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İnliler büyük bir kahramanlıkla döğüşüyorlar 
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Yereksonne iç• • TERK EM 
posta et ölünceye 1 1 1 

areyc ~~~ar döğüştü ! 
• 
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.... ···-·-···· 
Çin kuvvetleri dün 

ın pekini istirdad etti 
------·------

re lıit ş 
~tki angha} : il (Radyo) - Japon 

anı~ ıh; ~1 Harbiyesi Japon kıtalarının 
esı. tli~ Peytia etmiş olduklarını bil

cktedir. 
c ~adghay : 8 (Radyo) - Şimal

at Jaiıo ovyeller tarafından zapt edilen 
ltıi n lıcaret gemilerinin adedi yir-

Sckizi bulmuştur. 
be ~anghay : 8 (Radyo) - Muhare

___.)ijat ckrar Şanl!'haya Sirayet etmiştir. 
ınl Şanghayın dört kilometre dı

N Cereyan etmektedir. 
illı •nkin : 8 (Radyo) - Şanghay. 

"---Ja'ııo ıtclınekte olan üç Çin vapuru 
lır, ; f'.l~ları tarafından batırılmış

lSl lııııt•r. kışı boğulmuş 60 kişi yaralan. 

Şan Şanggay : 8 (Radyo) - Mareşal 
len t·+iay-Şek radyo ile neşredi

ır nutukta şunları söylemiştir : 
J d -. Şimdiki vukuat Çinin hezime

eha tkı~~ıl belki Japonyanın iktisaden 
V}r ınaaını intaç edecektir. 

.___.11 r:rk: 8(Radyo)-Amerika Reisi Cilm
. t n:n tcbasına kısa bir zamanda Çi
n~ etmelerini tavsiye için vaki o· 

....._.,,...Jan heYan11tı, gelen haberlere göre, 
,ap~ ayda bir yıldırım gibi tesir 

ıştır. 

'CphŞa~ırhay: 8 (Radyo) - Şanghay 
nevz~~ın.d~ Japon tayyareleri Çin 

ç·crını bombardman etmişlerdir. 
lad ın_Jiler Pekini Japonlardan istir

Ş:tıkJcrini bildirmektedirler. 
ak 0 ibay : 8 (Radyo) - Japon 

&hiy amatı namına söz söylem eğe sa
Po cttar bir zat. Japonların Yangt

hctcll Şarkında büyük bir mukave
IÖyJe .maruz kalmakta olduklarını 

mıştir • ş . 
1111 anghay : 8 (Radyo) - Çin kı 
ta~:• bütün stayişlerin üstünde bir 

•ıtıanlıkla döğüşmektedirler. 

.......___-----~~~~~~' ......... 
Ar~p-k~~ğ~~~·-; 

n • Si dün Şam- i 
1 ' da toplandı ; 

ğ ırı 11!"ıtı : 8 ( T0RKSÖZÜ t 
sa lton •birinden ) - Arap : 

Yıı" 11
1 "

11•1 bugUn BIUdan • 
~ .. •. difıt '•nıtı •tıdakl otelde top-

bo)01ttır • Bu kongreye ?. 

Yor it ehemmiyet verlll· 
! tıör11 • Allnan malOmata t 

lefl Yııp ; kongre be• celse • 
•cıılttı r • ! .... ,. . -·-···-·-·-·-·-·-·-···· 

ibnissuud 
Harekete geçti 

• lecid k . l ralı, Emır Abdul-
ah\a mücadelede 

ah~ 

Ud~anı: 8 [TÜRKSOZO muhabi
re n~ - Mekkeden gelen haber· 

ata' ıs &'ore; Hicaz ve Necit Kralı lb
h~t . Londradaki mümesili Hafız 

ruşl 1. ıyı Yanına çağırarak kendisiyle 
ışarcd b' t _ en sonra Cenevreye ır he-

gon Je k . . H rırıeğe arar vermıştır. 
an ~lıı Vehbinin başkanlığında 
lsi ~ .heyet Cenevrede, Filistinin 
~~ı Ve Emir Abdullahın Filis

ak .tına getirilmesini pratesto 
Cc tır. 

Dlln kısmı külliden uzak düşmüş 
olan bir Çin taburu dört gün mü
temadiyen ot yemek suretile Japon· 
lara karşı kahrıımanca döğü~tükten 
sanra teslim olmaktansa son nefere 
kadar harbe devamı tercih etmiş ve 
filhakika da tabur tamamiyle mah· 
volmuştur. 

- Gerisi ikinci sahifede 

Almanya için en 
mühim mesele 

GIDA MESELESi 
Almanya aç olduğu için 
mi kolonilerini istiyor? 

HITLERIN NURENBERG NUTKU 

Berlin: 8 [Radyo] - B. Hitlcr'in 
Nurenberg'de açılan Nasyonal - Sos
yalist partisinin senelik büyük kong
resinde söyliyeceği nutku Baviera 
devlet nazırlanndan B. V. Vagner 

okumuştur. 
Yakında birkaç mühim nutka 

hazırlanmakta olan Führer boğazını 
yormak istememiştir. 

B. Hitler'in dün okunan bu nut· 
kunda hemen hemen sadece ekono
mik ve sosyal meseleler mevzuuba 
his edilmiş olmakla beraber Alman· 
yanın askeri hazırlıkları da sükutla 
geçilmiş değildir. 

Nutkunda ezcümle şunlar söy. 
lenmektedir: 

"Beynelmilel salahı düşünmeden 
evvel her hükumet evvela kendi 
evinde nizam ve sükunu temine mec
burdur. 

işte Almanyanın yaptığı da bu 
iştir. 

Dört senelik planın gerçekleş 
mesi Alman milletinin yaşama arzu. 
sunu isbat etmektedir. 

Dört sene içinde ordusunu yekı1n 
tesise muvaffak olan bir millet mu· 
hakkaktır ki, kendisi için en haya ti 
olan bir meseleyi de halledecektır: 

Gıda meselesini .. Çünkü, bu me
sele tamamiyle rekoltenin tesadüf
lerine bırakılmıştır. 

işte bunun içindir ki, Almanya 
kolonileri istemektedir. Diğer millet 
!erin bunu anlamamış olmasına im 

kan yoktur. 
Almanya bugün hürdür. Ve bu 

hürriyetini yeni ordusuna ve Alman
yanın en kuvvetli memleketlerle 
müttefik olması gibi bir avantaja 
borçludur. 

Almanyanın ltalya ile olan itti 

fakı ve Japonya ile olan antantı 
dünya sulhu için en büyük garan

tilerdir. 
Bundan sonra Führer içtimai ter

biye ve terakkiden bahsederek şu 
cümleleri söy !emiştir: 

"Nasyonal · Sosyalist Almanya 
yeni bir gençlik yaratmağa muvaf. 
fak olmuştur. 

istikbal sıhhatlr milletlere aittir .• 

lnglllzlerln Kuln Ellzabet zırhlısı 

Akdeniz konferansı yarın toplanıyor 

ingiliz Başvekili konf e -
ransta bizzat bulunacak 

Dün bir Sovyet hastane gemisi 
daha torpillendi ve battı 

B. Chanberlain Sovyetlerin İtalyaya verdiği notayı 
şayanı teessüf bir pot telakki etmektedir 

B. Çemberlayn 

Roma : 8 ( Radyo ) - Sovyet 
protestosu ve İtalyanın red cevabı 
hakkındaki haberleri ltalyan matbu
atı bugün en büyük puntolu harf
lerile neşretmişlerdir. 

Moskova ; 8 ( Radyo ) - Sov. 
yet Rusya, İspanyol hükumetinin Ak
deniz konferansına davet edilmesinin 
tabii olduğu mütalaasındadır . 

Londra : 8 ( Radyo ) - 10 Ey. 
lillde toplanacak olan Akdeniz kon
feransında maziye aid hiç bir hesab 
görülmiyecektir. 

Moskova : 8 ( Radyo ) - Sov
yet Rusya Akdeniz konferansına iş
tirak edecektir . 

Roma : 8 ( Radyo ) - Sovyet 
gazeteleri, Akdeniz konferansına iş. 

~ ........... -..-....... ~ ................ ..-.. ••.. ~ 
Parla : 8 ( Radyo ) - Söy

ıendlOlne göre dUn gece Ak
denizde bir Sovyet hastane 
geınlal torplllenmı,tır • 

tiriik için Almanya ve ltalyaya yapı
lan dıtveti soguk karşılamışlardır. 

