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SAHiP ve BAŞMUHARRİRı 

Kuruluş Tarihi 

1 Klnunusanl - 1924 
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Çarşamba 

22 Eylo.I 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı : 3937 

5 Kuruş 
ADANAı Telefon ı 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Plc. 44 

Son görüşmeler Akdeniz siyasetinin " agır 

havasını hissedilir derecede tahfif etti 

Roma - Par is - Londra 
Müzakeresi müsbet safhaya doğru mu 

lngiliz Başvekilinin Fransız . sefirile 
mühim bir görüşmesi 

Akdenlzde bir lnıHlz tayyare ıemlalnden tayyare havalanırken 

Londra 21 (Radyo) - Tatil se- me hususundaki derin ar:ıuya verilen ı Londra : 21 (Radyo) - Büyük 
Yalıatinden dönen Başvekil B. Cham- bu ehemmiyet dolayısiledir ki, lngi- Britanya hükumeti, ltalyanın Akdeniz 
lıtrJain evvela lngiliz Hava Nazırı ile liz Başvekili seyahatten döner dön· kontrolü hakkındaki talebine açık 
'6rıifmüş ve müteakiben derhal Fran· mez ilk iş olarak Fransız sefiri ile bir kapı bırakmayı düfünmektedir. 
lız sefirini kabul ederek bir saat ka- konuşmuştur. lngiltere ltalyanm yapılan teklif-
daı nıülakatta bnlunmuştur. !eri kabul cdecetini ummakta, yal. 

Bu mülAkata fevkalade bir ehem- Başvekille, Fransız sefirinin Is- nız onun müsavat talebmi yersiz bul-
llıiyet atfolunmaktadır. panya meaeleai, Nyon konferaııaı ve maktadır. 

Birçok hadiseler esnasında lngiliz !talyanın bu konferans karşısında al. Roma : 21 (A.A.) - Havas ajan• 
Ve F · · k t ki k ti sı muhabirinden : b- ransız hükumetlerinin gösterdiği dığı vazıyetı onuş u arı uvve e 

Uyük elbirliği ve birlik hareket et- sanılmaktadır. (Gerisi ikinci sahifede) 

---~~~~~---~~~~--~~~~~~~~~-'--"~~~~~~~;,_;.~.;._~~~~ 

, BULGARiSTANDA 

Çeteler bir Türkü daha göz, 
göre göre öldürdüler 

~ ! lstanbul 21 TÜRKSÖZÜ mu
'bırinden ] gelen haberlere göre 

y Buigaristanda Türklere karşı 
ilPıiau haksız tecavüzler devam 

6\tııi•t ' 
Y ır. 

Geçen hafta Nevrokop kaza
~;nda bir Türk öldürülmüştü. Bu ka· 
~ hildıses inin acisı henüz un tul· 
ö~dan, Deliormanda bir Türk daha 
D dOrOlmüştür. Şumnu kazasının 
1 rontsi köyünden 27 yaşında Mus
~afa, oğlu Recep, çeteler tarafından 
k ahşice öldürOlmüştür. Katiller ya· 
alan.nam ışlardır. 

Seienerdenberi Bulgaristan Türk· 

!erine karşı çetererin yaptık ları zu
lümler bu zavallı kardeşlerimizi can· 
!arından bıktırmıştır. Herkes Ana
yurda hicret etmek sevdasiyle ya
nıp tutuşmaktadır. Fakat, bir mil
yon Bulgaristbn Türkünden bu yıl 

yalnız on bin kişinin göçmen ola· 

rak kabul edilmesi ve digerlori· 
nın müracatları konsolosca terkdde
dilmsei bu zavalıları büyük bir inki• 
sarı hayale sürüklemiştir. Bulgaris

Türklerinden her yıl hiç olmazsa 
eliışer bın Türkün Anavatana kabul 
edilmesi zaruri bir hale gelmiştir. 

Asilerin Fransız T ersa
nesine dünkü hücumu 

l=rankocular, şimaldeki bütün 
oldular yollara hakim 

k Salamanka : 21 (A, A.) - Fran
r 0 umumi karargahının dünkü harp 
aporu . 

t k Ast~rya cephesinde : Garp m"ın-
t a asında şiddetli topçu ateşi olmuş
~rİı ~ark. mıntakasında kıtaatımız Los 

2.~ ~ıos ıle diğer birçok mühim mev-
1 ~rı ele geçirmişlerdir. Burada 225 

~sır aldık ki bunların arasında 6 za. 
bı\ ve bir de tam mevcudlu bölük 

u unmaktadır. 
k Lcon cephesinde ; Sise ragme'l 
ıtaatımız bir çok mühim mevziler c-

le geçirerek Pajarest'den Buadonco'ya 
giden yola hakim olmuşlardır. Leon -
Ovideo yolunun şarkında Pena de A· 
guıla'yı işgal ettik. 

Brest : 21 (A. A.) - C • 4 adın· 
daki lspanyol denizaltısının kuman
danı Lasherras beraberinde on kişi 
olduğu halde tersanedeki Fransız nö
betçisini itip kakarıık C • 2 adındaki 
lspanyol denizaltısına girmiş ve mü
rettebatı kumandanları Ferrando ile 
g :rüşmektelerken hunlara geminin 

- Gerısi ü üncü sayfada -

Bay Mazarlk'in son 
reslmlerlnden biri 

Mazarikdün 
gömüldü 

Prag : 21 (Radyo) - f ski Reisi 
Cümhur Bay Mazarik'in .cenazesi bu 
gün çok büyük merasimle gömülmüş
für. Mazarik'in tabutu önünden 
600,000 kişi geçmiştir. Başuekil ve 
Reisi Cumhur bu münasebetle birer 
nutuk söylemişlerdir. 

Moskova : 21 A.A.) - Çekos• 
lovakya Cümhuriyetinin ilk Reisi 
Mazarik'in cenaze merasiminde Sov· 
yet hükümetini temsil eden heyete 
Paris Büyük Elçisi Süriç:riyaset eyle
miştir. 

İstanbul Çin Maslahatgü
zarı dün İspanyaya 

hareket etti 

lstanbul : 21 (Hususi muhabiri
mizden) - ispanya Maslahatgüzar

lığına tayin edilen Çinin buradaki 
Mazlahatgüzarı bugün buradan va. 

zifeai başına hareket etmiştir. 

Musolininin· 
Berlini ziyareti 

Görülmedik bir 
hadise olacak mış 

4,5 milyon Berlinli teza
huratta hazır bulunacak 

MİLLETLER CEMiYETİNDE 

Dünkü içtimada Iran ve Peru'nun 
azahkları kabul edildi 

Berlin : 21 ( Radyo ) - Bu ayın 
yirmi yedisinde B. Musolini Berline 
gelecek ve iki gün kalacaktır . 

Alman propaganda nazırı Göbels 
bütün Alman milletini , Almanyanın 
en büydk dostu olan Duçe'yi derin 
bir heyecanla alkışlamağa ve Berlin 
sokaklarıııı bayraktan bir deniz yap· 
mağa davet etmiştir . 

Eylulun yirmi doku1uncu günü 
Musolini ve Hitler Berlin stadyomun
dil çok mühim birer ııutuk söyleye
ceklerdir . 

Peru murahhası ademi 
müdahele iflas etmiştir 

demekte ve aynı zamanda 
ispanyanın Akdeniz konferansına 
alınmadığınada teessüf etmektedir 

dan daha evelce keşfedilmiş olduğu. 
nu söyledikten sonra Milletler Cemi· 
yetinin ispanya ~ini hal etmek kud
retinde olduğunu ileri sürmüş ve is
panya hükümetinin; Milletler Cemiye· 
ti dışında yapılan Akdeniz konferan-

1 sına iştirak ettirilmemesine teessüf 
etmiş ve lspanyol delegesi Negrinin 

Bugün de , dortbuçuk milyon 
Bcirlinlinin bu emsalsiz tezahuraıta ha
zır bulu~abilmesini temin için bütün 
rtsmi daireler , mektepler , fabrika· 
lar , büroların kapatılması emredil
miştir . 

1 
bütün iddialarına iştirak ettiğini ilave 
etmiştir. 

