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Kamutay gurubunda 
Başvekilimizin beyanatı 
Birkaç güne kadar Başv~kilimizin 

kamutayda verecekler.ı nutuk 
sabırsızlıkla beklenıyor 

, Ankara: 2 (Türk Sözünün husu· 
sı telgrafı) - Cümhuriyet Halk 
Partisi k b ·· .. .,._ 
led amutay gurubu ugun oıı; 
C en sonra Antalya saylavı doktor 

1 
eınal Tuncanın başkanlığında top· 

andı. 

Sürekli alkışlar arasında kürsü· 
Ye gelen Başvekilimiz ismet lnönü 
:aç giyme merasimine iştirak etmek 

, Uzere Londraya yaptığı seyahat et· 
rafında izahat verdikten sonra Lond· 
ra v L p · t e ondraya ,giderken ans e 
~atay meselesi ve avdetlerinde Be
egradda ve Atinada yaptığı siyasi 

temaslardan aldığı intibalarını ve bu 
tneınleketlerdc Türkiyeye karşı gös· 
terilen samimi dostluk tezahüratını 
anlattı. 

lnönünün Bay Litvinofla mülakat· 
~ d . 11 a parti gurubunca memnuııı 
Yeti mucib olmuştur. 

Başvekil yakında kamutayda 
devletin umumi siyaseti hakkında 
Y_apacağı beyanatın anahatları üze· 

tınde de izahat verdi. 
Başbakan lnönünün iki buçuk 

saat süren bu beyanat parti guru 
bunca büyük bir memnuniyet teza 

hürleriyle karşılandı. 

----

\ 

~. 

Safveklllmlz bir seyahstıarında 
vapurdan inerlerken 

t!aşv<:kilimiz dünya politikasının 

anahatları üzerinde konuşurken Tür· 
kiyeııin hariçkki görünüşünün çok 

sağlam ve sulh sever olduğunu ilave 

etmişlerdir . 