Londra : 8 ( Radyo ) - Royter 
bildiriyor : İngiltere Akdenizin gar. 
bindeki deniı kuvvetlerini takviyeye 
karar vermiş v~ dört ınuhrib daha 
göndermek surelile deniz cüzütam. 
Jarı adedini on beşe iblağ etmiştir . 
icabı halinde lngıltere diger filola
rında Akdenize bir kaç parça daha 
gönderecektir. 

Moskova : IJ (Radyo) - ftalya 
hariciye nazırının Sovyet notasını 
reddinden sonra , Rusya iki Sovyet 
gemisinin torpillenm~sinden lıalyayı 
mesul tutmakta israr etmektedir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

iSPANY.ı\DAKI HARP 

Nasyonalistler 
ilerliyorlar 

Bilbao : 8 (Radyo) - Sahil bo
yunda ilerlemekte olan Nasyonalist
ler dün sekiz kilometre katetmişler
dir . 

Cezayir : 8 (Radyo) - Hüki'ı· 
metçiler namına çalışan bir vapur bu 
sabah Cezayir sahillerinde karaya 
oturmuştur. 

Mareşal Çakmak 
Dün Şehrimizden ayrıld 
Ceyhanlılar Mareşalimizi büyük 

tezahurlar la karşıladılar 

Birkaç gündenberi Şehrimizde 
bulunan Genel Kurmay Başkanımız 
Fevzi Çakmak dün sabah saat 10,15 
Postasına takılan hususi bir va. 
!!onla Ceyhana doğru hareket et
mişlerdir . 

Mareşalimıze Askerlerim iz ve 
halkımız tarafından büyük bir teşyi 
merasimi yapılmıştır • 

Dün istasyonu ve istasyon ar
kasındaki büyük meydanlıı'!ı binler
ce halk doldurmuştu. Mareşalimiz 

Ordu Evinden istasyona gelinceye 
kadar caddelerde toplanan halk ta
rafından büyük tdzahuratla alkış· 

lanmıştır . 
Fevzi Çakmak Halkımızın se· 

vinç ve neşesinden çok mütehassis 
olmuşlar ve muhtelif yerlerde sem
patilsrini izhar etmişlerdir . 

Ceyhan: 8 ( TÜRK SÖZÜ mu
habirinden ) - Bugün Adanadan 
hareket eden Mareşalimiz Fevzi 
Çakmak on bir buçuk trenile Cey
hana gelmişlerdır. Mareşalımız gar
da binlerce halkın iştirakile yapı
lan büyük bır merasimle karşılan
mıştır . 

Mareşalimiz trenin tevakkufu 
müddetince Kaymakam ve Beledi
ye Reisi ile temasta bulunmuş, 
kendilerinden mahsül, kültür, su, 
nufus ve belediye işleri hakkında 
ızahat almışlıırdır . 

Mareşalimiz, Ceyhanlılara bü· 
yük bir sempati izhar etmiştir , 

Fevzi Çakmak, halkın ( Bın 
Yaşa ); ( Varol ) seslerile uğurlan· 
mıştır . 

Selçuk 

BAŞVEKiliMiZiN 
iZMiR SEV AHATI 

İnönü tedkiklerde bulunnuyor 

lzmlr Fuarından gUzel bir kö•• 

İzmir: 8 [TÜRKSÔZÜ muhabirin· 
den] - Başvekilimiz ismet lnönü 
şehrimizde bütün işler üzerinde 
çok ince tedkiklerde bulunmaktadır. 

Başvekilimiz burada Maarif Vekili 
B. Saffet Arıkan, saylavlar, Vali B. 
Fazlı Güleç, Belediye Reisi Doktor 
Behçet Uz Manisa Valisi B. Lütfi Kır. 
dar ile hasbihallerde bulundu. 

Vali B. Fazlı Güleçten bu seneki 
pamuk, zeytin, üzüm ve tütün mah
sulleri hakkında malumat aldı. Vali, 
pamuk, tütün ve zeytin mahsullerinin 
bu sene çok iyi ve bereketli, üzümiin 
ise az olduğunu"söyledi. 

Belediye Reisi Doktor Uz, birinci 
Kordon ve yangın sahasında müte
madiyen inşaat yapıldığını, yeni yeni 
apartımanlar iuşa edilmekte olduğu

nu, kısa bir zamanda boş arsa kal. 
mıyacağını, Kordon üzerinde 100 ya. 
taklı hir şehir oteli, sportigg klüp, 
Kültürparkta bir Şehir Tiyatrosu inşa 
edileceğini, Fuar kapandıktan sonra 

Son Dakika 

Kültürparkta bir Toprak ürünleri mü
zesiyte, bir Enformasyon bürosu ve 
gelecek seneki Fuar için Sergi şara
yı inşa edileceğini ve yangin sahasın
daki yolların henüz yapiırılmamış 
kısmının da tamnmlanacağını söyledi. 

Başvekil B. ismet lnönü, şehrin 
ağaçlandırılma ve çiçeklendirilmesine 
ehemmiyet verilmesini lzmir ve diğer 
yerlerde teşçir işlerinden memnun ol
duğunu soyledi. 

Başvekil, Karşıyaka ve Güzelyalı 
deniz banyoları hakkında Belediye 
Reisinden malamat aldı. 

Belgrad'daki ajans müdür 
leri çok memnun 

Belgrad : 8 (Radyo ) - Bel· 
grad'da bulunan ecnebi ajans mü
dürleri gördüklerinden ve Yogus 
lavya sahillerindeki seyahatlerinden 
çok memnundurlar . -

Ordumuz Aydın havalisinde man.evralar yapacak 
lstanbul: 8 [TÜRKSÔZÜ muhabirinden] - Haber aldığımıza göre; ya

kında Garbi Anadoluda büyük manevralar yapılacaktır. Manevra saJ.lası Ay· 
dın havalisidir. Manevralar 7 Teşrinievvelden 13 Teşrinievvele kadar• devam 
edecektir • 

Garbi Anadoludaki bu manevralar, Trakyada yapılan son manevralardan 
daha mühim olacaktır. Manevralara muhtelif sınıflara mensup kıtaat, tayya
reler iştirak edecektir. 

Başvekil ismet inönünün de manevralarda bulunması muhtemeldir . 

Başvekilimiz İzmirden Manisa ya ~itti>uı_•. 
1 

lzmir: 8 ( TÜRKSÔZÜ Muhabirinden ) - Gece ).\ı~rttlt~rt'idRffi' -
Başvekil ismet lnönü lzmirden Manisa ya hareket efl!ii~le'ıt1* ııllarJın ~~lın 
tezahürlerle uğurlanmışlardır . ıı:ıls::>&'(ımı:~a:ıl :ılfo'(ı;lı;llsv 
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GÜNÜN POLİTİKASI 

AKDENİZ KONFERANSI 
Zahirde taş ist ve komünist lspanyollar arasındaki mücadele olan dahili 

harp hakikatta muazzam bir beynelmilel mücadele halini aldığından bunun 
bir Avrupa m ıh arebesi doğurmamas ı için icap eden tedbirlerin alınması 

Milletler cemiyetinden beklenmişti . 
Sıradaki münakaşalar , zıvanadan çıkıp faşistlik taraftarı devletler ara

sında karşılıklı tehdit şeklini aldığını gören ve bütün dünya devletlerin in 
iki cepheye ayrılacağını anlıyan !ngiltere münakaşa ve müzakerelerin daha 
dar bir zümre arasında yapılması için ispanya işleri ile yakından alakadar 
27 devletin iştirak ettiği Londradaki ademi müdahale komitesini meydana 
getirmişti . 

Bu komitede ademi müdahale sistemi ve kontrol usulü ile vaziyeti kur
taramadığından lngiltere ispanyada çarpışan iki tarafın da müstakil birer 
muharip devlet olarak tanımasını teklif etmişti • Ayni zamanda oradaki 
gönüllülerin geri alınmasını da şart koşmuştu . iki tarafın muhariplik hak
kı tanındıktan sonra bahri kontrole hacet kalmıyacak ve ispanyaya hariç
ten esliha ve mühimmat ve gönüllü girmesini menetmek iki tarafa aid bir 
is olacaktı . Hariçteki devletler için bitaraflıklarını ilan ederek buna riayet 
etmekten başka yapacak bir iş kalmıyacaktı . 