Almanya , Duçe'nin Berlini ziya• 
r~ini zamanımızın en büyük bir ha. 
ctisesi mahiyetine çıkarmak için lazım ı 
!elen bütün tedbirleri almıştır . 

Enter Balkan 
Güreş ihtilafı halledildi 

l:ımir: 21 (A. A.) - Enter Bal

kan güreş komitesi bugün ikinci 
topl.blını yapmış ve Türk delege

.Pli hakem seçerek ihtilafı halle 
muvaffak olmuştur. 

Türk hakem Yugoslav ve Yu· 
nanh güreşçilerin ikinci geldiği hak· 
kında raporunu vermiştir. Sporcu· 
lar bu neticeden çok memnun kal

mışlardır. 

lspanyol delegesi B. Negrl 

Cenevre : 11 (Radyo) - Millet
ler cemiyetinde ispanyanın, Tüıkiye. 
nin ve Şilinin müddetleri bittiğinden 
bugün açılan yerlere aza seçimi ya
pılmıştır. Seçim neticesinde lran 48 
ye Peroda 46 reyle Milletler Cemiye. 
tine aza seçilmişlerdir, 

Bundan sonra umumi müzakere
ye geçilmiştir. 

Peru murahhası Ademi Müdaha
siyasetinin aleyhinde bulunmuş ve 
komitenin iflas ettiğini ve esasen bu
nun böyle olacağının herkes tarafın-

Nankin bombardmanı 
50 ev yıkıldı 15 kişi öldü 
Nankin mütemadiyen tahliye ediliyor 

Kanton müdhiş bir surette bombardman edildi 

Cepheye sevkedllen Çinli ••kerlerl 

Şanghay : 2l [Radyo] _ Japon şiddetli bir bombardınana başlamış. 
umumi karargahı, 35 Japon tayyare- tır . Bilhassa Çin mahallelerinde çok 
sinin Nankini bombardman etmiş ol- fazla insan zayiatı olmuş ve bu ma. 
duğunu ve muharebe esnasında dört halleler hemen hemen mahvolmuş. 
Çin tayyaresinin alevler içinde yere tur · 
düşmüş olduğunu ve Japon tayyare. Bombardmanda bulunmuş olan 
!erinin tam olarak üstlerine düşmüş Ecnebi bir müşahidin ifadesine naza. 
bulundutu bildirilmektedir. ran Japon tayyareleri şehrin üzerinde 

Kantan : 21 [Radyo) - Kantonun çok enğin bir irtifada uçmuşlardır. 
üzerinde çok şiddetli bir ha\•a bom· (Şehrin _!>i~ çok mahallelerini_ d!!,.man 

;tıardmanı cereyan etmiştir • 20. Japon ve ateş kaplamıştır. -
tayyaresi şehrin üzerine gelmış ve - Gerisi üçüncü sahifede -

Bundan sonra söz alan Portekiz 
delegesi, Portekizin Ademi Müdahele 
işlerinde gösterdiği hesabından bahs. 
etmiştir. 

Reis Ağahan da Şilinin bir p· 
roje teklif etmekte olduğunu bildir· 
miştir. 

Ağahan, lspanyol hükumetinin 
teklifi üzerine, ispanya raporun un 
altıncı komiteye havale edildiğini de 
ilave etmiştir. 

Cenevre : 21 (Radyo) - Ame
rikanın Berlin sefiri, Milletler cemi· 
miyeti içtimaında bulunmağa memur 
edilmiştir. Sefir bir kaç öüne kadar 
Cenevreye gelecektir. 

Cenevre : 21 (Radyo) - Fransa 
hariciye nazırı Bay Delbos dün öğ· 

leden sonra Edenle görüşmüştür. 
Delbos, son nutkundan dolayı Edeni 
tebrik etmiştir. Bu görüşmede hal. 
yanın ispanyaya asker sevkı mesele. 
side görüşülmüştür, 

Bir Sovyet balonu 
yere düştü 

Balon gaz kaçırmış 

Moskova: 21 (A.A.) - Evvelisi 
gün Moskova civarından bir Stra· 
tosfer balonu havalanmış fakat 800 
metre kadar yükseldikten sonra ba· 
!ondan gaz kaçmağa başladığından 

tekrar aşağı inmiş ve yükseldiği 
noktadan 4 kilometre mesafade yere 
inmiştir. Balon mürettebatı Prokof 
yef, Priloatzki, Semenof paraşüt kul· 
lanmadıklarından hafifce yaralanmış
lardır. Balonun sepeti de keza ha
fıf hasara uğramıştır. Bu iniş hakın· 
daki tahkikata devam ediliyor. 

Zonguldaklı bir zengin 
30,000 lira veriyor 

BiR LiSE YAPTIRACAK 

Zonguldak : 21 (A.A.) - Zon
guldak zenginlerinden Bay Çelik 
Ar vilayete bir istida ile müracaat 

ederek 30,000 lira maaıife yardım
da bulunmak istediğini bu para ile 
bir lise yaptırılmasını ricada bulun· 

muştur. Vilayet keyfiyeti derhal Ve· 

lcalete bildirmiştir. 

son dakika 
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IÇTIMAt BAHiSLER 

İNGİL TEREDE BOŞANMA 

Evlenme boşanma meselesi bir 
çok menılckctlcri meşgul etmektedir. 
Anıcı ıka yeni çıkardığı hır kanula, 
çiftlcrı n•kah memurunun önüne git
meden c •vcl 60-70 saat beklemeğe 
ve bu müddet zarfında iyice düşünüp 
taşlumağ:a sevkcdiyor. 

lngilterenin yeni hazırladığı ve 
eınıniizdcki aydan itıbaren meriyet 
mevkiine girececek olan kanuna göre 
de, artık İngilizler kolay kolay boşa
namıy, c klnrdır. 

. 1ngılterede bu kanunu iyi karşıla
yan adliye mahafilinde söylendiğine 
gore son zamanlarda boşanma ha
diseleri o h.adar çoğalmıştır ki, bu 
çorap soküğu gibi giden vaziyet kar
şısında boşanma kanununu sıkılaştır

mayı düı-ünmüşler. 

Boşanmanın blikadar çok olmasınd.ıki 

sebeb bugüne kadar İngilterede kulla
nı1an boşanma kanununun ç<.'k müsait 
olmasıd ı r. Bn kanun iki tarafın ayni 
fikirde olması üzerine, aralarındaki 

nikahı bozuyordu. 
Yeni kanun ise, bilakis boşrnmak 

istiyen gençleri, serbest olmak 
istiyen çiftleri bu fik irlerinden vaz
geçmeye sevk etmek gayesindedir. 
Bu kanun meriyet mevkiine girdik. 
ten sonra, hakim kocasından boşan · 
mak için gelen bir kadına-veya ka
rısından boşanmak istiyen bir erke
ğe- niçin boşan:nak istediğ'İni sora
caktır. 

Söylendiğine göre, lngilterede 
bu günkü boşanmalara bir çok basit 
hadiseler sebep olmaktadır. Ufak bir 
hadise üıerine birbirlerine sinirlenen 
karı koca soluğu mahkemede alıyor, 

!armış. 

Yeni kanun, böyle ufak şeyler 

üzerine boşamak isteyen çiftleri sü
kuna davet edecek, onlara, bunun 
için yapmHları lazım gelen şeyler ha
kınd a tasviyelerde bulunacaktır. Hatta 
yeni lngiliz boşanma Kanuna göre 

.. .-. .......... ._. • .-. • ~ ..... .., • ._, .......... . ...... 1 ... 

i AMERİKA MEKTUBU i . . 
! ........................ ~ ........ ~ .... ,.. .......... ! 

böyle geçimsizlik içinde bulunan ai
lelere doktor tayin etmek ~gibi bir 
hüküm de vard•r. Hakikaten, yap ılan 
bir çok istatistiklere göre, boşanma

nm başlıca sebeblerinden biri kan 
koca arasındaki uykusuzluktur. 

Mahkeme tarafından tayin edile
cek doktorlar. daimi bir uygunsuzluk 
içınde bulunan bir f' rkekle kadı
nı iyileş tirecek ve bu suretle , onla
rı çaresini boşanmakla aradık la rı 
derdlerinden kurtaracaktır . 

