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• r '\. 
Sey]apzede evleri 

Hakkında 

Kızılayın 
Tavzihi 

lskenderundaki acen -
lamıza tecavüz yapıldı 

"fürksözü Gazetesi Sayın 
Direktörlüğüne : 

Gazetenizin 10-10-937 ta
rihli nushasında sel felaketzede
lerine yapılacak evler hakkında 
yazılı yazıya karşı berveçhiati 
izahatı arzediyoruz: 

Vapur Acentamızın 
arma çamurla 

kapısındaki 
sıvandı 

1 - Muhabirlerinizin cemi
yetimiz meı kezinden muhtelif 
tarihlerde aldıkları notlarla ma
lumunuz olması lazımdır ki sel 
felaketzedeleri için şimdiye ka. 
dar gerek Adanadan ve gerekse 
Türkiyenin diğer mıntıkalarından 
gönderilen ianeleı in yekunu 
''69500;, liraya baliğ olmuştur . 
Bu paradan 8963 lirası iaşe ve 
barındırma için sarfedilmiş , 
25538 lirası 479 ail•ye evlerini 
tamir için tevzi edilmiş ve ba-

Delege Roger Karo çok güzel 
bir nutuk verdi 

Nüfus kaydında Halk nıüşkilat görüyor 

·ye 35000 lirası cemiyetimiz 
hesabına iş Bankasında muhafa
za edilmekte bulunmuştur. 

- Sonu iç sahifede -

Antakya: 11 [ TÜRKSÔZÜ Mu. 
habirinden ] - Hatay intihabatının 

yaklaşması dolayısiyle anasır arasın

da büyük bir faaliyet vardır. Bu fa_ 

afiyetin başlıcasını nüfusa kayıd me· 
selesi teşkil etmektedir. Fakat nufus 
dairesi bu hususta bilhassa Türklere 
müşkiJat göstermektedir. Fakir hal· 
kın nüfus işlerine sarfedecek parası 
olmadığından kayıdlarda harçtan 
kurtulmak için Mümessilliklerden fak. 
ruha! mazbatası verilmekte fakat 

Fransa - lngiltere çok 
•• im bir karar alacak 

ltalya, mutlak surette Almany anın da 
müzakerelere iştirakini istiyor 

Londra : 11 (Radyo) - ispanya
daki yabancı ğ'önüllülerin ıeri çekil
lltesj h11kkındaki lnıriliz ve Fransız 
ııotasına ltalya verdiği cevapta Ademi 
Müdahale komitesi haricinde ve Al
ıııanya girmeden üç taraflı müzakere -
lere girişemiyeceğ'ini bildirmiştir. 

Bu cevap Londra ve Pariste inki. 
s~r uyandırmıştır. Ru hafta içinde bu 
lltcsclc hakkında lngiltere ile Fransa-

illi\ alııcaklart kararnı ~kelade mü
him olacağı bildiriliyor. 

Alman ırazeteleri, ltalyanın Alman· 
yasız müzakerelere girmek istemeyi
şinden memnuniyetle bahsetmektedir· 
ler. 

Paris : 11 (Radyo) - Bu sabahki 
gazeteler, Fransız - lngiliz notasına 
ltalyanın ;verdiği tuhaf cevabı tefsirle 
meşğ'ul olmaktadırlar. 

Sul"lye Delegeal Bay Rogel" 

şimdiye kadar bu usul r·ari olduğu 

halde sr,n günlerde Antakya nüfu 
işleri dairesi müşkilat göstermek! 
ve bu fakruhal mazbatalannı kaou 
etmemektedir. Bu yüzden binlerce 
fakir Türk nüfusa kayid olama
maktadır . 

Sancak Delegesi Bay Roger dün 
Türk Baş Konsolosu Bay Firuz Ke
sime bir ögle ziyafeti vermiştir. San· 
cak Delegesi Roger halka şu tarzda 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Uzak Şarkta yağmurlar UIU~ 
harekatı durdurdu 

Hopkin dün bombardman edildi 

Şanghay : 11 (Radyo) - Japon 
kuvvetleri bu sabah büyük bir taar
ruz yapmış ise de Çin müdafaa hat
lıııı yarmak kabil olmamıştır.' 

Şanghay : 11 (Radyo) - Japon
Y~daki 150,000 Çinliden 75 bini Çine 
donmüştür. 

Tokyo : 11 (Radyo) - Çinliler 
son büyük taarruzda 4000 maktul 
Vererek ric'at etmişlerdir. 

1 
Şanghay : 11 (Radyo) - Japon. 

ar i~ i Çin müfrezesini esir aldılar. 
Cenevre : 11 (Radyo) - Uzak 

1 ekirdağh Hüseyin 

R.onıanyalı pehlivanı yendi 
Ankara : 11 ( A. A. ) - Tckir

dağında hava kurumu menfaatine 

3~ çift pehlivan güreşmiştir . Te· 

kırdağlı Hüseyin Romanya serbest 

f~reş şampiyorıu Sül~ymanı 15 da-

ıkada sırtını yere getirmiştir. . 

Son dakika: 
1 

l~pANY A VE ISVEÇLE ARAMIZ· 
vAKI TiCARET MUAHEDELERi 

FESHEDllDI 

tr.kara : 11 (A.A) - Hükümetimizle 
~Veç ve ispanya arasındaki Ticaret 
llalıedeleri feshedilmiştir. 

Şark istişare komitesi prensip itibari· 
le anlaşmıştır. 

Şanghay : 11 (Radyo) - Japon 
tayyareleri dün gece Pekine bir hü· 
cum yapmışlardır. 

Yağ'mnrlar dolayısile cephelerde 
harekat kısmen durmuştur. 

Her iki taraf ta ileri hatlarını 
takviye etmektedir. 

Hatay da ki 
Arapların 
kongresi 

Reyhanlye : 11 ( TÜRK· 
sözO muhabirinden ] -

BugUn Hal"lm kazasına Ilı· 
bl Ubeyde köyünde Hatay 
Al"aplal"ı tal"afından bir 
kongl"e akddedllecektll". 

Kongreye Amuk ta bu· 
lunan Arap l"elslel"I ile Ha· 

tayın dli•r yerlel"lndekl 
Arap bUyUklerl davet edll· 
mi,tır. 

Kongl"ede , Sancakta 
tatbiki kararıa,tıl"ılan yeni 
rejim ••nasında Hatay A
l"aplal"ının alacakları yol 
va cephe tesblt edllecek
tlr • 

Zavallı Ejderin 
çocukları için 

Kara kalpli, sapık bir talebenin 

kurşunlarile vazifesinin başında 

genç hayatına gözlerini kapayan za
vallı Ejderin ölümündc.n sonra • ayni 
sütunda yazdığımız s?tırları , Tarsus 
cinayeti feci bir surette ıeyid e.ti . 
Tarsus Amerikan Kolleji direktorünün 

, uğradığı menfur tecavüz, bu hususta 
ne kadar süratli ve radikal tedbirler 
alınması lazım geldiğini kanlı ve acı 
bir surette bir kere daha isbat etti . 

Biz şimdi ne, taiebe arasında kor
kunç bir cinayet epidemisi halini al
mağ'a başlayan bu hadiselerin derin 
sebeplerini ve ne de alınması lazım· 
gelen tedbirleri münakaşa edecek 

değiliz . 

Bugün tekrar zavallı Ejdere döne

ceğiz. 

lşiıtiğimize göre, arkasında üç yav
ru ve genç bir eş bırakan bu vazife 
kurbanının ailesine şimdilik Mersin 
Belediyesi bakıyormuş. Muallim ve 
sonra g~nç bir muallim olan Ejderin 
çocuklarıne ve karısına derin bir acı
dan başka bir şey bırakmamış olduğu· 
nu anlamak büyük bir feraset işi ol· 
masa gerektir. 

Hiç şüphe yok ki, Maarif vekaleti 
vazifesinin başında ölen bu insanın 
arkasında bıraktığı çocuklarını düşü· 
necek ve bahtsız karısının büyük fe
laketin maddi acılarını hafifletecek 
çareler düşünecektir. Fakat bu işin u· 
zamak ihtimali mevcuttur. Halbuki 
Fjderm çocuklarının bugünkü b!ricik 
tutamağı ve yaşlı gözlerinin ümitle 
baktığı şey , Mers;n belediyesinin şef· 
Eatıdır. 

BUyUk Şefimiz Manevrada Mehmetle Ba,ba,a 

f G~-~bi--A~-~ci~-,-~--~~-~~~~-~i~;·,-; 
• • ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· .. 

