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MiLLETLER CEMiYETiNDE 

Henüz hiç bir iş 
halledilmedi 

r·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·~ 

; Atatürk ; Akdeniz anlaşmasında Türkiye 

İspanya delegesi, Musolini'ye 
şiddetli hücumlarda bulundu 

l Ankarada ı 
i i _KAMUTAYDA 

Bugün esbabı mucibe mazbatasını 
Başvekilimiz izah edecek 

Cenevre : 17 ( Radyo ) - Mil
lctıer Cemiyeti un:umi celsesinde 
Filistin'n taksimi projuini tetkik için 
lngiliz hi:kümetine mezuniyet vrrildi. 

IŞef büyük merasimle, i 
!hararetle karşılandılar ! 
! Ankara : 17 [ TÜRKSÖ- ! 
! zO muhabirinden J - BU- ! 
!yuk Şef AtatUrk bu ııabah ! 
! ııaat 10,5 da Ankaraya teşı- ! 
ı rlf buyurmu,ıardır. Relııl ı 
j Cumhurumuz, garda Ba •• j 
• vekll, Veklller, kumandan- ' 
! lar, ııaylavlar ve binlerce ! 
ı halk tarafından bUyUk bir ! 
· merasimle, hararetle ve ! 
! candan kar,ılanmı,ıardır, ! 
• 1 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-: 

Ankara : 17 ( TÜRKSÔZÜ'nün 
hususi telgrafı ) - Yarın toplanacak 
olan Büyük Millet Meclisinin ruzna
mesi tesbit edildi. 

Niyon muahedesine ait kanun la
yihası ve esbabı mucibe mazbatası 
Niyon anlaşması esaslarının Türkçe, 
Fransızca metinleri dağıtıldı . Mebus

rettüp etmektedir. Türkiye hükume. 
ti de kendi vasıtaları nisbetinde bu 
donanmalara istenilecek müzaherette 
bulunacaktır . 

: !arın mühim bir kısmı Ankara ya gel. Bu celsede, ispanya delegesi Neır
rin , ltalyznın suçlaı ını i~bat edecek 
bütün ve!aiki haiz ve h< mil bulundu
~unu söyleyerek şunları ilave elmiş· 
tir 1 

/ diler. Esbabı mucibe mazbatası kor-

ç in 1i1 er m u·· lem adi yen 1 :;~: •• t~~~;e;i;~~~z:h;:~ü:ı~aa:~~:~a 
tahahudumuzü şoyle ızah edıyor: 

Bilhassa Fransız ve lngiliz donan. 
masının korsanları Türkiye karasula· 
rında takip etmelerine ve irae eyliye· 
cekimiz limanlardan bu donanmala. 
rın istifade etmelerine diğer sahildar 
devletler gibi Cumhuriyet hükumeti 
de müsaade eyliyecektir . Cnmhuri· 
yet hükQmeti evveldenberi takip 
edegeldiA"i sulh emniyet ve anlaşma 
siyasetinin yeni bir tezahuru olan 
Nyon itiliıfıni yüksek meclisin tıısvip 

ve tasdikine aı zeder . 

- ltalya Habeşistandan sonra ls
l>anyay ada çok açık bir surette göz 
dikmiştir . Frankonun arkadaşı Mus· 
Solini , Frankoyu , gayenin tahakku
k11 arefesinde yere vuracaktır. Fakat 
F'rankoya böyle bir meydan bırakıl
llııyacalttır . 

1 k • ı kt işbu anlaşma mucibince Türkiye g e r 1 ç e 1 m e e Cum.huriyeti. de kendi kara s~larında 
emnıyetı tesıs edecek olan ıcraatta ------------ bulunacaktır. 

Daha iki Çin şehıi dün sukut etti Kara sularımız haricinde seyrü
seferinin emniyet lazım olan icraat 
lngiliz ve Fransız donanmalarına te-

Bundan sonra kalkan Bay Litvinof, 
konseyden , Valansiya hakkında kon· 
seyin izahat istemesini talep etmiştir. 

Japonlar Tanton şimalindeki adayı da işgal etti 

NYON VE iTALYA Bay Lltvlnof 

. '. -- ..... - ...... 

'. Cenuptaki ı 
: :adisel:"~- ile Suriye 

anlaşamıyor 
SURiYENt PARiS .. ELÇiSi 

TA YiN EDiLMEK UZERE 

L ü b nan 

~artel bu ay sonu hareket ediyor 

Şam : 17 [ TÜRKSÜZÜ muha~i." 
rinden ] - Sofarda yapılan mesal~hı 
rııüştereke müzakereleri anlaşma ıl.e 
neticelenmiş, zamanı bilahare tayın 
olunacak içtimada halledilmek üzere 
!>ek küçük mesai! kalmıştır. 

Suriye ve lskenderun S~ncağı 
heyetleri yerlerine dönmüşlerdır. 

de gümrük resmi koymakta serbest 

bulunacaktır. 
Paristen Beruta gelen haberlere 

göre, Yüc~ Komiser Kont dö Ma~
tel istirahat etmekte olduğu sayfi
yeden Parise dönmüş ve hr.riciye Ne· 
zaretile temaslarda bulunmuştur. 

Tokyo : 17 
(Radyo) - Dün 
gece şimal cep
h~sind bü} ük 
ça rpıfmalar oldu. 
Bu çarpışma !ar 
bu sabah Çinli
lerin rieatı ile 
neticelenmiştir. 

Tokyo : 17 

J.~~ılxa.,\.,- bTr 
Çin adasını işgal 
eltıler. 

Tokyo : 17 
(Radyo)- Japon 
kıtaatı bir muha
rebeden sonra 
Çin kuvvetlerini 

püskürterek Vog-
y eng şehrini iş· 
gal etmiştir. 

Ayni kıtaat 

beş saat sonra 
Maşang şehrini 
de zaptetmiştir. 
Şanghay: 17 (Rad 

yo )- Son gerile· 
meler üzerine Çin ŞanghaY sokaklarından bir manzara 

kuvvetleri şima~ kt d Takviyeler geriden gelmektedir. 
cephesinde tahşıdat yapma a ır. 

Roma, ikinci bir teklif yapmıya
cağını beyan ediyor 

1 ~ uiı v_, ı ı•aııa 

yıkılamaz. Diyor 
n.u 

için 
Çünkü ltalya Habeşistan ve ispanya 

Paris: 17 [Radyo} - Gazeteler \ ·1 uğraşmak~an Orta Avrupa işlerini, 
Nyon anlaşmasından hala b~hsetmek- ~ t Avrupa siyasetindeki rolünü 
tedirler. io.kodöpari bugünku sayısın- u~n~tu. 
da; İtalyanın metalibatını kabul etme~, Roma: 17 [Radyo]_-: ltal~a, ~yo~ 
yeniden konferansı açmak demektır itilafına dahil olmah ıçın ycnı b~r t~ 
k. bu yapılan bir eseri yıkmak oluIJ.. şebbüste bulunmıyacaktır. Çun~u'. 

1 
• - k" d" "ndüklerını 

ne lngiltere, ne Fransa bu işe on~- ltalya bu hus~st~ ı_ uşu b i 

k lmıyacaklardır. Diyor. Ekselsı· 14 eylillda bildırmıştır. Artık u ş, 
ya o . . 1 · 'yeti müzakere 

d H'tler mülakatının arıfesınde diğer devlet erın vaz1 ı t 
yor a; 'ı I dostluğu oldukça ve teemmülüne bırakı mış ır. d 
Alman - ta yan . • . Bres: 17 [Radyo] - Buradan ?". 
uevşedi, diyor ve şunları ılave e~ı- k ha p gemisi bugün kontrol ışı 
" d · Berlın· uz r 
yor:,, Haber alın ığın~ gore ' i in Akdenize açılmıştır. 
Romaya itidal tavsiyesınde bulundu. ç 

Ôğrenildiğıne göre, Sur'.ye v~ 
Lübnan hükumetleri kendılenne aıt 
gümrükleri 1936 iptidasınpa tesellüm 
edeceklerdir. 

Bu gümrüklerin binalarının inşa· 
sına, memurlarının tayin ve kadrola· 
rının doldurulmasına yakında başla· 
nacaktır. 

