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!Şereflendirdiler ! 
! ı 
IA t 
rtıkarada bir kaç gün ! 
! kaldıktan sonra Ma· ı 
j rıevralarda hazır bu- ! 
ılu k .. 1 • • i nma uzere zmıre f 
! hareket edeceklerdir 1 
ı Ankara : 4 ( Hususi mu· • 
İ ~!\birimizden ) - Atatürk bu· ı 
İ GOn saat ikide Ankarayı şe• 

1
• 

İ '&flendirdiler t 
i l&met lnönU ve Başvekil i 
j Vakili Cel41 Bayar Cümhur i 
İ ~&İaimizi Sincan köyünde kar· i 
j tılam ışlardır , i 
İ istasyonda Meclis Reisi, İ 
! Vekiller, Mebuslar, Mülki ve i 
1 Askeri ümera ve binlerce halk İ 
İ Vardı . Atatürk Ankarada bir İ 
İ ~aç g!Jn kaldıktan sonra lzmir İ 
1 avalisinde yapılacak olan ma· i 
1 nevraları teşrif edeceklerdir . i 
• • ! I Bu manevralarda ismet ! 
1 ntınu, mebuslardan bir heyet 1 
·~e Vekillerde bulunacaktır . i ·-···-·-· .. ·-·-··-·-·-· ·-·-: 

Londrada Faşizm 
aleyhdarlığı büyüdü 

Dün Taymis nehri boyunda 
büyük nümayişler yapıldı 

Nümayişçiler 
altına kestane 

polislerin 
fişenkleri 

ayakları 
serptiler 

Londra : 4 ( Radyo ) - Faşist çok aşırı giden altmış kişiyi tevkif 
düşmanları bu gün Taymis nehri bo• etmiştir • 
yunda çok büyük bir nümayiş yap· Polisle nümayişçiler arasında ya· 
tılar . Binlerce kişi nehrin boyunu pılan mücadelede iki polis ağır yara· 
takiben alay halinde ellerinde bay· lanmıştır . Nümayişçilerden de yara-
raklar olduğu halde yürümekte idi· ]ananlar vardır . 
ler • Sağlarında da bir Faşist gurubu Nümayişçiler mütemadiyen" kah· 
alayı takip ediyordu . Fa~it aleyh· rolsun Faşizm ,, diye bağırıyorlard· 
darları ani olarak Faşist gurubunun ·-------------
üzerine hücum etmişlerse de , vazi
yetin vehamet kesbedeceği anlaşıl. 
dığından orada hazır bulunan polis 
müfrezeleri araya girmiş ve taarruza 
meydan bırakmamıştır . 

Dük ve Düşes 
Yakında Amerikaya 

gidiyorlar 
Bu s•rada daha fazla sinirlenen 

nümayişçileri , ceblerinden kestane 
fişenkleri çıkararak polislerin ayak· 
!arı altına ve Faşist gurubu arasına 
serpmişlerdir . Polis bu nümayişde , pİ'-

i' -------------------------

ir· ,. 
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: Kudüs Müftüsü Arap
ları itidale davet etti 
Filistin suikasdının failleri 

Lübnan hudutlarına kaçmışlar 
lntellicens Servis katilleri takibediyor 

Lı- ICudüs : 1 (Radyo) - Büyük 
o\ Uftu Camii Ômarada bu gün bütün 
lı ~aplıta bir beyanname neşrederek 
I.• kı süküna ve itidala davet etmiş
ıt 

111
, Bu beyannamenin tesiri görül• 
ijlliir. 

llo. l<udüs : 4 (Radyo) - Kudüste 
ti lıs, Arap muhitlerinde yapılan sey. 

Seferi bir kontrola tabi tutmakta• 

dır • 
Kudü s: 4 (Radyo)- Alınan ma. 

hlmata göre, lng-iliz hakimini öldüren 
Filistinli katiller Lübnana kaçmıştır. 
Bu haberi alan Kudü~ emniyet mü· 
dürlütü derhal bir İngiliz emniyet 
memurunu Beyruta göndermiştir. 

Lübnan - Filistin hududunda 
İngiliz askerleri sıkı bir tarassud ika. 
me etmişlerdir, ._ ________________ _ 

l';J•HJ:li.l.'I 

Dük ve Dü,ea 

Paris : 4 (Radyo) - Dük ve 

Düşes dö Vindsor yakında Ameri· 

kayı ve Almanyayı ziyaret etmeyi 

kararlaştırmışlardır. Dük ve Düşes 
buralarda sosyal hayatı ve bilhassa 

amele vaziyetini tetkik edecekler

dir . 

Ehli hayvan ser
gisi açıldı 

Sergiye 119 hayvan işti
rak etti 

Birinci ve ikinciliği kaza
nan hayvanlara ikra

miye verildi 

Ehli hayvan sergisi Pazar günü 

yeni koşu sahasında saat 15 te bir 

çok davetliler ve kalabalık bir halk 

kitlesi huzurunda Vali Muavini tara· 

fından açıldı. Sergi muntazamdı . 

Sergiyi görmek için civar köy ve 

kasabalarıııuzdan bir çok ziyaretçi· 

!er gelmiştir. Sergiye 119 hayvan 

iştirak etti. Bunların 76 tanesi Tay 

ve 43 Ü Kısraktır. 

iştirak eden bu 76 Taydan 41 i 

ikramiye kazanmıştır. Bunlardan 

Ceyhandan Oflaz Hasanın tayı bi· 

rinci gelerek 80 lira; Cavit Oral, 

Ceyhanlı Ahmed oğlu Üzeyir ve 

Köse Bekirlı Satmazın tayları da 
ikinci gelerek 60 lira, diğer taylar

dan beş tanesi de üçüncü gelerek 

45 şer lira ve 32 tay da 4 üncü ge. 

!erek 30 zar lira mükafat almışlar 

dır . 

Kısraklara gelince İştirak eden 

43 Kısrakdan 19 tanesi mükafat 

kazanmıştır . Bunlardan Bekir Kara· 

bucağın Bulut adındaki Safkan Kıs· 
rağı birinci gelerek 70 lira , Hakkı 
Salih , Kadı köylü lsmail ve Acıde· 
r li Himmetin Kısrakları ikinci ge

lerek 50 şer lira bunlardan başka 
4 Kısrak üçüncü gelerek 35 şer 
lira ve 11 Kısrak da 4 üncü gele· 

rek 30 zar lira ikramiye almışl . rdır. 

Se-rgi için 2400 lira tahsisat 

gelmiştir . Mükafat kazanan hay· 

vanların mükafatlarının sahiplerine 

verilmesine hemen başlanacaktır • 

T ARiH SERGiSi 
Ve 

BELiREN HAKiKAT 
Büyük Şef diyor ki: 

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Y11z11n 
yapana sadık kylmazsa, dejl,mlyen hakikat ln•an. 
•anlıi:iı ,a,ırtacak mahiyet alır. 

Tarih serglmlzden bir kli•• 

Türk Tarih sergisi ; birinci vazi· 
le olarak devirlerin teselsülü içinde 
vesikalarla Türk Tarih tezinin isbatı· 

nı üzerine almıştır . İkinci vazifesi , 
Cumhuriyet devrinin müstesna hızını 

ve yüksek mahiyetini tebarüz ettir· 1 
mek olmuştur. Sergi ; bütün bunların 
üstünde de , her iki vazife mevzuunu 
yaratan Büyük Türke milletinin bes. 
!ediği mionetle insaniyetin taşıdığı 

hürmet hislerini ifadeya çalışmıştır. 
Akdenizden Boğaza doğru çıkan· 

lar , sol sıl:hilde , renk ve şeklile 
fil dişinden yapılmış hissini veren bir 
sıra muntazam binadan gözlerini ala
mazlar . Önünde , yüksek demir pnr. 
maklıkların çerçevelediği muntazam 
ve yeşil tarhlarla dar bir rıhtım var· 
dır . Arkadaki yeşil yamaçlar ise bu 
sıra binalar için en güzel bir dekor· 
dur. 

li yüksek olan süslü çatı ve cephe· 
sile diğer kısımlardan ayrılır. Öte· 

denberi merasime tahsis edilen bu kı· 
sıın, yüksek tavanı fevkalade tezyin 
edilmiş bir salondan ibarettir. Deniz 
cephesindeki büyük kapıdan bahçeye 
üç taraflı gr.niş 'mermer merdiven· 
!erle inilir. Bu kapının hizasında rıh
tımda büyük ve süslü bir demir kapı 
vardır, 

ikinci Tarih kongresile birlikte 
hazırlanan Türk Tarih sergisi burada 
kurulmuştur. 

