kli· 
lllgi d ' ' T" k 0 ayısile, Merkez Bankasında 

51 
ur tacirlerine aid blo'•a paralar , 

önümüzdeki Eyh11 haftasından iti

bar"" tediye edilecektir . 
Berlinde bulunan, lktisad Veka

leti Müsteşarı Faik Kurdoğlu bloka 
paraların tediyesine aid anlaşmayı 
parafe etmiştir. 

Bu işte yalnız Mersin tüccar
larının alacağı para bir buçuk mil
yon liraya yakındır . 

Bura tüccarı mahafilde bariz 
bir sevinç vardır . Haberin piyasa 
üzerine de. iyi lef:rlet yapacaktır . 

surıye e ı 

.değildir . Bu gazetenin kendi icadıdır. ,2evo~ madiyen hicrette 
lstanbul : 3 [ TÜRKSÔZÜ mu

habirinden ] - Hariciye Vekilimiz 
Tevfik Rüştü Aras bu sabah Venedik 
tarikile Cenevreye hareket etmiştir. 

Hariciye Vekilimiz büyük mera
simle uğurlanmıştır. 

Ankara : 3 (A.A.) - Ankara 
hükumet mahafilinden öğrenildiğine 
göre " Son Posta ,, 'gazetesinin Ha
riciye Vekilimizin Cenevreye giderken 
takibedeceği yola hususi maksadlar 
atfetmesi kendi icadıdır . Tahmini
ne is tin ad eden fuzuli tefsirler doğru 
değildir. 

Vataniler le 
Dürzüler 
anlaştı 

Şam : 3 [ TÜRKSÖZÜ muha
birinden ] - Vatanilerle Dürzüler 
anlaştı. Cebele bir Dürzü muhafız 
tayin edilmemesi yüzünden çıkan 
ve son günlerde pek had ve tehli
keli bir devreye giren ihtilaf,Dürzü 
şeyhlerinin tavassutu neticesinde 
halledilmiş ve büyük gailelerden 
birini olsun halletmek ıztırarında 
kalan vataniler , yapılan teklifleri , 
ortasını bularak kabul etmiştir . 

Hal şeklinin Cebelıdürüzde mem
nuniyetle karşılandığı , anlaşmadan 
sonra Hasan Atraşın evinden çıkan 
halkın sokaklarda havaya silahlar 

Tevfik Ru,tu Aras 

atar~~ şenlikl~r yapmakta olduğu 
bildırılmektedır • 

Gazetelerin haber verdiğine göre 
anlama şudur : 

1- Cebele 'dört ay müddetle 
Cebel haricinden bir muhafız ve
kili tayin olunacak intihabat bu 

' muhafız vekili tarafından idare edi-
lecektir . 

2- Vatani partisi bu müddetin 
hitamında Hasan Atraşın Cebele 
muhafız tayin edilmesine muanz 
olmıyacak, Hasan Atraş , muhafız. 
lığa tayini kararını, kendisi istihsal 
edecektir • 

Kamışh mıntakası boşalıyor 

Vatani gazetelerinin endişesi 
Halep : 3 [ TÜRKSôZO muha. 

birinden ] - Şimali Suriyedeki 
anarşı nihayet bulmuş, isyanın önü 
alınmış · değilrlir. 

Halk artık burada bu şerait al · 
tında yaşayamıyacağını anlamış lıu· 
lunuyor. 

Bu hususta Vatani gazeteler bir 
çok tefsirlerde bulunmaktadırlar. 

( Elkabes ) gazetesi dünkü sa· 
yısında şu haberi vermektedir : 

( Cezire hadiseleri ve Amude 
ile buna tabi köylerin vurulması ve 
yağma edilmesi üzerine bura hal
kından bir çoğu Türkiye toprakla
rına iltica etmişlerdir. 

Türkiye hükumeti bunların iaşe· 
si için tahsisat vermekte ve Suriye 
tabasından kim olursa olsun kendi 
arazisine bilakaydişart girmesine 
müsade etmektedir. 

işte bu yüzden bir kaç gündür 
hicret artmağa başlamış , bir çok 
aileler Suriye topraklarını terkede
rek Türkiye hududunu geçmeğe baş. 
lamışlardır. 

Şimdiye kadar bu suretle giden 
aileler -evvelce iltica edenlerden 
mada - kırkı bulmuştur. 

Bu hal devam ettiği takdirde 

Kamışlı kasabası boşalacaktır. 
Şunu da hükumetin nazarı dik

katına koymak isteriz ki, Türkiye 
hükumeti hicret edeı.lere bütün fü• 

huletleri göstermekte ve hatta ti
caret maksadile dahi olsa hicret 
edenlerin beraberlerinde geçirmek
te oldukları eşyalara bile dokunma· 
maktadır. 

B. Mazarik ağır 
hasta 

Prağ' : 3 ( Radyo ) - Evvelisi 
gece B. Mazarik'in sıhhatı hafifçe 
bozulmuş ve ertesi sabah neşredilen 
bülutende ihtiyar devlet adamının 

sıhhatında saliih görüldüğü yazıl
mıştı. 

Öğle üzeri alınan haberlere göre 
B. Mazarik haletinezie girmiştir. 

Çekoslovakyanın Londra sefiri 
olan oğlu ve karısı babalarının ba· 
şucunda bulunmaktadırlar. 

Prağ' : 3 [ Radyo ] B. Mazarik 
perşembe akşamındanberi ağır su
rette hastadır. 

iki sene evvel kendisini bugün 
bulunmakta olduğu şaloya çekilmeğe 
mecbur eden hastalık nüksetmiştir. 
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" Musiki Aleminin dahisi 
, ..................................... ıiliiiiilıiliflii ................... ~ 

VAGNER 1 
Hususi hayatında iğrenç denecek 

kadar huysuz ve garipdi 
~~-------·---------~~ 

Arkadaş karılarını, çocuk denecek yaşta 
kızları başdan çıkaran çapkın ! 

A lmanyanın Bayröyt şehrinde 
meşhur bestekar Wagner için 
festival yapılıyor. Bu sebep· 

le, dünyanın her yerinden Alman. 
yaya takdirkar kafileleri geliyor . 
Her sene Bayröyt şehrinde bu da· 
hi san'atkir için parlak festivaHer 
tertip edilir. Bununla beraber, bu 
dahinin, hususi hayatında ne kadar 
sert, çekilmez bir adam, hele dün· 
yada gelip geçmiş kocaların " en 
huysuzu ,, olduğunu, takdirkarlan 
bile tasdik ediyorlar • 

Wagner, bir Alman polisinin oğ· 
lu idi. Fakat idealleri uğrunda bü
tün dünyayı arkasından sürükledi. 
Daha on dört yaşında iken evini 
terketmiş, kendi başına yaşamağa 

ve bu arada musiki öğrenmeğ~ baş. 
lamışh. Lakin, hocası da onu pek 
berbat buluyordu. Tembeldi. Son· 
ra muvaff akiyete erişince, mağrur 

bir adam oldu. Saatlerce kendisin· 
den bahsederdi. " Shakespeara ile 
Beethoven'i bir araya getirseniz, 
bir W agner eder. Ben onlann iki· 
sine birden müsaviyim., gibi sözler 
söylendi . 

21 Yaşına basmak üzere iken 
VVurzburg şehir tiyatrosu koro he· 
yetinin şefliğine alıııdı. Fakat bu 
sırada, başlıca iki, dedikodulu ka· 
dm macerası · geçirmesi, VVurz 
burg'un saf ahalisi arasında fena 
tesir uyandırdı . 

