
Ferid Gnven !!!!""!"!~'!'!\11 

SAHiP ve BAŞMUHARRIRı •• •• Perşembe 

16 Eylul 937 
Kuruluş Tarihi Onilçüncii Yıl - Sayı : 3932 

1 

1 KAnunıaani - 1924 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 1 
S Kuruş 

t 

iT ALYA CEVABiNi VERDi 
Akdenizde müsavi kontrol 

hakkı istiyor 

Nyon · anlaşmasında 
tadilit mı yapllacak? 

İtalyan gazetelerine göre: 
Akdeniz anlaşması, korsan gemilerini 

lngilterenin Akdenize fazla kuvvet 
tedipten 
sokması 

ziyade Fransa ve 
için tertibedilmiş 

Edenin radyoda nutku 
Cenevre : 15 (Radyo) - İngiliz 

Hariciye Nazırı B. Eden Nyon konfe. 
ransı neticeleri hakkında radyoda 
biı nutuk vermiştir. İngiliz Nazırı bu 
nutkunda, konferansın toplanmasını 
icabeden sebepelri izah ve iki gün 
gibi kısa bir zaman içinde elde edi-

len mühim neticelerin • mahiıı;etini an. 
!attıktan sonra demiştir ki : 

" Öyle zannediyorum ki, Akde
nizdeki denizaltı gemilerinin korsan. 
lığının artık önüne geçilmiştir. Akde· 
nizde bir polis teşkilatı tesisine mu· 
vaffak olduk . Yeniden korsanlık ya· 
pacak her hangi bir denizaltı gemisi 

MİLLETLER I F· ı · ı· . . . d 
cEMtYErtNDE ı ıs ın ışının . a-
ha uzayacağı anlaşılıyor 

Filistin taksim edilecek 
Yahudi muhacereti durmıyacak 

Cenevre : 15 (Radyo) - İngilte· 
renin , Filistinin taksimi hakkında 

Milletler Cemiyetine verdiği muhtıra· 
nın tetkiki şimdilik geri bırakılmış
tır . 

Milletler Cemiyeti, lngilterenin 
reyini almak üzere bir taksim pliinı 
hazırlıyacaktır. lngiltere, bu yakınlar
da mali meselelerin halli için Filistine 
bir heyet gönderecektir. Bay Eden 
İngilterenin bu teşebbüsünü sosyeteye 
bildirmiştir. 

Fransız Hariciye Nazırı Bay Del
bos, İngiliz harir:iye nazırı Edenin bn 
husustaki noktainazarlarma iştirak 
etmektedir. 

Polonya hariciye nazırı Albay Bek 
Polonyanın Filistine karşı olan husu
si alakasını izah etmiş ve Polonyadan 
mümkün olduğu kadar fazla Yahudi. 
nin Filistine muhaceretinin teminini 
istemiştir. 

Sanıldığına göre, başlıca şu esas· 
lar göz önünde tutulmaktadır: 

1 - Bugünkü mandanın başka 
şekle sokulması. 

2 - Filistinin taksimi. 
3 - Mukaddes yerler için başka 

türlü kayıtlar konması. 
Filistin işinin halli , Milletler 

Sosyetesinin ancak bundan sonraki 

Filistin işinde İngiliz tezini himaye eden 
Delbos, Eden ve Bek 

toplantı devresinde kabil olabilecek· 
tir . 

Varşova: 15 (Radyo) - Gazete. 
!er , Filistin meselesinin muhacereti 
dt!rdurmıyacak şekilde halledileceğine 
emin görünmektedir. Polonyadan bir 
çok kimseler Filistine hicret etmek 
üzere bulunmaktadır. 

Hatay asayişi için 
kat'i tedbirler 

Hatayda karakollar kaldırıldı 

Delege bir beyanname neşrederek halka 
itimat ettiğini bildirdi 

HADiSEYE SEBEB OLANLAR BUNDAN BÖYLE 
DERHAL CEZALANDIRILACAK 

Antakya : 15 ( TÜRKSÖZÜ mu· 
habirinden ) - Artık Halayda aşayiş 
yolunda ciddi tedbirler alınıyor . 

Dün sabah, belediye dairesinde 

toplanan mutad davettiler Delege 
namına Liyötnan Alfonsi tarafından 
okunan aşay·daki beyannameyi din· 
- Oerlel dördUncU s;ıhlfede -

derhal cezasını görecektir. 
Londra : 15 (Radyo) - Salahi· 

yettar mahafile göre; Akdenizdeki 
kontrnl işinde taoiamile anlaşılmış ve 
teşriki mesai keyfiyeti de halledilmiş 
bulunuyor. Kontrolde mıntıka tesbit 
edilmemiştir. icabında bir lngiliz ge· 
misi diğer mıntıkaların içinde de 
korsanları takibedebilecektir. Bir Türk 
veya Sovyet veya Yunan gemisi de 
korsan bir gemiyi Cebelüttarıka kadar 
takip ve isterse bu mıntıkalarda ika
met edebilecektir. 

Anıa,ma tebllö edlldl 
Roma : 15 (Radyo) - ltalyanın 

Akdeniz anlaşması hakkındaki cevap 
dün gece lngiliz ve Fransız mümes. 
siUerine verildi. ltalya bu cevabinda 
kontrole tavzif edilen devletler ara· 
sında hak gözetlemediğinden bahset
mektedir. 

'halyap gtlra vaziyet 
Roma: 15 (Radyo) - Jurnal" d, 

İtalya gazetesi bu sabahki sayısında 
diyor ki : 

., Fransa ve İngiltere kendilerine 
Akdenizin hayat kısımlarını ayırmış-: 
!ardır. 

-Gerisi dördüncü sahifede -

UmM 
Mazarik 

Nevzad OUven 

M azarik öldü .. Çekoslovak 

Cumhur Reisi Beneş Çe· 
koslovak milletine . 

- Çoluk çocuk , kadın, erkek, 
bütün Çekoslovak milleti ağlayınız. 
Göz yaşlarınızdan utanmayınız,çün
kü, babanız ölmüştür. diyor . 

Reis Mazarik'in ayrılmaz bir mü• 
cadele ve iş arkadaşı olan B. Be· 
neşin bu sözlerinde, bütün bir milletin 
saadetine, ve büyüklüğüne çalışmış 
olan bir insana karşı duyduğu derin 
muhabbetin en samim1 ve içten bir 
ifadesini bulmak lazımdır . 

ihtiyar Mazarik bütün milli ide· 
allerini gerçekleştirdikten sonra göz· 
lerini, dünyaya doyarak ve arka• 
sınrla hiç bir emeli kalmadan kapa· 
mış mesud insanlardandır . 

Mazarik , büyük bir alim , bü· 
yük bir filesof olmaktan başka , 
yirminci asrın yetiştirdiği devlet 
adamlarının da en büyüklerinden 
biri idi . 

Bir gün maruf lngiliz muharriri 
B. Bernard Chov'a sormuşlar : 

- Dünya milletlerinin bir fede· 
rasyon h.dinde idaresi mümkün ol· 
saydı , bu federasyona reis olarak 
kimi münasip görürdünüz ? 

lngiliz muharriri tereddüt etme· 
den : 

- Mazarik'i ! demiş . 
Mazarik son asrın en büyük va· 

tanperverlerinden birisi de olmuştur. 
Büyük Çekoslovak vatanperveri 

Salacky : 
-Bohemya, Avusturyadan evvel 

mevcuddu . Ondan sonra da mev· 
çud olaçaktır . ,, demişti . 

Bu gUnlerde kanlı çarpı,malara sahne olacaöı anlaşılan Şanghayın umumt bir giirUnu,u 

Çekoslovakya -
nın matemi 

Cumhur Reisi : 
" Kadın , erk~k , çocuk ! 
Ağlayınız . Babanız öl
müştür 1,, 

diyor. 

Bay Bene, 

Prag : 15 ( Radyo ) - Reis Ma
zarik ölümünü müteakip şatosunun 
birinci katına nakledilmiş ve yüzünün 
kalıbı alındıktan sonra tahnit edilmiş
tir . 

Cenaze Praga nakledilecek ve pa
zartesine kadar orada teşhir oluna· 
caktır . Pazartesi günü muazzam bir 
cenaze merasimi yapılacaktır . 