Bu hal suretini Sovyet Rusyast kabul etmemişti . Buna karşı Franko 
hükiımeti de kendi bayrağını taşıyan tahtelbahirleri bütün Akdenize yay• 
mış ve Karadenizden Valansiya erzak ve harp malzemesi götüren ve bu 
hükiım etin bayrağını taşıyan yahut ecnebi bayrakları çeken eski lspanyol 
vapurlarını birer birer torpillemeğe başlamıştır . Hukuku düvele uygun ol · 
mıyan bu müessir ve fili abluka ilerisi için fena emsal teşkil edeceğinden 
Fransa ile lngiltere Akdeniz devletlerini bir konferansa davet etmeğe karar 
vermişlerdir . Konferansın nasıl bir karar vereceği henüz belli değildir . 

Berlin sokaklarında 

AZiLERiN 
Takibinden kurtulan tek adam 
ALMANYANIN MUTEDiL SiYASiSiNi BiR ŞANS KURTARMIŞTI 

------·------
Almanyanın yabancı matbuat 

bürosu şefi Dr. Emest Hansf 

tane( , son zamanlarda Berlindeki 
evinden esrarengiz bir surette kay
bolmuştu . Bir kaç gün sonra lsviç
rede bir otelde görüldü. Orada tak. 
ma bir isimle yaşamaktadır . 

Söylendiğine göre Dr. Ernest 
Nazileri mevsimsiz bir zam•nda ten
kid etmiş ve şiddetli bir takibe uk 
ramadan evvel başka bir memleke
te kaçmanın yolunu bulmuştur . 

Bu hadise , Nazi hükilmetinin 
1934 senesinde yapbğı "temizleme. 
hareketinden harikulade bir manev
ra ve talihle kurtulan Gottfied Tre
viranus'un vakasını hatırlabyor ve 
bu adam bir vakitler Almanyanın 

Dr. Bruninq kabinesinde nazırlık 

dahi etmişti . Onun lsviçreye kaçı· 
şı , zamanın en heyecanlı hadisesini 
teşkil etti . 

1934 senesinde Nazilerin yap
tığı temizleme hareketinde ne kadar 
adamın öldürüldüğü pek bilinmiyor. 
Bu sırada öldürülen siyasilerin sayı· 
sı • iki yüz • denildiği gibi , • altı 
yüzden ziyadedir n diyenler de var· 
dır . 

Treviranus , Nazi devletine kar 
şı suç işleyenlerin isimlerini havi 
olan kara listenin başında geliyordu. 
En ağır cezaya çarpılacaklar ara · 

sındaydı • 
U numi Herp senelerinde Trevi· 

ranus tahtelbahir kumandanı olmak· 
la şöhret kazanmış biriydi . Sonra 
yukarıda da yazdığımız g :bi , Bru· 
ning kabinasında , bir sandalya al· 
mıştı . Mutedil siyasi fikirler sahibi 
idi . Nazilerin ırk nazariyelerini sev
miyordu . 

Netice itibarile 1934 senesi ha
ziranının 30 uncu günü kapısının 
önüne bir hükumat kamyonu geldi. 
Hücum kıtaatına mensup bir kaç 
adaJl dışarıya çıktı . Bunlar müsel
lahtılar . Küçük bir kız kakıyı açtı. 
Bu , Treviranus'un kızı idi . 

Küçük kız , adamların elindeki 
silahl.rı görünce korktu . Konuşa 
maz oldu . .">ilahlı adamlar , onu 
geçip içeriye girdiler . Bir yandan 
dp bağırıyorlardı . 

- Treviranus nerdesin .. 
Hücum kıtaatı m~nsupları, ses. 

1erini bu kadar yükseltmemiş olsa· 
lardı , belki Treviranus o kadar mu · 
vaffakıyetle kaçamıyacaktı . 

Şimdiki halde birir ci kat mrr
diveninden Treviranus'un babası va 
ziyeti anlamak üzere cevap vermişti: 

- Buradayım, ne istiyorsunuz?. 
Hücum kıtalar mensupları , yu· 

karıya sıçradılar , nihayet , karşılaş-
tıkları adamın , aradıkları adam ol
madığını görünce , ona , oğlunun 
nerede olduğunu sordular . 

Bu sırada küçük kız , kendine 
gelebilmişti : Hemen bahçeye koş· 
tu . Orarla tenis oynayan babasına 
vakayı haber verdi . 

Treviranus , bu heyecanlı haberi 
alır alır almaz , bir eakika bile te
reddüt etmiyerek çocuğunu kucak· 
ladı ; öptü . Sonra hemen bahçenin 
duvarından atlayarak az evvel bir 
gezintiden döndükten sonra kapının 
önüne bıraktığı otomobiline sıçradı . 

Hücvm kıtası efradından birka· 
çı , onu otomobile binerken gör
müştü . Hemen duvarın üzerinden 
ateş açblar . 

Kurşunlar , otomobilin ön ca 
mını deldi . Fakat otomobildekine 
bir şey olmamıştı . Treviranue ala· 
bildiğine kaçıyordu . 

Az sonra hükilmet kamyonu da 
lpeşine takıldı. Berlin sokaklarında 

korkunç bir takip başı:dı. Fakat 
takip edenler, şimdi kurşun sıkamı
yorlardı. Çünkü caddelerdeki diğer 
ahaliyi vurmaktan korkuyorlardı. 

Nihayet Trevirunus bir yan so
kakta kendini kaybetmeğe muvaf 
fak oldu. Orada bir arkadaşının e 
vine girdi. Tenis elbiselerini değiş 
tirerek, üzerine belli bir takım el
bise giydi! ilk fırsatta yine dışarıya 

"fırladı. 

Çünkü onu eve girerken gören 
fer bulunması muhtemeldi ... 

Yenideıı otomobile atladı. Hitler 
Almanyanın bir vakitler nüfuzlu er
kanından olan General Şlayher'in 
evine doğru sürdü. General Şlayhar 
de şimdi Treviranus gibi gözden 
düşmüşlerdendi .. Fak at generalin 
kapısında bir kalabalık görülüyordu. 
Tireviranus otomobilinden inerek 
kalabalığa karıştı. Kaldırım kenarın 
da bir hükilmet kamyonu görülüyor 
du. 

- Ne oldu? Ne var? diye sor· 
du. 

Şöyle haber verdiler: 
- General Şlayher ve karısı 

öldürülmüşler • Naziler tarafından 

9 Eylül 

r ,, ............................................................................ , 
Doğduğundan b 

uyuyan kız Pamuk satışları 
hararetleniyor 

Dün şehrimiz Ticaret ve zahire 
borsasında 260,000 kilo klevland 
satılmıştır. 

Satışlar hararetli olmuş ve fiat 
42,5 ve 42,50 ve 43,50 arasındadır. 

Satışlar gittikç~ artmıştır. 

333 doğumluların 
yoklamaları 

1333 doğumlu erlerin son yok 
lamaları Eylillun 15 inci Çarşanba 
günü askerlik şubesinde heyet hu 
zurunda başlıyacaktır. Bu yoklama 
20 Teşrinevvel Çarşanba gününe ka
dar devam edeceğinden her mahalle 
ve köyün hangi gün yoklaması ya 
pılacağı polis ve jandarma vasıtasi

le bildirilmiştir. 
Alakadar olanlar askerlik daire

sinden sormalıdırlar. Yoklama gün. 
!erinde muhtar ve mümessillerin bu. 
lunması mecburidir: 

Hava meydanı 
Şehrimiz Hava meydanındaki 

tesisatın inşasına başlandığını bun
dan bir müddet evvel yazmıştık . 

Aldığımız malumata göre: Ha· 
va meydanı tesisatı bu ay sonuna 
doğru ikmal edilecektir . 

Cürmümeşhut halinde 

Boğazliyanlı Zeynel adında biri 
Yusuf oğlu Haydar adındaki şah

sın cebindeki cüzdanını çalacağı bir 
sırada yakalanmış ve polise teslim 
edilmiştir. Suçlu hakkında kanuni 
muamele yapılmış ve Adliyeye tes
lim edilmiştir . 

--~----·------~~ 

Mersinde 
Sinemacının davası 

Mersin: 8 ( Telefonla ) - Sine. 
masının Demir parmaklıklarına ce· 
reyan vererek parasız seyircileri ka 
çırmak isteyen ve bir gencin bu cer. 
reyanla ölümüne sebep olan sine. 
macı Halilin muhakemesine şehri
miz Ağırcezasında devam edilmiş
tir. Mevkuf bulunan sinema sahibi 
Halilin gayri mevkuf olarak duruş. 
masın ı n davamına karar verilmiştir. 
Bazı şahitler dinlenilmiş ve muha 
keme başka bir güne bırakılmıştır. 

öldürülmüş .. 
Treviranus bunu işitir işitmez 

yine derhal otomobiline binerek o 
radan uzaklaştı. 