Sarhof lfıklık 
Hatta i~ık olduğu zamanlar bi· 

le, sevgilisine, fena görünecek işler 
yapardı. Bir gece Ninna Palmer i
simli güzel bir kadınla tanışmış, 

sonra bu kadın onu bir kaç ay ya
nına yaklaştırmamıştı . 

Bunun üzerine VVagner içme
ğe, ve ayakta duramıyacak bir hal 
de Ninnanın kapısına gelerek bü· 
tün mahalleyi ayaklandıracak gü. 
rültüler yapmağa başladı. Öyle ki, 
kadın, Wagneri içeri almaktan 
başka çare bulamadı. '/Vagner ka· 
pıyı hızla iterek bir tek kelime söy
lemeksizin içeri girdi. Merdiven
lerden yukarı çıkmağa savaştı. Fa. 
kat öyle sendeliyor, öyle yuvarla 
nacakmış gibi görünüyordu ki Nin· 
na ileıi atılarak onu düşmekten ko· 
rudu ve çok müşfik bir muamele 
ile yukarıya çıkardı . 

O geceden sonra biribirlerini 
sevdiler. Fakat biribirleriylc evle
ninciye kadar aradan yirmi ay geç. 
ti . 

Maceranın böylece bittiğini sa-
nırsınız. Halbuki, daha evleneli ye· 
di ay kadar olmuştu ki, VVagner 
evini ve şehri bırakıp gitti. Çünkü 
fazla borçlanmıştı. Kadın da aile
sinin yanına sığındı . 

Sonra tekrar eve döndüyse de, 
bu kansının, kadınların en rahim ve 
çok affeder bir şahsiyet olması yü· 
zündendir . 

VVagner, operalanm temsil et
tirmeğe başladığı zaman Bordolu· 
]u bir şarap tacirinin karısı olan 
yirmi bir yaşında Jessie Laussot i. 
simli bir lngiliz kızına aşık oldu . 

Genç kadın, onun bir musikişi· 
nas olarak mevkiini beğenmiş, onu 
takdir ttmişti. VVagner bu hay
ranlıktan istif ad eyi bildi . 

Kendisine menfaati dokunabile. 
cekJerle ülfet ederdi . Sevgisini dai· 
ma menfaat ölçüıiyle tartar ve ve· 
rirdi • 

Hayabnın tonunda yalnız , bir 

tek arkadaşı kalmıştı : Onu da orta 
yaşlı bir adamken tanımıştı . Sonu· 
na kadar biribirlerini hoş görerek 
dostluklarını devam ettirebilmişlerdi. 

Gençliğinde VVangner,, Meyer
bur isimli bir bestekan mütemadi · 
yen tazyik eder , kendine yardım 
etmesini isterdi . Meyerber bu :>ar· 
dımı gösterc'i . Fakat çok sürme
den VVDgner imzası meçhul bir yazı 
ile bu adamı terzil etti . 

Jessie ismindeki lngiliz kadını da 
diğer kadınlann akibetine uğruyor· 
du . Yani malını , mülkünü , her 
şeyi ona hasredip onunla birlikte 
yaşamak ; sonra atılmak .. Bereket 
versin Jesseienin kocası tam zama
nında yetişti . Karısını , böyle bir 
cinnete atılmaktan kurtarabildi . 

VVagnerin böyle kendisine tapar · 
casına kapılanlardan ne kadar para 
temin ettiğini kimse bilmiyor . Fa· 
kat VVagner daima borçtaydı. Her 
hangi bir arzusuna muhakkak nail 
olmak ister ve bu uğurda sarfetme· 
digi para kalmazdı . 

EN iYi ARKADAŞLARINA 
iHANET 

Çalışma odasının duvarları ve 
tavanı pembe ipek kaplı idi. Yerler
de en pahalı şark halıları döşeliydi. 
o zamanın adetlerine göre , fakat 
en iyisinden Seten pantalon giyer 
ve baştan aşağı ayni renkte giyinirdi. 

Operalarından biıisinin temsil 
edilmesi kendisini göstermiye dur 
sun , o temsilden kazanacağı para. 
nın bir kaç mislini birden harcardı. 

Bir defa genç bir ipek taciri 
büyük bir cömertlik eseri göstere
rek VVagnere bolca bir seyahat pa· 
rası verdi . Ve onu halyaya gön· 
derdi . 

Sonra hususi bir ev satın ala· 
rak VVagnere çok az bir kira ile ki· 
ra)adı . Bütün bu iyiliklere karşı 
Vagner ne yaptı biliyor musunuz ? 
Bu ipek tacirinin kansiyle sevişti . 

Fakat VVagnerin en huysuz ta 
rafı, Ninna,dan ayrılmasından sonra 
kendini göstermeğe başlamıştır . 
Ninnan'ın tek başına öldüğünii'işitir 
işitmez, hemen Cosima Von Bulov 
işimli bir kadınla kaçtı. Hene Von 
Bulov, Vagnerin en iyi arkadaşları 
arasındaydı . 

Beraberce t ir çok ziyafetlerde 
bulunmuşlardı . Bir gün Berlinde 
VVagnerle Cosima beraberce bir 
araba gezintisine çıktılar . Gidiş, o 
gidiş ı . 

VVagner 1>u hadise hakkında ha
tıra def terine çok dokunaklı satırlar 
yazıyor. 

. Bununla beraber daha ertesi gün 
bır arkadaşına yazdığı mektupta 
zengin bir diger kadından bahset. 
miş ve parası için o kadınla evlenip 
cvlenemiyeceğini öğrenmek istemiş. 

tir . 
Von Bulov, yukarda bahsettiği· 

miz hadise dolayısile , bittabi çok 
kızmış fakat bir başkasına yalnızca 
şunları söylemekle iktifa etmiştir : 

- Suçlu, eğer Vagnerden baş· 
kası olsaydı onu öldürürdüm . 

Bütün hayatınca , daima men
faatini düşünerek ve bazan zali. 
mane hareket etmiş olan VVagnerin 
ölümü de ani bir buhran netice
sinde vukua gelmiştir . 

Cosima isimli kadın, • bırakınız, 
demişti • Onu yalnız bırakınız , daha 
iyidir. VVagner ölüyordu. 

Ôlüm haberi gelince Cosima , 

Bölgelerde 
yağmurlar 

Aldığımız malumata göre Kozan 
ve Kadirli ile Ceyhan civarına bir 
kaç gün fasılalı yağmurlar yağrrıış· 
tır . 

Maarifte: 
Mekteplerde ders 
başlama vaziyeti 

Ôtedenberi hususi mekteplerle 
resmi mektepler aynı günde tatil ve 
ders yapmazlardı. Vekalet bu ciheti 
sureti kı:ıtiyede menettiğini bildirmiş· 
tir . 

Hususi mektepler de resmi mek· 
teplerle beraber derse başlayacak

lardır . 

İş Bankasının kum 
bara ikramiyesi 

Mersinde Bay Mehmed 
Halile 2000 lira çıktı . 

Dün Aldığımız malumata göre 
Türkiye iş Bankasında 25, - lira 
tevdiatı bulunan kumbaralı hesaplar 
arasında 1 Eylul 1937 tarihinde ya· 
pılan kur'a keşidesinde Mersinde 
1581 No. lu hesap sahibi Bay Meh
med Halile " 2000 " lira ikramiye İsa. 
bet etmiştir. 