Sergi 20 eylül sabahı Ata!ürk'ün 
yüksek huzuriyle halkın ziyaretine a
çılmıştır. 

Dolınabahçenin üçüncü kısmı 
halen ikametgahtır , Dördüncü kıs

mı da geçen aydan itibaren Türk 
resim ve keykel müzesidir. ilk müs· 

takil Türk resim galerisi llu binada 
kurulmuştur. 

j. lialepte amele birliği 
kapatıldı 

Dolmııbahçe sarayının uzaktan 
tek ve uzun bir bina gibi görünüşü , 
yaklaşılınca değişir . Burasının arala
rında dar geçid yerleri bulunan dört 
büyük kısım olduğu görülür . Boğaza 
doğru çıkıldığına göre, ilk kısım , 
bu yıl ikinci Türk Tarih konllresinin 
toplandığı binadır . Geçen yıllarda 

dil kongreleri de burada toplan. 
mıştır . 

Bu kısmın üsl katında Türk Dil 
kurumu alt katının bazı odalarında 

da Türk Tarih kurumu çalışır. Kong· 
relerin toplanma salonu alt katta
dır . 

Görülüyor ki Dolmabahçe, artık 

kültür hizmetini tamamiyle kucak. 

layan bahtiyar bir müessesedir. O· 
ra~ı, Dil, Tarih , ve güzel sanatlarla 

alakası hergün genişliyen Türk ze

kası için asil bir kaynaktır . Onun 

önünden her gün bir kaçı geçen 
yabancı vapurlardaki yabancı yolcu. 

!ar ise Türk kültürünün bu güzel 

manzara içinde inkişaf etmekte oldu. 

ğunu hayranlıkla öğreneceklerdir. 

hükômetçe 
Partinin ileri gelenleri tevkif edildi 

• 

Lübnanda intihap mücadelesi 
hala devam ediyor 

lıi . lialep : 4 [ TÜRKSÖZÜ muha
~~-nden ] - Halep amele birliğinde 
Ilı 

1
18 kuvvetleri tarafından araştır-

~ ar yapılmış bir takım muzir evrak 

'u lunınuştur. Bunun üzerine, kanun. 
,~ bir teşekkül sayılan bu birlik 

~~Qınetçe lağvedilmiş ve evrakı 
C' ~•dere edildikten sonra birliğin 

1~ 1 ile ileri gelen 22 azası tevkif 

i1tııiştir. Tevkif edilenler arasında 
. ilp, Rum ve Ermeniler vardır. Bu 
ı~ diseler üzerine bütün ameleler grev 
~ n etmiştir. Zabıta karışıklığa mey· 
n Vermemek için tedbir almıştır. 
Aldığım malümata göre; Lübnan· 

seçim mücadelesi hala devam el· 
'ktedir. Ali Komiser Lübnan hal· 
~ hitaben bir beyanname neşrede· 
-~ seçim esnesında karışıklık çıkar. 
t· Ve seçimin selAmetini bozmak 
?enlerin şiddetle cezalandırılacak. 
ını ilaıı eylemiştir. 

t Lübnanda Fransızca Löjur ve 
•Pça Alhadis ve Şamda Fransı;z,ca 

ı.ıjtk.o ile Arapça Elkabes gazete· 
bıla müddet kapatılmıştır. 

Hitler ilkbaharda 
Romaya gidiyor 

Berlin : 4 (Radyo) - iyi haber 

alan mahafil Hitlerin ilkbaharda 
Romayı ziyaret edeceğini ve bu se 

yahatın artık katileşmiş olduğunu 
söylemektedir. 

İspanyada 
Asilerin çok şiddetli bir 

bombardmanı 

Salamanka : 4 (Radyo) - Asi· 

!er bugün Valansiyayı çok şiddetle 
bombardman etmişlerdir . Bu bom 

bardman neticesi şehirde 27 kişi öl· 
müş iki Sinema , bir Hal , üç Otel 

tem;ımen harap olmuştur. Halk bü· 
yük bir paniğe uğramıştır. Bütün 

mağazalar kapanmıştır • 

Dolmabahçenin ikinci kısmı, hay. ( Gerisi ikinci sahifede ) 

Halayda tebidler 

Ankara - Adana arasında lşliyecek tayyarelerden birisi 

Usbeci 
San~ak 

elemanlardan 
hududlarından 

iki kişi 
çıkarıldı 

------ ·------
Devlet Hava Y alları İşletme İdaresinin Antakya : 4 ( TÜRKSÖZÜ mu· 

habirinden ) - Sancakla sükiın hü· 
küm sürmekle beraber bazı tuhaf 
işler olmaktadır . Dün Beylandan 
Jandarma kumandanı Tahir Mellah'ın 
kumandasında bir kamyon Jandarma 
hareket ederek İskenderunun Müflü
ler Türk köyüne gıderek umumi silah 
araştırmaları yapmışlardır , Neticede 
hiç hir şey bulamamışlardır . 

ilk yolcu tayyaresi dün 
Adanaya geldi 

------·------
Hava Yolları Umum Müdürü Bay 

Delege Sancağa döndü 
Ali Komiser Kont Marlel Parislen 

avdeti dolayısile Berula giden San
cak Delegesi Roger Garo dün şehri· 
mize dönmüştür . 

Sabri de Şehrimizde 
Nafia Vekaletine bağlı Hava Yol

ları Devlet işletme idaresinin 2 kuş 
markalı yolcu tayyaresi Pilot Ekrem 
ve Makinist Kemal kumandasında dün 
Ankaradan Adanaya gelmiştir. Bu 
tayyare ile Hava Yolları Umum Mü. 
dürü Sabri Tam'er ile idarenin yolcu 
ve nakliyat pilotu Said ıelmiştir. 

Tayyare dün 7,15 de Ankara tayyare Tebld edlldller 
"'.eydanından kalkarak bir saat ~5 ~a- Son günlerde Dörlayak mahalle 
kıka sonra _Konya meydanına ınmış sinde hadiseler çıkaran usbeciler· 
ve Konya cıvarında meydan tetkikatı d M h t D · ·ı N · A - .. 
· ·n bazı ce el ı t Konya en e me ervış ı e esıp rsozu 
ıçı v arı ar yapmış ır. h"k - . . . 
meydanından saat 11 de kalkan tay· u _umetın bır kararıle Antakyadan 
yare Karaman , Silifke , Mersin, Tar ı tebıd edilmişlerdir . 
sus yolile Adanaya saat 13 de Hava Bu karar üzerine harekete geçen 

( Gerisi ikinci ş:ı.hifede ) ıısbec:iler Affanda lını d11<k:a ıları 

kapatmak istemişlerse de derhal ye· 
tişen zabıta kuvvetleri onları bu ha· 
reketten menetmiştir . 