Memleket içine , ormanlıklara 
doğru koşuyordu. Bir taraftan da, 
ne yapacağını düşünüyordu. 

Nihayet kararını verdi. Usta 1 ıklı 
bir surette otomobilini bir ağaca 
bindirdı. Böyltce kenJisinin orman 
da bir yere saklandığı havasını ya· 
rattıktan sonra, hafıfçe yaralanmış 
bir halde Berline doğruldu. 

Yolda bir taksi otomobiline 
rastlaya•ak bindi. Bir arkadaşının 

evine gddi. 
O saattan itibaren kendisini Na

zilere tamamen unutturdu. Bütün 
"temizleme,. buhranı nihayetlenince. 
ye kadar orada saklandı kaldı .. 
Sonra münasip air zamanda lsviçre 
hududundan kaçtı. 

lngiliz gazeteleri Treviranusun 
hala sağ olduğunu söylüyorlar ... Ay· 
nı kara listede ismi bulunan birçok 
diğerleri ise u temizleme " hareke
tinin korkunç şiddetinden kendileri
ni kurtaramamışlardır. 

Sporcularımız 
geldiler 

Bir müddetteol:eri Samsunda bu 
lunan ve muvaffakiyetli futbol maç
ları yapan bölge şampiyonu Adana 
ldmanyurdu gençleri evvelki gece, 
başlarında kafile reisi ve futuol aja
nı Nihad Oral olduğu halde şehri
mize dönmüşlerdir. 

Gençlerimiz Bafra ve Samsun 
seyahatinden çok memnundur. 

Samsun ve Bafralıların göster. 
dikleri misafirperverlıkten, gençleri
miz çok mütehassis olmuşlardır. 

Sanıldığına göre, yakın bir za· 
manda Samsun ve Bafralılar Adana 
ldınanyurduna iadei ziyarette bulu· 
nacaklardır. 

Akdeniz konf er an 
sı yarın ta planı yor 

-Birinci Sayfadan Artan-

Bundan başka Sovyet Rusya , 
bir Akdeniz devleti olmadığı halde 
Almanyanın Lion konferansına niçin 
çağırılmış olduğunu sormakta ve Al-

1 manyanın bu işle hiç bir suretle ala
kası olmadığını ileri sürmektedir. 

Londra : 8 (Radyo) - B. Chan
berlain dün bütün gün B. Eden ile 
müzakerelerde bulunmuş ve Akdeniz 
konferansının mesaisi hakkında ka
rarlar vermişlerdir. 

B. Chanberlain Soyvet Rusyanın 
ltalyaya vermiş olduğu notayı şayanı· 
teessüf bir pot olarak telakki etmekte 
ve Akdeniz de bitaraf gemilere kar· 
şı hergün vukua gelmekte olan teca
vüzlere bir son vermek için milletle
rin Lion konferansında anlaşalıilecek

leri hakkında büyük ümitler besle
mektedir, 

Londra : 8 (Radyo) - B. Chan
berlain Akdeniz konferansında bizzat 
hazır bulunmayı kararlaştırm ıştır . 

Çinliler büyük bir 
kahramanlıkla 
döğüşüyorlar 

- Birinci sahifeden artan -

Şanghay : 8 (Radyo) - Çinde 
oturmakta olan Amerikalılar, Cum· 
hurreisi B. Ruzvelt tarafından Çini 
derhal terketmelerine dair verilen 
emri hoşnutsuzlukla karşılamışlar

gır. Kendileri Amerika hariciye na
zırına bir protesto mektubu yazarak 
eğer cumhurreisinin tavsiyeleri ye
rine getirilecek olursa Amerikanın 

Çindeki prestijinin tamamiyle kırıla
cağını bildirmişlerdir. 

Şangbay : 8 (Radyo) - Bir çok 
Çinliler harbi kolera ve dizanteriye 
terdh ettik.teri için Hong-Kong 
dan kaçarak Şanghaya gelmişler· 
dir . 

Şanghay : 8 (Radyo) - · Yara· 
lanmı~ olan lngiliz sefirini tedavi eden 
doktorlar son verdikleri raporda 
sefirin tehlikeyi tamamiyle atlatmış 
olduğunu beyan etmektedirler. 

Şanghay : 8 (Radyo) - Pekinin 
garbinrte vukua gelen şiddetli mu· 
harebelerde Japonların büyük zayi· 
ata uğramış oldukları haber alınmış 
tır. 

Şanghay : 8 (Radyo) - Vuku 
bulan tecavüzler üzerine cenubi Çin· 
de bulunan müteatdid Amerikan 
konsoloshaneleri kapatılmıştır. 

Şanghay : 8 (Radyo) - Japon 
amiral gemisi Niffon lgomo ve b ş 
Japon torpitosu baraj ateşlerine de 
vam etmişlerdir. 

Beynelmilel imtiyazlı mınbkanın 
garbinde bulunan dört kasaba yan· 
maktadır. 

Mahkemelerde : 
Gasp suçluları 

Çakıt Köyünden Kasım oğlu 
Nurinin para ve eşyalarını kasbet · 
mekten suçlu Bekir oğlu Çelik ve 
arkadaşlarının muhakemesi dün şeh 
rimiz Ağırcezasında yapılmış, bir 
kaç kişiye talimat yazılmak üzere 
duruşma başka güne bırakılmıştır. 

Bir adam 
çiğnendi 

Dün Mehmet oğlu Yusuf adın 
da biri Bakırsındı mahallesinden Ô · 
mer oğlu Yusufun idaresinde bulu
nan kamyona çarpılarak Yusufu 
yaralanmıştır . 

Yaralı Hastahaneye kaldırılmış, 
Suçlu şöför yakalanarak mahkeme 
ye verilmiştir . 

Fazlaca içmiş 

Sofubahçe mahallesinden ibra· 
him oğlu Zeki adında biri , fazla 
derecede serhoş olduğu halde Ab· 
durrazak oğlu Mahmudun evine ba
ğırarak hakaret ettiği anlaşıldığın· 
dan yakalanarak hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır . 

Ceyhanda 
Köylerde telefon 
tesisatı yapılıyor 

Ceyhan : [ TÜRKSÔZÜ mu 
habirinden ] - Köy kanunu tatbi· 
katına başlandıktan sonra ve büd· 
çeleri senebesene tanzim olunan ba· 
zı köylerin, köy odalarına hatlar çe. 
kilı~rek telefon makinesi konmuştu. 
Öğrendiğime göre, 937 yılı Eyliil 
ayı içinde iki köyümüz daha telefona 
kavuşmuştur. 

Bunlarda~ birincisi Sirkeli, diğe· 
ri Çakaldere köyüdür, Bu köylere 
telefon hattı çekilip makinaları kon 
muş olduğundan merkezi kaza ile 
kolayca muhaberata başlanmıştır. 

Binaenaleyh, bu çalışma devam 
ettikçe diğer köylerimizde bir iki se
ne gibi kısa bir zaman zarfında te
lefona kavuşmuş olacaklardır. 

Haber aldığıma göre, bir ay 

Y ani dertli dünyaya g" 
heııüz açmamış . . Şikı; le 

Patrikya adlı genç bir kıt b 
senesindenberi uyumaktadır. h 
kalbi muntazam surette çarpıı/ be 
ve kendisine emzikle süt verı 

tedir. Kızın tedavisi mümkün A 
mıştır. Doktorlar bu kızın u)' SQ 

ğına hiç ihtimal vermemek! rı 
Bu suretle kızcağızın uyanmadl. la 
ceği anlaşılmaktadır. 

Şapkalara balık takıl :
1 

Erkek şapkalarına değil a si 
Şüphesiz kadın şapkala 

Kadın modaları , kadın kalbi s 
dir! şı 

ın Kadınların moda iptilası 
dm modalaı ının garabeti nı 

dur . Kadın modalarında en b ği 
garabet şapkalarda görülür. si 

ı · Şapkalar bir zamanlar ça 
dar genişledi; bir zamanlar Se 
niken papazkrın takyesinden 
çüldü. Sivrileşti, yassılaşlı. A F 
ormanları kuşlarının kuyruk d 
süslendi . Şimdi de şapkalara 1 
takılıyormuş. 

d 
Yarın kadınların , karpuı 

ğından şapka, kestane diıİ· 
gerdanlık , asma yaprağından ti 
yör yapmayacaklarını kim idd 
bilir. 

