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e D ç belediye • • re ısı 
ç şehir ( + ) 

Burhan Belge 

\n eni Türkiye'nin İstanbul ve 
V' bilhassa Ankara'sı dikka-

ız tc değer şehirleridir. Yal-
-n, k:annoJunmasın ki, imarın, inşa. 
iti Ve zrııa ve malaları ile planın ced

M@ltr<®Ş@l~ümü~ 
Ş<®llilırümü~d~ 

Fevzi Çakmak dün 
Adanamıza şeref verdi 
Mareşalimize halkın iştirakile 

büyük karşılama merasimi yapıldı 
htin pergelleri münhasıran bu iki 

(tıtj ·r'~kişaflanna tahsis edilmiştir. 
· de Utkiyeyi eskisinden ayıran bel
·ııctin en kuvvetli vasıflardan biri, 
lı'1ıı tamamından gelen enerji ve , 
tayı a tnuhassalasıru yani serveti, şalimiz, ls.tanbul katarına takılan hu

susi vagonla, refakatlerinde Vali , 
Kumandan, Orgeneral izzettin ve 
Mümtaz Ziya olduğu halde teşrif 
etmişlerdir. 

ıaın1 Ve büdçeyi gene milletin ta-

~ktas arasında yani memleketin her 
çe, •na do11- t k · 'd' tun 6ru a sım etmesı ır. 

a ' 1rın1 memleketin alın !erile sokak. 
lkha~~r~a~ayan, barlarını ve ba- · • 
ltiıu a derını aydınlatan ve sefahat
•uıu ~·ıran ve dindiren tek şehir 

Büyük Koınutan'ı Adanamıza 
getiren tren, daha gara girmezden 
evvcıl, istasyonu dolduran binlerce 
halkın coşkun alkışlarile karşılan. 
mıştır. Bu sırada askeri bando da 

çalmağa başlamıştı. Mareşalimize 
yapılan karşılama töreninde bulun
n:ak üzere halkımız daha saat 16 
dan itibaren istasyon ve civarile 
Asfalt caddeyi doldurmuştu. 

e ıa;ih ır daha avdet etmemek üze· 
~tkiy e. karışmıştır. Yeni Türkiye, 
lıı k _:nın bütün şehirlerinin ve bü. 
thirli

0
{lerinin Türkiyesidir. Bunun 

k, ha adar köylü, hüyük kadar kü
çb nka umum müdürü kadar 
1 er, hep sahibidir 
Ztııit A . . .. . 

uıı. • dana ve Mersın ı gezmış 
• 0tııuz · · - l · z. 'f ıçın uzer ennde duruyo. 

biti ~ksa Türkiyenin daha bir çok 
an e~~n~e. medeniyet namına, ente. 
~ adıseler cereyan etmekte ol
a~~an haberdarız. Türkiyenin son 

tindarda görüp gezdiğimiz bu üç 
cilik e fakat, şayanı dikkat bir şe

rıı k Ve umran faaliyeti göze 
ı esk~ tadır. Bunlardan hiç birisi, 

te' na ~ ne de yeni devlet merkezidir. 
, hsaı :ş•lık, her üçü de Türkiyenin 
• ı liın 1

1ntakalarının ya merkezleri, 
ıı tleri ~n arıdır. Bu itibarla, ehemmi· 
pel rneıtad~r ırelir k~naldarı da, dev· 

5~.Jirni . e~ı payesine yükselmiş şehir-
gı.ı ş ı~~'ıu kadar büyümüştür.: 
2~_,, rnl \ ır, ~ehirli ve Belediye, garp 
mud· 

2 
e etlerınde, biribirinden ayrıla

ştır mefhumlardır. Uzun bir göre-
ina· ~\ kbund~n başka da, Avrupalı 

e~ e~Jenn bünyelerinde müşahe-

d 
li•f t ebıleceğimiz muayyen bir inki-

e arzı bu - k b" "k k lr eh ' uç unsura pe uyu 
~ela eim!yet atfetmiştir. Öyle ki, 

5 n d ngıltere, Hollanda yahud AI. 
ınd, yr: a, ?ir köyün olduğu gibi en 
istı~Jed· şehrın de, en gösterişli yapısı 

nileıtti ı?t ~airesi ·ve en gözde şahsi-
"- oı: edıye reisidir. Bizde, bu, böy. 

~di,.aiYec~~ı~tı~. Tanzimat modern ~-
1 tşlark 1~ ılk defa olarak tatbıka 
a iırini e~'. bunun kanunlarını, usulle· 

'n tti ka'dşe •ilerini v. s. , elinden geldi
kaleahsiy atr ( bittabi kopye ederek ve 

esiz ) nufJin letb' ce olmağa çalışmış, fakat 
l!eın ~ye ve ahlak tarafına nüfuz 

erııı r Ôy iye r . ş ır. le ki, zamanın bele.: 
• ,l Yah ~isleri, zamanın polis müdürle· 

kı aliler~ defterdarları gibi zamanın 
B ın emirlerinde kalmıştır. 

Bs~erk:tada: "emirlerinde kalmıştır.,, 
t - Jnin n, tnuhim olan, belediye reisle
rik~ıında en ~üyük idare amirinden ica· 
abr• ;ünk • erııır telakki etmeleri değildir. 
fab'>aıı u, bu, garbda da ötedenberi 
ene~! n:cselelerde böyledir; çünkü dev. 
e gii1ehir rnına konuşan adam elbette ki 
d ti isbet?•ınına konuşandan mesuliyeti 
~! ·'tzd· •nde büyük salayetlerle müceh-

lu or- ır. 

beşl~iy~ay~t'. burada mühim olan, bele. 
ktırJehirl~~ısınin temsil ettiği şehir ve 
oko up ~ en ziyade idare amirine men· 
kay'ııelcd·alrnış olmasıdır. Daha doğrusu, 

ıiyl 'Ye _reisiyle ş<;hir - belediye rei
ırıüne Şehır]i. şehirle şehirli arasındaki 
ede asebetıerin şuur ve ahenkle teessüs 

();tniş olmasıdır. 
şeb. 

1 
le ki, yeni Türkiye, eğer güzel 

i lskıın~r er, medeni şehirler, şuurlu ba-
jj isti 

1 
ve kendilerini seven şehirler, 

e. , ğı botsa, tanzim atın gözden kaçırdı. 
vı e hal u tnühim nokta üzerinde bchemc
olal1 d' durmalı ve şehir - şehirli bele
Rat 1 ıye reisi - belediye meclisi mefhum. 

92 b~rını birer klişe olmaktan koruyarak, 
ırer t . - ---:

k 1• b erbıye ve ahlak unsuruna m-
ı al etmelerini temin eylemelidir. 

h · 1 Şle, hmir • Adana - Mersin şe. 
it Ctiın· d k d' li~ind 12 e bu dediğimiz şey, e~ ı· 

r· d en ve Türkiyenin diğer şehırle
b~ ıle l!'Öremiyeceğimiz bir nisbette 

5 olmuştur. Çünkü bu Uç şehrin 
- Gerıaı lklncrl •ııhlfed• -

Mare.allmlz Fevzi Çakmak 

iki gündenberi Bürücek yaylasın 
da istirahat etmekte olan Gen~\ Kur
may Başkanımız Mareşal Fevzı Çak
mak, dün öğleden sonra saat 18,10 
da Adanamıza şeref veımişlerdir . 

Valimiz Tevfik Hadi Baysal ve Ku. 
mandan, Mareşalimizi daha evvelki 
gün karşılamağa gitmişlerdi . Mare 

Törende bütün hükumet rüesası, 
Askeri komutanlar, askerlerimiz , 
daire müdürleri , Partililer, Halkev· 

liler bulunmuşlardır. Mareşalimiz 
Çakmak, vagondan iner inmez ken
dilerini karşılamağa gelenlerin elle

rini sıkmış , iltifatlarda bulunmuş
tur. Bunu takiben , Mareşalimiz al · 
kışlar arasında gardan çıkmışlar ve 
istasyon meydanını dolduran binler· 
ce halkın yaşa sesleri arasında oto 
mobil!erine binerek Ordu Evine 2it
mışıerau. 

Asfalt caddeyi iki taraflı doldu. 
ran halk, Büyük Komutan'ı sevgi ile 
coşkunca selamlamış ve alkışlamıştır. 

Dün gece saat 8,40 da Mareşa. 
\imiz şerefine Ordu Evinde büyük 
bir ziyafet verilmiştir. 

Aldığımız malumata göre; bugün 

saat 17 de Büyük Komutan şerefine 
Vilayet tarafından Mezbaha bahçe. 
sinde bir çay verilecektir. Saat 20 
de de belediye tarafından Seyhan 

park gazinosunda bir akşam yeme 
ği verilecektir. 

