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Büyük Millet Meclisi 
•• 

Onümüzdeki içtimaını büyük 

ler, d~ 
bir ekseriyetle yapacaktır 

kağaı 

bir 
ürsÖ 

Ü 
ür 

Bütün saylavlarımız içtimadan sonra 
dil tarih kongresinde hazır bulunacak 

dığ1 

Ankara : 16 ( TORKSÖZÜ'nün 
~Ususi telgrafı ) - Mecliste hazırlık
<lt başladı. Bir çok mebuslarımız bu

gün Ankaraya geldiler. Büyük Millet 
Meclisi büyük bir ekseriyetle açıla
caktır. Büyük Millet Meclisinin önü
ltıiizdeki açılış ruznanıesi yalnız Nyon 

anlaşmasının tasdikından ibarettir . 
Başbakanımız İsmet İnönü Mecliste 
bu vadide izahat verecektir . Meclis 
bu vazifesini o gün bitirecektir . Me
buslar lstanbulda açılacak Tarih 
kongresinde hazır bulunabilecekler
dir. 

K. O. 

: t- 4rn~riki!dan Halepte silahlı bir 
~, hıç bı~ hazırlanıyor 
ları vapur 

• 
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ı< Akdenize hareket Muhalifler partisi mütemadiyen 
1~ etmiyor gizli toplantılar yapmakta 

j ·-----~ 
~~fll'ANLAR YE TAYFALAR 

Qe>ltt ALANMAK iSTiYORLAR 
Şam mahafili endişe içinde 
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~ ~evyork : 16 (Radyo) - iki 
h lldenberi bütün Amerikayı ve bil
h hükumeti işgal edan bir vazi
c t doğmuştur : Bu da bilumum ti· 

1;
1et ve yolcu vapurları kaptan ve 

li~alarının Akdenize hareketten im-
etmeleridir. 

üd 

la llilumum ihracat vapurları kaptan
tt;ı Ve tayfaları , Akdenize hareket 
lıi 1kleri takdirde, her gemicinin dört 
~ n dolara müesseleri tarafından si· 
~tta ettirilmelerini istemektedirler • 
~e Vaziyet karşısında iş federasyonu 
lefdeniz işletme müesseseleri mevzi
~I harekete geçmiş ve müzakerelere 
~t 3ın_ıştır. Sanıldığına göre , hükü
~t '. ışe vaziyet ederek gemicileri 
tır 'b.ın edici bir suret hal bulacak. 

Halepten bir görUnu, 
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Halep : ı6 [ TÜRKSÔZÜ mııha-
he . llu vaziyet dolayısile üç günden. birinden ] - Halepte artık Muhale-
e~' A.kdenize hiç bir gemi hareket fet partisi tamamile vücut bulmuş bir 
hi~ı'~iştir. Bir çok ticaret eşyası sa- haldedir. Muhalifler partisi mütema. 
lar Crı bu yüzden mutazarrır olduk- diyen gizli içtimalar yapmaktadır. 
bu;ndan bahisle hükumete müracaatta Şam mahafili bu vaziyette bulu-

Unrııuşlardır. nan endişeye düşmüştür . 
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1 ~YON ANLAŞMASI MUAHEDE

NiN TADili 
iMKANSIZDIR 

(_ ~E ITALYA 

İtalyaya yapılan tavsiye, 
• 

Daha iki 

KONFERANSA iŞTiRAK EDEN DEVLETLERLE 

AYRI AYRI KONUŞUP ANLAŞTIKTAN SONRA 

MiLLETLER SOSYETESiNE MÜRACAATTIR 

~3 p . 

Fransız 
Ak denize 

deniz filosu dün 
açıldı 

i' arıs : 16 ( Radyo ) - Fransız ı 
y d aı~teleri , bugünkü sayılarında Ak •. 

h:~ız anlaşmasında ltalyanın vaziyeti 

sın yeniden toplanmasına imkan bu
lunmadığını, bu işin ancak , Nyon 
konferansına iştirak eden devletlerle 
ayrı ı.yrı hususi müzakerelerden son
ra onların talepleri üzerine hukuku 
düvel kaidelerine uygun bir şekle 
sokulabileceğini kaydetmektedirler . 

-' le dkında uzun makaleler neşretmiş
N r ır · Paris gazetelerinden bazıları , 
d ~on konferansı imzalanmış olduğun
irıı~. artık lıalyanın istediğini yapmak 

ii kıs ansızlığından bahsetmekte , bir 
izh rııı da: ltalyanın isteklerini açıkça 

ıtl~ h kardan sonra belki anlaşmaya la
k~ 8 bir anıa,ma yapılmasının müm-

n olabileceğini fakat bugünkü 
tb anıa< • 

,ınanın boıulmıuıma ve konferan-

Paris : 16 ( Raeyo ) - jurnal 
d'halie'nin bu sabahki nushaları top· 
lattırılmıştır . Buna sebep , mezkur 
gazetenin , Fransanın Nyon konferan· 
~ı vad.oınde btslec iği noktai nazarı 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Bir kaç gün önce Babünneyrapta 
büyük hir toplantı yapılmış, bu top
lantıda vatani partisine muhalif bulu
nan bir çok tanınmış kimseler hazır 
bulunmuştur. 

Hükumetin muhalefetine rağmen 
devam etmekte olan bu toplantıların 
bütün muhalif unsurlarını bir arada 
toplıyarak vatanı bir cephe kurulmak 
işlendiği açıkça anlaşılmış bulunmak
tadır. 

- Gerisi üçüncü sayfada -

TÜRKİYE 
TURU 

Şiir ve blslkletçl 
Kllmuran Bozkır 

Üç bin kilometrelik bir bisiklet 
turu ve memleket gezı.ı yapmak üzt
re eylülün altıncı giinü ankarad·an 

Fransada 
Son karışıklıkların müseb
biblerinden olan bir İtal

yan anarşisti dün 
yakalandı 

ŞOTJININ BEYANAT! 

Fransa ea,veklll Bay Şotan 

Paris : 16 (Radyo) - Paris sui
k dları üzerine şiddetle harekete 
gesen Fransa zabıtası, aranılanlardan 
bir lıalyan anarşisti bugün Konbrini 
de yakalanmıştır. 

Bu münasebetle başvekil Bay Şo
tan gazetecilere beyanatta bulunarak 
polis teşkilatının azami derecede 
kuvvetlendirileceğini , Paris gibi on 
binlerce ecnebinin bulunduğu bir şe
hirde tekayüdatın artırılacağı, memle
k ·n emniyetini artırmak içın bir 
pl.m lıazırlalacağmı söylemiş ~e daha 
şimdiden polis kadrosunun tevsine 
başlaudığını ilave elmişli.r 

/"'-·-·---~-·-·-·-·-·-·-·-·~ 

! Seyid Riza i 
i dün Elazize i 
; getirildi i • • 
• • • • i Sergerde ! 
• • ' yorgun ve ! 
! . ! 
ı perışan 1 

• • • ! Ankara : 17 ( TÜRKSÖ- ! 
! zO•nun hususı telgrafı ) - • 
! Mahud Dersim sergerdesl t 
! Seyld Rızanın dUn arka· t 
! da,ıarlla birllkte EU!ızlze t 
! getlrlldlAI anıa,ılmıştır.Ser t 
! gerde çok yorgun ve ta- t 
! rnamen perişan bir halde- ! 
! dlr. Sergerde bugUn lstlc- ! 
! vab olunacak ve derhal t 
! rnuhakell'eslne başlanacak ! 
! tır. Seyld Rızanın ele geç- ! 
! rneslle Tuncellndekl ser- ! 
! gerdellk tamamen sona er ! 
! rnlftlr • ! 
• • j K. O. j 
.... -·-·-··-·-·-·- .. -·-·-·-·-·-·· 
hareket eden Şair ve bisikletçi Kamu
ran Bozkır Ankara, Bala; Kırşehir, 
Kayseri, Niğde, Bozanlı, Tarsus yo
luyla Adanamıza muvasalat etmiştir. 

Kamuran Bozkır Türkiyede ilk 
defa olarak tek başına, yedek malze
me almadan ve m~rhaleler halinde 
tam sıkı bir koşu mahiyetinde günde 
vasati ı20 den fazla kılometre kate
derek çetin bit tur yapımktadır. 

Arkadaşımız altınd«ki Ralli marka 
bisikletin Anadolu yolları için çok 
elverişli sağlam bir model olduğunu 
ve bu yüzden yüzde. }ÜZ itimadun 
yedeksiz ve sert bir poti yaptığını 
söylemektedir. 

Kamuran Bozkır büyük mer
halelerinde birer gün Türk Spor ku· 
rumu te~kilatları tarafından misafir 
edilmektedir. 