Sadık nişanlı 

Kalpte a~k , vücutda sıb 
cepte para, gönülde sa 

duktan sonra bir nişanlı niçin 
olmasın 1 

Bundan on sene evvel , 2· 
larında bir lngiliz delikanlısı 
ber Davis 19 yaşında Süveli~ 
isminde bir kızla nişanlanmış 1 

ha iyi bir iş ·bulmak üzere me 
ti olan Tilmistayrda:ı Kanadı 
miştir. Delikanlı Kanadadan 
!ısına her hafta bir mektup 
miştir. Mektupların adedi be 
bulunca, delikanlıya üç buçuk 
dolarlık bir piyango düşnı~ 

Delikanlı hemen lngiltereye 
müş ve nişanlısı ile evlenmiş! 

Çünkü kendisinde bulun 
tek şeye de malik olmuştur. 

Nı- 1 

f 

içinde daha on altı köye telefon hat- = wwwo.ı ' 

tı çekilerek makinaları ve santralla.: 11&- •-=ıııı:ı:ıııı:ııııs:ıı~· 
rı kurulacaktır. ı ı Sig rta.sı: mal jauınra LaJbolı.r. S.g 

yanınra: lıerltlı derlıal ödt:nv. 
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Müthiş 
cinayet 

Babasın ı kızmışlar 
üç yaşındaki kızını 

öldürmüşler 

Balıkesir 7 ( Hususi ) - Balı

kesirin Bigadiç nahiyesinde şimdiye 
kadar eşine pek az raslanan müthiş 
bir cinayet işlenmiş, Bigadiçte me
zunen pulunan Öğretmen Bay Na
zifin 3 yaşındaki kızı lıter parça· 
lanmış olarak bulunmuştur . 

Yapılan tahkikat neticesinde bu 
tüyler ürpertici cinayetin esrarı an. 
)aşılmış ve caniler yakalanarak Ad
liyeye verilmişlerdir . 

Katiller Kasım ve Mustafa adın

da iki kişidir. Bunlar cinayeti itiraf 
etmişlerdir . 

Mustafa bir müddet evvel bir 
kız istemiş, Bay Nazif akrabasın
dan olan bu kızın, Mustafaya veril
mesini muvafık görmemiştir. Mus
tafa buna çok kızmışbr. Diğer ta· 
raftan Kasımın ailesile Bay Naıi· 

ı GUVEN!~~ 
SÜMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BAl'I 

Kur~~ 

G.. ' 
u ven e güveniniz . ve 

gortal arı nı ı ı güvenorek ver 
Müracaat : Rıza Salıh Sor 
No : 11 A. Bebeklı Kil ise 

Pu~tıJ k'!ı'""' · ıı,; Telrfo"I ' 'o: 2~5 

8413 15-30 ---
fin ailesinin arası açıktır. Bu t 
le Mustafa ve Kasım intikanı 
ğı düşünmüşlerdir. Evvela Ba 

' zifin kansını öldürmeği düşO 
lerse de sonra küçük lıteri ~ 
lamayı daha münasip ıörııı 
dir . 

!iter sokakta oynarken ke 
şekerle kandırarak evlerine 
müş ve uyutmuşlardır. Orta• 
etek çekilince ahırda bir çukO 
mışlar ve çocuğu çukurun ' 
gdtirmişlerdir. Burada kesk 
çakla zavallı yavrunun başın 

desinden ayırmışlar, sonra 
delik deşik etmişlerdir. Çu kil 
patarak akan kan izlerini o 
kaldırmışlardır . 

Cinayet bu havalide bü) 
teessür uyandırmışlır . 



9 Eylul 1937 

\ HiKAVE ~ 
Son arzusu 

li::s\ üyük bir ticarethanenin )~.,..... Yazan ~ ~ •• ... 

1 
~ muhasebeciliğini yapıyor. ~ İ . 

1 • du Fatihin arka mahalle H K A Y E C 1 
brınden birinde, karısile ve yirmi 

r L;ş Yaşlarına gelmiş olduğu halde ~~ 
. •ıal' k 

b a oca bulamıyan kızı Salihayla 
e craber oturuyordu. 

A Hayatları yeknesak geçiyordu. 
nne-kız, konuko-nşuyu dolaşıyor, 

sular kararırken dosdoğru, etrafla 

;ına bakmıdan, evlerine dönüyor. 
ardı. 

Ankara, Paris -Londra 
notasına cevap verdi 
Konferansa iştirak ediyoruz 
Ankara : 8 [ TÜRKSÔZÜ muhabirinden ] - Akdeniz konferansına 

hükumetimizin de davet edildiği hakkındaki Fransız - İngiliz Elçileri ta
rafınd;ı.n Hariciye Vekilimize aynı mealde altı Eylulde verilen notaya hü. 
kumetimiz bu gün on Eylulde Cenevre civarında toplanacak olan bu kon. 
feransa iştirak edeceği cevabını verdi. 

'="'"""'".,........,..,,.,,,.--,.--"==~-=.,......-.-.... = 

k Fethi ise, sabahları işine gider, 
kı a şanıları evi~e gelir, ayakta, arka 
a a_rkaya iki kadeh rakı yuvarlar, ses-

i Sız S d . d" 

memur olduğunu söylemiş. Haftada 
iki gece ona gider, bir kaç saat 
başbaşa otnrur, çene çalarmış. A
ralarında fazla laübalilik olmamış. 
Erkek sessizmiş ve çok çömerd 
davranırmış. Kıza bir şey istemek 
fırsatını vermeden arzularını gözün
den anlar, yerine getirirmiş . 

işte böylece yuvarlanıp durur
larken: bir akşam kız dert yanarak: 

Suriye karmakarışık 
a ' c asız yuvasına gırer ı. 

bi Gece yarısından sonra merak 
ilatdığı bir pul kolleksiyonunun ba
şına geçer, onları albüme tutakla
tnakıa meşgul olurdu. 

"p 

Si 

Ji~ 

e 
dı 

e 
k 

1 

. Fazla konuşmazdı. Fakat verdi
ğ.ı eıııirler o kadar kat'idi ki, karı· 
sıle k b 1 • b" t'" 
1
• ızı un arı yapnıamaga ır ur-
u Cesaret gösteremezlerdi. 

Saliha : 

F - Babam fena adam değildir. 
akat merakları, alıştığı huyları var. 

tr· Onlardan vazg~çemez. Kendisi · 
e Zıd gitmemeli idi 1 derdi. 

Karısı da ilave ederdi : 
- O, hem evini düşiinür, hem 

d,~ çalışlızı müessesenin menfaatle· 
riııi korur. 

Hatta kadının babasından kalan 
iki kınntıvı bile , büyük bir itina ile 
tnul afaza etmeğe bunların gelirini 
Çoğ ıltmağa çabalardı . 

r>azar günleri , baba ; anne, kız, 
birlikte çıkarlar , sinemaya giderler, 
sonra , gene bir tramvaya atlayıp 
evlerine dönerlerdi . 

Yalnız haft ıda iki kere , · salı 
Ve cuma günleri , · Fethi , akş1m 
Yeıııeğinc!en sonra çıkar, ancak saat 
0 n iki sularında eve dönerdi . 

Para kazanmık üzere , böyle 
fazla çalışmısı lazımgeldiğini söylü
Yordu . Kimsenin onu tenkide hakkı 
01nıuyordu . 

Hiç bir hayat , Fethinin hayatı 
kadar muntazam ' arınsız görün· 
lllezdi . Taki bir giiıı , iki polisle 
birlikte . patronun yazıhanesine ge 
tırildi , kısa bir istintaktan sonra o 
akşam karakolda alıkondu . 

Bu çok sakin , çok doğru yaşı· 
Yormuş vuhmini veren adam , me
hr ticarethanenin kasasından onbin 
lira aşırmamış mı ? 

Ufak bir hadise . patronun na
zarı dikkatini celbetmiş . F ethiden 
!zahat istemeksizin, ondan gizli ola
rak , tahkikat yapmış ; sonra , ada 
lllı yüzleyince , Fethi de , iti rafta 
bulunmuş 1 

Lakin bir türlü bu hırsızlığın se 
bebini izah etmiyordu . i 

Evini aradılar . iki kadın titriye· ) 
rek , ağlaşarak , köşede bucakta 1 
neleri varsa hepisini ortaı<a döktü· 
ler , Hakikaten de gi.lenecek hiç 
bir şey görülmemiş . Her şey mun· 
lazam 1 Evde nazarı dikkati calip, 

şüpheli vaziyet yok . 
iki kadın , hayret içinde , bir 

türlü , bu meseleyi anlıyamıyorlardı. I 
Genç kız , hıçkırıklı bir sesle : 

- Belki pul kolleksiyonu için 1 
demiş bulundu . 