VENi ANTAKYA 
DELEGESi GELDi 

"' iş Bankasının açacagı 
uşbelerin hazırhğı bitti 

Şamdaki Türklere tazyik 
yapılmağa başlandı 

Antakya: 6 [TÜRKSÖZÜ muhabi
rinden] - Yeni Sancak delegesi Ro
ger bugün şehrimize muvasa!_aı .. ed~
cektir. Belediye tarafından buyuk bır 
ziyafet tertib edilmiştir. Delege me· 
rasimle karşılanacaktır. 

Şamdan aldığım malumata göre; 
Şam içindeki ve kö!'l~.rindek! Türk· 

1 ·. il rı bin turlu entrıkalarla 
erın ma a 
gasbedilmetedir. . 

B havalideki Türklerin hıcrete 
haz•r~anmakta oldukları söyleniyor. 

iş Bankasının Hata~da ~ç1:.'ağı ka
rarlaştırdığı şübeler içın .. butu~ h~zı.:
lıklar ikmal edilmiştir. Şubelerın onu
müzdeki ay içinde açılacağı sanılmak
dır. 

Başvekilimiz 
İzmirde 

lzm"r : 6 ( TÜRKSÖZÜ mu· 
hablrlnden ) - Başveklllmlz 

- Gerisi ikinci sahifede -

Yeni SanJ:ek J>el.egesl 
-Bay Roger 

Uzak Şark hadiselerinin son safhası 

DiYET MECLiSi 
Mühim konuşmalara sahne oldu 

1 ...... ______ _________ _ 

JAPON DIŞBAKANI : 
' •• 

ÇiNLiLER; EZiLMEDiKÇE BiR MUTA-
REKE ASLA DÜŞ.ÜNÜLEMEZ DiYOR 

UMIM 
. İspanyol harbinde 

Sterlinin zaferi 

Amerika itidal siyasetini 
devam yolunda gidecek 

Nevzad GUven 

•spanyada bir seneden fazla bir 

1 zamandanberi kardeş kardeşi bo

ıtaz_lıyor. Eğer, diğer milletler , y Uz
lerinde ideoloji maskesi olarak bu 
harbe karışma.mış, İspanyol ihtilalini 
harp sanayileri için iyi biı· pazar ve 
İspanyol topraklarını yeni harp si
lahları için iyi bir poligon olarak 
kullanmamış olsalardı , belki bu bo
l!u~ma daha evvel biterdi. 

Ak ve Kızıl diye ikiye ayrılan 
İspanya, bir kaç buyuk Avrupa dev
letini de bu Kızıl ve Ak bayraklar 
;ıy;wl•. ~.t"akıtr,:ı; upııil:yw'· ,~iki, s~fı< 
mUdahalelerin Avrupa sulhunu mu
hakkak bir tehlikeye sokacaJıını çok 
iyi bilen bu milletler [ Ademi Muda
hale Komitesi ] diye bir Ankaya da 
hayat vermekte gecikmediler . Bu 
komitenin de harp sonunda vUcud 
bulan her beynelmilel teşekkulun 

uğradığı zavallılığa uğrayacaıtı belli 
idi . Nitekim öyle olmakta gecikmedi. 

General Fro.nkonun, Santruıder'in 
zaptındLUl sonra B. Musolini'ye çek
tiği tebrik telgrafı ademi mudahale 
prensibinin uğramı~ olduğu ademi ik
tidarın en mutantan bir ilanı mahi
yetindedir, 

Avrupanın sarsınhda olan mu
vazenesini tamamile alttıst edecek 
bir va.ıiyete girmi~ olıı.n Akdenizdeki 
bugUnku emniyetsizlik de nlilkadar 
devletlerin ademi mUdahale işinde ne 
kadar gayri snmiml olduklarını isbat 
eden korkunç bir delil değil midir ? 
İspanyada çarpışan iki tarafın da 

Nevyork: 6 (Rad
yo) - Bugün gaze· 
tecileri kabul eden 
Ruzvelt; Amerika. 
nın Uzak Şark ha. 
diseleri karşısında 

itidal siyMeti takip 
edeceğini söylemiş· 
tir . 
Şanghay: 6 (Rad. 

yo) - Birkaçgün. 
denberi Japonlar, 
Şanghay yakınında 
gizli işaretlerle Ja
pon bataryalarını 

idare etmektedir
ler . 
Şanghay: 6 (Rad· 

yo) - Japon tayya. 
releri Çin müfreze
lfttin~.hnW<o WmA" 
ce zayiat verdir
tnişlerdir . 
Şanghay: 6 (Rad. 

yo) - Japon tayya. 
releri Hangovad a 
Ecnebiler Pampını bombardman et
miş 50 kişi ölmüştür. 200 kadar da 

Bir .tapon A•kerl 

1 
yaralı olduğu sBylenmektedir . 

- Gerisi ikinci sahifede -

Filistinde asayiş,tama
mile bozuldu • 

Sokaklarda gene zırhh otomo
biller dolaşmağa başladı ------·· 

Kudüs: 5 [Hususi] - Filistinde 
karışlklıklar devam etmektedir. Ya 

idhal etmekte olduıtu [ yardım J lardal--------------

fa'dan Kudüse gelmekte olan ve için
da Yahudi yolcuları bulunan bir oto
mobile meçhul şahıslar tarafından 
ateş açılmış ve yolculardan biri öl
dürülmüştür. 

Ademi Mudahale Komitesinde yer al· 
ınış olan devletlerin damgasını bulmak 
kolayca mumkündur. 

Bu devletlerin içinde ademi mU
dahale prensibine en fazla sadık ka· 
lan lngil teredir. 

Niçin ? 
Çunku İngiltcrenin en buyuk 

menfa.atı . dUnyn Statuko'sunun mu
hafazasındadır . 

lngiltere, Avrupada yeniden na
zım vaziyete geçebilmek i'çin be~ se
nelik muazzam deniz ve hava tesli
batı programını gerçekleştirme!ıe mec
burdur . Bu mUddetten evvel Avru
pada çıkabilecek bir ihtilaf İngiltere 
için tehlikeli olabilir , 

Saniy en , İspanya ihtilali , ister 
CuınhuriyLtçilerin , ister Milliyetper
verlerin zaferile neticelensin, netic~ 
nin İngiltere için buyuk bir farkı 
olın•yacaktır . İngilterenin lspıı.nya 
işinde en çok ehemmiyet vereceği 
noktada Cebeluttarıkın serbestisidir · 

Cumhuriyetçilerin , çok az muh
temel olan zaferi bunu lngiltereye 
kolaylıkla temin edebilir , 

Son harp vaziyetine nazaran ga· 
libiyetleri daha çok muhtemel olan 
Milliyetperverler muzaffer olduıtu tak
dirde de - biraz garib görUnmekle 
beraber - netice lngiltcre için hemen 
hen1cn aynı olacakbr . ÇnnkU , 
bu takdirde uzun ve yıkıcı b;r harp· 
ten sonra . Ge-neral Fraınko , memle-

ketinin yekiuıııesi 'için Ç<>k para.ya muh· 

taç olacaktır . İspanyol demir ma
denlerinin en buyuk mUşterisi lngilte· 
redir . Yalnız bu sene içinde lngil
tere ispanyadan beşyUz bin ton de
mir satın almıştı.r . Binaenaleyh za
ferden sonra muhtaç olduğu parayı 

bulmak için , General Frıınko gözle
rini Londraya veya Vaşingtona çe· 
virmek mecburiyetindedir . 

İspanyanın ;yek.inmesi için lazım 
gelen paranın beş milyar Turk lirası 

olacağı tahmin ediliyor . Bu parayı , 
ne , tereyag ve ekme!ıinden kısıp va· 
rını , yoıtunu silaha harcayan Alman
ya , ne de , butun kasalarım Habeş 
imparatorluğunun organizasyonu ve 
teslihatı için sarf eden İtalya, lspan· 

Yahu.lilerden mürekkep bir çe· 

te Übeydiye aşiretinden Ali Meh 
med Saimle Mehmed Mabmudun 
üzerine ateş açarak öldürmüşlerdir. 

Yine Yahudi çeteleri Telebibden 
gelen Hasan Alinin üzerine ateş aça· 
rak öldürmüşlerdir. Yanında bulu
nan amcazadesi Halil yaralı olarak 
hayatını kurtarnıağa muvaffak ol. 
muştur. 

