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Perşembe -- •• S~HIP ve BAŞMUHARRIRı ~ 

25 Teşrinisani 937 l Onüçüncü Yıl Kuruluş Tarihi Sayı · 3990 
1 Kanunusani - 1924 5 uruş 

ADANA: Telefon 17 GÜNDELiK SlY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Ok 44 l 
nfakgada gine karışıklıklar 

mran nahiyesindeki Araplar 
lürk evlerine hücum etti 
''tecavizler değil, tecavüze uğra

yanlar tevkif mi edildi ? 
Türk halkının protestola 

~Ya: 24 (TÜRKSÖZO ınuhabirindcrı] - Sancak- Miitccavizler, hem snc;lıı hem güçlli roliiııü oyr>ama', 
tışıklıklar baş göstermiştir. Dün Rcyhaniyeden için; Jandarma karakoluna da haber vererek kcndılcriıı n 
t habere gore, Delege, Milletler Cemiyeti Kont lcçavüze uğrndıklarmı iddia eylemişler ve Jandarınalc, 

lı, Mesalihi Hassa Zabitleri; Kaymakam, Hamalı 
1 · köye giderek köy sahibi Ahrncdi tevkıf ctmişlcı diı. Crı ve silahlı partizanlarla Jandarma ve f\lılıs 
~~a~ının Kôye giderek tahkikat yapmalarından Hadise bütün Rcyhaniyc muhitinde dt..:rin bir tcessıır 
0Yun Arap çiftçileri, evvelki akşam köy sahib; l uyanc.lırmış ve mütecaviz namına ay Kadı i Mursal Rey. 
Cdin evine hücum ederek kendisini dovmiişler haııiycden Delege Garoya ve Yüce Komillere < şağıdaki 
eylemişlerdir. telgrnfı çekmiştir. 

RANSADAKi SUi 
~ASD ŞEBEKESi 

1 Hind Şefi Gandi 
ölüm döşeğinde 

kilat hayret verecek dere
de geniş ve parah imiş ! 

yirmi beş kişi dün tevkif edildi 

gizli telsiz istasyonu bulundu 

1 : ~4 (Radyo) - Fransada 
)~lı devirmek ve yerine dik
. tejimini getirmek istiyen 
ıı· atın meydana cıkarılması 
~llştırmalar bir kat daha ar
, liamburg askeri heyetinin 
tanzim etmiş ve etraflı ma· 

ilıiş yeni ve fesadçı şebekesi 
Çıkarılmıştır. Eesadeılar biı· 

~ planını gayet hesaplı 
~~Otlardı. Bir çok nazırların 

!ilesi beklenmektedir. Pa
faıeıesine göre dün yirmi 
tvkif edilmiştir. 
ı' b!iyük bir binanın yer 

111da çalışıyorlardı. : 

~·da, sağ cenah mensupla· 
1 teşkilatlar kurarak önü-
6 Şubatta patlamak üzere 
• olduğu gibi, fakat ondan 
korkunç, bir ihtilal hazır 

~ Ve diktatörlük için ken 
ıı.ijtilcat edilen bir mareşalin 
.~f 

•ne meselenin meydana çı 
t Çok tevkif at yapıldığını 
~nın her taraf mda gizli si

Phane depoları meydana 
>'aırnıştık. 
Ya dercettiğimiz telgraf, 
tc§ebbüsünün ne korkunç 

)ttte olduğunu göstermek· 

' ·2 ~ . 2 - " Kagular 11 mc-
d kıkat ilerledikçe, daba 

t, aha vasi bir mahiyet aJ. 

~1~n de, bir müteahhidin 
ı.11Yetli miktarda silah ve 
vtdınuş, Üç gün zarfında 

4- ~kan gizli radyo istasyon 
00 Ü mütecaviz olduğu 

~ taraftan, Fonteblo, fen 
)tn, Lil ve diğer şehirler
~ lrastırmalarda mütema
~rıc ve silah depoları mey 
~ lrnakta, bir çok tevkif at 
dır 

~~l~·t, Dahiliye ve Harbi· 
~ CrıJe emniyet direktörlü· 

tınadiyen toplantılar ya· 

pılmakta ve meselenin yeni safha
ları gözden geçirilmektedir . 

Söylendiğine göre, bazı ip uçla. 
rı ele geçiri ldiğinden, ihtilali hazır· 
hyan vasi teşkilat elebrşılarının kim 
oldukları ve ecnebi bir devletle ne 
dereceye kadar münaseb1tta bulun
dukları, kısa lıir zaman içinde anla· 
şılacaktır. 

- Gerisi dördUnc U s ahifed-

Oandl 

Delhi : 24 - Gandinin sıhh~ va· 
ziyeti vahimleşmi~tir. 

Doktorlar kendisine okuma ve 
yazma ile her hangi bir vücut yor
gunluğundan menetınişler ve aksi 
takdirJe öleceğini söylemişlerdir. 

Londra-Berlin müzakereleri 

Fransa da münasebata 
iştirik edec~ğe benziyor 
Fransız Başvekili ve Hariciye Vekili 

Lo~draya geliyorlar 
/"~ ~ 

1 

Parls : 24 ( Radyo ) - Havas ajansmm blldlrdlljlne 
göre Hltler Hallfakstan Almanyanın UrT'uml harpten me
sul olmadığmln Atmanyamn tavızatsız olarak eski mUs. 
temlekelerl lstlrdad etmesi hakkmm yabancı memleket
ket lerde bulunan Alman ek«:ılllyetlerlnln mukadderatını 
bizzat Alm anyanm tayin etmesi hakkmın tanmmasmı lste-
mlftlr. Halifak s b u sUalle r e c e vap vermemiş. Yalnsz hun. l 
ları lnglltere h Uk Om etlne b lldlrec eQlnl söylemekle iktifa ~ 
etmı,ıır • ~ 

Londra : 24 ( Radyo ) - Kabi. 
nenın bugünkü toplantıs.nda Lord 
Halifaks'ın Bcrlini ziyareti ortaya a· 
Hmıştır. Parlemento, Halifaks'm Ber
linden getirdiği ıntibaların derhnl gö · 
rüşülmesine imkan olmadığını karar· 
laştırmıştır . 

Londrn : 24 ( Radyo ) - Hali
faks'ın Almanya seyahati hakkında 
Başvekil Çemberlain'in Avam kama
rasında yapacağı beyanat uz n ol· 
mayacaktır. Royter Ajansının bıldir
diğine göre bu ziyaret yapılmaya 

değerdi . Yapılan konuşmalardan 

Halifaks memnun olmakla kalmamış, 

Almanların dostça hareketlerini de 
tebanız ettirmiştir . 

Londra : 24 ( Radyo ) - Başve. 
kil Cemlıerlain ıle Hariciye Naıırı 
Eden fngiltcrenin Paris Sefiri vasıta. 
sile Fransız Başvekili Şotan ve Ha· 
ı iciye Vekili Delbu!'n gelecek hafta 
içinde Londraya çağırmışlardır . 

Halifaks'ın Hitler ile yaplığ"ı gô· 
rüşmeleri r.ıfüeakip vukubulan 1.m 
davete büyük bir ehemmiyet veril. 
mektedir . 

Belgrad : 24 ( Radyo ) - Bu
günkü Belgrad Gazeteleri Fransız 

Sovyetlerde iki 
casus 

Moskova : 24 ( Radyo)- Le· 
ningrad mahkemesi,casuslukla müt· 
tehim iki ecnebinin muhakemesini 
bitirmiştir. Bu iki ecnebi casustan 
biri olan Riberhaym 936 senesinde 
ecnebi devletler h€sabına casusluk 
yapmak için Sovystler Birliğine gön· 
derılmişti . 

Bu adam geldiği tarihten itiba. 
ren mahrem mallımat toplamıya 
başlamış. Bılhassı Leningrad şeh· 
rinin ınü<lnfodsına ait olan bazı 

malümnt eldl! etınişti. İş~ başl dı . 
ğından bir •nüddet sonra yakalanan 
Rıberhaym hudud harici cdilnıi~li . 

Lakin, ccııet 1 devlet he.:.abına 

casusluktall v.lzg .. ·çmeyen lm aJ ım, 
bir ıııüddet sonra y;ınına Kalyin 
adında birisini <lalıa alarak Sov 
yeller Birliğine geldı ve bu <l«fa 
her ıkisi birden Leningrad şehrinin 

askeri bakımdan mü.ıim sırlaırnı 
havi malumat elde ettiler. 

Yapılan sıkı takip neticesinde 
her iki casus yakalanarak Lenin 
grad mahkemesine sevkedilmişler

dir. Bugün mahkemeleri sona eren 
bu iki casus yirmi beşer seneye 
mahkum edilmişlerdir • 

Mahud Düryo 
İskenderunda 

Antakya : 25 (Türksözü muha· 
birinden) -- Sancak Delegesi Düryö 
aiiesı1e birlikte geçen cumartesi gü. 
nü lskenderuna gelmiş ve lskende· 
run Belediyesi tarafından şerefine 
bir ziyafet verilmiştir. Ziyafette san· 
cak mebusları ile Delege Roje Garo 
ve hükumet erkanı hazır bulunmuş 
lardır. 

