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Ankaranın kıymetli misafiri 

Ekselarıs Metaksas dün Ankarayı 
LONDRADAKİ MÜ
ZAKERELERİN 
SON SAFHASI 

•• 

AOEMi MUDAHA-
LE iFLASTAN 
KURTULUYOR gezdiler 

4ziz misafir 
şerefine 

Dün Bay Aras 
bir ziyafet verdi 

Elen Başvekilinin 

bugün İ stanbula 

hareketi muhtemel 
.c...c-.~--'-""~.-.. ~~-"~-""~' 

Almanya ve ltalya ısrardan vazgeçti 
------ ·------

Gönüllüler mütekabil ve mütenasip şekilde geri çekilecek 
Londra : 21 ( Radyo ) - Siyasi 

malıfelleri müphemiyete düşüren ağır 

hava bugün açılmış bulunuyor. Buna 
da sebep ademi müdahale komite
sinin dünkü içtimaından elde edilen 
fevkalmemul neticelerdir . 

Dünkü celsede Alman ve İtalyan 
delegelerı İngiliz planını kabul etmiş 
ve ilk taleplerinde ısrardan va1geç
nıişlerdir . 

muvaffakıyetinden artık emin olabi
lirız. Yeni Alman l~klifleri , llalyan 

delegesi Bay Grandinin tekliflerine 
bir zeyil olarak süratle aza devlet· 
!ere tebliğ edilmiştir . 

Londra : 21 ( Radyo } - Bu. 
günkü gazeteler, ademi müdahale 

komileşinin dünkü müzakeratindan 
elde edilen müsbet safhadan çok 

ı memnundurlar : 

Hatay intihahını kontrol 
heyeti bugün Antakyada 

Heyet lskenderunu merkez yapacak 
General Metaksas, Rüştü Aras ve Atine Elçimiz 

Dünkü celsede elde edilen müs· 
bel netice başlıca gönüllüler ü1erinde 
temeıküz etmekle idi . Bu da, gö. 
nüllülerin mütekabil ve bir nisbct 

dahilinde sembulik bir tarzda geri 
çekilme kararının verilmiş bulunma· 
sıdır. Bu işin teferruatı 22 TeşrinıeY· 
vel saat 15,30 toplantısında teshil 

edilecektir . İngiliz Dışişleri Bakanı 
Bay ~den müzakerat sonunda mem· 
nuniyetini ızhar ederek şöyle demiş. 
tir 

------. -------
Yunan matbuatı, M~taksasa T ürkiyede yapılan hararetli 

kabuldan Elen Milletinin duyduğu zevki izah ediyor 
Seylanlı bir kaç genç mahkum oldu 

Ankara : 21 ( TÜRKSÔZÜ Mu
habirinden ) - Kıymelli misafirimiz 
Başvekil Metaksasın bu akşam veya
hut yarın sabah hususi bir trenle İs· 
tanbula avdetleri muhtemeldir. Dost 
pcvlet Başvekili Ekselans Metaksas 
~tanbulda bir kaç gün kalarak şeh
rın görülecek yerlerini ziyaret ede. 
Cekterdir • 

Ankara : 21 ( TÜRKSÖZÜ Mu
habirinden } - Elen Başvekili Ekse
lans Metaksas bugün bazı müesse. 

seleri ve şehrin görülmeye değ'er 

yerlerini gezmiş ve öyleyin Harici· 
ye Vekililimiz tarafından şerefine ve. 
rilen ziyafette biıhimuştur . 

Atina : 21 ( A. A. } - Gazete- / 
ler Başvekil Metaksasa Türkiyede ya
pılan hararetli kabulü uzun uzadıya 

mevzuu bahsedıyorlar. 
Atinaika nea diyorki ' 
Yunan Başvekiliniu ziyareti, Türk 

hükümetinin ve Türk milletinin Yu. 
nanistan hakkında besledikleri sa· 

EFKARI UMUMiYE 
VE MATBUATTA 

GALEYAN 
Kabine gizli • 

ış yapıyormuş 

------. ----
Şam • 21 [ TÜRKSÖZÜ mulıa 

birınden ] Şamla bera b er hemen 
bütün Suriyed~ büyük bir galeyan 
Var. Bu hareket kabine hakkında 
menfi bir cereyandır. 

Buna en güzel misal Suriye mat
buatının son günlerdeki neşriyatıdır. 
f-la lepte çıkan Ekler Dünor gazelcsi
~ın son sayısındaki bir yazının :bazı 
ısımlarını aynen tercüme edip aşa. 

~ıya alıyorum : 
İstikbalde müverrihıer Suriyenin 

~~tihini yazacak olurlarsa burada ef
arı umumiyeye hiç ehemmiyet veril
mcdiğ'ini taaccüple göreceklerdir. Bu
nu . 
.,. ıspat edecek vakalar eksik de-
&lldir 

. Bir seıedenberi memleketle ge
ÇıriJen muhtelif buhranlar ve bu buh
ranların efkarı umumiyeden gizli kai
m.ası için bır sıstem dahilinde ve de
~ış~ez_ hır surette yapılan ıı-ayretler 

11 ıddıamızı ispata kafidir. 

he ş_~y:t bu geçen ahval yapılan 
r turlu tekyidata karşı efkarı umu 

1111Ycden artık gizlenmesi kabn cılını 
Yacak bir dereceye gelecek olursa 
0 vakıt mahafili resmiye dahi bazı 
ınaı· . 
d Urnalla ışin ehemmiyetten ari ol-
u~unu efkarı umumiyeye gostermek 

Çın hazı tebliğler neşre baş'ar. 
h·· Memleketin en zengin kısmında 
t'~kiimet aleyhine ehemmiyetli it-

1 arıılar serdeden bir halk kHlesi 

isyan eder. Bu ittilıamlar mandater 

hükumetin eııı büyük mümessilleri 

tarafından tasdik edilir. 

ihtilaf son hadde varır. Ordu 

müdahaleye mecbur olur. 

Bununla beraber Şam yine dil· 

sizliğini muh>faza eder, Ve matbua 

ta da sükiltu emreder. işin alevlen 

diğini görünce efkarı umumiyeyi 

t.:s. in etmek için sudan bir be ya 

natta bulunur. Ve muha:Ckak ki bu 

beyanname kiımcyi ikna edemez. 

Şimdi de Cezire meselesinin top 

tan halli için müzakerata girişildiğini 
ışi ti yoruz. 

Fakat efkarı umumiye bu ehem 

ırıiyetli meseleden yine malumat ala· 

maz. Sanki bu vak'alar Suriyede 

geçmiyormuş ta Patağonyanın o 

tİnutulmuş iklimlerinde cereyan edi· 

yormuş gibi hükumet yine sakit ve 

ebkemdiı. ' 

Suriyeye bağlılığının sözde can-

lı bir delili olduğunu göstermek için J 

hükumetin Cebeli A ra p adını ver

diği Cebeli Düruz hükumet aleyhi· 

ne kıyam ~diyor. Şamdan gönderi-

1.:n muhaflll iode ediyor ve bu ha-

- Oerlsl d6rdUncU sahifede - , 

mimi duyguların lezahüriıne vesıle d - Eğ'er önümüzdeki toplantıda Antakya : 21 (TÜRKSÔZÜ mu-, 
olmuştur . l a bu kadar ileriler-ek komitenin habirinden) - Şimdi aldığım malü-

mata göre ; dün Halebe muvasalat 
eden intihap kontrol komitesi yarın 
şehrimize geliyor . Kuvvetle tahmin 
edildiğine göre : komite lskenderunu Vradini gazetesi de Yunan mille- :--,.....,...~----....,--=--------------- 1 

tinde olduğu gibi Türk milletinın de 

iki memleket arasındaki çozülmez ç·NoE CASUSLAR 
~;ıcı~~ :~:,ir·::~~:~ıa~m~~:~d!c~~.- .n-- 1 

merkez ıttihaz ederek mesaisine 
orada başlıyacak ve intihap esna
sında mülhakata konlr,ola çıkacaktır. 

Geçen ay Bı;ylaoda bir hadise 
olmuş , otellerden birınde gramofon 
çalarak eglenmelcte ölan bazı genç· 
!erin nahiye jandarma kumandanı ta
rafından menolunmak istenmesi üze· 
rine bu gençlerle jandarma arasında 
bir kavga çıkmıştı. 

~ini kaydeylcmektedır . 

Ankara 
lstanbul 
seyahatı 

200 kişi idam edildi 
Mahsur Japon kuvvetleri gelen takvi

yelerden yardım • 
goremıyor 

•• 

1 

11 saat 40 dakika 1 fı.ltiı;'1""t;J;;V:lff"~~~:~~~ 

Bir taraftan bu esnada kolu in
cidiğ'ini iddia ederek davacı olan 
jandarmanın diğer taraftan umumi 
asayışa taalluk eder diye müddeiu· 
mumiliğin l•kenderun bidayet ceza 
mahkemesine 14 kişi hakkında ikame 
ettiğ'i dava evvelki gün intaç edil
miş , maznunlardan 9 u gıyaben 

beraat ett.rilmiş 5 i mahküm edil. 
miştir. 