Kont dö Mertel bu temaslarda 
yeni talimat alacak ve Suriye, Lüb
nan muahedelerinin bir an evvel tas· 

diki işile uğraşacaktır. 
Muşarünileyhin 23 Eyliilda Pa

risten hareket ederek Ankara yo· 
luy la Beruta dönmeci çok muhtemel· 

FRANK 
SUKUTTA 

\ İzmir Fuarı pazar
tesi kapanıyor 

Mısır Tahvilleri 
Piyangosu dün çekildi 

Kahire : 17 (Radyo) - Mısır 
tahvilleri piyangosu bugün çekildi. 
l903 senesi tahvillerinden 7 54,883 
numaraya 50,000 frank , 1911 se· 
nesi tahvillerinden 281,317 numa 
raya 50,000 frank ikramiye düşmüş-

Mazarikin cenazesi 
Belgrad : 17 ( Radyo ) - ~~

hum eski Reisicumhur Mazarıkın 
cenaze merasimi 21 Eylulda yapıla· 
caktır . Bu cenaze merasimi çolc 

muazzam olacaktır · Berut limanında Suriye hükiime· 
tinin te.•is edeceği serbest mıntaka 
için Berut hükiimetile temaslarda 
bulunmak üzere Hariciye Müsteşarı 
Beruta gitmiştir. 

Mevsuk bir kaynaktan sızdığına 
göre Sadullah Cabirinin kardeşi Ihsan 
Cabirinin Paris Elçiliğine tayini ta· 
hakkuk etmiştir. 

Bu husustaki riyaseti Cümhur ka· 
rarnamesi bir kaç güne kadar neşr· 
edilecektir. 

Suriye ile Lübnan murahhasları 
arasında yapılan toplantıda gü.mrü.k 
İttihadı meselesinde uyuşmak ımka
nı bulunamamıştır. 

Her iki memleket, kendi yerli 
mahsulleri için de müttkabiien güm
rük n:smi koymakta serbest ola

caklardır. 

dir . 
Kendilerinin ay sonuna kadar 

Beruta varacağına muhakkak gözile 

bakılmaktadır. 
Kont dö Martel Pariste Türk bü

yük elçisi Bay Suad Davaz ile gö· 

rüşmüştür. 
Uzun süren bu mülakatta San· 

cak statüsü ile Kontun Ankaraya 
uğraması m~selesinin konuşulduuu 
tahmin edilmektedir. 

ispanyada 
yangınlar 

Hükumetçiler büyük 
taarruza hazırlanıyor 

Paris : 17 (Radyo) - ispanyada 

1 eli D'" gece harp çok şiddet en · un 

Mesela Suıiyede yetişen buğday 
vesair mahsulat Lübnana girerken 
gümrük resmine tabi olacak, bilmu
kabele Lübnan mahsulat ve mamu
da ayni muameleyi görecektir, 

Suriye ve Lübnana yabancı mem 
leketlerden gelecek ' eşyanı~ ayni 
şekilde gümrük resmine tabı tutul· 

ması da kabul edilmemiştir. 
Suriye ve Lübnan hükUı~ıetle~i, 

yabancı emtialara ietediklerı şekıl· 

Karyo istasyonu asiler tarafından 
yakıldı . Yangın, Fransız hududun· 

dan görülmektedir. 
Barselon : 17 (Radyo) - Askt 

ri rüesa toplanarak büyük bir ta· 
arruz hanlığı pliııı çiuııiıtir. 

-·-·Dün ... ·-·-·-··: 

r-·1'44,1s ı 
'-·-·-·-·-· ·-·-· ... ·-···· 
Santime kadar düştü 

Paris : 17 ( Radyo ) - Başve
kil Bay Şotan bugün frankın suku 
tu meselesi hakkında öğleden evvel 
maliye nazırı ile uıun bir istişarede 
bulunmuştur · 

Paris : 17 ( Radyo ) - Komü· 
nist partisi dün gece bir içtima ya· 
parak hükumetten frankın sukutuna 
karşı spekülasyon yapanlar hakkın· 
da takibat yapılmasını istemiştir · 

Amerikada 

lzmir : 17 ( TÜRKSÖZÜ mu· 
habiıinden ) - Enternasyonal lzmir 
Fuarı pazartesi güı Ü gecesi saat 

ikide kapanacaktır . .. .. 
Bu yıl Fuar çok alaka gormuş • 

· b ti z"ıyaretçiler geçen seneye nıs e e . . 
artmıştır . Dün geceki 10,733 kı~ı 
ile birlikte şimdiye kadar Fuara gı· 
renler 501,700 kişi olmuştur · 

Fransada 

Yakalanan İtalyan anar
-şisti sorguya çekildi 

Paris: 17 [Radyo} - Yakalanan 
ltalyan anarşisti d'.in gecedenberi 
sorguya çekilmektedir. Anarşist Tam
bure çok şüpheli bir adamdır. ifa
delerinde daima kaçamaklı hareket 

etmektedir. 
Vanzeelandın istifası 

haberi yalan 

Kanunu Esasinin 150 inci 
yıl dönümü \ 

Vaşington: 17 (Radyo) .-. 
Amerika kanunu esasasinin 150 .. ı~~ı 

Yıl dönümü münasebetile çok buyuk 
1.1 ·· len teuhurat yapılmış , nutu .. ar soy 

miş , koııferanslar verilmiştir • 

Brüksel: 17 [Radyo] - Vanze· 
eland'ın istiJası hakkındaki haberler 
yalandı. V dnzeeland biraz hasta bu. 

lunmaktadır. 

Dansing'de tevkif edilen
ler ve kapatılan gazeteler 

tür. 

Doktor Şaht Romaya 
geldi 

Roma : 17 ( Rarlyo ) - Alman 
devlet bankası umum müdürü dok· 
tor Şalıt bugün buraya geldi. Dok~ 
tor Şaht bir kaç gün burada kaldı.k 1 

1. d t edeccktır · tan sonra Ber ıne av e 

Varşova : 17 ( ~ady~ ) - Dan• 
. emurları tevkif edılen posta· 
sıng m .. 
cıları tahliye etmıştır . • 

Bir kaç gazete hakkında dava 
açılmış fakat kapatılan gaze1telc~ tekrar intişara ve hariçten ge meıı 
menedilen gazeteler de gelmete 

başlamıştır . 

;;;;;;;;;;;;;;;;------------,-----
son dakika 

IMANLARINA GlTMlYOR 
ITALYAN GEMiLERi SOVYET L 

1 1 seyıiselain kumpanyası acentesi Ro-
Köstence: 17 (~· ~·~ - ta Y:~zde Sovyet limanlarına hareketini mene· 

madan ltalyan gemılerının Karad 

den bir emir almıştır· NOMA YIŞLERI 
PEŞTEDE NASYONALISTLERIN KANLI 

- :.ı · dolayısilc 
. A. - Peştede Nasyonalistlerin. ~umay~erı 

Belgrat. ~7. (A. )
1 1. 1 kler patlamış, dört kışı yaralanmıştır. 

bir takım hadıseler o wuş, u e 



OUNUN POLITIKASI 

Japonya kazanırsa 
Palmerston ve- y 

~azan~ 

ya Disra li , Muso- ~ l kurulması gibi he
yecanaver bir man. 
zaraya şahid olaca
ğız. Almanya kendi 
huzurunu tehdid 

lini veya şeriki Fran- LOYD CQRÇ 
konun Façist ciiret-
Jerine tahammül ede ...._......,_...._._...-..--..---... --... --

bilır miydi ? Ehemmiyet verilmiyen eden öyle bir işaretle karşılaşacak 
protestoların ardından derhal harekete ki, bu hal, Almanya imparatorluğu-
geçerlerdi. nun Harbi Umumide Avrupayı tehdid 

Eski Amerikan Reisi Cumhuru edişinden daha tehlikeli olacaktır . 
Teodor Ruzvelt , şarkta tehdide uğ- lngiltereye gelince , Hindistan. 
rayan Amerikan menafii karşısında daki hadiseler şimdi durmuş görün. 
Amerikan tacirlerine ve misyoner. mesinc rağmen gittikçe artmaktadır. 
!erine i !erini bırakıp tehlike mıntı• 
kasınd n kurtulmak ıçin nazikane bir lngiltereninkinden daha büyük , 
surette Çinden kaçmalarını mı tavsiye daha yekpare ve ucu bucaği gelmi
ederdi ? yecek derecede bol askeri vesaite 

Eğer Tokyonun tasavvuru tabak- sahip bir Japon imparatorluğu kuru. 
kuk edecek olursa, bir iki sene için- ]arak, lngilterenin Asyadaki domin
de,büyük Okyanus s a h i 1 i n d e yonuna meydan okuduğu zaman , 
500,CCO,OOO luk yeni bir imparatorluk İngiltere ne yapacaktır ? ,, 

•• 

GUZEL 
iSPANYOL 

Kadını General Frankoya gön
derdiği bir fotoğrafı ile 

MİLLİYETPERVERLERE ESİR DÜŞEN TA YY ARECl 

Kocasının hayatını 
kurtardı 

Kan' dan [ Paris Soir } a yazılı \ 
yor : 

13 Temmuzda Madrid civarında 
ffitlflYCliJt::I Vt::l fCJ (oı afn1Jgn .;);,;_,;;,..,•; _ 

lerek esir edilen kocası, Amerikan 
ta J are~sı Harara varın Karısı on. 
Edith General Frankoya güzel bir 
resmini gönileroıek suretile kurtar· 
n11ştır. 