(Ge•ısi ikinci sahifeae) · 

Tokyoda büyük 
Hava kuvvetleri 

Japonlar iki Çin Dün 
krovazörünü batırdılar 

Sahilde bombardman devam ediyor. Bir Çin 
telsiz istasyonu berhava edildi 

300,000 
Japon 

Çinliye karşı büyük 
taarruzu başladı 

Yaralı Çin askerler! nakledlllyor 

Tokyo: 16 (Radyo] - Bugün Tok
yoda Japonyanın büyük Hava manev
raları başladı. Bu manevralarla halk, 
hava hücumlarından korunma~a alış. 

tırılacaktır. Hava hücumlarından ko
runma tecrübelerine yardıın için 
ı,750,000 gönüllü kaydedilmiştir. 

Şanghay: ı6 [Radyo) - Dün iki 
Japon askeriyle iki Japon zabiti ko
leradan ölmüştür. Japon hatlaı ında 
koleraya tutulanların sayısı 500 ü geç· 
.!!!!şiir. 

Şanghay: ı6 [Radyo) - Birçok 
Japon destroyeri eri bugün Çin sahil
lerini bombardmaıı etmişlerdir. Japon
lar bir de telsiz istasyonunu berhava 
etmişlerdir. 

Tokyo: ı6 [Radyo] - Japon harp 
gemileri bu sabah Tanton açıkların
da iki Çin krovazörGnü batırmışlardır. 

Tokyo: 16 [Radyo) - Dün gece 
bir Japon kolu Pekinin cenubugarbi-

sinde iki kasabayı işgal etmiştir. Çin
liler mütemadiyen ric'at etmektedir
ler. 

Şanghay: 16 [Radyo) - Japon 

kıtaatı Kuhangi bugün işgal etmiştir. 
Şanghay cephesinin şimalinde 

bulunan Çin kıtaatı muntazaman 
ric'at etmiştir. 

Tokyo: 16 [Radyo) - Çin - Ja

pon harbinin başlangıçtanberi en 
büyük muharebe başlamıştır. 

Japonlar iki demir hattı arasın· 
daki Çin kuvvetlerini, mevkilerini 
terketmeğe mecbur ettiklerini bil
dirmektedirler. 

Şanghay: 16 [Radyo] - Şang
hayda beynelmilel ve Fransız mıntı · 
kalarında kolera salgmlığı devam et
mektedir. 

- Gerisi üçüncü sayfada -

Filistin meselesinin yolunda 

ibnisuudun tavassutu 
Filistin bir 

hiş 
yıl evvelki gibi müd 

surette karıştı 
- ·- ---

Şam : ı6 [ TÜRKSÖZÜ muhabi
rinden ] - Bu günlerde Kudüslen 1 

gelen haberler bütün Filistinde karı
şıklıkların şiddetle devam ettiğini, her 
tarafta miisallah çetelerin tekrar faa-
liyete geçtiğini bildirmektedir. j 

Hemen her gün bir kaç katil 
vak'ası olmakta, polisin şiddetli ha
reketine rağmen hatta çarşı ortaların- ı 
da bile adam öldurülmesinin önü alı
namamaktadır, Filistinden gelmekle 

1 
olan bu haberler Şam efkarı umumi
ycsindc heyecan ve asabiyetle karşı-
lanmaktadır. . 1 

Hicaz ve Necid Sultanı lbnisuu. 

dun riyasetinde toplanan Riyaz kon
gresi mesaisini bitirmiştir. Kongre 
mukarreratı hakkında henüz kat'i 
malumat yoksA da Filistinin taksimi
ne karşı tedbirler ittihaz olunduğu 
zannedilmektedir. 

İngiliz membalarından verilen ha
berlere bakılırsa, Riyaz kongresi, Hi. 
cazın müstakilen hareket ederek İn- ' 
gillere nezdinde tavassutta bulunmak. ' 
lan başka bir karar vermediği anla• 
şılmaktadır. lbnisuud İngiltere ile 
Arap memleketleri . ve Filistin arasın
da bir tavassut rolü oynamajta karar 
vermiştir. 

-----=-=mı=::ı:mııım .............. - ........... ... 
ondakika 
Frank sukutta, Pariste endişeler 

Paris : 16 ( Radyo ) - Gece yarısından sonra -
Fransız frankının yeniden sukutu Pariste iktisadi 
ve mali mahafade derin endişeler uyandırmıştır. 
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17 Eylül ı 937 

TAGOR 
lnglllz gazetelerlnln KalkU· 
tadan aldıkları malOmata 
göre bUyUk Hind falrl 
Rablndranad Tagor ölUm 
derecesinde h a • 1 a d ı r 

''----...-------..---~~~~~-...----~--·-------------..,,, 

Bayan Afet 
ve 

Romen basını 

Türk edebiyatı , Hamidini kay
betmekle nasıl geçmeyen bir 

acı ile doldu ise , Hind edebiyatı 
da katlanacağı böyle büyük bir ız
tırabın arefesinde bulunuyor:Büyük 
Hind şairi Tagor çok hasta, ölüm 
derecesindedir . 

Tagor Rabindranat, on üç yaş
larında şiir yazmağa başlamıştır , 
Hind memleketinin bOyük sülale· 
!erinden birisine mensub Mohun 
Tagor'un oğludur. 1878 de Londra
da Üniversite tahsili görmüş 23 
yaşlarında Kalkütaya dönmüş ve 
bu tarihden itibaren felsefi fikirle-

rini edebiyatla işlemeğe başlamış
tır. Tagor, şimdi 76 yaşında bulu
nuyor. Elli senelik bir sanat hayatı 
vardır . 

Hind edebiyatının dahisi, bu ya· 
rım asırlık sanat hayatında verdiği 

eserleri 30 şiir va 28 nesir kita
bında toplamıştır . Bu elli küsur 
eser Bengalce yazılmıştır. 

Moskova Mektubu : 

Tagorun bütan eserlerinde,ruhta 
çok kuvvetli tesirler yapan,devamlı 
izler bırakan mistik bir hava vardır. 

Bu seneki pamuk 
mahsulü 

Tagor, mükemmel lngiliı.ce bi-
lir. Bunun için eserlerinirı büyük 
bir kısmını lngilizceye bizzat ter- \ 
cüme etmiştir. Onun eserleri hemen 
bütün dillere çevirilmiştir . Fakat 
hiç bir dildeki tercümeler , lngiliz· 
cedeki kadar ruhlu değildir, Çünkü: 

Neden beklenilen 
derecede olmadı? 
Mücadele istaşyonunun 

izahatı 
Tagor eserlerini lngilizceye çevir
mek değil, Hind dilindeki mevzu
larının birer aynini lngilizce yaz· 
mıştır. 

" Büyüyen ay ,, , " Teganni 
kurbanı ,, , " Yurd ve Ocak ,, , 
" Gara ,, , onun en çok okunan 
eserlerindendir. Tagor , şimdi Ben· 
galde bulunuyor . On beş seneden 
beri buradan ayrılmamıştır. Bengale 
gelmezden evvel müteaddid Avrupa 
seyahatleri yapmıştır. 

Tagor 1913 de Nobel edebiyat 
mükafatını almıştı 

TangUner 

Gazetenizin 14.9.937 tarihli nüs
hasının )Bölgler 937 pamuk rekol
tesindeki artış) başlığı altındaki ya
zıda bu seneki noksanlığın (p:ımuk 
fidanlarına arız olan zenk, yeşil ve 
penbe kurtla diğer haşerelere karşı 
yapılan mücadeleye· rağmen zarar 
görmelerinden) ve aJtmda da "yetiş
me devresi zarfında kafi derecede 
yağmur yağmadığından mahsulün 
layıkıyla neşvünema bulmayarak vak
tinden evvel idrak edilmesinden,. ileri 
geldiği kaydedilmektedir. 

Sovyet tayyarecisi 
hala aranıyor 

Gazeteniz insaflı davranarak bu 
sebebleri pamuk nevileri arasında 
bir fark gözetmeksizin umui nokta
dan mütalaa etmiştir. Tecim ve en· 
düstri odası ise, çıkardığı ikinci ra· 
porunda noksanlığa, Klevland' da bö. 
cek zararını, yerli de ise doğrudan 
doğruya hava şartlarını sebep ola 
rak göstermıştir. Kutub istasyonları müdürlüğü 

mühim bir tebliğ neşretti 

Moskova : EylQI 

Şimal deniz yolları merkez ida· 
resinin kutub istasyonları direktör
lüğü, aşağıdaki tebliği neşretmi~tir: 

Levanevski tayyaresinin kutuba 
kadar gidişindeki süratı ve tayyare
nin son radyo emisyonundan bir az 
sonra yere inmeğe mecbur kaldığı 

faraziyesi nazarı dikkate alınır ise, 
tayyare mürettebatı, 88 şimal arz 
derecesi ile 148 garb tul derecesinin 
iltisak noktalarına yakın bir yerde 
ve muhakkak olarak Buz Denizinin 
merkez mıntıkasında Fairbanks hiza· 
Jarında bulunmaktadır. 