SEYAHAT ZAMANININ 10 SAATAI 
i NDiRiLMESi DÜŞÜNÜLÜYOR 

lstanbul : 21 [ TÜRKSOZÜ 

muhabirinden ] - Devlet Demir

yollarının evvelce ihdas ettiğini yaz. 

dığımız Ankara-!stanbul ve müte· 

kabilen fstanbul - Ankara gündiiz 

sefı-rleri yarın sabahtan itibaren 

başlıyacaktır. ilk sefer lstanbuldan 

Ankaraya yapılacak ve o sabah 

Haydarpaşadan kalkacak katar ak
şam Ankaraya varacaktır. 

Bu haber, gazetelere aksederken 

bazı hatalar olmuştur. Öğrendiğimize 
göre, gündüz katarları şehrimizden 
saat 9 da kalkacak ve 12 saat 30 
dakikada Ankaraya vararak saat 

21,03 dı~ orada bulunacaktır . An· 

karadan kalkan tren ise salıalıları 
S,20 de Ankaradan harekd edecek 

ve 11 saat 40 dakikada Haydarpa 

şaya vararak saat tam 20 de istas 
yona vasıl olacaktır . 

Gündüz postaları Ankaradan 

pazar, salı, çarşamba ve ve cuma , 

Haydarpaşadan ise pazar, salı, per

şembe ve cumartesi günleridir.Akay 

idaresi de tarifesine bu postaları 
karşılayacak seferler koyacaktır . 

!3u yeni postalarla Ankara ile 

lstanbul arasında haftanın dört gü 

niinde bir sürat ve iki posta treni 

sefer edeceği gilıi buna ila•eten 

eskisi gibi Toros sürat katarları da 
bu luııaca ktır. 

Gündüz seferlerile Ankara yolu 

daha kısalmış olduğu halde hiç bir 
fa rk alınmıyacaktır . 

Bu seyahat zamanının 10 saat 

dü~üıülmesi için ayrıca tetkikler 

yapılmaktadır . 

Mehmet Emin , Asım , İbrahim 
ve Reşit adlı dört genç 6 şar ay , 
Semerci Hüseyin ise bir hafta hapse 
mahküm edilmişlerdir . Hüküm kabı· 
li istinaftır. 

Maznunları müdafaa etmiş olan 
Avukat Bay Suni Attar tarafından 

ı hiiküm istinaf edilecektir . ... , ................ . 
ULUS 

Her gün 12 sahife 

Bir barlkad arkasında ateşe hazırlanmu,-Çln ask er i 

Tokyo : 21 ( Radyo) - İngille
renin Tokyo büyük elçisi, Japon lıa
ricıye nazır muavinini ziyaret elmiş 
ve 12 Tleşrinievvelde İngiliz büyük 
elçisine yapılan taarruz hadisesi hak
kında görüşmüştür. 

Şanghay : 21 (Radyo) -- Dokuz 
Japon ıa,yaresi Nankin dışını dün 
bombardıman etmiştir. Atılan bomba· 
lar boş araziye düşmüştür. 

Şanğhay : ~1 (Radyo) - Çin a
jansı, Honan ayaletinde iki yüzden 
fazla casus yakalanarak idam edile
ceklerini bildirmektedir. 

Şanğhay : 21 (Radyo) - Cephe
lerde hark bütün şiddetilc devam e
diyor. 

Japon takviyeleri Hungideki Çin 
kordonunu yaramadı. Mahsu r Japon 
kııvvelleri çok fena bir vaziyet iç:nde 
bulunmaktadır. ' 

Şanghay : 21 ( A.A ) Şang· 
hapn şimali garbısinde bugün şiddeti i 
bir muharebe cereyan etmekttdir. 
Çapcl ile Kangvan'ın akibetleri bu 
muharebenin ;neticesine bağ'lfdır 

Büyük nııkyasta takviye edilmiş 
olan Çin kıtaları Japonların ileri çı· 

kau bir hatlarını üç taraftan muhasa· 
ra etmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Çinliler Japon ileri hareketınin 

durdurulduğ'unu ve Japonların pek 

ağ'ır zayiat verdiklerini beyan etmek
tedirler. 

Yeni Ulus 29 Teşrinevvel 
nushasile size kendini 

tanıtacak 

Japonlar, muhasamatın başlangı

Romanlar, hikayeler, dünya haberleri 

siyasi, içtimai, iktisadi makaleler. 

cındanbe ri Şanğ'hay cephesinde Çin- Mağa:dn. k Ultur, kadın, 
!ilerden 10,000 kişinin öldüğünü ve 

çocuk, 
ziraat sahlfelerl 

100,000 kişinin de yaralandığını iddia ••••••••••••••••• 
etmektedirler. 

Son Dakika: 
AVEROFDA VERiLEN SUV ARE 

İstanbul: 21 (Telefonla) - Yunan donanması kumandanı Averofda Ami. 
ralimiz Şükrü Okan şerefine bir öğle ziyafeti verdi. Şükrü Okanda Parkotel· 
de 200 kişilık bir akşam ziyafeti verdi. Dost Yunan amirali de şimdi Ave
rofda bir suvare veriyor. Suvare pek neşeli geçiyor. lstanbulun yüksek soş • 
yetesi Averofda bulunuyorlar. 

METAKSAS ISTANBULA HAREKET ETTi 

Ankara:_ (Telefonla) - Dost Elen.Başvekili Metaksas bu ~ece 
si bir trenle lstanbula hareket etti. Büyük merasimle uğurlandı . 



Sahife: 2 

GUnUn Polltlk••ı 

ROMAYA GÖRE 

Roma mut~uatı,' ltalya hükümetinin İspanyol gönüllüleri hakkında Fr~n: 
sa ve lngıltereyc verdiği cevapla meşgul olarak bu cevabın rnctnını 

neşretmekle ve hararetle tasvib etmektedir. Gerek notanın metni ve gerek· 
sc gazetelerin müıaleaları ğeniş bir ölçPde ajansı tarafından alınmıştır. lıaJ. 
yan matbuatı Avrupa gazeteJerinın de 1tatyanın noktai nazarını tutmakta 
olduklarını iddia etmektedir. 

Alman, Avusturya, Macar gazetelerin:n mütaleaları ltalyan matbuatından 
hemen aynen nakledilmiştir, 

Bundan başka ltalyan gaıeteleri Filistin meselesinde lngiltereye karşı 
şıddetli bir ceplıe~almakta ve hadiseleri şişirerek fngilteren·n ~ılistinde vah· 
şı bir politika takib ettiğini ileri sürmeldedirler. Arap hakkı ltalyan matbu
atında oyle mudafaa edili) or Kİ, bizzat nasyonalist Arap matbuatında bu 
kadar büyük bir gayrete rastlanamaz. 

!tal.yan gazetelerinde Mussolini kadaı Filistin müftüsünün muhlelif re
simleri r.e~ıedı'ıuklcdıı. Ga1eleleıe goıe, Filistin vatanpenerlerinden Ce· 
mal Husnü Suriyede muaz73m kuv,etler hazır lamakta ve Fılistine doğru 
hareket etmektedir. Malüm olduğu üzere Suudi hükumeti ile lngiltere ara-
sında Akabic meselesi hakkında henüz bir uyuşma hasıl olmamıştır. lngilterc. 
Suudi memleketınc mühim fedekarlıklarda bulunarak, mukabilinde bu mın 
takayı elde etmek arzusundadır. Suudi hükumeti ise bu hususta entransige. 
ant davranmaktadir. Bununla beraber müzakereler devam etmektedir ve A
rap matbualına gore yakın bir zamanda iki memleket arasında dostane bir 

h ıl çaresi bulunacağında şüphe yoktur. 
ltalvan matbuatı ise, bu sahada da lngiltereyc karşı şiddetli bir cephe 

almakta ve Suudi hükumetinin gerek Akebe mıntakasında, gerekse Mavera
yı Ürdün sınırlarında muaızum askeri tahşidat yaptığını yazmaktadır. Mat
bucıl, lbnisuuda "sahra Napolyonu,, de~ektedir. ftalyan muıbuatı Roosevel
tiıı nutkunu üç satırla hulasa etmekledır. 

Leh Kontesi 
idam edilecek 

Alm•ny•d• tevkif edllen k•d1nın 
ill .. r c•.v•larl• •11ç art•I• ol· 

dulu iddia edlllyor 

Dün gelen Paris-Soir 1:azetesi Avru 
puda bü,-ük alaka u' andıran bir haJise
haU.maa §U maliimatı ı·ermekıed11 : 

Yirmi altı yaşlarında, genç ve 
aüzd bir kadın olon Kontes Vilo· 
polska, Paris sergisini ziyaret etmek 
üzere Varşovadan hareket etmiş ve 
Btrline geldiği sırada, Alman siyasi 
polisi taraafından tevkif edilmiştir. 
Alman resmi makamları Kontesin 
üzerinde ~üpheli 'evrak bulduklarım 
iltri sürerek onu casuslukla itham 
etmişlerdir. 

