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öz diplomatla- I 
ağzından top-

Reisliğe !ransız Hariciye Nazırı "' n agzına mı 
geçiyor? 

• bir facianın mes'uli
tleri kime ait olacak? 

Bay Jvon Delbos çildi 
Arnavudluğun koltuğu 

Nevzad GUven 

illetler, fspenya ihtilalini 
nihayet insenhğı derin 
bir uçuıumun kenarına 

~ar süriikliyecek bir ~ekle rnklu· 

Avrupayı. hatta bütün dünyayı 
lthdit eden korkunç tehJıkeyi gör
~ cesaret edemediğimiz içindir 
"1, kapılarımızı çalmakta olan bu 
~kenin yakınbtmı aklımıza gctir

iatcıniyoruz. Yoksa bu gün Avrupa 
--leri arasındaki gerginlik, harp 

-.laabcri ilk defa olarak bu ka· 
ftddetlenmiı ve en tehlikeli bir 

de ÇJkmlflır. 
FiUıaltika Avrupa milletlerinin iç 
dıt vaziyetlerini, iktisadi ve aske-

.. Anlarını birer birer gözden ge'* olursak yakm bir harbin vu
~.i, .... ,... otamıyacatı neticesine 

Unmdır. Fakat bu a'khseii. 
'-iıa ve aotuk kanldıtm varabilece

bir Wkümdür. 

Son zaınaalarda birbirini takibe· 
hWiseler milletlerin sinirlerini 

tikçe pecek ve sözü dipJomatla
a~an alıp toplara tevdi edecek 
•ahiyet almaktadır. 

• ayı [Sokak adamı] nın bazı 
mumiyenin idire ettiti zaman· 

il bulundutu memleketler vardır. 
•~ Jlüviyetsiz Denizaltı gemilerinin 
~tlllizde yaptıtı korsanlık fşte bU 
~ı] nı sinirlendirecek hA-

8u çqid hldiselerin önüne geç
tnakAdiyle, Akdeniz devletleri

~QDlavaoak bir konferansuı yapıl
dÜf(hai)dü. Tam bu suada Sov· 
~Ulya balyaya bir nota vererek 
eaiıdo batırılm11 olan iki gemi

torpiDenmesi mes 'uliyetini ona 
btt L Tazminat isledi. İtalyanın 

'°layı reddetmesi kadar tabıi bir 
olamUdı. 

Puhatika konferansın tam hayat 
la bir ıuada Sovyet Rusyanın 
a böyle bir nota venn~ işleri 
sardancak mevsimsiz bir hare· 
1ayıJabilirdi. Fakat İtalyanın 

S~~"'l DOtumı: Akdenizli bir çok 
...... ıar .... için bir hayat meselesi olan 

cleaizin emniyeti, ve binnetice 
•~-... AYn1pB ıulhunun mevzuubahs 

bir teıebbüsü akim bırakma-
. e sayması, kendisinin sulh 

lallldaki aamımiytinden şüpheye 
eai için mühim bir sebeb teş· 

et.ektedir. 
'8nya ve ltaJya, verdikleri ce· 

)' konferusa Sovyet Rusya ile 
t lll Jaaaa yer almamak için iştirak 
~bildirdiler. Güzel. Fakal 

zamanda, bu ifin daha evvelce 
IDUf olan ademi müdahale ko

de pek AIA konUşulup, hal
i IA•e ettiler. 

ltaibuld H takdirde de halyaa 
..._~• mümessilleri Sovyet mü- . 
. ~ıy)e yan yana oturmak mecbu
~de kalacaktır. Çi\nkü Sovyet 
~lda ademi müdahale komiteıin

leaaaiJ edilmektedir. 

O halde bunun sudan bir ~ebep 
ettitine , ltalya ve Almanya-

-daha önceden Akdeniz konferan
tirillt etmemete karar vermiş 

.......... ,.. ınaıunak lazımdır . 

Akcseıaiı konferansındaıı ~~ 

boştu 

Litvinof söz alarak ita 
rar korsanlıkla ith 

Paris: 10 [Radyo) - Bugün öğ'leden soru:a saat dordü kırk geçe Ak
deniz konfransı Nyon Belediye Reisi tarafın~ aÇllmıştır. Hazırlanmış olan 

on koltuktan bir tanesi boş bulunuyordu. Bu. ftuk vaki olan davete ce 
vab vermemiş olan Arnavudluk için konulm ı 

. Nyon. Belediye Reisi hazır bulunan milletle mümessillerin~ [hoş g Jdi
nız] dedıkten sonra derhal konferans reisli~ seçimine geçilmiş ve Fran· 
sız Hariciye Nuzırı lvn Delbos ittifakla kon ans re·sliğine seçilmiştir. 
Bu:ıu mütolk'b B. D !lbo3 kürsiiye g erek, fng ltere ve F ansanın daveti

ne icabet etmekle bu iki devlete karşı roste dikleri itimattar. dolayı dele

ga'lollhlr• ve Nyon phıiııe miıafrperverlitlıiden dolayı hararetli teşekkür 
etmııtir. 

9~ 00 

ve demfttfr k 

"fngı1iz ve Frannsız hükOmetler bu husustaki sebebleri ve bu teşebbü 
sün Amıllerini açıkça izah etmiştir. Bitaraf ticaret gemılerinin çoktan berior· 

tadan kaldırıldığı zonnedilen m.otöı lerle hareket eden Akdenizdeki korsan
Bay Delbaa 

lığın elinde daha uzun zaman bırakmanın imkanı olamazdı. 
iki devletin davetimize icabet etmemiş oldutundan çok müteessiriz. 
Filhakika bugün mevcut olan güçlükler bQyük bir gayret sarfını icabettirmektedir.Fakat bu, hiç bir zaman 

şebbüsü terkettirecek bir mani teşkil edemez.,. - Gerisi ikinci sahifede -

Türk - Alman ticaret Doktor Şaht istifa 
ediyor anlaşması imzalandı Ber.lln: 

tO (Rad· 
JO)·DUn 
ak .. 111 
sallhl
yetdar 
mahafll. 
d• dok-

ALMANYA iLE BUNDAN BÖYLE YAPACAGI 
MIZ iHRACATIN MÜTEVAZiN ŞEKiLDE OLMA 
Si iÇiN ANLAŞMAYA iYi ESASLAR KONDU 

Berlin : 10 (Radyo) - Türkiye 
Almanya anlatması bugün ilci dev
let murehhasları tarafından Berlinde 
parafe ediJdi. 

Bu anlaşma bundan sonraki mü· 
badeleyi gayet mütevazin şekilde yü· 
rütecek esasları ihtiva etmektedir. 

tor '811-
Anlaşmanın hitamında iki. devlet tm lktl-

müracaatta bulunmadıtı takdirde anı 941d na
laşma bir yıl daha merıyette kalabi· ..-ııjln
Jecektir. 6n ÇB• 

Bu aıılafmiıı, bloka paralar işini ldltıtC•lf 
tamamile halletmiş bulunmaktadır. ...,Ylhl 

Haber alındıtına göre Türk he- etmlftlP.• Alman Jk •d naun Şeht 
yeti bu günlerde Ankarayı avdet Şeht yalnız mim banka mU· 
edecektir. dUrU olarak kalacafdlr. iki va• 

todbirleri ve neticeleri henüz bilmiyo- Bu akşam anlaşma şerefine bü- zlfe esasen kendlelnl flmdlye 
ruz • Fakat fngiltere ve Fransamn Jük bir ziyafet verilecektir. kttd•r c;ok yormakta idi • 
akdeniz emniyetini korumak için b11 ı;;~:·--------------------------------
defa her zamankinden daha çok kuv 
vetle ve birlıkle harekete karar ver 
dikleri anlatılıyor . Diter Akdeniz 
devletlerinin de bu tedbirlere iştirak 
edeceğinde süphe fok gibi • Yalnız , 
bilhassa ltalya ve ispanyanın konfe 
rans kararlarına iştirak etmemesi , 
Avrupa sulhu bakımından vaziyeti!\ 
vehametini muhafaza etmesine sebep 
olacütır • Belkide konferans karar· 
larının tatbilli aırasuıda yeni yeni ve 
büsb6tül\ tehlikeli vaziyetler zuhur 
edecek ve bu hadiseler büyük facia
yı tacil edecektir • 

İtalya ve Almanyanın bu vaziyet· 
ten bekledikleri neler olabileceğine 
akd erdirmek bir türlü ıvümkün de• 
tUctir • 