Filhakika Bn. Ec'ith General F ranko 

tarafından gösterilen bu alakaya de 
ğecek kadar )lÜzel bir kadındır. Ken
disi biraz daha iri yapılı olmakla be
raber yakınlarda ölen zavallı Joon 
Harlova çok benzemektedir. 
Amerikalı tayyareci ile 1936 da 
Meksikada evlenmişlerdi. izdivaçla· 
rından sonra hemen Avrupaya gel. 
mişler ve kocası Diaz Evans namı 
altında ispanya hükumet huvvetleri 
ne tayyareci olarak angaje olmuştu. 
Harold'u bu harekete sevk eden şey 

siyasi bir ideale hizmet etmek değil· 
di . 

Sadece, evvela, fazla para ka· 
znnmak arzusu. [ Çünkü hükumet· 
çiler Amerikadan daha fazla para 
Yeriyorlardı. ] Ve sonra da bu gün 
dünyanın en iyi tayyareciliğine sa
hip telakki edilen Sovyet tayyare· 
leri hak kınrla bizzat yapacağı tec· 
rübelerle bir fikir edinmekti. 

Harold hükumetçiler tarafından 
angaja eClildi. Ve kendisine de bir 
Sovyet tayyaresi verildi. Karısı da 
lsparıyaya onunla beraber gitmişti. 
Fakat bombardınanlar şiddetlendi

ği için F ransaya dönmek mecburi
yetinde kalmıştı. 

Bir kad 1 nın cesareti. 
Bn. Edith Kan,da bir orkestra 

idare ediyordu. 
Bir gün yani geçen Temmuzun 

on üçünde kocas ının Madrid civa
rında milliyetperler tarafından dü
şürülmü olduğunu haber aldı. Bir 
kaç gün kocasının öldüğüne hükm 
etmişti. Fakat biraz sonra kocasın. 
dan aldığı bir mektup onu temin et
mişti. 

Amerikalı pilot karısına yazdr 
ğı bu mektupta, bilkassa açlıktan ve 
soğuktan şikayet ediyor, ve her an 
kurşuna dizilmesini beklediğirri bil
d!riyordu, 

Bn. Edith bu müthiş haberin ver. 
diği öldürücü endişesine hakim ola· 
1ak işine devam etmeğe muvaffak 

olmuş ve z.ece eğlence yerlerinde de 
şarkı söyliyerek mümkün ol<luğu 

kadar fazla para kazanıp kocasına 

gôndermeğe muvaffak olmuştu • Bu 
esnada kocasınıl«n'tarınaK ıçıu cıın 
den gelen her şeyi de yapmaktan 
geri kalmıyordu . 

Nihayet bir gün kendisine eğer 
hükümetçiler tarafından esir edilmiş 

olan Milliyetperver tayyarecilerin 
adlarını öğrenerek bir liste halinde 
General F rankoya bildirecek olursa 
kocasının kendisine iade edileceğini 
ona bildirdiler . 

Edith bu listeyi tanzim için bü
tün gayretini sarfetti . Fakat bir tür· 
lü muvaffak olamadı . Mamafih içini 
yakan endişeye rağmen nevmit ol
mamıştı . General Franko nezdinde 
son bir teşebbüs daha yapmağa 
karar verdi . 

Geçen hafta doğrudan doğruya 
General Frankoya bir mektup yaz· 
dı ve kocasının serbest bırakılmasına 
yalvardı . Ve bu mektubun içine 
güzel fotoğrafını da koymayı unut
madı. 

Çok az ümid bağladığı mucize 
olmuştu . General F ranko genç ka
dının fevkelade güzelliği ve koca
sına karşı gösterdiği bu şayanı hay
ret sadakat ve sevği karşısında duy 
duğu hayranlığı Amerikan tayyare· 
cisinin tabliyesini emretmek suretile 
isbat etmişti . 

Centilmen asi General Bn Edithe 
bizzat yazarak koc.sının kayıdsız ve 
şartsız serbest bırakılacağını bildirdi. 

Bir kıza 
tecavuz etti 

Bürücek yaylasında Ulukışlanın 
Horuzlu köyünden 13 yaşında Mus· 
tafa kızı Ummuhanı Adananın Tek
keyi Zimyan mahallesinde Zeki oğlu 
Reşad tecavuz etmek üzere iken ya· 
kalanarak hakkında kanuni muamele 
yapılarak Adliyeye teslim edilmiştir. 

Bir kız kaçırıldı 
incirlik yakınında bulunan Ge· 

misura köyünden Salihin amelele· 
rinden Mehmet Ali oğlu Hamit Ada 
nanın Leylibucağı mahallesinden 
Mustafa kızı Ülviyeyi , kaçırmıştır . 
Zabıta takibat )öpl)Oı . 

r 
Belediyenin aldığı 

karar 
Hayvanatın mesesle sevki 

kat'iyyen yasaktır 

Manda ve Öküzlerin ( meses) 
denilen ucu demir çivili değneklerle 
sevk edilmesi sebeple bu hayvanla
rın derilerinin bozulduğu ve bu yüz
den hariçten deri ithal etmek zaru · 
reti hasıl olduğu için memleketin 
iktisadi menfaatlerine dokunan ve 
ayni zamanda biz insani olan bu 
halin önüne geçilmesi hususunda.la. 
zımgelen tedbirlerin alınması Ziraat 
vekaletinden bildirilmişti . 

Belediyemiz bu meseleye layik 
olduğu ehemmiyeti vermiş ve me 
ses kullanmasını yasak etmiştir • Bu 
yasak haberini Teşrinin ilk günün· 
deıi itibaren tatbik edilecek ve ria
yet etmiyenlerden iki lira hafif pa · 
ra cezası alınacaktır . 

Manda ve Öküzler bundan sen· 
ra kırbaçla sevk edileceklerdir . 
Ziraat vekaletince yapılan tetkikata 
nazaran bu usulün Kars havalisin · 
de ötedenberi muvaffakiyetle tatbik 
edildiği anlaşılmıştır • 

Kamyonların karo-
seri genişliği tahdit 

edilecek 
Belediye, bir fen heyetine 

tetkikler yaptıracak 

Köylerden pamuk ve koza 
~ 1..-.- b.~JarınA lc2m~ 
yonun büyüklüğü ile mütenasip ol· 
mayacak şekilde geniş ve uzun ka· 
roseriler yapıldığı görülmektedir . 

Bdediye , bu halde hem vesaiti 
nakliye kazalarına sebebiyet vere· 
ceğini hem de caddelerde geliş gi
dişi bozacağım nazan dikkate alarak 
kamyonlara yapılacak karoselerin 
azami genişlik ve uzunluklarını tah· 
dit etmeğe karar vermiştir . Mesele 
teşkil edilm bir komisyon tarafın
dan tetkik edilmektedir . 

Belediye parke için taş 
mübayaa ediyor 

Şehrimiz Belediyesi, inşa edile· 
cek şehir yollarında kullanılmak üze· 
re 2000 metre murabbaı için kafi 
miktarda taş mübayaa~ına karar ver. 
miş ve bu işi münakasa suretile bir 
müteahhide ihale etmiştir. 

Ehli hayvan 
• • 

sergısı 

Kayıdlara yakında 

başlanıyor 

Koşu ve ehli hayvan sergisi ha
zırlıklarına Veteriner direktörlüğün· 
ce devam edilmektedir . 