Almariya bombardmanında 
en büyük kalibreden 

Obüsler kullanılmış 
Paris siyasi 

hareketini 

son Alman 
ediyor 

mehafili 
bluf telekki 

~~~-----··-----~~~-

in g il tere gerginliği 
er~ izaleye çalışmakta 
te tı<' 

• 

İspanyol cebhelerinde iki taraf boğuşuyor 

Bcrlin : 2 (Radyo Markoni) -
D. N. B. ajansı bildiriyor : 

Alman harb grnıileri birkaç 
limanda barınabilmek için bir karar 
almıştır. Harh gemilerimiz yiyecek 
ihtiyaçlarını temin için bütün ls~an. 
Yon limanlarına gitmek mecburı · e· 
!indedir. Böyle bir kayd ve karara 

şübhesiz uyulmayacaktır. . 
Londra : 2 (Radyo • Markonı)

Doyçland ve Almarya hadisesinden 

soııra lngilterenin bütün mesaisi, Al 

;anya ve ltalyanın ispanya işinde 
j;~~ ileri gitmemesini temin etmek 

çalışmak olmuştur. 
Ad;o.ndr~: 2 (Ra-lyo. M~r~oni)
ta frnı rnudah~le komitesının her ra 1 • 
•iye b rncınnun edecek bir suretı tes 

B ulduğu zannolunnıaktadır. 
l<oııt:~:ı~ : 2 (Radyo . Markoni) -. 
bırak ışıne memur iken, vazıfeyı 
ı· an Al · 1 tııa 01 • rnan gemilerine Cezaır 
F' akat ~-·gıtrneleri tebliğ edilmiştir. 
tııınaı. 0 Ylc bir kararı Almanya ta· 

Alın · 
Sokakıa:rıya : 2 (Radyo Markoıii)-
tnıştır. !(~~ hay~t tabiı şeklini al· 
rnaıncn h 1 tesbıtc göre· 50 ev te. 
c d arab ' 

Tahkikat neticesi, Alman yanın, .. ~.1 • 
mariyayi bombardımanında buyuk 
Kalibreden obüsler kullanıl.dığı an: 
]aşılmıştır. Bu obüslerden bır tanesı 
100 metre kutrundaki bir sahayı 
harab etmekte ve saçtığı demirler 
500 ıııetreye fırlamaktadır, . 

Londra : 2 (Radyo.Markonı) -
Bu sabah hükurr.et kuvvetleri, asi· 
]erin üniversite mahallesine yaptık· 
)arı bir taarruzu tardetmişlerdir. 

Paris : 2 (Radyo Markoni) -
Siyasi nıehafilde, beynelmilel vazi
yetin Almeriye ve Doyçland had!· 

sile sanıldığı kadar korkunç bır 
::kil almadığını ve işin d1ha ~iyade 
bl f benzediği söylenmektedır. 

o ;alamanga : 2 (Radyo) - !.'-s~-
1 

. ok şiddetli bir taarruzu huku· 
erın ç d . t' ğ mec· •1 mevzi eğış ırme e 
metçı ere 
bur etmiştir ') 

M d 
'd . 2 (Radyo· Markanı 

a rı · · d" 
in iliz ve F;ansız harb ge11ilerı un 

g . 1 1 sularına nezaret 
denberı spanyo 
etmektedirler. • 

Ruzvelt Vaşıngto 
na gitti 

R d) -Reisi 

Ankarada Emir 
Abdullahın 
ziyaretleri 

Ankara : 2 . [ Türksözü · muha· 
birinden ] - Altes Emir Abdullah 
bu gün öğleden evvel Gazi ve Is· 
mrt lnönü enstitülerini ziyaret 

etmiştir. 
Altes Emir saat 13,30 da Tür. 

kiye Büyük Millet Meclisi Reisi Ab· 
dülhalik Renda tarafından Marmara 
köşkünde şereflerine verilen öğle ye· 
meğinde hazır bulunmuşlar mütea
kiben orman çiftliğini ve müessesa· 
tını gezmişlerdir. Saat 20, 30 da 
Altes Emir hazretleri şereflerine Irak 
Elçisi tarafından bir akşam yemeği 

verilmiştir. 

A\man büyüklerinden 
bir kaçı Belgrada 

gidecekler 

Paris : 2 (Radyo) Belgrad· 
dan gelen haberlere göre, Alman 
büyüklerinden Noyrath, Blomberg 
ve Göring gibi şahsiyetlerden bir 
kaçın:n bu hafta içinde Belgrada 
gelmeleri bekleamektedir. 

URIM 
1914 ve 
1937 yazları 

Nevzat GUven 

Birkaç gündenberi Avrupanın 

üzerinde 1914 Temmuzunun fırtınalı, 
korkunç havası var., 23 sece evvel 
insanlığın üzerinden bir kasırğa 
gibi geçerek dokuz milyon cana mal 
olan facianın başlanğıcında tenef. 
füs edilen bunaltıcı, basık havanın 
benzeri .. 

23 Sene evvel heman aynı mev
sime Gabriyel Prensip adında on 
dokuz yaşında ki bir kollejlinin Sa. 
ray Bosnada attığı iki kurşun yalnız 
Arşidük Fransuva . Ferdinandı ve 
arşiduşesi öldürmemiş , aynı zaman· 
da bütün bir insanlığı ağır surette 
yaralamış ve dört yıl mütemadiyen 
insan kanı akıtmıştı . 

Acaba , lspanyol hükQmet kuv· 
vetlerine mensup tayyarelerin bir 
iki gün evvel Doyçland adındaki Al· 
man harp gemisine attığı bomba
larda yeni bir facianın ilk homur
tuları mı olacak ? 

Haklı veya haksız Alman topla
rının Almerya üzerinde tatbik ettiği 
mukabelebilmisil insanlığı bekleyen 
müdhiş uçuruma doğru atılmış bir 
adım sayılabilir . 

Yalnız Çok şükür etmek ıa.zım

dır ki, 1914 deki. ş~rtlar bugün, he
nüz mevcut değıldır. 

Bugün 1914 Temmuzunda olduğu 
gibi Avrupada gerçekleşmiş devlet 
blok arı yoktur. Hiç bir millet, yeni 
bir harp için, kendisini tam ve mü
kemmel bir şurette müsellah addet
memektedir . 

Diger taraftan dahili nizamsızlık· 
lar, ayrılıklar, yanı rejımlerin hüküm 
sürdüğü bazı büyük memleket\Ar
deki büyük gayri memnun kütlelerı 
Avrupa diplomasilerini itidale, Aklı· 
selime sevkeden birer s beptir. 

Bugünkü Avrupayı idare eden 
devlet adamlarının , diplomatların 
geçen büyük faciayı bizzat yaşamış 
bir nesle mensup bulunmaları, ye
ni bir harbin kendi omuzlarına ne 
müdhiş bir mesu'liyet yükliyeceği· 
ni yakın bir mazinin derslerinden 
çok iyi öğrenmiş olmaları da in
sanlık için, yeni bir felakete karşı 
kuvvetli bir garanti teşkil etmekte
dir . 

Mamafih harp, insanlığın sinir 

v " ledel 0lrnuş ve 300 kadar 
lcınd enıniştir. 

Ba ~ • ra:2(R . 
Y "-<len R adyo-Markonı) -

Nevyork : 2 ( 8 yo . 
Cumhur Bay Ruzvelt bugün V aşıng· 

buhranından mütevellit anormal bir 
vaziyet olduğuna göre, normal man, 
t k ve akıl ölçülerine vurulamıya. 
1 

k sebep ve şartlar içinde vukua 
c:ıivermesi de beklenilemiyecek bir rına t ' oına B . . . 1 ecssijf . ve erlıoın ısrar a-

Londr'l : e~ınıştir. 
(Radyo.Markoni) -

~ey de~ildir . 
a hareket etmiştir. .. . 

n k'J"tı uzerın· 
Ruzvelt emniyet teş ı a 

da tetkiklerde bulunacaktır. 

Hatayda garib hareket· 
ler hili d vam ediyor 

Salahaddin Kuseyri Kırıkhan kayma
kamlığına tayin edildi 

Bugün Hatay da hakim kimdir (!)? 
A 

Bir kısım Alevi ve Rumlar hala köhne dükkanlarının padavralarını 
örterek Cenevre anlaşmasını protestoya kalkışıyorlar 

Antakya : 2 [ Türksözü muha