Evlenme ve boşanma meselesi 
bir çok memleketlere de asırlardan
beri süregelen adetlere bağlıdır. Me
sela anlattıklarına göre, Yugoslavya
da evlenme hayatında bir tecrübe 
devre~i vardır . Bu adete göre, gelin 
kacasını evine gidiyor orada, onunla 
beraber, resmi nikah kıyılmadan ev. 
vel bir tecrübe hayatı yaşamağa 
başlıyor. 

Bu tecrübeden sonra isterlerse " 
<ıyrılıyorlar . Hatta bazan ayrılırken 
iki üçte çocukları olduğ'u görülüyor .. 

Diğer taraftan , Yugoslavyada 
bu gün , çocukları küçük nişanlamak 
aleyhinde bir ceryan başlamıştır. Bir 
çok şark memleketlerinde olduğu 

gibi, orada da çocukları küçük
ten nişanlarlar, büyüdükleri zaman 
da zorla birbirlerile evlendirirlerdi. 

Bu izdivaçlar ekseriya bilhassa 
kız çocuğun henüz pek genç bu)un
duğu bir çağda yapılırdı . Mesela, 14 
yaşında evlendirilen kız çocukları 

pek çoktur. 
Amerikada 9 yaşında evlendirilen 

bir kız üzerine bu garip hadisenin bir 
iki misali daha görüldü. Fakat, tıbbın 
da müsaade etmediji bu erken ev
lenmeler dünyanın hiç bir yerinde 
adet olacak şekilde rağbet bulacak 
bir ışey değildir. 

Yugoslavyadaki erken evlenmeJe. 
rin aleyhindeki bu cereyan da gittikçe 
kuvvetlenmektedir, 

Nevyorkdaki sefahat 
yerleri kapaflldı 

GENÇ KIZLARIN ÇIRIL ÇIPLAK DANS 
ETMESİ YASAK EDİLDİ 

Sefahathanelerin • •• •• 
ıç yuzu 

Nevyork : Eylul - Görüp sey· 
ret mık için uzun seyahatları göze 
alan in~anlaı ın koşup geldikleri 
Nevyoı-kun meşhur "Burlesk,, leri 
artık tarihe karıştı. 

"Burlesk,, lerin ne demek oldu
ğunu biliyor musunuz ? .. 

Burlesk demek adi komik yeri 
demektir. Fakat Nevyorkun Bur
leskleri hak ikatte bundan başka 

her şeydi. Çtil'.lkü açıklık ve çıplak
lığın en son haddine burada tesa 
düf edilmeğe başlandı. 

Nevyorkun bu asri batakhane
lerinde oyun şu şekilde: başlar ve 
ilk cümle olarak şu kelimeler söyle
nirdi : - Hoşgeldin nıiı;afir. Her 
derdini burada unutursuı~. Bundan 
sonra tiyatro programının tafsilatına 
geçilir ve aşk birinci mevkıi işga] 
ederdi. 

Oyunlar başlar başlamaz 380 
genç ve şişmJn kız Burlesk müşte
rilerini eğlendirirlerdi. Hem de ha· 
yasızca ve umumi ahfaka aykırı 

olarak. Fakat bu hallerine rağmen 

bu tiyatroların kapılan önünde sıra 
sıra dizilmiş birçok aile sahipleri 
çoluk çocuklarile birlikte görülür
dü. 

Oyunlara hafif Skeç · danslari
le başlanırdı. Bu dansların seyirciler 
arkasında kıyametler kopardığı gö
rülmüştür. Her dans figüıü musiki 
nin ahengine göre yapılmakta idi 

Beş on ve daha ziyade baletçi sah. 
neye ağır tuva let lerile gelirler dan 
sın her kademesinde oyuncular gi
yindikleri tuvaletlerden birini çıka · 

rırlardı. 

Seyirciler ev\·elki oyunların ma· 
badini bildikleri için genç oyuncu· 
farın yalnız iç çaınaşırlarile kaldık· 
larını göı ür görmez : 

- Onları dal Onları dal diye 
çılğınca bağırarak oyuncu kızlann 
dünyaya geldikleri gibi kalmalarını 
isterlerdi. Fakat bundan sonra tiyal
Tt>daki seyirciler arasında görülen 
kıyametin tasvirı kabil değildi. Mü
tem~diyen haykııırlar, bağınrlar , 
homurdanırlar, ayak ve ellerini hir· 
birine vururlardı. Bu çılğınlık en 
son derecesini oyuncularm aynı kı
yafetle sahneden inip seyirciler a. 
rasmda geçit resmi yapmaya baş· 
ladıkları zaman buluyordu. Bu ara· 
da yapılan rezaletlere karşı seyirci
lerin gözüne kül sevurmak isteyen 
tiyatro idaresi ortaya bir "spiker,, 
çıkanr : bu yapılanların medeni
yeti icabı olduğunu söyletir ve: 

.. - Kahrolsun iffetfuruşluk ,, 
cümlesini ilave ettirirdi 

' 
"BurJsek,. tiyatrosunun bütün 

sahipleri büyük servet yapmıştır. 
Çünkü bir mevki ücretini iki yüz 

dolara bile çıkarsalar yine her alcıam 

1 
gişelerinin önü yer alabilmek için 
yumruk yumruta girenlerle dolup 

Şehöır lhtabeıroerö 

Kıskançlık 
yüzünden 

Karısını ve kain 
biraderini vurdu 

Elazizli Mehmed oğlu Hayri kıs 
kançlık yüzünden kansı Ay§eyi üç 
günde ve kain biraderi Aliyi de sağ 
ayağından iki günde iyi olacak bir 
derecede yaralamışbr. Suçlu dün 
yakalanarak adliyeye teslim edilmiş. 
tir. 

Kuduz bir çakal 
iki çocuğu ısırdı 

Bundan birkaç gün evvel Dört· 
yolda Büzü Çaylı kpüdde kuduz bir 
Çakal, köye girerek orada bulun 
makta olan iki çocuğu ıs1rmı4br. 

Kuduz Çakal köylüler tarafın
dan derhal öldürülmüştür. Hayva. 
nalça Lir ısınlma yoktur. Çocuklar 
şehrimiz Memleket hastahanesine 
getirilmişlerdir. 

Çifteyle oynıyan 
bir çocuk öldü 

Yüzcelcr köyü (Karaisah) civa. 
rında Dağlı çiftliğinde oturan Tar
susun Emirler köyünden 18 yaşlann 
da Mebmed oğlu Nazif elinde b1.1lu· 
nan kırma çiftesiyle oynamakta iken 
çifte atq alarak Nazifin olümüne 
sebeb olmustur. 

Bir adamı bıçaklıyarak 
kaçtı fakat yakalandı 

Urfalı Hamal Mehmed, Halid 
oğlu Sıdkıyı karnından hafif bir su
ret~e yaralayarak kaçmıştır. Fakat 
suçlu zabıtaca yakalanmıştır. 

Bayan Münevver 
Güçlü öldü 

Büyük bir teessürle haber aldı- 1 

ğımıza göre, Umum Neşriyat Direk· · 
törümüz Avukat Macid Güçlii, Be· 
lediye Rl!is Muavini Vedad Güçlü 
ve eski tedkik itiraz komisyonu aza· 
sından Reşad Güçlünün anneleri 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümeni 
azasından Bayan Münevver Güçlü 
lstanbulda bir ameliyat esnasında 
vefat dm iştir . 

Bayan Münevver bilgisi ve fa 1 
zileti ile kendisini herkese sevdirmiş 
ve bunun için de memleket işlerinde 
vazife alan ilk bayanlarımızdan ol
muştu. Arkadaşlarımıza içten tazi. { 
yel erimizi sunar ve örü ye Allah tan 
rahmet dile.ıiz. 

taşardı. 
Fakat bu hal yavaş yavaş Nev· 

york ahalisinin nazarı dikkatini 
celbederek kapatdmaları hakkında 
hükumete bir çok müracaatlar baş. 
lamıştı 

Nihayet geçenlerde bir akşam 
balet oynayan kızlar çınl çıplak 
~aldıkları bir ctakika tiyatrolar za 
bıta tarafından basıldı. Bu gibi ti· 
yatrolardan her birine grup grup 
polisi er girmiflerdi. Oyuncuları giy· 
dinlikten sonra seyircilerin protes· 
tvlanna, haylar malarına kulak as· 
madan hepsini de merkeze götürdü· 
ler. Tiyatroları da mühürlediler. 