Yafadan Telebibe giden yol üze 

rinde bir kahvede oturmakta olan 

- Gerisi ikinci sahifede -

yaya ikraz edebilir . A . 
Halbuki İngiltere • demir maden· ,,-·-·-· kdenız -·-·-

1
, 

!eri gibi sağlam teminatı. olan ispan-
yaya istediği pnrayı ver'." ekle buy uk ! Konferansı lsviçrede i 
hir sıkıntıva girmiyecektir . Ve bu ! ayın onunda toplanıyor i 
suretle ta~iz olarak Cebeluttarıkın 1 , 

emniyetini de temin edece!!;inde şUphe ! Parls : 6 ( Radyo J - Ak- ı 
yoktur · . . ! deniz konferan•ı lsviçre'de , • 

Göruluyor kı , bır tara ftan lspan- ! C evre ile Lozan arasında ! 
yayı Fransanın bö~rüne bir silah ola- ! k:::, Llon •ehrlnde ey•n onun.! 
rak dayam~. i:teyen , di!(e_r. taraftan ! cu gUnU toplanacaktır. ! 
buyuk sanayıını doyurmak ıçın İspan- ! Konferansa •u hUkOmetler ! 
ya demir madenlerini en iyi bir memba ! davet olunmu.tur : ı 
sayan Almaııyanın ve Fran~onun za- ! lnglltere ' Fransa, TUrklye, i 
ferile Cebeluttarıkın Uzenne de ~l ı Yugoslavya , Mısır, Yunanl•- i 
koymak hevesinde olan İtalyanın bır • tan -Sovyet Rusya, Alm•nya , i 
ir:J<isarla kar~ıla~ması pek muhtemel- 1 ltal~• • Romanya, Arn•vutluk. j 
dır . i -·-· .. ·-·••-" 

St l ' . f ı ' --·-·-.. -·-·-· ... ·-·-· ' 1 

tr mın za er . . 
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AKDENiZDE ÇiNDE 

İngiltere 
1935 yılının birin~ te_şrinin~en i~i: 

baı en 1ngiltcrenın Akdenız pohtı · 
kası çok nazık bir nal aldı . Ve bu, 
lngilterenin Mısır ve Hindistanö8 
birinci planda çok ehemmiyetli me
seleleri halletmek mecburiyetinde 
olduğu bir zamana rastlıyordu . Bu 
tarihten itibaren bugüne kadar 1.n 
paratorluk yolu halya tarafmdan 
pratikman kesildi . Ve bugün de 
öyledir. ltalyan filolarının takviyesi, 
35 biner tonluk iki zırhlının denize 
indirilmesi ve nihayet Libyanın f ev
ICılaCJe oır tahlcimi - B. Mussolini, 
oraya yeniden ilti motorlü fırka gör.· 
dermiştir lrıgiiterenin karşı karşıya 
bu unelup Habeşistan fütuhatı , 
ftalyanın Nil menbalarma ve [ Fran· 
sız. - ltalyan muahedesinden sonra] 
Babı] Mendep boğazma hakimiyeti 
giUi gü IUklere ilave olunan yeni sı· 
kıntılardJr • 

A:ç.ıkça konu mnk icaP. ederse , 
enitebilir ki ; Pantellerya Adasının 

tahkimi bit kat daha kuvvetlenen 
Sicilya ve Libya müstahkem mevki· 
leri karşısında Malta tamamile de· 
ğerinden düşmüş ve bir lngiliz filo

(PlEf{RE COURTENEYI 
La. Tribune dcs J\'alion.sdan . 1 

olacaktır. Ne de olsa, zaif 
olan kara ordusunu mevzuubaliset· 

" miyoruz. 
ltalya, o zaman bir düşman gibi 

lngilterenin yolu ikerine çıkmakla 
herşeyi kaybetmek ve hiç bir şey 
kazanmamak tehlikesile karşı kar· 
şıya bulunacaktır. Ve bu lngilterenin 
ispanyadaki vaziyetini yeniden ve 
tamanıile tesis ettiği bir zamanda 
o1aca1dır. halyanın bunu anlayaar 
ğında şüphe yoktur . 

Filhakika İtalya kendi/mi bugün 
için Tuna üzerinde ve Ballı:anlar a 
müemmen sayabiliyor . Fakat onun 
bu cihetferdep ôaima emniyette ola· 
cağını kimse ve hiç. Eir ıey temin 
edemez. Binaenaleyh ltalya için Ak. 
denizde berke&Je dost olmak büyük 
bir menfaat icabıdır. 

E22z= 

Üç belediye • • 
reısı 

sunun Cebelüttank'dan geçerek Is ÜÇ 
kenderiye veya aksi olarak isken· 
deriyeden çı'<·p Cebelüttankdan geç· 

şehir 
Birinci sahi!eden artan -

mesi imkansız bir hal almıştır • işte 
bu şerait içindedir ki ltalyan _ in· üç belediye reisi, anadan doğma, 

belediye reisi vasıflarına malik, genç, 
giliz anlaşma müzakereleri başlaya· enerjik, hayatla maksadh ve iddialı 
cakhr · olmasını bilen kimselerdir. 

Bu suretle Romanın gayet sağ- Bu böyle olduğll içindir ki, Tür· 
lam bir vaziyete istinad etti~i ve kiyenin bu üç muhim ve güzel şeh· 
lngiltereden Habeş imparatorluğu· rinde bilhassa medenl ve ilmi görüşü 
nun tanınmasını isteyebileceğini in· tatmin eden neticeler alınm•ştır. Mi. 
kar etmemek lazımdır • sallerimizi gene tahlili olarak verme. 

ğe çalışalım: 
Zaten Londra'da bunu hiç bir su 1 fzmirde şehrin temizlik ve umu. 

retle reddedeceğe benztmemcktedir. rniyetle belediye işleri, şahsen bele-
ziyanlar veren bir ihtilaf karşısmda nı ftnl olarak şehrin şu veya bÜ nol<-
b r l 'it · ft J ki [tasında hissettiren kontrolü altında-u unan ngı erenın a yaya ya aş. d S - f 'd h ı d d · " .. . ır. eyruse ere aı usus ar n aı-

mak.~a buyuk mc.nfaat!en . ~ar~ır. ı mi bir terakki \ı'.ardır. J3elediye fidan· 
Bugune kadar • Çınd~ı İngılız tica. lığ-ı meselesi, sadece ııs..ğaç adedi ve 
retiniıı çok zarar gördüğüne şüphe j yoll~~· ~öl~e!eme bakımm~an deği.I : 
yoktur. Fakat Şanghayı altüst e<len 

1 

!zm_ırın .ık'lımı ve caddelerın cstetığı 
harp bu ticareti hiç olmazsa bir kaç zavıyesınden ~e ele alınmış bul~n-

. · t ·ı h t k maktadır. lzınır meıbahasının temız. sene ıçın , amamı e ma ve me ı·x.· d b h t x. ı- k F . . 

1 

ı6 ın en a se me6 e uzum yo . a-
ı.slJdadında ır . kat. şur~u işar~t et ek_. laz.ımdır ki , 

Bundan mıka , bir Japon zaferi -Oasıt bır lımır panaymndan nıemlc. 
ile bitmesi için bir çok kuvvetli se · k~t olç~sü~Je_ e~onomık ve turi tik 

bır hfıdıse olçusune çıkmak, az cer-
bepler bulunan bu liarpaen sonra bezeye, az inad ve ısrara ve az ide-
büyük ıiyarıfar görmüş olan fngiliz 1 ale dayanabilir bi~ 'ş ~eğildir. . 
tüccarları acaba , rakibferi olan Ja Adıma da boyledır. Adana hır 

an tüc rları :ile boy ölçüşeöıle· ı kere •'şehir planı., nı en iyi tatbik 
ki "d' ? f b · · d' k" eden şehirdir. Planı yapan adam ce er lllJ ır şte unun ıçın ır ı, b t 1 ı. ·k d bel d" · · · · 

J . ! r. . . unu a uı ~ en e ıye reısı ıçın, 
ngıltereoın ısıra , .HınHıstana ve J .:liirine u sözleri sqyJenıi§tir: 

Çine en yakın olan yolun 1:amamile ,, "Adana belediye reisi, akıllı bir 
,serb~t bulunmasında en büyük men· adam. Çünkü sade kendi aklından 
faati vardır . Fransa ile ispanya değil, ba~k.nla!~nın da aklından istifa-
. ' f de etmesını bılıyor . ., 
ıle ~aptığı antandla~dan s~~ra . tal Şehir ptanıııın en mukaddes =ol· 
ya ıle anfaşmak 4ngıltere ıçın bır ha · duğu şehir, Türkiyede, Adanınım 'Ya· 
yat meselesidir . nında Mersincfü. Mersin de tira pla. 