Y alwz bu yeni faciada büyük 
mesuliyetleri oı.catı gibi , bu hare
ketleri ile demekrat denilen devletleri 
bir grup halinde aleyhlerinde bir· 
leşmeğ"' e k etnı~e her halde 
kirla bir İf •l•r&a'alf~larclır, 

MareşaD'ftmöz 
D • Mersini şereflendirdi 
Mersinliler Fevzi Çakmağa büyük 

bir bayram tezahürü gösterdi 
-

MAii~ L BUGÜll MU1' YE SILIFKEYE GiDiYOR 

Mersin : lO [Telefonla] - Genel 
Kurmay Başkaıumız Mareşal Fevzi 
Çakmak bugün saat 11,15 de şehri
mizi şerefJendirmiılerdir. Mareşa1in 
Mersine teşrif edecetini haber alan 
binlerce halk daha sabahdan istasyo
nu doldurmuştu. Bütün sefain ve fab
rikalar bu anda ıinyaJ yaptılar. 

fcvıi Çak• öt1- postu., 

takılmış hususi bir vagonla refa
katlerinde Korgeneral ve Tüm 
Generaller olduğu halde gelmişler
dir. Mareşalimi7. garda, halkın .da iş
tirakile yapılan büyük merasimle kar
ıılanmıılardır. MareıaJimiz vagonla
rından iner ınmez kendılerıni istik· 
bale fdealeruı elleıam llkmlf ve sev· 
- Gerl•I ikinci uhlfede -

Hatayda kurulacak 
Tiirk müesseseleri 

yeni Sancak delegesinin iyi 
tefsir (!) ettiğimiz hareketi 

Menemencioğlu Beruta mı gidiyor ? 
1 Antakya: 10 [Türk Sözü 

1 
muhabirinden] - Lor
yan gazetesi şunları ya 
zıyor: ., Ankara malı ve 
ıktısadi mahafil, Sanca. 
ğın mali ve iktisadi ba· 
kımından kalkınması i· 
çin bOyOk bir faaliyete 
geçmiştir. 

Statünün meriyete 
gird iği tarihten itibaren 
işe başlanmasını muza 
kere etmek üzere bu
rada bCJy"k bir mali ve 

iktisadi toplantı yapıl
mıştır. Bu toplantıya t:t
n nmış bir çok mali ve 
s naf mü sseee müdür
leri d i tirak etmişler
dır. Toplantıda bilhasa 
iş Bankasının açacağı 
şübeler, tesis edilecek 
Deniz ticaret şebekeleri 
bunların lskenderun ile 
olacak rab taları, Ha· 
tay TOrklerinin bu açı
lacak mCJesseseıerde 

arla vazıfe ve ıt· 
ferde kullanılarak if8 z. 

IH\in hAhPmıaıhol Kn ""' 

·&aııtea&)ın ye .. ruttan ldr .......... 

M.Roje Garo dQn sabahleyin saat dokuz buçukta lskenderuna gitmiş ve 
lskenderunda askeri ve mülkı förenle karşılanmıştir. 

lskenderun hükümet konağında bir kabul resmi tertip edilerak me 
bOslar, erk4nı memuru, Eşraf ve esnaf cemiyet reisleri Delegeye tak-
dim edilmiştir. 

Delege dOn akşam lskenderundan tekrar şehrimize d~nmiiş. 
Türksözü: Haber refikmizde okudu'1umnza göre: 

Harıciye siyasf müsteşarı Numan Menemenci oc)lunun 1 ikinci teşrin· 
de Bertıtu ziyareti ihtımal dahılınde bulunmaktadır. Bu seyahatle Suri. 
yedekı Fransız fevkalAde komiseri Kont do Marteıtin muhtelif tarihlerde 
mamleketimize yapt ıOı ziyaretler iade edilmiş olacaktır. 

-----------------------------------------------------
ECNEBiLER ÇiNi 
TERKE BAŞLADI 

Dün şiddetli hava hücumları 
ve denizden taarruzlar yapıldı 

-----------·--------~-'Ioltyo : 10 ( Radyo ) -Lo Tok· 
yon şehrini Japonlar dün zapdettiler. 

Tokyo : 10 ( Radyo ) - Şimdi
ye kadar yapılan hava çarpışmaların
da Japonların 24 deniz tayyaresi, Çin· 
lılerin 186 tayyaresı za}'! olmuştur . 
Kaybolan 56 Japon tayyarecisine kar
şılık , olen Çin tayyarecilerinden ma· 
da 14 Çinli tayyareci esir edilmiş ve 
Tokyoya getirilmiştir • 

Nankin : 10 ( Radyo ) - Çin 
hatları , şimalde büyük mukavemet 
gösteriyor . Japonlar Çin hatlarını 
yarmağa muvaffak olamadı • 

Tokyo : 10 ( Radyo ) - Bir teş. 
rinievvelden itibaren Lehiatanın Ja
ponya elçiliklen büyük elçilite çıka
nJacaklar • 

Lehistanın harp sahasındaki tebe
asmı Japonya himayesine almıştır . 

Tokyo : 10 ( Radyo )- Kor.gui 
nin şimal mıntakalarında örfi idare 
ilan edılmiştir • 

Şanghay: 10 (Radyo) - j .. 
pon hava kuvvetleri büyük bir fa. 
Jiyet göstermektedir. 

Çin mahallelerinin bombaı dıma
m esnasında bir kaç bombada Fran· 
sız imtiyazli mıntakasına düşmüıtür. 

Diğer taraftan Çin tayyareleri 
de Japon harp gemilerini bombardr 
mana teşebbüs etmişlerdir • Fakat 

Japon gemileri şiddetli bir top atefi 
ite mukQbelede bulunmuşlardır • Bu 
sırada bir kaç mermi de Framm 

imtiyazlı mıntakasına isabet etmiıtir. 
Tokyo : 1 O ( Radyo ) - Japon 

milliyetperver fırkası reisi fnailiz 
sefirinin yaralanması hidUeti m6na 
sebetile vukubulan beyanatında bu 
işte Çinlilerin mesul oldutunu , 
çünkü toprakları üzerinde bulunan 

- Gerisi ikinci sahifede -

TOri dakika: · == 

JAP.O• ORDUSUNDA KOLERA ÇIKTI 
Şanghay: 11 (Radyo) ·Sabaha klrfı • Tao •Şan da Japon kıtaları aruı• 
da ı ddtıth bw Kolera saJgmı baflamıttır, 09 gOrt ıoıncteu ·4dllt•l·tıazw..ı..._ 
bir telefat .mJ.....,;..._ ..... ..._tt.ı.; 



Sahife 2 

Gazete VARAKPARE 
Gazeteci EMiRKULU 

değildir 
lzmlre fuarında, lzmlr Emniyet mUdUrU tarafından TUrk gaze
tecilerine karşı yapılan çirkin muameİe ve hakareti hazme
demlyen matbuat,teessürlerlnl izhar ve protestolarına devam 
ediyor. Aşağıya aldığımız yazı , bu hususta Denlzll mebusu 

ve Anadolu gazetesi başmuharriri Haydar RUştu Öktem 
tarafından yazılmış bir makaledir 

Bir yaranın üstüne parmağımı 
koymak vazifesiyle karşı karşıya
yım; o da şu: 

Gazetecilik ve ona reva görülen 
muamele: 

* * * 
Bep bu sütunda; geçen gün Fu-

arda sövülen ve kovalanan gazeteci 
arkadaşlarımın maruz kaldıkları elim 
vaziY':tten bahsedecek değilim. Çün
kü o bedbahtlar görebildikleri ka· 
dar hakareti - artık paylaşamıyarak 

geri çevirmişler ve çok da iyi hare
ket etmişlerdir. 

Benim asıl söylemek ·ve üstüne 
Parmağımı koymak istediğim nesne 
zaman zaman karşılaştığımız bir · 
zihniyet felcidir. 

O da şu: 
Gazeteyi bir (varakpare) ve ga· 

zeteciyi Lir (emirkulu) sanmak) 
Halbıı ki görüşün doğrusu bu de· 

ğildir. Hele bizdeki gazete ve gaze
teci büsbütün başka bir mana ve ha-

• 
kikat ifade eden bir eserdir ki onu 
takdis ve tekrim ettiğimiz Cumhuri· 
yet rejimi yetiştirmiştir ve diyebili· 
rim ki kemale de erdirecektir. Her 
işte olduğu gibi 

* * * 
Bir gün mathaaya bir polis ge

liyor, basılmakta olan (Ulusal Birlik) 
gazetesinin makinecisine şu emirleri 
~ilCJ~·· 

- Gaze~enin basışını durdur, 
ilk nüshayı Emniyet müdüıü gözden 
geçirecek, o muvafık görürse gaze
tenin basışına ve satışa çıkmasına 

devam edersiniz! 
Makineci ne yapsın; tabii emre 

itaat. 
Polis gidiyor, vakit geçiyor, ni

hayet matbaa}a dönüp: 
- Basabilirsiniz. 
Emrini veriyor! 