Eski bir bomba 
bulan . 

Elleri parçalandı 
Hamzalı köyünden Mümin oğlu 

Deşir adında birisi kuru çalı topla
mak üzere köylerinin yakınındaki 
dağa giderken yolunda rastgeldiği 
bir bombayı almış ve kurcalarken 
bomba ateş alarak Beşirin iki elini 
parçalamıştır. 

Yaralı tedavi edilmek üzere has 
tahaneye kaldırılmıştır. 

Mahkemelerde : 
Bir kavganın 
muhakemesi 

Birbirlerile kavga etmek ve 
sarhoşluktan suçlu Mustafa oğlu 
Kayserili Ramazan ve bakkal Mus
tafa oğlu llhami haklarında birinci 
sulh ceza mahkemesinde yapılan 
duruşması sonunda suçlulardan lı
haminin bir ay beş gün hapsine ve 
cürmü meşhut kanununun bir mad· 
desine göre diger suçlu Ramazanın 
llhamiyi döğmekten ve ht'r iki suç· 
lunun da sarhoşluktan beraetlerine 
karar verilmiştir . 

Bir kızı kaçırdılar 
Dün gece Saimbeyli civarındaki 

Kan köyünde oturan Abdürahman 
kızı Kameri ayni köyden Hacı Mus
tafa oğlu Durdu'nun cebren kaçır

dığı anlaşılmıştır. Tahkikata devam 
edilmektedir • 

Boğazlarda' Türk 
disiplini sağlamdır 

~~-------·~----~~-

- Birinci sahifeden artan -

da Montrö'de imzalanan Boğazlar 
mukavelesi, Türkiye harpte bulun
madığı zamanlarda harp eden taraf · 
!arın harp gemilerinin Boğazlardan 
geçmelerine müsaade ediyor . Fa 
kat bu, şu iki şerait altında oluyor: 

Türk hükumeti makamlanna ha· 
ber verildikten sonra gemiler geçi 
yor. Tahtelbahirlere gelince, onlar 
da deniz altından değil, deniz sevi· 
yesi üzerinden görünerek geçmeli
dirler. Geçerken gemiler, hiç bir 
harp hareketlerinde de bulunma 
malıdırlar. 

Beşincisi, hadise , Türkiyenin 
kara sulannda mı yoksa açık de· 
nizde mi olmuştur? Türk kanunla· 
rına göre , sahilden 7 mil uza. 
ğa kadar Türk kara sularıdır. Bey 
nelmilel kanunlara göre ise kara 
suları, sahilden 3 mil (5,555 metre) 
uzağa kadardır. O halde tahtelba· 
hir, bu ölçünün haricinde bulunduy. 
sa, Türkiye ile alakası yoktur. 

Tahtelbahirlerin bu hareketleri · 
hep böyle devam etse bütün bunlar 
büyük ihtilaflar, müşkül vaziyetler 
doğurabilir. 

Ayni ihtilaflar , Uzak Şarkta 
Japonyanın Çin sahillerini abloka 
etmesinden de doğabilir. Burada ih· 
tilaflar, ba~lıca Japonya ile lngiltere 
arasında olacaktır. 

Japonyanın, Çiı1e harp ilan et. 
me<liği takdirde Çin sahillerini ablo. 
ka etmeğe hakkı olmadığı da doğ· 

hıçkırarak ağlamağa başladı. 
Fakat bu adamın ahvalini , şöy· 

le bir teselli felsefesiyle hoş göste· 
rebilenler vardır. 

Zoramn makalesi 

Zora gazetesi de diyor ki : 
.. Türkiye, Montrö konferansında 

ağır bir yükü üzerine aldı. Boğaz. 
larda ticaret gemilerinin seyrüsefer · 
!erini emniyet altına almağa koyul
du. lstanbul ve Çanakkale Boğazla-

nndan geçen ve geçtiklerine muka. 
bil bir ücret de ödiyen vapurlar , 
Türk himayesinin altında kalıyorlar. 

Çonakkale boğazında ve hatta 
Marmara denizinde yabancı tahtel· 
bahirlerinin gözükmelerinin diğer bir 
ciheti daha vardır. Tahtelbahir, bir 
harp gemisidir. lspanyol vapurlarını 
batıranlar, topla da ateş, etmişler· 
dir. Halbuki, boğazlardan geçmek 
isteyen harp harp gemileri hususi 
bir rejime tabidirler ve Türk hüku
metinden müsaade istemeleri lazım· 
dır. Mevzuu bahsolunan bu tahtelba· 

• hirler, Türk sularına girerlerken 
Türk makamlarından ne müsaade 
istemişler ve ne de tabi tutuldukla 
rı hususi rejime itaat etmişlerdir . 
Hatta gizlice Marmara denizine giren 
bu tahtelbahirlerden birine bir 
Türk vapuru tarafından işaretlerle 
milliyeti sorulmuş, cevap vermesi 
lazımken ve milli hayratını da çeke. 
ceki yerde denizin derinliklerine da. 
lıp gözden kaybolmuştur. f şte bu se. 
beple Türkiyede alakadar makam
lann müsaade almadan geçecek ya 
banca tahtelbahirlerini imha etmek 

• Musikinin en güzel müessir par· ı 
çalarım yazan VVagnerin bütün hoy .

1 r a tlıklaı ı nı affei m< rr.ek itrıkinsızdır.,, 

hakkında aldıklan şiddetli tedbirler 
doğru ve yerindedir. ,, 

v.' 

Borsada alışveriş 
Geçen hafta ~ehrimiz borsasm· 

da 289,670 kilo pamuk satılmıştır. 
Bunun o/o 26,95 kısmını fabrikacılar 
o/o 18,41 kısmım ihracatçılar ve 
0/0 54,64 kısmını da çeteciler almış. 
lardır. 

Geçen ağustos içerisinde 156, 
613 kila pamuk, l:t2, 150 kilo arpa, 
17,630 kilo Susam ihraç edilmiştir. 

Nehirde bir 
adam boğuldu 
Evvelkı akşam saat beş sıraların. 

da Demirköprü ile Seyhan parkı 
arasındaki mahmuz önünde yıkanmak 
üzere nehre giren Ürküb'ün Karain 
köyünden Mustafa oğlu Yusuf adın
da birisi Irmak kenarındaki funda· 
hklardan istifade ederek bekçilere 
görünmeksizin nehre girmiş faka1 

yüzmek bilmediğinden nehrin cere· 
yanına kapılarak boğulmuştur. 

Vak'ayı haber alan polis tedarik 
ettiği yüzücüler vasıtasiyle bu ma 
halde araşbrmalar yaptmnıı ve cesedi 
mahmuz önündeki mile saplanmıı 
bir halde görerek çıkarımışhr. 

Yusuf Adanaya iş yapmak için 
gelmiş ve Yat cami civarında aşçı 
Osmanın yanında çırakbk yapmAkta 
imiş. 

Cesed muayene edildiğind~n 
gömülmesine izin verilmiştir. 

Mezbahada ne kadar 
hayvan kesildi 

Geçen Ağustos ayı içerisinde 
4179 hayvan kesilmiştir. 

Bay Abidin 

Uzak Şarkda harbin 
durması güç değil 

- Birinci sahifeden artan -

aynı şekilde bir muahede yapmağa 
hazır olduğunu ilave etmiş ise de 
Japon hariciye nazırı bu hususta hiç 
bir cevap vermemiştir . 