Son dakika: 
MEREŞALIMIZ ISTANBULDA 

lstanbul : 4 ( TÜRKSÖZÜ Muhabi 
rinden) - Genel Kurmay Başkanı Ma. 
reşal Fevzi Çakmak bugün Adatepe 
muhribile lstanbula dönmüş ve aske. 
ri erkan tarafından karşılanmış ve as· 
keri muzika ihtiram resmini ifa et. 
miştir ... 
JAPON KUVVETLERiNiN IMHASI 

Şanghay: 4 (Radyo) - Çin Hükiı· 
metinin resmi bir tebliğine göre dün 
Loti~n Suihong da şiddelli l:ıir çarpış

ma olmuş ve Çin kıtaları merkezde· 
ki köyleri işgal etmiştir. Çin hava 
kuvvetleri Japon takviye kuvvetleri
ni imha etmişlerdir. .. 
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Balinaların hicr hayatında bir tek müsademe bile sPoR Kültürde Türkkuşunda ça 
1 

göremeden ölen General Fallas Mersin - Toros ·· .. k lışangençlerı'mı'z B 
[ Paris Soir ] ğazetesine Londra

dan yazılıyor : 
" Geçen hafta Londranın büyük 

otellerinden birisinde ansızın ölen 
Amer ikan Generalinin cenaze merasi · 
mi yapılmıştır . 

General Clinton Fallas 73 yaşında 
idi . Generalin hayatının en büyük 
trajedisi , şeytani bir aksi tesadüfün 
onun en küçük olsun bir harbe gir
mesin~ , görmesine mani olmuş bu
lunmasıdır . 

1 =:gönderildi . Burada a l tı ay Kışlada 

yaşadı . Fakat yine asker! değerini 
gösterebilmek fırsatını bulamad ı . 
Çünkü , Ameı ika ile Meksikanın ara
sı diizelm iş ve harp tehlikesi izale 
edilmişti . 

1898 Amerika - ispanya harbi 
es nasında genç bir subaydı . Alayı ı 
Porto - Rico'ya hareket emrini almış
d ı . Fakat alay bu mevkie vardığı 
zaman Amerikan bayrağı çoktan ka· 
lenin üzerinde dalgalanmağa başla
m ıştı . 

1904 ğcnç yüzbaş• müşahid sıfa 

tile İ s ta nbula gönderildi . Çünkü Tür 
kiye ile Bulgaristanın arasında bir 
harp ihti mali kuvvetlenmişti . Fakat 
bir harp vukua gelmedi . Mamafih 
biraz sonra Rus - Japon harbi pa t. 
ladı . Yüzbaşı Fallas hükumetine mü
racaat ederek Uzakşarkda başlayan 

bu harbi takip edebilmesi için oı aya 
gönderilmesini istedi. Fakat bu defa 
İstidası uzun müddet Vaşingtonda 
süründü . Ve nihayet müsa ide çıkıp

da zavallı Yüzbaşı İstanbuldan hare
ket ettiği zaman Port - Arthur düş. 
müş ve sulh müzakereleri nihayete 
ermiş bulunuyordu . 

1912 de Balkanlar da muharebe
ye başlamıştı . Bu defa ne paha sına 
olursa olsun bu fırsatı kaçırmak iste. 
meyen Fallas tekrdr hükumetine mü· 
racaat ederek Çetine'ye gönderilme
sini istedl , bu defa da bir takım 

idari müşkilat onu Montenegro'da 
kalmağa mecbur etti . 

Büyük harp başlad ığı zaman Bü
rükselde bulunuyordu . Çok geçme
den Almanlar burayı işgal et ti . Ve 
diğer ecnebi subaylar gibi o da derhal 
memleketi terke davet edildi . 

Bundan sonra vazifesi icabı Ame
rikaya çağırıl mı ş olan General Fallas 
Amerika ile Meksikanın arası adam 
akıl lı açıldığı i çi rı 1916 da bir Kolor
dunun başında Meksika hududuna 

Bilakis burada saplıcana yaka
lanmış 1917 ye kadar hastahanede 
kal mıştı . 

1918 de bir Amnrikan fırkası-

nın kumandanı olarak Fransaya gön
derildi. Fakat Brest de ayağın ı top· 
rağa attığının ertesi günü ya ni 1 l 
ikinci Teşrinde mütareke imzalandı. 

Bundan sonra da önüne çıkan 
bütün fırsatla rı kaybetti . Mesela , 
doktorla ı onu Şako muharebelerin· 
de bulunmaktan menettiler . Aynı 
sebepten dolayı Habeşistane da 
gidemedi . 

Nihayet bir kaç hafta evvel Ge· 
neral Fallas bu defa kati olarak 
Uzakşarka giderek Çin - Japon 
muharebelerini takibe karar vermiş 
ti . Ve keodini de oldukça diuç bu · 

luyordu . Londraya da ukrayaı ak 
bazı şahsiyetlerle görüşecekti . Bü 
yük bir vapurda yerini bile tutmuş · 

tu . Ameıikalı General nihayet bir 
harp görebileceğini düşünerek gizli • 

bir sevinç de duyuyordu . Fakat 
tali, askerlik hayatının başındanberi 
ondan bunu esirgemişti. Bu defa da 
önüne ölüm çıkmış ve General Fal· 
!as rahat döşeğinde gözlerini hayata 
kapamıştır . 

işte bu suretle , şahsi değeri 
çok büyük olan askeri kiymetini 
bütün askeri mütehassısların tesliın 

etliği General F allas bütün hayatm
ca bir tek müsapeme bile görme· 
den göçüp gitmiştir . 

Darısı bütün dünya Generalle· 
rinin başına dersek her halde insan· 
lık için hayırlı bir temennide bulun 
muş oluruz .. 

A iH SERGiSi 
Ve 

EliR N HAKiKaT 
Tarih sergisinin vazifesi : 

Türk Tarih ku rumunun ikinci 
Türk tarih kongresiy le birlikte ha
zırlad ığı Türk Tarih sergisi, iki va
zifeyi hakkiyle başarmıştır . Birinci 
vazife devi rlerin teselsülü içinde ve· 
~ikalarla büyük Türk tarih tezini is· 
bat etmektir . Tezimiz şudu r: "yük
sek kültürün ilk beşi ği , Türk ana 
yurdları ; kültürü kuran ve dünyaya 
yayanlar da Türklerdir. ,, 

ikinci vazife , cumhuriyet , bü
yük Türk Tarihini müs t sna bir hızla 
yücelten muhteşem bir devi r oldu
ğunu tebarüz eltirmektir. 

Sergi bu iki vaz,fenin üstünde , 
asil bir maksada ve yüce bir hede 

fe ulaşmak is temiştir . A5ırlarca tah 
teşşuurumuzda kalmış olan büyük 
tarihi varlığımızı , ilmin ve hakika tin 
aydınlığına çıkaran , bununla bize 
insani kuvvet ve gururun en yükse
ğini bağışlayan büyük dehadır. Gr.
ne o dehadır ki bizi daha dün bü 
yük felaketler in çukurundan çekmiş 
hür ve mesud bir hayata kavuştur· 
muştur . Bu yaratıcı dehaya bütün 
bir millet nesillerce en derin minnet 
hissi ile bağlıd ır . Bütün beşeriyet 
ise ona asırlarca en geniş hayranlık 
duyll'usunu besliyecektir. 

Sergi kendinde bütün bu hisleri 
vecd ve huşu ile tutuşturan bir ma
bed yaratmak ate~i içinde kurulmuş. 
tur . Medhaldeki kısım bu asil ar· 
zuyu ifade eder. 