25 Eylulda elılı hayvan sergisi 
kayıd muamelesine başlanacaktır . 
Kaydın bitmesini müteakip 30 Ey· 
Jul ve 1 inci Teşrin günlerinde ha· 
kem heyetleri tarafından hayvanla. 
rın puvantajları yapılacak v 3 birin 
ci Teşrinde de yeni koşu sahasın· 
daki sergi mahallinde sergi açılacak 
tır . 

Dün şehrimizde çok sıkıntılı bir 
hava vardı. Dün bir rüzgar bütün gün 
devam etmişti. Dün, en çok sıcak 
gölgede 37 santigrad dereceyi bul· 
muştu. 

a 

o 

Şehrin ekonomisi 
Geçen bir aylık 

266610 
ihracat 

liralıktır 
fazlası 

Başlıca neler idhal ve ihraç edildi 

Dün şehrimiz Ticaret ve Sana 
yı Odasının neşrettiği aylık istatistik 
üzerinde yaptığımız tetkikler netice 
si idindiğimiz malumata göre; Ağus· 
tos 937 ayı İçinde şehrimizin ibra
caat fazlasının 266610 liralık olduğu 
görülmüştür. fdhalat 305,375 Ji. 1 

ralık, ihracatta 571 985 liralıktır. 
Bu yekünları teşkil eden başlı· 

ca ihracat ve idhalat maddelerimi· 
zi ve bedellerini aşağıda gösteriyo· 
ruz : 

ihracat ; 59864 liralık pamuk 
2979 liralık ıskarta pamuk, 52 ]i. 

ralık pamuk çiğidi. 7782 liralık çi 
ğit küspesi, 104653 liralık çiğit ya
ğı, 4750 liralık arpa, 27 liralık buğ. 

ilk mekteplerde 
tehacüm var 

Şehrimizdeki orta mekteple lise· 
!er gibi, ilk mekteplere de bu yıl 

fazla tehacüm vardır. Bu sene ilk 
mektep birinci sııııflar.ıııa 930 do· 

ğumlu olanlar alınacak ve bu do. 
ğumlular istenilen mikdan doldur
ma=ı 931 doÖ'Umlulann gürbüz o· 
lanJarı da aıınıttaım~. 

Bir Ziraat Müte
hassısı şehrimizde 

Çeltik mütehassıslarından Bay 
Rahmi şehrimizde bulunuyor. Bay 
Rahmi muhtelif çeltik bölgelerinde 
etüdler yapmış ve bu tedkiklerine 
aid mufassal bir rapor hazırlamış
tır . 

Mütehassıs, '. Çeltiklerimizin neş· 
ünüma vaziyetinden çok memnundur. 

Bay Rahmi, daha randmanlı çel. 
tik istihsali İçin tedbirler alınmasını 
lüzum göstermektedir. 

Aşiret hayv, natı 
muayene edilecek 

Mevsim dolayısile yayladan Çu
kurovaya inecek gezici aşiretlerin 
ve civar vilayetlerden gelecek ve 

ovada kışlayacak olan tüccar bay. 
vanlarının muayeneleri için geçid 
yerlerinde lazım gelen tertibat alın
mıştır . 

Mahkemelerde : 

Kadın kaçırma mesele
sinden beraet etti 

Karaisalının Boztabta köyünden 
Haydar kızı ve Ahmet karısı Ane

yi kaçırmağa teşebbüsten suçlu ay· 
ni köyden Abdullah hakkında dün 
şehrimiz ağır cezasında görülen du. 

ruşmada Abdullahın kaçırmağa te
şebbüs suçu sabit olmadığından 
beraetine ve işlediği suçunun da sar 

kıntılık olduğu nazarı itibare alınmış 
ise de davacı Ayşenin davasından 
feragat etmiş olmasından bu cihe· 
tinden de hukuku amme davasının 
dü§nıesine karar verilmiştir • 

dayı 27997 liralık un, 1932 liralık 
susam, 175,312 liralık iplik, 98,413 
liralık bez, 1071 liralık yün, 11840 
liralık bağırsak, ufak ihracaat 19060 
liralıh , idhalathn ihracat 56253 li
ralıktır. 

fd\ıalat : 36062 liralık ziraat ala 
tı, 15520 liralık benzin , 7793 lira
lık çimento, 8511 liralık gazyağı, 
7566 liralık hurdevat, 4648 liralık 
kahve, 2784 liralık kanaviçe, 6910 
liralık kösele, 32480 liralık yerli 
mensucat 25776 liralık ecnebi men
sucat, 14278 liralık makine parça
sı, 5678 liralık makine yağı, 8647 
liralık şeker, 50759 liralık vesaire, 
134216 liralık ufak ihracat . 

Bina tahrirleri 
Hakkında Maliye Veka

letinden gelen bir 
taminı 

1340-1932 senesi içinde umu· 
mi bina tabrirleri yapılan mahaller
de tahrirden sonra in;a edilmiş veya 
tahrir sırasında henüz inşaları hita· 
ma ermemiş olan binalara mezkur 
seneler zarfında tadilat komisyonla· 
• ... _ --··· _.._ .. _.... ·- --..&'----- 000:00 

numaralı kanun ahkamından istifade 
edip etmiyeceği ve bulundukları cü. 
zütamın umumi bina tahrirlerine 
1932-934 seneleri içinde başlanıl
mış olmakla beraber bu seneler için
de cüzütamın tahriri bitirilmiş oldu
ğu için tahriri bu senelerden S'lnra 

r yapılmış olan binaların da O/o 25 ten 
zilata tabi tutulup tutulmıyacağı Ma. 
!iye Vekaletinden sorulmuştur. 

Bu hususta Vekaletten gelen bir 
tamimde bu gibi binaların, sırf umu
mi tahrir ~ırasında henüz yapılma. 
mış ve İnşası hitam bulmamış oldu · 
ğu için, iradlannın tahrir komisyon
larınca takdir redilmiyerek bilahare 
ayni seneler içinde tadilat komisyo. 
nunca takdir edilen bidaların da 
2870 numaralı kanun çerçevesi da. 
hilinde mütalea edilmesi ve bu ka· 
ııun hükümleri dairesinde D/0 25 
tenzilattan istifade ettirilmeleri la
zımgeldiği bildirilmektedir. 

Kükürt ve fiatları 
Şimdiye kadar gümrük resmin· 

den muaf olarak memlekete gide 
kükürdün beher kilosundan dört lrn 
ruş gümrük resmi alınması, gümrük 
ve ir.hisarlar Vekaleti tarafından bil
dirilmiştir. 

Bir esrarcı 
yak~landı 

Mehmet oğlu Garson Aziz ve 
diğer adı Arap oğlu üzerinde 6 
gram esrar görülerek yakalanmış ve 
hakkında kanuni muamele görül. 
müştür. 

Pamuk tarlasından kızı 
zorla kaçırmak istedi 

Kumderede (Karaisalı) köyünde 
tarlada pamuk toplamakta olan 
Tarsusun Unzur köyünden Abdur· 
rahman kızı Ayşeyi, ayni köyden 
Durmuş oğlu lsmail zorla kaçırmak 
istediğinden yakalaııarak hakkında 
kanuni muamele göıiilmüşliir. 
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"Sex-Appeal,, kelimes' 
nin icadına sebeb olaıı 

Clara Bav 
bar açdı 

Clara Bov sinema artistleri ar 
sında ~elki güzelliği değil, fakat 
si cazibesi en fazla olanı idi 
Hatta (SeX-Appeal) kelimesi on kal 
için icad edilmişti. Fakat buna ra_f ı od 
men Clara şişmanlığa va cazibesı~ Ya 
kaybetmeğe başlamıştı. Bunun içİJI od 
dir ki, ü~ sene evvel onun ar~~ 
sahneden çekildiği görüldü. da 

Kızıl saçlı güzel artist bir arı tu. 
sahneden gayubeti esnasında baı la 
kında meydana gelen lakaydıyı Y ve 
meğa ve tekrar işe başlamağa t ce 
şebbüs etti. Fakat nafile bir ke ka 
iş İşten geçmişti. 

Sinema payitahtının sihirli ca~ ın 
besinden bir türlü kurtulam~Y' tü 
Clara şimdi Holivut da (Kafe) ad bil 
ve sinema artistlerine mahsus ç-1 
ğılı bir lokanta açmıştır. müessese 
bizzat kendisi ve kocası Kov-B0 

ReX Beli idare etmektedir. 
Uzun seneler meşhur bir sin 

artisti olduktan sonra Clara 
şimdi de artistlerin lokantacısı ol 
yor ve kazandığı milyonları düş~ 
meden harcadıktan sonra şimdi 
başka artistlerin bu suretle P'1 

harcaması için bir eğlence yeri ~ 
ruyor. Dünya böyledir işte .. 