Bu mevsimde o mıntıkalarda 
buz mevcuttur ve bu buzların vazi
yeti, halen kutub mıntıkasında Pa
panin gurubu tarafından tetkik edi 
lenlerin vaziyetlerine pek müşabih
tir . 

Buz Denizinin merkez kısmı , 
çatlaklarla birbirlerinden ayrılmış 

geniş ve düz buz parçaları ile kapa
lıdır. 

Büyük Şimal Kutubu seferininde 
isbat eylediği gibi, bu buzlar üzerine 
ağır tayyareler kolaylıkla konabil· 
mektedir. 

Le,•anevski'nin tayyaresinden en 
son telsiz haberinin alındığı zaman· 
dan beri , ağu tos ayı sonuna kadar 
15 gün geçmiştir. Bu müddet zar
fında, Levanevski'nin üzerine kondu
ğu bankiz , hattı müstakim olarak , 
25 ila 100 kilometre seyretmiş olsa 
gerektir. 

da hastalar, " naftalan ,, denen hu· 
susi bir petrol ile tedavi edilmekte. 
dir. 

Naftalan, koyu gri renginde lü 
zucetli ve ağır bir mayidir ve içinne 
ne benzin, ne petrol, ne parafin ne 
de su mevcuttur. Mayiin sıcaklaşma 
sı ile fazlalaşan kendisine mahsus 
hususi bir kokusu vardır. 

Naftalan banyoları, bir çok si
nir hastalıklarını, romatizmayı, deri 
hastalıkları ile kanın hastalıklarını 
iyileştirmektedir. 

Sedye üzerinden gelerek bir kaç 
banyonan sonra bacaklarını istimal 
etmeğe başlıyan bir çok hastalar 
görülmüştür. Naftalan, m~deni ça. 
mur banyolarından daha müessir ve 
kürü daha çabuktur. Ayrıca, hasta· 
lar, daftalan banyolarını çamur ban. 
yolarmdan alabilmektedir. 

Hükumet, üçüncü beş yıllık plan 
müddetince naftalan banyolarının 
genişletilmesi işive 30 milyon ruble 
tahsis etmiştir. 

Bu sıhhi petrol tedavi merkezi, 
Kafkasyada çok eski zamannanberi 
malum bulunmakta idi . Fakat Çar
lık Rusyası bunu ihmal ederek bırak 
mıştır. Çok eski zamanlarda buraya 
Hindistandan, Arabistandan, Irandan 
ve daha diğer memleketlerden has
talar gelmt>kte idi. Nitekim banyo 
tesisatı için bazı kazılar yapıldığı 
zaman, burada, Arkeologların 600 
yıl evveline ait olduğunu tesbit et· 
tikleri liind paraları vesaire bulun· 
muştur. 

Daha o zamanlar, Naftalan, lrana 
ve Anadoluya ihraç edilmekte idi. 

Ayni muhit ve şartlar içerisinde 
yetişen nevilerde sebebleri ayrı ayn 
mütalaa etmenin ne dereceye kadar 
doğıu olacağı meydanda ise de me
selenin bir kerre de tarafımızdan 
tavzihini muvafık bulduk. 

Evvela; bu yıl Çukurovada sayı
lan bütün pamuk bölgeleriyle değil, 
yalnız Yeşil kurtla mücadele yapıl 
mıştır. Bunların ziyanı da kabili in· 
kar olmamakla beraber asıl noksan 
lık yağmur azlığından ileri gelmiştir. 
Nitekim sekiz senelik rasat kayıtlan 
tetkik edilir~e hiçbir sene, bilhassa 
tcnebbüt devresinde bukadar az 
yağmur düşmemiştir. Kurak seneler. 
den sayılan 932 yılında bile teneb
büt devresinde 145 milim yağmur 
düştüğü halde bu sene ancak vasati 
olarak 49.4 ın/m yağmıştır. 

Keyfiyetin bu suretle tavzihini 
saygılarımla rica ederim. 15/9/937 

Ziraat Mücadele 
istasyonu Müdürü 

Haydar lrtel 

Pamuk nakliyatı hararet 
le devam ediyor 

Dün Hariçten şehrimize 108 
manda, 27 tekatlı, 30 çift atlı, 28 
kamyon yüklü bir halde gelrnişler
lerdir. 

Bütün bu araba ve kamyonlar 
hararetle koza nakliyatı ile meşgul. 
dur . 

Mahkemelerde: 

Fabrikadan bez çalan 
hapse mahkum oldu 

Hususi yeni 
bayraklar 

Dahiliye Vekaleti, postaların, 
seyrisefain, sıhhiyenin ve belli başlı 
bütün teşkilatın hususi yeni bayrak
larını ve ölçüsünü gösteren bir bro
şiir neşretmiş ve broşürden Vilaye
timize bir kaç tane gönderilmiştir. 

Bu teşkilat bayrakları Türk bay 
rağının yananda ve altında kullanıla
caktır. 

Mebuslarımız bugün 
gidiyorlar 

Mebuslanmızdan Damar Arıkoğ· 
Ju ve Cavid Oral bu gün Ankaraya 
hareket edect.klerdir. 

Şehrimiz Müzesin
de güzel bir eser 

meydaan getirildi 
-------

Şehrimiz Müzesi günden güne 
tekemmül etmekte ve teknik surette 
tanzim edilmektedir. 

Bilhassa Müzenin etnografya kıs· 
mında çok enteresan bir eser vücu· 
de getirilmiştir: Bu da bir .. Türkmen 
çadırı,, dır. 

Bu çadır, bütün eşyasıyla tıpkı 
Orta Asyada oturmuş bir Türkmen 
meskeninden farksızdır. Bu çadır 
Türkmenlerin içtimai hayatlarını pek 
güzel tebarüz ettirmektedir. 

Yeni tayin ve nakiller 

iş dairesi 9 zuncu bölgesinde 
çalışmakta bulunan iş Müfettişi Ce· 
mil Buker Kayser, iş dairesi 11 nci 
bölge amirliğinde Konya ikinci sınıf 
meteoroloji istasyonu ve dördüncü 
sınıf meteorolojisti Hakkı Hayri 
Gökbilen Adana birinci sınıf mete· 
oroloji istasyonu dördüncü sınıf nıe· 
teorolojistliğine Van meteoroloji bi
rinci sıf asistanı Resul Rıdkı Ôner 
Adana birinci sınıf meteoroloji istas· 
yonu asistanlığına naklen tayin ol
muşlardır. 

Nezaretten kaçan tev 
kif edildi 

Emniydin nezaretinde bulunmak 
ta iken bir fırsatını bulup kaçan Si. 
vaslı Mehmed oğlu lbrahim, dün sulh 
birinci ceza mahkemesinde yapılan 
duruşmasında tevkifine karar veril· 
miştir. 

Bir hırsızlık 

Borsada alım, satım 

Dün ticaret ve zahire borsasm
da 67,261 kilo klevland satılmıştır. 
Eia lar 41,004125 arasında değiş. 
miştir . 
Aynı zamanda 15,000 kilo buğday 
(Anadolu)satışı olmuştur. Fiab 5,20 
dir. 

TÜRKiYE TURU 
- Birinci sahifeden artan -

Kamuran Bozkır bu turu hem 
tekrar başladığı bisiklet sporu için 
icop eden sıkı anteremanmı kazan· 

mak hem de memleketi gezmek 
gayesiyle yapmaktadır. 

Bisikletçi kendini ço1c muntazam 
ve ciddi bir kontrol ve disiplin al· 
tında bulundurmakta, merhalelerin· 
den muayyen saatlerde kalkarak 
varacağı konakları yine muayyen sa 
atlerde hiç bir anzaya uğramadan 
tutmaktadır . Kamuran Bozkır An
kar.ıdan Niğdeye kadar çok bozuk 
yollarda koşmağa mecbur kaldığı 
halde gerek Niğdeden evvel gerek
se Niğdeden sonra henüz lastik pat· 
lamamışhr . 

Bu merhaleler arasındaki meşhur 
Bala rampasını , Kayseri , Niğde 
arasındaki Araplı belini , Niğde ile 
Ulukışla arasındaki Çaykavak belini 
ve Bozantıdan başlıyarak Gülekbo 
ğazırun Kavaklı hanında biten meş· 
hur Toros rampalarını hiç inmeden 
ve saatte yirmi kilometrelik bir sür
atle çıkmıştır . 

Kamuran Bozkır Niğdeye ka. 
dar haritasında yazılı merhaleleri
nin fazla kilometre katetmediği hal 
de Niğdeden sonra Niğde ile Tar
sus arasındakil 10 kilometrelik mer
halesi olan Bozantıyı birleştirmek 
suretile Niğdeden saat 7 de hare
ket ederek Tarsusu saat 7 de tut
muş ve bu yolda 225 kilometre 
gibi bir mesafeyi istirahatlerile bir
likte 12 saatte katederek Torosla· 
rm müşkülatına ve yolların bozuk
lu§una rağmen harukulade bir mer. 
hale rekoru kırmıştır . 