Bu antandlardan birinci Jngiltere nını yaptırmış ve sokaklarla cephe-
için f>as • de Calais'nin cenup sa· l~ri süsleme~e geçmeden önce, kana-
ı.·ı· ·' d t il d 1 t · lızasyonunu yapmı~hr. Yani, önce ca-nı ının os e er e omasını cmın kA .. • )1. 

d J . . . . ~. , . me an•m suslıyeceğınc ôeposunu dol· 
c er. kıncıst ıle Cebeluttarık ın da durmağ-a ehemmiyet vermiştir. 
ima ~çık bulunacagından emin ol Tıürkiyenin bu üç şehrindeki ibü· 
maktadır • halya ile yapacağı antan· tün insanlar, belediye Tdslcrini kayıd· 
tın ise lngiliz filolarının Akdenizde ısız şartsız sevmezler . .fakat ekseriyet 

bes _ . . . d onlarla beraberdir ve onları '"kdı'r ser tçc seyruseferını temın e e· . _ uı 
. etmektedır. Bu uç şehrin her üçü de, 

cektır · tabii ve orgımik bir .inkişaf seyri 1a-
M f.h H '-' . I · kib etmektedir atna ı aoeşıstan mesc esı .A • • 

ı.ı 1 ·rı ·ı d' b" t b" l Bu tabıı ve or:gahık ınaddi ioki-
)'a ?1

Z. n~ı ere 1 e ıgcr ır 8 ır e, şafın yanıtıda, işin manevj tarafı yani 
lngdtere ıle halya arasında doğru· şeflirJi iJe beleaiye reisi ar~ındaki 
dan doğruya yapılacak anlaşma ile ahlak ve terbiye münasebeti inkişaf 
halJedilemiyecektir . etmektedir. Şehirli, reisin her hare-

7 

Bina V eıgileri 

Tatil yapan nakimler 
geldiler 

Malike meler faaliyete 
üün geçti 

Dün mahkemeler kanuni tatilin 
neticesi dolayısile yıllık faaliyetleri 
ne haşfamışlardır. Tatil ımünasebe
tile mezun bulunan Birinci Asliye 
Hukuk Hakimi Semih Arsan , ikin 
1 SUih Ce1.a Hakimi Fevzi ·0nay 
ve ikinci Sulh Hukuk Hakimi lsma· 
il Hakkı dünclen itibaren vazifeleri 
ne başlamışlardır. 

Dün mahkeme salonlarını dava. 
larını takibetme1cte olan kalabalık bir 
halle k"'tlesi doldurmuş idi. 

Umumi evlerle 
konuşmak için 
Yol vermedi diye 
santralı döğenler 

Dün akşam vazife .fası sırasında 
S'mtral memuruna tokat vurmak su· 
rctile hakaret eden Şeyh Mustafa 
mahallesinden lsmail oğlu Recep ve 

Finans Bakanlığı bina vergile
rinden yüzde yirmi beş tenzilatın 
ne suretle yapılacağını tesbit ederek 

1 
teşkilatına bildirilmiştir. 

Bilindiği üzere 1 bu tenzilat 935 1 

yılmın 30 ikinci kanun sonuna !kadar 
kA\ilcauiP. verviler üzerinden yapıl· 

Yortan mahallesinden Mustafa oğlu 
Mesud adındaki şahıslar cürmü meş, 
hud kanununa göre asliye birinci 
ceza mahkemesine verilmişlerdir . 
Yapılan ilk duruşmada suçlulardan 
Recep tevkif olunmuştur. 

Hadise bu iki ~ahsın geceleyin 
umumhane ye telefon c lmek isteme
lerinden doğmuştur. Santral müdür· 
lükten aldığr " geceleyin santral-

Fakat kanunun emrinin tferine 
getirilmesi için, 1340 sene.sinde baş· 
lı.f-ari umumi ahririn tatbilcinden 
sonra bu bina iradfan üıerinde 1ıiç 

bir tadilat yapılmamış olmak lazım j 
gelmektedir. 19- 32 mali yılı sonu· 
na kadar tesbit e.di~n iratlar üze· 
rinden vergi ıvedlenler· tenzilattan 
istifade edecekler ve tabrir komis· 
yonlarmın kararlarına itiraz ederek 
tahnr istinaf ve temyiz icomisyohla· 
.rmdan karar alarak bina İrad tah· 
minlerini tatil ettirenler ~stifadc ede· 
mi}'ecekler. 

iki kaçak:Çı 
yakalandı 

Halepli Mehmea oğlu Vahit 
Hammadi ve oğlu Mehmed Hanıma 
di adındaki kimseler Halepden be· 
raberlerinde getirmiş oldukları cl· 
bise , kravat ve gömlekten "baret 
olan 31 parça kaçak eşyayı Adana 
da bulunan akrabalarından maran 
goz Mabmudun delaletıle satarken 
görüJmüş olduklarından ellerindeki 
eşyalar müsadere edilerek hakla
rında k~nuni muamele yapılmış. 

uau u ............ : ... J" ........ v.. uıuııaut: 

resi yapılamaz n emri üzerine iste 
nilen yeri vermemi~; ~uçlular ıs_rar 
etmişler ve nihayet yaptıkları bu 
fuzuli ısrar yetişmiyormı,ış gibi nö 
betçi bulı,ıuan santral memuruna to· 
kat atarak hakarette bulunmuşlar
dır • 

Recep ve arkadaşı hakkında ka. 
nuni muamele devam etmektedir. 

-
Uzak Şark hadisele

rinin son safhası 
- Birinci sahifeden artan -

Şanghay: 6 ( Radyo ) - Çin Ajan 
sı, Çinlilerin Japon hatlarının irtiba· 
tını kcstiğ'ini bildiriyor . 

Şanghay: 6 ( Radyo ) - Şang
haydaki Fransız, İngiliz ve Amerikan 
General Konsolosları üçüncii Japon 
Kumandanına Japon gemilerinin Ja· 
pon Konsoloshanesi önünde en az 
150 metreye çekilmelerini ve Şang
bay belediye birinci reisinden 
Çin kıtaatının potonoktan geri alın· 
ması ve şehirde bir kilometreJik bir 
bitaraf saha tesisini istemişlerdir . 

Tokyo : 6 ( Radyo ) - Diyet 
Meclisinin bugünkü ikinci cephesin· 
de Japon Hariciye Naıırı; Çinlilerin 
ezilmesinden evvel bir mütareke ak· 

tar, di düşünüJmiyeceğ:ni katiyetle söy
.:telOiştir. 

Bisikletle bir çocuğu 
çi~niyordu 

Ahm~d oğlu Fevzi 'adında biri Nedim 

Maliye Vekilinden bazı mali ka
nun prpjelerini Meclise arzetmiştir • 

Borsada 
Telgrafiyen b 

Pamuk fiatlaı:ı ~··kseliyor =rr=elgrafyen buse 1 
U Bu nasıl o'İyr ? 9it 

olur.işte •. Henüz t 
hasında zannetmeyiniz. Me 
bike konmuş bile. I 

Şehrimiz borsasında pamuk fi· 
'atları günbegün yükselmektedir • 
Dün klevlandın kilosu 42,5 kuruşa 
kadar satılmıştır. fiatlarm daha te
reffü ihtimali de vardır. 

Köylülerin getirdiği 
mahrukat 

Ôtedenberi geçim\eri kendi va• 
sıtalariyle kasabalar ve rP&Zar yer
lerine getirim sattıkları mahruka a 
bağlı bulunan köylülerin , hayvanla, 
arabalarla köyden getirmek ve dük· 
kan açmaksızın satacakları mahru
katın kazanç vergisine tabi bulunma· 
dığı kararlaşmıştır . 

Dahiliye vekaletinin 
bir tamimi 

Dahiliye Vekaleti , bazı vilayet 
muhascbei hususive müdürlerile me· 
mbrlarının mutemet sıfatile para al· 
dıklarmı tesbit etmiş ve tekerrür 
etmemesini tamim etmiştir . 

Bir hırsız yakalandı 

Elazizli Halil oğlu 0mer adında 
biri Hanedan mahallesinde oturan 
Hasan kızı F atmanın evinin önünde· 
ki pencere kapağım geceleyin bir 
aletle açmış ve bir bakır leğen ile 
bir tenceıc çalarak sattığı anlaşıl· 
mış olduğundan suçlu çalınan eşya· 
larla birlikte Cümhuriyet müddeiu· 
mumiliğine verilmiştir . Hakkında 
kanuni muamele yapılmaktadır • 

Yangın oluvordu 

Nevyorkda bazı kablo 
graf şirketleri mühim bir k 
mişlerdir : Bundan liöyle 
seselerin kişelerinde " tt 
buse,, .diye levhalar asılmış 
yor . Amerikada, bilhassa 
ta balk .şu mealde telgraflar 
ğe başlamışb : 

[ Nevyorkda 206 mcı 
15 numaralı apartmanda Ü 

irede bayan Nino,yu lemiı 
sarışın , bir oıuvezi vasıt 
ve hesabıma iki defa öpdii 

Bu telgrafların Ç"şidlcrt 
Telgrafnane , bu te1gr• 

maz , telgraf ücretini hesa 
selerin adedine göre harcı 
ediyor ve ,makbuzu buna 
serek telgraf çekene veriya' 

Mesela San Fransiskod 
yorka çekilen bir telgrafı 
daki mvezzi alır , sahibini 
öpmek vazifesini }'apar . 

Fakat bu usul çok y 
Az sonra müvezzi buhran& 
terdi. 

Müvezziler bu vazifeyi 
ekseriya ihma] g5stermekte 
Çünkü telgraf çekilen kadı 
de doksanı 40 lık hatta 50 
mışlık g.eçkinlermiş 1 

iki 
dış 

Ott 

Bunun için öpülecek . a 
yaşlanna göre harçları de 

f c istemişler , fakııt çok bah 
olduğundan vazgeçilmiş . 