Lozan konsolosluğuna nakil ve 
tayin edilen Düryö, fskenderunda 
bulunan eşyalennı almak ve bunlan 
Lozana göndermek için gelmiştir. 
Mumaileyhin ayın 29 undan evvel 
yeni memuriyetine gideceği haber 
verilmektedir. 

Sabık Delegenin bugün Antak
yaya gelerek e.>ki dostlarını ziyaret 
ve kendilerine veda edeceği söylen· 
mektedir. 

Romen Başvekili
nin beyannamesi 

Biikreş : 24 ( Radyo ) - Baş
vekil Tataresko hükum t namına 

bir beyanname neşretmiştir. Bu be· 
yannamedc deniliyor ki ; hükumet 
birliğinin kuvvetlenmesine devam 
edeceğiz. Bütçe muvazenesi temin 
edilecek ve silahlanm:ı kuvvetini 
artıracağız. Bılhassa 938 senesinJe 
büyük işler başarılacaktır . Tatbik 
edilecek programla zirai işler dü
zelecektir. Romen hayatının çalışma 
kudretlerinin yükselmesi hu .. usunda 
Romanyadaki ekalliyetlere hiç bir 
zarar vermiyece~iz. Harici siyasette 
de dostluk ve ittifaklar çerçevesi 
altınria hükumet Milletler Gemiye· 
tine bağlı kalacaktır . 

Hariciye Nazın Delbus'un seyahate 
çıkacağı münasebetile şu tafsilatı 
vermektedirler: Delbus Uııincı Ka · 
nuııun üçünde Paristen hareketle 
Varşovaya gidecektir. Ayın altısın· 

da Varşovadau hareketle Bükreşe 
gelecek ve ayın on birinde Bükreş
ten Belgrada, belgr:ıddan da Praga 
gidecektir • 

Şimali Çinde yeni bir 
Hükümet kurulacak 
Çin .. Japon makamatı artık 
ciddi müzakerelere başladı 

Na kin tamamile boşalıyor 

Bir Japon kıtaatı 

Nankin : 24 (Ran> o) - Ecnebi 
sefaretler Nankini terk etmege baş
lamışlardır. Harıciye nazırı Şuhi de bir 
kaç güne kadar Nankinden ayı ılacak· 
tır. Şimdi eski lıükümet merkezinde 
asker ve sivil olmak üzere 100 bin 
kişi kalmıştır. Nankin için yeni bir 
müdafaa planı 'yapılmış ve bu şehrin 
müdafaa Generah Takşenşin tayin e
dilmiştir. 

Pekin : 24 (Radyo) -Japon kay. 
nttklarınd n alınnn haberlere gore Şi
mali Çindc bir hükiimet teşkili için 

japönlarla Çinliler arasinda hararetJi ~ 
müzakereler yapılmaktadır. 

Şanğhny : 24 (Radyo) -- Japon 
tayyazeleri dün Gakton, Tunkhan de· 
mir yolunu ve bu şehirleri şiddetli 
bir surette bombardıman etmiştir. Ô· 
lülerin adedi pek çoktur. Kızılhaç 
teşkilatları sayısız ya~h toplamakta· 
dırlar. 

Brüksel : 25 (Radso) - Amerika 
hcyetı murahhasası Normandeliç A
merikaya dönmesini üç birinci kanu
na 1ehir etmiştir. 

Cezire, Lazikiye ve Cebel hadiseleri 
karşısında Suriyeliler ! 

IF ransa Suriye muahedesi 
Muahede tasdik edilmiyecek mi? 

Şam : 24 [ TÜRKSÔZÜ muha 
birinden ] Suı i) e - Fransa mua. 
hedesinin tasdikı işi bir yılan hika
yesini andırmaktadır . 

Beyrutla çıkan yarı resmi Fran· 
sızca '' Loryan ,, gazetesi yazıyor : 

Şam hükfımetı ricali , Paris mu
hedesinin akdini müteakip merkez 
hükumete bağfanan bir çok mıntıka
larda '' milli ittihat ,, prensipini ileri 
sürerek bir idare tesisine çalıştılar . 
Bu işte pek acele hareket ettiklerini 
zaman isbat eylemiştir. 

Her ne kadar boyle bir pıensi· 
pile hareket etmek en tııbiı bir hak
ları ise de bu prensıpin ınuvnftaki
yctle neticelenmesi ıçin ıhtiyatkarane 
hareket el mdi . 

!dıda kendi hususi 
e but olnn halkı gücen-

onlaı m lı. • tına do. 
reı mk ıh t icap 

ita bir çok n ksanlar 
ve hat, > • lmış ve n f ede Ce
belidünız, Afe.,,ıyun ve bunlarm en 
ehemmiy tlı ve fecu olara Cezire 
vak lan meydana elıniştir. 

İ:;;te Fran a hükumetinin so~ mü
dahalcsı bu vakal r dolayısılcdir . 
Ve bu müdahale netıces"ndedır ki 
bu mıntıkalarda uzlaştirıcı hır plan 
tatbiki Suriye hukumetıniıı reyine 
havale edilmiştir • 

Bu meselelerde hayale kapıla
rak İş görmek kabil değildir • Hu. 
dutlarda Alevi, Dürzü , Kürd, Sür 
yani, Güldani unsurlarına mem;up 
bunca ekalliyetlerin mevcudini se 
bebile bunların birdenbire Suriye 
vahdetine bu şekilde girimlc-rine 

çalışmak boştu. Bu hareket tedrici 
surette yapılacak ve muhafızlık 

şekli öne sürülerek Lu mıntıkalar 
Şama merbutiyetini muhafaza et
mekle beraber kendi mıntıkaları 
muhafızları tarafından idare edile
ceklerdi. 

Dlişünmelidir ki Osmanlı ımpa. 
ratorluğu zamanında da bu mıntı
kalarda daimi bir iğtişaş devam 
eylemiş ve Osmanlı imparatorluğu 
bile buralarda kendi hakimiyetini 
idame etmekle beraber oldukça 
daha miimtaz bir idare usulü tatbik 
etmeğe mecbur olmuştu. 

Egtr Su iyede m·m ittihat pren
sipleri ÜZ""rine bir hükiim'!t idaresi 
eşkili arzu ediliyorsa ancak yuka· 
rıda gösterilen şekilde yapılması 
kabildir . Aksi takdirde meselenin 
aleyhlerine netice vereceği şüphe· 
sizdir . ,, 

Menemencioğlu 
Hariciye Genel Sekreter
i liğine tayin ediliyor 

1 Ankara : 24 (Telefonla ) - Es· 
ki Hariciye Siyasi Müsteşarı Numan 
Rifat Menemencioğlunun Hariciye 
Vek~leti Genel Sekreterliğine tayin 
edileceğ'i söylenmekted;r . 

Numan Rifat Menemencioklunun 
sıhhatı günden güne düzelmektedir • 
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TARiHTEN YAPRAKLAR 

Meş'um mücevher 
Abdulhamidin Rum kızına he

diye ettiği yakut gerdanhk: 
~~-------·------~~-

Yunanlı maktul kadının hatıra defte
rindeki şayanı dikkat malumat 

Bazı mücevherlerin sahiplerin~ 

felaket getirdikleri doğrumudur? 
Arz üzerinde mücevherat miktarı 
milyonları geçer. Şu halde bir çok 
mücevherlerin de saadet bahşettik
leri muhakkaktır. Meraklı bir mev
zu olması hesabile feliktt veya saa
det getiren mücevherlerden bahse· 
diyoruz. 

Bundan bir sene evvel, Yunan 
zabıtclSI harap bir bin:tda yirmi ye· 
rinden pıçaklanarak öldürlmüş ih
tiyar bir kadın cesedi meydana çı· 
karmıştı. Eğer zabıta kadının ki
ğıtlan. arasında bazı tatsilit bulma 
mış olsaydı, bu kadmın geçen asrın 
sonlarında Abdülhamin metresin
den olan Antuvanet Adamando ol. 
dutunu hiç bir kiınse bilmıyccek· 
ti. 

Bu kadmın kağıtlan arasında bir 
de hatıra ddteri bulunmuştu. Bu def 
terte üzerinde •OJümümden sonra 
okunacak olan hatıratım,. cümlesi 
yazılır. 