Kamuran Bozkır hareketinden 
evvel ve hareketinden sonu defte. 
rini mıntakalarmın en büyük mülki· 
ye memurlarına imzalatmaktadır . 

Şair ve bisikletçi arkadaşımız 
Bozkır, Torosların güzelliğine hay
ran olduğunu Toroslarda insan mev· 
cudiyetinin tabiat önünde küçüldü· 
ğünü söylemektedir . 

Kamuran Bozkır en fazla Adana 
mızda kalacak ve Eylulun 19 uncu 
günü yolunu tamamlamak için Ada· 
nadan Konyaya doğru hareket ede. 
cektir . Kendisine uzun yolculuğun· 
da selametler dileriz • 

Romen basını , geçenlerde Bil 
reş'ôe toplantılarım yapan beynd 
milel 17 inci Antropoloji ve Ark 
loji kongresinde profesör Bayati 
Afetin Türkiy~yi muvaffakiye~t ·, 
temsiJ etme.si üzerine Atatürk Tür· · 
kiyesi hakkında hararetli makaleler r 
neşretmtktedir . 

Universul gazetesi Türkiye Cu 
bur reisinin kızile mülakat başlığı 
altında 3 Eylül 1937 tarihli nusha· ' 
sında profesör Bayan Afet ile yaf 
tığı mülakata dair neşrettiği bir Y' 
zıda şöyle diyor : 

.. Bugünkü Türkiyenin Artisti 
ve Kültürel hayatına dair Baya 
Afetin beyanatı : 

Beynelmilel 17 inci Antropolo 
ve Arkeoloji kongresi münasebe' 
tile payıtahtımız , işbu kongrede c 
Türkiyeyi temsıl eden meşhur bit 1 

Bayanın ziyaretini kabul etmekle c 
müftehirdir . fşbu kadın , Türkiye · 
Cumhuriyeti Reisi Kemal Atatlir 
kün evladı maneviyesi ve Türkiye· 
de kadınları yükseltme hareketinitl 
en hararetli bir mümegsili olan B•· · 
yan Afet'tir . 

Müşarileyha müsbet ilimler sa' İt 
hasında yorulmaz bir araştıncı "lf 
kıymetli bir tarih profesörüdür ·, 
Çok sade ~iyinen fakat çok samin>1 
olan Baya11 Afet , modern haya~~ 
y~ratmak için tam itimat ve enerı1 to 
dairesinde faaliyete geçen memle
ketin diğer kadınlarından hiç dtid 
farklı değildir. ;a 

Kendileri , Kemalist Türkiye'de er 
yeni doğan Artistik ve Kültürel RÖ- a 
nesans hareketlerinin esas hatlal'I .. 

1 •• \ı 
hakkında kısaca ma ümat vcrmıf 
lerdir . Mazinin tekmil hurafeleril1' 
d 1 .. . •• t en sıyrı an guneş , mzam ve P1"" • 

deniyet memleketi olan bugünkU 1 

Türkiye'de güzel sanat, layık old&r 
ğu veçhile anlaşılmıştır . Bizzat de' ~ 
Jet reisi , bugünün münevver geoÇ" . 
Iiğine , Türkiye'nin tarihi hazinele~ ~ 
hakkında çok kıymetli fikirler aşıla o 
mıştır . Güzelliği , sanatı ve mazi· '' 
nin kıymet biçilemiyen zenginlikle' ~ıı 
rini sezen genç nesil bu yolda çok• 

1
1
1> 

tan işe başlamıştır . Bunun neticed Ct 

leri bugün bütün sahalarda meşbu 
olmaktadır . Tarih sahasında ise 
devlet efektif surette yardım etmek Ilı 
tedir . rtıı 

Bayan Afet devam ederek di' 
yor ki : Filhakika bugün Türkiye'de ~ 
tarih , hakiki surette ve tam manll' 
sile öğreniliyor . Yalnız İslamiyet ~a 
devrindeki muzafferiyetler değil' .. c 
milletimizin ve milletlerin mazilerioiıt 0 

her köşeleri bütün derinlikleri ile "a 
tetkik ediliyor ,, . _) 8 

~c 

Reşadbey mahallesinde oturan 
Osman oğlu Kazım, etrafı engin du· 
varla çevrili olan evinin oda kapısı 
kilidi, güpe gündüz tazyikle açmak 
suretile evde palto, pardeso, ca
ket, pantalon, kazak ve fanile gibi 
eşyalar meçhul bir şahıs tarafından 
çalınmıştır • 

~====:ır-----~==,,,,,,,=~= Hırsızlık hastalığına tuttl 

Ceyhanda 

Hırsız şiddetle aranmaktadır. 

lan ruhiyat muallimi 

ttt 

A merikada bir lise muallimi 
kadın kend1sinin hırsız oldll Şa 

ğurıu itiraf etmiş ve suçunu, ruhi 
tahlillerle anlatmıştır. 

Bu malumattan da anlaşılacağı 
vecihle , Şevelev arama seferi , en 
doğru yolu tutmuştur. Dört tayyare 
ile 100 kilometrelik bir genişlik 
üzerinde araştırmalar yapacak olan 

Bir milyon nufuslu 
Sanatoryom 

Milli Mensucat fabrikasından 
bez çalmaktan suçlu Adıyamanlı 
Halil oğlu Mehmedin duruşması bi
rinci sulh ceza mahkemesinde ~ün 
yapıldı . Duruşma neticesinde Meh· 
met 2 ay hapse mabküm oldu . 

1 Sig rt(Ulz mal )an.ınca ka1bolw. Sigortalı mal 

Bir Çif.tçi Birliği 
teaekkül etti işin en garip tarafı kadırun ruhi· il} 

yat muailimi olmasıdır ve tutuldu~ a: 
" Kleptomanya - hırsız hastalığı· ttı .. 
nı ., tahlil ~derek kerıdi üzerinde rı.J' f• ~ 

Şevelev heyeti, eğer hava şeraiti 
müsaade ederse, muhakkak surette 
Levanevski'nin indiği ve dolaştığı 
yerler üzerinden geçecek ve üzerine 
indiği bankizi görerek tayyare mü· 
rettebatını kurtaracaktır. 

Tıbbi petrol 
Moskova : 17 [ Tass] -· Azer

baycanda Küçük Goran kasabası, 
dünyaca tanınmış bir tedavi istasyo
nu mahiyetini almak üzeredir. fil
hakika, §İmdiye kadar yaldız bura-

Bu sene, likranya Sanatoryom
larında, 426,500,ü şehirlerden ve 
624,SOO'ü köylerden gr imek üzere 
l.051.000 çocuk istirahat etmekte 
dir. 

Bu çocuklar, 84 daimi sanat'>r
yoınlar arasında taksim edilmiş bu
lunmaktadır. Bu sanatoryomlara ay
rıca ve bizzat koJkhozlar tarafından 
ve sıhhat halk komiserliği mıntaka 
idareleri tarafından vücude getiril
miş olan 300 çocuk sanatoryomunu 
da ilave etmek lazımdır. 

Arkadaşını bıçaklayan 
tevkif edildi 

Veysel oğlu Halid ; Tevfik oğlu 
Muharrem ve Said oğlu Mustafa 
nın yardım ve teşvikile Said oğlu 
Hüsnüyü çakı ile baldırmdan vurdu· 
ğunu yazmıştık . Dün birinci sulh 
ceza mahkemesinde yapılan duruş· 
mada Halid görülen lüzum üzerine 
-tevkif edilmi§tir • 

yanınca; bedeli derhal lidenir. 

GÜVEN 
Sigorta 
Sosye. 
l••I • 

SÜMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 

Kurumudur 
G.. ' uven e güveniniz . Ve ; Si-
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
Müracaat : Rı::rı Salilı Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

P,ma kut'"u : 95 1"elefon !9 : 265 

8413 17~30 . . 
. .. --- -- .... ·-

Ceyhan 116 f TÜRKSÖZÜ mu
habirinden ] - Ceyhanda bir Çift
çi Birliği kurulmuş bulunuyor. Yeni 
teşekkül eden Çiftçi Birliğinin idare 
heyeti teşekkül etmiştir. idare heye
tine Bay Remzi, Doktor Basri, Meh· 
med Payaslı, Arif Yaltır, Mahir 
Terliksiz. Giyori Mehmed, Ahmed 
Koçak seçilmiştir. 

Ceyhanda Çiftçi Birliğinin teşek 
külü pek yerinde bir iş olmuştur. 