* * * Daha enteresanını söylemek va-
zifesini mukaddes bir his olarak 
gönlümde saklıyordum, onu söyli
yeyım. 

Bu yersiz, kanunsuz, uygunsuz 

haraketi haber alınca ve bu uygun
suz hareketi tekrar etmek vazifesi 
ni icrada devam eyliyen memurun 
bu hareketinin yolsuz : ve uygunsuz 
olduğunu anlayınca buranın en bü
yük makamına hususi olarak şika

yet ediyorum. Yapılan muamelenin 
anayasaya aykırı olduğunu, sansör
lüğün bizim yasamızda yui olma
dığını anlatıyorum. Sözlerim dinle
niyor. Fakat ortarla değişen bir mu· 
amele yok! 

Sataşma, hakaret devam edi

yo·r. Yani bu gidişe bir gün gaze 
telerimizi rejim aleyhine bir jurnal, 
gazetecilerimizi biri vatan haini sa. 
yacaklaıından korkmıya başla
dım! 

* * * 
Fuardaki kovma ve sövme ha· 

disesini sonradan tevil ediyorlar: 

şöylece: 
- Tedabiri inzibatiyeden dola· 

yı böle bir harekete mecbur kaldı· 
k! 

eu uydurmanın cevabını sözle 

yüzlerine karşı bağırdığım gibi yazı 
ile de teyid ederim ki: 

Bizim içimizde onlardan daha 

çok (tedabiri inzibatiye) ye dikkat 
gösteren insanlar vardır. Ve niha
yet ogün kovulan ve sövülen gaze. 
teciler ' polisin on beş senedir tanı-

dığı, bildiği ve ellerine hizmet ve 
sikaları verdiği kimselerdir. 

Bu biç de beklenilmiyen hadise 
yi duyan ve gören insanlardan ba. 
zıları şöyle bir tefsirde bulunuyor
lar: 

- Gazetecileri pavyonlara mah
sus sokmamışler. Şundan dolayı; 
belki Başbakanın tenkidleri olur, 
onu da yazıverirlerl 

Bu tefsiri yapanlara · gazeteci
lere yapılan kötü muamale karşısın
da hak vermekle beraber · şunu 
izah etmek isteriz: 

Başbakan öyle bir şahsiyettir 
ki o, Türkiyede bütün gazeteler ka
pansa dahi söyliyecekleıini bir taş 
üstünden dünyaya duyurtabilir. Ve 
icabında, zamanında duyurtmuştur 

da, 
Bu hakikat karşısında bu yön· 

den tefsirlerin kıymeti elbette ki 
sıfıra iner. Fakat inmiyen, Azalmıyan 
bir zihniyet var. 

Yukarıda söyledikimiz gibi felce 
uğramış mariz, alil bir düşünce: 

Gazeteyi (Varakpare) , gazete
ciyi [Emirkulu] görmek zihniyeti .. 

* Amma biz bu muyuz, yani (ve· 
rakpare) çıkaran (emirkulları) mıyız? 
Bu süalin cevabını göksümüzü gere 
gere, alnımızı kaldıra kaldıra vere· 
bilir ve deriz ki: 

- Biz vatan kuluyuz. Vatan ve 
millet uğrunda gazetelerimiz şeret 
ve istiklalimizin remzi olan birer 
bayraktır. "vaıakpare" değili 

Ve bizler, hiç bir zaman ken
dilerinden şüphelenilmesine, kendi
sine hakaret edilmesine tahammül 
etmemesini bilen, haddini, hududu 
nu, vazifesini tanır insanlarız. 

* 
Çok doğru ve lüzumundan da

ha acı yazdığımız bu yazının binbir 
türlü tevil ve tefsirle karşılanacağı · 
nı ve muhabirlerimizin vesikalarının 

ellerinden alınmak suretiyle tehdit 
olunabileceklerini ve belki de resmi 
tekziblere maruz kalacağını düşüne· 
rek şimdiden söyliyelim ki, yazdığı 
mız sözlerin hepsi birer bakikattır. 
Ve bir kelimesini dahi geri almağa 
tahammülümüz değil, hatta ihtiya
cımız dahi yoktur. Hakikat, bizim 
yazdıklarımız ve konuştuklanmızdır. 
Bakisi ... 

Bu yazılar Vatan işlerini çok iyi 
bilen ve vatan hizmetinde biç kim
seden geri kalmamağı şiar edinen 
insanların gururla söyliyecekleri söz
lerin komprimesidir. 

Bizden kuşkulananlar değil, hatta 
bu ihtimali hatırlarına getirmek veh
mine düşenler utansın!.. 

Haydar RUştU Ökten 
(Anadolu) 

MClreşalimiz 
- Birinci sahifeden artan -

gilerini izhar eden , kendisini coş

kunca alkışlayan halka sempati gös
termiş, iltifatlarda bulunmuştur. 

Mareşal alkışlar arasında otomo
hiline binerek Orduevine gelmişler
dir. Mareşalimiz yollarda, Orduevi 
öniinde yer almış binlerce halkın 
"Yaşa, Varol., sesleri arasında Ordu
evi önünde otomobilinden inerek hal· 
kı selamlamıştır. 

Fevzi Çakmak ö~le yemej!'ini 
Ordu~vinde yemişler ve saat ~O .?e 
beledıye tarafından Tüccar Kulubun
de verilen ziyafette bulunmuşlardır. 

Mareşal, şimdi Halk Partisi tara
fından Belediye bahçesinde verilen 
garden partiye şeref vermişlerdir. 

Haber aldı~ıma göre; Mareşalimiz 
yarın Silifkeye ve oradan da Mut'a 
gideceklerdir. Bu seyahatta Mareşa
limize, Valimiz Rükneddin Nasuhioj!-. 
Iu da refakat edecektir. 

Ş~lhlürr 

Sıhhiye müdürünü 
vuran 

Muhakeme devam ediyor 
Sıhhiye müdürü Hüsnü Muhiddi

ni yaralamaktan suçlu Bahaeddin oğ · 
lu Mustafa ve Mustafa oğlu Osman 
hakkındaki duruşmaya dün birinci 
sulh ceza mahkemesinde devam 
edilmiştir . 

Duruşma şahidlerin çağırılması 

çin 7-10-937 perşembe gününe bı 
rakılmıştır . 

Mahkemelerde : 

Hırsızlar mahkum oldu 

Yeni istasyon bağajındaıı Borlu 
Hasan Hüseyine aid bulunan bir bal. 
ya deriyi çalmaktan suçlu bulunan 
bağaj hamallarından Abbas ve Alı. 
dullah çavuş hakkında asliye ikinci 
ceza mahkemesinde bir kaç 
gündt nberi devam eden muhakeme 
dün bitmiş ve suçlulardan Abdul · 
lah 4 ve Abbas 6 aya mahküm 'Ol· 
muştur. 

Bir carihin duruşması 
Umumi ev patronalarından Ce· 

mileyi yaralayan tanınmış sabıkalı
lardan Ka nil oğlu Adilin duruşma· 
sı dün birinci sulh ceza mahkeme· 
~inde bitmiş ve suçlu 29 güne mah· 
küm olmuştur . 

Bisikletçilerimiz 
' İstanbulda 
Şehrimiz sporcularından dört 

bisikletcinin Türkiye Turuna çıklık-
\..,. ... 1..... '7-----~l..L., .,.___ 0'"""'11._...;.,.,,~~~_., 

uğradığı yerlerden telgrafla aldığı
mız malümatı zaman zaman vermiş 
tik. Dün lstanbul muhabirimizden 
aldığımız malümata göre; Adanalı 
bisikletçilerden Halil, Süleyman, Ali 
ve Abdurrahman dündenberi lstan
bulda bulunmaktadır. 

Gençlerin şimdiye kadar taki
bettikleri yol şudur: Ulukışla- Ka 
raman-Konya- Akşehir-Afyon -
Uşak-Salihli-Kasaba-lzmir-Ba· 1 

lıkesir- Bandırma-lstanbul . 
Dönüş yolu da şudur: Eskişe· 

bir-Ankara-Kayseri-Adana. 
Bisikletçilerimiz bugün lstanbul

dan hareket edeceklerdir. 