Harekat mavililerin taarruzile başladı 

Mavi ordu Sökeyi işgal etti 

üyükŞef anevrada 
Hava çarpışmalarında Sabiha Gök
çen büyük muvaffakiyetler gö terdi -

Söke : 11 [ Anadolu ajansının 

hususi muhab·ri bildiriyor] -Bu sahah 
Kırmızı ve Mavi orduların büyük 
harekatı başladı. Manevra Mavılilerin 
ileri harekatı ile başladı ve Kırmızı. 

lılar müdafaaya geçtiler . 

Büyük Şef Atatürk, refakatlerinde 

Büyük Şefimiz öğleye kadar bila
fasıla manevraları takip buyurmuş 

ve oğle üzeri refakatlerinde İniınü , 
Ceifıl Bayar ve Vekiller olduğu halde 
Kuşadasına giderek öğle yemeği ye
mişlerdir . 

Öğleden sonra Mavi ordu So-

lnonü, Celal Bayar, Vekili r, Bayan --------------
Alet olduğu hnldr manevra sahasın. 
da harekatı takip buyurmuşlardır . 

Bu s~bah Ma\llılerin ham !ılo
ları keşifler yaptı. Sokenin tizerinde 
de bir lıa,a harbi oldu. Sabiha Gök
çen bu hava çarpışn.asına iştırak 

etti. Atatürk km Gökçen çok mu. 
vaffakiyetli keşiflerde bulundu . 

Mavileı ağır a~ır ilerilemckte , 
Kırmızılar da geri çekilmektedir . 
Ordu çok büyük mm·olfakiyetler 
gösteriyor. Kırmızıhlaıın çek şiddetli 
bir taarruza hazırlandığı sanılıyor . 
Mavililer arazi vaziyet!ııden çok isti
fade etmişlerdir . 

Bir Belediye bütçesinin takalı ise, 
bu ailenin ancak çok zaruri yaşama 
ihtiyaçlarına cevapi vermekten ileri 
gidemez . 

Bana kalırsa, Ejderin ailesine bu 
zamanda uzanacak en müşf.k el, Onun 
acısını en yakından duymuş olan mes -
lektaş elidir. Bu elin ona yapacağı 

yardım ne kadar küçük olursa olsun 
mane•i biiyüklüğü, tesellisi derecesiz 
olacaktır • 

Çukurova Muallimlerinin bu asil 
jesti y<•pmağa hazır olduklarına hiç 
şuphemiz yoktur • 

Uykuya ve Arabalara, Oto 
mobillere, Traktörlere dair 

Çalışan .. 'orul:ın in .. an için en değ rlı 
i,tirıı.hnt. hiç şuphe JOk ki, u.' kudur. 

l~u z:ım:lnda bir in anın. hiç bıı· 

url·lle r:ıhat .. ız ol 11,ıma\ ı nl' u ctrııc

sl kad.:ırda haklı bir se.' 0J4n1nz 

1 lnlhuki, lıiziıu Soforlerimi in. 1.\ ... 
r .. lbalılaı·ırıuzın hu hu .. u.,,la hi\.· le oralı 
oldul"lnrı ·'ok. c;c:ı.:ı.. ·'·:ırı~ı o,;oknklnrın 
en tcnh~ lıulunduğu hiı· :zama-ıd 1 mU(· 

hiı.; bir korno. scsilt.• 'ata ınıtııl İ\·indl! 
\t~ranıak .sık ... ık ha~:nız: gt.:l n bir 
~~y ol~a gerektir. '\~ ahut tn. a,\ ~ ının 
altın1..l::ıki çnnla 'ö,Ylt:cli_i .. aı·kı)n lc.:nı· 
po tutan bir ı\rahacının ke~ finc u ku· 
nuzu feda etti iniz geceleı· \·oktur 

l lcle c'\'leri temelinden ~:ırsara.k 
gl'çcıı frnk!örleı·in korkunç gJrultuleri 

13c.:lediJt:nın. zabıtanın bun.ı mn
ni ol .. cak t.~dbirler nlmasını istemek 
nkla gcle<·ck ilkse.' dir. Fakat Solörlc
rin, TraktörLUlerin, ArabncılMın Lı 
ra.z insnfla dU!iUnerek bu hususta k.u 

keyi işgal etti. Bu esnada çok biiyuk 
çarpışmahr yapıldı. 

Ankara :1 ı (TÜRKSOZO muhabi· 
rinden ) - Aldığım malümata gore; 

Atatürk , beraberinde ismet İnonü 
oldu~u halde Nazıllıden ıtibaren bti

tün istasyonlarda kasabalar ve koyler 
halkının feı·kalade tezahüratı ara. 

s'nda Sokeye gelmişler ve gece}i 
orada geçirmişlerdir . 

__ ................. . 
ULUS 
Her gün 12 sahife 

Yeni Ulus 29 T eşrinevvel 
nushasile size kendini 

tanıtacak 

Ronınnlar, hikayeler, dünya hah rlcri 

siyasi, içtimai, iktisadi makalcl~r. 

Majazln, kültür, kadın, çocuk, 

ziraat sahifeleri 

Ankara ve Kamutayı 
yakından takip 

çuk bir itina gö~lcrn1cl .... ri ml·sele, i 
hall<.•cli\Ol'. 

Sonra i ittigiıuiıı· gOrı•. 1"r:ıktör· 

lt.·rin ~ehirdcn gct.c geçmt•yi lcrl."ih 

clmd n. teker lırnaklonnı sukmnk 

znhm !inden kurtulmak içinmis . Bu
na d:ı di\ ec<.>gimiz od.ur : 

( ;unahtır nrk da si ar '. Belcdi,ı c 
lıir karı \ol.' ..-ı.ptırmak İı.;in nkla k.n 

rll.) 1 ~t"\ i.' or. liir gUnluk hır z:ıhmcte 
kati nmamak ı ın memlekete! bınJ rt: 
lıralık ı an apma ı ı 1 



~ahife: 2 

Çin tarihinde en büyük 
sahip olan muazzam 

mevkie 
şehir 

NANKiN 
~ 

Saadet sarayları ve mabedler 

Nank'ng, yahud Nankin veya 
Kiyang Ning ... 

Cenubi Çin merkezi, şimali Çi. 
nin merkezi Pekinin rakibi olan bu 
şehir, bala devam eden müsellah 
ihtilafta çok büyük zarar ve hasara 
uğramıştır. 

Japonlann merhametsizce bom. 
baladıklan bu şehir arzın en eskil 
şthirlerindendir, Hatta Pekinden de 
eskidir. 

Nankini ziyaret etmiş olan sey· 
yahlar ve fen adamları bu şehrin 
17 asır evvele aid haritalarından, 

Miladdan 1000 sene evvelden 1615 
miladi senesine kadar olan tarihine 
aid arşivlerin mevcudiyetinden bahs 
etmektedirler. 

Nankin bu uzun tarihte pek çok 
hadiselere sahne olmuş ve t<ım 17 
defa ad değiştirmıştir. 

Y ngçe - Kh ang şehriı in cenup 
sahilinde "e P kin ıle Kanton şehir
lerinin tam oıtns nda bulunan şim. 
diki Narıkın şehn Ming sülalesi tara
fından, çok eski bir şehrin yerinde 
1368 de kurulmuştur ki, lm eski 
şehrin adı Kin Ling idi. 

Miladdan 260 sene evvel başlı 
yarak Milfıddan 25 sene sonraya 
kadar hüküm şüren Han sülalesi 
zamanında bu isim yerine Tang
Yang adı okunmuştur. 

Tang sülalesi [ 618 907 ] za. 
manında şehir ' Kiyang- Nan adını 
almıştır. Mamafih a}nİ tarihlerde de 
Şang Ceu ismile de anılmıştır. 

Ming sülalesinin ilk hükümdar
rı [ 1368. 1644] de şehre "ce
nubun merkezi ,, vasfını ve Ying
iven adını vermişlerdir, 

191 ı de iske t ve ilga edilen ve 
bir kdç sene evvel Mançuride Pu
yi ile yeniden başlıyan Mançu hane. 
danı ise resmen Kiyang- Ning ismi- j 
ni vermişlerdir. Nankin bu son ismin 
muharref şeklidir. 

Mankin, Ming sülalesinin ilk iki 
hükümdarı tarafından payitaht ola
rak kullanılmış ve Yung-la zama· 
nında payitaht Pekine naklolunmuş 
tur. 

Nankin şehrinin Garb alemi ile 
ilk münasebeti Roma imparatorla
rından Mark Orel zamanında baş· 
lamıştır. Mark Orel, Nankini vesair 
Çin şehirlerini ziyaret ve tetkik için 
bir heyeti mahsusa göndermiştir. 