TORKSôZO : Ceyhan Çiftçi 
Birliğine muvaff akiyetler dHeriz. 

hi tetkikler yapmıştır. u 

Muallim diyor ki : ı 
" Sınıfta talebeye ders·verirdiın ka 

ve çıkar çıkmaz mektebin yanında· b~r 
ki mağazaya giderdim. Mağazaya. 
bir şey, çalmak için gittiğimi bilir· 
dim . Fakat içimden gelen aızuya ka: 
mani olamazdım. ilk günler', mağa 

da .zadan yalnız bir dolarlık bir şey çal 
' mağa niyet ettiğim halde, sonraları, Yo 

taı 
- Geri.,i dorduncu ... ahıfede-
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HiKAYE ? 
POT 

ok neşeli, sohbeti hoş bir 

1 
... --· Yazan ~ 

arkadaşım vardı : Necmi · ~ İ 
tlı Nail... Bilhassa hep birden H 1 K A Y E C 

r Yere b" "I ti f'IA •ttit.; ür· · , ır egen ye ı an gı 0 , · ................ •• •• •• .... •• • 

ıer ?aman etrafta derhal bizi gül- .. .. . .. 
recek b" b l h . . . k h Dostum guluyordu, ben ılave 
L ır şey u ur, epımızı a · t.t. . 
ııadan k . . d. e ım. 

ırıp geçırır ı. N - Duramıyacağım .. avuçlanmm 
ıl' •:- cemi Nail son Avrupa ~ seya. 
a· . :ıden dönünce hepimiz şaşırdık. içi kaşınıyor. Şeytan diyor ki ne O· 

ın_ Necmi eski Necmi değildi. lursa olsun çal tokab ... 
'( h Bereket, bu sırada adamcağız 

•ne ep birlikte böyle gezinti· 
)ilpıyar, eg" lence alemleıine gidi· yerinden kalktı ve bizden uzak-

rduk. laştı • 
Fakat Necmi ağzını bile aç- Akşaoıa doğru onu yine frenk 

lrdu. Yanından en komik en tu- üzümü verilen yerde bulduk. Aıka-
t' en garip tipler geçse Necmi al- daşım gülerek türkçe: 
ıı bile etmiyordu. Halbuki eskı- A ı k b 1 - vuç arın aşınmağa aş a-

, f'fınesela şöyle uzağımızdan şişman dı mı ? .. Diye bana sordu. Ben: 
~ bıyıkları terlemiş bir madam _ Aman birader ne diyor-

• 
1 

Necmi ona dair öyle şeyler ? u sun ... 
fe e r, öyJe şeyler söylerdi ki içimiz· Kendimi nasıl zaptedecetimi 
e · e~ gamlı , kasavetli olanlarımızın bilmiyorum. Ha tokatı attım, ha ata. 

e D ahkahadan gözleri yaşarırdı. cağım ... Bu ense beni o kadar çile· 
e· . oğrusu Necmi Nailin bu haline den çıkanyor 1 ... Ne tokat atılacak 
iti Pıllliz hayret etmiştik. Sorduk. ense yahu ..• Ne şaşılacak ense bira-

. - Necmi, dut yemiş bülbül gi· d b k Ş 1 rı d er .. şuraya a . . . . • . u yağ ı , 
e en susuyorsun ? katmerli, kalın enseye bak hele .. 

1: ir ; Bırak birader, bırak ... dedi, Adamcağız, kıymetli ensesi hak· 
,_ ...... _aha etrafıma dair, etrafımdaki kında ne kötü şeyler bdle~imiz· 

~ lara ait bir şey mi söylemek, den habersiz frenk üzümünü son 
Pl Yerrnesin ... Bu kararı ben Av· damlasına kadar içtikten sonra gö-

da verdim. beğini sallıya sallıya uzaklaşb. Artık 
0 

Geçenlerde hastalandığımı bili· aramızda adamın ismi "Ense,, kal· 
11ı\ntız. Doktorların tavsiyesile kalk mışh. "Ense geliyor ... ,, , .. Enseye 
~ arJsbada gittim. Biraz tedavi· bak, sıralardan birinin üzerinde uyu· 
arı lonra iyileştim. Karlsbad ve ci. yakalmış l .. ,, , "Ense frenk üzümü 

e er llda gezintilere başladım. Gizüb içmeğe gidiyor .. ,, , "Enseyi park· 
Öt ,~den suyunun membaı buraya ta gördüm .. ,, 
cı ~ ır. Gizüblerde bir adet vardır. Velhasıl Ense bizim için gayet 

Adanalı 
bisikletçiler 

Bugün Ankaradan Kayse
riye hareket ediyorlar 

~nkara : 16 (Türksözü muha 
birinden} - Adanalı bisikletçiler 
dün Ankaraya geldiler. Sporcular 
yarın sabah (bugün) Kayseriye doğ· 
ru hareket ediyorlar. Gençlari Sion
spor kurumu misafir etti. 

Ankarada sıcaklar 
Ankara: 16 (TÜRKSÔZÜ mu· 

habirinden) - Ankarada tahammül· 
süz sıcaklar hüküm sürmektedir . 
Bilhassa dün hararet derecesi göl
gede santigrat 35 derece idi. Bütün 
halk kırlara ve bilhassa Orman Çif· 
liğine gitmektedir. Karadeniz havu. 
zunda su sporları devam etmekte
dir. 

Trabzonda 
Atatürk günü 

Ankara: 16 [Radyo] - Trabzon 
Atatürk gününü heyecanla kutla· 
mıştır. 

Doktor Şaht Cenovada 

Cenova: 16 ( Rttdyo) - Al· 
manya devlet bankası umum müdü · 
rü doktor Şaht bugün buraya gel 
miştir . ,, .. .. .ın olsun diye ziyaretçilere frenk mühim bir şahsiyet olmuştu. Onu ne 

ıle karışık " aden suyu verilir. zaman yanımızda görsek, ben: -------------
t._ llat~cn sulu frenk üzümü hakika- - Ah şu enseye bir şamar yer· T uncelide inşaat 

faaliyeti 
ii ilci "fıs bir -şeydir. Biz Gizüblerde leştirebilsem 1 •• diye içimi çekiyor-

"'kadaştık. Arkadaşım: dum . 
f ~ Haydi, dedi, parka gidelim.. Akşama dotru Karlsbada dö. 
. k~ fr~nk üzümlü su içelim. Her· necektik. Son defa bir frenk üzümü 

l Ycrıyorlar,. Hem bedava .. Git· şerbeti içelim dedik. 
. ot liakikaten arkadaşımın dediği Kalktık, şerbet verilen yere gel-

•• latqrll İdi. Membaa ne zaman uğra- dik. Bir de baktım, Ense yine tam 
e' llııy ~ size frenk üzümü ~urubunu su- önümüzde ... Arkadaşıma: 
• lip ~~lardı . Hatta bir kaç kere ge· 

1 

- Ben bu enseye tokat aşke-
,, let ır kaç bardak frenk üzümü içen· demezsem hastalanacağım , artık 
d Ço~tu. sabrım kalmadı ... dedim. 

e 'hı~ aralık gözümüze gayet şiş- Bu sırada ne olsa tahmin eder· 
k ' bır adam ilişti. Kıpkırmızı bir siniz ? Şişman adam frenk üzümü 

lh.~.._tı Vardı. Kafası ustura ile kazın· şerbetini içtikten sonra hem~n yanı· 
.;' ... H ı · ma yaklaştı . Önümde adamakıllı 

•• "'t•~ e e ensesı, ensesi bir alemdi. 

6 
Sc "Qcr, katmer eti, yağlı, çifte en- eğildi ve müthiş ensesini bana son 

... derece yaklaştırdı . Türkçe olarak: 

; raJy ~dam ya Alman, ya Avustu. 
bet ala olmalı idi •. ikide birde şer· 

. (),.~ Verilen yere geliyor. Tam bizim 
·• .. ırı·· e \t•rl Uzde lıkır lıkır şerbetleri yu. 

seg· 'Yordu. Herif bir defasında en· 
~e ırıj }'Üzüme değdirecek kadar bi-

Y•klaşmı~ tı. 
Çe Dayanamadım, arkadaşıma Türk. 

olarak : 

l', - Yahu enseye bak, dedim . 
rı.i ~ tokat aşkedilecek ense değil 

Arkadaşım. 
":- Evet, öyle , diye tasdik etti. 

htti Ş.'~man adam frenk üzümü §er 
etr nı ıçrnekle meşguldu. Ben ilave 

i nn: 
şaki ...... Amma bu ensede tokat ne 

i ar değil mi ? 
Sorar mısın? 

• - Vallahi bu enseye tokat at
ak bir zevktir. 

r .. I<atrncrli ense sahibi frenk üzü. r ~~-·Şer~e~ini bitirdikten sonra yü· 
u, gıttı. Biz de onu unuttuk .. 

l Bir ınüddet sonra patkta adam· 
ıı ka Yanyana düştük. Artık bu adamın 

atınerli e . b" . . . .. 1 
ı· b· 

1 
nsesı ızım ıçm en guze 

ıra ay 
ı, mevzuu olmuştu. 
r· Arkadaşırna: 
a k - Herifin ensesi fena halde to

at almak . tib d ış aını kabartayor ... A· 
ıl anı 0 kadar da yakınımda oturu· 

Yor k" d , ı ayanamayıp tokatı yapıştı· 
rcıcağım ifbi gelıyor .. 