Şanghay: 3 (Radyo) - Ha· 
valideki Japon kuvvetleri kumanda· 
nı daha iki fırka ile takviye edilme· 
sini istedi . 

Şanghay: 3 ( Radyo) -Şimal· 
de dört Çin şehrini Japonlar bugün 
sabaha karşı ıiddetle bombardıman 
etmişlerdir ) 

Şanghay : 3 ( Radyo ) - Yıkık 
binalann arasında 200 cesed bulun· 
du . Çin denizcilerinden de ölen 
Çoktur. 

Trenler işleyemiyor . Hatlann 
büyük bir kısmı tahrip edilmiştir . 

Tokyo : 3 (Radyo) - Şimal 
dış mahallelerinde Çinliler Japon 
kıtaatına taarruz etmişlerdir . 

Tokyo: 3 (Radyo) - Maliye 
nazın , 522,000,000 ikinci bir mun· 
zam büdcenin meclise tevdi edilmek 
üzere bulunduğunu beyan etmiştir . 

Diyet meclisinin bu büdceyi tas· 
dik etmesi ~unttli göıüJü)or •. 

4 Eylul 

So•y• 1 Hayat 

İhtiyarlık sosy 
sigortası 

S ovyetler Birliği Hükil 
ti, bütün cabşan1arın 
kuklannı ayni ıeviyeye 

karan son Stalin Anayasasımd 
huna tevfikan Sovyetler Birliği 
lek Sendikalan Merkez Konse 
Devlet Sosyal Sigortasının m 
)ar Jehine ıslahı hakkında aldı!' 
ran tasvib etmiştir . 

Bu suretle, bundan böyle, 
yetler Birliğinde, memurlar ve 
leleri de, tıpkı işç!ler gibi, tek 
hukukundan, hastalık halind ~ 
susi yardımlardan ve kaza 
dirinde tazminattan istifade 
ceklerdir . 

ihtiyari g ücretine istihkak, ' 
ler oldutu gibi, memurlarda da 
nidir. 

25 sene hizmetten sonra 50 
şına gelen erkekler ve 20 sene 
metten sonra 55 yaşına ıelen 
dınlar, bu haktan iıtifade ede 
ceklerdir. 

Tekaüd maaşa haddi, m 
veyahut ifçinin alcLtı ücretin, 
ma ahünuna göre, yüzde SO. 
so•. 

Memur ve ilÇi, bu maafl al 
beraber, her mükemmel hizmet 
nesı için hususi ramlara da tab~ 

Muvakkat bir it görmemePı 
takdirinde, memurlar ıimdiye 
memurlar hasralıklannın ille 
günü için, ücretlerinin üç rub' 
muadil bir para almakta idi. 
dan böyle ise, hatalıklannm ilk 
nbnden itibaren, ücretlerini. hiç 
tenzilata tab! tutulmaksızın, 
olarak alacaklardır. 

İngiliz kabinesi 
toplantıda iken 
- Birinci sahifeden artan -

mahiyet almııtır. Çünkü ticaret 
lerini torpilleyen deniz altı geın 
hiç bir hAdisede denize düıen i 
]arı kurtarma~a gelmemişlerdir. 

Eğer bu tecavüzlere bir nib 
verecek tedbirler ılmma:zsa y • 
ceklerine şüphe yoktur. 

Londra : 3 (Radyo) - Hari 
Nazırı B. Eden, Fransız Sefiri Ca 
Rogeri kabul etmiş ve lngiltere 
kumetinin, Fransanın, Akdenizin 
yeti meselesini konuşmak üzere 
deniz sahil devletlerini Cenevrede 
konferansa davet teklifini memrı 
yetıe kabul ettiğini bildirmiştir. 

Akdenizde vukua gelmekte 
bu korsanlık hareketlerine mani 
mak için tam bir teşrikimesaiyi 
bul etmişlerdir. 

1 Si8 rtasız mal yaıuaCG lmy6olu1. Siewsalı 
yanınca; bedeli derhal 1Jdı:11ir. 
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Şanghay : 3 ( Radyo ) -
pon konsoloshanesi bu sabah 
bardıman edildi . 

Şanghay : 3 ( Radyo ) -
ponlar , Çin hatlanna 79 So 
tayyaresinin geldiğini iddia et 
tedirler • 

Şanghay : 3 ( Radyo ) -
ajansı veriyor : Son iki gün 
fında olan muharebelerde Ja 
kıtaatı takviyelere imkin olmıy 
şekilde teCrid edilmiştir • 
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~lupıner lntlbeları 

EÇHUL ASKER 

sının 

irliği lİ 1' 1 k 
~ ren yorgun uğu ve gece uy u· 

ns:.-, ltıdutuyla arkadaşlarımın tatlı tatlı 

1~ :!Uınalarına iştirak edemedim. Bir 
ığı ~I~ iÖzüme uyku girmedi.. Hal· 

t'kkı saat 15 e kadar istirahat et-
1 len sonra şehri gezecektik. le, 

ve 
', tek 
ndı 
za ~ 
e J.. 

ak, · 

da 

oe 
en 
ede 

1 Ben 14 de hazırlanıp arkadaş
.'~. beklemek için otelin gazinosuna 
~dı~iın zaman bize intizarda olan 

ilnalı çehrelerle kaşılaştım. 
ti ~riptirl.. Gurbette hemşehrili· 
~ne kadar sağlam bir bağ oldu· 

a bir kerre daha inandım. 
lıi . Aı. sonra bu hemşehrilerimiz 
t Zı Afyonun muhtelif semtlerioi 
tıdirdiler. Afyonda bir Adana ha· 

:'-~nın yaratılışına öyle içten bir ...,.., .. 
r llışımiz vardı ki .. Bunu dudakla. 
t'llıtz ifade etmiyor, fakat kalbimiz 

. .1. atlı Ürperişlerle bu hissi ~aynatı-
met" Yordur 

• Afyon Belediye reisini ve Kol-
50, hrdu Kumandanını ziyaret ettik. Da-

l 8 29 ağustos akşamı Afyon sokak 
a~~~ ~rı taşkın bir bayramın arefe kala· 

tabi~ Ltına sahne olı:uştu. 
mel •• 

e J Süslü bir havuz başında akşam 
e k ~ıneğini yerken çok terbiyeli ve 

I bar bir belediye memuru bize yak· 
Bştı, 

30 ağustos bayramına mahsus 
Afyon belediyesinin rozetini dağıta· 
rak yann Dumlupınaı a hareket ede· 

fıcek olan ikinci hususi trenin saatını 
sıldadı. 