Hem bu usulün kaldırJ 
sebebi yalnız bunlarla k 

Kuruköprüde Ahmet oğlu Saf· Tebliğ :va:.ı:ifesini _görmeğe 
fct'in furununda baca kurumları a· müveztiler çapkuılık edjyo 
lf'ş alarak ufak bir yangının b~,ladı- · Bir. gün bir müveui , i§i y 
ğı görülmüş isede vaktinde yetişi· ve bir düdalltan olmak Ü 

lerek yangının büyümesine meydan defa öpmeği amir bulunan 
verilmeden ateş söndürülmüştür . hilafına, çok cazip bjr eşmer 

Hadisede dikkatsizlikleri görü koUarı ~rasına almış ve hu 
len kimseler hakkında kanuni talı • aşırarak da · ikalarca J;nÜrseli nı 
kikat yapılmaktadır . ktıcağındd.O bırakmanı11 . 

Başvekilimiz 
İzmirde 

- Birinci sahifeden artan -

ismet lnönU bugUn t4,50 de iz
mir vapuıalfe fellrtinlze teşrif 
elmlflerdlr • Bİlfveklllmlz rıh
tımda lzmır ve Manisa Valileri, 
Saylavrar ve onblnlerce halk 
tar.atından alku;ıarla karftlan .. 
mıftır . Başvekilimiz bir tattra· 
hattan sonra Fuarı ziyaret ot· 
mı,ıerdlr • 

Fuarda bulunan onblnlerce 
halk "lntinU yaşa., seslerila al
kıflamıftır • Bafveklllmiz Fu
arı çok beOenmlşlerdlr . 

Matbu telgraf kağıdları 
veriliyor 

Muhahblann yüzde dok 
liyar çıkıyormuş , fakat ne 
ypz.dtf op için kptlanılır ~o~r 

B•ı usuJün tatbiki halinde 
ıgrafların yıldırım c;Ürati 1~ m 

larm eline g~eceğinde hiç 
yoktur . 

Filistinde asa 
-Biriıioi 5ayfad9n Attan" 

Va 

1a 
g' 

g 
halkın 'önünde ansııın bir bl. 
patlamış .ve iki kişi ağır suret b 
ralanarak hastahaneye kaldın v 
Boliı mesefeye el Koyarak ta ? 

t11 başlamıştır. 

Arap çeteleri Nablusta 
karagoluna hücum ederek ko 
J1adecnesJni ;pr,cılamışlardır. 

Salih ve Hasan Hasan Sa · 
larında ~ki kişi köylerine gel 
i 1'cn me9hul -şahıslar tarafınd 
arruza maruz kalarak bıçakla 
!anmışlardır. 

t' 

Bu mesele üzerinde Cenevrenin keti ile alakadardır. Şiddetli tenkld· 
soyliyeceği söz vardır ç·· k- Jcr lbile yapsa, bunun manası vardır 

. un u mev- k. . . . 1 · · b ır t k 
ıuu bafisolan şey Milletler sosyetesi vl ed~ · ısBler~nı veh~edsır erınıb . e · 'ı ebrnelee • 

. . b . e ır. u uç şe ır c ' şe ır ve -
aza Jıstesınden Ha eşıstanın çıka. diye hakkındaki konuşmalar , "laf., 
rılmasıdır . lngiliz nazırları bu hu- kabilinden şeyler deg.ildir . Müşterek 

oğlu lı~ yaşlarındaki Nebili bisikletle 
çarparak yaralanmasına ,Sebebiyet 
verdiğinden yakalanarak hakkında 
kanuni muamele yapılmıştırr 

Tok}o: 6 (Radyo ) - Japon do· 
•anması ve tayyareleri Çinlilerin A
ınuı limanını ve tayyareler ayrıca 
Çinlilerin Şangbay, Şapo ve Paotong
dckı mevzilerini bombardman etmiş· 
ler, Japonlar Tiyen Çinin 60 kilomet· 
re mesafesinde toplanmış olan 37 ve 
38 inci Çin Fırkalarına karşı taruza 
teÇmişlerdir . 

Tokyo: 6 ( Radyo ) - Japon Di· 
yet MccJiai -..ın fevkalade içtimaı· 
na batlam11tır. Meclis fotiması dört 
rün sürecek ve Çindeki muhasema· 
tın genişlemesi yüzünden alınması 
rnuktaıi istisnai mali ve iktisadi ted
birleri tasdık edecektir . 

P. T. T. idaresi ~ alka bir kolay• 
lık olmak üzere matbu telgraf ka1 
ğıdları hjzırlamıştır. T ~gıraf yazm k 
istiyenler pastahaneden bu kağıdlar.ı 
alarak telgraflarını yazacaklardır. 

Haleb müstakil bir 
idare mi istiyor? 

Hacı Selame adlı birisi e ğ 
darrunda yatarken aarruza uğrf ğ 
rak öldür.ülmü.ştür. 

Kudüste bazı Arap kahv 3 
hükymetin eıl\rİyle kapanmı v 

susta lngiltercnin Roma sefiri Sir ~l~uğ'u bilinen meseleler hakkında 
E · D d' A • lıtızce mütalealardır. rıc rummon a katı tahmat \•er· Bu - h' 1 ·· b 1 d" · · . . • . . .. . uç şe ır e uç e P ıye rı·ısı 
rnışlerdır.Binaenaleyh kendısı musmır arasındaki münasebet böyle bu §ekil· 
ar surette B Musolini ile müzake. de daha birkaç .sene devam etsin , 
reye girişebilir . Zaten fngiltercnin belediyecilik . şehirciJik, hemşeri zih· 

' oyununa brtak olmlık haJyanın da niyet! v~ şe~rin şahsiyeti mefhumla-
menraati ıcabıdır. rı: Tu_rkıyenın ~ok daha hü} ük şe· 

1 ·ı..... d.. •. . hırJerıne , lzmır·Adana ve Mersinden 
ngın~re ort sene sonra mudhiş ı dağılacaktır. 

.:.bir deniz ve havı kuvvetine sa -:qh 

Derileri aşırıyorlarmış 

Yusuf cğfu Abdullah ve Cafer 
adında iki ~işi Mehmed oğlu fifasan 
Hüseyine aid 183 parça meşini Yeni 
istasyon bağajından -alarak saklarlık· 
lan şikaye.ti üzerine suÇJular yaka 
lanmış .ve haklarında kanuni mua· 
~ele ~auş9r. 

Japon Başvekıli mcclisde azim· 
kirane bir hat ve hareket knbul et. 
meklitin ve Çini, doğru yolu bulma-
ğa icbar eylemekliğin Japonya için 
mUl;lak 'bir zaruret olduğunıı söyle • 
mi~tir . 

Haleb: 6 [TÜRKSÔZÜ muha 
birinden ] - Kuvvetle dolaşan bir 
şayiaya göre, Haleb liderleri, Hale. 
bin Şam hükumetinden ayrılarak 
müstakil bir idare 'teşkiline teşe~ 
büs tetikleri anlaşılıyor. Hatta Ha 
lebden Parise bir heydin gideccğ' 
de söyleniyor, 

Çarşı ve sokaklarda zırhlı otonı 
ve silahlı lngiliz ve ~erli ;1ske k 
gezmekte ve asayişin muhafazJ r 
çalışmaktadır. 

Kudüs: 5 [Hususi] - lngiJt 
nin Fılistindeki tiüyük komiseri, 
tindeki t~ftiş seyahatini bitirmiş 
mezuniyetini geçirmek üzere Hı 
Yl'.ul .: f11,:ill! ~Je hv.:'<'!t eJ~ 
tir, 



~yJUI 1237 

L Bölgeden ya~ 

CEYHAN KÜLTÖR 
KADROSU ZAYIF 

Çifte tedrisat tatbikatile ilk tedri 
gelemiyor satı takviye kafi 

--.- ---··--imi!-.____ __ _ 
O ta okul meselesi ' • 

~4b~yhan : 4 [ TÜRKSÖZÜ mu· 
s"I lrı YffZ•yor ] - ı.Me~im dolayı
dı e, Ceyhanın yine kültürel derdin. 
crı bahsetmek Jôz.ım .. 

I Ceyhan, on iki bin küsfir nüfus
~ büyük, mamur bir kasaba plduğu 
B de ancak iki ilk okula sahiptir . 
~· ınekteplerden birisi de .tam dev. 

:re 1 değildir. 

C Geçen yıl, ilk tahsil çağındaki 
C)'han yavrular mn tchacumu kar 

Ştsında ·ı~ t k"lt'" D" kt" ı··x.r. .. , vı aye u ur ıre or u0~-
rı~n emıile çifte tedri'5at tdthik edil· 
trı1ış ise de bu da ihtiyacı asla kar 
şı 1Yan.amıştır. 

'k· Ccyhanın ilk tedrisat kodrosunu 
~'ilk okulun karşılaması 'mkan 
ışında bir meseledir. 

Diğer meseleye gelince ; Bu da 
Otta mekteptir. 

b Zaman zaman temas ettiğimiz 
J u. nıesele, doğru ve yerinde görüş 
erın ve hakiki ihtiyaçlMın halli la. 
ıırngelen gayelerden birisidir. 