- Rica ederi n efendim., Ma
demki bu kadar imreniyorsunuz ... 
Tokatı atınız ... dedi. 

Fena halde mahçup ol muştum: 
- Rica ederim, istirham ede. 

rim, affedersiniz .• Diye kekeliyor
dum. O, öyle eğilmiş vaziyette: 

-Rica ederim, buyurunuz .. tokab 
abnız .. hevesinizi almış olursunuz .. 
Maclem ki bu kadar iştihamz var· 
mış .. 

Adam ille bana ensesine tokat 
attırmak istiyordu. Onu zorla bundan 
vazgcçirttik. Sonra işi öğrendim . 
Meğer bu zat Avusturyalı imiş, uzun 
müddet bizim memlekette bulunmuş 
ve türkçeyi öğrenmiş. 

işte bu vakadan sonra kalabalık 
yerlerde hiç bir kimseye aid müta· 
laa beyan etmemeğe yemin ettim. 

Tokyoda büyük 
hava kuvvetleri 
- Birinci sahifeden artau -

Bu mıntıkalarda altıyüz eJlisekiz 
kolera hastalığı tesbit edilmiş biri 
lngiliz askeri olmak üzere on ki~i 
ölmüştür. 

Londra: 16 (Radyo] - Bir Şang 
hay telgrafı Çinlilerin şiddetli mu 
kabtl taarruzlar yapt:rklarım ve"Lo- · 
tien kasabasını İJtirdat,. ettiklerini 
bıldirmektcdir ,;1 

Yol, kışla, hükumet ko
nakları inşası büyük faa

liyetle devam ediyor 

Elaziz : 16 [ TÜRKSÔZÜ mu· 
habirinden ] Tunceli ve Elaziz vila 
yetlerinde inşa faaliyetine gün geç
tikçe hız verilmektedir. Bu cümle· 
den olmak üzere müteahhidlerile ya· 
pılan yeni bir anlaşma neticesinde 
Pertek - Hozat - Pütür yolt1 ev· 
velce ilan edilen müddetten daha 
kısa bir zamanda bit :cektir. 

Bu yol üzerinde iki büyük köprü 
yapılmaktadır. Bunlardan Pertek 
köprüsü ayakları bitirilmiş ve 53 
metrelik Süngeç köprüsü faaliyete 
açılmıştır. Ayrıca Mamakiyeye ka
dar uzanan 60 kilometrelik yolun 
toprak tesviyesi ikmal edilmeğe baş 
lamıştır. 

Vilayetirı kendi vasıtalarile Ho· 
zat, Mamakiyeye bağlanmak üzere
dir. Bu muvasala yolunda Munzur 
suyu üzerinde ayni isimde ve Türüş 
nekde birer beton köprü kurulmak 
dadır. 

Tunceli vilayetinin umumi em
miyetioi temin edecek oları asker ve 
Jandarma kuvvetleri için kışlalar 
ve hükumet otoritesinin sembolü 
olan hükumet konakları faaliyeti 
de oldukça ilerlemektedir. 

Ovacıkta askeri klşla ve hüku 
met konağının esas duvarları bitiril
miş, bugünlerde çatıları kapatılmak 
üzeredir. 

. Gülür, Mamaki ve Sindeki kış· 
laların iki ay evvel temelleri ahi· 
leri atılmıştır. 

Umutkar, Karaoğlan, Tapotta 
Jandarma karakolları bitirilmke üze· 
redir. 

Kültür faaliyeti ayrıca ilerliyor. 
Emanet usuliyle 18 muhtelif köyde 
yatı mektepleri y<1ptmlmaktadır. 
Bu kış devresi bu mekteplerin kad
roları tanıaoılanarak tedrisata baş. 
lcvıacaktır. 

İngilterede refah 
Artık sokaklarda pej
mürde kıyafetli fakirlere 

rastgelinmiyor 

Londra : 16 ( Radyo )- Daily 
Mail gazetesine nazaran bu seneki 
lngili:ı ihracatı yedi senedenberi ilk 
defa bu kadar yüksek bir dereceyi 
bulmuştur . Bu son zamanlarda Lon
dranın fakir mahallelerinin çehresi 
çok değişmiştir . işsizlerin mik- ı 
daı ı yüzde ona inmiştir . 

Bu kış , fngiliz milleti için en 
mesud bir kış olacaktır • Artık so· 
kaklarda klasik pejmürde kıyafetli 
fakirlere rastgelinmiyor . 

Sinemaların fevkalade iş görme 
sine rağmen kiliseler de bir çok halk 
celbetmektedir . F açizmin çok hafif 
olan inkişafı his bile edılmemekte· 

dir . 

Fransada iş büroları ecne
bi amele hakkında müza

kereler yapıyor 

Paris : 16 ( Radyo ) - Amele 
büroları dün ve bugün öğleden son· 
ra üç defa müştereken içtimalar 
yapmışlardır . Bu içtimalardaki mü· 
zakere mevzuu ecnebi ve bilhassa 
İspanyol amelelerinin vaziyetidir . 

Antakya Kançılarlı~ı 

Ankara : 16 (TÜRKSÖZÜ mu 
habirinden) - Dış işleri bakanlığı 
memurlarından Orhan Güney, An
takya baş konsolosluğu Kançılarlı
ğına tayin edilmiştir. 

Nyon anlaşması 
ve- İtalya 

Birinci sahifeden artan -

çok uygunsuz tefsir edişidir . 
Londra : 16 ( Radyo ) - Royter 

muhabirinin haber aldığına göre ; İn· 
giliz hariciye nazırı Bay Edenin çok 
yakınlarından bir zat , Nyon anlaş· 
masının tadiline imkan olmadığını 
söylemiştir . 

Paris : 16 ( Radyo ) - Bugün , 
daha iki deniz filosu Akdenize açıl· 
mıştir. 

Cebelüttarik : 16 ( Radyo ) -
Akdeniz kontrolü işinde tayyare ge. 
mileri de kullanılacaktır . 

Londra : 16 ( Radyo ) - Hava 
nezaretinin neşrettiği bir tebliğde 209 
numaralı hava filosu yarın Maltaya 
hareket edecektir . 

206 numaralı filo da yakında ha
ıreket edecektir . Bunlardan başka 
iki tayyJı e gemisi de hareket etmiş· 
tir. _. 

Buharanın imarı 
300,000,000; sarf edilecek 

Buhara şehrininin imarı için, (1938. 
1942) üçüncü beş yıllık plan dev· 
resi zarfında 300 milyon ruple sar
fedilmesi kararlaştırılmıştır. 

Buhara' da halen dar ve ivicach 
sokaklar ve duvarları muhaddepleş· 
mış evler kaldırılacak ve yerlerine 
etrafı ağaçlarla süslenmiş geniş ve 
aydınlık sokaklar ve büyük modern 
binalar konacaktır. 

Halen şehirde yalnız 22 hektar 
mesaha kaplıyan yeşillik mıntıkaları, 
beş sene sonunda, 1942 senesine 
değ'ru 142 hektara çıkanlacacakbr. 

Bu meyanda, yeni yeni mektep. 
ler, ço,cuk .baliçeleri, muhtelif eğlen

) c.e yerlerile bir tiyatro, bir sirk ve 
y bir de muazzam stadyum inşa oluna· 

caktır, ... 

Hatay delegesi 
Beruta gitti 

Antakya : 16 (TÜRKSÖZÜ mu· 
habirinden) - Sancak delegesi Ro· 
je Karo dün sabah Beruta gitmiş. 
lerdir . Delegenin yüce komiserlik 
makamatile temaslarda buhınacağı 
söylenmektE-dir. Sanıldığına göre ; 
delege yarın şehrimize dönecektir. 

lstanbulun imarı 
Hükumet tarafından ele 

alınıyor 
İstanbul : 16 ( TÜRKSÖZÜ mu· 

habirinden ~ - Hükumetin , Türki
yenin en büyük şehri olan lstanbu
lun imarı işite bizzat meşgul olaca 
ğı haber verilmekt~dir . Bu meyan· 
da önümüzdeki sene devlet bütçe
sine lstanbulun iman için tahsisat 
vazedileceği ve Prost projesi tatbi · 
katının ana hatlarını başarmağı biz· 
zat hükumetin üzerine alacağı bildi· 
rilmektedir . 

lstanbul beledıyesine yardım 
için , nakil vasıtası şirketlerinin ta · 
mamen belediyeye verilmesi kabil 
olmasa bile bunlardan alınan hükil· 
met hissesinin belediyeye terki dü · 
şünülmektedir . 