Cumhur reisi B. Beneş'in bir nut
kundan sonra cenaze Vilson istasyo· 
nuna götürülecek ve oradan reisin 
aile mezarlığına naklolunarak Bayan 
Mazarik'ın yanına gömülecektir . Bü · 
tün Çekoslovakya ölüm haberini al· 
<lığı andan itibaren matem yapmağa 
başlamıştır . 

Bütün evler , otobüsler , husus! 
otomobiller , tramvaylar siyah tülle 
örtülmüş bayraklar asmışlardır . Re· 
isin cenaıesi eski muhariblerden mü· 
rekkep bir şeref muhafız kılası tara· 
fından beklenmektedir . Dün Cum· 
hur Reisi B. Beneş bütün Çekoslo· 
vakya halkına hitaben Radyoda kısa 
bir nutuk söylemiş ve ezcümle de
miştir ki : 

" Kadın , erkek, çocuk 1 Ağla

yırıız 1 Göz yaşlarınızdan utanmayı

nız . Babanız ölmüştür . Şefinizi kay· 
bettiniz . Mazarik adı Çekoslovak
yanın en büyük şerefidir . ,, 

Bu kehaneti , bilhassa umumi 
harp içinde ve vatan dışındaki yo
rulmak , yılmak bilmiyen mücadele 

Japonya, Çinin Milletler Cemiye
tine müracaatını faydasız buluyor 

Japonlar Amerikan has• 
tahanesini bombaladı 

Çinlilerden otuzbin yaralı 
yirmibin ölü vardır 
Çin tayyareleri bir Japon 

destroyerini dün batırdı 
Ruzvelt Amerika ticaret gemilerini, Çin ve Japon

yayaesleha ve mühimmat götürnıekten menetti 

Ruzveltln bir kararı 

Vaşington 15 [Radyo] - Cumhur 
Reisi Ruzvelt, n~ettiği bir emirname 
ile ticaret gemilerini Çin ve Japon. 
yaya esleha ve mühimmat götürmek. 
ten menetmiştir. 

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

Adana ,ehlr telefon santra· 
lı gecelerl, bllhassa saat 24 
den sonra işlememektedir • 
Buna sebeb nöbetçi santral 
memurunun uyumasıdır. 

Evvelkl gece gerek polis 
santralı ve gerekee polls kara
kolu , ,ehlr santralının bu va
ziyetini tesblt etmı,tır. 

Bu vaziyette bir yangın teh
likesi karşısında lttalyayl bul· 
mak imkanı olmadıOı nazarı· 
dikkate alınırsa bu hareketin 
ne bUyUk mes'uliyet doOuraca· 
jiı aşlkllrdır. 

Böyle olmasa blle , şehir ı 
santralına bir ücret veren abo
nelerin her dakika, her taraf· 
la konuşmak arzusunun yerine 
getlrllmesı lazımdır. 

Esasen yalnız gece için da
ğll, gUndUz muhaberatını da 
lslah için santral teşkllatı me
mur kadrosunda deOlşlkllk 
yapmak, ciddi bir disiplin tesis 
etmek, santralın başına tecrU
beli, faaı, centıımen memurlar 
getirmek l.lzımdır. 

Son dakika -

Cumburreisinin bir beyanatından 
evvel Çine ondokuz bombardman 
tayyaresi nakletmeğe hazırlanmış olan 
bir vapur hareket etmek üzere iken 
geri dönmesi içn emir almıştır. 

B. Ruzvelt bitaraflık kanununun 
şiddetle tatbikine nezaret edecektir. 

Şanghay: 15 [Radyo] - En de. 
ğ'erli kıt'alardan miirekkep olan dört 
Çin fırkası, Japon kıt'alarının kara
ya çıkmasına ve bunların Şanghaya 
doğru ilerlemesine mani olmak için 
Pu • Tunga varmıştır, 

Şanghayda Japonlar 
siperler bazırlıyor 

Şanghay: 15 [Radyo] - Dün 
Şaoghayın sivil merkezlerini zapteden 
Japonlar, bu mıntıkalarda derhal siper 
!er kazmağa başlamışlardır. 

ÇCnlllerden 20 bin ölU 
30 bin yaralı 

Roma: 15 [Radyo] - Şanghaydan 
haber verildiğine göre, muharebenin 
başlangıcındanberi yalnız Şanghay 
cephesi üzerinde Çinlilerden 20 bin 
kişi ölmüş, 30 bin kişi yaralanınıştır. 
imtiyazlı mıntıkalarda hava bombard
manlarına kurban gidenler bu sayıya 
dahil dekildir. 

Tokyo: 15 [Radyo] - Resmi 

mafıafil, Çinin Milletler Cemiyetine 
müracaatı hakkında manalı bir sükıi 
muhafaza etmektedir. 

Bu mahafile göre; Japonya her 
ne renin kararı olursa olsun üçüncü 
bir tarafın Çin • Japon harbine mü· 

- Gerisi dördüncü sahifede-

ve mesaisinin neticesi bir mucize TEVFiK ROŞ'TO ARAS YARIN DÖNÜYOR 
ile gerçekleştirmiş olan Mazarikdir. Ankara: 15 (A. A.) - Nyonda imza edilmiş olan anlaşmanın tasdikine 

Mazarik , Çekoslovakyanın istik· mütedair kanunu Büyük Millet Meclisinde bizzat Başvekil ismet İnönünün 
la.J ve kurtuluş mücadelesinin ruhu müdafaa edeceği cihetle Cemiyeti Akvam Asamblesinde Türkiyeyi temsil et· 
olmuştur . Bunun içindir ki , onun mekte bulunan Hariciy;ı Vekili Doktor T~vfik Rüştü Aras'm Ankaraya ırel· 
Blümü kar§ısında bütün Çekoslovak· mesine lüzum kalmış olduğunu Anadolu ajansı haber almıştır. 
Ya derin bir acı duyuyor ve bol bol MiLLETLER CEMiYETi ÇIN m0MESSILINI DiNLEDi 
göz yaşı dökiiyor . Hayatını bir mil• Cenevre: 15 (A. A.) - Millettler Cemiyeti Asambb!esi bu sabah tahdidi 
Jetin kurtuluş ve saadetine hasret· teslihat işJ.,riyle meşgul olacak olan üçüncü komisyonu teşkile karar vermiş. 
miş bir adam için bundan daha bü. tir. Çin mümessili Şarki Asya hadiseleri aakkında dinlenmiştir. 

yük ve çlaha hakiki mOkMat olamaz. I•••••----------------,-------



Sahife 2 

SAADET 
Yazan : Andre Maurala 

Bakımsız bir bahçeyi nasıl yabani otlar kaplarsa , itinasız aşk da ayni 
şekilde çok çabuk, şefkatsiz hislerle muhat olur. Can sıkıntısı , yeknesak
lık, hastalık ve üçuncü şahısların kıskançlık ve hasetleri aşk üzerinde hep 
zehirli tesirler ika ederler. 

Bunlara karşı iki tedbir vardır : Biri evlilerin saadet ve birleşmeyi han
gi şart altında olursa olsun her türlü harici tesirden masun bulundura· 
caklarına ahdetmeleri ve bu ahde sadık kalmalarıdır. Yorulmadan, bıkma· 
dan izdivaç bağında her kopan ipliği tekrar örmek üzere sarsılmaz ka· 
rarlar veren çiftlerin ikinci tedHrleri de şudur : 

c:rbirlerine kaışı en son haddine kadar samimi ve dürüst davranmak 
kararı. Esrarlı ve gizli hisler geçici aşklara aittir. Halbuki izdivaç itimat 
ve erı ·yet işidir. Birbirine her şeyi söyliyen ve itiraf eden çiftlere karşı 
haricin i aneti imkansızdır. izdivaçta devamlı saadet ancak bu iki şartın 
birleşmes,ne bağlıdır. Aşkı dostlukla kuvvetlendiren çiftler için zeval 
mevzuu bahsolamaz . 

uh ve g ·· zellik 
•• •• Vücudu 

kadına 
ve yuzu güzel diye her 

doğru mu? güzel demek 

Bu yazıyı güzel bir kadınla uzun 
bir münakaşadan sonra yazıyorum . 
Münakaşa mevzuunu size de kısaca 
anlatayım : Güzel kadın güzelliğine 
son derece mağrur , her. şeyin bu 
güzellikle başlayıp güzellikle bitti. 
ğine kani .. ( Güzelim ya her istedi· 
ğimi yapar , herkesi kendi arzula 
rıma rameder • bildiğim gibi yaşa. 
rım 1 ) diyor . Fakat güzelliğini de 
bir türlü tarif edemiyor . 