Şimdiden sonra oyuncular sah· 
neye ancak mayo ile çıkabilecekler
dir. Salon da karanlık olmıyacak
tır • 

Bu tiyatrolardan yüzlerce adam· 
lar geçinmekte idi. Kapanmalkrı üze 
rine protestolarda bulunmuşlarsa da 
Nevyork zabıtası lcati~en ehemmi· 
yet etmemiş ve bu suretle hicaba 
mugayir oyunlarm devam drniyece
ğini anlatmıttlr. 

Katil Veli Şehri
mize get!rildi 
Dünkü sayımızda Misis yolu ü. 

zerinde Caferi tabanca ile öldürdüğünü I 
yazdığımız suçlu kıptı Veli dün Cey
hanıian şehrimize getirilmiştir, Veli 
335 doğumlu genç ve olduk~ ya
kışıklı bir kıptıdır. Suç(u yapılan so 
ruşturmalarda yine suçunu ikrar et
mektedir. 

Katil Veli yaptığı işi şu sebebt. 
yüklemektedir : 

Öldürdüğü Cafer yeğeni Ayşe· 
nin kocası olan Muradın kardeşidir. 
Murad Ayşeyi boşamış ve aynı za· 
manda onu bıçakla yaralamış

tır • 
Cafer bir gece gizlice Ayşenin 

odasına girmiş ve yatağana kadar 
giderek Ayşenin ırzına geçmek is
temiştir. 

Ayşe bu istete karşa geliyor ve 
keyfiyeti da)'lll Ve&ye söyhiyor. 

Bu iften fazla hiddetlenen Veli 
de Cafere pusu kurarak onu Misis 
yolu üzerinde tabanca ile öldürü
yor. 

Katil görünüşte yaptatı işten hiç 
nadim olmaımş gibidir. Y akmda 
muhakemesine başlanacaktır. 

Bir İngiliz tayyaresi şeh
rimizden lstanbula gitti 

Evvelki pn Halepten şehrimize 
gelen bir lnailiz tayyaresi dün latan. 
bula doğru hareket etmiştir. 

Toros ekspresi dün 
rötarlı geldi 

Dün Toros ekspresi şehrimize 
80 dakika rötarla gelmiştir. 

Bir hırsız şebekesi 
yakalandı 

Cihanbekirli köyünden Ahmed 
oğlu lsmail geceleyin evde uyumak. 
ta iken Zekeriya oğlu Ahmed ve 
kardeşi Akif, amcası Rifat eve gir· 
mek suretiyle evden 25 lira para 
ile beş parça eşyayı çaldıklan şika · 
yeti üzerine suçlu eşya ile birlikte 
yakalanarak adliyeye tevdi edilmiş-
lerdir. 

Kız kaçıran dün 
yakalandı 

Ergen Uşatr (Kozan) köyünden 
Ahmed kızı Yeteri ayni köyden Ço
lak Abdurrahman kaçarmafbr. Ya. 
palan araştırma sonunda Abdurrah· 
man kızla Lirlikte yakalanmıştır. 

Mahkemelerde: 
Bir katilin duruşması 
Aralarında bir tarlayı çapalayıp 

çapalamamak yüzünden çıkan mü
nazaa neticesinde Kızıltahta köyün
den Esatı bıçakla öldürmekten suçlu 
ve mevkuf ayni köyden Osman oğ
lu Nuri ve kardeşi gayri mevkuf 
Hamid ha~ kındaki duruşmaya dün 
ağır ceza mahkemesinde devam edil· 
miıtir. 

Bazı şahidlerin dinlenmesi için 
duruşma 8-10-937 tarihine bırakıl· 
mııtır. 

B r öküz hırsızı 
tevkif edildi 

Hürriyet maballelİodc Uı falı 
Mehmed oğlu Süleyman, Mürşid 
fabrikası önünde arabasmda uyu. 
makta bulunan Yusuf oğlu Meh
medin, arabanın arkasında bağlı 
olan öküzünü çalıp götürürken ya
kalanmıı ve dün ikinci asliye ceza 
mahkemesinde yapılan duraşmasın 

da tcvkifıne katar verilmi,tir. 

Noter muavinlerinin 
yıllık g~lirleri 

Adliye bakanhği noter muavin. 
!erinin yıllık 'gelir ve masraflarını 

gösterir bir cedvelin her sene ba
şında l>akanlığa gönaerilm.esini u
sul ittihaz etmiştir. Şimdiye kadar 
göndermiyenJer 15 gün içinde gön
dermezlerse haklarında şiddetli ta
kibat yapılacaktır. 

Bir çok yerlerin noter muavin. 
lerine bu hususta ihtar yapılmıştır 

Para cezalarının 
tahsili 

Bazı yerlerce hüriyeti bağlayıcı 
ceza ile birlikte hhükmolunan para 
Ct"zalannın,mahkfuniyetin çekilmesin· 
den sonra tahsil edildiğini gören 
adliye vekaleti bundan böyle mah
lcGmiyet ilamının katiyet ke~b etme· 
sile beraber para cezasuun tahsilini 
teşkilata emir etmiştir. 

Kafayı çekince bir eve 
taarruz etti. 

Mehmed otlu Hüseyin fazla d~
recede sarhoş olduğu halde gecele· 
leyin Vapur Hasan oğlu Kamilin evi 
ne girererek hakaret ettiğ anlaşıla
rak adliyeye teslim edilmiştir. 

Roma-Paris-1.endra 
müzakereleri 

- Birinci sahifeden artan -

Dün akşam Roma•da Fransız
lngiliz maslahatgüzarları ile Bay 
Ciano arasında yapılan iki mülakat 
hakkında neşredilmiş olan. tebliğ, si
yasi havadaki ağırlığı hissolunur de
recede tahfif etmiştir. 

Bay Ciano tarafindan maslahat
güzarlara ya~lan şif ahi tebliğde ltal 
ya hükumetinin şimdilci kareketi ile • 
müsbet bir battı hareket kabul et· 
miş olduğunu tasrih cylemietir. 1 

Şu halde 14 Eyh11 tarihli ilk no· 
tanın kaY!a ve şartsız üir reö sure· 
tinde olduğu mütalealar resmen tek
zip olunmuş demektir. 

ltalya, donanmasına Fransız ve 
lngiliz dcnanmalarmın vaziyetine mü. 
savi bir vaziyet verildiği t ıkdirde it. 
tihaz edilmiş bulunan bahri tedbir
lere iştiraki kabul edecektir. " ltal
yanın müsavi vaziyet ,, den lngilte· 
re ve Fransa tarafından kontrol işin
de kullanılmakta olan cüzütamlarla 
muadilini kasdetmekte olduğu ilave 
edilebilir. 

ltalyanın ileri sürmekte olduğu 
müsavat, telcnik müsavat olmayıp, 

manevi mü.savattır. 
Siyasi mahafil, herkes içm leh 

likeli olabilecek bir vaziyetten çık · 

mak hususunda iki tarafın aynı de 
recede hüsnüniyet göstermiş olma
ndan do1iyı memnuniyet "zhar et· 
mektedir. 

Loodra : 21 (A.A.) - Bütün 
gazeteler 1talya Hariciye Naı:m 
Kont Ciano ile F'.ran11z ve lngiliz 
maslahatgüzarları arasında y ıpılan 
mülakata büyük ehemmiyet veıı· 
yorlar. 

Daily Telgraf diyor ki : 
Şimdi kontrol mesetesinde mem. 

nuniyet verici bir teıviye tarzına 

erişilebileceği ümid edilebilir. 
Daily Ekspress Fransa ile fngil . 

terenin ltalyaya doğru ilk adım at. 
tıklarım ve bu suretle çıkmazdan 
kurtulmak imkanının hasıl olduğunu 
yazıyor. 