Fatma 

Sahife : 3 

\ H _ lepte silahlı bir 

1 
isyan hazırlanıyor 

1 
1 - Birinciden artan -

Bu maksadı vaktinde sezen Ha4 

lep mahafili neşrettiği bir tebliğde 

kanuni müsarıde alınmadan hiç bir 
toplantı yapılmıyacağını halka ilan 
etmiş ise de bu da bir fayda verme· 
miştir. 

Hatta söylendiğine t.:öre; muhalif 
partiyi vücude getirmek istiyenler 
muhafız tarafından davet edilerek mü~ 
sadesiz i ı;tima yapmıyacakları kendi
lerine şifahen de söylenmiş ise de 
bunlar müsadesiz içtimalan menetmek 
istiyen hükümetin, ilk önce kanuni 
müsaade ile açılmamış bulunan kendi 
parti merkezlerindeki içtimaları men 
etmesi Jazımgeldiği cevabını vermiş· 
!erdir. 

Muhalefet hareketi .şiddetle devam 
etmekte ve halk tarafından terviç 
olunmaktadır. 

Bunun neticesi olarak hükıim~ti 
ellerinde bulundurmakta olan vatani· 
!erle muhelifler arasında her an bir 
çarpışmaya baş!anmasından korkul· 
maktadır. 

M. T. 

Bugece nöbetçieczane 
Belediye civarında 

Yeni eczanedir 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat
baamıza müracaat edilmesi. 

Dikmen 
Asfalt caddedeki Biçki Dikiş Yurdu kayit ve kabul muamelesine baş· 

lamıştır. 8515 1- 10 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

K.a1111n No. 3008 : 

-
iş kanunu 

Kabul tarihi : 8/61936 

Ne§rİ tarihi : 151611986 

-Dünden artan-

Madde 34 - I ) Bu kanunun mer'iyeti tarihine kadar işçi ücretlerini 
gündelik, haftalık veya aylık hesabile ödemekte bulunan yahut bu kanu
nun mer'iyete girmesinden sonra açtıkları işyerlerinde işçi ücretlerini gün· 
delik, haftalık veya aylık şeklinde ödeyeceklerini dahili talimatnamele
rinde yazılı İş şartları arasında tesbit etmiş olan işverenler, işbu muayyen 
ücret verme usullerini saat hesabile veya parça başına yahut yapılan iş 
miktarına göre ödeme tarzlarından birine çevirmek istedikleri takdirde , 
29 uncu madde mucibince talimatnameleri tasdika memur makama müra
caat ederek bu suretle ücret ödeme tarzının değiştirilmesindeki zaruri 
ek•>nomik sebepleri önceden bildirmek mecburiyetindedirler . Bu sebep· 
!erin her halde, işbu kanunun işçi ücretlerine müteallik hükümlerinin tat· 
biki neticelerine istinad etmemesi ve işin istihsal ve sürüm vaziyet ve şart 
larile piyasa icabları gibi işverenin tabi olmak ıztırarında bulunduğu hal
lerden mütevellid olması lazımdır . 

ll · Yukanki fıkrada yazılı olduğu üzere her hangi bir müracaata mu
hatab olan makam, bu ih'>ara ıttıla ettiği günden itibaren on beş iş günü 
içinde keyfiyeti inceleyip soıuşturarak ücret ödeme tarzının değiştirilme
sinde, bu kanun hükümlerinin ruh ve gayesine uygun düşmiyen saikler 
veya neticeler görecek olursa bu yolda bir değişiklik yapılmasına izin 
vermediğini İşverene yazı ile bildirir. Postada geçen günler sayılmıyarak 
on brş iş gününden sonra resmen menedilmemiş yeni ücret ödeme tarzım 
işverenin tatbika başlaması caizdir. Şu kadar ki , değiştirilen ödeme tar· 
zmın, tatbikat neticesinde, jş dlizeni ve işçi hayatı b::tk.ırnmdan yahut başka 
işlere fena tesirler yapmak gibi ekonomik ve sosyal mazarratlan görülmek 
itibarile yersiz ve lüzumsuz olduğu tebeyyün ederse ilgili makam keyfi
yeti sonradan dahi meneder. Böylelikle sonradan menetmeden dolayı ge· 
rek işveren ve gerek işçiler için her hangi bir zarar ve ziyan iddiası varid 
değildir . 

ikinci Fasıl 
işin tanzimi 

Madde 35 - a ) Genel bakımdan iŞ müddetinin haftada 48 saat ol
ması esastır. Bu müddet, cumartesi günleri saat 13 te kapanması mec
buri olan işyerlerinde · günde en çok dokuz saati ve cumartesi 'günleri 
saat 13 ten sonra dahi işlemesi caiz işyerlerinde ise günde en çok sekiz 
saati geçmemek şartile, haftanın çalışma ğünlerine taksim olunur. 

8303 -Sonu var -



Sahife : 4 

Hırsızlık hastalığı 
na tutulan 

- ikinci sahifeden artan -

bunu, iki dolara, üç dolara ve niha· 
yet on dolara kadar çıkaı dım. 

" Çaldığım şeyler benim zerre 
~dar ihtiyacım olmıyan şeylerdi. 
Daha tuhafı, bu şeyleri istersem bol 
bol alacak kadar zengin bulunuyor. 
dum. " 

Kadın, uğradığı bu ruhi hastalı· 
ğı bu suretle, bütün samimiyetle an 
latıyor. 

- . ·- -
TGrb6zn 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ---------- Ki 1 o Fiyab 

CiNSi En az E.n çok Satılan Miktar 
K. S. K. S. 

--ıGpi!Dah pamuk -
Kilo 

! Piyasa parlağı .. 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 41 41,25 

-..,.-----_,,_-y A P A C; 1 

l·"!""-B~ey_a_z __________ --ılL-..ı __ ~~~~~ıı_-_-_-_-_-_--=._-•ı-------~1 -;;S:--:-iy=-a-=-h------ı-----------------
. 

ÇlGIT Fakat yine halkın parklardaki 
bütün taşları kafasına indirecek şe· Ekspres 1 
kild 

iane 
· e kendisini linçetmeler: nden kur· 1-.,,....,Y-er.,....ıı·-~----ı---- -=-==,----"Yemlik,, ---------tulamıyor. ,, ---ı 2175 _________ _. "Tohumluk,. . 

On beş bin defa tiyatro- H U B U B A T 
ya giden adam ! Bu~~ay ~~~~s ---•·-

5 
--.----------

F ransızların meşhur tiyatro 
muharrirlerinden Sarsenin 

hayatında on beş bin defa tiyatroya 
gittiğini anlatırlar. 

Bu hesapla, Sarsey hayatının 
tam kırk yılını, mütemadiyen ve bir 
gün aksamadan, her gün tiyatroya 
gitmekle geçirmişti. 

Hakikaten, Sarsey, yazın bile her 
akşam tiyatroya gideı miş. 

.. Men tane 
,20 -=-----

Arpa fıi 
ı-rF~-:-,ul:-ya----.,.--- -------1---:-. ---~1---~----~ 

Yulaf 
Delice 

ı-Ku---~.------------1-----ı-------------ıı 
uş yemı 

Keten tohumu l 
Mercimek 

·~-:_s:_u-_s_a_m-:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-:::::::::,;:,-ı-4,-75----ı--------------
U N ------:.-------' 

. l--;;D:-ö_rt~yı_ld_ız_S_al_ih _____ ,_1 650-725 

17 Eylul 1931 

-

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Reklam bir ticaretha .. _ 
nenin, bir müessesenin 

en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

Türksözüne veriniz. 1 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab ·şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalarında yaptı· 
rabilirsinız . 

Kitaplar ~~e.~le.rinizi Türk-
sozu matbaasında 

C l• ı d 1 er Kütüphanenizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kitaplannızı Türk 

sözünün mücell_ithanesinde yapbnnız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

Tablar Resmi evrak, cedveller, deflet' 
ler, çekler, karneler kağat,zarf, 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

let) 
Fil 
in 

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

zünden,,başka her boyda gazete,meC" ~ ri 

mua , tabeder . 