* • • 

A 

ABiDESi 
çocuklarına bir Kabe kudsiyeti gibi 
vecd aşıladı. 

işte Başkumandan çadırının ye· 
ri. Ve İşte , Arslanlı ve Çal köyü .. 
işte şu karşıki ormanlı tepe Triko 
pise maküs bir tali veren es~ret te· 
pesi ve işte iki fırkamızın karar
gahları ... Yunan ordusu şu tepeden 

tarassut P.diyor ve çevik Mehmedçik sol 
dan iltrliyor gibi .. Ve Türk'ün Türk 

tarihinin Başkumandanı da bu şe· 
bitlik tepesinde dürbünle onları 
seyredip haritasına bakarak emirle· 
rini veriyor gibi ... işte hep bunlar ve 
huna benzer muharebe safhaları ara
sında onları seyrediyor gibi oluyo· 
ruz. Bu muharebede bulunanlar ve 
kumandanlar ellerile bu hakim te
peden etrafı birer birer göstererek 
o muharebenin safhasını arazi üze· 
rinde Türk'ün ölmez kavgasının ha
maset ve kahramanlık diyarlarını işa 
retliyorlar ve işte o muharebenin 
Mehmedçikleri atlarına binmiş bu 
merasime taşkın bir sevinçle işti

rak ediyorlar. işte şehit çocukları 
bıyıkları terliyen delikanlılar, baha· 
larının ruhlarile krınuşmağa gelmiş. 
ler .. işte şehit aileleri göz yaşlarile 
on binlerce halkın arasında dolaşı

yorlar;!. 
Toplar atılıyor; tıpkı 30 Ağus

tos 1922 de atıldığı gibi 1 .. Köylü. 
ler haykırıyor; tıpkı 1922 deki 30 
Ağustos gibi .. Mehmedçikler par
lak süngülerini takıyorlar tıpkı on 
beş sene evvel taktıklar! gibi .. 