birinden ) - 30 Mayıs gecesinden 
beri Antakya ve lskenderun bayram 
yapmaktadır . Fakat Hataylılar bu 

bayramlarını', başkasına zarar vere· 
cek bir takım taşkınlıklarla değil , 
vekar ve ciddiyetle geçirmektedirler. 

Bir kısım Alevi ve Rum vatan· 

And içen Memedclkler 

SARIKIŞLADA AND 
- BUtUn ömrUnce sözlerine sdık kal, Bu yüksek gUnU unut

ma. Bu yemin yalnız askerlikte dejill ölUnclye kadar kula. 
jiında ve kalbinde yer etsin • Ecdadın gibi namuslu kal ve 
namuslu til. Dedi. 
- Hazarda, seferde, karada, denizde, havada, her zaman ve 

her yerde mlllete ve cumhuriyete dojiruluk ve muhabbet
le hizmet, kanunlara, nizamlara Amlrlerlme itaat edecejilme, 
askerlljiln namusunu, TUrk sancajiının fanını hayatımdan 

ezlz bilip icabında Yatan, Cumhuriyet ve vazife ujiruna seve 
seve canımı feda edecejilme stiz veriyorum. 

S aıkışla : 1 Mayıs ( Hususi ) -
Sarıkışlada yeni askerlerin andiçme 
töreni dün yapılmıştır. 

ismi, nesiller boyunca Türk ordu· 
suna kahramanlar yetiştiren bir yi· 
ğitler kaynağı olarak kalacak olan 
bu şanlı asker yurdu; rl ün askerliğin 
en şerefli gününe yakışacak bir de
kor içinde idi. 

Tôrene tam saat 14 de istiklal 
marşile başlandı . Sarı kışlanın ye· 
şil yamaçlarını dolduran binlerce 
er, birer heykel hareketsizliği içinde 
fakat kalpleri ve ruhları müzikanın 
sesine gönül vermiş gibi idiler. 

istiklal marşı, bayrak ve askerle 
beraber dinlendiği zamandır ki var. 

vatan Cumhuriyet ve vazife uğrunda 
seve seve canımı feda edeceğime 
namusum üzerine yemin ediyorum • 

Yemini yapan asker dönüp san· 
cağa selam veriyor ve yerine gidi· 
yordu, 

Yemin bittikten sonra alay ko
mutanı erlerle konuştu ve güzel bir 
geçit resmi.1den sonı a törene niha · 
yet verildi . 

Sarı Kışla tarihi vazifesine devam 
etmektedir. Yurdun dört tarafından 
gelmiş olan bu binler burada yalnız 
silah kullanma ve bomba sallamayı 
değil, rejimin ana davalarından biri 

- Gerisi ikinci sahifede -

daşlarımız , güya Cenevre anlaşma 
sını ve Milletler Cemiy ~tinin karan· 

nı protesto etmek üzere ve her za· 
man olduğu gibi yine Suriyeli bazı 
memurlann teşvikiyle dükkanlarını 
kapamışlardır . 

Zaman zaman tekerrür eden ve 
bilhassa bundan sonra , hiç mana 
ve lüzumu olmıyan u; hareketten 

nasıl bir fayda çıkacağını anlayamı· 
yoruz . 

Alevi ve Rum vatandaşlarımı· 
zın ekseriyeti ve aklı başında olan· 

lar bu yolsuz hareketi takbih etmek· 

tedir . 

Şam gazetelerinde Suriye dahi· 
liye vezaretinin~garip bir kararını 

okuduk , bu kararda Suriye dahilin· 
de bir çok kaymakamlarda yapılan 

değişiklerde ezcümle Kınkhan kay· 
makamı Süreyya Halefin vazifesine 

nihayet verilerek yerine Salihettin 
Kuseyrinin nakil ve tayin olunduğu 
yazılmaktadır . 

Sancak üzerinde Suriye otoritesi 

ilga edildiği bir sırada bu tayin çok 
tuhaf karşılanmıştır . 

Japonyada 
Yeni kabineyi Prens Ku

nazi teşkil edecek 

Moskova : 2 (Radyo-Markoni) 

- Tass ajansı bildiriyor : 

istifa eden Hayaşi kabinesinden 
sonra oldukça mühim bir kabine buh· 
ram başgöstermiştir. 

Dün lmperator yeni kabineıün 
teşkiline Prens Kunazi'yi memur et· 

miştir . 

Yeni kabineyi teşkile memur 
Prens, muhitte çok sevilen genç bir 

elemandır. 

Japon gare~eleri bu günkü sabah 
nushalarında yeni kabine hakkında 
tahminler yilrütmekte ve Prens Ku· 

naziden sitayişle bahsetmektedir
ler -. 

lıkları kaplıyan ve tahlil kabul etmi· ı--------
yen bir mana oluyor. CENUBUN GÖZDE BELDESİ : GAZİANTEP 1 

istiklal marşından sonra 32 inci 
alay komutanı albay Kemal Yalın. 
kılıç, asker ocağına yeni girmiş olan 
bütün erlerin omuzu silah taşıyacak 
anlarına kadar , onlara , namuslu , 
mcrd, yurtsever, ve bir tek kelime 
ile bir Atatürk çocuğu olmak sırrını 
öğretecek değerde olan güzel bir 
konuşıııa yaptı . Ve bundan sonra 
binlerce Mehmetçik şöyle andiçti : 

" - Hazerde, seferde, karada . ' 
ılenızde, ve havada, her zaman ve 

her yerde milletime ve Cumhuriye· 

time doğruluk ve muhabbetle hiz· 
met ve kanunlara ve nizamlara ve 
amirlerime itaat edeceğime ve as 

kerliğin namusunu, Türk Sancağının 
şanını hayatımdan aziz bilip icabında 

Gazı Antep 1'alisi, Halkevi Reisi Ve Vildyet Jandarma Kumandanı 
"Arık,. Köyünde :Tarihi Eserlerin Bulundı;/tu Yerde 

[ Y•zısı lçerld• J 



'Sahife 2 Türksözü 

Dünyadaki altın bu anı 

• 
1 o, 

• u Orta mekteplerde 

AMERiKA YE INGIL TERE BANKALARI AL Ti LA DOLU •• Öğretmenler için 
açılacak imtihan 

Teknik bir organ olan ( lnforma
tion ) un 21 Mayıs tarihli nüshasın· 
da şu satırlar çıktı : 

" İngiltere ve Hollanda bankaları 
altın satın alıyor . Sarı maden alıcı 
bulmaktan geri kalmıyor n 

Hayret edilecek satırlar .. Acaba 
altının alıcı bulmasının şaşılacak bir 
hadise gibi kaydedileceği garip bir 
devirde mi yaşıyoruz ? 

** 
Filhakika bugün, başlangıcı 1931 

e dayanan bir altın krizi mevcuttur. 
193J de lngiltere parasını düşür
meğe karar verdi. Bu hadise lngiliz 
lirasile altının talakı oldu. Bugün
den itibaren lngiliz bankası kanunen 
artık altın satın almak mecburiye
tinden kurtuldu. 

Bu suretle en mühim mahreçle· 
rinden birisini kaybeden altm için 
maceralı bir akibet başlamıştı. Fa
kat o bugün kendisinden yüz çevi
renlerden intikamını almaktadır.Çün
kü, bugün bütün işlerin emniyeti 
altının emniyetsizliğinden müteessir 
olmaktadır . 

Para buhranı,cesurca ortaya attığı 
bir garabetle altın bolluğunu refaha 
mani bir hale soktu . 

1931 de Londradan lacı alman 
altın Amerikaya iltica etti. Bu iltica
smda o kadar acele gösterdi ki, bu
gün, Amerikada altına garkolmak-
tan ve bu altın enfilasyonunun ni · 
zamsız bir fiyat yüksekliği doğur
masından korkmaktadır . Altın bol
luğu hayat pahalılığını mucip olur . 