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

tir 

J> 
dil 
so 

Bir milyonerin parasile 
mahkum olan şehir ı 

I
• ngilterede garip bir kasaba var

dır. Burada ne elektrik bulu-

- _ü.:~ç;;-:----;-;";--~" ~-:-:-----1~25 -
;.ö -~ Dört yıldız Doğruluk 650 
~ ~ üç ,, il ,-600900 ___ _ 
o ~ Simit ,, 
~ E:; Dört yıldız Cumh_u...,.riy_e_t ----, 675 
f.! t>'l üç ti " ,,-6-25·--- 11 1 

Seyhan Kültür Direk 
BELEDİYE İLANLARI törlüğünden: 

~--------_____ ....,- _..._ ....... ,_...._ __ ..__....: 1 sadeyağ, 2 ekmek, 3 zeytil11 
ğı, 4 makarna, S patates. 6 kuruf• 

lt 
Fı 
tıı 

k 
Simit 

" nur, ne telefon, ne otomobil, ne de 
de tren. Liverpol Telgraflan 

16 / 9 / 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmışbr. 
Şüphesiz ki, dünyanın daha bir Santim Perıe 

çok yerlerinde, medeniyetin nimetle. Hazır ı -Ur=-=-·,-,-----------
rinden nas"ıbed 1r olmamış bir çok •---------

5 lı ·
3
'
1 ·· ·· ;ı--:R~.,... --=-k----- --ı-196 B. Teşrin vadeli 5 I_!! ayışmar 

şehirler, köyler, kasabalar vardır . lk K Frank ( Fransız ) -22-ı 76 . anun vadeli 5 1 8 --..c:--"'.-:--'"-=---~--
F aka t Stansted ismindeki bu kasa· - 4-, 65 --:::S,.-te.,....rl_in..,..,_,( ,_in~g~ilı_"z-!) ___ 1_.::.:_627- 00 Hint hazır D -
ba medeniyeti asla kabul etmemeğe •- -N-ev_y_o-rk_____ 8 ı 68 olar ( Amerika ) ı ~ _ -70-
karar vermiş ve böyle yapmağa mah Frank ( is.v .. iç.,.re_ .. > __ ... __ _.~ ..... 

kum edilmiş bir şehirdir. 
Geçen asrın sonlarında, bu kasa· 

hada bir milyoner ölüyor. Kimsesiz 
olan bu milyoner bütün servetini 
şehrin büdçesine veriyor. Yalnız, va 
siyetnamesinde bir şart koşuyor: 

Bu şehre medrniyetin icadların· 
dan hiç biri sokulmıyacak 1 

Stansted belediyesi bu serveti 
de, bu emri de kabul ediyor. O 
zamandan beri, milyonerden kalan pa· 
ralar şehrin her husustaki ihtiyacına 
bol bol sarfediliyor. Yalnız, elektrik 
telefon, otomobil, tren, radyo gibi 
şeyler huduttan içeri s0kulmıyor. 

Kasabanın halkı pazar günlerini 
civardaki medeni köylerde geçiri· 
yorlarmış ve dedelerimiz nasıl yaşa. 
dıysa biz de öyle yaşarız, onlar me
sud değilJer mi idi ? ,, diyorlarmış! 

e::a " -- = - ~ z::c: _ _ .....,..=-= 

Erkek öğretmen okulu 
direktörlüğünden : 

Cinsi 
Lacivert kumaş Metı e 
Kundura Çift 
Elbise takım Dikiş 

Azı Çoğu 

700 800 
250 300 
250 300 

1 - Okulumuz talebe ihtiyacı 

içiı. yerli mamulfttından 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· 
lesi günü saat l 5 te Kültür Direk
törlüğünde yapılacaktır : 

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

4 - ihale günü de depo2itola 
rile birlikte kültür direktörlüğünde 
toplanacak komisyona başvurmaları. 

7· 12-17-22 

;------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 
ve icaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır • Daima KA 
Y ADELEN içiniz • 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su· 
)arı ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has· 
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KAY ADELEN _gazozlarını alırken şişt-lerdeki kırmızı ( KAYADE· 
LEN ) tapalarına dıkkat tdiniz. l<AYADELEN Transitleri: Mersin ve 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Eüyi.k darnacanalıır : JCO kuruc:a ev· 
lerinize gönderilir. \ 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8493 25 

---------------------------------.: 

Radyolar ucuzladı 
Kısa orta ve 

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

li radyolar ancak Sahibinin Sesi· 
nin 100 lira mukabilinde ve bir 
sene vade ile sattığı radyolarile 
kabildir. 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni Mağaza 

Ş. Rıza f şcen 
23 7966 

1 - 6j9/937 tarihinde kapalı zarf usulile ihale edileceği ilan 
edilen arazöz için yapilan teklif muvafık görülmediğinden bir ay içerisinde 
pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. 

2 - Muhammen bedeli (6000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 450) liradır. 
4 - Şartnamesi B~lediye yazı işleri Müdürlüğündediı. lstiyenlere pa

rasız verilir. 
5 - isteklilerin teminatlarile birlikte birinci Teşrinin 18 inci gününe 

kadar her pazartesi ve perşembe günleri saat 15 de toplanan Belediye 
daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 8517 

C. H. P. Seyhan llyönkurul Baş-

kanlığından : 
Pazarlıkla arsa satışı ilanı 

7 Eylul 937 tarihinde kapalı zarf usulu ve artırma yolu ile satış ve 
ihalesi yapılacağı ilan olunduğu halde isteklisi çıkmayan C. H. P. Emla. 
kinden Adanada vaki eski Oruzdibak arsası bu kerre pazarlıkla satışa 
çıkarılmıştır. 

1 - Satılacak malın cinsi : Hudut ve evsafı şartnamede gösterilen
(1440) bin dört yüz kırk metre murabbaındaki 

eski Oruzdibak arsası. 
2 - Muhammen bedeli : (20000) yirmi bin liradır. 
3 - Şartnamesi C. H. P. Seyhan llyönkurul Bürosunda pna!ız ola· 

rak verilir veya posta ücreti gönderildiği takdirde adresine yollanır. 
4 - Arsanın satış ve ihalesi pazarlıkla yapılacaktır. Teklif edilen ve 

verilen fiyat haddi Jayıkında görüldüğü takdirde kat'i ihale 12 Birinci Teş· 
rin 937 Salı günü saat ( 17) de Adanada Parti kura~ında llyönkurul Baş
kan ve üyeleri huzurunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçası mikdarı; (1500) bin beş yüz liradır. 
C. H. P. Emlakinden Adanadaki eski Üruzdibak arsasının tamamı 

yukandaki maddelere göre pazarlık usulü ile satılacaktır. isteklilerin her 
gün saat (17) d~n sonra Parti kurağırağında IJyönkurul Başkanlığına mü· 
racaat etmeleri ve kat'i ihale için gösteilen gün ve saatta bizzat veya No· 
terlikten tastikli vekaletnameli vekillerinin C. H. P. Seyhan llyönkurul 
kurağında hazır bulunmaları ilan olunur. 

12-17-22-28 8511 

sulya, 7 ku rusoğan~ 8 süt, 9 yoğll 
10 pirinç, 11 domates salçası, 1~ 
beyaz peynir, 13 zeytin tanesi, 14 5' ı· 
bun, 15 meşe odunu, 16 maden kU ı 
mürü, 17yulaf, 18 koyun eti, Scbıe 
ve meyvalar. 

1 - Yukarıda yazıla erzak ~e 
sebzeler20 gün müddetle münakasa 
ya konmuştur. Mikdar ve evsafıııl 
öğrenmek istiyenler her güu kız, ti 
kek liselerile erkek ö~tetmen okufıl 
idaresine başvurmaları. 

2 - Münakasa 23 Eylul Pe' 
şembe günü saat 14 de Seyhan l< 
tür idaresinde yapılacaktır. Taliple: 
rin teminat makbuzları ile yevl111 

ihale günü gelmeleri. 

8482 15-17 - 19-2 

Seyhan vilayetinden: 
Hususi Muhasebenin (2599) i~İ 

bin beş yüz doksan dokuz lira (80) 
seksen kuruş muhammen bedelli e( 

rakı matbuası bu ayın yirmi seki' 
zinci salı günü saat 11,00 de ihale 
edilmek üzere açık eksilt meye ko· 
nulmuştur . 

isteklilerin şartname ve nümu· 
neleri görmek üzere her gün Hu· 
susi Muhasebe müdüriyetine ve ihal 
günü de muhammen bedel üzerinde~ 
0/o 7,5 pey akçalarile vilayet <lainıi 
encümenine müracaat eylemeleri i'8° 
olunur. 8518 17-21-24-26 

Eczacı ve ebe 
.-------------------·------'---ı Diplomalı bir eczacı ve mesle 

ğinde çok tecrübeli ebe meslekleri 

Adana bı.çk· yurdu içinde ve dışında çalışmak istiyor· J Jar. Görüşmek istiyenler Hükumet 

Refika Recep Tümerkan 
Adananın on bir senelik Biçki ve Dikiş Yurdu - Kültür - Din·ktör· 

lüğünden musaddak diploma verilir. Kayıdlara başlandı. 8510 
4-10 g. A. 

----------------------------------------------
ilk okullar için ------·-
sıhhat cüzdanı 

Matbaamızda 
maktadır. 

_--~ JCW 

yalnız 5 kuruş fiatla satıl-

civarında B. Basri e~zanesine mü· 
racaat etmeleri. 1-3 c. 

Gaip mühür 
934 yılında kazdırdığım mührümii 

kaybettim . Bu mührümle hiç bir 
kimseye borcum yoktur . Y eııisini 
kazdıracağımdan kayıp mührümün 
hükmü olmadığını ilan eylerim . 

8516 

Kuruköprü mahallesinde 
oturan lsmail kızı 

AYŞE 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaaH 