Miladın 218·222 senelerinde de 
Nankine diger bir Avrupalı heyet 
gitmiştir. Ayni tarihlerde Hindis
tandan, Gar j nehri havzası \e Pe.n
cab şehri halkından müteaddid kar
vanlar Nankine gitmişler,orada yer
leşerek kendi kültürlerini Çinliler 
arasında yaymışlardır . Bu sayede 
Nankin parlak bir devir yaşamıştır. 
Fakat şehir 280 senesinde tahrib 
ve yağma edilmiştir . Fakat , şehir 
Şarktan gelen Tointler tarafından 
yeniden kurulmuş ve payitaht itti
haz olunmuştur . 

Bu sülale hükümdarh.rı 318 de 
şehirde büyük bir saray y:ıtırmış
lardır ki, bunun eşi hala ) oktur . 
Çunkü bu saray tamam 3500 odalı 
olarak şimdiki Drum tepesi üzerinde 
yapılmıştır. Şimdiki Dotus gölü, es
kiden daha g niş ve bu sarayın 
bahçelerine kadar uzanmıştı . 

Bundan bir sır sonra diğer bir 
hükümdar, Çin ed biyatında rııühim 

l mevki tut n yeni saraylar } artır. 

lardan birisinde Çini fağfur müzeler 

vücude getirmiştir. 

502 tarihinde Liyang sülalesi ik· 
tidar mevkiine geçıı iştir. Liyang Vu 
Tinin zamanı, Nankinin en parlak 
devirlerinden olmuştur. Bu -hüküm
dar da tahtaları altın kakmalı bir 
saray yaptırmış, son derecede mu· 
ailem bir ordu vücude getirmiş,dört 
büyük darulfünun kurmuş , leyli ve 
meccani bir askeri akademi ihdas 
etmiş, bir çok kanallar açtırmış yol· 
lar yaptırmıştır . 

Dört yüz senelik pek parlak bir 
devirden sonra Nankin üç asır pay
tahtlıktan mahrum kalmış. Payitaht 
Sung sülalesi zamanında Siyais -
Şensiye nakledilmiştir: 

Buna rağmen Nankin şöhret ve 
ehemmiyetini kaybetmemiş, kültürel 
bir m rk z h rn':l kalmıştır. Büyük 
Çin aıri Li Po Nankinde yaşamağı 
tercih etmiştirr, 

14 üne· a ırda Nankin bir daha 
Çin payitahtı olmuştur. Çınden Mo 
golları tardeden basit l ir Çinli im
parator olmuş ve şehrin etrafına 90 
kad m yüksekliğinde bir sur yap. 
mıştır. Bu sur, Japon bonıbadımanı
na kadar baki idi. Bu sur, 30 asır 
lık diğer bir surun muhafazası için 
yaptırılmış ve şehrin uzun bir muha 
sarada bazı yiyeceklerini temin ede
cek kadar geniş arnziyi ihtiva etmiş 
tir. 

••• 
1842 de Çin kapılarını lngilizle

re açan muahede bu şehirde akdo
lunmuştur. 

Sir Hanri Pottinger kumandasın. 
da on beş f ngiliz harb sefinesi tara· 1 
fından muhasaıa edilmiştir 1853 te 
Hung Sıyu - Tsun adlı mutaasıp 
bir Çinlinin trşkil ettiği Tayping 
adlı bir çele tarafınd:ın istikbal 
edılmiştir. im para torluk ve Al
la hın mebusu olmak iddiasında 
bulunan bu adam şehrin abidelerini 
bizzat tahrip ettirmiştir. 

On senelik dahili bir harb çık
mış, bu harbde genç bir lngiliz zabi
ti büyük bir rol oynamıştır.Bu uzun 
dahili harbde, Nankinin 480 fevkal 
ade güzel mabedinden yalnız 93 a· 
dedi yarı harap bir halde kurtarıl-
mıştır. 

1858 de Nankinde bir Fransız 
Çin mukavelesi imzalanmış, fakat 

liman Fransız ticaretine ancak 1899 
da açılmıştır. 

1909 da 280 kilometrelik Nan
kin. Şanghay şümendifer hattı yapıl 
mıştır. Nankinde 1880 den itibaren 
fabrikalar kurulmağa başlanmıştır. 
ilk olarak bir mühimmat fabrikası 
ve bir bahriye mektebi açılmıştır. 
N&nkinde halen böyük sanayi mües. 
sese1eri vardır. 

1911 deki ihtilalde şehir yanmış 
mamafih muvakkat bir hükumet mer 
kezi olmuş, 1813 te hükumet top
çuları tarafından bombardıman edil· 
miş ve 1927 de Maraşal Çan· Kay 
Çek tarafından Çin Cumhuriyeti 
merk zi ilan olunmuştur. 
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mıştır . Çın şairleri • u saraylnra Gökyü ü bulutlu, hava çok sı· 
" Sonsuz ve ebedi saadet sarayları., 1 kıntılı, sıcak bir rüzgar esmekte idi. 
adını vermişlerdir . 1 En çok sıcak gölgede 34 santigrad 

Diğer bir hükümdar bu saray- dereceyi b lmuştu. 

Türlcsözu 12 Teşrinievvel 

-,~~~~~~~~~~~~~~~

1
LaTurquie 

·Ş <e lfl1 Ü lr h 8 ib) <e lr 0 e lr Ü Kemaliste 

Adana - Ankara 
İstaııbul telefonu 

Hat, dün işletmeye açıldı 

inşaatı hitam bulan ve tecrü· 
beleri yapıldığını· yazdığımız Ada
na - Ankara - Jstanbul şehirler 
arası telefonu dün işletmeye açıl· 

mıştır. 

Konuşmak istiyenler konuşmak 
istediklerini daha evvelden santral 
daki memura bildirerek raodevü al. 
malan lazımdır. 

•Ankara ile konuşma saatleri şu 
şekilde tesbit ediştir : 

9 dan on bire kadar, on ikiden 
14,5 a kadar, ve saat 17,5 dan sa 

bahlryin saat sekize kadar. Şimdilik 
lstanbul - Adana muhabere saat. 
lan tesbit edilmemiş bulunuyor. Bir 
kaç güne kadar bu hattın saatları 
da tesbit edilecektir. 

Bir fabrika 
iş kanununa aykırı 

hareket etti 

Cümhuriyet fabrikasının hafta ta 
tili kanununa muhalif harekette bu· 
lunduğu iş dairesince yapılan teftiş· 
ten anlaşılmış ve sahipleri hakkında 
zabıt tutulmuştur. 

Koşu sahası 

Uzun zamandanberi yağmurların 
yağmaması ve daimi bir sıcaklığın 
tesirile yeni yapılan koşu yerinde bir 
~ok çatlaklar ve y:mklar husule gel 
diğini ve bundan dolayıdır ki koşu 
Jarın geri bırakıldığını yazmıştık. Ha· 
ber aldığımıza göre koşu sahasının 
tanzimi işi devam etmektedir. A. 
meleler sahayı çapalaınaktadırlar. bu 
faaliyet yakında bitecektir. 

----------------------------------------
Ki A ESELESi · 

İlk Okul ve Lise talebeleri hala 
kitap tedarik edemedi ·------

Aldığımız maltuuata ğöre devlet matbaası ay 
sonuna kadar ihtiyacı karşıhyacak 

Bu yıl derslere bır çok vı a) et. 
lerde 15 eylulde ve lstanbut başta 
olmak iizere bazılarında da 1 teş· 
rinicvvelde başlanmış olmasına rnğ. 
men, kitapsızlık meselesi vaktinde 
halledilememiştir. Talebeleri, ço 
cuk velilerini ve bütün muallimleri 
yakindan alakadar eden bu mesele 
etrafında dün bütün tereffüatile tet-

' kiklerde bulunduk . 
Aldı~ımız malumata göre, kitap 

meselesi, ay sonuna kadar kati şe· 
kilde halledilmiş olacaktır. lık ve 
orta mekteplerle liselere ait kitap
lann eksikleri ve yetiştirilenleri şun· 
lardır . 

Geçen seneden artakalan bir 
kısım okuma kitapları 15 eylulden 
itibaren tedrisata başlıyan mektep· 
ler tarafından satınalındığı için 1 
teşrinden itibaren tedrisata başlr 

yan vilayetlerde sıkıntı başgöster
miştir. Bu kitapların basılmasına 
başlanmıştır. Bunlar, ancak ikinci. 
teşrin başında satı~a çıkarılabile

cektir. Yeni kitap olarak basılmak· 
ta olan tabiat, hendese, hesap ki· 
taplanndan yalnız dördüncü sınıfın 
tabiat kitabı bitmiş ve bir kaç gün 
evvel satışa çıkarılmıştır. Dördün· 
cü ve beşinci sınıf yurt bilgileri de 
yeniden basılmış ve satışa çıkarıl· 
mıştır. ilk mekteplerin tarih kitap· 
ları şimdilik kafi miktarda vardır. 
Beşinci sınıf tabiat bilgisi bu ayın 
15 ine kadar yetiştirilecektir . 