Bcr linin resmi mah1'filinde söy. 
Jenditine göre, Konte' Vilopolska· 
nın, 1935 te Bcrlinde balta ile idam 
edilen iki kadın casusun ortatı ol 
ması ihtimali mevcuttur. Berlin siya 
si palisi mevzubahs iki kadın casu
sun idamından cvveJ. bunlarmortak 
)ıranı ararken, işin İçinde bir de asil 
bir Lehli kadının bulunduğunu mey· 
dana çıkaramamıştı, Leh resmi ma. 
kamları, Alman sefareti vasıtasile, 
bu hadise hakkında malumat iste 
mişler ve Kontesin, üzerinde gayet 

••• 

FRANSA 
Memleketimizden 

neler alacak ? 

Mersin : 21 (Tcldonla) - Fran
sa hükümeti 1937 ~nesi üç ayı için 
memleketimize ayırdığı kontenjan 

listesini neşretmiştir. Memleketimiz· 
den üç ay zarfında fransaya ihraç 

edeceğimiz mahsulatın nevi mikta· 
!Jnı göstrren ve fehrimiz Türk Ofiı 
şübesinc teblit edilen bu listeyi al· 
dım bildiriyorum: 

Kabuklu yumurta 650 kental , 
)'.Umurta a1'ı 250 kental , ~murta 

sansı şekerli 50 kental , yumurta 
saı ısı şekersiz 250 kental, danc arp: 

75000 kental , doğrudan doğruya 
idhal 5000 kental ' mısır ( ilave 
kontenjan) 7500 kental , bakla 

20000 kental , fasulya 1500 kcn. 
tal, taze meyve 75 kental , cima 

ve armut 1600 kental , şekerli ma· 
mulit 200 kental , re~el, mamulat 
30 kental , idi kereste 133 ton , 

kepek 15 bin kental , çiçek soğanı 
312 kental , terlik 2 bin çift. 

mühim h11 < vıc k l u1cr.c't.:~u iç'n ,r~..,...., 

tevkif edildiğini ve tahkikatın ilerle R ODRIGO Aleksandr 
diği cevabını almışlardır. Borgianın Papalıta yük 

Bu hadisenin, çok bü}ük akisler sclişi talihin ne zalim 
uyandıracağına ve belki de Lehistan· cilvesidir. Kadın aşkı ilik· 
la Almanya arasında siyasi bir ger· lerinc kadar işlcyrn en yakın dost 
ginlik doğuracağına muhakkak na· lanndan bile şüphelenerek canlarını 
zariefe bakılmaktadır. cehenneme göndermiye bir Jakika 

Lübnandaki 
intihap işi 

Berut : 21 (TÜRKSÔZÜ muha. 
birinden ) - intihabat faaliyeti bü 
tün hızı ile devam etmektedir. 

Mebusluk namzeJliği için konu
lan müddet bitmiştir. Seçilecek 42 
mebusluk için Sünni Maroni ve diğer 
anasırdan nc1mzedliklerini koyanların 
sayısı 591 i bulmuştur. intihabatın 
çok hararetli olacağı sanılıyor. 

Yugoslav meclisinde 

tereddüt etmiyen bu para ve ahlak 
düşkününün Papa olması, bu kudsi 
mevkiin adeta bir alın karasıdır. 

Rodrigo Borgia lspanyoldur Anı· 
cası Papa üçüncü Calitus tarafından 
daha yirmi dört yaşında iken Kar
dinal nasbrdildi. Uzun boylü ve bir 
boğa kadar kuvvetli olan Kardinal 
Borgianm kadınlara karşı zaafı az 
zaman içinde bütün ltalyada de tan 
oldu. Amcası Papa, şehvi ihtirasla.· 
rı ile tarihe geçen bazı Roma iı:npa 
ratorlarinın yaptıklarını gölgede bı
rakan yeğenini herkesin içinde azar
lardı. Fakat Rodrigo üzerinde bunun 
tesiri bile olmadı ! O, rezilce eğlen · 
celer tertıp etmekte devam etti. 

. 
Türksözü 

Şehir 

Belediyemiziıı KADASTRO iŞLERi 
Odun, kömür üzerinde 

aldığı tedbirler 

Belediyemiz, şehrin odun ve kö 
mür ihtiyacını vaktinde karşılamak 
ve halkımıza odun ve kömürü bol 
bir miktarda temin etmek için bir 
çok esaslı tedbirler almıştır. 

Yeni çaplar Üzerine Alidede ve 
Cemalpaşa mahallelerinin 

senetleri de hazırlanıyor 

Bilhassa bu tedbirlerin başında 
şehrimize getirilf"cek odun ve kö 
mürün yerleri şimdiden tesbit olun. 
muştur. 

Buna göı e Osmaniyenin Songuç 
ormanından 5180 kental odun ile bin 

kental kömür pek yakında müzaye
deye çıkanlacaktır. bu arada Kara· 
İsalı mıntıkasından odun kesilmiye· 
cektir. Dörtyol mıntıkasında ise 
2560 kental kömür çıkarılacaktır. 

Yine bu meyanda bazı esaslı 

tedbirle• daha alınmıştır ki bunlar 
da, fırınlar, hamamlar ve h~lka in. 
ce çam cdunu kestirilmiyecektir. 
bunun da sebebi Adananın çam o· 
dunu ormanı olmamasıdır, 

Adana için Sarıçam ormanı tah· 
sis edil.niş olmakla beraber bu or· 
man beş sene müddetle muhafaza 
altına alınmıştır. 

Halk dershaneleri 

Teşrinisani birden itibaren şeb. 
rimizdeki halk dershaneleri açıla· 
caklır. Bu dershaneler için hazır 

tıklar ikmal edilmiştir. 
Halk dcrah~ncler· ndcki tedrisat 

şartleri bu günlerde tesbit edile· 
cektir. 
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istasyon karşısındaki Kurtuluş 
Mahalles.:ıin mcsahasına ve haritaları
nın tanzimine Kadastro dairesi ta
rafından başlanmıştır . Bu suretle 
şehrin imar sahası temamen başlan· 
n;ış olacaktır • Bilhassa bu kısımda 
olan arazi sahipleri gayri muayyen 
bulunan hududlarını plana müstenit 
s3ğlam bir kayıda ve plana sahip 
olmaları itibarile sc:nclerdenberi hu. 
dudu gayri muayyen olan ve ihti· 
laflı bulunan mülkleri her türlü te· 
reddüt ve ihtilaftan kurtulmuş olu
yor ki , bunda halkın olduğu kadar 
belediyemizin de menf utı çoktur . 
Bu vesile ile de şehrin muntazam 
bir hı, itası olmiyan bu sahada mun· 
tazam ve en son fenni vasıtalarla 
yapılmış bir şehir haritası kazanıl
mıştır. 

Kadastro , hudud ve ihtilaflarını 
ve senetsiz kısımları nisbet ve ka 
yıtsız hiç bir yer barakmadıtı gibi 
bu meyanda mektum ve kıymet kon. 
mamı, yerleri de kıymetlendirerek 
hazineye irat temin etmektedir. Ge. 
çcn nushalanmızda yazdığımız veç. 
hile yalnız üç mahalleden 80 bin 

küsur lira hazineye menfaat lemin 
eden Kadastro , henüz iki senesini 
doldurmıyan mesaisinde sarf eyledi 
diği para miktarı is~ bu miktarın 
nısfını bile tutmaktadır ki , Kadast· 
ronun mali ve hukumeti bir çok 

Ragıp Mağden 

f aidelrr trmin eden bir teşekkül ol 
duğu meydana çıkmaktad(r. 

Ankaradan gelen çapldr üzerine 
Alidede ve Cemalpaşa mahallele
rinin de senetleri doldurulmakta ol 
duğundan bu mahallelerde mülkleri 
olanların istedikleri zaman haritalı 

senetlerini almaları temin edilmiş· 
tir. Reşatbey mahalle-sinin askıları 
asılmış ve mü-:ldeti de hitmek üze
re olduğundan kütüklere geçirilme· 
si ve çap tevziıne pek yakın bir za 
manda ba~lanılacaktır. 

At koşuları 
Koşulara girecek hayvan

ların kaydı 

ikinci Teşrinin yadinci ve ondör
düncü günlc:rinde yapılmasına karar 
verilen at koşuları için sahanın tan· 
zim ve tesviyesi hususlannın ikmal 
edilmesine çalı1ılmaktadır. KQ§Ulara 
iştirak edecek atların muamelelerine 
de devam olunmaktadır. 