Bu hatırat defterinden şunları 

naklediyoruz: 

23 Haziran 1899. 
Sultan bana bugün kıymetli bir 

yakut gerdanlık" hediye etti. 
27 Nisan·l909, Saray etrafında 

isyan şimşekleri çakıyor. Sultan Ha. 
mid beni yanına çağırdı. Sultanın 
yanında on kadar sadık kadın kal· 
mıştık. Bu sm•da büyük kapı çatır
dıyarak açıldı, 

Padişahı ihtililcılar tcukif etti
ler. Enuer paşa elini sultanın omu· 

lı~ı en kıymetli bir hatıra olarak 
saklıyorum. Fakat bir felakete da 
da uğramaktan korkuyorum 1 

4 Kanunusani 1928 . 
Şimdi Atinadayım. Ev sahible. 

ri beni kapı dışarı ettiler. Kıy af e
tim o kadar berbad ki hiç bir kim· 
senin yüzüne bakamıyorum. Kırmı· 
zı gerdanlık belimde bir kuşakta 
sarılı duruyor. Bilmiyorum neden? 
Bu kadar sefalete rağmen bu mü
cevherden bir türlü ayrılmak iste· 
miyorum. Ölüme kadar biribirimiz
den ayrılmıyacağız, anlaşılan .. 

Yunan zabıtası, Yıldız sarayının 
bu eski gözdesinin katilini de tesbit 
etmiştir. Bu adam maruf katil ve 
hırsızlardan Yani Stamatelakisdir ; 
cinayeti irtikabdan ve kırmızı ger· 
danlığı aldıktan sonra ltalyaya firar 
etmiştir, Fakat bundan bir müddet 
sonra Kanarya adaları yakininde 
batan Ropo Yunan vapuru kazaze
deleri arasında Stamati adlı bir ce· 
sed bulunmuştur. Sağ kalanlardan 
birisi ~e bunun katil ve hırsız Yani 
Stamatelakis olduğunu bildirrAiş
tir . 

Görülüyor ki bu kırmızı gerdan- , 
lık mütemadiyen felaket getirmiş, 

uğursuz bir mücevherdir . 

İstanbul 
Etn,ki ne diyor ? 

zuna korken bobam, müdafaaya te· lstanbul Payıtahtlıktan çıktıktan 
şebbüs etti. Fakat on kadar süngü ssnra aldü, diyenler vardır . Buna 
darbesi altında can vdrdi. Ben çığ· rağmen, şehir çok ilerilemiş ve çok 
lıklarla babamin cesedi üzerine atıl. değişmiştir. f' es, çarşaf ve sarık Is· 
dım. Kalktığım zaman beyaz gömle- tanbul'un zerafetini t~kil ediyordu. 
timin yakasın kan leke olduğunu Bugün gerek Beyoğlu, gerek Gala· 
gördüm, Bu han lekesi, yakut bir ta eski faaliyetlerini iktisap etmiş· 
gerdanlık, sultanın vaktile bana he- Jer.:lir. Burada avam sınıfı refah i· 
diye ettiği gerdanlık gibi idi. Bf.n çinde geçinmektedir . 
zaten yakut gerdanlığın benim için Devlet daireleri Ankaraya git-
feJiketi mubib olacağıdı da biliyor tikten sonra, emlak ucuzlamış, ki· 
duml ralar düşmüşse de, son zamanlarda 

25 Haziran 1916. yine eski fiatlarını kazanmışlardır . 
OJesada [ Antuvanet Adaman· Saksim meydanında süpermodern 

do : lstanbuldan kaçtıktan sonra bir 
doktorla evlenmişti. ] Mücevherle· r 
rimi mahfazalarma yerleştiriyorken -
Sultanın hediyesi olan gerdanlığım· 

TürksözD 

Yol vergileri tah- \ 
·ı 1 . 1 

sı mese esı 
Yol vergisinin çabuk tahsil edil

mesi için yeni tedbirler alınmıştır. 
Senesi içinde tahsil olunmıyan ver 
gilerin diğer seneye devredilmemesi 
için Vekaletten alakadarlara emirler 
verilmiştir. 

lran büyük elçisi 
Iranın Ankara büyük elçisi dün 

toros ekispresile şehrimizden Anka. 
raya geçmiştir. 

Ceyhan nehri in
meğe başladı 

Ceyhan Muhabirimizden aldığı
mız bir tel haberi üzerine Cerhan 
nehı inin kabardığını dün yazmıştık · 

Dün resmi makamlardan yaptı· 
ğımız tahkikata göre, Ceyhan 2,95 
kabarmış ve dün bir metre inmiş· 
tir . 

Yine ayni menbalann söylediği· 
ne göre bu kabarmadan hiç bir tt!h· 
like mevcud değildir . 

Sebze fiatları 
Mevsimin değişmesi dolayısiyle 

şehrimizde kış sebzeleri çıkmıştır. 
Bu hafta içinde kilo itibarile satı· 
lan sebzelerin fiatlarını bildiriyoruz: 
Prasa 4, Ayşekadın fasulyası 5, do· 
mates 3 - 4, kuru soğan 5 - 6, 
turfanda kabak 6 - 7, patlıcan 10. 
dolmalık biber 1 O kuruş üzerinden, 
lahana bir danesi 22 - 25 kuruşa 
satılmaktadır . 

oruçlulara vakıt bildiren 

Bugün Güneş 6,29 de doğacak, 
Öğle ezanı 11,43 de, ikindi ezanı 
14,22 de, akşam ezanı 16,36 de, Yat· 
su ezanı 18,06 de, imsak 4,44 de 
olacaktır. 

binalar yapılmaktadır. lstanbul çok 
büyük bir şehirdir. Taksimden E· 
dirnekapıya kadar mesafe ender 
şehirlerde görülür. Türkiye hükü 
mcti, lstanbulun imarı için iki mil · 
yar Türk lirası tahsis etmiştir. Es· 
ki ve harap binalar yıkılacaktır . 

Kontes 

KÖMÜR GELDi 
Belediyemiz gelen iki vagoıı kömürü 

dünden itibaren satışa çıkardı 
~--~-----·-------~~-

Gelen kömür kilosu beş kuruş
tan yalnız fakir halka satıhyor 

Bir çok Viliiyetlerde olduğu gibi 
yazdanberi şehrimizde de bir kömür 
buhranı mevcut olduğunu yazmış , 
bu buhranın sebeplerini araştırarak 
izalesi çareleri üzerinde zaman za· 
man durmuştuk. 

Kışın girmesi dolayısile fakir 
halkın vaziyetini göz önüne alan 

Kültürde 
Tayinler-Tahviller 

Şehrimiz kız lisesi yar direktör· 
lüğüne, ayni okulun tarih öğretmeni 
Sıdika tayin edilmiştir. 

Şehrimiz erkek lisesi yar direk
törlüğüne ayni okulun Türkçe öğret
meni Sami Göksü tayin edilmiştir. 

Zabıtada 

Arkadaşını bıçakladı 

istiklal mahallesinden Mehmed 
Ali oğlu Mehmed ayni mahallede 
Şakir oğlu Hüsnüyü kolundan çakı 
ile yaralamıştır. Suçlu yakalanmış. 

tır . 

Dövdü ve yaraladı 

Ernin oğlu Hüseyin ve Bayram 
oğlu Halil, Mehme<l oğlu Emrulla · 
hı tokatla dövüp bir günde iyi ola 
cak derecede çakı ile de bögründen 
hafıf surt:tte yaraladıklarından ya· 
kalanmışlardır . 

Bir kadını bıçakladı 

Harab Bahçe mahallesinden Ka · 
mil oğlu Adil, Münevver adındaki 
kadını sağ baldırından çakı ile ya· 
raladığı nnlaşıldığınJan suçlu ya 
kalanmıştır , 

Belediyemiz tedbirlere tevessGl et
miş ve hu cümleden olarak Dört
yol ve Osmarıiyeden kömür tedarik 
etmiştir. Bu kömürlerden iki vagonu 
şehrimize gelmiş ve dün kilosu beş 
kuruştan satılmağa başlamıştır .. 

Bu kömür ya'nız fakir halka 
verilmektedir . 

Ziraat mekteplerinde 
ameliyat muallim 

muavinleri 

Ziraat Vekalcıi, Ziraat mektep· 
)erini takviye t!tlnek üzere, her Zi· 
raat mektebi kadrosuna birer ame· 
liyat muallim muavini teıyin etmiş· 

tir. Bu kadro şehrimiz ziraat mek. 
tebine de verilmiştir . 

Varidat müdürümüz gitti 

Diyarbakır Varidat Müdürlüğüne 
ııaklen tayin edilen Vilayetimiz Va
ridat Müdürü Zühdü, dünkü trenle 
yeni vazifesi başına hareket etmiş, 
istasyonda meslektaşları ve dost· 
lan tarafından uğurlanmıştır. 

Dünya piyasalarındaki 
düşüş bizde de tesirini 

göstermektedir 

Dünya piyasalarında gördüğü· 
müz şiddetli fiat sukutları, mcmle· 
ketimiz piyasalarında da tesirini gös. 
termekte gecikmemiştir. Esaslı ihraç 
maddelerimizin fiatları son üç ay 
zarfında bir bir arkasına düşmüştür. 

Emtea fiatları içinde en mühim 
sukut kaydeden maddeler, fındık ve 
pamuktur. Fındık fiatları sene başı 
fi atlattna kıyasen teşrini sanide ) üz 
de 54, pamuk yüz de 28 düşmüştür. 