Arpa ve yulaf 
meselesi 

Hayvanlara hangi yemler 
verilecek? 

Hükümete aid hizmetlerde kul
lanılan hayvanların bundan böyle 
yalnız arpa ile beslen -nesi ve hayvan 
yemi olan yulafların dış piyasalara 
gönderilmesi düşünülmektedir. 

Yurdun arpa rekoltesi temamen 
iç ihtiyaçlara karşılık tutulduğu tak· 
tirde ihraç olunan yemlik arpaların 
dış piyasalardaki rakipler yüzünden 
zarar görmemesi temin edilmiş ola
caktır. Yalnız biralık arpaların yem 
lik arpalarından ayrılması ve bun· 
!arın yemlik olarak kullanılmaması 
için tedbir alınacaktır. 

At koşuları 
Şehrimizde 10 Birinci Teşrin 

1937 de yapılacak Sonbahar at ko· 
şuları için ayrılmış olan 2145 liralık 
tahsisat islah encümeninden Vila 
yetimiz Veteriner direktörlüğüne gel 
miştir. 

* 
Gazi Antepte Sonbahar at ko 

şuları 3 Birinci Te~rinde başlıyacak
tır . 

Bu koşulara her yerden i§tirak 
edılebilinir. 

Pamuk satışları hararetli 
Fiatlar yükseliyor 

Son tahmine 
seksen 

göre rekolte 
dörtbin balya 

•• yuz 

Tarlalarda pamuk toplama faali. sullar satılmıştır . 
yeti hararetle devam etmekte ve lah- Borsada 10 günlük alış verış 
min edildij!'ine göre bugüne kadar blançosu şöyledir : 
klevland pamuj!'unun yüzde 75 i top- Piyasa parlağı ( hazır) en az 30 
lanmıştır · ve en çok 32 kuruşdan olmak üze 

Boşalan araziler süratle yeni sene re 26851 kilo ; piyasa parlağı ( va· 
buğday ekimi için hazırlanmaktadır . 

Borsada pamuk satışları günden deli ) , en az ve en çok 31 kuruş-
güne artmakta ve fiatlar da yüksel- tan olmak üzere 40,000 kilo ; klev 
mektedir. Bunun sebebi de Almanya land 1 ( hazır ) en az 38,50 ve en 
ile imzalanan anlaşmadır . çok 43,50 kuruştan olmak üzere 

Yapılan bir tahmine g~re busene 110,3183 kilo ; klevland ( hazır), 
Çukurovadan 64,000 balye klevland en az ve en çok 40 kuruştan ol.nak 
ve 120,000 balye yerli "pamuk elde üzere 504 kilo ; piyasa temizi , (ha· 
edilecektir · zır) , en az 25 ve en çok 28 ku· 

Yapılan son tahmine nazaran bu 
mikdar 24 bin balye noksanile yüz ruştan olmak Üzere 41,405 kilo; 
seksen dört bin balye olarak tesbit buğday yerli ( hazır ) , en az ve en 
olunmuştur . çok 3, 7 5 kuruştan olmak üzere 

Ticaret ve zahire borsasında dün 60,000 kilo ; çiğit klevland ( hazır) 
170,000 kilo klevland satılmıştır . en az 2,675 ve en çok 2,75 kuruş· 

Fiat vasati olarak 42 - 42,5 ara· tan olmak üzere 200,000 kilo; koza 
sında dej!'işmiştir . 

Pamuk satışından mada susam (vadeli) en az 5,75 ve en çok 5,875 
satışı da hararetli geçmiştir . kuruşdan olmak üzere 16,200 kilo; 

Dün satılan susam 37,500 kilodur. susam ( hazır) en az 14 ve en çok 
ON GÜNLÜK SATIŞLAR 15,80 kuruşdan olmak üzere 56,661 
Ticaret ve zahire borsasında ge- kilo satılmıştır . Görülüyor ki fiat-

çen 10 i'Ünlük satış oldukça hara- !ar geçen haftalara nazaran daha 
retli geçmiş ve bir çok cins mah- çok yükselmiştir . 
~__;::....:.~~~..;_~~~~~.;.._..:....~......;~~~~~ 

Belediye sıhhi bu-1 
zu dünden itibaren 1 

piyaçaya ç1karıld1 

Şehrimiz belediyesi kanaradaki 
buzhane için yeni bir ta•fiye cihazı 
getirtmiş ve bu cihazla dünden iti
baren sıfır buz selabeti elde edilme 
ğe başlanmıştır. 

Bu cihaz buzun selabetini sıfır 
dereceye çıkarmıştır. 

Bu suretle bundan sonra mezba. 
hanın buzları her yerde kullamlabi
cektir. 

Bir kızı kaçırdılar 

Hamam köyünd.~n ( Kozan ) 
Murad kızı 18 yaşındaki Ayşeyi ay
nı köyden Abdullah öğlu • Bekirin 
kaçırdığı anlaşılmıştır. 

Abdullah kaçırdığı kızla beraber 
aranmaktadır. 

Dün şehrimizde hava oldukça 
sıcaktı. En çok hararet gölgede 35, 1 
santigrad derece idi. Gök yüzü kıs
men bulutlu, ufuklar sisli, ıüiyet sa· 
hası pek dardı. 

Nikah 
Singı~r kumpanyası mümessille· 

ıinden Hüsnü Baçkır kardeşi Mulıid· 
din Baçkır'la Singer kumpanyası öğ· 
retmenlerinden Bayan Ferdane'nin 
nikühları dün belediye evlenme dai· 
resinde kalabalık bir davetli kitlesi 
önünde yapılmıştır· gençlere saıdet 
ler dileriz. 

F ransanın Şam sefiri 
Nankin elçisi oldu 
Şam: 10 ( TORKSÔZÜ muha

birinden ) - Sureti mahsusada öğ · 
rendiğimizc göre , Şam Delegesi 
Baron Farr, Fransanın Nankin sefa· 
retine t;ıyın eclilnuştir • 

Ecnebiler 
-Birinci Sayfadan Artan

ecnebileri himaye ve muhafazaya 
kadir olduklarını söylemiştir . 

Şanghay : 10 ( Radyo ) - Bir 
lngiliz harp gemisi Su - Tao'da ha
va bombardımanı dolayısile büyük 
bir tehlike içinde bulunan lngiliz 
mültecilerini kurtarmak Üzere hare
ket etmiştir . - Fransada 

casuslar 
Paris Londranın yardı 

mını istiyor 
Londra : 10 ( The People ) -

Fasla, Suriyede ve Fi!istindeki isyan. 
!arı, müdhiş bir Nazi ve Faşist teşki
latının idare etmekte olduj!'una dair 
delail elde eden Fransa hükumeti, 
her gün daha ciddileşen vaziyet kar
şısında lngilterenin yardımını iste
mektedir. Bu hususta Fransız zabı-

' tasile müştereken çalışmak arzusun-
dadırlar. 

Asi ispanya, Almanya ve ltalya
nın casusları, bu gün dokuz azası 
Fransız topraklarından koj!'ulınuş bu
lunan teşkilat vasıtasile çalışmııkta
dırlar. 

Aynı teşkilat, Akdenizde lngiliz, 
Fransız ve dij!-er mem !ek etlerin tica
ret gemileri hakkında Frankoya ma
lumat vermekle, hatta tayyare, silah, 
cephane hırsıziıırı ve su•kasdler yap· 
makla da ithnm edilmektedir. 

Fransa hükumetinin silahlanma 
programını tatbik için çalışmakta o
lan beylik cephane fabrikalarında son 
zamanlarda biribiri ardınca vukuage· 
len infilaklar, bu suikastların eseri o
larak görülmektedi!". 

1- -Siı; ''"'" mal yanmca kaybol.,. Siı;o,tal• mal 1 
yanınca; bedt:li df!rhai. ödenir. 

•• Sigorta 

GUVEN !:7~e-
SÜMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 1 

Kurumudur 

G.. ' 
uven e güveniniz. Ve; Si-

gortalarınızı güvenerek veriniz . 
MUracaat : Rıza Salilı Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

Poşta kutu.su : 95 1'elefon ı"o : 26S 

8413 15-30 
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Akdeniz konferan 
sı dün açıldı 
- Birinci sahifeden artan -

Bay Delbos dan sonra söz alan sov. 
yet hariciye komiseri Bay Lltfinof 
ltalya ve Almanyauın hangi şartlar 
ıçinde konferansa İştirak etmediği 
ni hatırlatmış bir kere daha ltalyan 
denizaltı gemilerinin Akdenizde yap~ 
makta olduğu korsanlığı takrar et· 
miştir. 