Bayram hazırlıkları için 
yarın Halkevinde bir 

toplantı yapılacak 

29 Teşrinievvel Cümhuriyct 
Bayramında tertip edilecek fener 
alayı et1afında görüşülmek ve ya. 
pelacak huır~kları tesbit etmek için 
yarın saat on altıd<1 Halkevimizdc 
bir toplantı yapılacaktır. 

Belediye Encümeni dün 
toplandı 

Şehrimiz Ziraat Mektebi Öğret· 
menlerinden Arkadaşımız Ragıp 

Artık havalar ıyıce serinledi . Mağdcnin terfian ZiraiJl Vekaleti şubel 
Evvelki gece ve bugün sabaha kar. 1 müdürlüğüne tayin edildiğini yaz· 
şı muhtelif fasılalarla ya~an yağ · ı mıştık. Arkada~ıınız bugün mahalli 
murlar havayı birdenbire değiştirdi. memuriyetine ıitmek üzere şehri. 

Dün ö;lede• sonra Belediye en 
cümeni Turban Cemal Berjkerin 
riyasetinde toplanmış ve müzakere 
geç vakta kadar devam etmiştir . 
Bu toplantıda bazı mühim kararlar 
ittihaz edilmiştir. 

Gök yüzü açık , güneşli , hava 1 ınizdcn ayrılacaktır. A .. kadaşımıza 
hafif rüzgarlı, en çok sıcak 23 san· 1 )llUvaff akiyctlerle uğurlu yolculuklar 
tigrat dP.recc. temenni ederiz. . 

........ 

Roına kadınlarının aşkı 
----------•iki gUnlUk Tarihi hlklye - N•kleden: • • • ------

--------------------------~-------...... --.;,.. ... --.'!"'!"'--------------~--------~ Tatlı dili il~ ale) hindr.,, söylenenlerin 
he-pisi Paula unutturarak onun en 
çok itimadını kazanmış adamları a
rasına girdi. 

Tam bu sırada metresinin kı 1ına 
aşık oliu. Güzel Rosa Vanzza kızıl 
dudakları, pırıl pırıl yanan gözleri 

ve Rodrigonun bilhassa içini kemi
ren dolğun vücudu ile hakiki bir l:s-

halkt;n saklamak lüzumunu bile 
hissetmiyen Kardinal çocukları ile 

iftihar ediyor, onları liiks içinde ya 
Şatarak adamakıllı şimartıyordu · 

Paul'~an sonra gden üç papa· 
nın da seçilmelerinde amil olan 
Kardinal Borgia, ayrı ayrı bunların 

büyük rezaletlerin işlenmekte oldu· 
ğunu ne bilsin !.. 

Rodrigo Borgia, altmış bir ya. 
şına basmıştı . Beş muhtelif papa 
zamanında rn büyük hizmetleri gör· 
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Türkiyede 
harp sanayii 

Ve 

Devlet 
kapitaHzmi 

TUrklyede yeni bir 
noml Upl vUc&1t b 
t•dır. H•rp ekon 
b•kımınd•n tetkik 
cek olur••, bu •" 
mi tarzının h•rP 
ı•çlarana auakabel• 
suaunda en ,kol•f 
aurette tAdill mU 
ol•n tip olduju 1 
ıur. 

( Politıku - Belgrad .) 

Küçük devletler arasında T~ 
yenin ~eşkil ettiği misal gayrt 
yanı dikkattır. Osmanlı impar• 
luğundan azami derecede geri 
mış ve tabii bir ekonomi 
hibi bulunmuş olan bavaHyi te 
eden Türkiye tedrici bir surette 
rai ve endüstriyel bir memleket 
lini almıştır. 

Endüstri ba~ımmdan geri 
mış olan memleketlerde endüS'

11 

leşme hükumetin yardımiyle mu 
fakiyetli neticeler vermiştir. S 

Bir memlekette endüstri i ~ 
fı ne kadar geç başlarsa .def Jr lı.ı ~· 
yardımı da o kadar çok ve ..... ~ 
zul olur. ""t 'İl 

Bu yüzden yardım tarzları ,1 
detifildikler göry&müıtür. Net ~ 
Japonya dahi devlet endüstri ' 
esscseleri vücudt ı•tirmiş ve llit 
lar işlemeye başlayınca hükuırıet 
rafından bedel mukabilinde hu 
eermnyelcrc terkedilmiştir. . 

Bu suretle inpatan mütevellit 
rar tehlikelerine katlanan devkt 
muştur. Türkiye ise bu kadarla 
ıktifa etmemiştir. T:ürkiye baıt f 
~Üftri şubelerine miiteallik olan 
rikaların inşası hakkını 11rf keı• 
h11retmiı ,imendüferler gibi öt 
beri mevcut olan -endüstri mües5' 
l.!rini de satın almıştır. 
' Bu suretle ytmi bir ekonoınİ 
pi vücut bulmaktadır ki, inkişaf et 
nasında bu yeni tarzın da bazı t• 
dilita maruz kdlması zaruridir. fı 
kat harp ekopomiai paM..n tan t 

kik edilecek olursa bu ekönomi t 

<zının, harp ihtiyaçlarına mukabt 
hususunda en kolay bii surette ti' 
dili mümkün olan tip görülür. ~e; 
Jet, memleket sanayiinin hcyctı ~..it 
miyesini elinde bulundurduğu P"" 

dirde, lüzum halinae işine de"~ ~ k 
ederek imalatını harp ihtiyaçlarl 
tahsis edebilir. 1 

J . . . 1 1 ~ apon sıstemının ta yan , 
Türk sistemlerile müşterek taıa~ 
rı vardır. Diğer taraf ta da baz•,_.., 
mayc, lralyfida olduğu gibi, ar·. 
ziyada harp endüstrisinde çalış 
tadır . 

Japon endüstri.sinin harp bak• 
mından organizasyonun haiz bul"" 
du}u kıymetin derecesini göster 
olan bir harp başlamış bulunuyo'· 

- Gerisi dordüncü sahifede 

panyol Karmeni iJi . Rodrigo böyle 
bir kadın karşısında kendini tutabi
lecek yaradılışta değildi. 

Anasını daraya çıkararak,kızına 
sarıldı. Müstakbel papa, Rodrigonun 

hepsi ile dost oldu, yeni mevkiler 
ve şerefler kazandı. Nihayrt başve . 
kil nasbedildi. Bu suretle emellerini 
tahakkuk ettirebilmek için son adı. 

mı da atmış oldu. Senelere süren 
başvekilliği ile yeni dostlar ve ser· 
vetler edindi . 

müştü. Papalık vazifesinin en küçük 
inceliklerini kavramıştı . Otuz yedi 
senedcnberi bekliyordu. Bu sefer de 

kaybederse bütün hayatınca takip ( 

ettiği gaye suya düımüş olacaktı. ~Yeniden Asfalt mübaY' 
Fakat halk nazarında ahlaksızlıkla d"l · 

1 ff k 
. . e ı dt 

tanınmış oması , muva a ıyetını 

hemen hemen imkansız kılıyordu . B 1 d. y . 1 t A-'all 

her gayri me~ru arzusuna boyun 

eğecek kadar itaatkar olan Rosoya 
kısa bir zaman içinde bütün varlığı 
ile b~ğlandı. 

Sekizinci lnnocent öldükten sonra 
Vatican $arayında Papa seçimi için 
toplanan kardinallerin kongresi. pa· 
palık tarihinde en heyecanlı vaka-

Bütün güzel Ro na kadınlarının 
aşıkı di;·e tar.anan ve en a:,.ağı iki ( 

diizünc çocuğun gayrı meşru baba· ı· 
sı bir adamın papalık gibi kudsi 

e e ıye cm s asyon :aı 

caddesinin tamiri noksan kalan kt• 
sımlann Ja kullanmak üzere yenide' 
Asfalt mübayaa etmiştir. 

Asfaltlar yakında ,şf:hrimiıt ge• 
lecek ve tamirata hemen batlan•· 

Belgrad : :21 (Radyo) - Mebu· 
san meclisinin ilk celsesinde Bay 
Şung bir nutuk söylemiştir. ikinci 
celsede iyaıı v~ mebusan meclisleri 
riyaset divanlara intih1bı yapılmıfhr. 

Hayat mücadelesinde muvaffak 
olmak için o gayet kıJdretli bir sila
ha malikti. Son derece yakışıklı ve 
sehhar olduğu gibi gittiği yerleri 
şenlendirecek kadar da neşeli ve si· 

Onu berabeıinde Venediğc gc 
tirdi. Venedikten Romaya dönünce 
metresiııe büyük bir saray tahsis 
ttti. On iki sene içinde bu kadından 

beş taııe çocuğu oldu, ki bunlardan 
Ccsarc, Giovoni, Guifri ve bilhassa 

Lukrczia ismindeki kıı bilihara ta· 
rihte mühim rol O)'namıjlardır • Bu 
kadınla ııyri motru müna&el etini 

lara şahit olan kongredir . Rorna 
halkı her gün sabahtan ak~ma ka· 
dar sarayın önünde papanın seçil. 

me.sin.i bekliyor ve hiç bir haber 
çıkmayınca öfkeyle .ıyrıhyorlardı . 
Üç Pıı , dört gün , beş gün , bir 
hafta geçti • G~ne bir haber yok 1 

bir mevkii işgal f'tmesinc imkan var 

mıydı ? ,fakat Rodrigo Borgia bu 1 
gibi imkinsızlıklar karşısında yapı· 
lacak adam değildi. Seôelerdent.,e 
ri biriktirdiği servetini, Q, bugüne 
saklamıştı. Sadece Hureti Isa ve ~ 
killiğinin detil. pcyga111bcrlerin bile 
altınla satın alınabiJ~ceti kanaatinde 

la nacaktır. 