Altm çok l 

Amerikanın eııdişesi beynelmilel 
altın istihsalatının bugün bütün re
korları kıracak bir dereceyi bulmuş 
olmasile bir kat daha artmaktadır . 
Ve bunun için denilebilir ki, dünya 
lüzumundan fazla altıfl istihraç et
meğc başlamıştır . Cenubi Afrika 
gibi eski ananevi altın ınüstahsillc 
rine Rusyada katılmıştır. 

1929 da bir milyon ons ( Bir 
ons 30,59 gram ) altın istihraç eden 
Rusya geçen s<·ne yedi milyon ons 
altın çıkarmıştır . 

Bu senenin başlangıcından İtiba 
ren Rusyanın dünya piyasasına arz 
ettiği altun mikdarı 100,000 kilodur. 

Bu yüz tonluk altun dünyada bir 
haylı heyecan uyandırmıştır . Hatta 
bir an geldi ki bu altun bolluğu 

karşısında alıcıların çekineceği c.le 
zannedilmişti . 

Müşteri arayan yiizbin kilo al. 
tun .. 

Nihayet son zamanlarda Ame
rika ile Moskova arasında bir nevi 
Gentlemen Agreement imza editmiş 
bulunuyor . 

Bu anlaşma da Amerikan hafr 
nesi doğrudan doğruya Sovyet altu 
nunu almağa razı olmakta fakat ne 
alacağı mikdarı ve ne de fiyatı ga 
rantı etmemektedir . Ve AmerikA 
anlaşmadan her an vaz geçmek ı;ak
kını da muhafaza etmektedir . ilk 
günlerden itibaren Cumhur Reisi 
B. R uzveltin , Nevyork iskelesine 
fazla mikdarda altun çıktığını gör· 
düğü zaman anlaşmadan vaz geçe
ceği veyahut altun fiyatını indirece
ği şayiası da dolaşmağa başladı . 

Bugün Amerika bir ons altuna 
35 dolar vermektedir . Ya yarın 30 
dolar ve5irse ne olacak ? 

Dominyonların heyecanı:- bu dü · 
şünce karşısında büyük altun müs. 
tahsılları olaR Avusturalya ve cenu
bi Afrika gibi ~ngiliz dominyonları 
heyecana düşmektedir . 

lmper"\torluk konferansı müna. 
.sebetiyle bu dominyorılarm murah · 
hasları Londrada tpplanmış bulunu· 

yor . lngiltere doıninyonlanndan tes · 
Jihatı için kendisine yardım etmeleri
ni istiyor . 

Bu takdirde dominyonlar lngilte
reye : 

- Pek ala 1. Fakat siz de altu· 
nun fiyatını ve istıkbalini garanti için 
biw yardım ediniz 1 diyebilir . Te. 
min edildiğinP. göre Maliye Nazırı 
B. Nevi!le Chambcrlain ile cenubi 
Amerika Maliye Nazın B. Havenga 
arasında şimdiden ehemmiyetli mu· 
zakerelcr de başlamıştır . 

Neville Chomberlain : 
- lmperatorluğun müdafası l 

diyor. 
Cenubi Amerika r.Maliye Nazırı 

ıse: 

- Altunun müdafaası ! cevabı
nı veriyor . 

Binaenaleyh dominyonları mem
nun etmek ve altın piyasasını müda· 
faa etmek içindir ki lngiltere banka. 
sı ehemmiyetli mikdarda altın satın 
almağa başlamıştır. Ve bu suretle 
Amerikan alıcısını ı yükünü de ha
fifletiyor demektir. 

Fakat bu sun'i tedbirden başka 
bir şey değildir. Çünkü lngiliz ban
kası altınla doludur. 

480 milyon lngiliz banknotu için 
525 milyonluk altın karşılığı var
dır. Yani 100 banknot içın 11 O al· 
tın lira karşılık demektir. 

Bu miktarda bir altın stoku lngi 
liz fiatlarmın muvazenrsini altüst et· 
meden daha fazla kabartılamaz. 

** 
Neville Chamberlain'in rolü : 
Binaenaleyh altın meselesi mev

cuttur, 
Beynelmilel stablizasyona dön· 

meden bu mesele nasıl halledilebi
lır ? 

Sarı m?denin buhranına sebep 
olan şey lngiliz parası ile altın ara
sında vukuagelen talaktır. O halde 
bu_ buhram ortadan kaldıraccık ted
bir de lngiliz lirasının altına avde· 
tinden başka bir şey olamaz. 

Halbuki B. Chamberlain daimi, 
altın etalonunun yeniden ihyasının 
yakın bir zamanda düşünülemiyece· 
ğini söyleyip durmuştur. 

Kendisine lrnnu teklif eden A
merika Cünıhur Reisi B. Ruzvelte 
ve Fransız hükumetine ( Hayır! ( 
demiştir. 

Çünkü frankın, lngiliz lirasının 
ve doların miıtekiısif bir surette is
tikrarını henüz mevsimsiz saymakta· 

1 

dır . 1 
Dominyonlann talebi ve lngiliz 

mali ve iktisadi mahafilin endişesi 
onu mütemadiyen red ettiği 

bir şeyi kabule mecbur edebilecek 
mi acaba? 

Kültür bakanlığının orta mektep 
kadrolarınc.laki boşluğu doldurmak 
için geçen sene açtığı imtihanlar gi 
bi bu yılda bir imtihan açacağını 

yazmıştık , Bu imtihanlara aid ba · 
kanlıkça tesbit edilen programı aşa· 
ğıya alıyoruz : 

15 haziranda Türkçe , 16 hazi · 
randa tarih · coğrafya , 17 haziran 
da riyaziye , 18 haziranda fen bilgi
si ve l'ioloji gruplarının yazılı im ti· 
hanları yapılacaktır . Her grupun 
imtihanları iki kısma ayrılacak , bir 
kısmı öğleden sonra yapılacaktır . 

Öğleden evvel ve öğleden sonra 
yapılacak imtihan süalleri ayrı ayrı 

zarflar içinde bakanlıkça gönderile· 
cektir . Zarflar imtihan komisyonu 
reisleri tarafından azaların önünde 
açılacaktır . Komisyonlar kültür di· 
rektörünün ı eisliği altında ve kültür 
direk.törünün uygun göreceği mual
limlerden ayrılacak a1.alardan müte. 
şekki! olacaktır . imtihan süallerine 
verilecek cevaplar en geç haziranın 
21 ine kadar kültür bakanlığına gön · 
derilmiş olacaktır . 

Kültür bakanlığı imtihan evrakı. 
nın tetkikini bitirdikten sonra ka,a
nanları ilan edecek , ayrıca şifahi 
imtiharlann günlerini de tesbit ede· 

\ 

rek kültür direktörleri vasıtasiyle 
kazananlara bildirecektir . 

Tarsusta bulunan 
Lahd şehrimize 

getirildi 

Bundan bir müddet evvel Tarsus 
bağlarında Roma devrine aid mP-r 
mer bir Lahd bulunmuştur . 

Bu Lahdın çerçevesi defne çe· 
lenkli ve aralan öküz ve koç başlı 
dır . Hiç bir yerinde kırık ve çatla
ğı olmayan bu eser Tarsustan şeh 
rimize gönderilmiştir . Lahd üzerin
de tetkikler yapılacaktır . 

Baytar müdürlüğü 

Göçmenlere alınacak 
hayvanatı muayene etti 

Vilayet Baytar müdürü Bay Adil 
Olgun evvelki gün yanında merkeı. 
mücadele Baytarı Riza Taşkın oldu· 
ğu halde Ceyhana giderek göçmen. 
)ere alınacak hayvanatın sıhhi vazi 
yetlerini tedik ve muayeneden geçir 
mişler ve dün şehrimize dönmüşler 
dir. 

nu un gözde beldesi 

a 
Gazi yurdda endüstri , ticaret ve ziraat 