Bense işin sade güzellikle bit· 
mediğini iddia ediyor ve tezimi şöy· 
le müdafa;ı ediyorum : 

Bir akşam üstü asfalta kır. 
dar çıkınız . Caddede bir çok ve gü· 
zel kadına rastgelirsiniz . Boy bos 
yerinde , göğüsler gergin , nice 
güzel yolunuza çıkar , 

Dükkanlarda çalışan bir çok gü· 
zel bayanlar , körpe kızlar vardır . 
ince ve narin vücudlarile olgun ka. 
dm namzetleri bu genç kızlar da 
şüphesiz ki güzeldirler . 

Fakat acaba ( Güzel ) sıfatını 
böyle bir ibzal ile her taze kadına 
takmak doğru mu ? Hayır 1 Çünkü; 
( Güzellik ) vücud ve yüz güzelli· 
ğinden çok daha derin bir şey ifade 
etmek lazımgelir . Bir kadındla , 
estetik ve ilhamkar bir ruh güzelli· 
ği lazım değil midir ? 

Bir çok esrarı bir araya topla· 
yamı yan ve bir erkeğin bir çok aç· 
!ıklarım doyuramıyan bir kadına 
kolları bacakları düzgün diye ( Gü· 
zel ) ismini takmak doğru olur mu? 
Erkekte bir çok hisleri birden tah· 
rik demiyen kadın , nasıl olur da 
hakıki ( Güzel ) olur ?. 

'zce ve vücutça bir çok güzel 
kadınlar gösterilebilir ki hakiki ka· 
dın sih r ve füsunundan mahrum 
oldukları ıçin bunlar erkeklerce sa · 
dece bir (d i) telakki olunurlar. Bir 
çiçekçi dükk "nının c ııekanında kar 
yağarken aça ı ve sırf r nkten iba· 
ret kokusuz gı.:ler gibi olan güzel 
kadın neye yarar ? Yarı bele kadar 
arkası çıplak mayolatla plajlarda 
az mı (et güzeli) kadın görüvoruz ? 
Biz <le bunların bıraktıkları intibalar 
geçici bir sağnaktan başka bir şey 
mi ? 

Bu münakaşa yolundan giderek 
şu neticeye vasıl oluyorum: Ruhan 
basit, zar gibi ince olduğundan bü· 
tün deruni heyecanları hastalıklı ve 
dun zeka sahibi bir kadının (Güzel) 
olmasına imkan yoktur. Kendine 
has bir karakteri ve içten gefen bir 
ateşle nurlanmış şahsiyeti olmıyan 
bir kadın sadece güzellik müsabaka· 
larında şeritle ölçülen güzellikten 
J;ıaşka bir şey t'msil edemez. Böy· 

Yazan: • • • 

le (Güzellik) olsa olsa, bir mankenin 
işine yarar. 

Bugünün kadını vücudunun ve 
yüzünün güzelliğine beslettiği ihti· 
mamın birazını da içinin ve hislerinin 
güzelliğine hasretse çok isabetli ha· 
reket etmiş olur. Çünkü yüz ve vü 
cut güzelliği elbise modelleri gibi 
zaman zaman değişen şeylerdendir. 
Bazı devirlerde incecik zayıflar, ba· 
zı devirlerde de tombullar moda 
olur ve bunun için de bu güzellikle· 
re güvenmek doğru olmaz. 

Kadınlarda esrarengiz bir güze[. 
lik unsuru vardır ki bu mevcut ol· 
cluğu takdirde o zaman hakkile 
(Güzel) olur. 

Bu unsur nedir ? Bu esrarengiz 
izahı güç sihir ne gibi bir şeydir ? 
Bunu tarif etmeden evvel size evve· 
la şunu itiraf edeyim ki ben vücut 
ve yüz güzelliğini inkar edenlerden 
değilim . Hatta bunun meftunların. 
dan biriyim , Fakat bir kadında 
ruhi güzelliği olmıyan bir kadında 
vücut ve yüz güzelliğinin kıymetten 
düşük bir meta olduğunu iddia edi. 
yorum. 

Kadını güzelleştiren füsunlar ara. 
sında şefkat, iyi kalblilik, arkadaş. 
!ık ve fedakarlık gibi evsaf öyle mü
him şeylerdir ki bu cihetleri noksan 
olan kadın benliğinden büyük kayıp. 
lara uğrar. 

Bunlardan başka bir kadının gü· 
zel olması için canlılık ta şarttır. Bu 
saydığım evsafı bir araya toplamış 
bir kadının biraz ağzı büyük, yahut 
ta bil ekleri biraz fazla kalın diye 
(çirkin) addedilmesine imkan yok 
tur. 

Geniş omuzlu, uzunca boylu , es 
ki bir Yunan vazosu gibi muntazam 
ve mütenasip yüzlü, kalın, parlak 
saçlı, uzun kirpi ki', düz ve munta· 
za ıı buıunlu, k ... lınca ve hisli dudaklı 
ve nihayet göğiis dik ve kalçaları 
arkasından bakınca hir kadın oldu. 
ğ na şüphe bırakmıyacak kadar ge· 
niş, bacakları biraz kalın, fakat mev· 
zun; işte güzellik müakaşasına tutuş· 
tuğumuz muhatabım dukadar güzel 
bir kadın. 

Ve ben gene ona diyorum ki; 
bir kadın bu kadar güzel ve insanın 
bir görüşte kalbini durduracak ka. 
dar tatlı bakışlı olmasına rağmen 
sadece güzelliğine mağrur olursa 
yanlış hareket etmiş olur. 

Hele bunlar üzerinde fazla du· 
nış ve etrafındakilere bunu hissetti· 
rirse büsbütün yanlış yola skpmış 
demektir. 

(Güzel) kadın yüz ve vücut tu· 
valetine ne kadar ihtimam ediyorsa, 

İlk okullarda 
Kayıdlar bugün başlıyor 

Bugünden itibaren ilk mektep. 
!erde kayıd muameleleri başlıyacak. 
tır . Kayıd için lazım olan kağıdlar 
şunlardır . 

1 - Aşı ka~ıdı 2 - nufus ka· 
ğıdı 3 - sıhhat raporu . 

DUn maarif mUdUrünUn ba•· 
kanlığında bir toplantı yapıldı 

Dün kültür Direktörü Nadir 
Arat'ın riyaseti altında ilk mektep 
baş muallimleri , yeni ders ve mek
tep hazırlık'arı üzerinde konuşmalar 
yapmışlardır . 

Belediye Reisi 
Turhan Beriker geldi 

Bir aylık mezuniyetini lstanbul 
da geçirmekte bulunan belediye 
reisimiz Turhan Cemal Beriker dü:ı· 
kü lstanbul trenile şehrimize dön
müştür • 

Dün şehrimizde hava sisli ve sı · 
kıntılıydı. Sıcak bir rüzgar gece ya. 
rısına kadar devam etti. 