Daily Maily vaziyetteki bu de
ğişikliği memnuniyetle kaydederek 
diyor ki : 
ltılyajle lı.ıiltue H Fu.r~a 

22 Eylul 

Korsanlar 
...-..... 

lzvestın, Korsan ve j 
--, an lıarp gemile 
Soı·yet ticaret gemile 
taarruzları miirıase 

t•erilen notalar hal•k 
yazdıgı baş mak 
ezcümle diyor ki : 

{E:! ovyet hükumetinin Faşist 
;;;;J} yaya verdiği notanın he 

ltalyanın hakiki çebr 
ve müstakbel planlarını bütün 
yaya göstermektedir. Sovyetler 
liği sulhu müdafaa için dolam 
yollardan istifade etmiyor. So 
hükumeti, diğer bazı hükumetler 
lafına olarak ltalyanın mes'uliy 
açıkç1 ve sarih bir surette ort• 
koymuştur. ltalya hükumeti, bil 
dünyaca malum o 1 a n had· 
leri delilsiz olarak sadece inkar 
melde hiçbirşey reddetmiş olmu 
Bilakis Akdenizdeki korsanlık 
rekatındaki mes'uliyetini teyid e 
bulunuyor. Bu suretle Sovyet h" 
metinin teşebbüsü daha şimdi 
mühim neticeler vermiş oluyor. 

Faşist İtalyamn maskesi yı 
mıştır. Sovyet notasına karşı ltal 
nın aldığı vaziyet ve ltalyan mıt 
atının nf"şriyatı, Akdenizdeki 
ma işlerini Faşist ltalyarun te 
ettiğinin isbatından başka bi 
değildir. 

Sovyet hükümeti, Nyon Ko 
ransma iştirak etmekle sulh aı 
ve sulhu takdir edenlerle işbirli 
de bulunmak arzusunu bir kerre 
ha göstermiştir. Sovyet efkarı 
miycsi meseleyi bütün şümulü 
ortaya koyuyor ve teknik olmak 
ziyade politik bir beynelmilel 
şebbüs bekliyor. Halbuki Nyon 
feransmın hazırlıklarında, sulh 
tarlarım mütryakkız bulunmaya 
keden birtakım hususat hiss 
maktadır. 

Diğer taraftan Cumhuriyetçi 
panyamn bu konferansa clavet 
maması her türlü tc!nkidin dun 
kalır. Almanyanın ise Akdeniz 
feransın a davet edilişi en hafif 
birle anlaşılamaz bir keyfiyettir. 
ğer Nyon konferansının me 

Loodra Ademi Müdahale Kon>' 
mesaisinin veçhesini takip edece 
ltalyan torpillerinin siyasi bir t . 
ile kuvvetlendirileceği söylenile 
Halbuki Sovyetler Birli~i me 
başka türlü ortaya koyuyor. 

Sovyet Hükiimcti şuna ka' 
ki, bütün sulhcu hükumetler ve 
tün dünya efkarıumumiyesi kt 
noktai nazarına iştirak etmekte 
Mütecaviz devletlerin harp tah · 
tına derhal bir son vermek zarU 
Bu. Milletler Cemiyeti için de 
ma bir vazife olagelmiştir. Avr 
yı tehdit etmekte olan harp te 
kesine binaen, korsanlara, müt 
vizlere kar~ı sulhcu devletler t 
fından şiddetle hareket edilmesi 
müşterek bir teşebbüste bulunul 
sı zamanı artık gelmıştir. Sov 
ler Birliği kendisini deniz kor 
ve Faşist mütecavizlere karşı 
zaman müdafaa edebilir. 

?! 

iç Bakanlığın çalışmala 
gösterir sergi 

• 

Matbuat genel direktörlüğiİı 
Bakanlık konferans salonunda iç 
kanlatan Cümhuriyet devrindeki 
lışmasını belirtecek bir sergi aç 

br. Sergide balCanbğın muhtelif 
belerinin çalışmalan resim, diya 
ve grafiklerle tesbit olunacaktır. 
g1 Cümhuriyet bayramından 
açılacaktır. Hazırlıklara şimdi 
başlanılmıştır. 

arasında teşriki mesaiyi Mosko 
dan mada herkes istiyordu. ltal 
nın Akdeniz kontrolüııe işti 
Chanıberlain'in pek ziyade ist 
halyan - lngiliz yakınlaşmasını 
laylaştıracaktır. 
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Meraklı Bahisler 