Ziraatta tayinler 
Adana Ziraat Mücadele Müdii· 

rü Sadeddin 45 lira maaşla Adan' 
mücadele başteknisyenliğine tayill 
edilmiştir . 

Ayin meclisinde geçen devre 
reis, 30 reye karşı 54 reyle yeniden 
seçilmiştir. Bu suretle Stiyadinoviç 
hükumetinin hareketi ekseriyetle tas· 
vip edilmittir. 

·ahı beyaz diy..-: kabul etJirecek de 
recede kuvvetli bir dile !J1alikti. 

Amcasa ölünce yeni Papa ikinci 
Paul ile dost olmakta gecikmedi, 

iL 

Zava)h halk.Hazreti lsamn yer 
yüzündeki vekilinin sar~ymda , en 

idi, { 

f 
.-~~,.-...,.,.-... .-..,..,-..,..r • 

- Sonu J•rın ~ 
Ceyhan Ziraat mücadele şef 

Haydar 70 lira maaşla naücadel 
müdütlüjünc tayin edilmiıtir • 
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" il 
Cinsiyet ihtiyacı, yemek içmek kadar 

kuvvetli bir ihtiyaç; fakat .. 

AHLAK 
UKUTTA 

,...._~~~~~~--~ 

rbest yaşamak 
'rnayülleri günden 
güne çoğahyor 

GENÇ BİR KIZ 1 
TABİATA MI UY 
MALI YOKSA 
CEMİYETE Mi KU 
1 LAK ASMALI
! DIR? 

d] Q enç, ıhtiyar; erkek, kadın j 
Tô hemen hepimizin aklına za 

Vard man zaman gelen bir sual 
it . 

k 8i,·" k . d' . 'b' ~t b· .. enç ız ıstı; ığı gı 1 ser-
tıc h ır hayat ya~aya!>ilir mi? Ge· 
llıık 'Pİınizin bu suale cevap ver. 

tte da 
1
: tereddütler içinde kaldığımız 

el lı' ~Phesizdir . 
~k •ınafih bu sual, genç kızlardan 

ri ~· ılı. asının zihinlerini ancak bir tarı 
diisl~ htıı~tal ~der. Çünkü bir erkek ya· 
mu• 'evlı bir kadın için bunu düşün 

t~)i •ebep yoktur. Hele ununu 
inkİf' ~P cleğinı duvara asmışlar için 
evlet' ~ lllfuıası dahi kalmamıştır . 

ıııeb' ~•kat 16 ile 25 yaş arasında ve 
~t 1 

bulunan iş güç sahibi ve ya· 
Jı aılc . f 

arı". 'ttı}I 51 tara ından bakılmak su· 
ete~ ~ ~ llıustakil bir hayat yaşayan 
ri Jll~ t~. ızlar İçin vaziyetin son de. 

~ n 'k e bU~ fı4 azı olduğunu da kabul edi · 
mel B 
husu 'd u mevzu etrafında fikir yürüt· 

I~~ evvel, şuraya işaret etmek 
llil 'Jıı>' 11 .~, kendi kendine " serbest 

let ol- · t abılır miyim?.,, sualini soran 
rla Jı 'afııı '1tç kız, her şeyden evvel et. 
zı ~ 'tin 

8 bakınarak büyük bir ekseri· 
arı fı ~ •erbest yaşamakta olduğunu 
11 diııl ~or ve bundan cesaret alıyor . 

öted ~ 11 tok memlekdlerde son ya· 
üesse r1110 •t.ıtistiklerc göre gerıç kızlar 

daire içinde geçirmeğe mecbur olu. 
~udur ki bizi bu teşbihi kullanmıya 

sevkediyor. Şöyle etrafa bir göz 
gezdirecek olursak, evli bulunmala· 
rı lazımgelcn bir çok genç kız ve 
delikanlının bu saadetten mahrum 
olduklarını görürüz . 

Ancak, serbest hayat yaşamak 
arrzularının evlenmekle tamamen 
ortadan kalktığını iddia etmek is· 
temediğimizi de söylemeliyiz. Çün· 
kü bu temayülün evlendikten sonra 
da devam edip gittiğini görmüyor 
değiliz. Fakat gene kuvvetle iddia 
edilebilir ki, evliler arasında cin:ı

yet meselesi mübrem ve şiddetli 

bir ihtiyaç şeklinde mütalea edil· 
mekten çıkmıştır. Halbuki bekar
lar arasında, bu ihtiyaç, birinci de 
recede ve hayati ehemmiyetle te· 
lakkiye d~ğer mahiyettedir . I 

Cinsiyet arzularının serbestçe 
tatminine karşı cemiyetin, kanunla 
ve bazı tedbirlerle aldığı cepheyi 
aşırı derecede tenkit doğru olamaz. 
Efkarı umumiye gayri meşru müna· 
sebata maruz ve bu müna~ebetleri 

men için kanun yollarına tevessül e
dilmesine taraftardır. Fakat, lm hu. 
susta tabiat kanununun hadsiz ve hu· 
dutsuz hükümran olması tarafını tut 
mak ne kadar yanlış ise meseleyi ı 
sadece mani tedbirler ve kanunlarla 
halletmek imkansızlığı da o nisbette 
açıktır . 

Acaba genç ne yapmalı? Tabi· 
atın sevkine mi, yoksa cemiyetin ı 
sesine mi kulak asmalıdır?, 

Küçük Antant 

Ekonomik konseyi dün 
mesaisini bitirdi 

Prag : 21 ( A.A) - Küçük An. 
tand ekonomik konseyinin 11 bi· 
rinci teşrinde başlıyan konferansı 
mesaisini lıitirmiştir. 

Konsey mühüm mesele olan 
ticaret mubadeleleri hakkında mez· 
kGr mubadelelerin her gün daha 
memnuniyeti mucıp bir tezayüd 
gösterdiğini müşahade eylemiştir, 
aynı zamanda konsey, ekonomi 
merkezin: n illC srnelik faaliyeti bi· 
lancosunu derin bir memnuniyetle 
kaydeylemiştir . 

Konsey, 4 ila 9 teşrinievvelde 
prag' da toplanan demiryolları is. 
tasdiklerini, demiryollarına ait tek· 
nik ahkamı gümıük muamelelerinin 
sadeleştirilmesi, hava, sıhhat işleri 

komisyonlarının da mesaisini tetkik 
eylemiş ve bilhassa tuna, posta ve 
telgraf ve gümrük kanunları işle 
rindeki faaliyetin çok iyi neticele· 
rini takdir eylemiştir. 

Bütün müzakereler tam bir te· 
sanüt fikri ile cerayan etmiş ve bü
tün meselelerde tam bir anlaşmaya 
varılmıştır. 

Konseyin gelecek toplantısı 

Bükreş'de 23 Şubat 1938 de ya. 
pılucaktır. 

Kudüs müftüsü 
• 

Mısır sayahatından mene-
dilmek isteniyor 

· FILISTINDI! YENi TECAVÜZLER 

Londra : 21 ( Radyo) - Halen 
Lübrıanda Fransız makarnalı nezdin 
de bulunan Kudüs Müftüsü Hacı 
Hüsnünün oradan Mısıra geçeceği 
hakkındaki haberler üzerine hüku
met Fransa hükumetine ricada bu. 
lunarak, Müftünün Mısır sayahatının 
menini talep etmiştir. 

Hayfa : 21 (A.A) - Hasra ci· 
varında Irak petrol borusu dün ak
şam atılan silahlarla delinmiştir. 

. 
Tiirlı:sözü • Sahife : 3 

..-------------------·-------------------------------------

İran 
zırı 

hariciye Na
lstanbulda 

lstanbul : 21 ( Telefonla ) ·
lran Hariciye Nazırı Ekselans Samyi 
bugün şehrimize gelmiş , Vali ve 
Kumandanı ziyaret etmiştir. Mu· 
hiddin Üstündağ iadei ziyarette bu. 
lunmuştur . 

Nazır Taksim Abidesine törenle 
bir çelenk koymuştur . 

Brüksel konferansı 
Japonya bugünlerde 
cevabını verecek 

Asri S. ' ınema ee 

Halkın arzu ve istekleri üzerine sinema müdüriyeti hiç bir fedakar· 
lıktan çekinmiyerek yeni ve büyük bir program sunar !.. 