Pamuk satışları 
Geçen bir haftalık pamuk sS 

ve faaliyetleri blançosu şöyledir : 
Klevland pamuğunun °/o as 

toplanmış bir vaziyettedir. Havalır 
yağışsız gitmesi , pamukların has 

1 f 1. • · ·ı rl~ ratsız top anması aa ı ye tını ı e , 
ıni~tir. Toolanan pamuk ve k0 

tarlaları süratle sürülmektedir . 
Geçen hafta içinde 1,052,71 

kilo pamuk satılmıştır . Bunun 
39,53 kısmını fabrikacılor, ,, 22°1 

kısmını ihracatçılar ve •;, 37,83 ~ 
mını da çeteciler almı~tır . 

Geçen hafta yapılan pamuk si 
tışı evvelki haftaya nazaran 505.2 
kilo fazladır . Geçen hafta satılf 
1,052,717 kilo pamuğun 1,018,41_ 
kilosunu Klevland teşkil etmekted1 

Satışların bu kadar fazla olma 
Almanya ile olan ve biten anlaşıll 
neticı:si olarak fiatların ileride yii~ 
seleceği fikridir . Bundan dol9' 

yıdır ki fabrikacılar , çeteciler ,.• 
ihracatçılar hep birden piyasaY1 

girip alışverişlerde bulunmuşlardır 

Bir evden yapılan 

hırsızlık · 

Harap bahçe mahallesinde otıı

ran Ali karısı Eminenin evde bulu~ 
madığı bir sırada meçhul bir şah" 
odasındaki sandıktan 20 metre pa 
tiska ile bir yorgan yüzünün çalın 

dığı haber verilmiş olduğundan hır' 
sız aranmaktadır . 

Bir çocuk arkadaşını 
bıçakladı 

Ali oğlu köşker çıraklarından 
10 yaşında Mehmed, ökçeci Bekir 
oğlu 12 yaşında lb~ahimi ağır de 
recede bıçakla yaralamış old~ğun
dan hakkİnda kanuni muamele ya· 
pılmıştır. -SiK rtası: mal yanınta kaybolur. Sıtrortull mcll ~ 
ya.nınca; bedelı. dcrlıal 6dt11i.r. • 

•• Sigorta 

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

Kurumudur 

G .. ' uven e güveniniz. Ve ; Si-
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
MUraczıat : Rmı Salih Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

Po.da ku.twıı. • QS Tele.fon ~·o • .!65 

8413 18-30 
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•• ~ HiKAYE ~ 

Acaba 
~ulı:aralar mahallesinde insanlar r fareler gibi Üreyip deliklere 

sokuluyorlardı. Ta beşinci katta 
lctlın bir duvarla ayrılan bitişik iki 
odada idiler. Hem biribirine pelı: 
Yakın, hem de pek uzak, bitişik iki 
oda, 

iki odanın biriyle ötekisi arasın
da bir münasebet, bir alışveriş yok· 
lu. Hatta iki odanın her birinin çat· 
liJı:Iarında gezinen hamam böcekleri, 
ve öteyi beriyi ağlariyle örten örüm. 
Cckler bile odasına göre başka baş. 
ka idiler. 

Yalnız odanın birinde bir dikiş 
llıakinesi vardı ki her nasılsa gürül· 
1iisünü bir oıladan ötekine göndcre 
biliyordu .. 

O, uzun kış geceleri, makinenin 
Yeknesak, telaşlı, muttarit mırıltısı 
durmadan dinlenmeden kendini du· 
Yururdu. : 

Erkek yorgundu. Aklı darmada 
iınıktı .. Sabrı tükendi. Yumrugu ile 
clııvan vurduM Makine güriiltiilü du 
rurıca adam bir kabustan kurtulmuş 
gibi derin bir nefes aldı. Öt-*i oda 
daki kendisiyle konuşacak mı diye 
kulağını duvara dayadı. ince ve cılız 
bir kadın sesi geldi: 

- Duvara vuran kim? 
- Benimi Benimi Sesimi duyu. 

Yor musun? 

- Sen kimsin? 
- Korkma komşunum. 
- Ne istiyorsunuz? 
- Baksana hanım, sana yalva 

~ltıın, Sabahi bekle bari. Gündüz iş· 
''sin. 

- Belı:liyemem. 
L - Bana ne, bu saatte uyumak 
"'nim hakkımdır a. 

- Haklısınız amma acıyınız ba· 
ıı., müsaade ediniz de işliyeyim. 

- Başka bir odan yok mu? Ora· 
da işle. 

- Yok. 1 
- Dışarı çıkıp geçitte işlesene. 

L - Soğuk, hem kqpının anahtarı / 
"'nde değil ki, 

- Nasıl olur? Kimde ya? 
- Aman sormayınız .. Sabredi-

Veriııiz. Biraz sonra uyursunuz. 
ikisi de sıra ile konuşurken du 

~ara dudaklarını ve dinlerken kulak
•nnı duvara dayıyorlardı Ve sanki 

Y_iiz yüze konuşuyorlarmış gibi elle· 
tı . k rıı ollarını !allıyorlardı. 

d - Dinle hanımcığım, sabretsem 
f e Para etmez. Ben uyumak değil, 
•kat çalışmak istiyorum. Ben de 

Çallfmk mecburiyetindeyim. 

- Çalışmanıza kim mani? 
- Makinenizin gürültüsü. aklı. 

~1 altüst'ediyor. Aklımı başıma top· 
~"bildiğim yok. Önümdeki beyaz 
f.f i'ıt bile gözlerimde karanyor. 

•lbuki peşimi zebaniler kovalıyor
llıuş gibi durmamacasına çalışmak 
~Ccburiyetindeyim. Kıyamet kopsl\ 
a ben yine yazarım a. Fakat buge· 

c.e her nedense maki nenin gürültüsü 
aırıirlerime dokunuyor. 

. - Sabaha kadar bekliyt'mez 
?1~aiıı;z? Ne olur? Sabahleyin ben 
lfıınj bitirmiş olacağım. 

- Siz beklesenize! 

- imkanı olsa beklerim. lmlı:i. 
111 

Yok, zaten demiştim ya. 

- Ben de bekliyemiyorum işte. 

1 
- Başka bir odada dışarıda 

Ça ışsanız a. 

- So~uktan ölürüm, hastayım. 
-Vah zavallı, size acıyorum. 
. - Acıyorsunz amma yordım et. 

rıııyor~unuz. 

- Beni affedin. Ah bilseniz, bir 
&aoıt İçinde işimi bitirmiş olmalı 
Yıın. Aksi halde .. 

- Ne?, 

- Sormayın, bana acıyın. 

- Ay yine makinenin zınlbsını 
mı tutturacaksınız? 

- Evt't evet beni affedin. 
- iyi amma ilı:i saat sonraya 

kadar ben de işltııi bitiremezsem tıpkı 
sizin gibi halim yaman olacak, Ayni 
vaziyetteyiz. 

- Bana acıyın 1 
- Siz bana niye acımıyorsunuz? 
- Ben bir kadınım. 
- Ben de hastayım. 
- Zavallı 1 Dinleyiniz. Eğer ıs· 

rar edersenfı, ben makineyi işlet
mem: Faltıt dikkat ediniz. Çünkü 
ıonra vicdanınız yanacaktır. 

- Vicdanım mı ? 
- Evet. 
- ilaç mı satın almak mecburi-

yetindesiniz ? Nedir bu istemekteki 
aceleniL 

- Sormayın. 
- Hasta bir çOCUtiiiiü!, ana· 

nız mi var? 
- Allah aşkına sormayın' 

Gaııç adam sustu . Bekledi. On 
saniye sonra makineyi yine duydu . 
Sendeliye .sendeliye masasının başı· 
na geçti. Sönük sönük yanan bir 
lamba karanlıkları güç beli yenebi. 
liyordu. iradesini derleyip toplayıp 
kalemi eline aldı. Önünde kimi ya. 
zılı , kimisi boş birkaç yaprak ka
ğıt ya yılıydı. Fakat yazamıyordu • 
Kalemin ucu dikiş makinesinin gü· 
rültüsüne uyarak titriyordu. Sözler 
sanki elele vermişler kağıtların üze· 
rinde zıplayıp hopluyorlar. Kalemin 
ucundaki titreyii eline sirayet etti . 
Oradan koluna, kolundan beynine 
geçti. Sinirleri sarsılıyordu. Her bı 
raf gürültüyle doldu. Önündeki ka· 
ğıtlar bomboş kaldılar. 