Bay litfinoftan sora lnhiliz ha 
riciye nazırı bay Eden söz almış ve 
ltalya ve Almanya Hükümetlerinin 
konferansa iştirakten istinkaflarını 
nasil büyük bir teessür ve teessüf 
le öğrenmiş olduğunu beyan etmiş· 
tir. Konferansın ilk celsesi saat ye· 
diye kadar devam 'etmiştir. Bu celse· 
de bir tali . eksperler komitesi teş· 
kiline karar verilmiştir. 

Koııferansta lngiltere tarafın
dan akdenizi üç mıntıkaya ayıran 

bir teklif yapı l lığı söylenmektedir. 
Bu mıntıkalardan birincisi her 

devletin bizzat kendi donanması ta 
rafından muhafaza edilecek kara su
larıdır. 

ikinci mıntıka, bütün devletlerin 
iştirakile teşkil edilecek muhtelit 
bir donanma tarafından muhafaza 
ve kontrol edilecektir. 

Üçüncü mıntıka ise açık suları 
teşkil eden mıntıkadırki burada ti· 
caret gemilerine harp gemileri refa· 
kat edecektir . 

ltalya ve Almanyanında bu tek· 
lifi kabul edeceği umulmaktadır. 

Paris : 10 ( Radyo ) - Bu da· 
kikada alınan bir haberde Akdeniz· 
de üç mıntıka teklifinin terkedilnıeı 
olduğu gayrı resmi surette bildiril· 
mektedir. Bunun yerine ikinci mın· 
tıka sis temi havi bir teklif ileri sü
rülmü~tür. bu teklife nazaran Ak· 
deniz iki mıntıkaya ayrılacaktır. 

1 - Maltanın şarkında kalan 
mıntıka : konferansa İştirak edeıı 
cliger Akdeniz devletleri tarafından 
muhafaza ve kontrol edilecektir. 

1 

de 

Paris : 10 (Radyo ) - Fransıı 
gazeteleri Sovyet notasını uzun uza· n 
dıya mevzubahs etmektedirler . 

Sağ cenah matbuatı , bu vesile 
ile Sovyetler birliğine hücum et· 
mekte , halk cephesi matbuatı da 
bu notayı mevsimsiz bulmaktadır · 

Nevyork : 10 (Radyo) - Ame· 
rika bahriye dairesi Akdenizde se• 
fer yapan gemilere karşı vukubulaJI 
taarruzlar dolayısile Amerikan tica· 
ret gemilerini mütekayyiz bulunmıY 
ğa davet etmiştir. 

Cenevre: 10 (Radyo) - Fraos 
Hariciye Nazırı Delbos bu sabah· 
ki trenle buraya gel ıniş ve Liyonıa 
hareket etmiştir. 

Londra : 10 (Radyo) - Siyasi 
mahafil ltalya ve Almanyanın Akde· 
niz konferansına ademi iştiraki do· 
layısile ezcümle şu beyaııatta bulun 
maktadırlar. 

- Birbirine bağlı olan F ran~a 
ve lngiltere her hangi bir felakete 
mani olmak için elzem olan kuvvete 
maliktirler. 

Paris : 10 (Radyo) - Bazı ec 
nebi gazeteler F r~nsanın, Srıvy~l 
notasına daha evvelden malümatı 
bulunduğunu yazmaktadırlar. 

Paris siyasi mahafili bu haberi 
bir daha tekzip eder." • Paris : 10 (Radyo) - Dün, ln·ı 
giliz Hariciye Nazırı B. Eden ile 
Fransız Hariciye Nazırı B. Delbos 
arasında vukuagelen mülakat · 
ta iki nazır vaziyeti tetkik et · 
mişlel' ve iki devletin vermiş 
olduğu kararların tamamile birbiriıı 
mutabık olduğunu görmüşlerdir. 1 

Fransız ve lngiliz delegasyonla· 
rının büyük birer eksper heyetile 
konferansa İştiraki iki devletin me 
seleye verdiği ehemmiyeti gösterme· 
ge kafidir. 
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Bütün Avrupa devletleri 

ÜRKiVEYEMUHTAÇ 
[ Depeche de Toulousa' den ] 

~ürkiye'yi seven Fransızlar son 
U birkaç ay zarfında, Albert 

Sarraut'nun "asırlarca devam 
'den bir ittifak ve kaı şılıklı anlaş 
ibadan miras kalan. diye tavsif et
~ği Türk • Fransız sempatisinin bir 

1 
Türkiyenin işgal etmekte olduğu 
mevki ve mevzi, hayati bir ehem
miyet ve büyük bir kıymeti haizdir 

efa daha bozulmasına şahit olmak 
ı'hdişesine maruz kalmışlardıJ, Bun· 
•r, şimdi Fransız - Türk dostluğu· 
;un yenilmekte olduğunu derin ne
ıs alarak müşahede etmekte ve bu 
halden mütevellit şerefi, muğlak ve 
haıik bir mesele teşkil eden Sancak 
~eselesinin adilane bir cömertlikle 
ailedilmesi hurnsunda Delbos'un 

;arfetti~i gayretlere atfetmektediJ 
!t, 

. Bununla beraber, bazı kimsele-
11n ruhi ve manevi dileklerini tatmin 
~~en bu yakınlaşma lıüyük bir po· 
!ık durendişliği dahi itacle eder. 

Ankara zimamdarları "Türkiye 
~Uıııhuriyetinin akıdesi rdalizm. ol 
Uğunu tekrar ederler. Türkiye zi 
~aındarlarının teşkil ettikleri bu 
; 1!\\işal nümunesinden Fıansanın ne
er kazandığı tedkike şayan bir mev· 
ıudur. 

* 
b· Garbi Akdeniz faciası yüzünden 
b'.Pnotize edilmiş bir halde bulunan 
ıı Fransızlar, Akdenizin Şark hav

~asının Avı upa devletleri menfaat· 
•tinin en karışık bir düğüm nokt~sı 
olduğunu ve ehemmiyt ti dikkatlı bir 
~İişahidin gözünden kaçmıyıcak 
ır entrikalar merkezi olduğunu, ba 

tan unutmaktayız. Şarki Akdeniz 
havzasında ittisacu devletlerin. sul
k u muhafazaya matuf iradeleriyle 
arşılaşmaktadırlar. 

P ltalya, lngiliere, Almanya ve 
btansa arasında hararetli bir reka· 
et devam edegelmektedir. 

I Faşizmin emperyalist tasarvvur
arı malumdur. Akdenizi vaktiyle 
old11ğu gibi, bir ltalyan denizi hali· 
he koymak hülyasına kapılmış bulu 
?an Musollini" Akdeniz lngı'ltere 
1. 
.Çııı yalnız bir yoldur; fakat ltalya 
ıçin hayati bir mesele te~kil etmek· 

~edir, demiştir. Akdenizin sahil
hıtalarına ekonomi bakımından ta. 
k~~kümü altına almak Murnliniye 
h~fı. gelmemektedir. ltalya libirya'ya 
J akıındir ve yeni ltalyaıı imparator· 

1
u&unu bir tek blok haline getirebi· 
e~ek olan Mısır hakkında iştihalı e· 

llıel!er beslemektedir. Duçe aynı za· 
~anda : • bir tayyarenin meıhale
sız kat edebileceği derecede !talya 
Sahillerine yakın bulunan yerlt!rde 
gayrı meskum topraklar " mevcut 
~lduğunu da işaret etmiştir ki. An
b ara Hariciye Vekili bunu : • aca. 
a ltalya neden bizi, hiç olmazsa, 

anahtar deliğinden gözlemekten k· 
endini alamıyor • tarzında gayet pi
toresk bir surette tefsir etmiştir. M· 
a~afih Musolini bu sözleriyle Su. 
11Ycyi dahi kasdetmektedir. 

Ronıa, ihtiraslarını tahakkuk e· 
tr r ırıneye hummalı bir surette çalış-
llıaktadır. Pantellaria'nın tahkimi, 
daba şimdiden, Sicilya - Tunus 
~•çidini kapamaktadır. Libya'da 

0 bruk, onikiadada Rodos ve Le
nos, Mısır, Boğazlar ve karadeııiz, 

1 S11riye ve Süveyş methallerine ha· 
kim olan bir sedin başlangıç ve in-

, tcha noktaları demek olup bunlar 
1'ürkiyeye ait olan komşu sahilleri 
tehdit etmektedirler. ltalya, bundan 
başka, Türkiye, Yunanistan ve Yu· 
R'oslavya ile bir pakt akdi için bü -

ş lüıı Akdeniz' de entirikalar çevir. 