Ziyaretçi,merıner merdivenlerden 

1 

ç ıka rak büyük kapıyı aşınca koyu 
renklerin ciddi imtizacını taşıyan 

ge ni ş mihrabda " En büyük insan,, 
nı selamlar . Mi lyonlarca yıl önce 
ya ratılm ı ş ilahi bir varlı ğ ı andıran 

" büst ,, burada yalnız bize değil , 
bütün nesillere hita 'l eder . Mihra. 
bın kaide~ine büyük al tın harflerle 
yazılmış olan hitabı şudur: 

" Tarih yazmak , tarih yapmak 
·kadar mühimdir . Yazan yapana sa 
dık kalmazsa değişm iye n hakikat , 
insanlığı şaşır tacak bir mahiyet 
alır . ,, 

A tatü rkiin bu büyük sözleri , 
yalnız tarih yazanlar için değildir . 
Tarih okuyanlar da zekalarının ten 
kid melekesini bu zaviyeden işlet
mek mecburiyetindedirler . Ve yal. 
nız biz değil bütün dünya bilmeli· 
dirler ki Tür .. tarih tezi de insanlı · 
ğı şaşırtan mahiyetteki köhne ve va
hi iddialar yerine değişmiyen haki· 
katin vesikalarla ifadesinden başka 
bir şey değildir ve bu hitab, tezimi. 
zin anadisiplinidir • 

Mihrabın kavsi içinde bir de bü 
yük bir harta vardır. Burada İnsan 
lığın Türk olarak Orta Asyadan 
tatlı bir ışıkla halka halka komşu 
kıtalara yayılışı göıülüyor . Türk 
kültürünün kurduğu büyük tarihi 
şehirlerin isimleri okunuyor. 

Mihrabın sağındaki medhal bizi 
sergiye sevkeder. Geniş salonun üç 
dıvarında ; sütunlardan , arka köşe

deki iki odadan ve sarayın yan kı-

Baş Oğretmenlerin dun Ü 

maçı toplantısı Adanalı gençlerden yirmi 
T oroslular 5 - 2 Dün ilk okul Baş Öğretmenleri dokuzu muvaffak oldu 

alina balıkları da, tıpkı 1. 
!er, kırlangıçlar gibi mev 

göre iklim değiştirirler, Bugiin1 

dar Balinaların nerelere git 
bilinmiyordu. Blr komisyon şu 
!erde Antarktik denizinde bıı 
seleyi inceliyor. Aliminyoınd'1' 
!ar yapıldı. Bu okları kuvvetli . 
!erle balinalara alıyorlar. Alofll 
ok, hayvanını yağlı yerlerine 
yıyor. Fakat yaralamıyor. Her 
üstünde de numaralar var. f< 
yon ilan etti. Balina avcıları, öl 
dükleri balinaların, sırtlarında 
ralı oku görünce, hayvanı öldii 
)eri yeri komisyona bildire 
buna mukabil para alacak!•'. 
suretle balina lann nerelere 
ettikleri anlaşılacak. 

Kültür Direktörlüğünde toplanarak 
lnönü Hava kampına şehrimizden } ' bu yılki tedrisat hakkında konuş-g a ıp malar yaparak bazi kararlar ver- giden 32kişil ik Türkkuşu talebe g\l · 

Havanın yağmurlu olma 
sına rağmen maç heye

canlı oldu 

Mersinli lerin daveti üzerine To 
rosspor takımı Pazar günü Mersi
ne gi ttı. Havanın bulutlu olması 
maçın oyn anamayacağı kanaatını 

vcrmişsede saat 15,40 da takımlar 
alkışlar arasında sahaye çıkdılar . 
Türübün çok kalabalık. Şiddetli 
bir rüzgar esiyor. Toroslular ruz · 
gar allına düştüler . 

lık akını Toros yaptı. Sağdan 
iyi bir hücum avutla neticelendi . 
Mersinliler çok canlı . Hakimiyeti 
aldılar. Şimdi uğraşıyorlar. Orhan 
ve Kazım haltı çok güzel çalışı· 
yor. Hemen hemen kaleye top gel· 
mi yor gibi bir şey, Yirminci da· 
kikada Mehmet ilk golü attı. Oyun 
c;ok heyecalı. Çok geçmeden Mer
sinlil•r beraberliği temin ettiler . 
Fakat hakimiyet Toroslularda. Yağ 
mur da başladı. Hem çok şiddetli. 
Bu sırada bir penaltı. Toroslular 
atamadılar fakat b~ dakika sonra 
ikinci golu güzel bir akınla atıyor 

lar ve haftayım Toros ].,hinde biti 
yor . 

ikinci Devreye Yağmurun din
mesi beklendiği için biraz geç lıaş. 

landı . Saha fazla çamur. Hakimi· 
yet Adanalılarda. Tek kale oyna 
nıyor. Bilhassa sağ taraf iyi anla. 
şıyor . Mersin kafesi çok sıkı ;ık bir 
vaziyette. Bundan kurtulamıyor
lar . Ve uçuncü golle karşı· 
!aşıyorlar. Biraz sonra Toroslular 
dördüncü ve beşinci golleri de 
atıyorlar. Bu aralık boş kalan To
ros kalasine Mersinliler bir hücum 
yapıyor ve ikinci gollerini atıyorlar. 
Yağmur tekrar başlıyor ve beş da-

, kika sonra 5 - 2 Torosun galibi 
yeti ile oyun bitiyor . 

Toros takımı : iyi anlaşmış e· 
nerjik bir takım. Yalnız sol açık-

sıml a rına aid geçid yerlerinden isti· 
fade edilerek bölmeler yapılmıştır . 
Salonun ortası at nalı şeklinde içi 
ve dışı cümhuriyetin devrini ifadeye 
tahsis edilmiştir. 

Tarihi devir! eri tetkik edecekler 
salonun sağından baş lıyarak kenar- 1 

lan takiben sola kadar gelirler · 
Şiındi her kı sı'll üzerinde kısa izah· 
[a rda bulunacağız: 

Sergideki tarih devirleri : 
Serginin Tarih kısmı 13 kısma 

ayrılmıştır . Bunları kı saca izah ede · 
ceğiz : 

A - Taş devri : 
Taıibten önceki yontma v.· cı · 

falı ta ş devri eserleri burada loplan· 
mıştır , Bu kısımda ilk beşer mü. 
messilleriııden Pitekantrop ve Sinan · 
trok'u görüyoruz . Vıt bir çok , in 
san tetkikini genişletece k kafatası 
çeşidleri burad ıdırlar . 

Yontma taş devrinde basit ırk 
faıkları başlıyor , Cilalı taş devri 
eserleri, çakmak taşından kaba alet· 
!erdir . Biraz sonra bunlar cilala· 
nıyor ve muntazamlaşıyor . Ren ge· 
yiği çağında ise kemikten ve kera
mik aletler başlıyor ' göl ortasında 
evler yapılıyor, dolmeneer görülü 
}Of • 

B kısmı 

Miladdan evvel dördüncü ve 
üçüncü bin yıl eserleri burada top 
lanmıştır . Biliyoruz ki l:u devrin 
medeniyet sabası Türkistan , lran , 

Sümer, Anadolu ve Mısırdır • Ve 

İ rupu şehrimize dönmüştür. Talebemişlerdir. Ôg' rendiğimize göre lk 
lerimizden ikisi nazari imtihanda ve 

mektep kayid muameleleri Teşrin birisi de u çuşlarda muvaffak ola 
sonuna kadar devam edecektir · mamıştır. Diğer 29 u bü tün dersler · 

Bölgede yagv morlar den muvaffak olarak iyi dereceler 
almışlardır. 

Cumartesi ve pazar günleri cı. 
var köy ve kasabalarımıza bol yağ

murlar yağmıştır . 
Yağmurla beraber havalarda 

biraz serinlemiştir. Geceleri hava 
hemen hemen sovuk denecek bir 
derecededir. Yağmur Mersin ve 
havalisine oldukça şiddetli yağ· 
mıştır . 

Yolgeçen ve Civar köyleri · 
mizde fazla yağmıştır. incirlik ve 
Abdi oğlu t~raffarına az yağmıştır. 