Orta mekteplerin ders program 
larırıda esaslı değişiklikler yapıldı· 
ğından yeni kitaplar basılması za 
rureti hasıl olmuştur . Bu sebeple 
Orta mekteplerin birinci sınıf tabii 
ilimler, ikinci sınıf fizık,hioloji,üçün
cü sınıf bioloji, kimya, cebir ve hen 
dese kitapları henüz !atışa çık11ı
lamamıştır. 

Bundan b şka şimdiye kadar pi· 
yasada bulunabilen birinci sınıf oku 
ma kıtal ı ıl , tarih, hesap, hend se 
kit 1 aı mm da m vcudu kalmamış· 
tır . 

Bu kitapların ne zaman basıla· 

cağı hakkında aldığımız malumat 
şudur: 

Orta okulun birinci sınıfında ta
rih, ikinci sınıfında tarih, hendese, 
okuma ve fi:ıik kitapları 20 teşri 
nievvelde hazır olacak ve satışa 

çıkanlacaktır . 

Birinci sınıf okuma , hendese, 
üçüncü sınıfın tarih, hendese , cebir 
kitapları 15 birinciteşrine kadar ha 
zırlanarak dağıtılmış olacaktır. 

Lise birinci sınıfları için basıl
makta olan fizik, kimya, bioloji, hen 
dese ve celıir kitaplarından yalnız 
kimya kitabı bitmiş ve mekteplere 
veril~iştir. 

Lise ikinci .sınıfında noksan olan 
yalnız hendese ve cebir ki ta plan· 
dır. 

Lise üçüncü sınıfında şimdiye 
kadar basılmamış olan sosyoloji ki 
tabına ihtiyaç vardır. 

Aldığımız malUmata göre, lise 
birinci sınıfının fizik kitabı üç güne 
kadar satış~ çıkarılacaktır. 

Cebir, hendese, bioloji kitapları 
Cümhuriyet bayra-nına kadar yetiş. 
tirilecektir. 

Devlet matbaası, bütün bu işleri 
tesbit edilen tarihlerde yetiştirebil
mek için dört matbaanın yardımını 
temin etmiştir. Kitapların kecik
mesinde belli başlı sebep şunlar. 

dır : 

Bir çok sınıflarda ders program 
ları değişmiştir. Sınıfların mevcudu 
eskisine nisbetle pek fazla artmış, 

eskiden bir kitaptan 500 nüsha kafi 
gelirken şimdi 200 bin nüsha bas
mak icabetmiştir. Bugün bunlara ka · 
ğıt buhranı da karışmıştır. Mamafih 
lzmit kağıt fabrikasından temin edi. 
len yerlı k5gıtlarımızla bu ınah1.ur 
derhal önlenmiştir. 

------. ·------
Tiyatro ve Oper.ı mekte

binin iıntihanı 

İlk mekteplerde 
kayit 

1 

ilk mekteplerde kayid muamelesi 
henüz devam etmektedir. Haber al
dığımıza göre bu kayıt muamelesi 
birinci teşrin sonuna kadar devam 
edectktir: 

Ankaraya gidecek 
izcilerimiz 

29 Teşrinievvel Cümhuriyet bay. 
ramında Ankarada yapılacak büyük 

merasime iştirak edecek olan şehrimiz 
İzcileri dünden itibaren çalışmalara 
başlamışlardır. Bu çalışmalar sıkı bir 
ko ıtrole tabi olmaktadır. 

Said Toydemir 

Devlet demir yolları Adana iş 
!etme müdürü Bay Said Toydemir 
Malatya beşinci işletmesine tayin 
edılmiştir. 

Said Toydemir, Adana gibi tüc
car'i bakımdan çok ehemmiyetli olan 
bölgenin ibr\icat işlerini teshil ve hal
kımızın isteklerini yeıi!le getirmek 
gibi çok büyiik yardımlarda bulun
muş ve muhite kendisini çok sevdir
miş bir zattır. 

Snid Toydcmir'e yeni vazifesinde 
de daha büyuk başanşlar, ugurlu 
yolculuklar dileriz. 

Bir muhabir 
alacağız 

-Gazetemize bir -şehir muhnbiri 
nlacağız. Bu vazife için hususibir imti

han açacağız. {umumı malümattanj 
istediğimiz arkadaşın, asgari orta 

mektep mezunu olması şart ve as
kerliğini bitirmiş bulunması da şayanı 
tercihtir. Bu hususta Gai.etemız Yıaıı 
işleri Müdürlüğüne veya Sekreterliğe 
müracaat etmek lazımdır. 

Bir muallimimi
zin ölümü 

Erkek Lisesi Fransızca öğretme
ni Bay Leon Amadon Cumartesi 
günü kalp sektesinden ölmüştür. 

Bu emektar öğretmenin ölü nü 
bilhassa Adana Maarif muhitinde 
büyük bir teessür uyandırmıştır . 
B. Leon Aınadon'un cenazesi dost
ları, meslek arkadaşları ve talebe· 
!erinden mürekkep büyük bir kala· 
balıkla kaldırılmış ve gömülmüştür. 

"Journal des Deh 
gazete.si bu ~ 
mecmuamız içın 

'jOT ki: 

nkarada Dahiliye veki 
!eti matbuat umum 111 
dürlüğü taraf ınclan net 

redilen ,, La Turquie Kemalistt 
mecmuası bugünkü hükumet tar• 
dan Türkiyeye verilen hamlt:ye 
sus olmak üzere mükemmel bir P 

ha neşretmiştir. 
Türkiyeyi hala " Desenchantet 

lerin geri kalmış romantik ve pil 
resk memleketi sananlar için bu 
ha hakiki ve yeni bir keşif demek 

Mecmuadaki yazılar Kemal A 
türk'üıı bazı sempatik sözlerini iktı' 
bas ile başlamaktadır. Romanya hl 
riciye nazın Vıktor Antonesco 
konuşmalarında şef, milletler ar 
da mevcut tesanudde israr etmek lrııç 
ve demektedir ki : "Milletlerin s~ İt il 
detini arzu etmek, dolayısile kefll' 

saadet ve asudegisini arzu etrrı~ du i 
demektir ... Biz, tabii, kendi menf ııa 
!erimize temas eden her şeyi dikk lia 
nazarında bulunduracak ve ona g Yu, 
hareket edeceğiz; fakat ondan soı> h,r 
da dünya ile alakadar olacağız,, ~ 

Bu mecmuanın bu nüshasını t 
yin eden resimlere bakarken Türk 
-yenin mazhar olduğu, hayrete det" 
ve Kemal Atatürk tarafından vüc 
de getirilen eser hakkında bir fi 
edinilmektedir. 

lşte, mesela, gözüniizün önün 
., T.ürkiyede elli senelik resim Oy 
heykeftraşlık tarihi ,, vardır. Y~\' 

Genç Türk ressamlığın n akade alan 
mizrne nasıl mukabM~ttiği ~ n Ytti 
bizim empresiyonizm ekolümüzÜfJ açık 
harp hareketinin bütün en mode a~ı 
artistik cereyanlannın tesiri altın 
bulunduğu görülmektedir . 

Son zamanlarda Ankarada t 
olunan tiyatro mektebi hakkmd 
enteresan makale bize, bügürı 

Türk milletinin güzel '5an'atfara °' 
diği ehem niyet hakkıı.da arzuya 
yan bütün malı'.im,...tı verınekteclir. 

işte " Türkiyede on senelik şe 
ker endüstrisi ,, hakkındaki mak 
ve resimler dahi dıktatörün sarfel 
ği gayretlerin yalnız güzel ıan'at 
münhasırkalmacüklarını, ayni za 
da Türkiyede hakiki bir endüstri 
sisine dahi muvaffak olduklarını 
termektedirler. 