Tam bu sırada kapısı çalındı . 
Gün adam akıllı ağarmakta idi. Ka· 
pıyı açtı. Giren adam selamsız sa
bahsız sert sert "yazdın mı?,, diye 
bağırdı. Genç ~hayır,, diyiııce o da 
"alay mı ediyorsun?,, diye haykırdı. 
"Nasıl olur? işte sabah oldu. Birkaç 
saat sonra o yazı yazılmış bulunma
lı. Eğer birkaç saate kadar Rafaele 
Pagani aleyhindeki bazı intişar et· 
mezse mahvoldum demektir. intiha· 
batta o kazanır. Ah ben kendim 
yazı bileydim, şu Paganiyi dilediğim 
gibi berbat ederdim. ,, diye ilave 
etti. Genç: 

- Üzülmeyin o kadar, ne yapa. 
yım. işte yazıyı yazamadım gitti , 
Paganiyi iyi ve dürüst bir adam bi
lirim. Davrandım davrandım amma 
kıyamadım. ,, dedi. 

Ötekinin gözleri kan çanağına 
dönnüştü. Birden ayağa fırladı. 

"Öyleyse açlıktan geber. Şaka 
değil bu. Sana para! paral verecek· 
tim. Şimdi git te dilen. Senin ısmar
lama bir iftiracı olduğunu bilmiyen 
mi var. ,, diye homurdanarak uzak· 
laştı . 

Genç adam odasına mahzun 
mahzun bir göz gezdirdi. Uyanan 
şehrin gürültüsünü duymıya başlı
yordu. Dikiş makinesinin gürültüsü 
kesilmişti. Fakat neydi o? Komşu 
odadan bir erkek sesinin bağırdığı 
nı duydu. Bu bir sarhoş sesiydi . 
Öğleye kadar, para getirmezsen , 
alimallah boğazını sıkanm,, diyordu. 
Sonra koca bir gövde yıkılıyormuş 
gibi bir gürültü oldu. Herif sızmıştı 
galiba . 

Genç adam sandalyesine otur• 
muş. Başını ellerine almıştı. Şu dikiş 
makineli olmasaydı, masum bir ada· 
ma kartı bir sürü iftiralar düzmüş 
olacakbm, diye düşünürken, kadının 
usullacık duvan vurduğunu duydu • 
Kadın işaret ediyordu. Duvara koştu. 

Fotoğraf dediğin 
böyle olur 

1 935 tenberi Amerikanın fotoğ
rafı alınıyor. Üç büyük mües. 

sese, tayyarelerden kıtanın resmini 
çektiriyor. 

Resimlerin dörtte üçü hazırdır. 
Geri kalan kısmı da çekildikten son
ra fotoğraf 3.000.000 mil murabbaı 
yer işgal edecektir. 30.000.000 do
lara mal olacaktır. 

Harita yapmak için 250.000.000 
klişe harcanacaktır. 

Yeni usul diş tedavisi 

Viyananın tanınmış diş doktor 
lanndan H. Şinayder dişlerin 

tedavisinde yeni bir usul takibedi 
yor. 

Çürümqe batlıyan ber dişi çı· 
kanyor, yerine albn ve sedef köklü 
bir di§ takıyor. Çekilen dişin yerine 
konan bu takma diş bir gün içinde 
yerine yerleşiyor, kökleşiyor ve tak· 
ma diş olduğu kat'iyen belli olmı
yonnue. 

Doktor Şinayderin talebelerinden 
biri de, çürük bir dişiıı ııncak çıka· 
rılıp temizlenmesi lazımgeldiği iddia· 
sıru gütmektedir. 

Bu dişçi de çürük dişi çıkarıyor, 
temizleyip dolduruyor, bundan sonra: 
yerine takıyormuş 1 .. 

Domuzların kuyruğu 

A erikada mühim bir münaka
~ şa var; matbuat hep sütun 

ııütun bu mühim mevzu üstünde yazılar 
neşrediyor .. 

Ama siz it yıl <lüşünseniz bu 
uzun münakaşanın mevzuunu değil 

tahmin dahi edemezsiniz , Bunun için 
biz söyliyelim : 

Domuıun kuyruğu sağa mı kıv. 

rıktır sola mı ? 
Bu münakaşayı ortaya atan bir 

köylü kızıdır. Bu kız Amerika Ziraat 

nezaretine bir mektup yazmış ve bu 
beklenilmiyen süali sormuştur. 

Nezaret hayret etmekle beraber, 
mektubu ziraat mütehassıslarına ha· 
vale etmiştir. Mütehassıslar arasında 
itilaf çıkmış kimi sağa, kimi sola de· 
miştir. Ekseriya sola kıvrıktır diyen· 
ler teşkil edince, kırk domuzu müşa 
hedeye aldılar ve kuyruklarının sağa 
kıvrık olduğunu gördüler. 

Sola kıvrık olduğunda ısı ar eden 
ler kırk domuz üstünde İncelemenin 
kafi gelmediği iddiasını ortaya attı. 
lar , Bunı•n için ihtiyar bir domuz 
celebine başvuruldu. Celep domuz 
kuyruklannın müsavi bir nisbet içinde 
hem sağa hem de sola kıvrıldığını 
söyledi. 

Nihayet domuz çobanları çağırt· 
tılar, yüzlerce çoban şu ifadeyi ver
di : 

- Domuzun kuyruğu ister sola 
kıvrılsın ister sağa, bundan bir şey 

çıkmaz, ama kuyruğunu düz tutarsa 
hasta demektir 1 .. 

O da cevap olarak vurdu . Sonra 
birdenbire ikisi de duvara dudakla· 

rını dayadılar .. ikisi de ayni zaman· 
da teşekkür ederim dediler . Fakat: 
bu yumuşak ve tatlı sözleri ne biri, 
ne de ötekisi duymuştu . iki.tinin de 
dudaktan ayırıcı duvara ayni ıa· 
manda deymişti. Onu ancak duvar 
duydu ikisi de iki taraflı duvardan 
uzaklaşırken : • Vuran o değildi 

galiba • diye düşünüyorlardı , , 

Egedeki 
manevralar 

lzmir: 17 [TÜRKSÖZÜ muhabi
rinden) - Ege havzasındaki büyük 
manevranın yapılacağı mıntaka hak· 
kınn daha esaslı malumat alınabil
miştir. 

Aldığım malumata göre büyük 
küçük Menderesler arasında sahil 
kısmında bir ihracın muvaffakiyeti 
kabul edilerek hareket cereyan etti
rilecek ve böyle sokulm taarruzu ka· 
zanıldığı takdirde bunun ne suretle 
kovulabileceği araşhnlmaktadır. 

Almanya ile ticari anlaş
madan sonra 

Tiftik ve yapağı 
üzerine talepler 

lstanbul : [ TÜRKSÔZÜ mu 
habirinden ] - Almanya ile ara
mızda yeni imzalanmış olan ticaret 
esasları dün Ankaradan şehrimize 
alakadar iktisadi dairelerine tebliğ 
edilmiştir. 

Malum olduğu üzera Almanya 
ya ile ticaret anlaşması müzakere· 
leri esnasında iki memleket arasında 
tam bir tetabuk olmadığı etrafında 
bazı şayialar çıkmıştı. Bu yüzden bir 
kısım ihracaat tacirlerimiz endişe ·e 
bile düşmüşler, alikad~r dairelere 
müracaat ederek bu hususta malu-
mat istemişlerd!. Fakat bu gün bu 
şayiaların ~sılsız olduğu yapılan esas 
lı bir ıınlaşmanın imzalanmış bulun· 
roasından anlaşılmıştır. 

Esasen her iki memleket tacir· 
leri arasında .ötedenberi tam bir an. 
hışma hasıl oldutundan anlaşmanın _ 
imzasilc mühim teahhüdlere girişmek 
'tiiere mektuplar teati edilmeğe baş 
lanmıştır. Bu cümleden olarak son 

Bayan Ruzvelt \ 
Pariste bulunuyor 

Ruzveltin annesinin 
Fransız gazetecisine 

çok enteresan bir cevabı 

Amerika Reisicurııhurıınun hali· 
hazırda Pariste bulunan annesi, her 
gün beynelmilel sergiye gelmekte
dir, Eğlenmiye karar verdiği için, bir 
gün kendisini Luna Parka götürmüş· 
ler ve Madam Ruzvelt paraşut ku· 
lesi karşısında hayran kalmıştır: 

Ahi... demiştir, oradan atlamak 
istiyorum!.. 