Kasabada bir orta mektebin 
~m~sı uğrunda Ceyhanlılar azami 

akarlığa razıdır. 
v~ nitekim, kasabadaki en elve-

rişli bir binada halk tarafından ki
ralarımıştır .. 

Ceyhanlılar kasabada modern 
hir de orta okul binası inşa ettirmek 
tasavvurundadırlar. 

Tedris zamanının pek yak:laş· 
ması dolayısile, bu yıl için orta ted· 
Tisat tesisi imkanı olmazsa bile hiç 
olmazsa önümüzdeki yıl için şimdi
den f ı ali yete geçilmesi lazımdır . 
Bu işin hallini Ceyhanlılar ve Cey
han köylüleri dört gözle beklemek· 
tedirler. 

f ık tedrisat okullarının tezyidi 
meselesine gelince : Bu, hiç te orta 
mektep meselesi gibi bir zaman işi 
değildir. Önümüzdeki bir iki ay için· 
de Ceyhanda asgari iki uç 
ilk okul açmak kabildir. 

Yukarıda yazdığım gibi; çifte 
tedrisatla Ceyhanın ilk tedris ihti 
yacını karşılamak imkansızdır. 

Ceyhanın ve köylerinin tahsil için 
çırpınan yavrularının çağını geçirme
den gerek orta mektep açılması ve 
gerekse daha bir kaç ilk okul tesi
sinin lüzumunu bir daha öne sür· 
mekle, hakiki bir ihtiyaç ve candan 
bir temenninin vasıtlsı uluyorum 

Selçuk 

~~~--..~~=======-___,..,~,,..,,,.,~~~.,,,.,,..~.__~-.,,.,~~~~~ 

DUMLUPINAR'DA 
ZAFER BAYRA.MI GECESİ 

nı Günş Af yonun yalçın kaya lan 
v n ardına gitti.. Süslü bir gelin du. 

t ağı gibi gözler kamaştıran son ışık. 
atJnı d 

0
,. ... • sema a dolaşan bulutlarda 

c:ovruyoruz.. 

b :Güneş battı! Fakat 30 ağustos 
o-ı~Ytarnının heyecanı sönmedi .. Zafer 
c:."nlc · · D rın~n zafer geceleri de vardır .. 
J uınıu Abidesinin kanımızı kıvılcım 
~~~ran. ~bediyeti Afyondaki Zafer 
a t •desının heybetini bir kat daha 
' ırmaktadır. 

D .. 
Pa 

1 
oı t ta~a fı elektrik ışıklarile 

; ~ıyan bu Abide dimdik duruyor!. 
liti :ncı v_~ za~e~i, adale~in.in. 'gergin· 
Qd e gazi rmın keskınlığıyle bu 
0 .. ar canlı ifade eden bir heykel 

LıT c:oOtıtıcd' 
ı..ır. un. 

b· ıliakikatte mermer ve tunç dilsiz 
iter .. 

'-'c b· cısımdir.: fakat bil'i kahramanı 
za ır kahramanlığı ifade eyledikleri 

ll!an a 1 'h' · k "l rn sır ann tarı mı -0 uyan o . 
ezi birer müverrih olu} orlar .. 

tü te Afyonda ışıklar arasında bü· 
sn° e} bet ve ihtişamiyle zaferi tem 

lik k eden bu hcyke1 Cle eski bir tarilli 
d <ıpatan ve yeni bir tarihe mukad
g~~e ~azan kahraman bir müverrili 

1 gozüınüzün önünde canlanıyor ... 
* * • 

ğu <Gündüzki merasimin yorgunlu. 
rıu zaf b · .. ğü ' er ayramının neşesı ve go. 
'i lcabartıcı hassaSJ cr~miş gibi .• 

3Q fier çehrede onbeş yıl evvelki 
ı v ağustosun t~bessümü ve izleri 

a~q . 

~e k Jşte bu çehrelerden büyük bir 
a /t01 Afyon Şehir gazinosunda ve 

1
t en büyük ziyafette sandalyalarma 

o urrn b uş ul:.muyorJar .. 

lerleR .?g.~r~nk ampuller ve. desen. 
sustu ınce uzun bir gazıno .. lkı· 

o,;Cr sıra - . d . d'I . a g 
1 

uzerın e tertıp e ı mış ve 

lu ~apraklariyl ~fonatdmış masa
ar 

Generaller, Ordu mensublaıı ve 
mümeSsille ryerlerini aldılar .. Kulak· 
larda hala Türk kahı amanlığının 
çarpıntılan var ... 

Orgeneral izzettin Çalı~lar aya
ga kaf kıyor. Söylüyor, alkışlanıyor 
ve sevinç içeri&inde bu şölen devım 
ediyor. General Çalışlar en ~omıada: 

- Ben aldığımemir üzerine az son· 
ra Ankaraya gideceğim. !sterim ki 
bu samimi toplantı sabaha kadar 
devam etsini diyor. 

Müteaddit hatipler söylüyor ve 
Zafer baylamının gecesi unutulmaz 
taşkm ve coşkun bir bayram ~ecesi 
olmak kafalarımıza nakşediliyor ... 

Vilayetlerdeıı gelen mümessiller 
bu vfsile ile l it birleri} le göri.i~ 
yorlar. Afyon btjlediye reisi bütun 
bu gecen:n güze] ve canlı geçmesi 
için mütemadiyen ayakta dola~1yor ... 
Ve bilmem gecenin kaçıncı perd'!sin· 
de bu giizel ve hMhralarr ebedileşen 
salondan ayrılıyoruz! . 

Şimdi bütün Afyon ayakta 1 •• 
Zafer Abidesinin etrafında Cu·nhu· 
riyet çocukları şarkı söylüyor. Ban· 
dolar coşuyor 1 .. 

Kadın erkek bir mahşer yeri 
gibi .. Abide meydanı yollar hınca 

mç dolu .• Böyle bir günün gecesin. 
de hiç uyunur mu? .. 

Şehitlerin karıları, çoculCları, ana 
ları gaziler ve kahramanlar hep a 
akta . .Hepsinin kalöinöe tynç bir 

heykelde şckilleş n büyük ~tanın 
adı ve yadı var .. 

O kurtarıcısının harikalarına ve 
~serlcrine bel bağlamış onun emirle 
rine ve işaretlerine onbeş yıl evvelki 
gilıi damıırlarını bir elektrik teli gibi 
eklemiştir ... 

• . "' 
Otele döniiyoruz . Zafer gunu 

ve gecesi bitiyor .. Bu bitiş hakikat. 
ta değıl taı vıll""' yaprakların dadır! 

Çünkü Turkün her gunüniı bir 

Bafradaki son maç 
2-2 berabe~e neticelendi 

SPORCULARIMIZ DÜN ADANAYA HAREKET ETTiLER 

Bafra : 6 [ Spor muhabirimiz bildiriyor ] - Samsun böl$esi şampi
yonu Bafra sporla son maçımızı bugün kalabalık bir seyirci kütlesinin 
önünde Bafra stadında yapbk. Bu maç, geçen oyuna nisbetle çok normal 
bir vaziyette geçti • 

ilk haftaym tamamen lehimizde cereyan etti. ikinci haftaym büyük 
bir şanssızlığın eseri olarak galibiyeti elden kaçırarak karşı tarafın bera· 
berliği temin eden sayıları aleyhimize kaydedildi. Neticede maç 2 - 2 be. 
raberlikle bitti . ' 

Gerek Bafra halkı ve gerekse taafra sporcuları kafilemıze karşı bü
yük bir misafirperverlik gösterdiler , 

Kafilemiz bugün Adanaya avdet için hareket etmek üzeredir . Genç· 
lerimiz, seyahat yaptığımız i\Ci bölge spor m:ıhitinHen büyük bir sempati 
gördüler. Samsunda iyi hisler bıraktık ve iyi hislerle dönüyoruz. 

Fuarda 
Hatay yumurtası 

Yumurta demir kafeste 
teşhir ediliyor 

lzmir: ( Anadolu ) - Hataydan 
gönderilen etrafı demir kafesle çev. 
rilmiş bir yumurta lzmir fuar komi 
tesi reisliğine gelmiştir. 

Ha taydan bir Türk sanat'karı ta 
rafından gönderilen bu ydmurtada 
Hatay Türklerinin vaziyetini göste· 
ren bir mana gizlidir. 

Bu yumurta, Türkiye Ticaret O· 

daları paviyonunda teşhir edilecek· 
tir . 

Duçe'nin Berlin 
se yahatı yakın 

Yüzlerce İtalyan polis 
Berline gidiyor 

Paris : 6 (Radyo) - Le Journal 
gazetesinin yazdığına _göre; Musso
lininin Almanya seyahatı esnasında 
iki hükumet tarafından müştereken 
çok mühim tedbirler alınacaktır. 
ltalyan polis teşkilatı, şef Himunler
le görüşerek geniş mikyasda emni· 
yet tedb.rleri aldım ıştır. 