Gaziantep : 2 ( Hususi muhabi · 
rimizden ) - Eski bir ticaret ve en
düstri kurağı olan Gazi yurtta bil. 
hassa dokumacılık tezgahdan maki· 
neye keçmiştir . Tezgah sayısı nor
mal vaziyetini muhafaza etmektedir. 
1913 de 5000 tezgah vardı . 

Bu mikdar şimdi 3000 ne düş. 
müştür . 2000 ihtiyat tezgalıda var. 
dır : Bu tezhahlardan elde edilen 
verim 1913 den aşağı değildir . 
Dokuma ve mütefer ri kısımlarında 
-çalışan amelenin sayısı ( 6200 ) dür. 
Antep alacalısının yurttaki şöh- 1 

1 reti pek geniştir . Hemen bütün or· 1 

tada ve- doğu Anadolu tacirleri bu · 
ra ile alakadardır . Geçen yıl bazı 
menfaat perestler dokumalar iizerin · 

de hilekarlığa kalkınışlarsada itti 
haz edilen tedhirler sayesinde bu
nunda önüne ge<,.ilmiştir . Bu me · 

yanda Aba , poplin , el ve yüz Ha
mam Havluları , jakör kuşakJar , 

boyun atkıları , yazlık elbiselikler , 
ot ipek elbiselikler , Aba perddik· 
ler , bez astar ve telada maruf ve 
muteberdir . iplik saten çoraplar 
tozluklar , erkek ve kadın gömlek 
ve bluzları Trikotajcılığı teş~il eder 

iş ban 
Hatay şubelerini 
yakınd~ açacak 
Hataydaki t~tkiklerini bitirip 

dönen ve bir kaç gündenberi şehri
mizde bulunan iş Bankası Müfettişi 
Sait Kuray dün şehrimizden Anka· 
raya gitmiştir . 

Kuvvetle sanıldığına göre ; iş 
Bankası Hatayda iki şube aç;ıcak· 
tır. Müfettiş Bay Sait derhan bu 
şubelerin açılması için Umum Mü
dürlüğe lüzum gösterecektir. 

Sergi 
Dün Gazi okulunda 

törenle açıldı 

Şehrimiz ilkokul talebelerinin sene 
sonu sergisi dün Gazi ltkokulunda, 
öğleden sonra saat 17,30 da törenle 
açıimıştır . 

Açılış töreninde bulunan kalaba
lık bir kütle sergiyi ziyaret etmiş ve 
tetkikler yapmıştır. 

Sergi bir kaç gün devam edecek 
ve halkımıza açık bulundurulacak· 
tır. Sergideki işler üzerinde seçım 

de yapılacaktır. 

Şehrimiz borsasında 
alım satım 

Adana borsasında alım satım her 
gün biraz <laha hararetleniyor. Dün 
Borsada yaptığımız tetkikatta , ar. 
panın kilosunun 102 paradan, buğ
dayın da 4-3,75 kuruştan alım sa· 
tımı yapıldığı görülmüştür. 

Erkek lisesinde 
183 Talebe doğrudan doğ

ruya sınıf geçti 

Dünkü yağmur 

Dün saat 13,30 de şehrimize ol· 
dukça şiddetli bir yağmur düşmüş 
tür. Yağmur 15 dakika kadar muh· 
telif nisbette devam etmiştir. 

Dün daha nerelere yağmur düş
tüğü hakkın 1 a henüz bir haber ala 
mamış isek de bugün elde edeceği
miz malumatı yarın bildireceğiz. Bu 
işlerle uğraşan dairelerden aldığımız 
malumata göre dünkü yağmurun Ce
nubu şarkiye doğru bol surette yağ 
dığı bildirilmektedir, 

Hayvan hastalıkla
rını gizleyenler 

hakkında 

Şiddetli takibat yapılacak 
Vilayet , ziraat Vekaletinden 

gelen bir emirde ; hayvan hastalık
larını gizleyerek baytar teşkilatına 
bildirmeyenler hakkında şid<letli 

takibat yapılması bildirilıni~tir. 

. 
ilk Okullarda 
Son sınıf imtihanları 

nihayet buldu 

Karneler veriliyor 

Şehrim;z f k Okulu son sınıf · m
tilıaıılaı ı 31 mayıs pazaretesi günü 
bitmiş oldugundaıı talebelere karne· 
lerin verilmesine başlanmıştır 

L :s::=::ıwı 

923 de yalnız yirmi Trikotaj Maki-
1 nesi varken bu yıl elli sekize çık

mıştır . Bunlara ilaveten lzınir , Is. 
tanbula kad:ır gönderilen Antep 
kilimleri vardır • Bir de köylülerin 
c.lokudukları kirkidi kilim vardır ki 
nefaset ve kıymet itibariyle diğerin· 
den daha yüksektir . 

Sanayi gittikçe makineleşmek
tedir . ( 70 )tezgahlı büyük bir men· 
sucat Fabrikasile ( 2000 ) iğli geniş 
bir i(Jlik fabrikası kurulmuştu • Buna 
bu yıl aynı büyüklükte bir iplik f ab· 
rikası daha ilave edilmiştir . 1923 
d.: bütün vilayetteki molör ve lıey
gir kuvvetleri ( 280 ) kcn bu mik
chr 933 de ( 1450 ) şa fırlamıştır . 

Gönderdiğim resim Gaziantep 
Valisi" , Halkevi ıeisi ve vilayet 
Jandarma kumandanını " Arılı ,, kö 
yünde tarihi eserlerin bulunduğu ıııa 
halde göstermektedir . 

A, E • . Tok oy . 

' 
Şehrirniz Erkek!lisesinde sözlüye 

kalmadan geçen talebenin adedi 
138 dir. 

Altıncı sınıftan 32, yedinciden 
29, dokuzuncuan 80, onuncudan 42 
olmak üzere ıs: çalışkan talebe 
doğrudan doğruya sınıflarını terfi 
etmişlerdir. 

Halk işleri 
bürosunda 

Vilayet Halk işleri bürosu faa
liyetine devam etmektedir. Yaptı. 
ğımız tedkikat neticesi anl&dığımıza 
göre; mayıs 937 ayı içinde büroda 
Halkımıza 321 istida yazılmış, 33 
kişinin muhtelif işl~ri takıb edilmiş· 
tir. Şu hale göre bir ay içinde bü
roya 354 kişi baş vurmuş bulunu
yor. 

Hilmi Dağcı Oğlu 

AQıkara mHhalli idareler umum 
müdürlüğü şefliğine tayin edilmiş 
olan vilayet mektubcusu Hilmi D.1ğçı 
Oğlu dün şehrimizden Ankaraya 
hareket etmiştir. Değerli memur, 
garda vali muavini başta olmak 
üzre bütün daire müdür1eri ve bi). 
umum memur ukadaşları tarafın. 
dan teşyi edilmiştir. 

Uğurlu yolculuklar dileriz. 

Sebzeler 
Artık iyice 
bollandı 

Şehrimizde hemen bütün sebzeler 
çıkmış bollanmıştır. Dün sebze ha
linde yaptığımız tetkikatta , sebze 
fiyatlarının oldukça düşmüş oldu· 
ğunu gördük . 

Domatesin kilosu 10-15, taze 
dolmalık biberin kilosu 50 kuruş , 
salatalık biberin 1 O tanesi beş ku· 
ruş, bamyanın kilosu 12,5, kal.:>awn 

kilosu 2 kuruş, mısınn tanesi 2 ku. 
ruş, Ayşe kadın fasulyesinin kilosu 
3 kuruş, bezelyenin kilosu 10 ku-

ruş , taze asma yaprağının kilosu 
7,5 kuruş, koruğun kilosu 10 kuruş, 
şeftalinin kilosu 10 kuruş, kaysının 
kilosu 15 kuruş , patlıcanın kilosu 

60 kuruş , salatalıf;ın 15 tanesi 5 
kuruş, kirazm kilosu 1 O - 15 kuruş· 
tur. Yeşil elmanın kilosu 5 kuruş , 
taze patatesin kilosu 7,5 kuruş,taze 
sarımsak kilosu 20 kuruş, yeni dün 
yarım kilosu 1 O kuruş , maydanoz , 
nanenin demeti 1 rer kuruş, taze in· 
cirin kilosu da 20 kuruştan satılmak. 
tadır . 

~ ~ ~Haziran 1937 