Kemal Sahir yeni heyeti temsiliyesi 

Bayan Mualla 
Ole.uyucu arkadaşlarile !.. 

Koınik Sezai 
Ve arkadaşları zengın bir 

Sinemada !.. Hanri Gradin 

Gec'e bülbülü 
PEK YAKINDA : 

Her iki sinemada 

gece 

~aheseri 

ASRİ VE ALSARA Y 
Trakya manevraları . ' . . 

Fiatlarda zam yoktur. 

Tokyo : 21 (Radyo) - Belçika 
Sefiri Hirotaya bir nota tevdi etmiş. 
tir . Bu nota Japonyanın Brüksel 
konferansına iştirak edip etmiyece· ı Telefon : 250 ASRI ı 
ği hakkındadır. 8611 

Hirota kabineyi toplıyarak, ala· =-------------·------.................... - ............................. __ _ 
cağı karar üzerine cevap vereceği· 
ni bildirmiştir. 

Frankocular 
ileriliyor 

• Bilbao : 21 ( A. A. ) - Franko 1 
kıtaları, Asturies cephesinde iler· 
lemeğe devam etm~ktedirler. Şimdi 1 
Gijooa 29 kilometrelik bir ıneslfede 
bulunmaktadırlar . 

Budapeştede siyasi suç
luların nıuhakemesi 

Budapeşte : 21 (Radyo) - Tır· 
panlı harp teşliilatına mensup 69 

Doktor Ekrem Baltacı 
Bu kerre tetkik seyahatinderı dönerek Abidinpaşada büyük 

eczahane üstündeki muayenehanesinde yeni getirt-

tiği so"- sistem Diyatermi, elektrik ve 
Rontgen aıetıeriıe hastalarını teşhis ve tedaviye başlamıştır. 

8578 12-15 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

-suçlunun muhakemesi bugün yapıldı.1 
Bunlardan üçü mu telif müddetlerde '---- iş kanunu 
hapse mahum oldular. Mahkumlar 
lıu kararı temyiz edeceklerdir. 

Çekoslovakyadaki 
Almanlar 

Berfin : 21 (A.A.) - Alman 
matbuatı bugün başlıca yine Çekos· 
lovakyadaki Almanların vaziyetiyle 
meşgul olmakta ve Prağ Hükume. 
tinin hattı hareketini tenkit ederek 
bunu bir tahrik olarak tavsif eyle
mektedir. 

-Dünden artan-

11.abııl tar4/ıı :. 8[fı/936 

;\'eşri tarılıı : J S /fıl l93fı 

· . d,. serbest yaşamak temayül
ıni 11 ~~n Çoğaldığı tesbit edilmiştir. 
af ,s ı~~ en Pek kıymetli tutulan bazı 
zı 1:. İd~c· bugün aldırış edilmediği 
. f

1 
I~ .1Yiye anlaşılmış hulunuyor . 

a~ ıı' a1111111Yarların, umumi ahlak sukutu 
mı 11 nda bulund Jğumuza dair olan 
ab'. tlt ~Itri incelemeye değer mahi · 
te ı• '~ır 
o(,.. A.hı·k· 

..ıı ,,,. ba bakımından dünyada u. . uPr "il . 

Bir nesil evvel. '>u sualle karşı. 

!aşmış olanlar cevabını çok daha 
kolay vere'lilirlerdi. Çünkü o devir 
de izdivaçla neticelenmek ihtimali 
ol muyan en ufak münasebet. nefret 
ve lanetle karşılanır. Büyük günah· 
lar arasında sayılırdı. 

Yurddaş ! 1 
Avusturya-Sovyet anlaş-' 

ması parafe edildi 

2 ) 54 üncü ınaJdenin ikinci fıkrasında yazılı olduğu üzere sağlık ko • 
ruma ve İş en ıiyeti şırtlarını riayet etmiyerek başka işçilerin emniyetini 
yahut sağlığını tehlikeye dü)üren işçiye ( dahili talimatnamede sağlık ko · 
ruma ve iş emniyeti şartlarına mugayir hareketler için 30 uncu madde 

mucibince tesbit edilmiş olan ve doğrudan doğruya işyeıinde işveren ve. 
ya işveren vekili tarafın fan tatbik edilen ücret kesintilerinden başka ) 
beş liradan elli liraya kadar hafif para cezası verilir . 

Madde 113 - 1 ) 56 ncı maddenin A bendinin üçüncü fıkrası mu· 
cibince "işletme vesikası " almaksızın açtığı işyerinde işçi çalıştıran iş· 

veren veya işveren vekiline : 

tı ~ tlat ır sukut görenlere şurıu ha 
11,,_ r41;ak lazımdır ki, insanlığın ge

e" pi ~, ka~ tehavvüller arsında erkek 
latı l~la. ın hislerinin, heyecanlarının, 

;ı 1ia1 ~ilerinin en az değişen va
n nı· ~~uğuna şüphe yoktur . 
ı 3 ,,r· rjllı~ 11 arzııların, çok kuvvetli hi~ 
zı ·hı 'tı~llıi arasında olduğunu takdir 
da.~ llıck ~ lazımdır. Bıı arzunuıı su 
ışrıı <ıfd adar önüne durulmaz bir 

ki t ın °ku muhakkaktır. Susamış 
ba r ı,~~ın kana kana su içmesi ka-
ulu0 •qıı b' 

~!Ilı . ır şey olamaz... Susuz· 
c IG ıtırlerdikten sonra da, içme. 
alttı turıı yoktur. Dif;er taraftan 
t~n' bir insanın su bulamayınca 
k lcvarlık ve benliği ile su bul
i ~ebbüslerine girişeceği her. 

"f ~ c ıı ,ıacağı, adeta bunalmış bir 
~ce.ği de muhakkaktır . 
t k bır insanın uzun müddet 

sfall ca b aldıktan sonra, suya kavu · 
n ki' ıi Vc

11dcnbire fazla miktarda iç
nideO klaı netice itibariyle fona has· 

r ge· ~: ~!::m~sı kadar da tabii 

lana· ıle c· • 1 b' b' · tctjı· .. ınsı arzu arın ır ırıne 

t dışını ve bu iki mevzuun mü· 
tııl, erccelerini biraz mübalağalı 
de: olabilir. Gençliğin, susuz· 

resinı' b' h' susuz ır mu ıt ve 

Fakat bugün, sualin cevabını 

kolaylıkla vermek imkansızdır. Bel 
kide louna Freud mezhebini taşıyan· 
lar tamamile müsbet sekilde eevap 
verecekler ve bir genç kızın da 
bir delikanlı gibi serbest hayat ya· I 
şamak hakkı olduğunu iddia edecek
lerdir. 

Bize kalırsa, böyle bir suale 
müsbet veya menfi cevap vermek 
yanlıştır. Bir genç kızıl', evlenme· 
den evvel serbest hayat yaşayıp 

yaşamamak hususundaki kördüğü 

mü keudi görüş ve hislerine göre 
çözmesi daha doğrudur, 

Esasen, genç kızların çoğu, ya 
hiç bir erkekle munasebette bulun· 
mamak, veyahutta istedikleri delikan· 
lılar la gezmek ve eğlenmek sureti le 
bu muammanın içinden çıkmış bu· 
lunmaktadırlar. Bugün için, bunları 
kendi dilek ve arzularile tuttukları 

yoldan · ne nasihatle, ne de azarla 
ayırmak mümkün değildir. 

Fıtra ve Zekatını Türk Hava 
Kurumu Adana Şub~sine ver. Ve
receğin para Tayyare Cemiyeti , 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku· 
rumları arasında paylaşılacaktır . 
Yapacağın en küçük yardımla ha· 
vanı koruyacak , kimsesiz yavru· 

l
larını sevindirecek,ve senin için cep. 
hede çarpışarak malul kalan va. 
tandaşı sevindireceksin. 