Sabaha karşı hazırlığımızı yapa· 
tak İstasyona gelditimiz zaman ne 

~~~~ ve ne de polisin o muazzam 
llUnu anıneğa gelen halkın izdiha
lllını durduramadığını seyrediyorduk. J 

ğ Nihayet 30 dan fazla yolcu va-
b ~nuyla hareket eden ikinci trene 

Nihayet nutuklar söyleniyor, ta
rihler canlanıyor ve Atatürk'ün nut
kundaki 30 Ağustos hatırası tekrarla 
nıyor ve on binlerce kitle on beş yıl 
evvele götürülmüş gibi heyecanlanı
yor. Sesler kesiliyor, göğüsler ka 
barıyor, şehitliğin etrafını alan ce-

et g( 
enıi 

mn 
r. ı 

te "' 
ni 
yi 

• 

rJ 

Utiin harp sahalannı tiz düdüğüyle 
geçerek "Yıldırım Kemal •. istasyo 
rıunda hızını aldı. 

istasyon kapısında asılı duran 
genç bir Türk zabitinin resmi önün· 
de yüzlerce halk derin bir sükıitla 
~nız dudakları biribirine temas 
d rek o şehit Türk zabiti hakkın· 

8 Yazılan uzun yazıyı okuyordu .. 
Bu "Yıldırım Kemal. in resmi 

Ve h t • b· a ırasıydı kı genç ve kahraman 
h~; ıuvari binbaşısı iken burada şe· 
hı 0lınuş ve istasyona verilen adıyla 
atırası yaşatılmak istenilmişti.. 

z bilıcr'.de burada şehit olan diğer 
1~ tlenn künyelerini ihtiva eden 
hı~~ \re zarif bir taş vardı .. Etrafına 
~ ~ ?lan halkın çoğu yüksek sesle 
l Yıtıtlerin adlarım okuyor ve on
~rııı sağ arkadaşları da izahat ve 

Yordu. 

ha :Silki saray" mevkünde ve tek 
~ Uıeinde dııran trenimiz bütün 

Yo Ctılarını bıraktıktan sonra Dumlu 
Pına · r ıatasyonuna geçti. 
f Burada Milli Müdafaa Vekale
ı~ee hazırlanan büyük otobüslerle, 

0 
dar kesif halk kitlesi bir buçuk 

saatte Meçhul Asker abidesine ta· 
şıııdı .. 

d Otobüsümüzün ilk çıktığı tepe· 
h .'n

1
• görünen ve bütün bir Türk şe-

ıt ıl\.:ıı· k ds. b' 'f d . 1 •b' de ~· ın u ı ır ı a esı o an a ı-
b . :te onbeş ,yıl evvelki muhare· 
:~n zaferini haykıran bir tarih 

N·h ıfesj gibi vakurdu. 
• 

1 ayetınerlllİ taşının günüş ışığından 
ınsaıı gözlerine gelen pırıltıları ara· 
sıııda ul,,i şehitliğe yanaştık .. 
b l'ürk azminin ve Türk enerjisinin 

u ~'Pede yarattığı inan ve istiklal 
aşkıyle bütün kalblerde Türke has 
•ııanevi bir çarpıntı vardı. 

Büyük zaferler ve ilihi günler 
t~•atan Türk varlığının bu tepede

)~ tlfta ~eces~~m • eylemesi Anado· 
nuıı dort koş e sıncfen gel eri vatan 

hennemi kalabalık içten içe konu 

şu yor ... 
Şehamet ve hamaset dolu zafer 

gününün 15 inci yıldönümü kalpler
den kafalara ve kafalardan damar
lara bütün çelikliğile akıyor ve ora· 
da şahlanan Türk istiklalinin ve 
Türk kudretinin hızını yaratıyor. 

Bir genç subay söylüyor .. Üni
versiteli haykırıyor. Ve nihayet Cev
det Kerim on beş yıl evveline git· 
miş gibi nutkuna başlıyor .. 

Göğüsler kabarık .. Herkes nefes 
ala ala dinliyor. Ve ıığlıyanlar men
dilleri gözünden · inmiyenler çoğalı
yor. En sonra o muharebede bulu
nan bağrı açık bir köylü çıkıyor . 
Ve haykıra haykıra keskin bir hita
bede bulunuyor .. Bir heykel gibi vü
cuduyla, bir harp nutku gibi sözle· 
rile etrafı coşturuyor, o günün Türk 

köylüsündeki şuuruna tercüm anoluyor. 

* * * 
Çelenklerimizi en güzel köşele 

re yerleştiriyoruz. lstanbuldan husu· 
si olarak sipariş edilen Seyhanın çe
lenkleri ilk bakışta göz bebekleri 
Üzerine mıhlıyor .. Zarafet ve ihtişam 
itibarile Vekaletlerin Çelenklerinden 
sonra Seyhanınkiler geliyor ... 

* • 
* 

Tepeden bir insan seli, Dumlu-
nun şehit kam kokan kızıl eteklerine 
doğru akıp gidiyor ... 

Tayyareler abideye havadan ih· 
tiramlarım sunuyor. Ve halkı selam
lamak için beş metreye kadar alça· 
lıyorlar. Bando çalıyor ve asker bü· 
tün bir heyet ve haşmetile geçerken 
halk hava kuvvetlerimizin selamla· 
m;larını alkışlıyor .. Nihayet büyük 
çadırlara çekiliyoruz .. 

*. * 
Herkes tarihten bir gün yaşamış 

gibi sürur İçerisinde .. Ordu müfetfr 
şine, bu günİ' tebrik ediyorlar. He· 

rnr1caaı11 

Hong-Kong· 
faciası 

" Bn. Af etin nutku 
Bükreş arkeoloji 

kongresi toplandı 
Şehrin ışıkları ayni 
anda-sönmÜŞtü-

Havada insanlar 
uçurdu 

"' Bükreş: 3 [Radyo] - Tarihten 
~I arkeoloıj ve antrepoloji bey· 
nelmilel kongresi bugün Bükreşte 
toplanmıştır. 

Türk murahhas heyeti adına Ta
rih kurumu ikinci başkanı Bayan 
Afet nutkunda, Türkiyede Cumhu· 
riyettenberi arkeoloji ve antrepolojiye 
verilen ehemmiyeti, Türkiyede muh 
telif yerlerde yapılan kazıların ver
diği mühim ve zengin neticeleri izah 
etmiş ve nutku müteaddit defalar 
alkışlanmıştır. 

Hong - Kong 3 ( Radyo ) 
Hong - Kong'ı kasıp kavuran Tay
fun zan edildiğinden daha çok fazla 
hasarat yapmıştır. Feliiketin blanço
su henüz temamile yapılamamıştır . 

Karada yüzden fazla insan ölmüş. 
tür. Fakat insanca ve zayiatca olan 
telefat bilhassa deniz üzerindedir . 

Tayfun Hombing adındaki bir Ja
pon gemisini bir İngiliz Kravezörü
nün üzerine atmıştır. Bu geminin tay· 
fasından on iki kişi havaya uçmuş 
ve biraz sonra İngiliz Kravezörünün 
güvertesine düşmüşlerdir. Müteaki
ben gemi rüzgar tarafından karaya 
atılmıştır . 

Bundan başka Asama Mara adın. 
daki Japon, Van Höt adındaki Ho
landa ve Konte Verde adındaki İtal
yan gemileri de karaya sürüklenmiş. 
!erdir . 

Hong - Kong 3 ( Radyo ) -Şe
hir bir harabe halini almıştır . For. 
moz körfezinden gelen Tayfun Hong 
Kong'ı bir facia tablosu haline getir
miştir . 

'[ayfun başlar başlamaz şehrin 
bütün ışıkları ayni anda sönmüş ve 
halk korkunç bir karanlık içinde ev. 
lerin çökmesinden mülevellid gürül
tüleri dinlemiştir . 

Çin mahallesi alevler içindedir . 

İspanyada harp 
gevşedi 

Madrid : 3 (Radyo) - Hemen 
bütün cephelerde iki gündür kayde 
değer bir hadise yok. 

Kazaplanka : 3 (Radyo) - Bu· 
rada halk arasında bugüıı büyük 
karışıklıklar çıkmış, üç kişi ölmüş 
17 kişi yaralanmıştır. 

Paris : 3 (Radyo) - ltalyan hü
kumetinin ispanyaya yeni gönüllü 
kıtaları göndermeğe karar verdiği 

anlaşılmaktadır. 

Hava genel 
komutanlığı 

Teşkilatın başına Korge
neral Hüseyin Hüsnü 
Kılkış getirilecektir 

Ankara: 3 [TÜRKSÖZÜ muha· 
birinden]- Hava genel komutanlığı 
teşkili hakkındaki kanuna aid teşki· 
!at projesi Milli Müdafaa Vekil.le· 
tince ikmal edilmek üzeredir. 

Bu teşkilatın başına yeni Korge
nerallardan Hüseyin Hüsnü Kılkış'ın 
getirileceği söylenmektedir. 

Hava genel komutanlığı m~mle· 
ket müdafaası bakımından hazarda 
ve seferde birçok mühim işlerle tav
zif edilmiştir. 

Komutanlık emir ve kumanda 
itibariyle hazarda genel kurmaya, 
seferde de baş komutanlığa bağlı 
olacaktır. 

Ayni kanunla yüksek salahiyetli 
bir hava müdafaa komisyonu teşkil 
edilmiştir. 

yetimiz de muhterem Generale yak· 
!aşıyor. Hassatan iltifatına nail ola 
rak sevincimize sevinç katılıyor .. 

11 saat süren bu merasime gi
diş gelişin sonunu Afyondaki oteli·: 
mizin havai fişenklerin ışıklarıyla 

yanan penceresinden zafer abidesini 
seyrederek bitiriyoruz 1 

Taha Toros 

İngiliz 
misafirlerimiz 

DÜN TAKSIM ABiDESiNE TÖREN 
LE ÇELENK KOYDULGR 

lstanbul :3 ( TÜRKSÖZÜ muha· 
birinden ) - Şehrimizde bulunan 
İngiliz bahriyelileri bu sabah saat 
10,10 da Taksim abidesine büyük 
merasimle çelenk koymuşlardır . Çe 
lengi abideye bizzat Amiral , elife 
takmıştır . Bunu müteakip bando 
lngiliz milli marşı ve Türk istiklal 
marşını çalmıştır . 

Havanın yağmurlu ve rüzgarlı 
olmasına rağmen abide meydanı 
binlerce halkla dolu idi . Halk , kıy· 
metli misafirlerimizi şiddetle alkışla
mıştır . 

İran Heyeti 
Dün İzmirden fstan

bula döndü 

lstanbul : 3 [ TÜRKSÖZÜ mu· 
habirinden ] - Büyük Trakya ma
nevralarında bulunmuş ve müteaki. 
ben lzmire gitmiş olan lran askerj 
heyeti dün şehrimize gelmiştir. Pa 
zar günü akşamı Toros ekspresi le ve I 
Nuseybin yoluyla memleketlerine J 

avdet edecektir. 

Antakya 
Konsolosu 

ge iyor 
Antakya: 3 [TÜRKSÖZÜ mu· 

hablrlnden) - Şimdi aldljiım 
bir habere göre; Hatay ba' 
konsoloslujiuna tayin olunan 
Parls General Konsolosumuz 
e. Firuz Kesim, eylQlun 10 un· 
cu gUnU Ankaraya gelerek Ha. 
rlclya Vekl!ıletlyle temas edip 
talimat aldıktan sonra derhal 
Hatay'a gelecektir. 

B. Firuz Kesimin Ankarada 
bir veya iki gUnden fazla kal
mıyarak dojiruca Antakyaya 

:hareket edecejil ve onba, ey
IOlden evvel yeni vazifesi ba
şında bulunacağı muhakkaktır. 

Gençlerimiz 
Bafrada 

Bafra: ]Hususi] - Bug(in bura· 
ya }l'eldik. Bafra sporcuları, Adana 
sporcuiarmı büyük merasim ve güler 
yüzle karşıladı. . 

Samsundaki maçlarımız çok mu. 
vaffakiyetli olmuştu. Bugün yapaca
ğımız Bafra · Adana maçının neti. 
cesini telle bildireceğim. 

Mersindeki 
Sinemacının 
muhakemesi 

Mersin : 3 ( Telefonla ) - Bu· 
gün; Sinemasının demir parmaklık. 
!arına cereyan vermek suretile bir 
gencin ölümüne sebep olan Sine· 
macının muhakemesine Ağırcezaıla 
devam edilmiştir. Duruşma bir saat 
sürmüş, neticede iki şahidin muva 
cebesi İçin muhakeme yedi Eylı11e 

talik edilmi~tir , 

Prens Pol Başvekilimize 
taziyede bulundu 

Ankara: 3 ( Radyo ) - Yogus 
lavya Kralı Naibi Prens Pol Baş· 
vekilimize bir telgraf çekerek Kar· 
deşinin ölümü münasebetile büyük 
kederine iştirak ettiğini bildirmiş. 

ve Başvekilimizede göndermek lut· 
funda bulunduğu telgraftan dolayı 

Prense teşekkür etmiş ve şükranla· 
rını, derin hürmetlerini arzetmiştir . 

Sahife : 3 

Stiyadinoviç Prens Pol 
tarafından kabul edildi 

Belgrat: 3 (Radyo) - Bay Sti• 
yadinoviç bugün Prens Pol tara· 
fından kabul edilmiştir. 

Dünyanın en büyük harp 
j gemisi Nis'de 

Belgrat : 3 (Radyo) - Dünya
nın en büyük harp gemisi olan bir 
İngiliz gemisi bugün Nis' e gelmiş
tir. 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Sinemamız müdüriyeti yine harikülade filmlerin bir tanesini daha tak· 
dim ediyor. 

Sinemacılığın en yeni icadı bu ğüne kadar yapılan renkli filimlerin en 
güzeli en nefisi büyük bir kudretle temsil edilen mevsimin son şahe-seri 

MAİ VALSLAR 
( Kamilen renkli ) 

Müzik, dans ve en güzel şarkılarla süslenmış bu fevkalade filmin baş 
rollerinde unutulmaz KUKARAÇA NIN UNUTULMAZ BÜYÜK 
YILDIZI 

STEFEI DUNA VE NEVYORK OPERASININ BÜYÜK TENORU 
CHARLES COLLINS vardır. 

Böyle bir film görebilmek için daha çok zaman beklemek lazımdır. 

Sinemamız müdüriyeti bu fırsatı size pek erken vermektedir. 
DiKKAT: 
Büyük fedakarlıklar mukabilinde celbedil1'n bu filmi bütün halkımı

zın görebilmesi için fiatlarda zam yapılmamıştır. 
izdihama mahal vermemek için yerlerinizi erkenden işgal etmenizi 

rica ederiz. 

Gelecek program 

Gönlüm seni istiyor 
Pek yakınna 

Bir kış gecesi rüyası 
~~~~~~~~~ 