Yazan : Jean Roger 

ğildirler. 

* 
tezahürlerinden birini, şiddetli bir 
Alman rek-ıbetinin mevcud olması
na rağmen, bir lngiliz firmasının 

Hırs ve menfaatlerin birbirine 
girdikleri bir zaman ve vaziyet sı· 
rasında Türkiyrnin işgal etmekte 

bulunduğu mevki ve mevzi, bayati bir 
ehemmiyet ve kıymeti h~izdir. Bo 
ğazlara hakim bulunan Türkiye, Rus 
filosunun ve Karadeniz petrollerinin 
müruruna müsaade edip etmemek 
kudretini haizdir. 

1 Türkiyede büyük demir fabrikaları 

inşası imtiyazını almış olması teşkil 
eder. Şimdi bu fabrikalar inşa edil· 
mektedirler. Londra, hiç olmazsa 
Türkiyenin hayrıhahane bitaraflığını 
temin etmektedir. 

Ordusu: hava kuvvetleri, gittik· 
çe inkişaf ve tekamül eden donan· 
ması Türkiyey<", Suriye, Filistin ve 
Mısır'ın müdafaası ve Süveyş kana· 
lının mürakabesi işlerine müdahale 
imkanlarını vermektedir. 

Kendisini lran, Irak ve Afganis· 
tan'a bağlıyan şark paktı çerçevesi 
içinde hakim bir rol oynıyan 1 ürki
ye hu memleketler ile irtibat ve mu. 
vasalayı kolaylaştırmak veyahud 
menetmek ve hatta, bu pakta dahil 
bulunan devletleri Avrupa man;.u. 
mei düveliyelerinden şuna veya bu 
na doğru tahrik ve sevketmek kud
retini haiz bulunmaktadır. lttisacu 
Avrupa faşizmleri tasavvurlarının 

1 

muvaffakiyetini temin edebilmeleıi 
için; garp demokrasileri de vaziyet ve 

mevkilerini muhafaza ve müdafaa 
edebilmeleri İçin Türkiyeyi elde etmek 

hususunda kat'i bir lüzum ve ihtiyaç 
içindedirler. 

Bunun için son aylar zarfmda 
bu iki rakip grup arasında gayet 
sıkı bir temas vukua geldiğine şa· 
hit bulunuyoruz. 

ltalya ileri atıldı ve Sancak me· 
selesinden doğan mübayenetten isti. 
fade etti, faşizmin müstemlekeci 
emeller takibettiği inkar olundu ve 
"ltalyanın Akdenizdeki adaları, ita!· 
yanın Türkiyeye karşı askeri birer 
ileri mevzii demek değildir!er. lngil· 
tere adaları gibi ltalya adaları da 
ancak, İmperatorluk muvasala ysl· 
!arının hürriyetini temin vazifesile 
mükelleftirler " d ~nilc!i. 

Boğazlar hakkında ııkdolunan 

yeni anlaşmanın tasdikine mukalıil 

Roma, Türkiyenin boğazları Ruslara 
karşı kapamasını temin etmek iste
di. Geçen Şubatta Milanoda vukua 
gelen konuşmalar Türkiyenin lıal· 
yanın görüş çerçevesi içine girdiği 
zannını uyandırır gibi oldu ve hatta 
Ankaranın, aynı mükalemelerde bu
lunınak üzere Y ~goslavyayı teşvik 
ettiği söylenmektedir. 

Almanya Türkiyeye mGsadekar 
lıklarda bulundu, AJm,.nya Ankara 
ile sıkı bir işbirliğinin, şark paktı 

vasıtasile bu işbirliğinin lran, Irak 
ve Afganistan'a dahi şamil olacağı 
kanaatindedir. 

* 

Busuretle , ltalya ve Almanya
nın ittisacuyane tasavvurlarına yar· 
dım edeceği zannı hasıl olan Şark 
Paktı, bilakis, bunların hulul ve nü
fuzuna karşı bir mani halini almak· 
tadır. 

Fransa menafii dahi aynı dur· 
binlik ve muvaffakiyet ile müdafaa 
edilmiştir. 

Biz Şarki Akdrnizde, lngiltere 
gibi, kuvvetli ve teşkilatlandırılmış 
isfııad noktalarından mahrum bu
lunmamız saikasile Türkiyenin dost· 
luğunu temine daha ziyade muhta
cız. Demek oluyor ki, bu mıntakada 
statukoyu muhafaza ve idame ede· 
bilmek için Ankara a dayanmak za· 
ruridir. 

Sancak meselesi bu menafi bir· 
!iğini tehlikeye ilka etmiş, hazan 
tehditkar bir bal alan diplomatik 
gerg-inlikleri mucip olmuş ve ı ürki· 
yeyi ltalya tarafına atar gibi görün
miiştü. Fakat Fransanın mütehalli 
bulunduğu adalet ve anlaşmasever

lik zihniyeti ve karşılıklı müsadekar
lıklar, arazi statukosunun id~mesini 

mümkün kılan, Suriye hakimiyetine 
riayet eden ve Türkiye dileklerinin 
başlıcalarını temin eden bir anlaşma 
akdini mümkün kılmışlardırdır. Şim· 
di bu kara bulut izale edilmiş bulun
duğundan , hPr ikisi de kollektif em 
niyete taraftar olan Türkiye ve Fran· 
sa arasında kat'i bir anlaşma vücude 
getirilmesine hiç bir mani kalma· 
mıştır. 

Fransa ile Türkiye arasında as· 
keri bir pakt akdolunacağı kehane· 
tinde bulunanlar olmuştur. Fakat, 
iki memleket arasında ticari bir an. 
!aşması akdolunması ve her iki mem. 
leketin yakın şarktaki faaliyetlerinin 
birleştirilmesi daha varid ve ispanya 
macerasında Ankaranın Fransız po· 
Jitikasına karşı vaki olan müzakera· 
tı daha bariz bir hakikat teşkil et· 
mektedir. 

Almanya'nın Balkanlarda ve ya· 
kın şarktaki faaliyeti ltalyanınki ka· 
dar göze çarpmakta değildir. Alman 
ya bam madde hususundaki ihtiyaç· 
)arını, kendisine terkedilmesini talep 
ettiği müstemlekelerden ziyade Av· 
rupa'nın cenubu şarkisinden ve hat· 
ta garbi Asya'dan tedarik etmek i3· 
temektedir ve Balkanlarda, Türki
yede ve !randa kendine hakim eko
nomik bir vaziyet tesis etmek iste
yişi bundan ileri gelmektedir. 

Drang nach osten ' in, şarka a-
kışın ve ikinci Vilhelm'in, pek sev· 
diği Bağdada iniş hareketinin tkrar 
başlamış olduğu, mubalgasızca id
dia olunabilir. Bulgaristanın koloni-
ze edilmesi nihayet etmektedir. Ro· 
manya'nın kolonize edilmesi de, 
Frankofil meyiller sahibi olan Ro · 
manya milli köylü fırkasının ittiham
larını mucib olarak derecede iıer!e. 
miştir. Almanya ile Yuğoslavya'yı 

n tnektedir; hoş, bu hususta yalnız r. ugoslavya'da muvaffak olduğu gö· 
tulüyor. En nihayet, Suriye'deki fa. 