. . ..: ı 
25 Teşnnısa-

Veni ticar 
anlaşrn~8 

e 

L itvanya ile aradl~ 
ret anlaşması rn 
bitmiş, hazırlanan._ ... 

0 
..... 

velki gün her iki taraf ar 
rafe edilmiştir. . ~ babk! 
Litvanya heyetı dun sa .. 

~,tu'· resle şehrimize dön111u 1"' 
- Litvanya arasında .yaPı. 

· dıye l' caret anlaşması, şım l 
. bet c 

pılan anlaşmalara nıs 

niş mahiyettedir. Litvanf',,,ıa 
ti de böyle bir anlaşınaY1 Til 
ği için, ilk dafa o_la~ak 
bir heyet göndermıştır. J..i 

Yeni anlaşmaya gşre,kUrd 
lılar Türkiyedcn pamuk. dd 
va g~bi, tütün gibi ına 
satın alacaklardır. da fi 

Evvelki gün Ankara 
. . b' ticaret ya ıle de yenı ır 

imza edilmiştir. lcii 
Türkiyenin Baltık h~ dıt 

ğ. rn·51· yC"ni anlaşmalara ır • işle 

timizin daha ziyad.e ~:diye 
sebebiyet verecektır. Ş 

1 
n 

·ı oa Baltık memleketlerı e 
8 

I' 
münasebetlerimiz, Alınan;~ 
tavassıt memleketler va~rkiY 
pılıyordu. Bu yüzden Tı~etle'! 
racat malları, bu meın ici-
ha pahalıya sevkediJmetde 

sın 8• yeni anlaşmalar saye ıek 

d1n doğruya Baltık ıne~ idi 
ticari münasebetleri tesıl 
elde edilmektedir· ~ 

Ankarada ticaret anllf '{-··-·~ 
hazırlıklara başlanmıştın· afi 
Polonya ileticaret anlat; l 
kereleri yapılacakbr. . 

0 eefeO 
b. 1 a gırlll . bayle ır an aşmay ., b1f 

ve!, Türkiye ile daha ge:ı 
ret yapmak arzusunu g dJıt' 

ukJarı dirlcr. Bilhassa pam cakl 
dıha büyük müşteri ola t 
bahsetmektedirler. Diter 

1 mıı• bütün, kuru meyva 8 '
1
• • Oir' 

daha iyi mahreç olabıJır. eli 
raf tan Polonyalılar, ken d 
maddeleri olan pamuklu ınak 
için, Türkiyeyi pazar yaP P' 
sundadırlar. Tabii Polon~:ke 
dokumaları, diğer melll i,.de 

J derecel 
gelen dokuma ar ildir. 
olabilirse, bu, pek kab . .: 

· bır ~· 
lsviçre ile de ycnı l"kad•' 

k · · a a 
!aşması yapma ıçın, ınrtl' 

lerde hazırlıklara başla~ ticaret 
kiye-lsviçre ara ·ında~ı id•dı 
nasebetlerinde inkişaf ısl ı,eri 
mektedir. Son iki senedenııl1 bl , re firmaları, l>uğdayla"1

1n>l .tur· 
.. o mu., . 

derecede müşterısı . . J;~ 
meyvalar, tütünlerinıiz ıçtP ~ açık ifade eden kral, ken:Hne bir 

Lafa yet 
dan beş kırmızı yalutun çalındığını 
ıördüm. ihtiyar kadin hizmetçi Pav 
luçkadan ,üphelcndik, fakat hiç bir 
netice elde edemedik. 

B 
en kral olmak için 
yaratılmış değilim, 
bununla beraber kra
lım!., 

Bu söz, on üçüncü Luinin sık 

sık kenpi kendine söylediği bir söz-

Dört OUnlUk Tarih Hlk3yesl 

• dost aramış ve bunu sarehatten 
matmazel dö L.afayete söylemiş, 
kendisinden cevap da istemiştir. 

Hangi nevi bir düşünce ile kendi 
sinden iı:;tenen '>ir dostlugu reddet. 
mek mümkündür! 

bir pazardır. Yeni .y~pı~ııılek_et 
ma sayesinde, her ıkı ~ de ı 
nasebetlerinin daha 2•1~a 
edece~ini ümid edebilırtı. ar• 

4 Kanunisani 1917. 
Zabıta geçen sene çalınmış olan 

mücevherleri bulmuş , bana bu gün 
iade etti. Cephede maktul düşmüş 
bir neferin de üzerinde bulunmuş, 
bu nefer bizim. ihtiyar hizmetçi ka 
dının otlu idi. 

5 Kanunusani 1917. 
Bu gün haber aldık : Nefer, an

nesinin mektubunu ve bq kırmızı 
yakutu aldığı gün maktul düşmüş. 
tür , 

5 Mart 1918. 
Bolşevikler beni mücevherlerim 

ve yakut gerdanlık için sıkıştırıyor. 
Jar. Bunlar latanbulda bankaya bı· 
raktığıma inanmak istemiyorlar. 

7 Haziran 1918. 

Üç aydanberi mahpusta bulunu
yorum . 

12 Tqrinievvel 1921 : 
Gene lstanbuldayım. Son mü· 

cevherimi de buzün sattım. Fakat 
Sultanın hediyesini, kırmızı gerdan· 

dü. Zayıf kalbi. mütemadiyen işliyen kral bu genç kız.a işaret ediyor ve 
muhayyilesi ve pek ileri derecedeki onu bir köşeye çağırıyor: hal he· 
hassasiyeti ile on üçüncü Lui kral y~can içindedir ve genç kızı çok 
olmaması lazım geldiğini biliyordu sevmiştir: 

fakat bir defa kral olmuştu. Artık - Bir kelimelik bir cev p, ri 
yapılacak şey, bu işe ve mesleğe ca ediyorum - diyor - eğer iste· 
alışmaktı. . diğim cevabı verirseniz yann paris· 

Onüçüncü Lui devrinin en buh- ten ayrılacak ve düşmcına karşı ha· 
ranlı zamanı ... Dahilde siyasi ve ik- reket edeceğim. Böyle yaparsam 
tisadi zorluklar birbirini takip edi- aşkınıza nail ve layık olabilecekmi· 
yor. Hariçte ise cenuptan lspanyollar yim? 
ilerliyorlar. Para yok, adam yok.. Matmazel dö Lafayet cevak ver· 
Bir çok yerler istila edilmiştir. Cep. miyor. Fakat sevimli ve titrek el· 
heden gelen haberler o kadar fena !erile kralın ellerini sıkıyor. 
ki. Ridhlieu'nün dahi kafasında bu Kral şunları kekeli) o : 

yüzden endişe ve keder var. - Hayatımde {mesut olabidi· 
1 Vaziyet böyle iken, on üçüncü ğim zamanlar çok d ğildir. Bu an, 

Luinin muhteşem dairesinde şöyle onlardan biridir. 
bir sahne cerayan ediyor: Kral, ertesi sabah ş~fakla be-

Kraliçe ve dam donörleri,. bun• raber, rüzgarlı ve yağmurlu bir ha· 
larm arasında genç bir kız. Matma· vada sarayından çıkıyor .. Halk, cep 
zel Lafayetidi. Dam donörlerin kra· heye doğru yollanan hüyük atayın 

)içenin etrafını sardığı bir sırada, önünde gideni ba~ları açık ve eiiJ. 

miş olduğu halde kalpden alkışlıyor
lar. Kral biran aı kasına dönüyor ve 
büyük sarayının penc~relerinde bi· 
tinin çehresini görüyor. Sarayın bir 
tarafında kraliçe ve dandanorleri 
vr.r. Kraliçe hafif eğilmiştir. Ve 
( adyö ) der gibidir. Fakat halın 

aradığı ve istediği giridedir. O, sara. 
yın diğer tarafında emek ve heye. 
candan sararmış, kırala muaffakiye
ti için dua etmektedir· Kralın ara· 
dığı da budur. 

Kralın tehlikelere ve sonu bi· 
linmiyen, tahmin edılmiyen, vaziye· 
te karşı hareketinden sonra, mat· 
mazel dö Lafayct hazan mağrur ve 
nadim saatler geçiriyor, zaman za· 
man içinde " bir kralın taliini elle· 
rimin arasında tuttum ,, diye mırıl · 
danı yor 

Geçen günler zarfında matma · 
zel dö Lifayet, bir karar verm<'ğe 

çalışmakla meşguldür. hissiyatını çok 

Matmazel dö Lafayet şöyle dü. 
ş iinüyor: 

Luinin zayif kalbini kuvellendir
mek, bütün saltanat kuvvet ve şe· 

refini kullanan ve hükümdara hüku
met mesuliyetini ve zayif bir kalbin 
bütün hicabını bıraken Richlieu'nün 
ağır vesayetinden k,alı kurtarmak .. 

Her kadının kalbinde hakim o· 
lan, saltanat sürmek esasıdır. Her 
kadın, ruhunda gizli olan bu içtima· 
hi gayri kabil temayül mü bulabildiği 
imkan ve fırsat nisbetinde kullanma 
ğa çalışır. 