Bu nüshayı, insanı teshir ed 
çocuk ressimteri ve fevkatade gii 
manzaralar tamamlamakta ve 1t1 
kiyenin güneşli yüzünü fanım:-rrt1 

yardım etmektedirler. ,, 

Ailesinin teessürlerine biz de işti-
rak ederiz . yapılan tahkikat neticesinde Cels 

e. Leon'un allesl te,ekkür daha bazı zimmetlcri görülmüş 
ediyor cem'an yekun 300 lira 10 ku 

Sevgili Babamız Bay Leon Ama- zimmeti olduğu söylenmiştir. M• 
donun ölümü dolayı ile evimize ve : keme mevcud makbuzlar üzeri:ı 
cenaze törenine gelerek acılarımıza 1 hesabatm tetkiki için Ağır Ceza 
iştirak eden muhterem tanıdıkları· kemesi azasından Kenan Kalb 
mıza ve bilhnssa bu törene iştirak ün riyaseti affında Ağır Ceza m 
etmek suretile pek büyiık bir alaka kemesi Baş katibi Oınıan Tol 
gösteren Adana Erkek Lisesi öğret- Asliye baş katibi Recep Tekeş 
men ve talebelerine ayrı, ayrı teşek belediye tahsil memuru Rasimi t 

kür etmeye kederimiz mani oldu- etmiştir. 
ğundan bu işe sayın gazetenizin ta- Heyet yakında bu tetkik iş• 
vassutunu rica ederiz. başlıyarak mahkemeye raporla 

Leon Amado ailesi hildirecektir . Duruşma 5-11-

Mahkemelerde : 
Zimmet suçlusu 

tari hine bırakılmıştır. 

Onbeş çapulcunun 
muhakemesi 

Zimmet ve ihtilastan suçlu ve 
mevkuf eski belediye t:ıh ildarların
dan Celal hakkındaki duruşmaya 
dün Ağır Cezada devam edilmiştir. 

ite,; 
isyan suçundan dolayı suçlu ti 

Bugün ortı okula yazılan bir ta 
!ebe bu kit plarm hiç birini alama· 
maktadır. lkinc· sınıfta hesap, hen
dese ve medeni bilgiler kitaplaıının 
geçen seneden devredilen mevcudu 
da bitmiştir . Üçüncü sınıfın tarıh 
kitnbı da yoktur 

Ankra : l 1 [ ·ı ORKSÔZÜ mu Duruşmada evvelce Celalın 193 lira 

ci\ in lzikli köyünden Hiseyin o t· 
Şükrü ve 14 arkadaşının duruşı11 1 

sına dün Ağır C~zacıa devam e 
miştir. Yapılan duruşmada su 
lardan Hüseyin oğlu Abdullalurı 
nakkalede bulunması dolayısile 
zabıtasınca Abdullahın aratıl 

habirioden ) Tiyatro ve Opera 84 kuruş zimmeti tahakkuk etmiş 
mektebine tale e kabul imtihanları isede sonradan mahkeme Celalın 
bu gün Cebecide müzik öğretmen b"şka bir zimmeti olup olmadığını 

Okulunda yapılmıştır. belediyeden sormuştur Belediyede 
için duruşma 9-11-637 gün 
bırakıla ıştır. 
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p· 937 senesi Seyhan bölgesi şanı· 
~onu ldmanyurdu ile Torosspor 
ha Çt .bu Pazar kalabalık bir 

ile kıtlcsi önünde oynandı . Bu 
.,•çda herkes idman} urdunun nasıl 
r n ti e cc alacağını bekliyordu. 

d Sünkü bu defa çıkan ldmanyur. 
il ık' b n 1 ekinden mahrum olarak oy· 
~llıak. mecburiyetinde kalmıştı . 
\' kcrnın ilk düdüğile oyuna başlıyan 
~ ~tdluların ilk akını Torossporun 
~ b~kleri tarafından duıduruluyor 
dt, "_rı ?ir akınl2 Yurd kalesine ka· 
tld ırıdılerse <le müsbet bir netice 

c edemeden top a\'uta çıktı. 

~itndi oyun daha ziyade Toros 
llıU de devam ediyor. Yurd kalesi 
Ot tcınadi bir tehlike içerisinde fakat 

11 ~sun forvert hattında şütör olmama 
~~Ünden vaziyeti değiştiremiyor. 
\'~ nun on beşınci dakikasındayız . 
.ı 'Vaş, yavaş mütevazin bir şekil 
)~~ 0 Yun iİttikçe Yurdun hakimi· 
aç~ altına giriyor. Ne çareki sağ 
~Ve sağiçin fena oyunları bütün 

!•n yanda bıraktığı gibi oyunun 
d 'de bozuyor. Fakat her ne. 
'~se Yurd takım kaptanı bu vazi· 
~ gördüğü halde oyuncularının 

Un şeklini değ:ştirmeleri için 
.. n'da bulunmadığı gibi çok tecrü . 

)rq. olan 'bu arkadaşın kendisi de 
ceryana kapılıyor. Senelerden-

beri yerden oyun oynayan idman
yurdu bugün Torossporun havadan 
oyun sistemini kabul ediyor. Oyun 
bozuk şekilde devam ederken san· 
trhftan derinleme bir pas alan Yurd 
solaçığı kısa bir sürüşten sonra sıkı 
bir şütle ilk golü takımı lehine kay
dediyor ve bundan sonrada her iki 
takımın kötli oyunuyle haftayım 

nihayete eriyor. 

ikinci devre başladığı zaman To 
roslıların daha canlı ve düzgün bir 
şekilde oynadıkları görülüyor. Fakat 
bu vaziyet çok devam etmiyor. Ta 
kım, yavaş, yavaş kesiliyor ve haki· 
miyet yine •idman yurduna geçiyor. 
Birine; haffayıma nazaran daha eyi 
bir şekilde oynamata başlayan Yurt
lılar sık, sık Toros kalesini sıkıştın· 
yorlar ve bu akınlardan birinde isti. 
fade eden sağ iç güzel bir şutle ikin· 
ci golü kaydediyor. 

• V A>' raz sonra da sağ açık bü
tün oyun müddetince yaptlğı nata
Janm lali ederek üçücü ve sonı golü 
atı,yof ve bu vazi),'.et karşısında liıUlğ
lubuyeti ICabul eden 'T oros, takı.mm. 
da küçük bir detişiklik yapıyor ve 
ceza çizgisi içerisinde yapılan 'ata 
yüzünden yurd aleyhine bir pe~altı 
ve.riliyor ve bu suretle de TorolS ilk 

• ve soo golünu kaydederek o.uh J.3

1 
idman yurdu lehine bitiyor. 

Slporcu 

Çocukların istidadı 
hceden keşfedilir mi? 

~apolyo~ için yumuşak başlı bir 
çocuk denmişti !. 

.._ Büyüyünce ne olacaksın? 
I Su, küçük çoet•klara en çok so

.. arı sualdir. Çocuk buna türlü tür
C~ap verir. 

akat ayni mesele daha sonr, 
~babaları deıin düşünceye sev 

er: 

- Büyüdüğü zaman ne olacak? 
"' lurnuzu hangi mesleğe v~rme·a 
.rltj) 

a_, tneselede bazan annenin fik
:~rıdır., babanm fikri ayndır. Ba· 

kil birleştikleri olur .. Fakat yine 
na 1~tına kendi heves ve arzula. 

torc bir meslek seçmişlerdir. 
"'Jialbuki asıl gözönünde bulundu
·••ası I" 
d azım gelen çocu~un istada-

ır. 

r 
8
;nu her ana baba da teslim e· 

şf akat çacuğun istidadını na~ıl 
İt etrneli? Bazı çocuklar vardır ki 
r~ok sahalarda zeka sahibi görü. 
~·'~· Bazıları da seneden seneye 
sııır. 

ff liakikaten, çocugun istidadını 
es '~lllek müşkül bir meseledir. Bu 
rı c ede mektebin de anne ile ba. 
ın Yardımına gelmesi beklenilir 
lllektebin gayelerinden biri de 
h hayata yetiştirdiği gibi, mes· 

de yetiştirmektir. 

Fakat, mektepte acaba çocuğun 
stidadı kat 'i olarak tayin olunabilir
mi? 

Burada tarihi bir vesikayı hatır
latmamıza müsaade edin: 

1783 senesinde, Ftansız askeri· 
mektepler müfettişlerinden Briennc 
Keralis, mektcbind~ki bir talebe 
hakkında şöyle rapor veriyordu : 

"Bonapart (Napolyon): 15 Ağ. 
ustos 1769 da doğm\Jştur. Boyu : 
4 ayak, iki parmak, on çizgi. Dör 
düncü sınıfı bitimiştir. Sıhhatı: Sağ· 
lam, bünyesi kuvvetli. Tabiati: itaat. 
li, dürüst, yumuşak başlı. Tavır ve 
hareket : Fevkalade. 