Bu günlerde f t~lya emniyet mü· 
dürlüğüne mensup bir kaç yüz sivil 
memur Berline gelen~k emniyet ha· 
zır lıklarına ba;:lıyacaklardır' 

Misafirlerimiz 
şerefine Yavuzda 
Dün bir koktel partisi 

verildi 

lstanbul : 6 (IÜRKSOZO mu· 
habirinden ) - lngiliz bahriyelileri 
şerefine dün gece Yavuzda bir kok
tel partisi verilmiştir . Misafir bah 
riyeliler saat 23 de gemilerine dön. 
müşlerdir. Parti çok neşeli geçmiş 
tir. 

Profesör Afetin 
konferansları 

~ Bükrf'ş: 6 [Radyo] - Bayan 
Afet burada toplanmış olan Antrepo
loji seksiyonunun içtimaında ikiyüz 
Türk kadını kafatasları hakkında 
tedkikini ızah etmiş ve bu izahat 
büyük bir alaka ve takdir uyandır 
mıştır. 

Arkeoloji seksiyonunda da tarih 
kurumunun aı keoloji faaliyeti ve el· 
de ettiği son mühim neticeler hak· 
kında mufassal malumat vermiş, pro
jeksiyonle, r~simle göstermiştir. 

Bayan Afetin tebrik ve ta~ diri 
ve heyeti umumiye teşekkürlerinin kcn. 
disine iblağı hakkında verilen takrir 
k.ongrece müttefikan kabul edilmiş
tır. 

Profesör Hasan Reşid Taokutda 
Güneş · Dil teorisinin ana hatlarını 
izah etmiş ve dağılan broşür/ar pek 
alaka uyandırmıştır. Seksiyon, Ko 

f At h f · misyonun tab ve neşrine karar zr er ve anın er za erini bir ta-
verıniş tir. 

rih kucaklıyor!.. 
ile 

* * 
31 Ağustost .. Kat'i bir zaferin 

liıklı bir zaferi ... Af yon sokakları 
dolup boşalıyor ... Civardan gelen 
binlerce köylü neşelerini taşırarak 
yuvalarına dönüyorlar. 

Ôğünçle, sevinçle gidiyorlar .. 
fıpkr onbeş yıl evvdki sevinçleri gi· 
bi .. Yüzlerinin kırışıkları silinen nine· 
ferin, göz bebekleri yanıyor. Yavru 
ların koşuşma! arı, giderken de oy
n1şarak gitmeleri onlara behşedilen 
büyuk zaferin çocuk kafasında şu
urlaşmış şekilleridir. 

* * * 
l9f er Abidesine tekrar gidiyo 

ruz. Gerilen sinirin .ve Türk adale 
si.)in tunçlaşan ve kut ilS!şen enerji. 
sine bir kere daha hayran hayran 
bakıyoruz. 

Mermer ve tunç oile Türkü ifa 
de ~debilmek için sanatkarın elinde 
şuurlaşmış1ır .. 

O cisimler bile böyle bir kah. 
ramanın şekline büründükleri için 
mes'uıturlar .• 

Dilsiz bir taş bile Türkün zafer 
heykelinde ô1unerek dile geliyor! 

Taha Toros 

Çöllerd 
a;v.ak anma 

ha ekeli 
IBNİSSUUD BÜTÜN AŞİ 
REfLERE SİLAH TEVZİ 

ElMEKTEDİR 

Berul : 6 ( TÜRKSÔZÜ muhabi
rinden ) - Çok .S<lğlam bir kaynak. 
tan il)dığım malumata göre · İbnis
suud bütün çöl aşiretlerine silah tev
zi etmekte ve bunlara at ve nakliye 
vasıtaları ' cephane vermektedir . 

Çollerdeki bu hareketin hedef ni 
tayin etmek şimdilik imkan haricin· 
dedir · Mamafih bu hareketin Filis· 
tin işilc asla alakadar olmadığı kati
yctle söyleniyor . 

Rüştü Aras 
Cenevrede 

Cenevre : 6 ( Radyo ) - Tür
kiye Hariciye Vekili Bay Tevfik 
Rüştü Aras bugün Cenevreye mu· 
vasalat etmiştir . 

Irak kabinesinde 
değişiklik yok 

Kabine azası arasındaki 
ihtilaf şayialarını Başve

kil tekzib ediyor 
Bağdad: [Hususi] - ·Başvekil 

Cemil Medfai; kabinenin istifa ede· 
ceği veyahut bazı nazırların değişti. 
rileceği hakkında çıkan haberleri 
tekzib etmiş ve yeni kabinenin Kra 
iın arzusu üzerine teşkil ettiğini ve 
ve aralarında hiç bir ihtilaf bulun
madığını ve yeni Meb'usan intihabatı. 
nın mecrayi tabiisinde cereyan ede· 
ceğini söylemiştir. 

Sahife : 3 

Negüs delege 
göndermiyecek 

Londra : 6 ( Radyo ) - Alınan 
haberlere göre; Milletler Cemiyeti 
asc.ımb!esinin bu top1antısına, Negüs 
hiç bir delege göndermiyecektir . 

30,000 Façist Musolini'nin 
önünde dün askeri ta· 

limler yaptı 

Romanya: 6 ( Radyo ) - Bu
gün Romada 30,000 F açist Muso· 
lini'nin önünde askeri talimler yap
mıştır . 

YAZLIK sinemada 
Bu 

Sinemamız miidüriyeti yine harikülade filmlerin bir tanesini daha tak
dim ediyor. 

Sinemacılığın en y.eni icadı bu ğüne kaılar yapılan renkli filimlerin en 
güzeli en nefisi büyük bir kudretle temsil edilen mevsimin son şahrseri 

M A i VALSLAR 
( Kamilen renkli ) 

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

STEfEl DUNA VE NEVYORK OPERASININ BÜYÜK TENORU 
CHARLES COLLINS vardır. 

Böyle bir film görebilmek için daha çok zaman beklemek 
Sinemamız müdüriyeti bu fosatı size pek erken vermektedir. 

DiKKAT: 
Büyük fedakarlıklar mukabilinde celbedil<-n bu filmi bütün 

zın görebilmesi için Hatlarda zam yapılmamıştır. 

Iazıındır. I 
halkımı· 

İzdihama mahal vermemek için yerlerinizi erkenden işgal etmenizi 
rica ede.,riz. 

Gelecek program 

Gönlüm seni istiyor 
Pek yakınna 

Bir kış gecesi rüyası 
Ve bu ismi unutmr\yınız 

MARINEiıA 8485 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

.l\.anrın No. 3U08 : 

-
iş kanunu 

Kabul ıarılıi : 816!93ô 

!\eçri tarılıi : 151611936 

-Dünden arlan-
Takım mukavelesinde isimleri x_azılı İşçilerden her birinin İşe başla

masile berab~r, ~u muk~vele o i çı ile işveren ar~~ında doğrudan doğ. 
ruya yapılmış sayılır. An~ak takım ·ılavuzu hakkında Borçlar kanununun 
11 O uncu m3ddesi hükmü de mahfuz Jur . 

Takım mukavelesine girmiş plan işçilerin ücretleri işveren tarafından 
her birine ayrı ayrı verilmek lfizımdır. 

Madde 12 - S5rekli iş akidlerin fo, yaptığı iş itibarile bedenen ça· 
lısması fikren çalışmasına galib ohn i~çiler için tecrÜ1le ınüJdeti en çok 
bir aydır . 

Yaptığı İş itibarile fikren çalışması bedenen çalışmasına müsavi veya 
galib olan işçiler için tecrübe müddeti her biri ite iş akdi sırasında ser· 
l>estçe tayin edilir. 

Tecrübe müddetleri içinde taraflar, akdi tazmınatsız ve ihbarsız fes· 
hedebilirler. Ancak işçinin ç lıştığı günler için ücret hakkı m:ıhfuzdur. 

Madde 13 - Müddeti muayyen olmıyan sürekli iş akidlerinin işveren 
veya işçi tarafından iş bitmezden öne- feshedilmesi için diger tarafa ih
barda bulunmak şarttır. 

Fesih keyfiy ti : 
A) işi altı aydan az sürmüş olnn bedeni işçi hakkında ihbarın diger 

tarafa bildirilmesinden sonra gelecek hafta nihayetinde i 
B) işi altı aydan bir buçuk seneye kadar sürmüş olan bedeni işçi hak· 

kında ihbarın diger tarafa bildirilmesinden sonra gelecek ikinci hafta ni
ha~~tindl'; 

C) işi bir buçuk seneden üç seneye kadar sürmüş olan bedeni işçi 
hakkında ihbarın diger tarafa bildirilmesinden sonra gelecek üçüncü hafta 
nihayetınde ; 

Ç) işi üç seneden beş seneye kadar sürm .. ş olan bedeni işçi hakkında 
ihbarın diger tarafa bildirilmesinden sonra gelecek dördüncü hafta niha. 
yetinde muteber olur. 