Paraşutla yere sukutun kalbi için 
tehlikeli olabileceği, kendisine izah 
edilince omuzlarını silkerek cevap 
vermiştir: 

- Kalbim mi? Size de benim 
kalbim gibi sağlam bir kalbe malik 
olmanızı temenni ederim. Düşünün 

kı oğlumun intihabı sırasında bil kal 
bime birşey olmadı.! .. 

Matbuat pavyonundaki bir res· 
mi kabulde, herkes yorulmağa baş

. ladığı bir zamanda Madam Ruzvelt 
arkta kalmak istemiştir. Ona bir 
çok defalar koltuk uzatmışlar, niha· 

Fatma 

Sahife : 3 

Seyhan vilay etinden: 

Hususi Muhasebenin (2599) iki 
bin beş yüz doksan dokuz lira (80) 
seksen kuruş muhammen bedelli ev· 
rakı matbuası bu ayın yirmi seki
zinci salı günü saat 11,00 de ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye ko
nulmuştur . 

isteklilerin şartname ve nümu
neleri görmek üzere her gün Hu· 

susi Muhasebe müdüriyetine ve ihale 
günü de muhammen bedel üzerinden 
o/o 7,5 pey akçalarile vilayet daimi 
encÜmt'nİne müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 8518 17-21-24-26 

yet sabrı tüknen kadıncağız da şöyle 
mukabele etmiştir: 

- Ayakta durmak genç kalma. 
mı temin eden metodlarımdan biri· 
dir. Diğer bir metot da, hiç bir za. 
man can sıkıntısına maruz kalma· 
maktır. Bu çok güçtür, bilhassa res· 
mi nutuklar dinlerken!.. 

Tabii ne demek istediği derhal 
anlaşılmış ve nutuklar kısa kesilmiş
tir. 

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

lamışbr. 8515 2-10 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar haft ında bilhassa tiftik ue ya-_ - ı ~ 

pağı üzerine mühim talepler vaki 
olmuştur. 

Anlaşmanın tam olarak metni 
bir kaç güne kadar anlaşılacakbr. 
Şehrimiz iktisadi daireleri anlaşma· 
nın tebliğ' edilen esaslari hakkında 
malumat almak üzere dün geç vakit 

icaret odasına ve Türkofise müra· 
caat etmişlerdir. 

Yeni 
vapurlarımız 

İkidanesi Martta Alman
yadan gelecek 

lstanbul: 17 (fiirksözü muhabi
rinden)- Almanyada bulunan De
diz yolları işletmesi müdürü B. Sa· 
dettin, dün Romar·ya vapurile şeh· 
rimize gelmiştir. Bay Sadettin Al. 
manyaya ısmarlanan gemiler hakkın
da tedkikalta bulunmuş, izahat al· 
mıştır. 

B. Sadettin dün kendisile görü· 
~en gazetecilere şu izahatı vermiş· 
tir: 

- Almanyada in~a edilmekte 
olan 14 vapurumuz vardır. Bunların 
ikisi Akayın, ikisi lzmir körfezinin, 
onu da bizimdir. Denizyollarının ilk 
ilci vapuru önümüzdeki martta tesel· 
lüm edilecektir. Bunlardan birini 
Mersin hattına, diğerini de Mudanya 

ve Bandırmaya tahsis edecP.ğiz. Ye· 
ni vapurlarımız lüks ve güzeldir. Bu 
yeni vapurlarla ticaret filomuz tama 
mamile takviye edilmiş olacaktır. 

Aşçı ve hizmetçi 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hiımetçi aranıyor. Mat
baamııa müracaat edilmesi. 

11..anıın No. 3008 : 

-
iş kanunu 

Kabul tarihi : 8161936 

,\'e§rİ tarihi : 151611936 

-Dünden artan-

b) a. fıkrasındaki hükmün ne gibi işyerlerine hangi tarihten itibaren 
ve ne suretle tatbik edileceği, lktisad Vekaletinin teklifi üzerine çıkarıla
cak nizamrıamelerle zaman zaman tesbit olunur . Şu kadar lci , icab 
eden nizamnamelerin bu tarzda çıkarılması yolu ile "a. fıkrası hükmünün 
türlü i~ler için kesinleştirilmesi keyfiyeti , bu kanunun nıer'iyete girdiği 
günden itibaren üç yıllık bir genel mühlete bağlanmıştır. 

c) Türlü mahiyetlerdeki işler hakkında "c. fıkrası mucibince nizam· 
nameler çıkanlıncıya kadarki geçit devreleri için tatbikı muktazi iş müd
detlerini bir sene içinde lktisad Vekaleti muvakkat genel emirlerle tayin 
eder. 

Madde 36 - Saglık kaideleri bakımından günde ancak sekiz saat 
v~ya daha az çalışılması İcab eden işler, bu kanunun mer'iyete girmesin
den itibaren altı ay içinde, lktisad Vekaletile Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinin müştereken hazırlıyacakları bir nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 37 - Memleketin ekonomik menfaatleri bakımından yahut 
mahiyetleri itibarile ve istihsal miktarlarını mutad olan seviyenin yukarı· 
sına çıkarmağa ihtiyaçları dolayısile, 35 inci maddenin "a. fıkrası hükmü
nün dışarısında kalarak, günlük çalışma müddetlerini muvakkat zamanlar 
için o hükümden daha fazla hatlerde arttırmalarına C<'Vaz verilecek işler 
hakkında işbu kanunun mer'iyete girmesinin ilk yılı içinde bir nizamname 
ısdar olunur . 

lktisad Vekalf'.tİnce hazırlanacak olan bu nizamnameye konulacak hü
kümlere aid genel şartlar şunlardır : 

1 . Muayyen haddin üzerine zammedilecek fazla çalışma saatleri,günde 
en çok üç saat olabilir ; 

2 . Fazla çalışma saatleri ile çalışılacak günlerin yekunu bir yılda en 
çok doksan iş gününe varabilir · 

' 
3 · Her bir fazla saat çalışma için verilecek ücret , normal çalışma 

ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmi beşten yüzde elliye 
kadar yükseltilmesi suretile ödenir ; 

4 · Fazla saatlerle çalışmıya işçilerin muvafakati alınmak lizımdır • 
Bu muvafakat, fazla çalışmanın tatbikı zamanında alınabileceği gibi, işyer
lerinin 29 uncu maddede yazılı dahili talimatnamelerinde veyahut işçilerin 
iş akidlerinde, rsasen o işte fazla çalışma imkan ve ihtimalinin mevcud 
olduğu ve bu takdirde ücretlerinin ne yolda hesap ve tesviye edileceği 
tesbit edilmiş bulunmak suretile önceden dahi temin olunabilir; 

8303 -Sonu var -



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

ili·---------....:....:. Kilo Fiyab 

.. -

Gündelik siyası gazete CiNSi Sahlan Miktar En az En çok -------
Abone şartlan '~w=-~..,..=~-.,.-· I JC.. S. K. S. Kilo .- Kapımab pamuk ~= =ı=~~~~=== 

Piyasa parlağı • 
Piyasa temizi•~ .. ---l·----1-----1---------

Kuruş 
iane 1 12 Aylık 1200 

6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık 100 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 41,50 42,25 

YAPAGI 

1 1 1 
Beyaz 1 -Dış memleketler için Abone 
Siyah 

zammedilir. ÇIGIT 

,_ -!
bedeli değ"işmez yalnız posta masrafı 

2 - ilanlar için idareye müra- ı-.~~-.. -:=::-:---~--·-'---,-----.--------"""spres • 
caat edilmelidir . iane 

,~~--
ı .J Yerli "Yemlik,, 
~ - ı--=-=-~7:.:.:.::::~-·---~ ., ,.Tohumluk,, 

!1UBUBAT 
Buğ"day Kıbns --5,20 

-3,37 

,, Yerli ---•-~-

---1 Men tane 

-

niden açılan küşat edilen yol cenu- Susam --------•ı 
ben berber Ali Kasım ve mubadil ı-==------L----.ı...14,75 . 