Bir mütehassıs çağırıldı . Pullar 
tııuayene edildi . Fakat onların da 
lllühim bir kıymeti olmadığı anla
şıldı . 

Neticede, mesele, büyük bir te. 
sadüfle ortaya çıktı . 

Bir bar kızı gazetede Fethinin 
resmini görünce, hayretle ve güle
r .. k şöyle bağırmış; ve bu, Polisle· 

rin kulağına gitmiş . 
- Vayl Bu, benim sakallı ya. 

hu 1 ... 
Lakin Fethi, kıza ismini doğru 

bildirmemiş. Kendinin mütckaid bir 

- Ne yapacağım bilmem? Bi 
zim bar sahibi iflas edivor. Burası 
kapanacak. - demesi üzerine, F et
hi : 

C<®lb<®Dd<® 
- Üzülme! cevabını vermiş. İntihap yapılmasından vazgeçildi ------ Ben varım ya ... 

Fakat kız, çalışmadan yaşamak 
istemediğini, sana tinden m !mnun 
olduğunu, bu işten vazg~çmiyece

ğini söyleyince Fethi, Bar sahi bile 
konuşmağa karar vermis. Herifin 
on bin lira açığı varmış. Bonolarını 

zemanında ödeyemiyeceğinden iflas 
edeceğini söylemiş. Fethi de, dük· 
kanı kapatmaması için, bu parayı 
ona ödiyeceğini bildirmiş . 

sURIYE PETROLLARI YAKINDA SATILIYOR 

işte kız, gazetede, hmızlık dola
sısile tevkif edilen muhasebecinin 
resmini görünce etrafına meseleyi 
anlattı : 

- Allah Allah ... Hiç de ummaz. 
dım. Kaç senedir muntazaman gelip 
beni eörür. Ağır, ciddi tavırlı bir 
adamdı. Baba gibi, her derdimi ona 
söylerdim. 

Müs,antık, bar kıziyle Fethiyi 

karşılaştırdı. ihtiyar onu görünce, 
bir an için canlandı. Gozleri parla· 
dı. Fakat kız, hışşımla: 

- Başımı niçin böyle belalara 
s:rdın? Beni buralara :kadar sürük
letıinl Eğer böyle hırsızın biri oldu· 

ğunu bilseydim evimden içeri uğrat

mazdım vallahi ... 
Fethi, o ana kadar, bütün fela· 

ketleri sükunla karşılamıştı. Fakat 
kızın bu sözü, onu titretti. O anda 
bütün dünya lıaşına yıkılmış gibi 
oldu. Her şeyi bu kız içln yatığı hal· 
de bu sözleri ondan işitmek taham 
mülfersa bir acı geldi. Tevkif edil
diği yerde bulduğu kırık bir kalem· 
le duvara şu satrlari yazdı: 

"Ne kadar isterdim ki kimse bu 
işin içyüzünü bilmesi .• 

Ve sora... Fethi artık hayatta 
değildi. 

Şam: 8 [TÜRKSÔZÜ muhabi· 
rinden] - Suriye okadar karışık 

günle yaşıyor ki, bu vaziytle mem
leket pek bakımstz kalmaktadır. 

Halep ve Lazkiyede tedkikatta 
bulunduktan sonra buraya dönen 
Suriye Dahiliye ve Hariciye Veziri 
Sadullah Cabiri Başvezir tedkikatının 
neticesini ve biihassa Lazkiyede e
dindiği in ıbalarını anlatmıştır. 

iyi haber alan kaynaklardan ha. 
ber verildiğine göre, hükum"lt, şim· 
dilik yalnız Lazkiyede intihabat' ya. 
pılmasını harar altına almıştır. 

Bebelidürüze gelince: 
Orada vaziyetin bir lürlü istikrar 

bulmaması ve ne zaman düzeleceği 
de bellı olmaması dolayışiyle Cebe 
lidürüz in:ihabatının şimdilik tehir 
edilıııesine karar verilmiştir. 

Lazki}e intihabatı için bugün 
yarın Riyaseticsmhur kararının çık
ması beklenmektedir. 

Lazkiye meb'uslarının 15 teşrini· 
sanide toplana:ıak Suriye Meblisine 
iştirak edebilmelerini temin ilk inti
habatın :tO eylul<la ve ikinci imtiha· 
batın da 5 veya 10 teşrin!evvlde 
yappılnıası kuvvetla muhtemeldir. 

Çiftçi borçlarının beş sene müd· 
detle ve muayyen taksitlere bağlan· 
ması hakkındaki kararın bugünlerde 
neşri beklenmektedir. 

Diğer taraftan hükumet, Mısır 

ve Irak gib! vergi kanunlarını tetkik 
etmektedir. 

Söylendiğine göre, Irak ve Mısır 
da olduğu bibi aşar kaldırılacak ve 
yerine istihlak rüsumu konulacaktır. 

Burada çıkan Fransızça "Lakro· 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

Sinemamız müdüriyeti sayın halkımıza yine en güzel filmlerin bir 
tanesini daha takdim ediyor 

Gönlüm 
LUIS GRA VEUR 
CAMILLA HHRN 
T AEO ,LINGEN 

seni istiyor 

tarafından çok güzel bir suretle çevril~n bu filmi sayın halkımıza 
görmelerini tavsiye 'ederiz 

GELECEK PROGRAM : 

Bir kış gecesi rüyası 
PEK YAKINDA : 

Harikulade filmlerimizden bazıları 
MARINELLA 

TOP- HOT 
ASLA DANSETMEM 
SAADET ŞARKiSi 
KADINLAR GÖLÜ 
ve hepinize meçhul dünyaları hfüterı-cek 
BAY TEKiN Meçhul düny~larda 

8499 

nik. gozetesine göre, bir Fransız 
şirketi Suriye hükumetine müracaat 
ederek Suriyedeki petrolların imti· 
yazını istemiş ve Irak lngiliz şirketi· 
nin tekliflerini aynen kabul edeceği-

ni. bi'dirmiitir. 
- 1 • 

Bu şirket 1 milyon 100 bin in· 
giliz lirası vereceği gil>i, istihsal edi· 
lecek pctrolun her tonunclan ayrıca 
clkrt şilin aidat ödiyecektir. 

Şirket imtiyaz müddetinin 25 sen 

olmasını teklıf etmektedir. 
Bundau başka şirket Suriye hü

kumetine mutedil faizle mühim mik
darda ödünç para vermnyi ileri sür. 
müştür; 

Filistinde -

Araplar vaziyeti 
protesto etti 

Yahudi muhacereti 
henüz durmadı 

Kudüs: 8 [Radyo] - Arap yüksek 
komitesi hadiseler münasebetiyle Aıı 
komiserliğe bir protesto çekmiştir. 

Yahudi muhacereti halen devam· 
da olduğundan Arap yüksek komi
tesi bunu ikinci defa olarak ayrıca 
protesto edecektir. 

Doktor Şaht'ın 
istifası haberi 
doğru değil 

Berlin: 8 [Radyo) - Bugünlerde 
Avrupa matbuatında Doktor Şahl'ın 
istifa etmek üzere bulunduğu haber. 
!eri şayi olmaktadır. Bu asla doğru 
değildir. 

D. N. B. nin bir muhabiri, Dok· 
tor Şaht'ın samimi arkadaşlariyle bu 
hususta görüşmüş ve neticede b:yle 
bir şeyin düşünülmediğ'i haberini al
mıştır. 

940 olimpiyadları 
turistleri için 
Japonya üç vapur 

yaptırıyor 

Tokyo : 8 ( Radyo ) - Olimpi 
yad kazırlıklarının hiç bir suretle 
kesilmemiş olduğu resmi mahafilce 

temin olunmaktadır . Söyltnildiğinc 
göre yakında konsey toplanarak ya· 
pılacak işlerin organizasyonu ile uğ· 
raşacaktır . 

iddia edildiğine g,;re yeni üç ge· 
mi yaptırılacak ve bu vapurlar Tok· 
yoya gelecek turistlerin emrine tah
sis olıınacaktır. 

İtalya Denize yeni bir 
torpito indirdi 

Roma : 8 ( Radyo ) - ltalya 
Yeni inşa c-ttirdiği bir Torpitoyu 
bugün denize indirmiştir • 

Tokyonun 
Londraya 

Notası 
Tokyo : 8 (Radyo) - Japonya 

hükumeti lngiltereye gönderdiği bir 
notada Londranın Japonyaya vermiş 
olduğu notayı musamaha ile karşı· 
layamıyacağını bildirmiştir. 