Ceyhan nehrır. 
bulunan cesed 

bir. Ceyhan ; 2 [ Hususi muba ~ 
mizden ] - Dün sabah . saat 8 
kasabanın yanından akan Ceyh;;, 
mağında bir cesedin geçtiği { .

16 müş ve keyfiyetten haberdar edı S 
zabıta cesedi ırmaktan derhal dış' U 

tnd·· rı çıkarttımu~ır • • . fi U 
Cürııburiyet Müddeiumurni!I 

hükumet doktoru cesedin bulu# B 
ğu mahalle gelerek cescd üze~ '1liıde 
icabeden tetkikat \yapmış ve n,tı~ desi i 
de 40-45 yaşlarında bir erkek ~ '1lek l 
san cesedi olduğu anlaşılmışbr. ~ ~ınle 

Yakalanan bu cesedin kime dl talya 
olduğu anlaşılamam1ş ise de, bun~ d.~ da 
üç dört gün evvd Kadirli kazası Urrne 
}erinden 40-45 yaşlannda bir 1' lcre d 
sın Ceyhan ırmağına düştüğü ve; Yolda 
cesedin de ona ait olduğu ihtİrfl Jf harek 
ne binaen cmaze muvakkaten d h n D( 
edilmiştir. alk., ı 

Cesedin, hüviyetinin meyd.rJ t 
çıkarılması için Müddeiumumilik tJ b~n Yt 
kikatı derinleştirmektedir. ır an 

nı _____ _..,..,. _____ __,.. tini t 

1 k • JJ"' •• d f ,.ı Yükse ra mı ı mu a "daha 
Ôylc 

nazırı fan J 

Şehrimizden 
• 

geçıyor 

~Öınü 
çuk i 

ham 
ilerifc 

Ş 2 ( T .. k .. - h bi/vtisa 
:ım : ur sozu mu a ofk 

den ) - burada bul~nan. Irak ~1 
tekil; 

Müdafaa Nazın Abdullatif Nurı f" add 
bugünlerde şehrimizden hare~fıihvc 
ederek Ankaraya gidecek ve ort ki b 
da seyahatini Londraya kadar ut' ıaik i~ 
tacaktır. y 

-=="'!~==~~~-:ım~~Upe 
~arıda 

Su işlerinde ckstil 
1 Yret 

ikinci mıntıka müf etti~~~ 
geldi 937 

. b 
Su işleri ikinci mıntıka müf et~ca~ı 

Bay Nadir Antmen Ankaradan şe; it 
riınize gelmiştir. ıctte 

Memurların hazirtıfıi Y~: 
maaşı ldu 

oku 

b··ı1:ctalc 
Maliye Vekaleti , devlet u" 

sinden maaş alan bilumum merll11 ın 
)arın haziran aylıklarının 936 p1f t' ~l 

•• ' lSt yılı kadrolarına göre verilmesını 
kalılara tebliğ etmiş bulunmaktadıf 

Maliyede: ın h 
ıak iı 

f
. A b" 1ıııt ga Tas ıyeye ta ı memur tde 

o . 
Ankaradan alınan haberlere g Cİ 

re maliyede tasfiye edilecek 111tışları 
J 1. . h · tıı'•anı mur arın ıstesı azır anmış ve 

tık edilmişti.. B 
Tasfiye- edilecek memur yek(ı!l(ı 

300 dür. Bu memurlara hizrt1 )ı s 
müddetlı=rine göre takaut ınıt'' la 
. tnı 
bağlanmaktadır. f 

Adana merkez maliyesinde tj,ir,, 
fiye edilecek memur bu sene ~rna 
mülhakattan birkaç dane oıdut 
haber alınmıştır. luru 

Zabıtada: 
1lcrj 

>er, 
ll 
>ul 

Cürmü meşhut ~ 
Mustafa oğlu ayrancı Os111• , l 

isminde birisi, Kantaran mahaUesitl' c 
de Nadir kızı F atmaya aid bir ~~o h 

k 
.. 111ıı a 

zuyu çalarak götürür en cur 
meşhut halinde yakalanmıştır. 9' 

Sabıkalı kumarcılardan Ha fl'\ 
oğlu Fahri, Ali oğlu Yusuf, OiJrol;ılt) 
oğlu Mehmet ve Abdulla~ 0~ r. 
Acar Mehmet isimlerindeki d f 

kişi tenha bir yerde kumar 01'1:, ol 
ken zar ve paralarla birlikte ya 
kalanmışlaıdır. 



Ham maddeler 
iktisadiyatinda ihtilal 

Pamuk için yeni bir istikbal 
S '" ........ h m maddeler dünya 

u_.n ı bir surette yapılan : · ş bir yer alıyor 
lldustrisinde gün geçtikçe da a genı 

mümkün olduğu gibi tabii madde
lerden çok daha kolay boyamak ta . &rlin : 26 ( Hususi muhabiri· 

~en) - Dünya mamulat mad· 
1 iktisadiyatamn mihveri değiş· 

't üzeredir. Bu değişmenin ilk 
rnl,si Almanyadan başlamış ve 

talyaya geçmiştir. Bugün Japonya· 
~ da yer bulan bu hareket çok 
rrned'1l diğer bir çok memleket· 
re de geçecektir. A lmanyamn bu 
olda ne kadar ilerilediğini ve bu 
•rcketin )ol göstericisi olduAunu 

Düsseldorf er de açılan "yaratan 
ile se • . k d' " rgısı gösterme te ır. 

&n ~ sergi ilk defa olarak b~ ~ 
. Ycnı sun'i mamulat maddelerım 
r arada tophyor. Buradaki suni 

. . rnat!deler, tabii maddelerin ye
~ tutınak için yapıldıklan halde 

sek vasıfları sayesinde onlardan 
ha kıyınetli bir mevki almışlardır. 
le ki tabii maddeleri kıht olmı· 

~n lngiltcrc ve saire memleketler 
Olnürden suni benzin ve suni kau 
ulc • ırnaline başlamışlardır. 

Dünya iktisadiyatında bu sun'i 
rnaddeler işinin ne derecede 

CJil d' b"" -k . e ığini Almanyanın en uyu 
liaad mecmuası olan "Oie Deutsche 
olkavvirtachaft mükemmd bir 
kilde izah etmektedir. Suni ham 
. ddcler imali dünya iktisadiya~n 

. •hvcnni olcadar detiştirmektedır 
• bugünkü haJe bir iktisad ve tek· 
k ihtilali denilebilir. 

Yeni sun i maddeleri saraya k~ 
p ehemmiyetine röre sayan yu
rıda adı geçen iktisad mecmuası 
katil sahasında suni yün imalanın 
Yrete değer bir şekilde artbğın& 
Ydcdiyor. 1933 te 5000 ton olan 
r irnalit 1936 da 42.000 ton~, 
37 de takriben 75.000 çıkbğı gı· 
bunun 1938 de 100.000 tona va
ğı zannedilmektedir. 
İtalya ve Japonyoda ayni nis

tte artan bu imalat, fngiltcrede 
Yeniden inkiıafa başlamışbr. Su

YÜn her şeye uymak kabiliyetinde 
Uiundan sanayi mahafilinde ona 
kurna maddeleri arasında Cha· 
eoo ismi verilmiştir. Bu ~uni yü · 
tabii mensucat maddelerinden 

ınuk, yün, keten hulasa her hangi 
· · her nisbette karıştırmak 

-- Neye yarar.. Bana lazım ~ 
hcrşcyi biliyorum. Makaleyi yaz· 

k için bunlar bana kafi. Nerede 
gazete makineye verilecek. ~ay· 
ecek vaktım yok; diyerek Limase 
ci defa yine Bibinin kindar ba-
llrı karşısında muıarf crane, mat. 
nın yolunu tuttu. 
Bigulo 49 numaraya giderken: • 
- K" 1 .. . bu cinayetı or o ası canı k" 
saat geç yapsa nolur san ı .. 

laıtıan Şafak gazetesi makineden 
tnışolur. 

Bu havadisi ilk defa bizim F e· 
"!aı.nıış oluıdu. Alacağın olsun 

o~· Diye söyleniyordu. .. 
.. t( ayı döndüğü zaman otel mu· 
t' apış'ın telefonla akhtı haber 
:~ '?ai Yetinde seçme polislerle 

11 t~nayet rnahalline gelmiş olan 
ldll. enin lcorniserini 1 karşılarken 
l\o ..... · -

·••l&cl'! 
- 1) • 

t '-'uk'&b~l le otelinizde bir cina• 
-.....u udu?. 

L 1~Cy~ ' 
11at ..,,ı_ t Bay komiser okadar 