Bidayette kafasına sessiz giren 
bu fakirler, ya\•aş yavas matmazdin 
vazgeçilemez kararla oluyor· 
Cepheden gelen haberler artık çok 
sevindiricidir.. Müdafiler başların
da kralı bulduktan sonra cesetleri · 
ni, şecaatlerini artırmışlardır. 

SONU VAR 

------------------------------.... ----~~_,....,... ..... ._. .......... ..-ı_.,. ______________ ,__ _______________ __ 

Türkiye-Almanya Jirıc:'ı 
ticaret münasebetlerine kı.e fı 

ada 1 
zamanlarda almanY ın' 

kontrol dairesinin ihracalt "ıııı-' 
'd n ko a, ,. rimize karşı yenı e de Y 

pacağına dair gazetele~ d•1rt
çıkmıştı . FiatJeri kont~~ it fi•' 
nız fındık için daha mu7 riıP~ fr 
mektedir. Diğer madde e J-1: 
veni bir şey yoktur. -

------· 
Erzurunıd' 

---., la fi 
Kiremit ve tug 

kası kuruldd -
Erzurum : 24 ( Hususi ıı: 

b.. "k b" k' 't ve tu uyu ır ırernı .. 
kası kurulmuş ve bug~~. 
açılmıştır. Fabrika ~arsı 
ayda 300,000 kircmıt Y 



Teşrinisani 1937 

iÇTiMAi BiR 
l'EŞRIH !KAD 
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E: R KEK 1 

Yazan ---

RENÜGNAT 

Kadınlar, hlslerlnl gıs,ıermenln 
lctlmal bir gUnah oldujluna kanldlrler 

ep biliriz ki bir kadının 
zevkleri, şahsiyetinin te
ferrüt etmesi ve kendi 

· yüksek görmesi ile temin e· 
feylerdir. Halbuki bir erkek 
kendine hiç te fazla ehemmi

~eren bir mahluk değildir. Hat· 
lıkeklcrin yüzde doksanı şahsını 

e bırakan ve unutan insanlar 

~ter erkek de kadın gibi kendi 
e fazla ehemmiyet vermiş ol· 
erkekler arasında da ayyaşlık, 
rbazlık ve bu kibi daha bir çok 
ra kapılanlar az olurdu. Halbuki 

L:. çok içki içmesinin tek sebe · 
":dini unutabilmek istemesi • 
"llnun haricinde bir erkek ka
~ n~zaran ne içkiyi fazla sever 
~ ıçkiye daha fazla mütehammil· 
ı:.tkek her şeyden ziyade haki· 
~Örmek, daha doğrıısu hakika· 
Çtııak için türlü türlü ifratlara 

'iıırur 1) • 
ikkat edecek olursak erkekle· 
~r yapmaları ile kadınlaı ın spor 

ları arasında da çok fark var 
~r erkek, zevk aldığı sporun en 
,taraflarına kadar bütün incelik
kavramağa uğraşır; aylarca 
•enelerce bu yolda ömür ve 

. tüketir. Erkeğin spora bu de
'11himak duyuşu sırf kendini u

ve avutmak içindir. 

ıl..s?oıu kadından fazla sevdiği 
,"'&'ıldir. Erkek kendini unut· 
'il •aadet bulur. Unatmak için. 

tyj vasıta herhangi bir şeyi
en, şahzından fazla sevmek 

l\..r, 

~larda, ziyafetlerde erkekler 
a nazaran kendilerini daha 

Unuturlar. Saksafonun yanık 
rı başlar başlamaz dumanlı 

"ı 'rtık etrafı tenkit edeınez 
e gelir. Her şey, her kadın 

~~p gözükmeğe başlar. 
~erine kadar çıplak kadın ar

tiiıel kokular dağıtan dalga
n ıaçlan ve nihayet çalınan 

~sın mestedici nağmeleri, er· 
~hdinden · geçirecek kadar 

lf. dir. . 
. l~ki böyle bir yerde icadının 
~ 1 tahlil edelim: Erkeğinkin· 
~ kıdar fark 1 ı olduğunu görü· 

1~ r dansta, bir baloda kadının 
oı'°n emeli kendini kaybetme 
duğu kaJar etrafına erkek 
•k ve her kese şen şuh, fa 

loııı derece idareli görülmek-

~ti baloda, yüzünün podra· 
~dağının allığını ihmal eden 

~ ttlrü)müştiir? 
~kaletinin en ince teferrüatına 

er.dine her yarım saatte hır 

Sinemasında 

, .au AKŞAM 
~ı büyük film birden 

\ -1-

>.!AK KOY'ın en güzel 
~ heyecanlı filmi 

11 lırısuz Memleket ) 
-2-

daktilonun s~vimli Yıldızı 
GLORI ve JEAK Catelain 

(tarafından yarablan 

~ J\şk Çocu& u ) 

( hkında : KRIM HARBi 

~ ~eyaz Melek ) 
b.~1tııin •m büyük bir filmi 

-""'"••: Sineme eeat 8.5 
},1 d• ba•l•r 

tfo" : No • 266 
8739 

çeki düzen veren kadınla balodan 
çıkan ve yallnız üstü başı değil, kra 
vat ve yakalığına varıncıya kadar 
her tarafı bumburuşuk bir hal alan 
erkeği bu hususta mukayese caiz 
değildir. Yukarıda da dediğimiz gi
bi biri kendini daha ziyade düşün
müş, etrafına daha fazla dikkat ve 
itina toplamak istemiş, diğeri ise 
kendini unutarak o geceki, hayattan 
mümkün olduğu kadar zevk almağa 
çalışmıştır, 

Bir sürü güzel kadın ve yarı de· 
kolte vücut arasında, kendini onlara 
beğendirmek ihtiyacını hissetmiyen 
erkek elbette:ki bu toplantı da ka
dından daha fazla eğlenmiştir. 

Kadın için bir baloda bir zi
:•afette yalııız erkekleri .cezbetmek 
değil, başka k~dınları da en ince te. 
ferrüata kadar tetkik ~tmek adeta 
bir vazifedir. 

Fakat iş bununla da bitmez. Bir 
kadın, diğer kadınlar üzerinde hu
sule getirdiği tesirleri de tetkik mec 
l.ıuriyetini hisseder; 

Onlarla kendisi mukayese, ara· 
larındaki farklarıtesbite uğraşır. Bu 
mukayese neticesinde ya onlardan 
üstün yahut ta onlara nazaran bir 
basamak daha aşağıda olduğunu 

hissederek memnun yahut ta müte· 
essir olur. 

Bütün bunların sebebi de şu. 
dur: 

Bir kadının kendi şahtiyeti hak· 
kındaki karar ve fikirleri tıpkı bir 
barometre gibıdir. Hava şartları, mu 
hit ve saatine göre değişir. Böyle 
olunca da kadın bu bakımlardan ebe· 
di bir mücadele içinde yaşıyor de
mektir. 

Fakat bir de erk~ği düşünü· 
nüz : 
- Gerisi dllrdUncU sahifede-

1 İngiliz ve Alman 
gazeteleri 

KARŞILIKLI HÜCUMLAR 

Bu tarihli Alman nıatbua
tmda, bir takını ecnebi gaz•· 
telerinırı ve bilhassa fnğiliz 
Evenıng Standard gazetesi-
111n lord Ht1lifaks'ın müte• 
savver IJerlın seyahati nıüna
sebetile Almanya akylıirıde· 

ki tahriki iimiz neşrıyatırıa 
karşı şiddetli re.l ve lıücum
lar ilk salııfelerde )'ÇT tut. 
maktadır. Bu bapta nasyonal 
sozialisıiclıe korrespondez ez· 
cümle dıyor ki : 

vening Standard'ın iddialarında 
tek bir kelime bile doğrudeğildir. Bun 
!ar baştan nihayete kadar uydurma 
ve yalandır. 

Bu kabil mesu'liyetsiz ve alçak . 
ça isnad ve iftiralar milletler ara· 
sındaki sulh için en tehlikeli kun· 
daklardır. Almanya kentlisinin kolo. 
ni taleplerini Führer'in ağzından ci· 
hana def'atle ilan etmiştir. Bunlara 
ilave edecek bir şey yoktur. 

Almanya Orta Avrupa ile mü
nasebetlerini muahedelerle tanzim 
etmiştir. Bunların ne tefsiri ve ne 
de ikmal ve itmamı için Almanya. 
nın yabancı yardımlara, yabancıların J 

derslerine yahut müsadelerine ihti · j 
yacı yoktur, 

1 
Güya kolonilerden sarfı nazar et 1 

mek suretiyle Orta Avrupada ser- / 
besti hareket elde etmek istediğine 
dair Almanyaya atf ve isnad edilen / 
maksad ve niyetler red ve tekzihe 1 
değmez menfur gazetecilik rezalet 
!eridir. 