Ve bu ismi unutmayınız 

MARINELLA 

8485 

Yeni çıkan kanun ·ve nizamlar 

/\.amııı ıVo. 3UU8 : 

-
iş kanunu 

l\.abul tarihi : 816193rı 

Vt!§ri tarihi : 151611936 

-Dünden artan-

Birinci Fasıl 
iş akdi 

Madde 8 - Mahiyetleri itibarile ancak otuz İş günü devam eden iş. 
fere " süreksiz iş • ve bundan fazla süren işlere " sürekli iş • denir. 

Bu fasıl hükümlerinin sürekli işlere aid 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
22, 24, 25, 26 ve 29 uncu maddelerinden maadası süreksiz işlere de 
şamildir. Süreksiz işlerde işbu maddelerin mevzuu olan meseleler hakkında 
Borçlar Kanunu hükümleri tatbik olunur . 

Madde 9 - Muayyen müddeti bir sene veya daha fazla olan sürekli 
iş akidlerinin yazı ile mukaveleye bağlanması mecburidir . 

Yazılı mukavelelerde i~verenin ve işçinin i~im ve hüviyetleri, yapılacak 
iş ve işyerinin m~vkii, verilecek ücret miktarı ve mukavelenin muddeti 
ile iki tarafın mutabık kalacakları hususi şartlar sarahatle yazılmak lazım
dır. 

Bu mukavelelerden alını.cak her türlü resim miktarının tayini husu
sunda İş ücretinin aylık miktarının otuz liradan fazlası esas tutulur . iş 
mukavelesi noterlikte tasdik ettirildiği takdirde, noter harçları hu hüküm
den hariç kalır. 

Madde 10 - Müddeti muayyen olmıyan veya müddeti muayyen ol· 
makla beraber otuz iş gününden fazla ve bir seneden eksik bulunan iş 
akidleri yazı ile mukaveleye bağlanmıyabilir · Bu takdirde , işveren , işçi 
her ne zaman isterse kendisine, umumi ve hususi bütün iş şartlarım gös
teren ve imzasını taşıyan bir vesika vermekle mükelleftir . 

Bu vesika her türlli resimden muaftır. 
Madde 11 - Bir işverenle müteaddid işçilerden mürekkeb bir takım 

arasıııda " takım kılavuzu " olan işçi ile işçiler adına akdedilen mukave
leye •Takım Mukavelesi ., denir. Takım mukavelesinin, müddeti ne olursa 
olsun, yazı ile yapılması mecburidir. 

Bu mukavelede işverenin ve takıma dahil işçilerin isim ve hüviyetleri, 
yapılacak İş ve işyerinin mevkii, işçilerden her birine verilecek ücret mik· 
tarı, mukavele müddetinin muayyen veya gayri muayyen olduğu ve mu· 
tabık kalınmış olan hususi şartlar tasrih kılınmalıdır. 

Takım mukavelesinden alınacak her türlü re sim miktarının tayini hu. 
sı;sunda dokuzuncu madde hükmüne göre muamele olunur. 

Takım mukavelesini imzalıyacak olan takım kılavuzunun ayni İşe alı· 
nan işçilerden biri olması şarttır. 

8303 - Sonu v.ır -



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
Kilo Fiyah 

En u En çok Sahlan Miktar 
K. S. K. S. Kilo 

Klevlant 40 42 

YAPAGl 
Beyaz 1 

ı-"S°"'iy'°"'ah;--------ı-----------------

Tl!rksôzll 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lı1tf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyo aktivitesi bütÜ!! dünya kaplıcalarınınkinden 
yüksektir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
muztarip olanlaıla Cilt hastalığı olcnlar 'mutlaka Lu ılıca)a gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu olrrayanlar Kudıeti fatıranın lu feyz;nden müstefit 
ve mesut olmuşlardır. 

ÇIGIT 
Ekspres Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 
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KAY ADELEN A · 
manos trpclerindrn 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAY AD ELEN su 
lan ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YAD ELEN ıçınız . 

KAYADELEN 
KAYADELEN su- E KAYADELEN SU· 

!arı ve gazozları en L !arı ve gazozları e· 
sıhhi ve tabii has-

E 
vinize kadar gönde-

salan haizdir. rilir . Depoya haber 

N vermek kafidir. 

KAYADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kıımızı (KAY ADE 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KA YADE LEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAYADELEN depolarıdır. Eüyiık damacanalar: lCO kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagcnlar her ~efeıde KayDdelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 7953 118 

DOÇ-PEKARD 
Tenezzüh otomobil ve keırnyon1arı 

VE 

Caterpillar-Con-Dir 
Tank traktörleri 

En uzun ömür, en az sarfiyat , en uzQJ! vade. Dünyada eşi bulun 
mıyan makinelerdir . 

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

ile sablmaktadır. 
Peşin ve veresiye satış yeri 

Ş. Rıza f şcen 
Yeni lV ağ aza 

11 7966 

1 

125 
otel odası 
Bir gecdik 
taş odalar 

7 5 Birinci baraka 
50 ikinci 

" 

Fazlasından fark alınır 

30 Hususi banyo ~ Bir kişi ücreti günde 
15 Umumi 

" iki defaya kadar. 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek-
tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 58 

-
iki 

. 
model yenı 

ASPiRATöR 

Sıhhat Müdürlüğünün fabrikalar için 

tensip ettiği yegane Toz çekme boruları Ve 

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

• Sipariş vukuunrla derhal yapılır. Ve hariçten sipariş kabul edilir. 

Müracaat : Karasoku Alemdar sokağı K. 

Ahmed Öğülen 
8402 11-15 g. A. -----------·-----

1 

.... 

.:. 

RALEJ GH Dünyanın en sağlam, en zarif, bisikletidi r. 

RALLİNİN Muhtelif tipleri vardır. 

RALLİ Markada, bisikletteki en son tekamülü göreceksiniz. 