1 ""•d , - N ar ıneşhur bir otelde ... 
rtıüt~:: ~1P•lırn tali.. Mamafih 

• .'«lf ~•nay t' .. ı_.-.ıı.,....qc •çın c ın sahnesini gor· 
1
- lrı~l~~abcti seven Amerikalı. • •t~ .. 

aııın otelinize dolar· 
- Be 

nı.a.y~~ reklarn olacağına hiç 

mümkündür. I .1 Son keşfedilen bir muame e ı e 

karşı dayanıklığını da el· 
onun suya b 

k .. mkün olmuş ve u su· de etme mu 
1 .. den hiç bir farkı kalmamış· 

ret e yun d b . 
M nsucat sanayiin e u yenı 

tır e k h .. 
ke~fin ehemmiy~tini anlama enuz 
mümkün değıldır. 

Amerikada artık pamuk koz~ 
)arının toplanmaması ve pam~k fr 

köklerinden kesılerek 
danJarının d .b. 
kozaları ile beraber ol uğu gı .. ı su· 
. .. imali fabrikalarında yuksek 

nı yuntr h m madde olarak kullanıl· 
kıymef_kı . aı'leri sürülmektedir. Çünkü 
ması ı rı f b•A 

d ide edilecek elya ın ta n bun an e 1. ı 

k 1 f ndnn daha değeı ı o a· pamu e ya ı .. 
cağı ümid edılıyor. . . . 

Alman tekstil endüstrısı bu sunı 
lAt abancı memleketlere de 

mamu a ı Y •• 
b lamıştır. liu sanayıın 

satmağa aş ·· · ld 
k .1 ilemeye musaıt o u· daha ço ı er .. 
b.. ..k delil Alman gum· 

ğuna en uyu h . . 
rüklerinde bu mamulat i racatı ıçın 

1 tadilattan da anla:,ılıyor. 
yapı an 

Suni Alman kauçup tla_ 

b cı memleketlerde büyük bir 
Y• an dd 1 

l .. k y .. ndıran suni ham ma e er. aaau.. V • 
<l biriciir. Son zamanlarda ara 
,;:a kimya tetkikat enstitüsü alkol. 
dan suni kavçuk yapmaga nıuvaffak 
olduğunu ilin etmiştir. lngilttre de 
suni kavçuk imalile alakadar olmuş-

tur. 
lmperial Chemical indüstries 

Ltd. "Neprenc-11 isminde biri suni 
kavuçuk imal etmiştir ki buda Al· 
man bunesi gibi k()mür, kireç ve 
tuzdan yapılmaktadır. Mamafi lngil· 
tere mamulatının fiatı tabii lcavuçu· 
ğun üç mislidir. Laki~ ~u kavuçuk 
da Alman kavuçuğu gıbı sı~.aklığa, 

ğ e hamızlara karşı tabıı kavu· ya a v • . I . 
çuktan daha mukavemetlıdır. tgı· 
lizler Almanların \cullandıklan aynı 

dd 1 · kullanmakla beraber Al· 
ma e erı b"' k 

• . kavuçuğunun fiatı ta ıı a man sunı f 1 • ktan ancak yüzde altmış az a. 
vuçu h .. tec· 
d Çünkü lngilterede enuz 

ır. b amu· 
~ b devresinde bulunan u m 

ru e d J G Farbecindust· 
}at Almanya a · · . 
. f dan bir senedenberı mun· 
rıs tara ın 

937 

- Bana izahat verin bakalım .. 
- Lakin ben de çok birşey bil· 

miyorum. Daha şimdi g_tlip bana 
h ber verdiler. Dün oğleden sonra 
o:ele gelen bir yolcu bu odaya inmiş 

b sabah odayı açınca bu halde 
~ u k 
bulmuşlar. Kendisi de odada yo .. 
Nere} e gittiği de meçhul.. 

Acaip .. 
_ Müthisl.. 

Bu adamın hüviyeti? 
Vallahi komiser daha kayıd: 

kmadım. Biliyorsunuz kı 
larıma ba k c"ıddidir. Defterle· 

- sese ço 
bu mues mükemmel surette 
. t saatına . d 
rım saa ı . d" bakıp hir dakıka a 
tutulur. Şım 1 

•• 

. cevab verırım. - ..ı 
sıze - Peki öyleyse bir defa ouayı 

Yene edelim, d 
mua d K haberi olma an 

Bu sıra a apış, .. 
. B' 1 u gor· 

d.1 · · dinlıyen ıgu oy ken ı erını . . f. an 
.. .. H" ddetinden gözlcrını ınc 

muştu. ı 

gibi açarak hırsla: 

Türk sözü Sahife : ~ 
:z:::s __ • 

tazaman yapılık sanayide kullanıl· 
maktadır. Bunayi keşfeden profesör 
Dr. Hofman'in bir b«-yanatına göre 
yeri buna fabrikaları işe başladık. 
tan sonra bunanın fiatı bir kat daha 
ucuzlayacaktır. J. G. Farbenindust. 
rie'nin suni kavuçuk imali için • sf\r· 
fettiği para hayrete değer bir de· 
receyi bulmuştur. Buna G. M. B. H. 
Şirketinin kapitali 30 milyon markı 
geçmeHedir. Buna ihracatı küçük 
mikyasta da olsa başlamış bulunu 
yor. 

Asri.sinemada 

Almanyada Alominycm de s~n 
senelerde pek geniş bir kullanış sa . 
hasını şgal etmeğe başlnmıştır. 

Bu maden seneden seneye ba
kır, kalay ve kurşunun yerini tutmak
tadır. Böytece Almanyada 1933 de 
18.000 ton azalan alominyom İma. 
]atı geçen sene \'iae 98.000 tona çık
mış ve bu sene zarfında 100.000 
tonu geçmiştir. 

13 yaşında anne 
Birleşik Anıerikada henüz yirmi 

yaşında bulunan Potter adlı bir 
amele 1935 senesi 8 kanunevvelde 
11 yaşında bulunan bir kızla evlen 
mişti. Bu evlenme reisi cumhurun 
hususi müsaadesi alınmak suretile 
olmuştu. Şimd i 13 yaşında bulunan 
minimini gelin, dünyaya bir erkek 
evlad getirmiştir. 

Şarkta ve Af rikada 12 - 13 
yaşına girmiş olan bir kız, kadın 

addolunabilir. Fakat Amerika ve 
Avrupada 13 yaşında bir kız, küçük 
bir çocuk demektir. 

EHRAMLARA INANMAk 
Aleniüs adında bir adam ciha

nın en garib mezhebferinden birinin 
şefidir. 

Bu mezhebin esası ehramlara 

2 Haziran çarşamba akşamından itibaren bu sene
nin eo güzel ve en müstesna bir filmini sunar 

( Kara Güller ) 
Lilian Harvey-Willi Frich 

Bu seneye kadar çevirdiği filmlerin en muhteşemi, en cazibedan,en güzel 
şarkılarını, en nefis danslarını bu gece siıin için hazıı ladım. 

L1LIAN HARVEY 
Ayrıca : Umumi istek üzerine 

Vahşiler geliyor 
Heyecan ve sergüzeşt filmi 

PEK YAKINDA : 

Esrarengiz dağ 36 kısım 3 devre 
8169 

Mamafih Almanya alominyom 
imali için lazım olan Bauikst ismin
deki killi toprağı hariçten getirtmek· 
mecburiyetindedir. Lakin ne de ol· 
sa bu, bakır, kalay ve kurşun idhali 
içiıılazım olan dövizden daha az dö· 
vize ihtiyaç göstermektedir. 

inanmakdır. Bu mezheb salikleri. iti ,--------·-----,, 
kad kuvvetile su üzerinde yürüye· Sarıkışlada and 

Almanyanın pek yakında bu top
rağa ihtiyacı kalmıyacaktır. Vereinig
te Aluminium Verke A. G. ve Es· 
sendeki Theodor Goldschmidt A. 
G. ile beraber Alman killi topra· 
ğından sun'i şekilde alominyom killi 
toprağı yapmanın çaresini . bulmuş
lardır: 

Cam mamulitta ve madenleri 
yerine geçmektedir. Artık bakır bo· 
rular yerine cam borular yapılmak· 
tadır. Ataşe dayanıklı olan camlar 
sanayiin muhtelif şubelerinde kulla· 