Dün en •çok sıcak gölgede 36 
santigrat dereceydi, 

Ceyhanda 
Yol kesen haydutla
rın hüviyeti anlaşıldı 

Ceyhan : 15 (TÜRKSÖZO mu
habirinden) - Azizli köyü ile Yas 
sıca köyü arasındaki köprü başında 
bir soygunculuk hadisesi olmuştur. 
Edindiğim malumatı kısaca bildiri· 
yorum: 

Osmaniyenin Gökdere köyünden 
Ceyhana araba ile gece vakti gel· 
mekte olan Fazlı ve arkadaşları 
Ceyhanın Yassıca ile Azizli köyleri 
arasındaki köprü başında meçhul 

bir bir kaç kişi tarafındaıı döğülmek 
suretile soyulduklarını zabıtaya ha· 
ber vermeleri üzerine zabıtanın yap· 
tığı sıkı tahkikat ve araştırma neti. 
cesinde, Fazlı ve arkadaşlannı soyan 
ları meydana çıkarmıştır. Bunların 
Yusuf ve diğer bir iki arkadaşı ol· 
duğu, hadisenin vukubulduğu gece· 
nin gündüzünde öğle trenile Yassıca 
ile Azizli kö)ü arasındaki durakda 
inen ve hadisenin vukulıulduğu köp 
rü altına gelerek orada kaldıkları , 
ayni günde mezkur köprü al•ında 
sığır arının aşında l.ıulıın~n Çoban 
Yakulıun ifadesinden c.nlaşılmışlır . 
Zabıta suçlulorı yakalam:ık üzere 
takibat yapmaktadır. 

içini de öyle bir ihtimam, şefkat ve 
herkese karşı İyi hislerle doldurma
lıdır ki gözl~rinin parlaklığı sadece 
tecessüsten değil, içten gelen bir 
anlayışla bir kat daha kalbe işlesin. 
Kim ne derse desin muhatabımın 
çok güzel bir kadın ve nadir bulu. 
nur bir taze olmasına rağmen ben 
onu eğer ruhi güzelliği olmasaydı, 
sadece yüz ve vücut güzelliği için 
şimdiki gibi takdir etmez ve (güzel) 
telakki etmezdim. Çünkü ruhi güzel· 
likten mahrum icadının (güzel) ol111a· 
sına imkan olmadığmı birçok tecrü· 

beler neticesi biliyorum, 

Radyo ruhsat 
bedelleri 

Bu ay sonuna kadar ruh
sat harçlarını ödemiyen
ler para cezası görecek 

Radyo ruhsat bedellerinin öden· 
me müddeti ey!Cıl 937 ayı sonunda 
bitmektedir. 

Bu müddet içinde borçlarını tel· 
graf müdürlüğüne götürüp yatıı mı· 
yanlar para cezası vermeğe mecbur 
tutulacaklardır. 

Ceza mikdarı, ruhsat bedellerinin 
yüzde yirmisidir. Gecikenler, ruhsat 
borçlarını yüzde yirmi zamla ödeye· 
ceklerdir. 

Borsoda alım satım 
Dün ticaret ve zahire borsasın· 

da satılan ürünler.ve fiatları şunlar
dır : 

Piyasa parlağı : 17,'}.66 kilo , 
fiatı 30-32 ; klevland: 119,102 
l.ilo, fiatı 41,50 - 41,75 arasında 
değişmiştir • 

Tevfik pamukçu 

Şehrimiz hastahane-si Baştabib 
ve operatörü Tevfik Pamukçu, me
zuniyetini bitirerel kşehrimize dön· 
müştür. 

Köyde bir aqam 
bıçaklandı 

Beynamaz (Karaisalı) köyünden 
Mustafa oğlu lbrahiıni ayni köyden 
Mehmet oğlu lbrahim bıçakla .iki 
yerinden yaralamıştır. Yaralı Mem· 
leket hastahanesine getirilmiş ve 
suçlu yakalanmıştır. 

··-···-·-·-·-·-·-··-·-·i 
! Yurddan yazılar! 
• • ··-·-·-· · -·-·- ·~ 

~abıtada 1 ___ _, 

Bir adamı bıçakladılar 

Veysel oğlu Halid , Tevfik oğlu 
Muharrem ve Said oğlu Mustafanın 
tahrik ve yardımile Said oğlu Hüs· 
nüyü çakı ile son baldırından ve 
göğsünden bir haftarla iyi olacak 
derecede yaralamıştır . 

Suçlulardan Muharrem ile Mus· 
tafa yakalanmışlardır . Kaçan Ha· 
lid şiddetle aranmaktadır . 

Bir şoför bir adamı 
çiğniyordu 

Şoför Mehmet oğlu Ali , idare· 
sindeki otomobilini Süleyman oğlu 
Vehbiye çarptırarak 15 günde iyi 
olacak derecede yaralamış olduğun· 
dan yakalanarak hakkında kanuni 
muamele görülmüştür , 

Jiletle arkadaşını 
yaraladı 

Mehmet oğlu Ali Kılıç, Ali oğ· 
lu Süleyman aralarında çıkan bir 
münazaa yüzünden elindeki jiletle 
yüzünden yaralamış olduğu için ya. 
kalanarak hakkında kanuni muame · 
le görülmüştür. 

Zabıtanın araştırmaları 

Dün akşam şehrin muhtelif semt 
ve kahvelerinde sabıkalı ve şüpheli 
kimseler üzerinde yapılan araştır. 
malarda yalnız Mirza otlu Ali üze· 
rinde büyük bir bıçak bulunmuştur, 

Geceleyin eve girmiş 

Döşeme mahallesinde oturan 
Bitlisli Hasan oğlu Ali, ayni mahal· 
leden Eyup öğlu Cezairin evine 
girerken cürmü meşhut halinde ya
kalanmıştır. 

Coğrafi vaziyeti itibarile ilerilikte 
geciken bir şehir 

MARDiN 
Mardinin imarı çok müşkül 

Mardin : 14 Eylül 

Mardin , bir tarihte büyük tica· 
ri bir ehemmiyet taşıyordu . Büyük 
sermayeli tacirler buraya yerleşmiş, 
yüzlerce ticarethane açılmıştı . Bil· 
hassa Artık oğulları zamanında bu· 
ra ilmi ve ticari yüksek önemi olan 
bir merkez lrnline geldi . 

Sonraları her sahada Mardin 
ticareti de altüst oldu . Mardin , 
Diyarbekir hattının tamamlanması 
üzerine iktisaden pek sönük bir mev· 
kie düştü . Bu hattan evvel Mardin, 
şark vilayetleri için yegane bir 
transit idi . ithal ve ihraç eşyası bu 
tarikle gider , gelir , yolcular , şark 
vilayetle, inde vazife alan memurlar 
buraya uğramak ve bir iki gün ko· 
naklamak zaruretinde kalırlardı . 
Bu hareketlerin iktisadi bünye üze· 
rinde pek müessir olduğunda şüphe 
yoktur . Alış veriş hararetli , esnaf 
memnundu. 

Vakta ki , Oiyarbekir hattı ta 
mamlandı . Mardin iktisadiyatı da 
en durgun manzarayı iktisap eyledi. 
Ne eşya nakliyatı , ne de yolcu ge· 
)iş ve gidi~i kılmadı • Hepsi Diyar. 

bekir hattına geçti . iktisadi inkişa · 
fı hususunda müstakbele aid bir 
ümid de yoktur . Çünkü ; ne yerleş. 
miş bir sanayi vardır , Ne de mü· 
him bir ihraç maddesi 1 

Hakikat böyle olduğu halde ha· 
yat son derece pahalıdır . Mesela , 
ev kiraları lstanbuldan daha yüksek 
denirse mübalağa eJilmiş olmaz . 
iki odalı bir ev tutmak ancak 10 15 
liraya mümkündür . Üç , dört oda· 
lılar yirmi yirmibeş liraya kadar yük 
selir . Zaruri ilrtiyaçlar bu= nisbet· 
te pahalıdır . 

Burada toprak o derece arızalı· 
dır ki , bazı sokaklar kırk beş de· 
rece meyle malikdir • Şehre, taştan 
ibarettir denilebilir . Buna başlıca 
sebep sakıt idarenin alakasızlığıdır . 

Mardin , bu harap ve bakımsız 
yüzü son bir kaç yıl öncesine kadar 
taşıdı , Harap ve berbaddı . Pislik 
yalnız sokak aralarını değil ana cad · 
deyi bile istila etmişti . Baykuş yu · 
valarını andıran bir görünüşü vardı. 

Umumi vaziyet üç yıl içinde 
çok değişti . Mesela ; hükumet bi · 
nasından Amerikan kollejinc varan 
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Bir posta pulundan harp 
çıkar mı çıkar ! 

B ir posta pulu iki devlet ar~· 
sında harp çıkaracak bıt 

mahiyet almıştır. 
Hadise şu : 
Nıkaraga hükumetinin yeni çı· 

kardığı bir posta pulunda memle· 
ketin hududu biraz yanlış çizilmiş ıi 
Honduras hükumetine ait olan yer· • 
ı~r Nikaraganin arazisi gibi göste· 
rilmiş. 

Bunun üzerine Honduras hükıi
meti komşu hükumete bir nota gii 
deriyor ve pulun düzeltilmesini istı· Y 
yor . 