Adana Kulübü 
açılıyor 

Yaz ayları dolayıslle azaların 
dan bir çoğunun şehri terk etmiş 
olması nazarı itibara alınarak bir 
kaç aydanberi kapalı bulunan Ada
na Kulübü önümüzdeki Cuma gü
nünden itibaren açılacaktır. Kulüb 
binasında yeniden tadilat yapılmış 
salon ve odalar bir takım yeni de
gişikliklerle ve boyanmak suretile 
daha güzel bir şekle kanmuştur . 

Dün bir İngiliz tayyare-
si geldi 

Dün saat 15,5 de lstanbuldan 
şehrimize Gieze marka bir lngiliz 
tayyaresi gelmiştir. Tayyare saat 
16 da Halebe müteveccihen hare
ket etmiştir . 

lan çok zayıf . 
Mersin takımı : Genç eleman

lardan teşekkül etmiş fakat çok 
çalışıp teknik _bir hale gelmeleri la· 
zımdır . 

*** 

eserler itibarile de bakır devri sayı· 
lır . 

1936 yılında Alacahöyükte se
kiz buçuk metre derinliğinde bulu· 
nan bak ır devrine aid mezar B kıs 
mında ayn~n yapılmıştır . Kıralın 
başındaki altın dıyadem , ve ba şu· 
'undaki Totem i ş areti geyik, güneş 
kursları ve diğer tezyinat eşyası , 
Alacada bulunduğ u gibi , burada 
yapılan suni mezara konu lmuşl ardır. 
iskelet parça ları da şekli as'isile 
görülmektedir . Bu mezarın Etilere 
tekaddüm eden ( Ön · Eti ) nesille 
rin şeflerine aiddir . Bu kısmın dı 
varlarmda bu devre ai:I resim , ha
rita ve küçük eserler vardır . 

C. kısmı : Miladdan evvel ikin · 
ci bin yıldaki Eti , Asur ticaret ko · 
lonilerinin eserleri burada toplan
mıştır . 

D. kısmı : gene Miladdan evel 
ikinci bin yıldaki Miken , Ege , Gi. 
rid , Mısır , Babil eserleri bu kısım · 
dadır . 

E. kısmı : Miladdan evvel 1200 
ile 500 yıllaı arasındaki son Eı i , 
Firikya , Asur , Babil , eski lran 
eserleri bu kısımdadır . 

F. kısmı : Miladdan evvel 500 
ile miladdan sonra 500 üncü yıl ara
sındaki Etrüsk , Yunan , Roma , 
Bizans eserleri bu kısımdadır , 

G. H. kısımları : bu kısımlar 
Orta Asya Türk şupelerine tahsis 
edilmiştir . Burada Uygur , Hun , 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Bu 29 genç önümüzdeki yıl An. 
karada motörlü uçuş -mektebine gi · 
deceklerdir. 

Talebelerimiz lnönü kampındaki 
bakımdan çok memnundurlar. 

Yüzbaşı Reşat 

Vilayet Jandarma Merkez Bölük 
Kumandanı Yüzbaşı Reşat Cumar
tesi günü kalp sektesinden ölmüştür 

Yüzbaşı Reşat ordunun kıymet 
Ji çalışkan bir subayı idi . Gazete
mizin dün tatil bulunması dolayısile 
bu acı ha beri verememiştik . Merhum 
Reşadtn cenazesi büyük askeri me · 
taslmle kaldırılmıştır. Cenaze töre· 
niııde Vali muavini ve bütün askeri 
ltıımandanlar hazır bulunmuşlardır. 
Kendisini muhite çok sevdirmiş bu 
lunan kıymetli askerin ailesine derin 
taziyetlerimizi bildirir ve acılarını 
paylaşırız. 

iş Bankasının kum 
bara ikramiyesi 

Bu ay başında, Türkiye İş Ban· 
kası Adana şubesince, Kumbara al· 
mış olanlar arasında çekilen kurada 
1878 numaralı Hesap sahibi bay 
Melik 100, 5627 ııumaralı hesap 
sahibi Hüseyin 10, 53765 numara
lı hesap sahibi bayan Halide 10 
lira kazanmışlardır , 

Mahkemelerde: 
Katillerin duruşması 
Adam öldürmekten suçlu, Ka. 

raisalının Kapuz Başı köyünden Na
zif oğlu Hüseyin ve arkadaşı Ha· 
san oğlu Hasan hakkındaki duruş. 
maya dün Ağırcezada devam edi
mişlir. Ve şahidlerin celbi için mah: 
keme 4 - 11 - 937 tarihine bı. 
rakılmıştır . 

Dönen Doktorlarımız 
Doktor Muzaffer ve Ekrem Bal· 

tacı yapmakta oldukları tetkik se
yahetinden dönmüşlerdir. iki Dok· 
tor da muayenehanelerinde hasta· 
!arını kabule başlamışlardır . 

4 Ta,rinlevvel Pazartesi 
Evvelki gecedenberi şehrimizde 

havalar çok serinlemiştir. evvelki 
ve dün gece gök yüzü iyice kapan
mış ve yağmur hafif serpişdirmiş 
ise de yağmamıştır . Bugünlerde 
yağmur ihtimali çok kuvvetlidir. Ha· 
va dünde bulutlu ve oldukça s~rin 
di. En fazla sıcak 27 santigrat de· 
rece idi. 

İlk yolcu tayyar 
- Birinci sahifeden artan "' 

Yolları meydanına İnlıiiştir. 
Hava Yolları idaresi 

ta - Adana hava seferlerini 
kında işletmiye açacağından 

ratın tamamlanmasına büyii~ 
faaliyet ile çalışılmaktadır. 

- Adana hattına idarenin sol 
bayaa ettiği 14 yolcu alır büyük_ 
res tayyareleri tahsis edilece 
Ankara- Adana yolculuğu bu 5 

2,5 saata inecektir. 
Adana-Ankara gitme ücr1 

29 lira olacağı anlaşılmıştır. 
Kuş tayyare yarın Ankaraya 

cektir. 

Bugece nöbetçi eczaıl 

Y ağcami civarında 

Ali Nasibi eczanesidi 

Adana Erkek Öğ 
men Okulu Direktör 
ğünden : 

lstanbul ipek iş fabrikası 
!atından ve 600 takdir nuııı 
cinsinden olup okulumuz ihtiyB 
münakasaya konulan 700 metr1 

civert kumaşa verilen fiat hadd1 

yıkında görülmediğinden miin 

sası 10 gün daha uzatılmıştır. 

fesi 8 110/937 tarihinde Cuma 
saat 14 te toplanacak komis) 
bırakılmıştır. 

8576 

Seyhan Tapu Müdiirl 
ğünden: 

Tapuda on lira asli maaşlı 
katibliğe orta mektep mezuo~ 
daktilografi bilenlerden tayin e 
cektir . 

Bu şeraiti haiz olanlar ara 
11 - 10-937 Pazartesi günü 
baka açılacaktır. 

O güne kadar mektep şah• 
namesi vesair vesikalariyle bit 
Tapu Müdürlüğüne müracaat e 
meleri. 8580 

Seyhan Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adana Ziraat meltebinde inşa edile 

anbar ve samanlık, Keşif bedeli ( 7497) lira ( 84) kuruştur. 
2 - Eksiltme 16/ 10/937 tarihine musadif Cumartesi günü saad (l 

de Nafiadairesinde açık olarak yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve bu muteferri diğer evrak ( j 

kuruş mukabilinde Nafia müdürlüğünden alınacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin ( 562 ) lira ( 34) kuruş 

muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 
5 - isteklilerin bu işi yapabileceklerine dair Nafia müdürlüğüniio 

sikasını göstermeye mecburdur. 