: şist tezviıleri ve faşizmin, Fransa ve 1 

lngilereye karşı ayaklandırılmış bu 1 

e· Panarabizın'e el altından yaptığı 1 

Yardımlar dahi b.I nmiyen şeyler de· 1 

Garp demokras'leri bu hal kar· 
şısın<la hareketsiz kalmış değildir
ler. lngiltere, tehdide maruz kalan 
Maltanın müdafaası işini Kıbrıs ve 
lskenderiyeye nakletti. lngi'tere Hay 
fayı takviye etmekte olup, temin' 
edildiğine göre, Yunanistandan Gi· 
rid' de kendisine , bir üssü bahri ve· 
rilmesi vaıdini almıştır. Fakat en zi
yade e .emmiyeti haiz olan cihet ln
gilterenin, Türkiyenin dileklerini ye
rine getirmek suretile Montröde 
Türkiye ile anlaşmış olmasıdır. Ge· 
çen: Mayıstı Londrada vaki olan 
konu,malar L.u anlaşmaya k_at'i şek· 

birbirine sıkı sıkıya bağlıyan ticari 
anlaşmalar akdolunmuştur. Berlin 
Tür~iye'yi yas- ~l'lçştjrmek iste· _ 
mekte-ve Anadolunu tabii servetle· 

- ,.. - .--·-· 
Jini verdirmiştir 1.i, . bı.ııı\lQ_P.J~njğar 

izmirin 
kurtuluus 

ispanyada 
Nasyonalistler bir mevki 

daha işgal etti 

Sahife : 3 

Erkek öğretmen okulu 
direktörlüğünden 

Cinsi 
Lacivert kumaş Metre 
Kundura Çift 
Elbise takım Dikiş 

Azı Çoğu 

700 800 
250 300 
250 300 

Büyük merasim 
yapıldı 

Salamanka : 10 (Radyo) -
Nasyon~listler , Kazaplanka cephe· 

1 sinde Janotayı'. işgal etmişlerdir . 

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

2 - Kati ihale 27/9/937 pazar· 
tesi günü saat 15 te Kültür Direk
törlüğünde yapılacaktır : lzmir : 10 ( TÜRKSÖZÜ muha

birinden ) - lzmir, kurtuluş bayra
mını büyük merasimle kutlamıştır • 
Bu münasebetle Vali bay Fazlı Gü. 
leç bir nutuk söylemiştir , 

Kurtuluş bayramı münasebetile 
binlerce kişi Büyük Şefin valideleri · 
nin mezarına giderek törenle çelenk 
koymuşlardır . 

Şehrin her tarafı renkli ampul-

Seyhan Kültür Direk
törlüğünden : 

1 sadeyağ, 2 ekmek, 3 zeytinya 
ğı, 4 makarna, 5 patates. 6 kurufa

sulya, 7 kurusoğan, 8 süt, 9 yoğurt, 
10 pirinç, 11 domates salçası, 12 
beyaz peynir, 13 zeytin tanesi, 14 sa. 
bun, 15 meşe. odunu, 16 maden kö· 
mürü, 17 yulaf. 

1 - Yukarıda yazılı 17 kalem 
erzak 20 gün müddetle münakasa
ya konmuştur. Mikdar ve evsafını 

öğrenmek istiyenler her güu kız, er. 
kek liselerile erkek öğtetmen okulu 
idaresine başvurmaları. 

2 - Münakasa 22 Eylül Çar
şanba günü saat 14 de Seyhan Kül 
tür idaresinde yapılacaktır. Taliple
rin teminat makbuzları ile yevmi 
ihale günü gelmeleri. 

8482 2-9 --15-21 

Gaip 
içinde nüfus kağıdımla belediye· 

den aldığım arabacı hüviyet cüzda. 
nımı, askerlik terhis vesikamı yirmi 
iki lira paramla gaip ettim. Bunla 
nn yenilerini çıkaracağımdan eski!e. 
rinin hükümlerinin olmadığını ve bun. 

Bir lider tevkif edildi 

Varşova: 10 (Radyo)- Sos· 
yalist partisi lideri hükumet tara. 
fından bir sebebe mebni bu sabah 
tevkif edilmiştir . 

!arla tenvir edilmiştir . lzmirin bu 
yılki kurtuluş bayramı her senekin· 
den çok daha parlak olmuştur . 

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

4 - ihale günü de depozitola· 
ıile birlikte kültür direktörlüğünde 
toplanacak komisyona başvurmaları. 

7-12-17-22 

------------~~------·--------------------------------

Algopan , Algopan ... 
Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınl,ğında muannid sinir iztirabında 

en iyi deva Algopan dır • 

Algopan bu hastalıkları,rahatsızlıkları alır koparır ve atar. 

Yalnız ve musırren Algopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur 
Her eczanede bulunur . 24 8966 

.-----------------------~~ ~~~~~~~~~~~~---: 

Doktor operatör Yusuf Ziya Ôzbakan 1 

Tetkik seyahatinden gelmiştir. Hastalarını her gün 
sabahtan akşama kadar Hilaliahmer caddesindeki 
muayenehanesinde kabule başlamıştır. 8498 3 5 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

farı bulup getirenlerin ayrıca mem- , ,_ ____ _ iş kanunu 
nun bırakılacaklarını ilan eylerim. 

Kurtuluş mahallesinde 
oturan Mesud oğlu ara

bacı Muhiddin 8506 

rını işletmek ve kıymetlendirmek 
için Türkiye'ye işbirliği teklif etmek· 
tedir. lrana kadar uzanmış olan Tür· 
kiye seyahati esnasında Dr. Schac
ht, kaılı anlaşmalar için müzakere· 
)erde bulunmuştur. 

* 
lngiltere, ltalya ve Almaya'nın 

faaliyet ve teşebbüslerinden telaşa 
düşmı·ktedir. Almaya'nm küçük As 
ya'da bulunması, lran'ın lngiliz tesi 
rinden sıyrılması ve Hindistan'ın ka· 
ra ve hava yollarının dıimi bir teh
dit altına girmesi demek olur. ita!· 
yanın Tobruk ve Rodos'da mevcudi
yeti Avrupa ile Hindistan ve Asya 
arasının kesilmesi ve Mısır gibi filis. 

tin'in de tehdit altına girmesi demek 
olur. 

Karadeniz'in kapalılması ile be· 
ra'>er Rus yardımının imkansız bir 
bal alacağı; Kafkasya, Irak ve Ro
manya'dan petrol tedarikinin İm· 
kansız bir şekle gireceği; Suriye ve 
Lübnan'ın elden çıkarılmış olacağı; 
daha şimdiden hasmın iştiha na· 
zarları celbeden Cibuıi'nin müda
faasının imkansızlaşacağı; Hindiçi · 
ninin Avrupa faşizminin müttefiki 
olan" Japnyan'ın hırs ve iştihasına a· 
çık kalacağı dikkat nazarında bulun
durulacak olursa Fıansa dahi. ken· 
di tamamiyeti mülkiye ve emniye
tinin ve sahibi bulunduğu müstem. 
leke imparatoluğunun ne kadar teh· 

..likeye maruz bulunduğunu bir türlü 
tayin edeıııiyor, demektir. 

Kanıın No_ 3008 : 

-Dünden artan-

Kabul tarihi : 8161936 

Neşri tarihi : 151611936 

Madde 19 - İşçi ücreti, en- geç, haftada bir tedaviilü mecburi para 
ile ödenir. Ancak işçinin muvafakatile bu müddetin iki hafta veya bir ay 
olarak tesbiti de caizdir. 

Devlet, vilayet ve belediyelerle bunlara bağlı müesseselerde çalışan 
işçilerin ücretleri ayda bir verilebilir. 

Madde 20 - iş akdinin feshinde veya işin hitamında işçi ücı etlerinin 
derhal tam olarak ödenmesi mecburidir. 

Madde 21 - işveren, her tediyede işçiye ücret hes 1bını gösterir bir 
pusula vermeğe veya işçinin yanında bulunan buna aid deftere bu hesap
ları kaydetmeğe mecburdur. Bu muameleler her türlü resimden muaftır. 

Madde 22 - iş akidlerinde iş verenin tazminat karşılığı olarak işçi 
ücretlerinden muvakkaten alıkoyabileceği miktar, on haftada müsavi taksit· 
lerle kesilmek üzere, işçinin on günlük ücreti tutarından fazla olamaz. 

Bu kesilen tazminat karşılığı bütün iş müddetine şamil olup bundan 
bir miktar mahsub edilince yeniden tevkifat icrası caizdir. 

Madde 23 - işçi ücretlerinin ayda otuz liraya kadar olanının haciz 
veya başkasına devir ve temliki caiz değildir. 

Kanunen iaşe ve nafakası işçinin üzerine düşen aile ferdlerine tahsis 
edilen meblağlar yukarıdaki fıkra hükmüne tabi tutulmaz. 

Madde 24 - Mecburi askerlik hizmetinden başka manevra veya her 
hangi bir sebeple silah altına alman işçinin, işverenle münakid iş mukavelesi, 
işin.len ayrıldığ; günden itibaren iki ay sonra münfesih sayılabilir. işçinin 
bu hak.tan istifade edebilmesi için o İşte en az bir yıl çalışmış olması şart
tır. Bir yıldan fazla çalışmış olan işçiler hakkında her bir ay fazla çalış
maya mukabil ayrıca iki gün ilave edilir. Şu kadar ki, bu müddet, hiç bir 
suretle doksan günü geçemez. 