"Riyazi)•ede kuvvetli görülmüş· 
tür. Tarih ve coğrafyada güçlükle 

-Gerisi dordüncü sahifede-

~~~------·--------~~ 
Vurulan kollej mü
dürünün vaziyeti 

Tarsus : 11 ( telefonla) - Tale· 
be Hamza tarafından vuıulan Tar. 
sus Amerikan kolleji müdürü Bay 
Vulvurs,m sıhhi vaziyeti henüz düze· 
lememiştir. Adana ve Mersinden ge· 
tiıtilen doktoı lflr hastayı tedavi et
mektedirler. 

!ürk sözü 

CebelidDruzda 
tedhiş Komitesi 

Kara eDDeır 
Cemiyeti gizli faaliyetine başladı 

Şam: 11 (TÜRKSÔZÜ muhabirin· 
den) - Alınan haberlere göre; Sultan 
Atraş paşanın Şamda yaptığı neticesiz 
teşebbüslerden sonra Süveydaya gide. 
rek ortada jkamete karar verdiği an. 
laşılmaktadır. 

Cebelidüruzda vaziyet eski ve
hametini muhafaza etmektedir. 

Haber verildiğ'ine gore, orada 
vatani partiye karşı koymak için Kara 
eller. namı altında gizli bir telhiş ko· 
mitesi kurulmuştur. Son günlerde 
Cebeldeki Suriyeli memurlara birçok , 
tehdit mektupları gelmektı:dir ki, bu 
mektupların da tcthiş komitesi tara· 
fından gönderildiği zannedilmekte. 
dir. 

Seylapzede evleri 
hakkında 

Kızılayın tavzihi 

-Birinci Sahifeden Artan- , 

2 - Felakdzedeler için cemiye
timizin yaptıracağı evler yalnız ce
miyet merkezini dfğit sosyal bir 
mesele olmak itibarile Adana bele· 
diyes\ni de ftlikadblandırmış ve işe 
bu evleri istiap edecelc müsait bir 
saha ara,pmakla başhmmışhr . lnti· 
hap edilen Yeni istasyon arkasır:da 
ve Muallim Mektebi ile Seyhan Neh· 
ri arasındaki saha muvafık gör'ülerek 
istimlak muamelesi ikmal edile~ek 

bir duruma geldiği zaman bu saha· 
nın yapılacak sulama .tesisatı ile 
alakası olduiu ve sulama tesisatı 
nak~ındaki projeler kat'ileşinciye 
kadar intizar edjlmesi belediyece 
tavsiye edifmiş 8-6 937 tarihinde 
sulama teşisatınm be ~aha dahilin
den geçtiğı ~nlaşılarak başka biT 
saha aranmıştır, 

3 - Şehir ptinma göre hipod
rom tesjs edilen mahal civarında 
yeni bir 'aha bulunmCış ve tanzim 
e.dil~ hantası mucibince istimlakine 
karar verilerek keyfiyet sahiplerine 
tebliğ edilmiş ve tak~ir edilen be
dele karşı itiraz vuku bulduğundan 
ktt'i neticenin alınması 16 -10-937 
tarihine kalmıştır . Bu sahada yapı
lacak evlerin sıhhi şeraiti ve şehrin 
ileride alacağı durum göz önüne 
alınarak tanzim edilen ev planları 
bir taraftan sıhhat ve içtimai mua
venet vekaletine ve Kızılay Genel 
merk'!zinin tasvibine arzedilıniş bir 
taraftan da şehir planındaki vazi· 
yetlerini tanzim için şehrin · umumi 
planını yap ım Profesör Yansen mü· 
ta]aasına müracaat edilmiştir. 

Cebeliduruzda vaziyetin vahim 
bir cereyan aldığı inkar edilmez bir 
hakikat halini almıştır 

Cezire meselesi 

Beyrut : 11 (TÜRKSÔZÜ muha. 
birinden) - Cezire eşrafından bir he. 
yet başlarında Hoca ağa, Emir Mizer 
ve Hasiçe Belediye reisi Mişel Dom 
olduğu halde Beyruta gelerek Yüce. 
Komiserliğe bir mazbata vermişler
dir. Bunlar, Cezirede yapacak ıslahat 
ve Cezirenın istiklalı için Yiice Komi· 
ser nezdinde teşebüsatta bulunacak. 
)ar ve icap ederse Parise kadar gi
deceklerdir. 

------------·------~~-
İskenderundaki a
centamıza tecavüz 

yapıldı l 
Birinci sahifeden artan-

bir nutuk soylemiştir : 
- Çok yakın zamana kadar H\l

tay karışıklıklar içinde idi . Bugün 
görüyorsunuz ki Arlık her şey bit· 
miştir. Yakın bir günde teşekkül e
decek olan Hatay Meclisini siz se
çeceksiniz.• -Seçimde çok dikkat edi· 
niı. Sh:in haklarınızı koruyabilecek 
sizi tem ile layik insanları mtibap 
adiniz. Hatay duruldu dedim. Fakat 
hala g,örüyonıpı ki ba1ı ıbp_fsitler or. 
talığı l<arı'ştırmak sevdasındadır . 

Bun1-r bilııJClidirlef ki en küçük 
yolsuzluklara artık affedilemez. Bu 
gibilerin f dna bir harekete teşebbüs 
ettiklerini gördüğüm takdirde der· 
hal JiuClut dısına çıkarılacaklannı 
bilmiş olmalıdırlar . 

):;!<enderun : 1 (TÜRKSÔZÜ 
Muhabirinden ] - lskenderundaki 
Tıürk Deniz A'Otntaıi binasındaki 
kapının ÜJ.tiindeki levha diin gece 
meçhul eller tarafından çamurla sı · 
vanmıştır. Ertesı sabah anlaşılan 
vaziyet üzerine Türk halk mümes· 
silleri derhal harekete geçmiş, la
zım gelen makamların nazan dikka· 
tini celbetmiştir. Halkevi zabıtası 
Türk Acentasını bugün muhafaza 
albna almıştır . Tahkikata devam 
ediliyor. Bazı kimseler zan altın· 
da bulunmaktadır . 

TA 
( Kışlık ) 

Sinemasında bu akşam 

TOP-HAT 
937 nin son şaheseri 

FRED ASTAIR 
GINGERS ROGERS 

Pek yakında: 
Büyük Kırım harbı 

Yapılması mukarrer evler için 
cemiyetimizin faaliyeti zaruri ve fen 
ni sebeplerin tesiri altında gecikmiş 
olmakla beraber hiç bir zaman 
durmuş değildir. Böyle sosyal bir 
için başarılması muhtelif bakımlar· 
dan tetkik ve neticeleri alınmadıkça 
mümkün olmıyacağı aşikardır. 

------------~----------..ı 

Netice : Evlerin yapılması İçin 
yukarda arzettiğim tetkikat ikmal 
edilmek. üzere olduğundan ı ek ya· 
kında işin münakasaya konacağını 
bildirir ve bu izahatımızın gazete 
nizle neşredilmesini rica eder, say. 
ğılarımızı sunarız. 

r " 1 Alsaray Sineması 
Bu akşamdan itibaren 

1 Aşkın uyan1şı 
Oynıyanlar : 

Şarl Boyer-Klodet Kolber 

nSahife:1 

Asri Sinema 
9 rf eşrini evvel Cumartesi akşamından itibaren 

Büyük ve zengin bir program sunar 

Meşhur J. KESSELin Romanından mılktebes 
Şöhretleri bütün sinema dünyasını saran 

dört büyük yıldız : 

1 Anna Bella - Jean Murat 
Charles Vanel - Jan Pierr 

Bütün dünyanın takdir nazarlarile seyredip candan alkııladıkları 
şaheserler şaheseri 

SON UÇUŞ 
İLAVETEN: 

Hanri Karey 

GARP SUVARiLERi . . 
DIKKA T : Sinemamız :8,4 5 de başlar. 

Telefon : 250 ASRI 
8597 

--------------------------------------------------------
Doktor Ekrem Baltacı 

Bu kerre tetkik seyahatinden dönerek Abidinpaşada büyük 
eczahane üstündeki muayenehanesinde yeni getirt 

tiği SO'? sistem Diyatermi, elektrik ve 
Rontgen aı~treriıe hastaıarınt teşhis ve tedaviye ba,ı.mı,br. 

8578 6-15 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

iş kanunu 
/\awm J\o . 3008 : 

-Dünden artan-

Ç Yine o maddenin C bendine uyg\ıh şekilde " ~H.nıJu " 
na kendilerinin gitmeleri gerekli olan işçitNle işveren veya '!fbu,iki 
taraftan yalnız birisi vilayet merkezine gidemezse, " Hakem ku u '"~ .. 