Belçika da 
Parti mücadeleleri hala 

devam ediyor 
Bürüksel : 8 (Radyo) - Başve 

kil B. Zeeland Meb'usan Meclisinin 
hususi bir içtimaında beyanatta bu 
lunmuştur. Bu toplantı esnasında 
meclis kapuları ve civarı polis kuv. 
vetleri tarafından çok sıkı bir suret
te muhafaza edilmekte idi. • 

B. Van Zeeland beyanatında baş . 
vekalette bulunduğu müddetce 
(milli banka) dan tahsisat aldığı hak· 
kında yayılan ithamları reddeden bir 
çok deliiil gösterdikten sonra Baş· 
vekil olmadan evvel 2 milyon frank 
feda ettiğini de ilave etmiştir. 

Toplantıya bugün de devam e
dilmiştir. Öğleden sonra meclis aza· 
!arından bir çoğu söz alarak Başve. 
kili Rc-kıistlere .karşı müdafaa ede
ceklerdir. 

Sahife : 1 

1 Türkiye İş bankası Adana 
1 şubesi müdürlüğünden : 

Türkiye iş Bankası Adana Şu
besi tasarrufunda bulunan aşağıdaki 
emlaki satmak veyahut kiralamak 
arzusundadır. isteyenlerin her gün öğ -
leden evvel Banka idaresine müra. 
caatları rica olunur . 

1- Atatürk parkı karşısında ev 
arsası 

2- Asri sinema karşısında A
karcalının büyük evi 

3- Atatürk parkı şimalinde ye
ni cadde üzerinde mühendis lıhami 
evi civarında arsalar 

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

Seyhan Kültür Direk
törlüğünden: 

1 sadeyağ, 2 ekmek, 3 zeytinya • 
ğı, 4 makarna, 5 patates. 6 kurufa· 
sulya, 7 kurusoğan, 8 süt, 9 yoğurt, 
10 pirinç, 11 domates salçası, 12 
beyaz peynir, 13'zeytin tanesi, 14 sa
bun, 15 meşe odunu, 16 maden kö
mürü, 17 yulaf. 

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

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

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

8482 2-9-15-21 

Doktor operatör Yusuf Ziya Ôzbakan 

' 

Tetkik seyahatinden gelmiştir. Hastalarını her gün 
sabahtan akşama kadar Hilaliahmer caddesindeki 
muayenehanesinde kabule başlamıştır. 8498 1 5 

Yeni çıi(an Kanun ve nizamlar 

Karıım No. 3008 : 

-
iş kanunu 

Kabul tarihi : 8161936 

Nf§ri tarihi : 151611936 

-Dünden artan- · 

e) Ücret, parça başına veya işmiktarı üzerinden tediye edilmek mu
karrer olup da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı veya miktardan 
az iş verilerek bı ~ka bir g:irı fazla işle bu eksik telafi edilmezse yahut 
iş şartları esaslı bir tarzda tebdil, tadil edilir veya tatbik edilmezse ( mu· 
kavelede bu fıkra:laki haller hakkında başka türlü kayıd bulunmamak 

şartile ) ; 

III . işçinin çalıştığı İşyerinde ışin bir haftadan fazla müddetle tatil 
edilmesini mucib esbabı mücbire hadis olursa ( bu bir haftalık bekleme 
devresinde işçi yarım ücret alır ) . 

Madde 16 - Müddeti muayyen olsun veya olmasın , sürekli iş akid
lerinde, işveren, a,ağıda sayılı hallerde, dilerse, akdi müddetin hitamın· 
dan evvel veya ihlnr m%1etini beklem!ksizin, derhal feshetmek hakkını 
haizdir : 

1 • Sıhhi sebebler şunlardır : 
a) işçinin kendi kasdinden veya derbe~er hayatından yahut işret ipti. 

!asından veyahut suç mahiyetinde bir hareketinden mütevellid olmaksızın 
bir hastalığa veya arızıya Uiramısı takdirinde , bu h1stalık veya arıza 
Hükametçe çıkarılacak bir nizamnamede tasrih edilecek müddetlerden 
fazla sürerse. yahut işçi, deruhde ettiği işi yapmıyacak hale gelirse; 

b) işçinin bulaşıcı veya istikrah verici bir hastalığa musab olduğu 
anlaşılırsa ( a bendinde yazılı olan nizamnamede bu gibi hastalıklar ıçın 
dahi ayni esaslara müstenid hükümler bulunacaktır ) ; 

a bendinde sayılı sebeblerden mütevellit! ve işçinin sun'u taksirine 
mahmul olan hastalıklar ve arızalar aşağıda yazılı ( il ) işaretli fıkranın 
( e ) bendindeki ( devamsızlık ) hükümlerine tabidir , 

işbu sıhhi sebebler için, iş mukavelesinde işveren tarafından , işçinin 
lehine olmak üzere yukarıda anılan nizamnamenin hükümlerinden daha 
müsaid şartlar tesbiti caizdir. 

il · Ahlak ve hüsnü niyet kaidelerine uymıyan haller şunlar ve ben· 
zerleridir : 

a) iş akdi yapıldığı sıra".ia bu akdin esaslı noktalarından birine m~
teallik vasıflar veya şarllar kendisinde bulunmadığı halde bunları haıı 
olduğunu ileri sürmek yahut hakikate uygun olmıyan malumat vermek 
veya beyanatta bulunmak gibi hallerle İşçi, işvereni yanıltırsa; 

b) işçi, işverenin veya vekilinin yahut bunların aileleri efradından bi· 
rinin şeref ve nlmusuna halel getirecek veya ahlakını ifsad edecek mı· 
hiyette sözler veya hareketlerde bulunursa i 

8303 -Sonu var -



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

_ Kapımah pamu!C 
' Piyasa parlağı • 

Piyasa temizi ., 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

PAMUK ve KOZA 
Kilo 

En az 
K. S. 

30,50 

Fiyab 

En çok 
K. S. 

32 

42,50 43,50 

YAPAGI 

-

Sablan Miktar 
ICilo 

ı-.. B-ey_a_z------~ı-- 1 1 
- .. S~iy'°'ah.--------------- ----------• 

ç!CIT 
Ekspres 1 1 iane 

t-vy~e.r.~lic---;'~'ıre~ml"i'k,-,---ı~-~~~====ı---- -------~ 
"Tohumluk,, . 

HUBUBAT --.---------Buğday Kıbns 
,, Yerli ---•--·--

Men iane ---- ı 

· -~Ar~p~·~ ... ------1-3_,2_5 ___ 1------·================-Fasulya 
ı-~Y'u'la7f-------ı------------ ---~- ------

Delice 
Kuş yemi 

•-~K~et~e~n~t-ob~u-m-u-------~ı-----:--------·-

r •• •• •• 
TURKSO zu 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

lla- nlar Reklam bir ticaretha- 1 Cildler Kütüphanenizi güzelletişrmek 
nenin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

b ·• ·· k d d R kl A 1 ı sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, en uyu propagan ası ır. e am a- ki. 'f b. k k b ı d k T k .. d ren ı ve zarı ır apa ö ge e anca ür sözün e 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan J yapılır . 
Türksözüne veriniz . 1 

Renkli işler r~n~~0~:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin r. • 

Kl·taplar ~~e-~lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

Tablar Resmi evrak, cedveller, defler· 

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-

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

9 Eylul ı; 

TÜRKSÖ~ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kurul 
t2o0 
600 
3()0 
1 ()() 

1 -Dış memleketler için }o.li-

l
bedeli değişmez yalnız posta ını! 
ııammedllir. 

2 - ilanlar için idareye ııı 

caat edilmelidir . \.. __________ _ 
Aşçı ve hizmet 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir k 
aşçı ve bir hiııııetçi aranıyor. 

baamıza müracaat edilmesi, 
j
jl<. 