Nikaraga hükumeti bu talebi k 
bul etse bile belki hadise kendili· 
ğinden kapanacaktır. Fakat, ısrat 
ediyor ve pulda gösterilen hududuP 
doğru olduğu iddiasında bulunuyot· 

~ 

Bunun üzerine hadise büyüyo1 

ve iki memlekette, biı birleri aleyhi· b 
ne büyük bir galeyan başlıyor: Rad 
yolar, gazeteler düşmanca neşriyat d 
başlıyorlar. b 

Şimdi iki taraf ta adeta bir har k 
için lazımgelen gerginliği hazırlam3 

la meşguldur, 

Kaş yapayım derken göı ~ı 
çıkaranlar ! 

A vusturalya hükumetinin ha• di 
rice 1,269.911 lngiliz lirası }< 

ve peni borcu varmış. Bunu ha' r 
ber alan bir Avusturalyalı hükume· ;~ 
tin borcunu hafifletecek büyük bir ı 
teberruda (1) bulunuyor : d 

Bir gün maliye nazırına gelen c 
mektubun içinden 1 penlik ( bizifll ~a 
paramızla aşağı yukarı 3 kuruşluk ) f 
bir pul çıkıyor , Mektupta da şöyle ~? 
yazılmaktadır: ıs 

• Bir Avusturalyalı vatandaşı Si '. 

fatile, hükumetin harice olan borcu· ı.ı 
nu yuvarlak bir hesaba indirmek . 
için , 1 peni gönderiyorum . LutfeP 1iİ 
kabul buyurmanızı rica ederek .. " a 

Fakat maliye nazırı bu hakikat·ll~. 
li vatandaşına yazdığı mektupta, ya~ 
tığı hareketin hükumetin borcunO n 
azaltmak değil, bilakis çoğaltmaya i& 
yaradığını söylüyor. 

Çünkü, bu mektupla sarfedile c 
pul ve zarf kağıd masraf olarak ha 
rice giden para 3 peni tutmakta' 
dır . 

Fakat maliye nazırı di:şünmiyor 

ki kendisi de ayni masrafı yapmıf Un 
tır. Eğer bu muhavere devam edect •d 
olursa her halde Avusturalya hükı'.i 

metinin borcu bir kaç kuruş daha a ır 

tacak. • 
el 

l Sig ''"'" .. at ,.:
1
·a .... y.bo.lu·, .S.igo·,,·.,·,

1 ·.ta'~llJ 
,.-ıını ııca.; bedeli. Jı:rlwl ii<krıir. t, 
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No: 11 A. Bebekli Kilıse sokak 

Pol"1 kutu'u. : 95 TP.l~fon .. ''o: 265 

8413 16-;30 
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büyük cadde i'parke döşendi , üç 1 sı~ 
park tesis olundu , umumi Hela açı nır. 
dı , mezbaha ve kasap çarşısı ya· }ı 
pıldı, memleket hastahanesi ve hal ~ ş, 
evi binnlarının İnşaatı ilerledi , çar· ~Ilı 
şılar düzeltıldi ve yeni, modern dük llJe 
kanlar yapıldı , müstakbel çalışma' ekt, 
ların programı hazırlandı . e~ 

Fakat , Mardinin yeııi baştan \''-! 3 
tamamile imarı adeta :imkan~ızdır . ba: 
Sebebi , yukarıda işaret ettiğimit kııı 
arızalardır . 1200 rakamında bit U~tı 
tepe üzerim: kurulmuş olan taş şeh ' 
ri bugün her şeyden evvel suya ve ı le 
elektriğe kavuşturmak lazımdır . Ctk 

A. E. Toksoy 
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HİKAYE 

Mevsimsiz evlenenler 
k 1 d. . . i~---.. Nakleden ...... •• .. e genç yaşta ev en ağımı , I 

inkir etmiyorum.Bununla ifti· H f K A Y E C İ $ 
da ederim. Çünkü izdivaç, ya ·------------ .. •• .• 

cahillik neticesidir, ve sonradan 1 d •- · 'k"hl 
1
. _ .. _ e ~ızınızı sevıyor ve onu na a a-
ile hatası olarak mazur gorulur, mak · t" 1 . . . ıs ıyorum 

t da makul bır ıştır ve bu tak· M t b '- 1 M d k" ·· 1 
d 

- u a ııuz a em ı oy e, 
e . e mü_mkün olduğu kadar onu alacaksın J Yani kız sana veri· 
k ıcabım ıcra etmek, yerindedir. )ecele ı 

Talebe iken müstakbel karımı 
bir manastırdan kaçırmak yahut 
lcocasının elinden almak kararını 

_....,.İştim. Fakat çok geçmeden,ma" 
rdan rahibe kaçırmayı, sansas
n hoşlanan macera romancı)a. 
uydurduklarını kavradığım gi· 

bütün tamdık muhitlerdeki koca· 
da kanlannın ellerinden aLn. 
ı memnuniyetle telakki ede· 
rini tecrübeyle anladım! 

Ve bu suretle, evlenmek için 
de normal yolu takip etmek 

--.~ le olacağını düşündüm. Zaten 
da, dedem de böyle yapmış 

r miydi, yal 
Bununla beraber bu işteki usul 

~-14an oğula değişiklik ortaya 
ordu . Dedem , müstak • 

lcaynatasım boğulmaktan kurtar
• Su ile başlayan dostluk,şarap. 

llriihürlenmiş ve evlenmeyle neti· 
t batlanmıştı. Bu, mesud bir iz. 
ç olmuştu. Büyük babam dün. 
gelmişti. Büyük babam da ter
ınüatakbel kaynatası tarafından 
n çıkanlmıı ve kurtarılan da 

-rünü yerine getirmek üzere 
kızını nikahlamıştı. Bu suretle 

~disine büyük babam olmak 
bolmuştu! 
Babama gelince, biç kimse tara

• ıudan çıkanlmadı!J gibi, ken. 
deı hiç kimseyi sudan çıkarmadı· 

olsa gerek, onun t!Vlenmesi, 
_....,.._.. güçlükle karşılaşmışb. 

Çöpçatanın kendisine tahsis et· 
a tanıştığı zaman, kendisi 30 
geçmişti. Ziraatçilik yapıyor-

liasad, bat bozumu mevsimi 
-----ı, ata atlamış ve perestiş et. 

\ızın evine yollanmtştl. 
.F.~e varınca, kızın babasına şöy· 

..-..111..-. . 
- Kızınızı seviyorum 1 
- Bunu zaman gösterecek; he. 

3 IÜn bize misafir olunuz da 1 
Babam, misafirliğinin daha ilk 
.. de çorbanın içinde uzun bir 
hl saçı bulmuştu. Ve : 

"' Bu saç. sevgilim Annerlinin saçı. 
er halde 1 

biye, saç telini, ~ek etinin düğ· 
'nden birine sarmışb. Ve ak· 

Yemetinde de, fasulya tabağın· 
Yaşlı uıatın kırmızı sakal kılla. 

birine rastlamıştı . Ve : 
Babacan, hizmetçi kız Juliye 

parça ihtiyatsızca kucaklamış 
her halde 1 

ye, bi kabahati ifşa eden bu 
rlatsp atmıştı! 

Birbirlerinin elJerini kuvvetle ve 
hararetle"' sıkmışlardı 1 

Kadınlar içeriye girince, babam, 
nişanlısının eline bir öpüciik kondur
muş ve bütün oradakiler, sevinçleri· 
ni açığa vurmuşJardı 1 

Umumiyetle sevinç 1 
Derken, kızın babası, sonradan 

enun damadı • ve benim babam o· 
lan delikanlıya, şöyle demişti : 

- Oğlum, sen benim kızımı hak 
ettin; yapılan tecrübeden muvaffak 
ofarak çıkıp, kızımı kazandın 1 

Bu da ne demekti ? Kız, kızar-
mıştı 1 

Babam sormuştu: 
- Hangi tecrübeden ?, 
- Çorbada saç teli, zerzavatta 

sakal kılı, çamurlu ayakkabılar, dar 
madağmık yatak ... Bütün bunlar se
ni tecrübe ,mahiyetinde idi 1 

Babam, gülerek şu mukabelede 
bulunmuştu: 

- Bu tecrübeden muvaffakiyet
Je çıkmak zor değildi ki ? Bu bir 
marifet sayılmaz 1 

- ihtiyar suratını asmıştı 1 
Neden? 
Babam, sonradan annem olan kı· 

zı kucaklıyarak mesud bir tavula, 
izah etmişti : 

-Anncrl, buraya geJd,itimin. 2 in 
ci günü bana hepsinin sebebini an
latmıştı l 

- Hay uçı uzv~ aldı ima mah~ 
luk 1 işte boşboğazlık ettiğin için, 
şimdi bu delikanlının seni sahiden 
sevip sevmediğini bilmiyorsun 1 

Babam, bahtiyarlıA-ından emin 
şöyle söylemişti : 

- Buna mukabil, ben Annerlin 
beni sevdiğini biliyorum. 