8563 

1 - 5 - 8 - 12 
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• • 
EVLiLiK 

otuzunda bir bekar kadının 

İtirafı Gelecek ay tam o• 
Jııı yaıını bitiriyorum 

daha bala r.vlenme· Yalnızlıktan ağladığım geceler 
diın var. Fakat Allah, bütün kalbimle 

Bütün arlı:adaşla sevemiyeceğim ve evlenmemek 
ttııı - mektep veya k 
COcukluk arkııdaşlarım hususunda i kararını değiştire· 
.... evlendiler. Hemde cek bir insala beni karşılaştırma• 
"'8tı yukarı beş atlı sın.,, 
lerıe evvel. Bugün ba · 
-. ikinci çocuğuna ge. 

____ Y•zan: *** 
be oluyor. 

Küçük kızkardeJim geçen hafta 
t\'lcndi. Annem, ben evlenmeden 
Orıtın evlenmesini d<>tru bulmuyor-
du. 

"Niçin? dedim. Küçük erkek 
lıardqim evlendi ya? Benim evlen· 
lllenıiı olmam kızkardeşimin evlen 
illetine hiç bir suretle mani değil 
dlr.,. 

Der.im için cazibeli diyorlar. 
SPor yapıyorum. Güzel danı ediyo· 
rtıııı. Oldukça zekiyim deı Beni da. 
ha fazla betenenler de oldu. Hatta 
bir defa birisi benimle evlenmek 
bile istemişti 

O zaman onsekiz ya11nda idim. 
Bütün arkadaşlarımın • konuş· 

baklan çocuklar • vardı Benim yok
tıı. Hatta kendi kendime, konuştu 
iıını bir çocuk olmadıA'J iç!n utanır 
~tndimde içtimai bir eksiklik du 
Yırdım. 

Nibıyet benim de "konuştu~um 
b!r çocuk. olan o genç çok hoşuma 
fidiyordıı Çok kibar bir çocuktu. 
lyj arkadaş olduk. Bir vesile ile ai· 
leb nıizde biribirile tanııtı. Münase 
ıbmız meşru birşekle girmişti. Cu 

llıartesi günleri o bize gelir, Pazar 
liinleri ben onlara giderdim. 

Annesi hoş bir kadındı. Fakat 
Yalnız bir kusuru vardı. Kendisini 
lıetenmitti.... Yanlız onun dediği 
dotru idi ... Her fikrinin kabul edil
llletirıi, her dediğinin yapılmasını iı· 
terdi. 

Dtlu da annesini çok seviyor. 
•özünden dışarı çıkmıyor, hiç bir 
llıretle krndisini kırmak istemiyordu. 

Ozamanlar on sekiz yaşımda ol· 
dutumu söylemiştim. 

Saf bir yaşta bulunduğum için 
büyükler tarafından btttnilmek ve 
levdiğİm tarafından sevilmekten 
başka hiç bir düşüucem yoktu. O· 
nun için sevdiğimin annesine hoş 

törünmete, onun fikirlerini kabul 
etnıete çalıştım. 

Bu vaziyet tam üç sene devam 
ttti. Bu müddet zarfında ailemiz 
hısım akraba gibi olmuşlardı. He
lllen hemen hergün birbirimizde 
)'aşıycrduk. Müstakbel kaynanamı 
lnne gibi sayıyordum. • 

Fakat bir gün öyle bir hadise 
oldu ki, herşeyi kökünden sarstı 
\le ben b

0 

r rüyadan uyanır gibi 
lı:endime goldim : 

Bir meselede kaynanamın fikri 
ili kabul edemiyordum. Belki ken. 
dimi zorlasam bunu da kabul eılebi
lecektim. Fakat artık ben de ken 
dimi zorlamak gayreti tükenmişti. 
Çünkü şimdiye kadar dadının fikir· 
!erini kabul etmek için kendi fikirle· 
l'İllıi, kendi şahsiyetimi, bütün ben
~timi o kadar feda etmiştim ki 1 

O zaman birdenbire farkına 
vardım: 

Ben, ben olmaktan çıkmıştım. 
Bambafka bir insan : Karşımdaki·. 
nin ayni olmuştum. 

Başkası olmaktan çıktıtım o 
dakikada kendimi o kadar hafif, o 
kadar hür hissediyordum ki 1 

Düşündüm: 
kendimi zorlayarak yine kayna· 

nama uymata çalışıp evleneyim mi? 
Yoksa atkımı feda ederek benliğimi 
ınuhafaza deyim ? 

Evveli karar veremedim. Faka t 
düşündüm: 

Yüzümde bir maske ile - yani 
benli timden ayrı olarak - nasıl ya· 
ııyabilirdim ? " Kendim olmamak • 
• kendim gibi yaşamamak .• Bu ne 
feci şey olacaktı 1 

Kendim olmağa karar verditim 
dakikedan sonra müstakbel kayna· 
nam ile aramızda ilk kavga başla· 
dı ve bütün evlenme planım bo 
zuldu. 

Ben hir cihetten memnundum , 
Hüriyetimi kazanmıştım. Fakat ba. 
na ümit batlıyan gence acıyordum. 
zavallı çocuk 1 

Ondan sonra, ilk aşktan 

ayrılmlf her genç kız fibi, değişik 
bir hayata girmiştim. Erkek benim 
için artık kl"ndimi sevdireceğim bir 
mahlük olmaktan çıkmıf, vakit geçi. 

recek hoş bir arkadeş haline gir. 
miıti. Bende arbk " genç kızlık ha· 
yalleri • kalmamıştı. 

Erkekler de artık bana başka 
türlü bakmata başlamışlardı. Ben 
onlar için artık sevilecek ve mesut 
rtmeke çalışdacak küçük , se
vimli saf bir kız değil, hayatın İçine 
girmiş bir kadın görüyorlardı. 

Boş vakitlerimi aile toplantıla· 
nnda çaylarda, tenislerde geçiriyor. 
dum. 

Yeni tanıdıtım erkek arkadaş · 
larımı hep buralarda edinmiıtim. 
Etrafımdaki erkeklerin benimle hep 
ayni derecede alakadar .olduklarını 
görüyordum. O zaman anlamıştım 
ki bunların içinde ne bir tane yalnız 
beni seven, ne de bir tane yalnız be· 
nim sevdiğim vardı. Ne ben onlar 
için evlenilecek ideal genç kızdım, 
ne onlar benim için sevilecek er· 
kekli .. 

Bir gün erkek arkadaşlarımdan 
biri bana o akşam beraber sinema 
ya gitmeyi teklif etti. 

Peki, dedim, gittik. Bunu biç dü· 
şünmeden kabul etmiştim ve ancak 
ondan sonra farkına vardım ki bir 
erkekle ilk defa olarak böyle yıl· 
ruz sinemaya gidiyordum : 

Erkek arkadaş bana öyle tabii 
bir arkadaş olmuıtu ki. yanımdaki· 
nin bir erkek olduğunu hemen hemen 
fark etmiyordum. 

Sinemadan mora otomobille bir 
gezinti yapmayı teklif etti. 

Ona da peki dedim. 
Mehtaplı tir geceydi otomo

bille civardaki kırlara gittik. Sonra 
otomobilden inerek biraz tepelere, 
apçların altına dotru ilerledik. Bir 
ağacın dibine oturduk, Yanımdaki, 
kolunu boynuma attı .. 

Fakat, bütün bunlar genç kız
lıtımda hiss~ttiğİmden o kadar fark· 
lıydı ki : 

Bütün bunlar aşk sahnelerinin 
o romantiklitinden o kadar uzaktı 
ki 1 Başımdan büyük bir maceranın 
geçtiğinin hemen hemen hiç frarkın· 
da değildim. 

Geçen s~ne ben de oldukça 
yaşlı bir adamla tanıttım. Evveli 
birbirimize kitap alıp verdik. Sonra 
bizim tarafa sık sık gelmeğe baş. 
ladı. 

Daha sonra berabcor sinemaya, 
tiyatroya, konserlere gittik. 

Bir gün beni sevditini ihsas ede. 