lafı her iki tarafın birden gıyabında rüyet ederek ve lgzum ğördülfi kim· 
selerin ifadelerini ve sair malumatı Kaymakam huzurunda istinab~ veya 
muhabere yolile toplıyarak, ayni maddenin Ç ve D bendleriadelci hüküm 
ler dairesinde kararını verir . 

D - Taraflardan birinin vilayet hakc::m kurulu kararın-. itirüı takdi· 
rinde, 83 üncü maddenin hükümleri tatbik olunur . 

Madde 85 - işbu fasıldaki hükümler mucibince iş ihtiliflariimi halli 
için işçiler tarafından verilecek layihalar her türlit resim ve harçfan m\l· 
aftır . 

Madde 86 - A - Bu faslın hükümlerine göre kesinleşmiş olan ka
rarlara iş ihtilafile alakadar tarafların ittiba etmeleri mecburidir. Bu ka· 
rarlar, ayni işyerindeki toplulukla iş ihtilafına karışmamış olan öteki işçiler 
hakkında dahi nafizdir . 

B Ekonomik ve sosyal bakımlardan fayda veya zaruret görül. 
düğü takdirde, lktisad Vekaleti tarafından yapılacak teklif üzerine, her 
hangi bir işyerinde çıkmış olan " toplulukla iş ihtilafı .. için bu fasıl hü. 
kümlerince kesinleşerek o işyerinde tatbik edılen iş şartlarının, aynı va. 
ziyette bulunan ve kendi çevrelerinde iş ihtilafı henüz çıkmamış olan di· 
ğer işyerleri hakkında dahi teşmilen tatbik edilmesine icra Vekilleri He-
yetince karar verilebilir. Böyle bir kararııı hükınüne, ilgili işyerlerindeki 
işverenlerle işçilerin inkıyad etmeleri mecburidir . 

Madde 87 - işbu fasıl hükümlerince toplulukla iş ihtilaf.,• ballme 
aid uzlaştırma veya mecburi tahkim muamelelerine başlandığı günden 
itibaren ihtilafın kesin surette karara bağlanmasına kadar g~ uman 
içinde, ilgıli işyerinde eski iş şartlarının tatbikına devaın olunur . 

Madde 88 - Uzlaştırma toplantılarına iştirak etmesi veya Hakem 
kurulu huzuruna çıkmlsı İcab eden işçilerin bu ödevlerinin ifası dol.yı· 
siyle işlerinin başında bubnam~dıkları zamanlar iç.in ücretlerinden ke• 
sinti yapılarnaz . 

Nadde 89 - Vilayetlerdeki Hakem kurullarile Anka~dakı yüksek 
Hakem kuruluna -gelecek olan " toplulukla İş ihtilafları , lMn bu kurul
larca kaçar ğün zarfında neticelendirileceği ve bu kurulların yaza itleri• 

aa,kan 
C. Ergin 

Tür ksözü: Bu husustaki fikirle· 
rimizi yarın bildireceğiz. 

ilaveten : Dünya haberleri 

Çarşamba : tenzilatlı 
matine 

8605 1 

nin ve sair gerekli muamelelerinin ne suretlerle ve kıınler tarafından ifa 
edileceği ve 82 nci maddenin B bendinin 3 numualı fıbrasına göre seçi
lecek iki aza ile 83 üncü maddenin B bendini~ ı ~-... .................................. .... 



er ika 

RUZYELTIN AN SONRA 
•YNILMI LELERE 

llalB .... -·--OETI 
VaaülltOn : 

ita OimbuneİIİ mühim fı* nu
tuk söyledikten sonra konıre,i IJk. 
teşrin ayı içinde toplam•t• karar 
vermiıtir. AmerikA )onpetllin top
lanmam yalnız bu fbemMbftn dahi
li vaziyeti baklaundan delil, beynel· 
milel miinuebab 11oktasmdan da 
ehemmiyetli bir lıiıdile olacakbr • 
Bir taraftın sulhçu 8miyetlerin Ruz
velte kuıı gelmek 1Uretinde vaziyet 
almalan ihtimali mevcut olmakla 
beraber, diier tanftan Amerikanın 
beynelmilel mt*lelere ktwşı bitaraf 
kalması haklaDclaki •iyasetin yeni 
zaman iaplarına arbk uytun olma 
madıfl şeklinde kuvvetli bir fikir 
cereyanı tebarüz etmektedir. 

Amerika C umhuneııi Ruzvelt , 
itedenberi beynelmilel dünya me
seleleri üzerinde şah•n tesir icra 
etmek temayülündedir . Fakat eski 
Cumhurreisi Vilsonun hatalannı tek· 
rar etmem,.k için de son d~recede 
dikkatli bulunmak lazım geldiğini 
takdir eyliyor. 

Ruzvelt beynelmilel meselelerin 
halli hususunda dahi iktisadi kal
kınma için talcibettiti metodu tat
bik edecektir. MalUındur ki, Nevv -
Deal denilen bu kalkınma planlan· 
nın tuılnı dtjitn:n. Fıılcat ııhval 
o zamana göre tatbikabnda değişik· 
liWer yap1lır. 

Ruzveltin Şibgoda töJlediji nu· 
tuk ~ynelmilel ihtiliflann halli hu. 
uunda müşterek tazyik l tedbirleri 
alınma11.,_ Amerikanın iıtirak ede
bilecetini gösteriyor. Bundı n başka 
beynelmilel büyük bir ekonomik 
konpenin topA.am. ihtimali de 
varchr. Habrlardadır ki evvelce Ruz
velt böyle bir kongrenin top......_ 
• maeleaindrn muhtelif velileler U, 
1'ahsetmitti. 

Çocukların ·istidadı 

~;d "ıaim 
de ıayıfta, iyi bir bf · 

<if IJJB• • 

arflln-

,. .. ·· ··rol o,.jm eda• vaktile 
tarih ve copafyaclm ı'!f'I bir not 
verilmit; diiDy- · kuman· 
clln llaklrltda •ti bat-
h denilmiı .kendisine IDflllS ola· 
rak tıJ seçilmif... 
~ eselede müfettif ya 

.... c' .,e bile Napolyon detiı· 
m. olabilir, ve belki de bu, bir iı· 
tianadır. 

Bunu fÖyle bir not etmiş olarak 
geçelim ve mektepte çocuğun, isti
dadına göre mesletine nasıl aynla. 
cal1m görelim. 

Bugün Fransada bu mesele tek· 
rar ele alınmış bulunuyor. Maarif 
nezareti, mekteplerde talebeyi isti· 
declma göre yetqtirmck üzere bir 
program lcararlaşbrdı Bu progama 
töre talebede her görülen istidat, 
ayn clenler ve usullerle inkişaf etti· 
rileeek. Bununla beraber, istidadın· 
da detitiklik ıöı ülett her talebenin 
başka mrslek kımıına geçirilmesi de 
kalMI ol"cakbr. 

b ı proğranu tenkit edenler var. 
onlar diyorlar ki, çocuğun herhanai 
hir tarafa doğru giden hevesine ve 

temayülüne fazla ehemmiyet ver· 
mek dotru olmaz. Bugün hundan 
zevk ahr, yarın b&1ka şeyden. 

Sanrı, herhangi bir dente gös 
terdili mvaffakiyet ooun muhak
kak o dene iatinat eclea bir meale· 
te fir•liai icab ettirmez. Mese'i 
laluca çocuk Coinfyada her ders. 
ten fazla muvaffak oluyor, diye o· 
... kifil mi JlpmM llza? 

t o ,. 
29 Te · nievv• günü ilk it ak tuetecinizden ı 
ULUS Gazetesini isteyiniz 

---------------------------
Ulus gazetesi 29 T eş • nievvelden itibaren yeni büyük 
makinesinde büyük bir hacimde basılacaktır. 

Ulus her gün 12 sabif e çıkacakbr 
Ankara, Hükumet, Kamutay hayatını en yakından takip 

Sinema - Dünya şuunu - Ev kadını - Çocuk 
bakımı - Romanlar - Bahçe ve çiçek geniş Spor 
yazlları - Çocuk - Kadın - Magazin sahifeleri 
Zengin memleket sahifeleri; Dünya röportajları, Balkan antantı ve Sadı 
ibad paktı merkezlerinden muntazam mektuplar, her gün bir hikaye, 
Kültür, Askerlik, Tayyarecilik, Havacılık, Denizcilik, Ekonomi, Sanat, 
Edebiyat, Köy sütunu, gibi bahisler. 

ULUS 
Falih Rıfkı, Yakup 
Kadrinin eserlerini 
Ulusta bulacaksınız ........................ 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