Ve bu suretle de iş gene düzel 
mişti . 

Şimdi de sıra bende idi. Ah, 
bu gün kanm olan dünkü luzı ne ka • 
dar uzun zaman kalbimdekini hiç if. 
şa etmeden sevmek, ona hayranlığı· 
mı sadece buketlerle ifade etmek 
lizımgeldi, bir bilseniz r Teşebbüsü· 
mü ilerletmek husosurida; hayli güç· 
lük çekerek, uzun zaman beklemeğe 
katlandım 1 

Günün birinde, resmi siyah elbi· 
semi giyerek babasını ~yaretle, kı 
zına aşık olduğumu itiraf ettim . 

- Lutfen Liyzşenle konuşunuz. 
her ş~y, kızımın arzusuna "baffıdıt. 

Derken, bir akşam sevdiğim kız 
la yalnız kalınca, bahsi doğrudan 
doğruya ona açtım. O da, gül du
daklarını aralayıp, şu ce.vabl verdi; 

- Annemle konuşuRuzl 
Müstakbel kaynanamla temasım 

neticesinde de, işi halledemedim. 
Onun tavsiyesi de şöyle idi ; 

- Kocamla konuşqnuıl 

Emir Abdullah 
Atatürk'e ve fnönü'ne 

hediyeler gönderdi 

Amman : 15 ( TÜRKSÔZÜ mu
habirinden ) - Şarkülerdün Emiri 
Emir Abdullah , saray ricalinden bi· 
rini memuriyeti mahsusa ile Anka. 
raya göndermiştir . Bu memur Ata
türkle ismet İnöaüne Emirin gayet 
kıymettar hediyelerini götürüyor. Bu 
hediyeler bir altın sofra takımı , ga
yet nadir bir ipek halı , Emirin res. 
mini havi gayet kıymettar bir çer. 
çeve, bir çok zikıymet taşlarla hali
süddem iki Arap altından ibarettir . 
Hediyelerin çok yüksek ıanat eser
leri olduğ'u bıldirıJmektedir. 

ATA TÜRKLE PIYER il 
ARASINDA 

TELGRAFLAR 

Ankara: 15 (Radyo] - Yugos 
lavya kralının yıldönümü münasebe
tiyle Reisicumhurumuz Atatürkle . 
Kral arHınde, tebrik ve teşekkür 
telgrafları teati edilmiştir. 

iktisat Vekaleti 

tş talimatı 
neşredildi 

Ankara: 15 [TÜRKSÔZÜ mu
habirinden] - iktisat Vekaleti lı ka· 
kanununun 29 unca maddesinin bir 
numaralı bendi muci~nce bilumlilllı. 
if yerlerindeki İ$ şartlarını ve işçile· 
rin tabi tululacaktan inzıbat sağlık 
kurum ve it emnı~ ..... p
lermek üzere iş menfenn yapmak. 
la mükellef butondvklan dahili tali· 
matnameleri neşretmiştir. 

Halep-Şam 
Bir türlü geçinemiyoor -

Halep: 15 [TÜRKSÔZÜ muha 
birinden) - Haleple Şam'ın arası 
bugünlerde epice açıldı. 

Vatani partisine muhalif olanları 
bir araya toplamak ve bir mu halef et 
partisi vücude gotirmek için ciddi 
bir faaliyet sarfedilmektedir. 

Suriyede 

Kabinede bir istifa 
Şun : 15 ! TORKSôZO muha 

birinden ] - Kabine buhranının , 
Cümhur Reisinin mütaleai fiiliyesi 
sayesinde şimdilik önüne geçilmiş. 
tir . 

istifasını veren aıaliye ve müda. 
fai milliye veziri Şükrü Kuvvetli 
Cümhur Reisinin teklifi üzerine mu 
vakkaten istifasını geri almıştır. 

Bu istif•)'• ıebep Başvczir Cemili 
Mürdüm ile aralarında hadis olan 
noktai nazar ihtilafı olduğu söylen. 
mektedir. 

çeleyin, döşeğini layiki üzere 
nmamış, sabahleyin de- elbi· 
ayakkabılarının t,~mizlenme· 

_,!dutunu görerek vaziyeti ya
lhıştı . Ertesi gece yatmağa gİ· 

L de ; yatağını gene sabahleyin 
ra'lliı gibi bularak büsbütün ca· 
Bi~lmışb • Daha ertesi günü çor

tuzu fazla kaçmıştı, dana eti 
gibi ıertti, salataya tuz yerine 

Her biri, beni böylelikle diğerine .:ı> .... -·-----.-------

teker ekilmişti. Bütün bunlara 
n babam ses çıkarmadan bu 

leleri gövdeye indirmiı ve ye· 
en sonra da teşekkür makamın· 

ev sahibinin elini öpmüştü 1 
3 Üncü gününün sonunda, kızın 
~.. babamı şöyle bir kenara 

· • baıbqa kalmışlar ve .sor-

.._ Ey, delikanlı, de bakalım, 
~iıı aşlc ve alakan şimdi ne 

de? 
Evvelçe deditim gibi, fİIDdi 

gönderirse, artık kime baş vuraca· 
ğım? 1 

O sırada. beşinci defa eylenıniı 
bir dostumu ziyar~tle, akıl danış· 
tıpı : 

- Kızla evlenmek için kime 
müracaat edersin? 

- Vasisine 1 Zira, ben, istisna
sız daima, öksüz kızlara tutkunluk 
ıösteririıu. OolaltQ da vuilerinden 
başka kimseleri yoktur! 

Bundan bir netice çıkmadı tek
rar k1zın babasına gitti u ve gerek 
karm ile-, gerek lcızı ile mesele et 
rafında konuştuğumu bildirdim. Son 
ra kızın annesine giderek, ona da 
kocası ile her şeyi nallettitimden 
bablettim. En sonra da, seçtitim kıı 

piyanosunun başıncla oturur ve güya 
Bethovenin«) karşı bana kar!jı oldu· 
ğundan daha ~iyade alaka duyarmış 
casına poz alırken, onun da kulağına 
eğilerek, fısıldadım: 

- Annenle görüştüm! 
Biran SOMa büyük Bethoven , 

halının üzerine düşmüştü, biz de 
biribirimi,zin kolları arasına! 

ltiraflanm, bu suretle burada 
ıoauna geliyor . Devamını ileride 
oğlum yazacak. Cedlerimlc benim 
nasıl evlcnditimizi onun düşünerek 
tesbit ettim. ihtimal bu kolleksiyon, 
- yahut da seri - kendisinin Du 
husustaki müşkülünü halle yaraya· 
ç.ıcJ 

Sahife : 3 

Almanya müstemle -
kelerini istiyor 

Amerikada Nazi 
isyanı hazırlıyorlar 
Üç gazeteci bu komployu 
keşfe muvaffak oldu 

Nevyorktan Fransızca Paris Soir 
gazetesine haber verilmektedir. 

Sahte isimlerle, Şikago ve Nev· 
yorktaki Nasyonal sosyalist teşkila
tına girmeğe muvaffak olan üç A· 
merikalı gazeteci " Şi~ago Taymis ,. 
gazetesinde şayanı hayret ifşaatlar 
da bulunmuşlardır. Umumi bir itilaf elde edilmedikçe 

devletlerce bu imkansız görülüyor 
Bu gazetecilerin söylediklerine 

bakılırsa. Amerikadaki :nazi grupla· 
rı Almanyadan para almaktadırlar 
ve azaları da Hitlere sadekat yemi· 
ei vermişlerdir. Amerikada antide· 
moratif bir komplonun hazırlığile 

meşgul olduklarım iddia etmektedir
ler . 