Völkischler gazetesinde de Lord 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Türksözll 

Yunanistanda ihtilal çık
tığı haberi yalanlanıyor 

Atina : 24 ( Radyo )- Yunanistanda bir ihtilal çıktığına dair ecnebi 
bir gazetenin yaptığı neşriyat Atina ajansı tarafından tekzip edilmekte 
dir. Atina ajansı, asayişin normal bir şekilde devam ettiğini,çıkarıfan bu 
şayianın büyük bir hayretle karşılandığını bildirmektedir . 

Kamu tayda 
Ankara : 24 ( Telefonla ) -

Büyük Millet Meclisi bugünkü top
lantısında Türkiye-Hollanda tica. 
ret anlaşması ve merbutatının ka
bulüne dair kanun layihasının bi. 
riııci müzakeresini yapmıştır. 

Maliye Vekiİimizin 
ziyafeti 

Ankara : 24 ( Telefonla ) -
Maliye Vekili dün akşam Balkan 
antantı ihraç bankaları direktörleri 
şerefine bir ziyafet verilmiş ve bu 
ziyafette Hariciye iktisat Vekillerile 
Trabzun Saylavı Hasan Saka Milli 
Bankalar direktörleri hazır bulun· 
muştur. 

Paris sergisi dün 
kapandı 

Paris : 24 ( Radyo ) - Enter
nasyonal Paris sergisi gece yarısı 
kapanacaktır . Şimdiye kı:.dar ser· 
giyi 31 milyon insan ziyaret etmiş
tir . 

Bomonti şirketi 
son günlerinde 

lstanbul : 24 ( TÜRKSOZO 
muhabirinden ) - Bomonti şirke· 
tinin imtiyaz müddeti Kanunusani 
iptidasında bitecektir.Şirket elinde 
bir çok stok bira bulunduğu cihetle 
ve memur ve amelenin vaziyetini 
de tesbit etmek için şimdiden ter· 
tibat almak üzere Nafia Vekaletine 
müracaat etmiş , ayrıca hükumetin 
şirketi satın almak veya im ti yazım 
uzatmak noktasından da istifsarı 
mahiyet ve fikrini sormuştur. 

Hükumet , mukavele mucibince 
hareket edileceğini , salın almak 
veya imtiyazı uzatmak meselesi et. 
rafında kati biT şey söyliyemiyece
ğini bildirmiştir. 

İngiltere-Siyam arasında 
bir dostluk muahedesi 

Londra : 24 ( Radyo ) - in. 
giltere hükumeti Siyam ile Bankok 
şehrinde siyasi bir dostlek muahe
desi imzalamıştır . Söylendiğine gö
re, Siyam hükumeti diger devletlerle 
de dostluk muahedeleri yapmak için 
hazırlanmaktadır . 

Abdü1hamidin 
verese1eri 

Davayı kazandılar ama ! 

Kudüs : 24 - Sultan Hamit ve
resesinin Filistin hükumetine açtığı 

dava neticelenmi§tir. 
Senelerdenberi !devam edip gi

den bu davanın . mahiyeti şudur : 
Sultan Hamidin Gazze civarın· 

daki Mahreke mıntakasında mühim 
arazi ve çiftlikleri bulunmaktadır . 
Büyük harptan sonra, Filistin hüku · 
meti bu topraklara el koymuş ve hü · 
küme! malı olarak tanımıştır. 

• 

Sahife : l 

Bugece nöbetçi eczane 
Yeni otel civannda 

Tahsin eczanesidir 

Abdülhamit vereseleri bundan 
dört sene evvel Filistin hükameti 
aleyhine bir dava açarak bu arazi· 
nin kendilerine iadesini istemişlbdi. 
Şimdi mahkeme bu davayı bitirmiş 
ve arazinin sahiplerine iadesine ka
rar vermiştir. 

Ancag vereseler bu topraklann 
Sultan Hamide ve dolayısile kendi
lerine ait olduğunu ispat edecek ve 
sikalar göstermek mecburiyetinde
dirler, 

ASRi SiNEMADA 
24 İkinci teşrin çarşamba akşamından itibaren 
Sayın Adanalılara sinemamız senenin iki büyük ve emsalsız filmini 

sunamakla kıvanç duyar 

1- Meşhur Fransız artistlerinden: ALBER PERIJAN ve Daniyel Derriyo 

( Sokaklarda Altun ) 
Komedisinde sizleri sürur ve neşe içinde bırakacaklardır 

2 - Harp Kahramanları 
Hakiki harp sahnelerini bütün sahnelerile gösteren heyecanlı film 

• •• •• .. •• • • •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 1.. •• •• il •• il •• •• •• •• • 

f Pek yakında : MARTHA EGGERTIN i 
: Bülbüller öterken : 
L ....... f i!:nl~~~ .~ ......... - ........................ J 

DiKKAT : Umumi arzu ve istek üzerine son defa 
27 ikinci Teşrin Cumartesi gündüz matinesinde 

.... Moskova geceleri ... 
Telefon 250 ASRI 

İsveçin Ankara Elçisi 
dün geldi 

,- ,:--~~~~----~~~~~__;8~7~41~~-------
Ankara : 24 ( Telefonla )- Is. 

veçin Ankara orta Elçisi Vinter 
bugün Ankaraya gelmiş ve Elçilik 
erkanı tarafından karşılanmıştır. 

F ranko ile Fransa 
da anlaşacak 

Paris : 24 ( Radyo ) - Sanse
bastiyan Fransız Ticaret Odası 
Başvekil Şotaııa bir mektup gön. 
dererek ispanyadaki Fransız men. 
faatlerinin korunmasını hükumet is· 
tiyorsa derhal vakıt geçirmeden 
General Franko ile müzakerelere 
başlanmasını bildirmiştir. 

AJsarayda 
BU AKŞAM 

Bütün sayın müştsrilerini 

(Maskeli Balo )ya 
davet etmekle bahtiyardır 

( Maskeli Balo ) nun 
unutulmıyacak kahramanı 

GUST AV FROHLIH 

ilaveten: Renkli Miki ve dünya 
haberleri 

Telefon. 221 

8740 
~-~---------;.;,,.;,;--~ 

~jlfk4 H1 
diyip geçmeyin 

• 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

iste gr·p • 

böyle başlar ! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P i R i N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz! 

B 
A 

BAYER 
E 
R 

Aspirin'in tesirli ve hakiki olduğunu @ markası garanti eder.: 
.,. -Satınalırken dışında ve tabletlerin üslünde 

ffi mar_~aıının bulunmasına dikkat ediniz. 

7-26 8715 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

-Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 
Kanım !lo.3202: Kabul tarı/ıı : 41611937 

DÜNDEN ARTAN -

Madde 16 - Banka, 2834 ve 2836 numaralı kanunlara göre kurul· 
muş kooperatiflere, ortaklarının istihlakine ve zirai istihsaline lüzumlu 
olan eşyayı, maddeleri ve her nevi istihsal vasıtalarını dahilden ve ha· 
riçten temin ve tedarik edebilmeleri maksadile kredi verebilir. Henüz 
kooperatif bulunııııyan mahallerde çiftçilerin bu maksadlar etrafında ve 
karşılıklı yardım ve m..,s'uliyet esasına müsteniden yapacakları müşterek 
teşebbüsleri kredileyebilir ve bu gibi teşebbüslere resen girişebilir. 

FASIL : iV 
lirai kredı ile ılgilı dığ.r muanıekler 

Madde 17 - Banka, ibtidai maddeleri memleket dahilinde yetişen 
zirai sanayii, nizamnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde tesis ve bu 
sanayie iştirak edebileceği gibi bunları her surette kredileyebilir ve dev
redebilir. 

Bankanın, alakalanacağı zirai sanayi, Banka nizamnamesinde tesbit 
olunur. 

Madde 18 - Banka, Çiftçiye ve zirai sanayie lüzum\1ı alat, malze· 
me, makina ve cihazların memleket dahilinde imalile uğraşan teşebbüs. 
lere kredi verebilir. 

Madde 19 - Banka, bataklık kurutma, ırmak ve çay yataklarını 
temizleme, bark ve kanal açma ve bu suretle ziraate elverişli arazi edinip 
bunu doğrudan doğruya işletme veyafiut yeniden kurulmak istenen zirai işlet· 
melere veya toprağı kifayetsiz çiftçiye uzun vadelerle dağıtma gibi işle· 

re teşebbüs edebileceği gibi bu maksadlara maluf teşebbüsleri kredile· 
yebilir ve bunlara muhtelif şekillerde iştirak edebilir. 

Madde 20 - Banka, 15, 16, 17, 18, ve 19 uncu maddelerde zikre· 
dilen muameleleri lktisad Vekaletinin tasvibile yapabilir. 