Yunanistan 
manevraları 

KRAL MANEVRALARDA BULUN· 
MAK ÜZERE DÜN MAKEDON. 

YAYA HAREKET ETTi 

Atina: 4 (Radyo ) - Elen Or· 
dusu büyük manevralara bugün 
Mekedonyada başlamıştır . Elen 
Kralı bugün manevralarda bulun. 
mak üzere Atinadan Makedonyaya 
hareket etmiştir • 

Kral Manevra sahasında birkaç 
gün kalacak ve harekatı takip ede· 
cektir . 

Samsunda bataklıkların 
kurutulmasına başlandı 

Türksözü 

•anghay : 4 (Radyo) -
Şanghay c•pheslnde mu
harebeler bUtUn •lddetlle 
devam etmektedir. 

Şanghay : 4 (Radyo) -
Japon kıtaları cenup isti
kametinde llerlemektedlr· 
ıer . 

(150) binden fazla Çin· 
il biraz daha cenupta top
lanmaktadır. 

Çlnlllerln, neticesi kat'ı 
olacactı çok muhtemel gö
rülen bir muh•rebeye 
hazırlandıkları anıa,ılmak
tadır • 

Trabzon liman işleri hüku-
1 Samsun : 4 (AA) - 1500 hek· l f d 

t 1 k b. h k 1 s met memur arı tara ın an ar ı ır sa a ap ayan amsun 
bataklıklarının kurutulma işine bu· ele alındı 
gün başlanmıştır . Ameliye başlar· Trabzon : 4 (AA.) - Şimdiye 
ken büyük bir merasim yapılmıştır. kadar bir şirketin elinde bulunan 
Bir çok hatipler hükümetimizin su Trabzon limanı hükümete devredil· 
siyaRctile başardığı büyük hayırlı iş· miş ve işler bir Teşrinievvelden iti· 
!erden bahseden nutuklar söylemiş- baren hükümet liman memurları ta· 
lerdir. rafından görülmeğe başlanmıştır. 

-Dr. 

Bir müddettenberi tetkik seyahatinde bulunan 
Doktor Muzaffer Lokman Adanaya dönmüştür. 

Hastalarını her gün eski muayenehanesinde 
kabul etmekted;r. C. 

Devlet Demiryolları 
mesinden : 

Adana işlet-

Konya Adana hattı üzerinden ve Hacıkırı civarında mevcut iki ocak 
tan ayrı ayn olmak üzere pazarlıkla balast yaptırılacak• ır. 

Taş ocaklarının kilometrelerile balastın miktarları, tahmini fiat ve 
kat'i teminat paraları aşağıda gösterilmiştir. 

Şayet idareye !üzüm ederse teahhüd olunan balastın 0/0 20 ~i nisbe
tinde bam tRş alınacjktır. Taşın tahmini fiatı beher metre mik'abı için 
64.40 kuruştur. 

Pazarlık 8 10 937 Cuma günü Adanada işletme binasında yapılacak. 
tır. Bu husustaki şartname ve mukavelename projeleri parasız olarak Ada. 
na Yol Başmüfettişliğinden verilecek ve mektupla istiyenlerin adreslerine 
gönderilecektir . isteklilerin 2490 sayılıkanun mucibince lazım olan ve
saik ve 1937 senesi ticaret odası vesikasile kat'i teminat parası ve ya 
banka mektubunu hamilen pazarlık saatinde hazır bulunmaları. 

fiat 
3 

Ocağın kilometresi balastın miktarı beher M kat'i teminat 
3M kuruş lıra K 

307. 000 viyedük ba~ı 5000 134.40 1008 00 
310. 500 6000 134.40 1209 60 

24-28- 1-5 8536 

cek sözler söyledi. Benimle evlen 
mek teklif edeceğini anladım. 

O akşam düşündüm. 
Bu adam bana yarın evlenmek 

teklifinde bulunursa ne cevap vere 
yım: 

O zaman anladım ki bu adamın 
teklifini kabul edemiyecektim. Çün 
kü kendisini sevmiyordum! 

Erkeklerle olan bütün arkadaş· 
liğım esnasında genç kızlığın bütün 
romantikliğinden uzak bulunduğum 
halde, evlenmeyi düşündüğüm za· 
man aşk arıyordum. Ancak sevdi· 
ğim bir adamla evlenecektim. 

görüyorsunuz ki, simdiye kadar 
evlenmemiş olmamda biraz da ka
bahat benim. 

Kabahatim belki, genç kızlık 
saflıA'Jnı pek kısa bir zamanda kaybu 
etmemden ibaret . 

Eğer ilk aşkımı k-ybettikten 
sonra yine yaşı büyümüş, fakat ruh 
ve kalbi genç bir kız kalsaydım tek· 
rar birisini sevecektim, tekrar biri· 
sine kendimi sevdirecektim. 

Şimdi beni sevenler gittıkçe aza. 
lıyor. Onların içinde de benim seve 
bileceklerime tesadüf etmiyorum. 

Fakat hala bekliyorum. Beni 
sevecek ve benim sevebileceğim bir 
erkeğİ bekliyorum ... 

Tarih • • 
sergısı 

( ikinci sah:feden artan ) 

Avar , lskit ve Proto . Bulgar ve 

daha bazı Türk kollarının eserleri 
görülmektedir . 

1 · Selçuk rlevri : bu devre aid 
tezyini eserlerle gümüş ve bakır iş· 
leri ; halılar bu kısımda toplanmış· 
tır . 

J. K: kısımları Osmanlılara ay
rılmış ve birincisi yükseliş , ihincisi 
alçalış devirlerine tahsis edilmiştir . 

Serginin geçmiş devirlere aid 
krokisi kısaca izah edilmiştir . Her 
eser üzerinde ve hatta her kısım 
hakkında tarihi malümat vermek bu
rada mümkün değildir . Ancak oku· 
yucularımız bu izahla, s•rgide tari· 
hi vesikaların Türk tezini ifade 
eılecek şekilde tanzim edılmiş oldu· 
ğunu vuzuhla anlayacaklardır . Bu 
iyi tertibi görenlerin istifadesi nis
betinde Türk tarih kurumun ı hür 
met hissi artmaktadır . 

Gelecek yazıda da Cumhuriyet 
devrinin ve inkılap köşesinin bir 
izahını y~pacağız . 

K. Unel 

Sahife:3 

Asri Sinemada 
Bu akşam 

Dolores Del Rio'nın 

KALiYENTE 
Şaheseri! ... 

Yüzlerce kişinin alkış tufanları içinde devam ediyor 1 .• 

İlaveten: Ankara Sergi Evinin resmi küşadı 

Ayrıca : Kend Maynard'ın 

Müdhiş sergüzeşt filmi 

Cürüm ve ceza 

Pek yakında : Anna Bella 
Jean Murt 

Son Uçuş 
Filminde 

8579 

Doktor Ekrem Baltacı 
Bu kerre tetkik seyahatinden dönerek Abidinpaşada büyük 

eczahane üstündeki muayenehanesinde yeni getirt· 

tiği so!l sistem Diyatermi, elektrik ve 
Rontgen iletlerile hastalarını teşhis ve tedaviye başlamıştır. 

8578 1-15 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Aarıwı 1\o. J(J08 : 

-
iş kanunu 

l\abul ıarihı : 8161936 

.\'eşri tarihi : 151611936 

-Dünden artan-
bu yolda sair şekillerle ücret mukabilinde tavassut ve faaliyetlerde bulun. 
malan ve ellerinde ilgili makamdan verilmiş resmi vesika bulunmıyan 
şahısların bu gibi yerlerde iş ve işçi bulma işlerile iştigal etmeleri yasak
tır . 

Madde 71 - Resmi iş ve işçi bulma teşilatının tavassutu ile İf bul. 
muş olan işçilerin çalışacakları yere gitmelerinde, bu ıeşkilit tarafından 
verilen veşikalar üzerine, Devlet vesaiti nakliye ücretlerinde yüzde elli 
tenzilat yapılır . 