Mercimek 
Susam 15,5~--ı--.:_ı~5 .... =1_5::_:_::.l:::::::::::::::_:·:.ı i 

UN 

l ?ört yıldız Salih ı 650-725 

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

TÜRKSÖZO 
Kağat piyasasının tereHüüne rağmen aldığı bü

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Kaçakçılar vatan 1 

hainidir 

Seyhan İskan müdürlüğünden : 

uç .. " ı~s---
:E ~,-Dört yıldız Doğruluk 1 650 
-"' :::: 1 üç " " ,~6=00' __ _ 
" ı: :-.r.-:,,,.-~--"------- -~~---'-· ] -; 1 Simit ,, 1 900 

:&: ;; 1 Dört yıldız Cumhuriyet ı-m---

~ '""! üç " " j-6_2_5 ___ 1 I Kazası ve köyü 
ı-~~S_i~m-it~""'"'.'~--'·~·~~·-~....;~~~~-!..~~~~~~~~ıl 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para ı Kozan merkezi 

Ev aJedi 
çift ve tek 

4 ve 4 
6 • 7 
7 • 6 

Yapılan tip 
ve cinsi BELEDİYE Muhammen bedeli 1 

Lira Kuruş 

4 ve 6 karğir 5041 28 :......------ -

İLANLARI 

• • • 8658 89 
• • " 9085 07 " 

8 I 9 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. J . Pekmezci 
• Sanıim p.,.. " Ayvalı 

-_H_a_z_ır ______ I 5
5 

155 -Lir'""· • .,.,----------ı- . lhsanıhamit 
Rayişmark ı '% ı B. Teşrin vadeli 33 ;-.,.-'--;--,-;~---,---1--:7-- - I " lmamoğlu 

ı -J.,...k-.-K-a-~n-un-v-ad_e_ıı·---ı·-5--ı-3~8- Frank ( Fr•nsız ) 21 11 C S 

12 • 

39 " 
10 " 

11 
40 
6 

13 
10 
10 
10 

" 
" 

• • • 15985 56 
" • • 53939 41 
" 5 kerpiç 15300 02 Si 1• ( • ı ) - eyhan oğanlı B4 er ın ıngi iz 629 75 

1 __ H_in_t_h_a_zı_r _____ 1._4_ 1-FD_ol.,.a;-r_,.(,..A.,cm'-e;.:.r::cik.=a.,,_) __ __!.!__ 54 ; Bahçe Haruniye 
Nevyork 9 26 Frank ( isviçre ) Saimbeyli Doğanbeyli 

3 
4 - karğir 5870 00 

- " 4468 10 

1 

KAY ADELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAYADELEN SU · 

lan ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

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

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

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

KAYAOELEN gazozlarını alnken şiştleıdeki kıımızı ( KAYADE· 
LEN) lapalarma dikkat ,diniz. KAYP.DELEN Tıın~itleri: Mersin ve 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Eü)i.k darr acar&l<r : 1 CO kuruşa ev
lerinize gönderilir. 

• 
" Şar " 

- • 4468 10 
• Höketçe 

" - " 4468 10 -118284 53 

1- Pazarlık suretile eksıllmeye konan Seyhan vilayetinin dört kaza· 
sında yaptırılacak göçmen evlerinin pazarlık müddeti 1 Eylul 937 den iti
baren yirmi gün uzatılmıştır. 

2- inşaat mahalleri ve yapılacak evlerin tipi , cinsi ve muhammen 
bedelleri yukarıda gösterilmiştir . 

3- Evler toptan bir talibe verilece.ti gibi her mevki ayrı, ayrı ve bir 
kaç ev birdende isteklisine verilebilİr. 

4- inşaat için muktazi keresteler iskandan verilecek mütebaki mal
zeme ve işçiliği müteahhide ait olmak üıere anahtar teslimi şartile yap· 
tırılacaktır . 

S- Teminatı muvakkate D/0 7,5 olup kati teminat için geri kalan °/0 1 7 ,5 istihkak raporlarile alınacak paradan tevkif edilmek ıuretile % 15 
şe iblağ edilir. 

6- Bu işte fenni liyakat aranmayacaktır. 

1- isteklilerin şartname, mukavele, proje ve planları görmek üzere 
her gün Adanada iskan dairesine ve bulundukları mahallin iskan daire
ı;ine müracaatla Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin bu işler hakkında 
gönderilen plan, proje fenni ve hususi şartnamelerini görebilir , 

8- isteklilerin müracaatları her gün kabul edilir ve muvafık görül· 
düğü takdirde derhal ih""alesi yapılır . 8483 3-9-15 

1- Şehrimizde mevcut bilumum motorlu ve motorsuz nakil vasıtafa· 
rının ( Yani otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, motosiklet ve bisiktd·. 
(erle körük arabaları ve at koşulu yük atabalarının ) yeniden muayeneJerı 
yapılacak ve numara plakaları değiştirilecek . 

2- Motorlu vesaiti nakliye muayeneleri itfaiye garajında kayt mua· 
melesi ile plAkaların tebdili ili Borsa civarındaki seyrüsefer karakolunda 
yapılacak vt. sahipletl beraber bulunacaktır. d 

3-Motorlu ve motorsuz bütün vesaiti nakliye sahipleri 3-5 ebadın 
olmak üzere ikişer fotografla beraber seyrüsefer karakoluna gelecektir'. . 

4-Her türlü vesaitin kayt ve muayene günleri aşağıda gösterilmiştır· 
6-9-937 tarihinden 11- 9-937 tarihine kadar Taksi otomobil , kam• 

yon,kamyonet ve oto· 
büsler : 

13-9-937 • 22-9-937 

23-9-937 " 
9-10-0~7 

11-10- 37 
" 

16-10-937 

18-10-37 
" 

28-10-937 

29-10-37 • 7-11-937 

10-11-937 
" 

17-11-37 

18-11-937 " 29-11-937 

1-12-937 • 15-12-937 

• 

" 

" 

" 

" 

" 

• 

• 

" Piyasa binek körük a 
rabaları: 

" Piyasa bir atlı yük ara' 
baları: 

" Piyasa iki atlı yük ara• 
baları: 

• Hususi otomobil, kam• 
yon ve motosikletler: 

" 
Hususi binek bir ve iki 
atlı körük arabaları: 

• Hususi binek bir atlı 
tahta arabaları : 

" Hususi bJğ ve bahçe , 
çiftlik ve sair arabaları: 

" 
Hususi ve kiralık bisik· 

!etler. 

Mcnbadan Kayadelen nakleden vfgcnlar her rcfude Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8493 18 1 

--------------------------....! Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı 

5- Muayeneye gelmeyen ve yeni plaka numarası almayan nakil va· 
sıtalarmın yukarda yazılı rrıüddetler hitamında seyrüseferine müsaade edil· 
miyecektir. Aksi takdirde belediye kanununun 113 üncü maddesine lev. 
fikan bir misli cezasile beraber resmi tahsil edileceği gibi sahibi hakkında 
da ayrıca takibatta bulunulacaktır. Buna mahal kalmamak üzere her ve· 
saiti nakliye sahibinin muayyen günlerde belediyeye müracaatla vesaitle. 
rinin kayt ve muayenelerini yaptırmaları lüzumu ilan olunur. 

DOÇ-PEKARD 
Tenezzüh otomobil ve kamyonları 

VE 

Caterpillar -Con-Dir 
Tank traktörleri 

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

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

ile satılmaktadır. 

Peşin ve veresiye satış yeri 

Ş. Rıza lşcen 
Yeni Mağaza 

_______ _;;15 . 7966 

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

Dr. Hamdi Onar 
Seyabaltan dönmüş ve istiklal mektebi kaı şısındaki muayenehanesinde 

hastalarını kabule başlamıştır. 847 4 6-7 

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

Doktor Refik Pekel 

Dahiliye mütehassısı Doktor Refik pek el seyahattan dön 

müş, hastalarını kabule başlamıştır. 8490 5-9- 11 

Ahmed Mürşid Görgün Fabrikası 
Direktörlüğünden : 

Sayın müşterilerime : 
936 -937 pamuk mevsiminde çektirerek bu güne kadar kaldırılmıyan 

pamuklannızın s~rtaları bitmiş olduğundan pamu'<ların sigortaları ye· 
nilenmiştir. 

Bu tarihten itibaren beher balyaya isabet eden on iki kuruş sigorta 
ücretile günde on kuru, ardiye ücreti alaca~mı ilan eylerim. 8501 

8481 2-4-7-9 

Kayıp mühür 
Maliyeden maaş almakta oldu· 

ğum zati mührümü 6-9-937 ta
rihinde kaybettim. Bu mührümle hiç 
bir kimseye borcum yoktur . Yeni· 
sini kazdıracağıll)dan kayıp mührü
mün hükmü olmadığını ilan eylerim. 

Şihmustafa mahallesinde 
oturan Hasan oğlu 

8503 AHMET 

Kiralık koza deposu 
Borsakarşısmda Çocuk oyun 

yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıktır. istiyen
lerin matbaamız idare memuruna 
müracaatları ilan olunur . 

c 

Adana orman muamelat 
memurluğundan: 

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

8500 1-2 

Bugece nöbetçieczane 
Belediye civannda 

Yeni eczanedir 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksö;ı;ü matbaası 