Netice: Hr.beşistan emniyetinin ga
rantisi için Habeşistanı İtalya ile 

Almanya paylaşacakmış Nuremberg istillinde büyük bir 
merasimin icra edildiği Nev - Jersey 
karargahı direkt örü Klapprof gaze· 
telerin iddialarını şiddetle lekzibet· 
mektedir. 

Londra : 15 ( Radyo ) - Roy. 
ter muhabirlerinin muhtelif kaynak• 
lardan aldıkları haberlere göre ; Al· 
manya , müstemlekelerini geri iste· 
mektedir. Hatta Alman matbuatı bu· 
nu artık yazmağa başlamıştır. 

Siyasi mahafil, Almanyanın müs· 
temlekelerini geri alınası için umumi 
bir itilafın tesisine ihtiyaç olduğunu, 
umumi itilaf tesis edilmediği takdirde 
bunun muhal bulunduğunu ileri sür. 
mektedir. 

Alınan haberlere göre, Almanya 
cenubi Afrikadan ihtiyacına kafi bir 
yer istemektedir . Hatta Musolininin 

Yugoslavya 
manevraları 

Mareşal Çakmak yakında 
Yugoslavyaya gidiyor 

Belgrad ; 15 ( Radyo ) - Yu
goslQ!UL _büyük manevraları hazır· 
lıklari lkmal edilmiştir. Manevralara 
5~ .kili ilf,irik edecektir. 

Türkiye genci Kurmay Sapanı 
Mareşal Fevzi Çakmafin bu yalCın· 
)arda manevral•r münasebetile Yu· 
goslavyayı ziyaret edeceği söylen 
mektedir. 

Cebelidürüzde 

Yeni bir isyan 
hazırlanıyor 

Süveyda : 15 ( TÜRKSÔZÜ mu· 
habirinden)- Sultan Paşa Atraşın ta· 
vassutile Suriye hükumetinin Emir 
Atraşıo metalibatına karşı olan va· 
idlerinin vadesi bugün sona ermiş· 
tir. Suriye hükumeti hu vaidlerini 
bugüne kadar m~vkii file koymadığı 
için Emir Hasan partisinin yeniden 
hükumete karşı faaliyete geçeceği 
beklenmektedir . 

Cebelidürüzde vaziyet nezaketini 
muhafaza etmektedir . Emir Hasan 
Elatraş ile Vatani partisi arasında 
yapılan anla~manın tefsiri yeni bir 
ayrılık doğurmuş bulunmaktadır . 
'Emir Hasan tarafı , Cebel Mubafı· 
Zlllln mutlaka Cebel halkından ol
masından başka bir sureti halli ka
bul etmemekte ısrar ediyor , ancak 
bu muhafızın,tayin edildikten sonra, 
intihap neticesine kadar kendisine 
bir vekil tayin edip işin başından 
çekilebileceğini kabul ediyor . Va· 
tani partisi ise buna yaklaşmıyor . 

Sonunun ne olacağı malum de· 
ğildir. Halk vergi vermemekte ve 
hazine boşalmış bulunmaktadır, 

Mussolini Berline 25 
Eylulda gidecekmiş 

Berlin : 15 (~adyo) 8. Mus· 
solitıi 25 Eylülde Romayt tcrkedecck 
ve 26 da B. Hitlerin yanında ola
cakbr. Bundan sonra Münihe gide· 
cek ve oradan Berline hareket ede· 
cektir. B. Hitlerle-, Duçe beraber 
büyük AhmD mallfNralarmda hazır 
buluo.ıcaktaı: 

Almanyanın bu isteğini yerine geti
receği de söylenmektedir. Bu suretle 
Habeşistanın emniyet ve müdafaasının 
da takviyesi temin olunacaktır. 

İspanyada vaziyet 

Madrid: 15 ( Radyo ) - Hüku
met kuvvetleri iki gündenberi şid
detli taarruzlara geçtiler. ileri ha· 
reketlere devam etmektedirler • 

Mamafih meseleyle ehemmiyetle 
meşgul olunmaktadır. Çünkü, Sena· 
tör Borah, böyle ithamlann muhak • ' 
kak nazarı itibara alınmaları ve A. 
merikadaki nazi faaliyetinin eptyce 
aydınlanması lizımgeldiğini beyan 
etmiştir. 

Senalar Burke Benarska kongre 
ye bir karar sureti verecek ve bu hu 
susta esaslı bir tahkikat yapılmasını 
istiyecektir. 

~----------------------------------------------------
Doktor operatör Yusuf Ziya Ôzbakan 

Tetkik seyahatinden gelmiştir. Hastalarını her gü 
sabahtan akşama kadar Hililiahmer caddesindeki 
muayenehanesinde kabule başlamıştır. 8498 4 5 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

İş kanunu 
Kanun lfo. 3008 : 

-Dünden artan-

Kabul tarihi : 8161936 

Neşri tarihı : 151611936 

ğu hususlardan hariç olmak şartile, ancak işçilerin menfaatlerine yaraya
cak ve lktisad Vekaletine tayin edilecek bir cihete hasr ve sarfedilir . 

Madde 31 - İşinden her hangi bir suretle ayrılan işçiye, işveren ta. 
rafından işini nev'iııi mahiyet ve müddetini gösteren bir şehadetname ve
rilir. Bu şehadetnameye, işçi isterse, kendisinin hal ve hareketile çalışması
nın ne yolda olduğu da ayrıca yazılır. işverenin şebadetnamedeki imzası 
mahalli zabıtaca tasdik edilir. Beşinci maddede yazılı tarz ile Devlet, vi • 
liyct veya belediyelerce veya menafii umumiyeye hadim ccmiyetlerce 
işletilen işycrlerinden çıkan işçinin aldığı şehadetnamedcki imza zabıta 
asdıkından müstesnadır. 

işçinin istediği şehadetnameyi vermekten işveren imtina ederse veya
hut şehadetnameye işçi hakkında doğru olmıyan y uılar yazarsa, işçinin 
yahut yeni işine girdiği diğer bir işveren'n müracaatı üzerine, mahalli za. 
bıta tarafından yapılacak tahkikatın neticesini gösteren bir •rapor işçiye 
veya yeni işverene ver!lir. Zabıta tahkikatımn bir haft da bitir lmesi la. 
zım~~ • 

Devlet, vilayet veya belediyelere aid işyerlerinden çıkan işçilere şe. 
hadetname verilmektc!n imtina edilmesi yahut şebadetnameye doğru olmı· 
yan yazılar yazılması halinde tahkikat icras1 için ancak bu işyerlerinin 
bağlı oldukları makamlara müracaat edilir. :şehadetnamenin vaktinde ve· 
rilmcmes: veyahut şebadctnamede dotru olmıyan yazılar buluuması scbe· 
bile mutazarnr olan işçi veyahut bu iıçiyi işine alan yeni işveren, eski iş· 
verenden zarar ve ziyan iıtiyebilir. 

Ayhk ücret tutan otuz lirayı geçmiyen işçilere verilen şehadetnameler 
her türlü resim ve harçlardan muaftır. 

Madde 32 - iktisadi ve içtimai zaruretler dolayısile lktisad Vekile. 
t ince teklif edilec .k işlerde gerek saat başına veya gündelik, yahut hafta· 
lık veya aylık hesabilc vr gerek parça başına, yahut yapılan iş miktanna 
göre ödenecek işçi ücretlerinin en aşağı hadleri bir nizamname ile tesbit 
ediJir. 

Madde 33 - İşçinin, parça başına yahut yapılan iş üzerinden ücret 
alarak çalıf tığı itlerden lüzum görülenleri için ücretin besabmda esu 
tutulacak çalıoma veya mahsul miktarımn nasıl ölçüleceğini gösteren ullll
lerle bu usullerin çahşıştaki veya mahsuldeki şartlara ve vudlara göre 
tatbik tarzları ve işçiye; hak ettiği ücreti sağlamak tedbirleri oinmoeDM
lerle tesbit edilir. 



Sahife : 4 

Hatay asayişi ·için 
kati tetbirler 

- Birinciden artan -

~~--------·--------~-

Japonya, Çinin Mil 
letler cemiyetine~ mü 
racaatını faydasız 

buluyor 

- Birinci sahifeden artan -

dahalesine Japonyanın göz • yummı
yacağı sanılmaktadır. 

Çinin müraca:-.tı neticesiz kala· 
caktır. Japonya bu müracaattan as· 
la endişeye düşmemiştir. 