Mukavelenin mi1nfesih sayılabilmesi için beklenilmesi lazımgelen za
man zarfında işçinin ücreti işlemez. Bu müddet içinde iş akdinin başka 
kanuni bir sebebe müsteniden işveren veya işçi tarafından feshedildiği öte
ki tarafa ihbar edilmiş olsa bile, bu ihbarın tazammun ettiği kanuni 
mühlet, işbu müddetin bitmesinden sonra işlemeğe başlar. 

Ancak iş akdi esasen muayyen bir müddeti ihtiva edip de bu müddet, 
yukarıda yazılı müddet içinde kendiliğinden bitiriyorsa, işbu madde hü· 
kiımleri tatbik edilmez. 

8303 -Sohu var -
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Adana Borsası Muameleleri -1------------------·-~.ı Aziz pamukçu f 
•• •• •• 1 

CiNSi 

Kapımalı pamuk= 

PAMUK ve KOZA 
Kilo 

En az 
K. S. 

Fiyah 

En çok 
K. S. 

Piyasa parla~ • 
Piyasa t ell1 izi~,,---ı-----ı 

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 40 42,00 

YAPAGI 

Sahlan Miktar 
Kilo 

Beyaz 1 
ı-..,.S,..,iy"'a'ı;-------- ---- - - - - - - ----------

ÇIGIT 

- Ekspres 1 1 iane 
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--ı- -,, uTohumluk,, 

:; U BU BAT 
Buğday Kıbns 

ı--~"-..,Y~e_rl_i --=--=--=-== 4~12~,--
Mentane -ı 

ı-------

" 3,25 
---ı---

Arpa 
Fasulya 

ı-..-,...-7------ı---------ıı---------ı Yulaf 
Delice 

-.-,-----------1----1-----1 
Kuş yemi 

·-=-"-'--------1------1-----·:------~ 
Keten tohumu 1 
Mercimek -- - - --

- "'Su_s_a_m ______ 1M ,50- 15,75 - - - ----

UN 

1 
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.>1. uç " " 1600 ; ~ 1-Simit ,, ı--m---• 
:;; ~ -Dört yıldız Cumhuriyet ı_E~--- ı 
~ (.)oı-ü~ç----·~· ---""'------ 625 

Simit ,, l 

Livt'rpol Telgrafları 
10 I 9 I 1937 

Sanıi.m Pe.rı.e 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 
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KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve ka plarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su · 
lan ve gazozları sıh· 

hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YAD ELEN içiniz . 

K. A Y A D E L E N~ 
KA y ADELEN SU· 

lan ve· gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

farı ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

U R K S O Z U rikasından: 
. Muhterem müşterileri 

zin dikkat nazarların 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

11 .. nl r Reklam bir ticaretha
nenin, bir müessesenin 

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

Renkli işler r~n~~n~:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin.z . 

Kitaplar Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

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

r Kütüphanenizi güzelletişrmek 

istiyorsanız kitaplarınızı Türk 
sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Tiirksözünde 
yapılır . 

Cildl 

Tabla Resmi evrak, cedveller, defler· r !er, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
ya pı lır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö

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

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

Fabrikamızda müşterileri miti 
bulunan, balye,kütlü,koza çiğit! 
fabrika kendi namına sigorta e 
memekte olduğundan sayın ın' 
rilerimizin kendi namlarına ın 

rını sigorta ettirmelerini , aksi . 
dirde fabrikanın hiç bir mesul 
kabul etmiyeceğini beyan ve 
e) l ·riz.8504 2-3 

Seyhan defterdarlığıO 
dan : 

Vilayet dahilinde açık bul 
10, 16, 20 lira maaşlı veya ıııu 

ücretli Maliye memurlukları 
22-9-9~7 çarşamba gii ıü Vil ' 
Hükumet Konağında müsabaka 
tihanı açılacaktır . Memuıin k h 
nundaki evsaf ve şeraiti haiz o 
!arın evrakı müsbitderile biri 
imtihan gününden iki gün e 
müracaat etmeleri ilan olunur.8 

-----------·-id; 
Bugece nöbetçi eczane 

Yeni postane civarında 

Fuat eczanedir 

Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 

Bütün dünyaca, sağlamlığı ile tanınmış ve her tarafı en yüksek lngiliz 
çeliğinden yapılmış meşhur 

RALE} GH Dünyanın en sağlam, en zarif, bisikletidir. 

RALLİNİN Muhtelif tipleri vardır. 

RALLİ Markada, bisikletteki en son tekamülü göreceksiniz. 

Satış yeri : Dörtyol ağzı Kolordu caddesi 

8437 12-15 

M. Dedeojilu 

g. A. - ------------

Dr. Hamdi Onaı· nı 

il\ 

Seyahattan dönmüş ve istiklal mektebi kaışısındaki muayenehanesı di 
hastalannı kabule başlamıştır. 8474 7-7 ııı 

n; 
------------------------~-----------~_,.,q 

----------, 
TÜRK§ÖZ ··, 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

ı -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

1 

zammedilir. 
2 - ilanlar için idareye müra

caat edilmelidir . 
~ _J 

di 

Aşçı ve hizmet9 K 

aranıyor 
il\ 

il\ 
b 

Evde çalışmak üzere bir ka e 
aşçı ve bir hizmetçi aranı} or. M 
baamıza müracaat edilmesi. 

Radyo 
Markoni 

Dünyanın en güzel, e s 

hassas makinesidir 

Türkiye İş bankası Adar! k 

'"' KA y ADELEN gazozlarını alııken şişelerdtki kıırnızı ( KA YADE- 1 

LEN) tapalarına dikkat tdiniz. KAY/ıDELEN Tırnıit leri: Mersin ve ı ---------İ-k-i -yeni model 
Adana KAY />.DELEN deFolarıdır . Eü)i.k dan acaral<r: 1CO kuruşa ev· 

Adana orman muamelat 
memurluğundan: 

şubesi müdürlüğündel1 ııı 
Türkiye iş Bankası Adana i 

besi tasarrufunda bulunan aşağıd §İ 
emlaki satmak veyahut kiralaıt1' 
arzusundadır. isteyenlerin hergürı il 

leden evvel Banka idaresine müt 
caatları rica olunur . 

lerinize gönderilir. 
Menbadrn Kıyadelen nıkleden ugcnlaı t.er refcı de Kayadelen suyu ile 

20 y ı k anmak t adır . 8493 

------~~---·---------------------------~ ı 

DOÇ-PEKARD 
Tenezzüh otomobil v.e kamyonları 

VE 

Caterpillar -Con-Dir 
Tank traktörleri 

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

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

ile satılmaktadır. 
Peşin ve veresiye satış yeri 

Ş. Rıza İşcen 
Yeni Mağaza 

17 7966 

ASPiRA öR 

Sıhhat Müdürlüğünün fabrikalar için 

tensip ettiği yegane Toz çekme boruları Ve 

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

Sipariş vukuunda derhal yapılır. Ve hariçten sipariş kabul edilir. 

Müracaat : Karasoku Alemdar sokağı K. 

Ahmed Ôğülen 
8402 14-15 g. A. 

6 Eylfıl 937 gününde icra edi
lecek idaremiz anbarında mevcut 
emvali mazbuta satışının meşru ma
zeret dolayısile komisyonumuzun tam 
teşekkül edememesinden satışın 13-
9-937 pazartesi gününe talik edil· 
miştir. Taliplerin eski şerait dahilin
de saat on beşte başlanacak satışa 
iştirak etmeleri ilan olunur. 

8500 2-2 

Kiralık ev 
Kız Lisesi civarında üç oda mut 

bak ve müştemilatı havi bir ev ki
ralıktır. lstiyenlerin matcaamız ida. 
re memuruna müracaatları ilan olu· 

nur. c 

.------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

1- Atatürk parkı karşısında ( d 
arsası r a 

2- Asri sinema karşısında A "" 
karcalının büyük evi ıt; 

3- Atatürk parkı şimalinJe l liı 
ni cadde üzerinde mühendis llha P 
evi civarındl arsalar v 

4- incirlik ve Sarrafın da ka 
mevkilerinde üç bin küsur dönii &t 

arazi .8502 9· 12 •16 19 22·26 30 M 

so 

Kiralık koza deposı 
atı 

Borsakarşısında Çocuk oyuO be 
yeri yanında yüz kantar koza istiar de 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyl ed 

ferin matbaamız idare memur .ıo1 

müracaatları ilan olunur . 

c gi 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaa ı 

o 