I 

TAN 
BU 

2 Heyecanlı 

Sinemasında 

AKŞAM 
film birden 

1 

1 

Kahraman artist KEN MA YNERT 
in en heyecanlı filmi olan 

Ölüm Kervanı 
2 

Umum arzu üzerine BUC JONES in 

Kan davası 
Pek yakında : 

Şurasını da ilave edelim ki, bir 
delikanlı için, serbest hayat yüzde 
on nisbetinde mahzurlu ise bir genç 
kız için ayni yolda yüzde doksan 
nisbetinde zararlıdır. Herşeyden ev-

1 YÜRÜYEN ÖLÜ - BAY TEKiN-
i KiRiM HARBi 
1 8634 

- Gerisi dördüncü sahitede-

Viyana : 21 (Radyo) - Avus. 
turya-Sovyet anlaşması imzalan
dı. Sovyetler Avusturyaya makine 
ve çeelik vrrecek Avustuq a da Sov· 
yetlerden 300 vagon çavdar alacak-
tır. . ' ------

Yurddaş ! 
Türk hiç bir savaşta diger Ulus· 

)ardan gerı kalmaz. " Beynelmilel 
Arttırma ,, gününde de ödevini 

• yap . 
{ ·tusal f:l..-onorni t'P lrttırnuı l\.urtıınu 

r 
Alsa ray 

Sineması 

BU AKŞAM 

Dünyanın en güzel sesli tenörü 

u Benjamino Gıglı ,, u 

Unutma beni 
ilave : Vahşi kuşu devam ediyor 

Tenzilatlı matine : Çarşamba 2,30 

da son vals V AHŞf KUŞU 
8633 _________________ , __ 

A ) Vesikasız açtığı işyerinde " işçilerin sağlığını koruma ve iş em
niyeti nizamnamesi " nin veya özrl nizamnamelerin bütün şartları nok· 
sansız olarak yerine getirilmiş bulunuyorsa, beş liradan elli liraya kadar 
hafif para cezası hükmolunur . 

B) Vesikasız açtığı işyerinde adı geçen nizamnamelerin yalnız ikin· 
ci derecedeki şartları kısmen veya tamamen yerine getirilmemiş bulunu· 

yorsa, on liradan yüz liraya kadar hafif Rara cezası hükmolunur ve bu 
şartlaı ın ikmaline kadar işyeri kapattırılabilir . 

C ) Vesikasız açtığı işyerinde adı geçen nizamnamelerin birinci de· 
recedeki şartları kısmen veya tamamen yerine getirilmemiş bulunursa, 
yirmi liradan aşağı olmamak Üzt're hafif para cezası hükmolunur ve her 
halde bu şartların ikmaline kadar işyeri kapattırılır . 

2 ) Aynı m1<ldenin B bendindeki ikinci fıkranın son cümlesi muci
bince alakadar memurlar tarafından sonradan görülen noksanlardan bi. 
rinci derecede sayılmış şartlara dahil bulunanları nizam en muayyen müh · 

Jet zarfında ikmal dmiyen işverene elli liradan aşağı olmamak üzere hafif 
para cezası hükmolunur ve h~r halde bu şartların ikmaline kadar işyeri 

kapattırılır. Yukarıda anıla~ noksanlardan ikinci derecede sayılmış şart· 
lara dahil bulunanları nizamen muayyen mühlet zarfında ikmal etmiyen 
işverene ise, on liradan elli liraya kadar hafıf para C!zası hükmolunur ve 
bu ~artların ikmaline kadar işyeri kapattırılabilir . 

3 ) Aynı maddenin C bendinde yazıldığı üzere ikinci derecedeki 
şartlarda görülen noksanları nizam en muayyen mühlet zarfında ikmal et· 

mediğinden dolayı idaıeten kapatılmı; oları işyerini memnuiyet hilafına 
olarak tekrar açıp işleten işverene, yirmi liradan yüz liraya kadar hafif 
para cezası hiikmolunur ve i~yeri tehar kapattırılır 

8303 -Sonu var-

dan~ 

ıayio 

şefı 
dele 
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Sahife : 4 
'Türk sözü 

Adana Borsası Muameleleri 
•• •• 

Benzin yerine 
eski püskü! 

Benzin pahalı olmasa otomo
bilJer her yerde çoğalacak ; Ameri· 
kada olduğu gibi .. Bundan dolayıdır 
ki makina işlerıle uğraşanlar otomo 
billerde benzinin yerini tu
tacak bir madde aramaktadırlar . 
Bir Amerikalı makina mühendisi 
- henüz teeyyüd etmiyen iddiasına 

•------------------ıııP~A~M~ö~k .... v_c_k __ o~z~x--_..·,.e .. _________ . ____ ~ 
·~----------- Kilo Fiyatı 

En az E.n çok 

K. S. '~-~r-=::=:==~K;;,;il==o=== 

CiNSi Sahlan Miktar 

=ı-<'apımah pamulC 
TURKSOZ 

Piyaaa parlatı • ·.._;,; __ _ 
Piyasa temizi ,, ------iane 1 
iane 2 GAZETECiLiK VE MATBAACI 
Ekspres 

- ----"'-·-_;__...;...__ __ 
. .töre- bu mühim davayı halletmiş
tir: lcadettiği yeni bir motör eski 
şapka, gazete kağıdı , süprüntü ne· 
vinden çöplüğe atılacak eşya ile 
işliyebilmektedir. Demek ki bu icat, 
layik olduğu muvaff akıycte erişecek 
olursa otomobiller hakkında bundan 
böyle şöyle konuşmalar olacak: 

-..K~le~v~la-n7t ________ -29 38 

YAPA Cı 
--.:Be;--ya_z _________ ~,-- 1 

1 

. - il Anlar Reklam bir ticaretha- r cı·ldler Kütüphanenizi güz a nenin, bir müessesenin istiyorsanız kitapla 
~S~iyü-----~1-----~~----~- b ·· u·· k d d R kia" la 1 sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis en uy propagan ası ır. e m • kı· ·ı b' k k b··ı d k r .. 

ÇICIT 
Ekspres - - -,--

1 ren ı ve zarı ır apa o ge e anca u 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 yapılır. 
Türksözüne veriniz. ! . 

iane-' --- ---·--

- Benim otomobil pek mukte· 
siddi r ; yüz kilometrede üç eski 
kundura ve bir kullanılmış palto 
s:orfeder . 

Yerli "Yemlik,. 2-;-62 ---j-... 2,70 __ _ 
., "Tohumluk,. 

.! Renkli işler r~~~n~:v; Ta b 1 ar Resmi evrak, cedvellerı 

Jer, çekler, karneler k 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla 

:i U B U B A T 
--~-....:_-~-------- ı--BuA"day Kıbrıs 

,, Yerli --- . 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalanrAda yaptı l yapılır . .. Men tane rabilirsinaı: . 

Skobin'in 
benzerleri 

Arpa 

1 Fasulya 
'--=-y.,,_u...,...laf-.:.--------- ----- - - - ------------

- - -- ---- --~-----·-

' Delice 

Kitaplar Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında l Gazeteler Türksö .. 

baası"T 
zünden,,başka her boyda gaze 
mua, tabeder . 

1 
1 

Paristeki Beyaz Ruslar reisi Mil . 
lcri kaçırdığından şüphe edilen mua. 
vini Skoblin meydanda yoktur. Bu 
zata çok benzetilerek şimdiye ka
dar Üç kişi yakalanmıştır. Bunlar 
dan sonurcu bir bakkaldır. Baklcal 

Kuş yemi . 
-K-e~te~n-t-o-hu_m_u-------~ı~-------ı·-----..;_---,_-~ 

._.,,M~e-r~ci-m-e~k------ıı----------------=-~----~--~--
--.S~u-sa-m------- ----

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

- tabii bakkal kılığına girmiş Ge· 
neral Skoblin farzedilerek - götü· 
rüldüğü polis merkezine girer gir
mez şu sua] ile karşılaşmış : 

- Milleri siz mi kaçırdınız ? 
Hazır cevab bakkal hemen mu· 

kabele etmiştir : 
- Dünyada öyle inanılmaz iş

ler oluyor ki yalnız General Miller'i 
değil, onunla birlikte belki Eyfel 
kulesini de aşırmış olabilirim ! 

Bakkal da, kendisinden önceki 
diğer iki Skoblin benzeri gibi he 
men tahliye edilmiştir . 

Türkiyede harp 
•• 

sanayıı 

· ( ikinci sahifeden artan ) 

UN 

' ~ört yıldız Salih 

. 

uç " " :a ~,-?ört yıldız Doğ-ruluk 
~ uç " .. 
= c:: l s· . ö .;; ımıt - ~ "~----"-~---

:.;;: :ı Dört yıldız Cumhuriyet 
~ t>-' üç " .. :__ __ _ 

Simit .. 

Liverpol Telgraflan 
21 / 10 / 1937 

1 650- 725 
, __ 625 
1 650 
1 600 
1 -900 
ı 67)--

1 625 
1 • 

Kambiyo ve Para 

1 

•• - •• 
TURKSOZU 

Ahlak sukutta 
- Üçuncü sahifed"n artan -

vel kadınlık alemi için hali bir mes
lek halini muhafaza eden izdivaca I~ öankasından alınmışhr. 