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

li radyolar ancak Sahibinin Sesi-
DID 100 lira mukabilinde ve &ir 
sene vade 
kabildir. 

ile sattığı radyola le 

Sahı yeri Belediye kU1111nda Yeni )/af aza 

Ş. Rıza lşcen 
42 7967 

KAY ADELEN A • K 
manoı trpelerind,n · A 
en fenni cihazlarla 
ve kaplarla nakle
dilen sudur • 

y 
A 

KAYADELEN m· 
lan ve pzozları sah· 
hlıt ve rençlik kay 
naplw . Daima KA 
Y ADELEN içiniz • 

KAYADELEN 
KAYADELEN su-
lan ve gazozları en 
11bhi ve tabii haı
aalan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
lara ve ıaıozları e
vinize kadar ıönde· 
rilir . Depoya haber 
vermek lcüidir. 

KAYADELEN gazozlannı afarlcen şişf'lttdtki kırmızı ( KAYADE
LEN) tapalınnı dikkat rdiniz. KAY ACELEN Tranıitleri: Mersin ve 
Adana KAYADELEN dtpolaudır. Eü)l,1' da~acarıaln: lCO kuruşa ev-

1 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagcnJer ter Fefeıde Kııyedelen ! U)U ile 
yıkanmaktadır . 8495 43 

Bu fikri ileri sürenlere göre, ço le ilerlemekte yardımı dokunmak İ· 
cuğa meslek tayini kendisine küçük çin yetimiş o kadar çok mühendis 
yaşta tavsiyeler vermekle olmama ve makinist vardır ki Avıupanın ve 
bdır. Küçük yaşta onları d<>turdan Amerikanın bir çok memJeketlerin· 
dotruya hayata alışbrmalıdır. Ha. de işsiz kalmışlardır. 
yata alıştıkça meslek temayülleri Bu vaziyet gözönüne tutulursa, 
kendilitinden inkifaf edecektir. ç.ocutu genç yaşta meslekten ziya. 

Bundan Laşka,~ bugün ilim ve de hayata hazırlamak lizımgeldiği 
fen günden güne detiımekte ve bir fıkri kabul edilir. 
genci bu ilim ve fen tiubelerinden Bununla beraber, çocuk oldukça 
herhangi birine bizırlıyacalc olan u· olgun bir yaşa gelince, mesli orta 
sulde nisbette başka şekil almak- mekteplerden sonra, mesleğini tayin 
tadır. Mtseli, l.undaD yirmi otuz t etmeli ve onun üzerinde yetişmesi 
ne evvel, berke. mühendis olmak • · hayatım erken kur· 
hevesinde idi. Çünkü fen • dev •· ele meaietinde erken ih· 
cbmlarile • ilerliyordu. tiuı sahibi olması için faydat1 ola· 

Buaüa, fenni bu dev achmllfi cak bir f8)'clir • 

Adana sahifeleri aça
cak, Çukurovadan rö
portajlar neşredecek 

TÜRKSÖ:Zi:1 

Gündelik ıiyul pzete 

Abone ıartları 

Kurut 
12 Aylık 1200 
6 Ayllk 600 
3 A,ı.k 300 
1 AJlık 100 

, 

1 -Dtt memleketler içlo Abone 
eli detlfmes yalnıı poıta murafı 

ıammedlBr. 

1 
2 - lllnlar için idareye mtıra· 

cut edilmelidir • 
\.. -' 
Cebelibereket asliye hu-
kuk mahkemesinden : 

Saya: S7 
Uamaniymin Cumhuriyet naahlıl· 

leliDclm eiki tapu memurlanndaa 
Mehmet km Emine turanm kocua 
ayni mahalleden Hanifi otlu lamail 
aleyhine aÇIDll oldutu bofanma da· 
vuınm cari mubakememde müd· 
dei aleyh namma gönderilen dava 
armbab ve daveti~·enin ikametgilu 
meçhul oldupndan tebligat yapc
lamamıt olup hukuk usulü muha· 
kemeleri kanunun 142 ci maddai 
mucibince ilinen teblitine ve ilina· 
tın Adı nada intiıar eden Türkıözü 
pzetesile neşrine mahkemenin 20 -
10-937 çarpmba günü saat 9 za 
talikma karar verjlmiş olduğundan 
mezkir pnde Cebelibereket asliye 
hukuk mahkemesinde haur bulun· 
madıtı ve bir vekil göndermediti 
takdirde muhakemenin gıyabında 
devam edeceti ilin olunur.8604 

Zayi mühür 
Zati mührümü bundan on gün 

önce kaybettim • Bu mührümle hiç 
bir kimseye borcum yoktur . Yeni· 
sini yaptıracatımdan kayıp müh. 
rün hükmü olmadıkını ilin eylerim • 

Etriağaç köyünden 
çif çi Ömer oğlu 

8602 NEHMET NURi 

Bugece nöbetçi eczane 
Belediye < iv.ınnda 

Yeni eczanesidir 

1 

12 T · . 

Diş Tabibi 
Nurettin Dinler 

\ 

Pazartesi gününden itibaren sayın müşterilerini HiJiJia 
Civarıudaki'eski muayenehasinde k•buı etmete 

8.592 4 - s 

Seyhan Nafia Müdürlüğünden 
1 - Ekailtmeye konulan iş: Adana Ziraat meltebinde İllf' 

anbar ve aamanhk, Kr,if bedeli ( 7 497 ) lira ( 84 ) kuruıtur. 
2 - Eksiltme 16/10/937 tarihine musadif Cumartai d,pii 

deNafiadairesinde açık olarak yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve bu muleferri diğer 

kuruş mukabilinde Nafia müdürlüğünden abnacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ( S62 ) lira ( 34) 

muvakkat teminat vermeleri lizımd1r. 
S - isteklilerin bu iıi yapabileceklerine dair Nafia müdMilHI 

sikasmı ıöatermeye mecburdur. 
8563 

1 - s - 8 - 12 

Tesviyeci aranıyor 
Montaj iflerinde çabşbnlmak üzere tt:viyeci abnacakbr. 1 

hemen Ziraat Bankası 2 numaralı Çırçır ( Eslci Belç"8 ) fabr 
dürlüpne müracaatlan. 

9-10-12 

..--!!-~-~!!!!! ilk okullar içiu-~ 
sıhhat cüzdanı 

Mat1'aamızda yalnız 5 kuruı fiatla 
maktadll'. 

Gazete Ve Matbcta 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanyı'nm mfşhur " HARtMANN " fabrikaiınıo ~er '' vi li) 
gazete ve " lllüıtraayon ,, mürekkepleri mevcuttur. 

Satış yeri : MertiD tip 
sokak Ne1: 8 

3 - 30 8592 G. Vo.bikya.- Tecimevi 

- or. Muzaffer Lo 
Bir müddettenberi tetkik seyahatinde 

Dokto• Muzaffer Lokman Adanaya dönmii• 
Hastalarını her gün eski muayeneba 

liabul etmektedir. C. 

Teşekkür 
Baba111111n ölümüyle aca ve tees· 

aürümüze iştirik eden dost ve ar• 
kadqlanmaza, ayn ayrı teşekküre 
imkan bulamadıtamızdad , şükran· 
lanmızm muhterem gazeteni de umu 
muna ibliğım dileriz. 

Kötker ailesi namına : 
8603 A. KÖŞKER 

Seyhan Nafia 
Müdürlügünden: 

1 - Eksiltmeye konulan it.: 
Adana Tayyare istasyon binam İn· 
ıııtı keıif • tutan (7717) lira (28) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 26/10 937 tari· 
bine miiudif Salı günü aut on bir· 
de Nafia daire.inde açık olarak ya-
pılae11khr. 

3 Bu ite ait keıif evrakım 
görmek isteyen Nafia müdürlütüne 
müraacaat edebilirler. 

4 - Eks\ltmeye girebilmek için 
iıteldilirin (578) lira (80) kuruş mu 
vakkat teminat vermesi lanmdır. 

S - isteklileri bu işi yapabi
lecepe dair Nafia Müdürlütünden 
almıt vesikayı komisyona ıötterme
ye mecburdur. 

10-14-11-23 8600 

Aşçı 
aranıyor 

Evde çalıpnak ilzere 
ııçı v• bir hizmetçi ar 
baam1ta müracaat edilmet 

Kiralık ev ve ya 

Elektrik Şirketi 
timdiki bulanduta tlMlkall 
lesindeki püf bahçeli , 
su teaİlatmı havi ev kir 

Ev ve yaabane olnı .. 
lidir. latiy~nlerin Matbaa 
caatlan. S - lO 

Kaçakçılar v 
.hainidir 