BEŞiNCi FASIL 
Grtı· ı·e lokut't rasaklıf,ı !'e iş ihıilüflarırwı lıalli 

Madde 72 - " Grev .. ve " Lokavt .. yasaktır . 
Madde 73 - Elli kişiden az işçi bulunan işyerlerinde on işçinin ve 

elliden itibaren beş yüz kişiden az i~çi çalışan işyerlerinde umum işci sa
yısının beşte biri kadar sayıda işcilerin ve beş yüz kişi ile daha yukarı 
sayılarda işçi çalıştırılan iş yerlerinde ise, en az yüz işçinin, gerek iş mu. 
kavelelerile önceden taayyün etmiş olan ve gerek işin mahiyetine ve ça. 
lışma teamüllerine veya kanuni ve nizami hükumlere müsteniden mer'i bu· 
lunan umumi veya hususi iş şartlarının hepsi yahut bir veya bir kaçı ye. 
rine, kendi menfaatlerine daha uygun gördükleri başka İş şartlarını işve
rene kabul ettirmek veyahut muayyen ve meri iş şartlanna karşı itiraz· 
lan bulunmaksızın ancak bunların tatbikina aiJ usuller ve tarzların değiş
tirilmesini temin eylemek kasdile, aralarında kararlaştırarak, hep birlikte 
ve birden bire işi bırakmaları " Grev ,. dir · 

Birinci fıkrada yazılı nisabları doldurmamakla beraber, aynı maksad· 
lardan biri için, her hangi bir işyerinde, en az Üç işçinin dahi, aralarında 
kararlaştırarak, hep birlikte ve birdenbire işi bırakmaları yüzünden o 
işyerindeki faaliyet tamamen veya İşin mahiyetine göre ehemmiyetli de. 
recede kısmen atalete uğrarsa, bu hale sebep olan işçilerin işbu hareket· 
leri de " Grev " sayılır . 

Çalıştıkları İş yerindeki iş şartlarına itirazları olmayıp da mahaza 
başka bir iş yerinde çıkan " toplulukla iş ihtilafı .. nın oradaki işçiler le. 
hine kotarılmasını sağlamak maksadile, yukarıda yazılı nisal,larda işçi· 
lerin, aralarında kararlaştırılarak, hep lıirlikte ve birden bire işi bırak· 
maları dahi " Grev ,; hükmünde tutulur . 

Madde 74 - Bir iş yerinde, gerek iş mukaveleleri!e önceden taay· 
yün etmiş olan ve gerek işin mahiyetine ve çalışma teamüllerine veya 
kanuni ve nizami hükümlere müsteniden mer'i bulunan umumi veya hu· 
susi iş şartlarının hepsi yahut bir veya bir kaçı yerine, İşverenin, kendi 
menfaatine daha uygun gördütfi başka iş şartlarını işçilerine kabul 

-Sonu var- 8303 
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29 Teşrinievvel günü ilk iş olarak gazetecinizden 

Kilo Fiyab Gündelik siyasi gazete 
CiNSi En az En çok Sahlan Miktar ULUS l\apımalı pamuk 

x. 5· x. 5. xu. Abone şartlara 
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300 
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1 -Dış memleketler için Abone 

bedeli de!tişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

1 
2 - ilanlar için idareye müra-

caat edilmelidir , 

l 
1 
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Aşçı ve hizmetçi 
atanıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aıam}Or. Mat
baamıza müracaat edilmesi. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Ulus gazetesi 29 T eşrinievvelden itibaren yeni büyük 
makinesinde büyük bir hacimde basılacaktır. 

Ulus her gün 12 sahife çıkacaktır 
Ankara, Hükumet, Kamutay hayatını en yakından takip 

~D 

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

Falih Rıfkı, Yakup u L u s Adana sahifeleriaça-
Kadrinin eserlerini cak, Çukurovadan rö-
Ulusta bulacaksınız portajlar neşredecek ----- -·~~------------------------------------------------------------

•• •• •• l
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iş B_ar.kasından alınmıştı!'. 

Seyw.n defder"' 
darlı• .ıJan: 

' Adananın incirlik Köyünden 
ğirmenci Süleyman < • Nafi ve 
tağının 935 serır ı. •• mele ve 
sirden Hazineye .;o, iu olduk 
260 lira 96 kuruşu miadında .. 
mediklerinden dolayi Tahsilat 1( 
misyonunun 26/3/937 Tarihli 
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KAY AD ELEN A -
manos I• Feleıinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

A 
y 
A 

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

KAYADELEN 
KAYADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KAY AD ELEN gazozlarını alıı ken şişelerdeki kırmızı ( KAY AD E
LEN ) tapalaıına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAYADELEN depolarıdır. Eü}l.k damacanalar: 100 kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kay2delen Mkleden vagonlar lıer seferde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır 8494 39 

-...-------~------------------------~------------

olar ucuzladı 
Kısa orta ve . 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 
par z"tsiz, tabii, güzel ve latif ses
i a yo ar ancak Sahibinin Sesi

mukabilinde ve bir • 
ıra 

• 
ı 

ile sattığı radyolarile 

S tış yeri Belediye kaı şısında Yeni rv' ağaza 

Ş. Rıza İşcen 
i7 7967 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Rek~am. bir "ticareth~-
nt:nın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Rekiamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler r~tlinh:v; 
türlü tab •şlerini:ıi ancak Türksözü
niln Oto atik makinalarında yaptı
rabilirsinıL • 

Kl·taplar ~~':~terinizi Türk-
sozu matbaasında 

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

Cl.ldler Kütüphanenizi güzelleti~rınek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk· 

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

Tablar Resmi evrak, cedveller, defler· 

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 • 

269 sayılı kararına müsteniden ıp 
kur köyde bulunan 400 lira kı)'lll' . tpi 
tinde 16 Beygir kuvvetinde Do 1~ 
meraklı bir adet Gazozyen mot 
lan haczedilerek 1/ 10/937 tarihid 
den itibaren 15 gün müddetle at 
zayedeye çıkarılmış ve 15, 10/93, h 
Cuma günü sut 15 de merkez ~ .u 
rinci tahsil şübesinde salışı icra e_di :· 
lec<!ğinden ilan bedeli ve Beled~ a~ 
resmi alıcıya ait olmak üzere talı eıı 
lerin mezkur motoru mahalinde gö 
dükten sonra 0/0 7 buçuk pey a 
çalarile biJlikte şube şefliğine m 
racaatları ilan olunur. 

30 - 5 8559 

Kiralık hane ~~ı 

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

Tabakhanede gayet elverişli vı 
dört odalı, Bir salonu. Mutbah. lV ta 
!ar. Hamam. Meyveli bahçe ve ı 
tazam havlusu, su tulumbusı ve el ~ı 
trik tesisatını havi 54 numaralı h•' 
ne kiralıktır. lstiyenlerin hükume1 

civarında Avukat Galibe müracaat· 
ları . 8577 

................ _.l_. .......... I ............................. , 
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TiR 
TiiAKiVE iŞ ·~K.A~I 

1 Evrendilek kitap ve kağıt evi 

Devlet Basımevi; Seyhan bayii kitap satıcılığını geçen sene ıf. 
duğu gibi bu sene de müessesemize vermiştir. 

Bütün kitaplar gelmiştir. 
Bundan başka her çeşit nıektep levazımını en müsait şart 

larla müessesemizde bulabilirsiniz . 

8575 2 7 

:....-----------------------------------------....... 
• 

_w İlk okullar için--__., 
sıhhat cüzdanı 

Matbaamızda yalnız 5 kuruş 
maktadır. 

fiatla satıl· 

:_..----------------------------------~ 
Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbııfı 