Satış yeri : Dörtyol ağzı Kolordu caddesi 

8437 8-15 

M. Dedeooıu 

g.A. 
Fabrika 

ralıktır: 

bakkaliyesi ki- Eylülunun dokuzuncu perşembe gü· 
nünden itibaren bir sene müddetle ----------------------------~--------------------

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban· 
kası Eski Adana Mensucat fabrikası 
halen Malatya bez ve iplik fabri
kası T. A. Ş. Adana Mensucat fab· 
ikasının bakkaliyesi 1937 senesi 

kiraya verilecektir.Eksiltme Eylülun 
altıncı pazartesi günü saat on beşte 
fabrika müdürlüğünde yapılacaktır. 
Tafsilat almak ve şartnameyi oku
mak istiycnlerin her güıı fabrikaya 

lmüracaatları .8480 1-2 

Seyhan defterdarlığından: j 

Köşkerlerde 63 numaralı dük
kanın bir senelik icarı açık arbrma
ğa çıkarılmıştır. Bir şenelik muham
men bedel icarı a_ltmış liradır . Is-

teklilerin yüzde yedi buçuk nisbe

tinde teminat akçasile 9 f.yllıl 937 

perşembe günü saat on dörtte Def. 

erdarlıkta toplanan komisyona gel· 

meleri. 8450 25-28-1-4 

BELEDİYE İLANLARI 
1 
--~~~------------------------~İiiiif 

1 - Açık eksiltmeye konulan ve ihalesinin Ağustosun 26 sında • 
pılacağı ilan edilen Vali konağı caddesinin tamiri işi şartnamesinde ~ 
tadilat yapılmasına luzum görüldüğünden muayyen günde ihale edilııı"..._ 
yerek yeniden açık eksiltmeye konulmuştur . 

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

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

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

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

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

8489 4 - 8 - 12 - 16 

1- Şehrimizde mevcut bilumum motorlu ve motorsuz nakil va~ıt 
rının ( Yani otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, motosiklet ve bisik 
)erle körük arabaları ve at koşulu yük arabalarının ) yeniden muaye 
yapılacak ve numara plakaları değiştirilecek. 

2- Motorlu vesaiti nakliye muayeneleri itfaiye garajında kayt m 
melesi ile plakalann tebdili işi Borsa civanndaki seyrüsefer karakolu 
yapılacak ve sahipleri beraber bulunacaktır. 

3-Motorlu ve motorsuz bütün vesaiti nakliye sahipleri 3-5 ebadı 
olmak üzere ikişer fotografla beraber seyrüsefer karakoluna gelecektir. 

4-Her türlü vesaitin kayt ve muayene günleri aşağıda gösterilmiş 
6-9-937 tarihinden 11-9-937 tarihine kadar Taksi otomobil, ka., 

13-9-937 " 22-9-937 
" 

23-9-937 " 9-10-037 
" 

11-10-37 " 16-10-937 
" 

18-10-37 • 28-10-937 • 

29-10-37 " 7-11-937 
" 

10-11-937 " 17-11-37 
" 

18-11-937 " 29-11-937 
" 

1-12-937 " 15-12-937 
" 

yon,kamyonet ve oto 
büsler : 

" 
Piyasa binek körük • 
rabalan: 

" 
Piyasa bir atlı yük arl 
baları: 

" 
Piyasa iki atlı yük ıı 
balan: 

• Hususi otomobil, kaııı· 
yon ve motosikletler: let 

• Hususi binek bir ve iki &.rıl 
atlı körük arabaları: lrde 

• Hususi binek bir atl D 
tahta arabaları : 6

8
n, 
re 

• Hususi bJğ ve bahçe 1 ilin 
çiftlik ve sair arabalıt'falT\ 

• Hususi ve kiralık bisik ur 
!etler. 1<a 

5- Muayeneye gelmeyen ve yeni plaka numarası almayan nak;J v.. H 
sıtalarının yukarda yazılı müddetler hitamında seyrüseferine müsaade ed n1Tı 
miyecektir. Aksi takdirde belediye kanununun 113 üncü maddesine te\'• '8;. 
fikan bir misli cezasile beraber resmi tahsil edileceği gibi sahibi hakkı~~· 
da ayrıca takibatta bulunulacaktır. Buna mahal kalmamak üzere her ve' B a 
saiti nakliye sahibinin muayyen günlerde belediyeye müracaatla vesaitle· tt 
rinin kayt ve muayenelerini yaptırmaları lüzumu ilin olunur. 

8481 2-4-7-9 

Sanayi mektebi mezunlarından tecrü
beli ustalar c lınacak . 
Fabrikalarımızın montaj işlerinde çalıştırılmak üzere uzun seneler mesletİ 

dahilinde çalışmış sanatının erbabı montörler alınacaktır. Taliblerin vesi· 
1 

h 
kalarile beraber Ziraat Bankası çırçır fabrikaları müdürlüğüne müracaarrn~ş 
!arı .8475 1-4-7 

ır. 

~---------~~~......, ..... ....-__, __ , _____________ _.~ ..... ._...-~OV 

Bu 
Vilayet Da;mi Encüme•lıor Pamuk iş Limited çırçır 

fabrikasından : 

Sayın müşterilerimizin fabrika
mızda çektirdikleri pamuklarını, çe. 
kildiği tarihten itibarrn on l•eş gün 
zarfında fabrikamızdan kaldıımala. 
rını rica ederiz • 

Bu müddet zarfında pamuklarını 
kaldırmadıkları takdirde yer ve ha
şasızlık yüzün~en preselenmek üzere 1 

Gilodo presesıne göndereceğimizi 
ve bunun için ihtiyar edeceğimiz 
prese ve nakliye masraflarını m~· 
terilerimizden alacağımızı ilan ey-
leriz . • 

Pamuklar çekildikten en çok on 
beş gün sonraya kadar sigortalı o
lup, bu müddetten sonra gerek fab
rikamızda ve gerek Gilodo prese· 
sinde vukua gelebilecek yangın ve 
sair zararlanndan dolayı fabrikamız 
katiyen mesuliyet kabul etmiyecek. 
tir . 

· d 11irl 
nın en : .. 

il ırıı 

31-8-927 tarihinde ihale edi' ~in 
leceği Yeni Adanı gazetesiııİ'ede 
4302, 4292, 4295, 4298 , numar,)mış 
nushalarında ilan edilen Bozanb..,., kar 
Gülek yolunun 1 000-5 +ooO il 
arasında ( 5000 ) lira keşif bedelli 
dokuz menfez inşaatına iatekli çık• 0 

madığından müddeti 14-9-937 af 

salı günü saat on bire kadar uza-~ 8 

tılmışbr. isteklilerin bu tarihte Vil; an 

t D · • En - · ·· ti ~al ye aımı cumenıne muracaa ""'ıco 

ilan olunur . 8486 

Zayi evrak 

~il 

uk 

Askerlik terhis kağıdımla nüfu• ıAti 
tezkeremi kaybettim • Yenisini ıla· lalı 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur· rlın 

ki· l!!rı Bu evrakları bulanların aşağıda h 
d . 1 . a 

a rese getırme erı. etti 
Adana hükumet civa· del 
rında Trahom Aşı Is- tal 
tasyonunda kayit M. 

Vaktıııda kaldırılmıyan pampklar 
içinde Borsa talimatnamesinin 82 
nci maddesine tevfikan Borsa vası
tasile gün hükmü fiatla pamuklannı 
sattırarak muamele göriileceğini sa
yın müşterilerimizin malOmu olmak 

8487 MEHMET ve 
..,.......:;.:..:...,,....,... __ _. .... ..., __ ......... ...,kaı 

Umumi neşriyat müdürü 

üzere ilan olunur, 8479 3-3 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matba;ı.sı 

rın 

Ze1 

m, 