Dünya kendi içinde gittikçe 
daha yavaş dönüyor 

u yıl çok büyük zelzele
ler olacaktır 

Saatler gittikçe geriliyor 
~~~~--··----~~~-

Öyle bir an gelecek ki bir sene 
bir haftadan ibaret kalacak 

ünyanın yüzünde harbler olup 
kıyametler koparken dünyanın 

~i de rahat durmuyor. Mütemadi
Ytıı kaynayor: 

işte, bu sene her senekinden da 
~fazla zelzele olacağı haber veri· 
'Yor. işte, bir. ilim, bundan yüz mil
r~larca sene sonra bir senenin bir 
""ftadan ibaret olacağını söylüyor. 
y Evvela zelzelelerden başlıyalım. 

akaamata başlamıştır. 

•ı>ılan hesapların gösterdiğine gö 
e 

1
' her gün 20 - 30 defa zelzele ol· 

111\ktadır. yani a,ağı yukan, her sa· 
~başında bir zelzele olur. Fakat, 
~ zelzeleleri biz duymayoruz. Çün
~ aabit oluyor ve bunlan yalnız 

athanelerdeki zelzeleleri kayda 

Dünyanın bu yavaşlaması bugün 
senede bir saniyedir. Bu suretle, her 
sene saattler bir saniye geri kalıyor 
bu hesapla, iki bin sene sonra, saat
ler bir saat geri kalmış olacak. Bir 
kaç yüz milyon sene sonra da saat· 
ler o kadar geri kalacak k~ dünya 
güneşin etrafında bir dönüp dolaş. 
masını bitirditi zaman, bizim uat
ler ancak bir haftalık bir vakit geç
miş göstereceklerdir ... 

Bu, İşin eğlenceliti tarafı ve bi· 
zi ancak, yüzlerce milyon sene son· 
raki insanların zamanlanm ııuıl a 
yar edecekleri hakkında alaylı bir 
düşünceye sevk~der. Fakat, ilimler· 
bu, vaziyet k111ısında büyük endi

feye dütüyorlar. 

ğ~ 
iç 

di 

ını 

llıah11ıs aletler tesbit edilebili-
Yar, 

~-~Bizim duymayacağımız kadar 
~f olan zelzeleleri bir tarafa bıı· 
'•kırsak, son senelerde pek fazlı 
~tele olmadığını görürüz. Bununla 
ij •ber, bu sene zelzele kaydeden 

1 ~ ıimdiye kadar varıııadıkla· 
1 
"oeoer veriliyor. bir dereceye çıkacak 

111
• _Bunu haber veren bir lngiliz ili · 

~ı~.. Zelzelenin olacağı evvelden 
'tirılmezıe de ıebepleri tayin o
İı:I • bilir. Meseli, bu lngiliz aliminin 
dııısına göre zelzelelerin amili ek· 
~ halde yeryüzünde değil, güncf 
tdir. 

Güneşte fazla leke görüldüğü 
~eler yeryüzünde de zelzelelerin 
Q • 

~ llısbette artacatı tahmin edilebi· 
r, 

, Ayni ilimin nazariyesine göre, 
~ııeşteki lekeler her 11 senede bir 
~Ol;ılıp azalmaktadır. Diğer taraftan 
~tatistikleri tesbit ettiğine göre, ha· 

1 k•tten, güneşin üzerinde it kelerin 

1 lzla görüldüğü bu on birer sene 
z.\&ılalı devrelerde yeryüzünde de 

1 '
1tcle fazla olmaktadır. Bunun böy· 

y' olduğu beş asır cvcline kadar 
~Pılan tetkiklerle meydana konul-

Uftur. 

işte. içinde bulunduğumuz 1937 
~esi de, güneşte lekelerin çok gö 
l'ii düğü devrelerden birine tesadüf 
~~ektedir. Hakikaten bundan on 
ır sene evvel, yani 1926 da dünya 

~ııı bir çok yerlerinde büyük zelze· 
tlcr olmuştur. 

d· . Yine ayni istatistiklerin göster-
1kıne göre' zelzele yüzünden dün

~ildaki insan telefab, vasati olarak 
er &ene on dört bin kişidir 

Dünya gittikçe yavaş 
dönüyor 

. Gelelim dünyanın döomeaindeki 
~liı:aınsızlığa. Bunu bize bildiren 
S •rıe •aaathanesi profesörlerinden 

to}'lco'dur. 

Profesöre göre, dünya, kendi et
~llfında yapbğı ve yirmidört saatte 
I aınaınladıtı dönmesinde intizamsız· 
ığıı batlamıştır. 

Bizzat Stoyko'nun tetkilderile 
ıııe}'dana konulduğu gibi, dünya yal· 
nız kendi etrafındaki dönm~sinde 
ravaşlaıııağa başlamakla kalmamış, 
•u dönmesi esnasıda birdenbire sıç. 

ta·naJ A ar sarsılmalarda yapmaktadır. 
b _dcta, rayların üzerine taşlar konan 
ır tren gibi, muntazam yürüyüşü 

Evela, dünyanın niıamını bozan 

bu fCY nedir? 
Yapılan tetkiklere göre bu, dün

yamızın, içinden kaynamasından ileri 
geliyor. Hakikaten, dünyanın ken. 
di etrafında dönmeıide tenbellik 
göstermesine ııebeb olan şey, için. 
deki karışıklıktır. Bwıler da, dünya· 
nm mayi şeklinde ateş olan içini ya
,, ... yav11 qumaya, kaya lcesilme· 
si ve bu kayalann yuvarlanarak sa. 

rısmtılar doturmasıdır. 
Hakikaten, dünyanın gerek İçin· 

de, gerek dışındaki taş ve toprak 
kütlelerinin, dönmesi üzerinde bü· 
yük bir tesiri vardır. M~sela. Hima 
laya gibi büyük bir dıt, denize yu· 
varlanacak olsa, dürıyaımı dönmesi· 
ni bir sani •e yavaşlatmata kafi ge. 
leccktir. 

Diter taraftan, dünyanın bu için· 
den kaynayışımn ve mütemediyen 
değişişinin zelzeleler vucud getirmek 
itibarile de büuük bir ehemmiyeti 
vardır, Bufiin bunlann pek büyük 
zelzele kopardıtını duyorsak ta İs· 
tikbal için dünyayı büyük zelzeleler
in beklediğini diişiinebiliriz. Çünkü, 
yerin dibinde ve dünyanın göbeğin· 
de olan öyle zelzeleler vardır ki, top 
ratın üstündeki sar•ntısı ancak asır· 
larca IOllra duyulur". Bazan duydu· 
tumuz yer sandınalan kimbilir kaç 
asır evvel yerin dibinde vücuda ge· 
len bir hareketin abidirl 

Dünyanın büyüklüğünü bütün 
bu tabii hadiseler krşısında bir ke. 
re daha havsalayı sığdırmağa çalış· 
mamanın imkanı yok ... 

Türkiye iş bankası Adana 
şubesi müdürlüğünden : 

Türkiye iş Bankası Adana Şu
besi tasarrufunda bulunan aşatJdaki 
emliki satmak veyahut kiralamak 
arzusundadır. isteyenlerin hergün öt
leden evvel Banka idaresine müra· 
caatları rica olunur • 

1- Atatürk parkı karşısında ev 
ar.;ası 

2- Asıi sinema karşısında A
karcalının büyük evi 

3- Atatürk parkı şimalinde ye. 
ni cadde üzerinde mühendis l!hami 
evi civannda arsalar 

4- incirlik ve Sarrafın dıımı 
rnevlcif,.rinde üç bin küsur dönüm 
arazi .8502 9· 12 16-19· 22·26·30 

Casuslarla 
mücadele 

Kars valisi 
takdir edildi 

Almanyada çok şiddetli Kars valisi büyük 
tedbirler alındı faaliyetler gösteriyor 

Ankara: 21 [Radyo) - Doğu 
Belgrıd: 21 [Radyo) - Alman. vilayetlerimizin ekonomik hayatına 

yanın yakında başlamak üzere olan en ehemmiyetli iki mevzu olan canlı 
askeri manevralannı fırsat bilerek, hayvan ihracatiyle Iğdır pamuk İş· 
bazı casuslann manevra sahasına so- Terini teşkilatlandırmak maksadıyla 
kulmak imkanını buldutu anlaşıldı. vücude getirilen canlı hayvan ibra· 
ğından, Alman hükumeti casustan catlaıı birliti ve pamuk kooperatif-
ölümle tehdit eden bir teblitde bu. !eri birliği kuruluş işlerinde göster· 

lunmuştur. diti yakın alaka ve hassasiyetten 
Bu .. tü'n Alman gazeteleri Alman 1 

dolayı Kars valisi Akif yidoğana 
harp tekniti hakkında en küçük es. iktisat Vekaletince bir takdirname 
ran bile yabancı casuslara ifşa eden· 

1 
• 'd d'I ...ıı.: • kt gönderilmiştir. Ayni zamanda ayni 

erın ı am e ı ec~11.nı yazma a ve 
mevzularda müsbet faaliyetleri görü . 

hl.yanet ce.alarını tatbik eden kanu· 
- len Iğdır Kaymakamıyla Ziraat ve 

nun en ıtır maddelerini hatırlatmak-
d 

1 
iş bankaları Kars şubeleri müdürle· 

T
ta ır ar.d İt l b h . l' ri de takdire layık görülmüşlerdir. 
unus a a yan a rıye ı- . 
lerin\n çıkardığı hadise Fransızemnıyet kumanda