FASIL: V 
Dıfter Banka muameleleri 

Madde 21 - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası bu kanun ile yap
maya mecbur olduğu esas muamele ve vazifelerden başka: 

1 - Faizli, faizsiz, vadeli, ihbarlı ve vadesiz tevdiat hesapları aç 
mak, 

2 - Havele, mahsub ve münakale emirleri. çek alım ve satımı ve 
sair suretlerle dahil ve hariç için para nakline, tahsiline, tediyesine ve 
mahsubuna aid her nevi Banka muamelelerini yapmak, 

3 - Kendi veya müşteri hesabına döviz, altın ve gümüş almak ve 
satmak (hususi kanunlann hükümleri mahfuzdur), 

.8303 (SONU VAR 



Sahife : 4 

Yeni ticaret 
anlaşmaları 

Letonya ile konuşmalar 
dün neticelendi 

Ankara : 24 [ Hususi J - Yü_ 
rürlükte bulunan Türki,·e - lsviç· 
re kliring anlaşması 31 Mart 938 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

Y •ni anlaşma yapılma<ı etra
fında hükümetimizle müzakerelerde 
bulunmak üzere ikinci kanun iptida
sında şehrimize bir lsviçre ticaret 
heyeti gelecektir. 

Danimarka, Finlandiya ve Po
lonyalılarla yapılacak ticaret ve kli
ringjanlaşmaları müzakerelerine şeb 
rimizde devam olunmaktadır. 

Polonyalılarla yapılmakta olan 
görüşmeleri bu günlerde bitsnıei 
beklenmektedir. 

Bir müddettenberi devam et
mekte ohn Türkiye - Letonya ti
ret anl~şması müzakereleri dün ne· 
ticelenmiştir. 

Hazırlanan ticaret ve kl;ring 
anlaşmaları, dün Letonya Heyeti 
Reisi B. Ya•ns Valmas ile Türko
fis Başkanı Burhan Zihni Sonuz ta· 
rafından parafe edilmiştir. 

Yeni anlaşmanın her iki mem
leket mübadelesine yeni bir hır ve
receği ve Letonya ile memleketimiz 
arasındaki ticari nıünasebatın inki· 
şafına çok yardım edeceği ümid 
edilmektedir. 

Sellüloz ihtiyacımızın bir kısmı 
nın da Letonyadan temini için pa
rafe edilen anlaşmaya kafi miktar
da kontenjan konulmuştur. 

İng\liz ve Alman 
gazeteleri 

- Üçüncü sahifeden artsn 

Halifaks'ın Almanyaya yapacağı se
yahat aleyhinde çevrilen manevra
larda cephe alan muayyen bır takım 
marksist matbuatın uydurdukları ya· 
!anlarla ortalığı tehlikeli bir şekildı: 
karıştırmak gayretini gıittükleri ve 
bunların nerede ameli bir sulh me
saisi görürlerse onu tahrik ve im· 
haya çalıştıkları izah ediliyor: 

D~r Morgen gazetesi bu müna 
sebetle Fi·hrı:rin 1935 ve 1936 yıl

larında garp devletlerine yar,tığı bü 
yük sulh tekliflerindı: tahrikatçı 

matbuatın susturulması ve cı. 

han efkarı umumiyesinin kasden 
uydurulmuş yalanların tesirinden sı· 

yanet edilmesi, sulhu muhafaza ve 
takviye için ilk şart olduğunu ileri 
sürmüştür, diyor. 

Montagspost Gazetesinde " Bu 
gibi İngiliz matbuat metodları Uri
tanya politikasının şefine karşı tev· 
cih edilmiştir. Almanyaya yakla;· 
ınak suretiylf' Avrupadaki gerginli 
ğin izalesiııi istıhdaf eden ga) r tler 
torpillenmek isteniyor, Chamberlaio 
buna müsaade edecek mi ? ve iyi 
niyetle vaki teşebbüsleri şüpheli 
göstermek yolundaki suikasdları i· 
zale için ne yapacaktır? ., deniyor. 

Nationalzeitung gazetesi Cham · 
berlain'in nutkunu, yazın geldiğini 
değilse de geleceğini ınüjddiytn 

tek bir kırlangıcın ötüşüne teşbih 
ederek şöyle diyor : 

" Bu meyanda Mösyö Cham 
berlain'in Milletler Cemiyeti halını 
sına bütün bağlılık ve muhabbetle 
göz yaşı dökmesinin manasını -
bu alakanın ameli neticelerine inan 
mamakla beraber tradisyoıılara 
merbut olan lngıliz an'anesi karşı 
sında pekala anlıyoruz. Chamber· 
lain'iıı ehemmiyetsiz olınıyan koloni 
meselesi hakkında bir kelime bile 
söylemekten çekinmesi de icra
sı mukarrer olan müzakerelerde bu 
bahse haiz olduğu el em niyet nis 
betinde büyük bir yer verileceği ü· 
midiyle - bizi trajik bir taı zda 
müteessir etmemiştir , " 

Türkıözü 25 Teşrinisani 

Komşu İranda 
BELEDiYE İLANLARI 

Miihim bir kültür ha
reketi var 

Adana Borsası Muameleleri ı 
PAMUK ve KOZA 

---- - _____ .:_.-K-ilo--F-ia_t_i ------------ı :.....-----------------------~ 
CiNSi En çok Satılan miktar 

Tahran 24 - lran Şahı Sa Ma· -Kapımalı pamuk 

En az 
IC. S. --- A. S Kilo . ~·==·~~~~~~~ 

jeste Rıza Pehlevinin bir emirname. Piyasa parla~ı • 
siyle, lran dahilinde Farisçe hakim Piyasa temizi ,, 
ve tek dil olarak kabul edilmiştir. ,_ia;:..n.;:e.....:...1 ______ 1-----ı,-----ı 

B 1 · iane 2 
u emirnameye göre, randa • -------

Ekspres 
bulunan bütün ecnel..i müesseseler, Klevc...la:.::nt _____ _ 38,50 
yalnız Farisçe ile muamele göre· 
ceklerdir. Farisçe bilıııiyen ve öğ· 

YAPA CI 
-Beyaz 

renmiyen müessese memurlarının ' •-~'-7'---------~----
Siyah -1----ı 

işlerine derhal son verilecektir . 
Şimdiye kadar !randa, lngiliz

çe, F ransızça, Almanca, Rusça, Er
menice aJeta yarı resmi mahiyeti 
haiz bir lisan mevkiinde idi. bütün 
müec:sese ve otel ilanları ekseriya 

~--------~Ç_l_C_I T __________ _ 
Ekspres 1 1 iane ---
Yer7.li-..,"~YTe-m""li'k,-,--- ---------

----1--.. "Tohumluk,. 2,75 

beş lisan Üzerine yazılmakta idi · Bu~day Kıbrıs 
Şalım eınirııamesiyle bu dil aanar· .. -Yerli-
şinin önüne geçılmiştir . --.. ---Menta-nc __ _ 

-- --------------
3,5~-- ----··-------

Bundan başka Farisçedc ibulu· Arpa 
k 

-Fas-;ul,...y_a _____ _ 
-----ı-----------

- -- ----1--------
nan Arapça kelimelerin ahlara ye -vüİaf ---------• 
riııe Fariçe kullanılması ve karşılığı - =-= ------, Delice 
bulunmıyan Arapça kelimeler yeıine Kuş yemi -- -
aslı Laline<: kelimeler konulması için ı -..,,K,...c~te""n-ı-o~h-um_u ____ ------ ,-------

bir ilmi cemiyet le teşkil etmiştir. ~-..,.1A_-e_rc_i_m_e_k _____ 
1 
______ , ___ ::::::::=ı~~-------

Susam 

Kadın, Erkek 
- Üçuncü sahıfcd· n arl.ın --

Yüzde kaç erkek, kendini başka 
erkeklerle mukayese ve ,kendi hak
kında bu mukayese neticesine göre 
karar vermeıı: itiyadındadır, 

Çirkin diye ellerini mümkün ol· 
duğu kadar saklamak istiyen kaç 

UN 

ı Dört yıldız Salih 1 650-725 

1 üç .. 1-62=5~--· 
.S ~ ı" Dört yıldız Do~ruluk 650 
"' :::: 1 üç .. 1600 ___ , 
ğ _g, Sımit ,. ~--
~ ~ 1-DÜrt yıldız Cumhuriyet 67S "' ""ı .. ----· -625---ı . uç " " 

Simit .. 

Liverpol Telgrafları 
24 / 11 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Sanıım Ptnt 

erkek gösterilebilir ? Kulakları bü- -H-az_ı_r -------,-, -4-ı551 _--=ı•...:".:..,' -~-----ı-1-\ 98 Yük, bacakları •şişman diye kaç er· - 4 -- -5-0 Rayişmark !k. Kanun vadeli -- - -
kek bunları örtmek ister ? Ve niha -- - Frank ( Fransız ) 23 57 

_M_a_rt_va_d_e_li _____ 
1 
__ 4_ 56 Sterlin ( ingiliz ) 624- 00 

yet güzf.'I olmıyan taraflarının; mese- Hint hazır _3_, 87 Dolar ( Amerika ) -so-T2 
la burnunun büyüklügiinü baldırının •--N ___ k ______ , 7 88 Frank ( isviçre ) ---, ev yor 

ı göz göre göre tevile kalkışan kadın ı 
yanında erkek hakikaten merdane 

bir har~ketle: "adam, sen de, çir . r==-rı;'".,;:::ı=:"---~=----------=~m!!ımır------·--, 
kinsem, çirkinim 1 , deyip için için 
den çıkmaz mı ? 