.Scuıtını J>ene ciddi bir engeldir. Bir kaç delikan· 

H 
1 

4 1 87 Lireı \ lı ile korte yapmiş, dile düşmüş 
, _ _ a_zı_r ------

4 72 
Rayişmark • ı- 96 bir kız hangı memlekette olursa ol· 

B. Teşrin vadeli ı-~-!.-------~ı-- -- --

4 76 Frank ( Fr•nsız ) 23 ır· 44 sun bir çok gu"çlükltrle karcılaşır. fk. Kanun vadeli - - v 
-=S_te_rl_in--'-( _in-:ııl,_il __ iz...,_),,_...... _ _ . 627 75 Bundan başka, bir genç kız için, 

, __ H_in_t_h_a_zı_r ______ ı __ 4_ / 23 Dolar ( Amerikd lj' 179-=- -ıö mevcud diter daha ciddi ve maddi 
Nevyork 8 32 Frank ( isviçre ) . mahzurlan da hesaba katacak olur· 

' • - ~· ·- l sak, serbest hayat aleyhindeki cıt· 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanya'nın meşhur " HARlMA?\N ,, fabrikasının l.er nt vi siyah renkl' . 
gazete ve " lılü~trasyon ,. mü"kkepleri mevcuttur. . 

reyaruara hak vermemek bir hak. 
sızlılC olur. 

Şu halde bir genç kız evlenme
ti tasarladıtı taktirde bu arzusunu 
niü'Tlkün olduğu kaJar sür'atle tat· 
Sik mevkiine koymalı ve hayalinde 
yaşattığı müstakbel eşi bir ayak ev· 
veJ bulunup işin içinde çıkmalıdır, 

• • 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen ald 
tün işlerde büyük bir tenzilat yapmakta 

C.H.P. Seyhan llyönkurul 
Başkanlığından: 

Cumhuriyetin Ondördüncü yıl dönümü bayramında C . H · 
rafından: 

1 - Kuru köprü Çeşme meydanında 
2 - Belediye önünde 
3 - Taşköprü başı meydanında 
Olmak üzere üç yerde kurulacak Halk kürsüleri 

. yurttaşlara açık bulundurulacaktır. 
- Bu kürsülerde söz söylemek isteyenlerin bayram gününe 

gün saat (17) den itibaren Parti binasında Başkanlıta gelt 
yazdırmalarına Sayın yurttaşlarımdan rica ederim. 

Diş Tabibi Yusuf Hüsnü Baş 
lstarıbuldan dönmüş hastalarım Yenipostahane karşısınJ 

Sulh zamanında yapılmış olan 
organizasyon hazırlıkları, harp za / 
inanında çalışmaya başlayacak olan 
organiza~yonun yalnız cılız bir nü
munesinden ibarettir. 

Satış yeri : Mersin Ziya Paşa 
sokak No: 8 

Mevzuumuzun bir cephesi de ı 
şudur: 

nehanesinde kabul etmeğe başlamıştır. 8631 

Kat'i surette evlenmemcğe ka· 
rar vermiş genç kızlar, bu hususta 

G . Vosbikyan Tecimevi -12 - 30 8592 

1 
ne şekılde hareket etmelidirler? Biz· 

r ce bunların ltamamiyle istedikleri 

----------------------------------- gibi hareket etmelerinde, şahsi mah~ 
K zurlardan ba~ka, hiç bir fikir ilerı 

KAY ADELEN su· sürülemez. Bunlar için müstakbel 
manos tq:elcrindtn A ları ve gazozları sıh· çocuklar mevzuu bahis değildir. Ha. 
en fenni cihazlarla Y hat ve gençlik kay yatları tamamiyle müstakil geçecek 
ve kaplarla ralde- nağrdır . Daioıa KA ıns<lnların nefeslerinden gayri me· 

KAY ADELEN A · 

*** 

dilen sudur . A Y ADEl:.EN · içiniz ... sul oldukları yer yoktur. Bunun için 
•fe bildikleri gibi h:.rekette serbest 

1 K A y A o E L E N olmaları tabii görülmelidir. 

Japon hükumeti, 3 Eylülde mü· 
zakere edilen bir kanun projesi ha· 
ztrlamış ve bu kanun layihası ahka
mı ile 1am m;,nasile harp ekonomisi r 

tuis oflJrn:uştur. Devlet ekonomidc2 ' 
ktf'disiııe diktatörce haklar tesis et· ' 
me~trdir. Şöyle ki, şimdiye kadar 
~konomide kendi arzularına göre 
harekf t etmiş olan faktörler devlet 
cı gor.ı haline ifrağ olunmaktadırlar. 
Hu5usi haklı r iskat olunmakla be
raber hu5usi faaliyet ve hareketler 
mcnedilmrktedir .• 

Suriye hadiseleri · 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları en 
S1hhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

----------, 
TÜRK8ÖZÜ 

Gündelik siyasi iazetc 

Abone şartları 

1 KAY AD ELEN gazozlarım alnken şişt-lerdt ki kırmızı ( KA YADE- Kuruş 
reketin reisi olan Hasan Atraşın mu. LEN) tapalanna diHat tdiriz. l<AYPDflEN Tıan.Wtleri: Mersin ..ve 12 Aylık 1200 

- Birinci sahifeden artan -

hafızlığını talep ediyor. Adana KAY ADELEN dq;olandır. f Ü) i.lc darracanlrr: 100 ~ur~a ev- 6 Aylık 600 
Hük\ımet buna karşı ne yapı· ı lerinize gönderilir. 3 Aylık ~oo 

yor ? Menbadan Kayadelen nakleden vrgonhır her ~efeıde Kayadelen ~oyu ile 1 Aylık 100 

ilk icraat olarak gazetelere sü. 1 
kut emri veriyor ve bunu müteakip 1 - Dış meınl ek etler için Abon 

gizliden gizliye müzakerata başlı· ve hızmetçı zammedilir. 
yor, Lizkiye vakaları, Suriye ban· 

2 - ilanlar için idareye müra-
Ve günün birinde Cebelde her kası müzakereleri petrol anlaşmaları atanıyor 

caat edilmelidir . şeyin hali tahiiye avdet ettiğini mü- ve buna mümasil bir seneden';eri \... J 
d 

-
beyyin bir beyanname neşre iyor. tali meselelerde de idaremizi elle- Evde ~lışmak üzere bir kadın s h T M .. d.. r· 
B 1 b b Ş ., s·· d rinde bulunduran rı"calı'mı'z tarafından ey an apu u ur u-unun a era er am ı e uve} a aşçı ve bir hi1metçi aranı)or. Mat. 
arasında ultimatomlar ve mukabil efkarı umumiyeden gizlenmektedir. baamııa müracaat edilmesi. ğünden : 
ultimatomlarla silahlı tedbirler alıp Binaenaltyh bazı safdillerin de· Vergi kaydı üzerine lskinca der· 
yürüyor. Bu yazdıtımız komedya mokrasi idareye kavuşulduğu ve iş viş oğlu halil ve hemşiresi Fatma 
dördüncü defa olaralt tekerrür etti başındaki ricalin ucnumi meselelerin }, ~ ve zevcesi Afete müştereken tahsis 
ve neticenin nerelere varacatı ve ne cereyanından halkin mümessili ol- Bug..,.,. olunan kürt Simyorıdan metrük 15 ,_ eczane 
vehamcte müncer olacatı düşünül- mak dolayısile onların da reylerini · dönüm bağ ile bir dönüm tarla ve 
dtitü swad. manda bükQmetinin kati 

1 

beyan ettiklerini fikirlerini ileri sür Hükümcr civaqnda arab -otullarından metrük otuz lJir 

müdahalesile nihayete eren bu me meleri gülünç olmak.tan kurtulamı· istikamet e~zanesidir dönüm tarlamn ve timalen kürt Sa· 
ıeledep de efkin umumiyeye zerre yor • lih ve ka.şmen kandiyeli kadı Salim 

--------------............... 
Radyo ar ucuzla 

Kısa orta ve 
Uzun mevceleri pürüzsüz 

parazitsiz, tabii, güzel ve lati 
li radyolar ancak Sahibinin 

100 lira mukabilinde v • 
nın 

sene vade 
kabildir. 

ile sattığı radyo 

Satış yeri Belediye karşısında 

Ş. Rıza iş 
51 7967 

oğlu Ali şarkan yol garben arnavut 
lbrahim oenuben Emlaki Milliye ile 
mahdut bir kıta halinde olduğu ıkırk 
altı dönüm mikdarında bulunduau 
iskan fon m~m~rluğun~n hıritasının 
tetkikind~n anlaşılmış ve s~netsiz. 
den tescili yoluna gidilmesini bildir. 
mi.ştir. Bu istek hakkında keşif ve 
tahkikat yapmak üzere ilin günün· 
den yirmi gün sonra 15 111937 pa. 
zarertesi günü mahalline memur 
gönderilecektir. Bu gayri menkule 
bir hak iddia edenler varsa bu 
mü:H et içinde tapu müdürlüğüne 
ve tahkikat günü mahallinde bulu
narak iddiasını tayid edecek vesi · 
kalarla birlikte gelecek memurumuza 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

8638 

Zayi 
Tasdikli zata mühür 

bat 937 tarihincfe ga 
mühürle hiç bir kimse 
yoktur, Yenisini kaz 
o tarihten sonra ibraz 

ı nedlerin ve işbu mühürü 
hükmü olmadığını ilan 

Çakşır il>' 

fı&acı 

Umumi nqriyat 

Macid Gü 