nının tevkif haberi yalan 
Patis : 21 (Radyo) - Tunusta 

ltalyan bahriyelileri ile yerliler ara· Paris : 21 (Radyo) - Fransız 
sındı vukua gelen çarpışmalar , halk 

1 

emniyeti umumiye kumandanının Is. 
üzerinde çok büyük menfi tesirler panyol hududunu geçerken tevkif 
yapmıştır. edildiği şayiası kat'iyen asılsızdır. 
:....:..._;_~....:.....~~...:.;....;~~~~~-

Milli gelir artıyor 
935-36 senesinde adam 
başına 82,10 lira düşüyor 

Ekonomi bakanlığı, iki sene ev
vel teşkil olunan konjoktür servisini 
Türkiye milli gelirinin hesabiyle tav· 
zif etmiş ve servis uzun ve yorucu 
araştırmalar ve çalışmalar sonunda 
1935 1936 yılı milli gelirimizi de 
tesbite muvaffak olmuştur. 

Varılan neticede milli gelirimiz 
1933 1934 zirai masul scneaiude 
1.:t50.000.000, 1934-1935 zirai mah 
su! senesinde 1.250.000.000, 1935-

1936 zıraı mahsul senesinde 
1.350.000.000 lirayı bulmuştur, 

Bu rakamlara göre, milli geliri· 
mizde, 1933· 1934 senesine nazaran 
1934· 1935 senesinde yüzde 8,7. 
1934 1935 senesine nazaran 1935· 
1936 senesinde yüzde 6,4, 1933· 
1934 senesine nazaran 1935· 1936 
senesinde ise yüzde 15,7 nisbetinde 
bir artış göze çarpmaktadır. 

Milli gelirimizin adam başına isa· 
bet eden hissesi ise 1934 - 1935 
senesinde 73 lira 56 kuruş. 1934-
1935 senesin le 78 lira 55 kuruş. 
1935-1936 senesinde 82 lira 15 
kuruş 0larak tesbit olunmuştur. 

Buna göre, nüfus başına milli 
gelirimizin muhtelif senelerdeki art
ması 1933-1934 senesinden 1934 
- 1935 senesine kadar yüzde 4 53 
1933-1934 senesinden 1935 .'... 

1936 senesinde kadar ise yüzde 12,61 
nisbetindedir. 

Milli gelirimizin hakiki kıyme
tindeki tczayidi ise 1933-1934 
seneside göre 1934-1935 senesin· 
de yüzde 1,8 ve 1933 1934 sene· 
sine göre 1935-1936 senesine ka· 
dar iki senelik tezayüd yüzde 6,5 
dir. 

Milli gelirimizin tesbitile elde 
edilen bu rakamlar milli ziraat ti -

' 
carct ve endüstrimizin günden gü· 
ne arttığını faaliyet ve istihsal saha· 
sını~ genişlettiğini açıkça göstermek
tedır . Bunun neticesi olarak halkın 
refah ve seviyesi günden güne yük· 
selmekte ve tediye kabiliyeti de o 
nisbette artmaktadır. 

Nankin bombard
manı 

- Birinci sahifeden artan 
Vaşington : 21 [Radyo] - Birle

şik Amerika hükumetleri Milletler 
Sosyetesinin Uzak Şark işlerile meş· 

gul olan komitesine iştirak etmek 
üzere bir mümessil göndermeyi ka. 
bul etmiş ve B. Lelan Harrisonu bu 
işe memur etmiştir. 

Amerika hükumeti bu meselede 
MiRetler Sosyetesinin komiteye bile 
ne dereceye kadar iş birlij!'i yapabi· 
lecej!'ini şimdiden beyan edemez. 

Nankin : 21 (Radyo) Alman· 
ya ve ltalya sefirleri Nankinde kal· 
mıya karar vermişlerdir . Fransız 
sefiri ise Paristen malumat bekle. 
mektedir ve henüz şehri terketme· 
miştir. 

Şanghay: 21 (Radyo) - Çinli
ler, Amerikanın Nankinden sefirini 
nakil kararı karşısında çok sinirlen. 
mektedirler. Çinliler Amerika hüku 
metini daima Japonyanın arzularını 
yapmakla itham ediyorlar. 

Vaşington : 21 (Radyo) - Ame· 
rikan mahafili , Amerikanın Nanlcin 
den sefirini çekmesini muvakat bir 
hadise olarak kabul ve bunun , hiç 
bir suretle Çinle siyasi nıünarebtt· 
ferin kesilmesi mahiyetinde olmadı
ğını beyan etmektedir. 

Şanghay : 21 (Radyo) - Bıı 
ayın başından beri yalnız Şanghayda 
433 kişi Koleraya yaka lanmış ve 
bunlardan 41 ölmüş t ür. 

Bugün 118 insan tedavi altın 
dadır. 

Sanghay : 21 (Radyo) Japon. 
!ar Ecnebi diplomatları tebaları ile 
birlikte tehlikeli mıntıka ilan edilen 
Nankinden çekilmeleri hakkında bir 
tebliğ neşretmişlerdir. 

Nankin : 21 (Radyo) - ltalyan 
sefareti resmen değil ise de h~ki· 
katte tahliye edilmiş bulunuyor. 

Londra : 21 (Radyo) - Şang· 
ha~~an verilen bir habere göre ; 
lngılız ve Fransız amiralla rı için 
ınerkez hükumetinin teh.Jidi tehlike
si mevcut olmasına binaen harp 
gemilerini Nankinin nıenbaına geç · 
meleri için Japon amiralı tarafından 
vaki müracaatı reddetmişlerdir. 

Asilerin Fransız 
tersanesine hücumu 

- Birinci sahifeden artan -
kompartımanında toplanmaların ı em
retmiştir. 

Denizaltının koşküne s ığınmış o. 
lan bir tayfa, bu emre itaat etmek
ten imtina ederek ark adaşların a im
tisal etmeğe kendisini icbar etmek 
isteyen ziyaretçilerden birini öldür. 
müştür. 

Mütecavizler, müretteuatı, Fran · 
ko'nun bayrağı altında denize açıl · 

mağa icbar etmek istemişler ve teh· 
dit makamında rovelverlerini teşhir 
etmişler ise de Fransız nöbetçisi, 
tersanedeki muhafız kıtaatını ha
berdar etmiş olduğundan mutaarrız · 
!ar, kaptan F errando ile çarhçı za · 
bit Tabouzin'i rehin ol<1r•k alıp gö
türmek suretile firar etmişlerdir. 

Mutaarrızların otomobili Bordo 
yakınında tevkif edilmiştir. Bu oto· 

mobilde yüzbaşı Lasherras, . bir F ran
sız. talebe olduğunu iddia eden bir 
lspanyol- iki rehine ve 1937 senesi 
martında hükumetçilerin Bayonne' · 
deki bir gemisine karşı yapılmış o· 
lan suikasdın faili olduğu tahmin 
edilen Arendain isminde bir lspan· 
yol bulunuyordu. 

Maktul düşmüş olan mütearrız 

da 1937 haziranında Marsilya )ima 
nında vukua gelmiş olan suikasdın 
faili olduğu tahmin edilen maruf bir 
tedhişçidir. ismi Gabarrain Goni· 
dil'. 

Bordo : 21 (A. A.) - Denizaltı 
mütearrızlarından birinin üzerinde 
Guipuzeao askerikumandam Tron· 
coso'nün bir mektubu bolunmuştur. 
Bu mektvpta C · 2 denizaltısı ku
mandanı, iki milyon peçeta mükafat 
mukdbilinde teslim etmeğe davet e· 
dilmektedir. 

ilan 
Bağlar mıntakası için bekçi ya

zılacakbr. Okur yazar hüsnü hal sa· 
bibi askerlikle ilişiği ve yaşı kırk 

Sahife : 3 

Seyhan Kültür Direk
törlüğünden : 

1 sadeyağ, 2 ekmek, 3 zeytinya • 
ğı , 4 makarna, 5 patates. 6 kurufa
sulya, 7 kurusoğan, 8 süt, 9yoğurt, 
10 pirinç, 11 domates salçası, 12 
beyaz peynir, 13 zeytin tanesi, 14 sa
bun, 15 meşe odunu, 16 maden kö

mürü, 17yulaf, 18 koyun eti, Sebze 
ve meyvalar. 

1 - Yukarıda yazılı erzak ve 
sebzeler20 gün müddetle münakasa· 
ya konmuştur. Mikdar ve evsafını 
öğrenmek istiyenler her güu kız, er 
kek liselerile erkek öğtetmen okulu 
idaresine başvurmaları . 

2 - Münakasa 23 Eylul Per
şembe günü saat 14 de Seyhan Kül· 
tür idaresinde yapılacaktır. Taliple
rin teminat makbuzları ile yevmi 
ihale günü gelmeleri. 

8482 15-17 - 19-22 

Erkek öğretmen 
direktörlüğünden 

Cinsi 
Lacivert kumaş Metre 
Kundura Çift 
Elbise takım Dikiş 

okulu 

Azı Çoğu 
700 800 
250 300 
250 300 

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

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

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

4 - ihale günü de depoıitola · 
rile birlikte kültür direktörlütünde 
toplanacak komisyona başvurmaları. 

7- 12-17·22 
~~~~~~~~~~~~-