Şanghay: 15 [Radyo] - Japon 
kuvvetleri beynelmilel mıntıka yakı· 
nındaki kuvvetlerle iltisak peyda 
etmiştir. 

Şanghay: 15 [Radyo] - Çin 
kuvvetleri Karzanayı işgal etmişler
dir. Burası Mogolistanın anahtarıdır. 

Fakat alınan son bir habere gö
re, Japonların şiddetli bir taarruzu 
karşısında Çin kuvvetleri burayı tah. 
)iye mecburiyetinde kalmışlardır. 

Şanghay: 15 [Radyo] - Dün 
Japon bataryaları Amerikan hasta· 
hanesini bombardman ettiler. 

Amerikan elçisi, Japon hükumeti 
nezdinde protestoda bulundu. . 

Şanghay: 15 [Radyo] - fngiliz 
Büyük Elçisi Sir Hugessen artık 
tamamiyle iyileşmiş bulunmaktadır. 

Şanghay: 15 [Radyo] - Çin 
tayyareleri bir Japon destroyerini 
batırmıştır. 

Şanghay cephesindeki Çin kuv· 
vetleri Japon donanmasının top men
zilleri haricinde yeni bir mevzie çe· 
kilmiştir. 

ltalya cevabını 
verdi 

- Birinci sahifeden artan -

İngiltere ve Fransa Akdenizde 
çok kuvvet bulundurmak niyetinde. 
dir. Ve bu da diğer devletler için 
çok tehlikeli .. bir iştir. 

Şu muhakkaktır ki, :..İngiltere ve 

·-~_j, ',.C11iiiZOA•_."'! 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

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

Kilo Fiyab 

CiNSi En az En çok Sahlan Miktar 

11Capımalı pamiik 
C. S. K. S. KiUJ 

· ====-,=====I=====~~"""'=!:==-=~• 
1 Piyasa parlağı • 30 32 

Piyasa temizi ,, 
-=-~::.::..._:..;;_~-=.:~~-~~~~-~~~-ı-~~~~~~---

iane 1 
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Ekspres 
Ki ev Jant 41,50 42 

YAPACI 
-;;B~ey_a_z~--------~ı-- 1 1 

Siyah ---------
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Çl~IT 

KAY ADELEN A • 
manos ttpelerindtn 
en fenni cihazlarla 
ve kaplarla nakle
dilen sudur • 

K 
A 
y 
A 

KAY AD ELEN su· 
lan ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
natıdır • Daima KA 
YADELEN ıçmız. 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su· 
ları 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. 

KAYADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAYADE· 
LEN ) tapalarına dikkat tdiniz. KA YADELEN Tnnsitleri : Mersin ve 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Eüyiık damacanaler: 1CO kuruşa ev
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelcn nakleden vagcnlar her seferde Kayadelen suyu i]e 
yıkanmaktadır . 8493 24 

---------------------------------

Fransa Akdenizdeki korsan gemileri 
tedipten önce, Akdcnize fazla kuv· 
vct sokabilmek için bu konferansı 
ortaya atmıştır. 
• Akdenizde müttefik devletlerin 
bu harekete haznhali çok haglı ola· 
rak diğer İtalyayı kuşkulandırabilir. 
Ve bunun içindir ki ltalya, İngiltere 
ve Fransa ile birlikte müsavi tavzif 
olmadıkça kontrol işine kanşmıya. 

caktır. 

Türkiye iş bankası Adana 
şubesi müdürlüğünden : 

Türkiye iş Bankası Adana Şu. 
besi tasarrufunda bulunan aşağıdaki 
emlaki satmak veyahut kiralamak 
arzusundadır. isteyenlerin hergün öğ. 
leden evvel Banka idaresine müra
caattan rica olunur • 

1- Atatürk parkı karıısında ev 
arsası 

2- Asri sinema karşısında A-

1 
16 Eylul 

.... 

TÜRKSÖZÜ 
GAZETECiLiK VE MA TBAACILI 

llaA nlar Reklam bir ticaretha-
nenin, bir müessesenin 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-
1 

rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan ı 
Türksözüne veriniz . 1 

Cl.ldler Kütüphanenizi güzelletif 
istiyorsanız kitaplannııı ı 

sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türks .. 
yapılır . .. , 

!f 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

Tablar Resmi evrak, cedveller, dl ' 
ler, çekler, karneler kiğal it 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir ııl ~ 
da en nefis bir şekilde en zarif hu ruf atla Türsöıl 
yapılır • 

Müvellidülbuhar kazanlarla 
ların nazarı dikkati!!e : 

motör kullanan-

Dükkan, imalathane, fabrika ve sınai müesseselerde bulunan müvel· 
Jidülbuharkazanlarla alelumum motör lcullananlann istida ile belediye
ye müracaat ederek ruhsat almaları belediye vergi ve resimler kanunu· 
nun 15 inci maddesi iktizasındandır . 

Bugüne kadar kurulmuş olan motör sahiplerinden bu vakte ka
dar ruhsat almayanların 30 Eylül 937 sonuna kadu ·müracaat edip 
ruhsat almalan ve bundan sonra kurulacak motörlerin de ruhsat alma· 
d=:.n kurulmaması ilin olunur. 12-16-21- 25 

8509 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses
li radyolar ancak Sahibinin Sesi-

100 lira mukabilinde ve bir • 
nın 

sene vade 
kabildir. 

ile sattığı radyolarile 

• 
Satış yeri Belediye karşısında Yeni Mağaza 

Ş. Rıza lşcen 

Abone şartlar• 

K• 1 
1~ 12 Aylık 

6 Aylık 
. 3 Aylık 
1 Aylık 

1 -Dış memleketler i 

6 

' 

!
bedeli değişmez yalnız poı 
zammedilir. 

2 - fJanlar için idare 
caat edilmelidir . 

l.----.....-.11• 
~ 

~ J 
Bugece nöbetçi e~ 1 

Tarsus kapısı civar1' 

: Halk eczane 

Seyhan tapu 
ğünden: 

~ 

• Adananın Müftü Yurdd a. 
dl ~· ğusu Arif, batısı Ziya Girı• 

poyrazı Seyhan ırmağı, kı~ · 
arazilcrile çevrili eski yiJ1lll ...... 
nüm yeni ölçü iki hektar ~ 
re murabbaı tarlanın s 

... 1'1 ~ 
hazine namına tesçili istenİ• 

istek hakkında keşif "il ~ ~ 
yapmak üzere ilan tarihind 
ren on gün sonra cuma 
halline memur gelecektir • 
rimenkulde bir bak idd. 
varsa bu müddet içinde 
dürlüğüne ve tahkikat güOI 
linde bulunarak iddialard 
edecek vcsikalarile birlikte • 
memuı ra müracaat eylefl' 
olunur. 

Anıa,mada tadlllt mı 
Cenevre: 15 (Radyo) - Cenev 

re mahafilinde dolaşan şayialara gö· 
re; ltalyo hüsnü niyet gö~terdiği tak 
dirde Nyon anlaşmasında bazı tadi· 
]it yapılacakbr. 

karcalının büyük evi 22 7966 

3- Atatürk parla şimalinde ye. L.---------------·--·------.: Kaçakçılar vı 

Fransız ıazetelerlnln 
mUtaıeaları 

Parıs : 15 (Radyo) - Bütün Pa
ris gazeteleri, başmakalelerini Nyon 
konferansı dolayısile beynelmilel va· 
ziyete tahsis etmişlerdir. 

Gazeteler muhtelif mütalealar 

·-

ni cadde üzerinde mühendis lıhami 
evı civannda arsalar 

4- incirlik ve Sarrafın damı 
mevkilerinde üç bin küsur dönüm 
arazi.8502 9·12 16-19·22·26·30 

= 

-,--ilk 
hainidir ::: 

okullar için ----~. --------~ı ~ıc 
------ ~--

sıhhat cüzdanı ;:c 
Matbaamızda yalnız 5 kuruş fiatla satıl- Umumi neşriyat mii4 k: 

maktadır. 
Macid GüçU 

iıb 

"• ~. 

aerdet .. tc iseler de netice itibari· 
le ltaJyanin ademi iştirak meselesi· 
nin bir itimadsızlık alameti olduğun-
da müttefiktirler. ·~----------.... .---..... -------- Adana Türksözü matbl llJı 

. . , - .. ~ •... :.. .. 