Hasan hududlarile çevrili miktarı U N 
bellisiz arsanın hazinei maliyece sa- j Dört yıldız Salih 1 650-725 

tılınak dolayı sile tesçili istenilmek- ·~ .s :-üD.,:.ç-~,,~..,::.." ~-----1 662505~--ı _ .• ört yıldız Do~ruluk 
tedir. Bu istek üzerine mahallinde ..1t "" - 1 600 UÇ " n 
keşif ve tahkikat yapmak üzere ilan -E _g ı-s="i-m~it---"---" .. '------,-900~--1 

::: ~ .-------~~--
gününden itibaren on gün sonra -" " Dört yıldız Cumhuriyet 1 675 

S:' <>I u·ç ,-6~25~--- ,, 23- 9-937 pazar günü mahalline • , " ,, , 
memur gidecektir. Bu gayrimenkulde 

1 
__ .....;;S.;.im;;;;i.;.t ___ ..:•~· ____ _,:;. ____ ı,_ ________ 11 

bir hak iddia edenler varsa bu müd. Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
det içinde tapu müdürlüğüne ve tah- 17 I 9 I 1937 iş Bankasından alınmışbr. 

kikat günü mahallinde bulunarak 
iddiasını teyid edecek vesaiklerile 
birlikte gelecek memura müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 8521 

Fabrika bakkali
yesi kiralıktır. 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban. 
kası eski Adana mensucat fabrikası 
halen Malatya bez ve iplik fabrika. 
sının bakkaliyesi müsait şartlarla ki. 
raya vcrilenektir. Arzu edenlerin her 
gün fabrikaya müracaatları. 8519 

18-21-23 

Kazancı ustası 
Uzun müddet Devlet Demiryof. 1 

lan idarestnde bulunduğum kazancı 
ustalığından çekildim. Her türlü ma
kine ve k lzan tamirini gayet ucuz 
fiatla yapmaktayım . Bana ihtiyacı 
olanların aşağıdaki adresime başvur 
malarını sayın halkımızdan dilerim. 

Yağcami civarında Dök· 
·meci Namık Usta vasıta 
sile kazancı Usta Osman 

18-21 

Bugece nöbetçi eczane 
Yeni postane civarında 

Fuat eczanedir 

Kayıp şahadetname 
935-936 ders yılı esnasında Ha· 

runiye İlk okulundan almış olduğum 
şahadetnamemi kaybettim. Yen isini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü ol
madıgını ilan eylerim. 

Haruniye Nahiyesinde 
oturan Mehmet Emin O. 

8522 OSMAN AKSA Y 

,, 

=--------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Santim Pent 

KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

. 

K 
A . 
y 
A 

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

KAYADELEN 
KAY ADELEN su· 
farı ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY .ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAYADELEN depolarıdır. l'ü}Lk d.rracarala: 1(0 luıqa tv· 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8493 26 

__ , _____________________________________ _ 

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 f şcen 
24 7966 . .. . .. 

. - .. ·. . .. . .., . 

18 Eylül 19'7 '!! 
" 

--------~- ----------------------·-'1'' 
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i o Ü RKSÖZ·Ü 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

. . 

ilanlar Rek.lam. bir.~icareth~- 1 cı·ldler Kütüphanenizi güzelletişrıııt' : 
nenın, hır muessesenın istiyorsanız kitaplarınızı Türt 

en büyük propagandasıdır. Reklamla-! sözünün mücellithanesinde yaphrınız. Nefis bir ciıd. 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözüııdt 

rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 yapılır . 
Türksözüne veriniz. 

R nkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab ışlerinizi ancak Türksözü
niln Oto atik makinalannda yaptı- ı 
rabilirsin.z . 

Kitaplar ~~e.~lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene
cektir. 

Ta bl Resmi evrak, cedveller, defle!' ar ler, çekler, karneler kağat,zaıl 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaıııllli 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufathı Türsözjjndı 
yapıfır . 

Gazeteler Türksözü mat 
baası0Türks& 

zünden,,başka her boyda gazete,meı• 
mua, tabeder . 

TÜRKSOZO 
-Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı b~ 

• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 
• J. .J. • • ·- ~ •• -·. - -~ -

Suphipaşa fabrikasından 
Seyhan Vilayeti Zir 

Müdürlüğünden : 
Bölgemize Kudü en mübll 

ve celb edilecek Şamoti portal 
fidanları için şimdiden sipariş ; 
mek icabediyor. 

Sayın müşterilerimize 
1- Fabrikamız bu haftadan itibaren yeıli koza c;ekmeğe başlayaca· 

ğından Klevland çiğidinden alacağı olanlar bu müddet zarfında çiğitlerini 
almaları rica olunur. Aksi halde mukabili yerli çiğidi verilecektir. 

2- Müşteriler pamuklarının çekildiği tarihten itibaren on beş gün zar
fında pamuklarını kaldırmadıkları takdirde Borsa nizamnamesinin 82 inci 
maddesinin tatbikine mecburiyet hasıl olacağı ilin olunur.8520 18-19-21 

" -- - - -- . 

Fidanlar Sonbahar ortaları~ 
tenekelere konarak lıkbaharcla 1 
tirtilmek üzere beher fidan için~ 
kuruş yatırılmak lazımdır. Bu fi 
dan kaçar adet istediklerinin 
sile birlikte Ziraat Müdürlüğünt 
vurmaları.8508 12-18-25 

Adana biçki yurdu 1 Türkiye İş bankası Adi 
şubesi müdürlüğündell 

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

lüğünden musaddak diploma verilir. Kayıdlara başlandı. 8510 

5-10 g. A. 

_, _ _.. ...... İlk okullar için----
sıhhat cüzdanı 

Matbaamızda yalnız 5 kuruş fiatla satıl-
maktadır. 

. - ' -

C. H. P. Seyhan İlyönkurul Baş
kanlığından : 

Pazarlıkla arsa satışı ilanı 

7 Eylül 937 tarihinde kapalı zarf usulu ve arbrma 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 llyönkuru\ Bürosunda puaHz ola· 

rak verilir veya posta ücreti gönderildiği takdirde adresine yollaııır. 
4 - Arsanın satış ve ihalesi paurlıl<la yapılacaktır. Teklif edilen ve 

verilen fiyat haddi layıkında görüldüğü takdirde kat'i ihale 12 Birinci Teş· 
rin 937 Salı günü saat (17) de Ad nada Parti kurağında lıyönkurul Baş· 
kan ve üyeleri huzurunda yapılacaktır. 

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

ukarıdaki maddelere göre pazarlık usulü ile satılacakhr. isteklilerin her 
gün saat (17) den sonra Parti kurağırığında llyönkurul Başkanlığına mü
racaat etmeleri ve kat'i ib le için gösteilen gün ve saatta bizzat veya No
terlikten tastikli veltiletnameli vekillerinin C. H. P. Seyhan llyönkurul 
kurığında hazır bulwunalan ilan olunur. 

12-17-22-28 8511 

Türkiye iş Bankası Adana 
besi tasarrufunda bulunan aşağıdt 
emlaki satmak veyahut kiı·alıı 
arzusundadır. isteyenlerin hergüıı 
leden evvel Banka idaresine 111ii 
caatları rica olunur . 

1- Atatürk parkı karşısında 
arsası 

2- Asri sinema karşısında ~ 
karcalının büyük evi 

3- Atatürk parkı şimalinde 
ni cadde üzerinde mühendis 1Jh8 
evı civarında arsalar 

4- incirlik ve Sarrafın el•, 
mevkilerinde üç bin küsur dön~ )... 
arazi .8502 9· 12 16· 19 22· 263

1 
• 

_) 

Eczacı ve ebe 
Diplomalı bir eczacı ve me51ı 

ğinde çok tecrübeli ebe meslek11 

içinde ve dışında çalışmak istiY~ 
)ar. Görüşmek istiyenler Hükü 
civarında B. Basri eczanesine J1l 

racaat etmeleri. 2-3 

Kayıp pamiık koçanı 

31-8-937 tarih ve 2443 rıU· 
maralı iki balye 230 kiloluk koÇ80 

nımı bundan bir hafta evvel kaybet 

tim. Bu hususta Adana borsasına 
müracaat ettiğimden kayıp koçanın 
hiç bir hükmü olmadığını ilan eyle· 
rım. 

Adananın Zeytunbeli 
köyünde Ali oğlu 

8523 DURDU MEHMET 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaa~ı 

'• 