Erkek ne ise odur. Olduğu gibi 
görünmekten hoşlanan yaradılışta· 

dır . Fakat bir kadın ,mütemadiyen 
duğu gib! d •ğil, istediği gibi görün 
mek içi·ı nıüCJdele etmektedir. 

Bu mücadeleden yorgun ve mağ
lüp çıktığı zamanlar onun yanına 

yaklaşmak caiüdeğildir. Çünkü müd 
hiş asabi ve gayrı memnundur. 

13irkek, kendini unuttuğu, ken
dini kaybettiğı zaınanlar her zaman: 
kinden daha neşelidir. 

Hiç dikkat eitiniz mi ? Bir ba
loda, bir dansta erkekler arasında 
altalta fesat ve dedikodu yapılmaz, 
Halbuki kad:nlariıı böyle toplantıla
rda aralarında h _ınen bir fiskos ge
çerek duru,> dururked ortalığı fesa· 
da verdıkleri hfr zaman görülen 

şeylerdendir. Buııu kadınlara bir ta· 
riz olarak serdetmiyoruz. Sadece , 
bir hakikat olduğu ve erkeklerle 
kadınlar arasındaki tabiat farkını 
tebaıüz t'ltlr.nek içiu yazıyoruz. 

Her nede olursa olsun, bir er
kek sıkıldı, darlandı mı bunu açık
tan açığa SÖ} lenıek ve göstermek
ten hiç çekinmez. Halbukı kadınlar 
hislerini olduğu gibi göstermenin 
içtimai bir günah olduğuna kanidir· 
ler, Değil hi~lerıni, muvakkat hoş· 
nutsuzluklarını • bile belli etmeden 
ışi tatlıya bağlamas1111 o kadar iyi 
bilirler ki insan kadının ne vnkit 
haşnut. ne vakit gayri memnun ol
duğunu da kestiremez. Bu elbette· 
ki eJkeklerin aleyhinedir. Çiinkü 
memnun yahut gayri memnun ka· 
dınıtatmin etmek son derece güç. 
leşmektedir. 

Erkek için iş içki, kadın musu
ki, spor yahut aşk bütün .bnnların 
hepsi bir le'< gayeı.in tahakkuku i 
çin birer vasıtadır: Kendisini nnut· 
mak ve avuunıakl Eğer böyle ol· 
mamı~ olsayd~ bu günkü erkek 

· dünya~ı bir kuru iÜrültüden ibaret 
kalır dedikodu ve fiskos üyuka çı· 
kar, ve içtimai hayat bambaşka 
mertalara dağlır, giderdi. 

' .. 
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1 Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

lıer türlii tab işlerinizi 

ançakTürksözünün oto 

malik makinalarmda 
yaptırabilirsiniz. 

1 LAN 
bir cild, renkli ve zarif 
bir kapak bölgede an
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

* 

T A B 
* 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

KIT AP 

Resmi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizi~ ve bilumum 
tab iş'eriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 

rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

* 

Kütüphanenizi gü

zclle~tirmek istiyorsa

nız kitaplaıınızı Türk
sözünün mücellitlıanc· 

sinde yeptırıuız. Nefis 

C 1 L D 

GAZETE 
Tür .,sözü mıtbaa

sı "Türksözünden" baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

F ransadaki sui 
kasd şebekesi 

- Biıinci sahifeden artan -

Fakat resmi makamların :imdi· 
den kani oldukları bir cihet vardır 
ki, o da, gizli teşkilatın ecnebi bir 
devletten mühim . mali yardımlar 
gördükleridir. 

D;ğer taraftan. bir çok ınebus
laria, sabık nazırlardan bazılarının 

da bu komploya dahil oldukları hak 
kında söylenmekte ise de, bu cihet 
ancak eleba~lar ele geçirildikten 
sonra tavazzuh edecektir. 

Hülasa, Fran~amn her tarafında 
ve bilhassa Pariste yapılan araştır 
malan'! Fransız teşkilatı esasiye ka
nur unda ve belki de harici siyaset- ı 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranı} or. Mat
baamıza müracaat edilmesi. 

te, esaslı bir tahavvülü icabettire· 
cek kadar vahim hakikatler meyda 
na çıkarac1ğı söylenmektedir. 

Paris: 4 (A.A.) - Fransada 
Dahiliye nezaretinin neşrettiği bir 
beyannamede emniyet idaresinin 
müessisleri aleyhine Cüınburiyet 

müessisleri aleyhine müteveccih ha· 
kiki bir komplonun meydana çıka· 
rıldığını ve mühim miktarda harp 
malzemesi müsadere ettiğini bildir· 

mektedir. 

1 - Kanara binaları etrafında ve abırlarla kesim salOllll 11111.-Jr"' 
lacak beton tratuvar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1876,75 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 140, 76 liradır. beflC 
1 - ihalesi Birinci Kanunun 9 uncu Perşembe günü saat on 

Belediye encümeninde yapılacaktır. ~ 

5 - Şartname keşif ve PrÔjeleri Fen işleri müdürlüğündedir. lsteY 

ler beş kuruş mukabilinde oradan alabilirler. 

6 ·- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat 
Belediye encümenine müracaatları lliin olunur. 

8637 

b·rlikta 
makbuzlarile 1 

21-25-30-5 

Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
. ,.,. 

Türkiyenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somikok, Knple• 1 
trasit Maden kömürlerimiz gddi. Kış girJi. Hılkımıı b~yhu le yere e 
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins kö n:irlerinc h~r cihetle rekabet etıll 
tedir. 

Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında Ali 
Kelleşeker. 

8641 

Ekmek Sadeyağı Maraş pirinci Ekistra Zeytinyal
1 

kilo 55000 kilo 4250 
lstanbul makarnası 

ki!o 7500 kilo 1300 aJlllY' 
Beyaz peynir salamura : Nohut . F 2(/iJ 

Kilo 1500 kilo 2000 kilo 600 kılo • ..:. 
k .. ııııı·~ Mercimek 

kilo 600 
Patates 

kilo 5000 

Ekistra un Milas sabunu Kriple maden ° 
kilo 2000 kilo 1000 kilo 50000 b~ 

Kuru lzmir üzümü Lahana Pırasa Pat '3rJIJ 
kilo 1000 kilo 8000 kilo 8000 kilo 

Ispanak Portakal Marol Yuoıu~ 
kilo 8000 40000 Adet 36000 A. 

Taze fasulya 
kilo 4000 

Elma 
Kilo 5000 

Ayva 
kilo 2000 

Kız, Erkek liseleri 
törlüğünden : 

Kamebahar 
2000 

ve Öğretmen okulu direlı 

Cins ve mikdarı yukarıda gösterilen 25 kalem erzak, sebze ve ~tı' 
nin okullarımızın altı aylık ihtiyaçları olup 16-11-937 tari~7 ılf 
baren 20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Bunların 6-12-. y 
pazartesı günü saat 14 de Kültür direktörlüğünde toplanacak koaııl ~ 
ihaleleri yapılacaktır. Taliplerden şaraiti kanuniyeyi haiz olanların~ 'I' 
anlamak ve nümuneleri görmek isteyenlerin her gün saat 10 daıı ~ 
kadar okul idarelerine ve ihale günü de teminatlarile birlikte ihal~-S 
yonuna müracaatları ilan olunur. 8732 7J-25-3 

Bütün dünyada şöhret kazanan 

Whizmarka 
Jebiııı' 

Motor, Amortisör, ldrolık fren, Mafsal Y ACLARILE radyator 

temizleıneğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. dl 
Ş. Rıza İşcen Yeni Mağaıa 

• 

7967 75 

KAY ADELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

KAYA 
• 

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

Satılmaktadır d 118 
Belediye civarında, A a 

K KAY ADELEN su· 
A Jarı ve gazozları sıh· 

hat ve gençlik kaY 

Y nağıdır . Dai":'a. ~A 
Y ADELEN ıçınız • 

ÔELE~ 
E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları e-

" de· 
vinize kadar goıı be 
rilir . Depoya ha r 
vermek kafidir. 

,.of: 
KA YAD ELEN gazozla~ın_ı alırken şiş:Ierdeki kır~ıızı. (,~;İP " 

LEN ) tapalarına dikkat edınız. KAY ADELEN Transıtlerı · ruf' eo/" 
Adana KA YADELEN depolarıdır. Büyük damacanalar: 100 ku 

lerinize gönderilir. 5ııı'11 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar t:er seferde Kayadelen 

1 ıkanmaktadır . 8495 76 ··diirıl 
Umumi neşriyat mu 

Macid Güçlü 
Adana TürksöZÜ matb"" 