beşten yukan olmayanlan Jandar 
ma bölük kumandanlıtına müra· 
caatları ilan olunur. C. 

~---------------------
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Kanwı ~Vo. 3008 : 

-
iş kanunu 

Kabul tarıhi : 8161936 

ı\ eşri tarihi : 15161193() 

-Dünden artan-

il - Bazı işlerin mahiyet ve icablanna göre yahut yurdun bazı mın. 
takalarının ikl im ve adet farkları bakımindan, • iş hayatına aid • gece • 
başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin :ayrılması 
yuhut türlü işler için erkek, kadın ve ç<>cuk i;;çiler hakkında "gece. tabi
rinin masruf olacağı gün devresinin başlama ve bitme saatlerinin tayin 
edilmesi suretile " 1 • numaralı fıkradaki genel hükmün tatbik tarzlannı 
tesbit eylemek yahut bazı gece çalışmalarına her hangi bir nisbetle faz· 
la ücret tesviyesi usulünü ihdas etmek veyahut gece işletmelerinde eko
nom!k bir zaruret bulunmıyan işlerde işçilerin ırece çalıştırılmalarını men 
eylemek üzere, lktisad Vekaletinin teklifile nizamnameler çıkarılır. 

III - işçilerin gece çalışmaları, işin ortalama bir zamanındaki dinlen· 
me müddeti sayılmıyarak, sekiz saatten fazla süremez. 

iV \ Gece ve gündüz işl e tilen ve nöbetleşe • işçi postaları " kulla· 
nılan işlerde, en fazla iki iş haftası gece çalıştırılan İşçilerin, ondan son· 
ra gelen iki iş haftası gündüz:çalıştırılmaları suretile postaların sı· 

raya konması lazımdır. 
işbu gece ve gündüz çalışma nöbetlerinde, zaruret hissolunan her 

hangi bir iş için, lktisad Vekaleti istisnacn birer aylık münavebeye de 

izin verebilir. 
Madde 44 - Hafta tatili ve Ulusal Bayramlar Kanunlarının tatbik 

edilmediği on binden az nüfuslu mahallerde bulunan işyerlerinden lktisad 
Vekiletinçe lüzum görülenler hakkında, işbu kanunlar tatbik edilir. 

Madde 45 - Cumartesi günleri saat 13 ten itibaren tatil edilmek 
mecburiyeti olan işlerde gündelik ücretle çalı şan işçilerin cumartesi gü
nüne aid ücretleri, haftanın diğ'er iş günlerinde olduğu gibi, tam olarak 
ödenir. Cumartesi günleri tatile tabi tutulmak mecburiyeti, işçilerin gün· 
lük, haftalık veya aylık ücretleri Üzerinde eksiltme yapılmasına da sebüp 

tutulamaz. 

Ekonrımi Bakanlığı, milli geliri
mizin 1936 -1937 senesinde de ge . 
çen senelerde olduğu fazlalaşan bir 
seyir takibedeceğini ümid etmekte 
ve umumi netice üzerinde çok mü· 
essir olan belli başlı zirai madde
lerin rekoltelerine dair şimdiye ka· 
dar yapılan tahminler nazın itibara 
alınaruk bu neticeye vardıtJnı be· 
yan c. tmcktcdir. 

Şanghay : 21 (Radyo) - Diin 
Japon tayyareleri tarafından Nanki
nin bombardmanında 50 ev yıkılmış 
15 kişi ölmüştür. 

Madde 46 - 1 - "2739. numaralı "Ulusal Bayram ve Genel Tatil· 
!er" Kanunu mucibince Cümhuriyet bayramında bilumum işyerleri için 
kapanma mecburiyeti bulunan 29 ilkteşrin gününde : 

a) Gündelikle çalışan işçilerin tam olarak bir gündelikleri, 
b) Saat hesabilc veya parça başına veyahut yaptığı iş miktanna gö

re ücret alarak çalışan işçilerin , 29 ilkteşrin gününden önceki İş hafta· 
sınd~ kazanmış oldukları ücretlı;r tutarının altı İş gününe taksimi sureti
le elde edilecek vasati miktar nisbetinde bayram günü ücretleri. hiç bir 

iş karşılğı olmaksızın, tatilden Önce ödenir. 

Cenevre : 21 (Radyo) - Mil· 
!etler U.miyetinin Tokyo aleyhin 
cephe aldıtJ iddiasile buradaki Ja· 
pon mütaahhitleri Cenevre ile ali· 
kalannı keseceklerini bildirmişlerdir. 8303 -Sonu var -
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -----------·--------------
Kilo Fiıatı 

CiNSi En az En çok Sablan Miktar 

-Xapımalı pamuk 
- Piyasa parlağı ,, 

K. S. K. S. _ __Kil_o 
=====-=-==== 

Piyasa temizi -.-, --
ıane 1 
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Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

1 

Hazır 
1 5 1 29 Liret 

-ı-\96 Rayişmark B. Teşrin vadeli 

ı 5 '_Q_?_I 
Frank ( Fransız ) 23- 34 

İk. Kanun vadeli 5 115 Sterlin ( ingiliz ) 628 00 
Hint hazır 

1 : l ~~ Dolar ( Amerika ) 
1 :.~- 80 

Nevyork Frank ~ isvi~re ~ 

---------------------~~-----------------------K 
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KAY ADELEN A • 
manos tepeletindrn 
en fenni cihaz1ar)a 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

A 
y 
A 

KA y ADELEN SU· 

)arı ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz • 

KAYA DELE NI 
KAY AD ELEN su-
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su-
lan ve gaıozları e· 
vinize kadar gönde
ri lir . Depoya haber 

vermek kafidir. 

KAYADELEN gazozlarını alııken ~i~deıdtki kıırnızı (KAYADE· 
LEN) tap;ılanna d ı kkat tdirıiz. KA)PDILfN Tnm.itleri: Mersin ve 
Adana KAYJ!CElEN cq::ol21:d11. li)ik c ' rn<<tıdcr: HC ltn~a n· 
lerinize gönderilir. 
Menbad<;n Kayrdelen nakleden vagcnlııı 1 eı ~ efcı de Kayadelcn suyu ile 
yıkanmaktadır . 8493 29 

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

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 İşcen 
27 7966 

r •• 
. ·-~ır 

•• • • TÜRK SÖZ 

TU RKSOZU 
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 ışlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin.z . 

Kl·taplar E!e.~lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri1'iz daha kıymetlene· 
cektir. 

r•ıdler Kütüphanenizi güzelletişrmek 
~I istiyorsanız kitaplarimzı Türk
sözünün mticellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksczünde 
yapılır. 

T bl Resmi evrak, cedveller, defler· a ar 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

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

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

KurUf 
12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Ayhk 300 
t Ayhk 100 

1 - Dış memleketler için A 

!
bedeli değişmez yalnız posta ın 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye 
caat edi1melidir • 

L---------------1 

Bugece nöbetçi ecza 
Yeni Otel civannda 

Tahsin eczanedir 

Aşçı ve hizme 
atanıyor . Kağat piyasasının tere ffüüne rağmen aldığı bü

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 
Evde çalışmak üzere bir k }'~y 

aşçı ve, bir hi:ımetçi aranı)or. 

baamıza · müracaat edilmesi . 

Fatma Dikmen 
-

Asfalt caddedtki Biçki Dikiş Yurdu kayit ve kabul muamelesine baş· 
lamışbr. 8515 5-10 

C. H. P. S~yhan 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 kene pazarlıkla satışa 
çıkarılmıştır. 

1 - Satılacak maim 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. l:J. P. Seyhan 1fyönkuru1 1 ürosunda puauz ola

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

verilen fiyat haddi layıkmda görüldüğü takdirde kat'i ihale 12 Birinci Teş· 
rin 937 Salı günü saat {17) de Adanada Parti kurağında flyönkurul Baş
kan ve üyeleri huzurunda yapılacaktır. 

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

ukarıdaki maddelere göre pazarlık usulü ile satılacaktır. İsteklilerin her 
gün saat (17) den rnrıra Parti kurağırağında fJyönkuıul Başkanlığına mü
racaat etmeleri ve kat'i ihale için gösteilen gün ve s.aatta bizzat veya No
terlikten lastikli vekaletnameli vekillerinin C. H. P. Seyhan f lyönkurul 
kurağmda hazır bulunmaları ilan olunur. 

12-17-22-28 8511 

~-- İlk okullar için --
sıhhat cüzdanı 

Matbaamızda yalnız 5 kuruş fiatla satıl
maktadır. 

\ 

Çukurova Harası dire

törlüğünden: 

Hara merkezinde yapılacak ( 4698) 
lira 76 kuruş keıif bedelli bir memur 
evin!n İnşası 15 gün müddetle açık 
eksıltmeğe konmuştur. ihalesi 4/ 10/ 
937 pazarteei günü saat 14 de Sey
han v.Jayeti veteriner direktörlüğli 

dairesinde zapılacaktır. Muvakkat 
teminat (352) lira 41 kuruştur. 

Bu iş 'ait tatilden başka 

1 ~ her gün Hara nıuliasebesile&yhan 
ı .-. 

l'.,_ veteriner direktörl~nde görülebi-

1 

Çukurova harası di- . 
rektörlüğünden : 

935 doğumlu Nonyos bir dişi 
tay pazarlılc.la. satılacakbr. ~lip o· 

ı;4 

lanların tatil günlerinden başka her 
gün haraya müracaat etmeleri. 

8531 

racakları taminat makbuzlarıyla 
2490 sayıh kanunun 2 ve 3 cü mad· 
delerde yazılı vesaikle belli gün ve 
saatta Seyhan veteriner direktörlü. 
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