Bedenen ve fikren çalışan işçiler hakkındaki fesih keyfiyeti ise , yu· 
karıda bedeni işçinin İş kıdemine göre yazılı bir haf tadrın dört haftaya 
kadar olan mühletlerden ikişer misli zaman geçtikten sonra muteber olur. 

Bu mühletler asgari olup mukavele ile artırılabilir. 

Bilumum İşçiler hakkındaki fesihlerde, beş se 1eden fazla olan her bir 
tam iş senesi için ayrıca on beş günlük ücret tutarında tazminat dahi ve· 
rilir . 

ihbar şartına riayet etmiyen taraf, yukarıda yazılı miihletlere aid tjc

retl ·rin tutarile beraber ayrıca işin mahiyetine göre miktarı hakim tara
fından takdir edılecek bir tazminat dahi ödem~ğe mecbuı dur. 

8303 - Sonu var -



Sahife : 4 
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TÜRKSÖZÜ 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llAnlar Re~Iam. bir.~icareth~-
nenın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklaınla- 1 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan ı 
Türksözüne veriniz. 1 

Renklı· ı·şler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü .. 
niln Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin,z . 

Kitaplar ~~e.~Ierinizi Türk-
sozu matbaasında 

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

Cildler Kütüphanenizi güzeJJetişrmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün m\icellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

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

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö

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

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

----------------------------------------------------
Çiftehan kaplıcası 

BELEDİYE 

7 

TÜRK SÖZ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartlan 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için AbO 

!
bedeli değişmez yalnız posta masrJ 
zammedilir. 

2 - hanlar için idareye miit' 
caat edilmelidir . 

\.. "' 
Aşçı ve hizmetÇ 
atanıyor 

Evde çalışmak üzere bir ka~ 
aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. M 
baamıza müracaat edilmesi. ___________ ,,J 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

...,,,.; 

İLANLARI 
1 
:-.------------------------------------------------ff abiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediniz 

Radyoaktivitesi bütü'! dünya kaplıcalarınınkinden 
\ yüksektir 

1 Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mideden 
1 muztarip elanlar la Cilt h ~t<:ılığı oJ;;rı)a rrutleıka L u ılıca) a gdrr.elidirler. 

Senelerce çoruğu tJ'n a)rnlar Ktduti fatırarın l u feyz·r.d«n nüsttfit 
ve mesut olmuşlardır. 

1- Şehrimizde mevcut bilumum motorlu ve motorsuz nakil va~ıtala' 
rınm ( Yani otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, motosikltt ve bisiklet· 
lerle körük arabaları ve at koşulu yük arabalarının) yeniden muaytnelefl 
yapılacak ve numara plakaları değiştirilecek . 

2- Motorlu vesaiti nakliye muayeneleri itfaiye garajında kayt mu• 
melesi ile plakalann tebdili işi Borsa civanndaki seyrüstfer karakolund• 
yapılacak vt:. sahipleri beraber bulunacaktır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,bakkaliyesi,berberi vardır 

~~~~--~~--~---~--~~------~--~--------~~-il Her türlü esbabı istirahat mükemmeldi~ Herş~yi ucuzdur. 

KA y ADELEN A. K KA y ADELEN su· Tren Ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır 
manos tepeletindc:n A lan ve gazozları sıh· 
en fenni cihazlarla V hat ve gençlik kay Fiatlar şunlar· Kuruş 

3-Motorlu ve motorsuz bütün vesaiti nakliye sahipleri 3-5 ebadın6 
olmak üzere ikişer fotografla beraber seyrüsefer karakoluna gelecektir. 

4-Her türlü vesaitin kayt ve muayene günleri aşağıda gösterilmiştir 
6-9-937 tarihinden 11-9-937 tarihine kadar Taksi otomobil", kaı11 

yon,\camyonet ve oto 
büsler : 

13-9-937 " 
22-9-937 

" 
,, Piya!a binek körük a 

rabaları: 

ve kaplarla nakle- nağıdır . Daima KA dır : 200 Bir gecelik Odalar dört kişiliktir. 23-9-937 " 
9-10-0~7 

" 
" Piyasa bir atlı yük ar• 

baları: dilen sudur . A YAD ELEN içiniz • otel odası 
125 Bir gecdik 

taş odalar 
75 Birinci baraka 

Fazlasından fark alınır 11-10-37 " 16-10-937 
" 

,, Piyasa iki atlı yük ar•· 
balan: KAYADELEN 

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

E 
L 
E 
N 

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

KAY AD ELEN gazozlarır.ı alırken şiştlerd< ki kurnızı ( KA YADE 
LEN) tapalarına dikkat <diniz. KAY /ıDElEN Trcn!itleri: Mer~in ve 
Adana KAYADELEN dq: 0Ja11dır. Eü) i.k c'c-rr 2car.cıla: 1(0 kuru~a ev-

Mer btdrn Ka}fdelen m:klcden ugcnlrr 1 er refcıdc Kay<'delcn suyu ile 

1 

1 
lerinize gönderilir. 

yıkanmaktadır . 8193 16 
__________________________________________________ ....; 

DOÇ-PEKARD 
Tenezzüh otomobil ve kamyonları 

VE 

Caterpillar -Con-Dir 
Tank traktörleri 

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

Son model bisiklet ve motosikletlerimiz gelmek üzeredir . 1 
On iki katlı Ceneral otomobil ve kamyon lastiklerimiz ucuz ve vade 

ile satılmaktadır. 

Peşin ve veresiye satış yeri 

Ş. Rıza İşcen 
Yeni Mağaza 

13 7966 

50 ikinci " 

30 Hususi banyo l Bir kişi Ücreti günde 
15 Umumi 

" iki defaya kadar . 
Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın çek" 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 60 

Erkek öğretmen 
direktörlüğünden 

Cinsi 
Lacivert kumaş M<-tı e 
Kundura Çift 
Elbise takım Dikiş 

okulu 

AtJ Çoğu 
700 800 
250 300 
250 300 

1 - Okulumuz talebe ihtiyacı 
içiıı yerli mamulatından olmak üzere 
yukarıda cins ve mikdarı yazılı eşya 
7 / 9 / 937 den itibaren ( 20 ) gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur . 

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

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

4 - ihale günü de depoı.itola 
rile birlıkte kültür direktörlüğünde 
toplanacak komisyona başvurmaları. 

7·12 17·22 

Kiralık ev 

Adana pamuk üretme 
çifliği müdürlüğünden : 

936 Yılında pamuk Üretme çif
liğinden tavizen Klevland tohumu 
aldığı halde seylapdan veya diğer 
bir sebepden sen~si içinde }:orcu 
mu iade edemiyen çiftçilerin bu yıl 
mallarını fabrikalardan kaldırmaı
dan evv ... ) borçlu oldukları çiğitleri 
müessesemiz anbarlarına teslim et
meleri, aksi tıkdinle taahhütleıi ve 
kefaleti müteselsile se-netleri mu· 
cibince rayiç üzerindC"n tohum be· 
delinin cezasile hirlikde kefillerin· 
den ve köy ihtiyar heyetlerinden 
tahsil edileceği ilan olunur . 

Bugece nöbetçi eczane 
YeniCami civarında 

T oros eczanedir 

Kiralık koza deposu 
Borsa karşısında Çocuk oyun 

yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyen
lerin matbaamız idare memuruna 

• müracaatları ilan olunur • 
c 

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 

" 

" 

" 

" 

., 

,. Hususi otomobil, karn· 
yon ve motosikletler: 

,, Hususi binek bir ve ikİ 
atlı körük arabaları: 

,, Hususi binek bir atlı 
tahta arabaları : 

., Hususi b1ğ ve bahçe' 
çiftlik ve sair arabalarf. 
Hususi ve kiralık bisik·. 

" Jetler. 
5- Muayeneye gelmeyen ve yeni plaka numarası almayan nak l va: 

sıtalarının yukarda yazılı müddetler hitamında seyrüseferine müsaade edı~ 
miyecektir. Aksi takdirde belediye kanununun 113 üncü maddesine tev· 
fikan bir misli cezasile beraber resmi tahsil edileceği gibi sahibi hakkınd 
dı ayrıca takibatta bulunulacaktır. Buna mahal kalmamak üzere her ve· 
saiti nakliye sahibinin muayyc:n günlerde belediyeye müracaatla vesaitle· 
rinin kayt ve muayenelerini yaptırmaları lüzumu ilan olunur. 

8481 2-4-7-9 

Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 

Dr. Hamdi Onar 
Seyahattan dönmüş ve istiklal mektebi karşısındaki muayenehanesin 

hastalarını bbule başlamıştır. 8474 4-7 _________________________________________________ _, 

Sanayi mektebi mezunlarından 
beli ustalar . lınacak . 

tecrü-

Fabrikalarımızm montaj işlerinde çalıştııılmak üzere uzun sc:neler ınesle~ 
dahilinde çalışmış sanatının erbabı rnontör ler alınacaktır. Taliblerin vesi· 
kalarile beraber Ziraat Bankası çırçır fabrikaları müdürlüğüne müraca:ıt 
ları .8475 1-4- 7 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 
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