nılmağa başlanmıştır. 

Kurşun geçmiyen ve kırılmayan 
zırhh camın keşfi cam sanayiinin in 
kişafı için yeni yollar açmakıadır. 

Yeni sun'i bir madde de teçine taz· 
yik edilerek elde ediler. sun'i bir 
maddedir. Bu maddelerin son sene. 
lerde sanayide kullanılması yalnız 
Almanyada değil bütün dünyada ve 
bilhassa Amerikada artmıştır. Her 
türlü laboratuar, eczane ve diğer 

endüstride şimdiye kadar kullanılan 
kalay kaplar yerine de bu maddeden 
yapılan kaplar kullanılıyor. 

Bundan başka bu maddeden rad. 
yo aletleri mahfazası ve bazı oto· 
mobil ve makina kısımlarının şi'lldi. 
ye kadar NE madeninden yapılan 
kısımlarının imalinde de kullanılmak 
tadır . 

Sun'i reçine ihracatı da " Deut· 
sche Volksvirtscahft ,, gazntesinin 
yazdığına göre son senelerde art
mıştır. 1935 te 2200 ton sun'i re -

bileceklerine inanıı lar, halbuki pek 
çoğu yüzmek bile bilmezi 

Bu dinin esası ehramların zavi
yelerini ölçmeğe nıüsteniddir ve şef 
Bay Aleniüsün bu vaziyetlere istina. 
den bulduğu neticclete göre, kıya· 
met 1951 senesinde' yani bundan 
yirmi sene sonra kopacaktı r. 

YEŞiL ELBiSE 

Geçenlerde Pariste Lotet) a is 
minde genç ve giizcl bir dul kadın 
yeraltı şömendöferinde katled ı lmiş· 
tir. Bu facıanın reıık ile alaKası ol· 
duğu sanılmaktadır. 

Madam, tam üc siyah matem 
elbisesi giydiği halde ilk defa ola· 
rak yeşil elbise ile dışarı çıktığı gün 
katledilmiştir. 

Cinayet, yeşilden hoşlanmıyan 
bir kimsenin eseri midir aceba ? di. 
ye düşünülüyor. 

Çünkü Arman Bermar'in yeşil 
renkten korktuğu meşhurdur. Bu 
yeşil renkten korkunun hır cinayet 
ile alakadar olabileceği şimdiye ka· 
d<tr hiç akla gelmemiş idi. 

çina ihraç edilmiş iken 1936 da bu 
mikdar :S,5 milyon rayş mark kıy· 
metinde 2900 tona çıkmıştır. Bu 
maddenin yapılma usulleri gittikçe 
iyileştirildiğinden daha ucuza mal 
olmakla ve bu nisbette ıhracat mik. 
darı da artmaktadır. 

Bu maddenin en çok ihraç edil
diği memleket lsviçre olup Alman· 
yanın bütün ihracatmın altıda birini 
tutmaktadır. ikinci derecede Dani
marka gelir ki bu memlekete yapı· 
lan ihracat da son zamanlarda pek 
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r· ra Nakledenler 
, .. M7°Bekfl~ Nihad Tangüii&r 

- Senin ne işin var burada? Ne 
istiyorsun? Diye haykırdı. 

Bigulo bu iltifata cevab vermeğe 
lüzum görmeden komisere döndü ve 

teklif sizce: 
Nasılsınız Gers diye hatırını 

sordu. 1 H" _ o .. Siz misiniz Bigu o.. ıç 
de vaktınızı boş geçirmiyorsunuz. 

Adalet, Fecir gazetesi mümessilinin 
bulunduğu yerlere inecek kadar 
ucuzlamadı. 

- Evet konıiser.. Fakat göıii 
yorsıınıız ki biz sizden evvel davra. 
nıyoruz. 

Mahalle komiseri daha Biguloya 
cevab verıııeğe mevdan kalmamıştı, 
salonda bir patııdı koptu. 

Kısa boylu, kupkuru, sapsarı. si· 
nirli bir adam polisleri yararak içeri 
giriyordu: 

- Allo .. Cinayet odası burası 
mı?. 

Komiser Gers yeni geleni saygı 
ile selamladı. Bu küçük adam, Em. 
niyetiumumiyc dairesinin en meşhur 
polis müfettişlerinden Panariydi. 

- Onbirinci kısım -

(Penarı cinayet mahallinde] 

Adliye sarayında Panariden bah· 

TÜRKSÖZID 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - lıanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . l., ________ J 

çok artmıştır. Bu senenin ilk üç ayın 
da Holandanın aldlğı miktar da ge· 
çen senenin iki mislidir. Bu madde· 
nin yalnız Belçika, Fransa, Avu~tvr 
ya v.: Çekoslovakyaya yapılan ihra· 
cat hilhassa artmıştır, Dünya pazar· 
larında deri f ıatlarının yükselmesi 
bu sun'i derinin daha çok satılması· 
na sebep olmuştur. Kimya endüstri. 
si son senelerde sun'i debagat ınad· 
deleri de keşf etmişlerdir. 

y ~ni sunıi ham maddeleri yapan 
Alman endüstri ve tekniğinin ilk ga· 
yesini " Dcutsche Volksvirtschaf t " 

gazetesi şu şekilde hulasa etmekte
dir . Almanya yabancı memleke~ler· 
den ham maddeler satın almak ıh· 
tiyacmdan kurtarıp memleketi mü· 
dafaa, iş ve döviz siyasetinden müs· 
takil etmektir yaptığı ham maddele. 
ri yabanci memleketlere satacak bir 
derecede imal ederek memlekete en 
büyük hizmet görmüştür. 

- Birinci salıif e:ien artan -

olan çağdaş telakkilere uygun ileri 
bir vatandaş olmanın da sırrım öt
reniyor. 

Yazma, okuma, spor,yurt bilgis~ 
hayat bilgisi , tarih ve nihayet bu 
memleketi kalkındıracak olan vücut 
ve kafa ahengini .... 

Kültür Bakanımızm geçen gün 
Kamutaydaki sözünü, bu vesile ile 
de nasıl hatırlamıyalım ? Ordu en 
büyük mektebimizdir. 

Ordu; kafa ve vücut gelişimiyle 
inkılap kadrosuna hazırladığı Meh
metçiği ziraat, ekonomi, bayındırlık 
bilgilerile de cihazlıyarak Türk kö 
yüne bir kalkınma unsuru olarak 
göndermektedir. 

Mehmet köyüne şehir ve mesut 
hayatın mümessili olarak dönüyor • 
Ankara bozkırının üzerinde yeşil bir 
şehrin nasıl kurulduğunu , toprak 
altından kaçan suyun vatandaı em· 
rine nasıl verildiğini, ileri ve modem 
hayatın bütün icaplarını , içinde ya· 
şıyarak öğrenen ve böyle yaşamak 
onda ahlak ve şııur haline gelen 
Mehmetçik köyüne de ayni hayata 
yaratmak iınaniyle gitmektedir. 

Kazanç itiraz 
Tetkik komisyonu azalığı 

Seyhan ~ azanç tetkik itiraz ko· 
misyonu a1.alığına Ankaradan bay 
Baki tayin edilmiştir. 

sedilirken ona birçok unvanlar verir 1 

ferdi. Jurj, Avukat, Müstantık her.şey 1 

derlerdi. Çünkü o, bu işlerin hepsi. 
ni yapmış ve hepsinden <le muvaffa. 
kiyetle çıkmıştır. Dairesinin önünde 
akşam s:ıbah her boydan iş adam 
lan gazeteciler toplanırdı, mühim 
bir cinayet oldu mu onun şahsi}·eti 
ba~ka Adliye memurlarını gölgede 
bırakır. 

Panari ne 4erse desin onun üstü. 
ne aldığı her işde öyle, her zaman 
muvaffak olduğu iddiası pek doğru 
değildir. Yalnız şurası var ki, onun 
muvaffokiyetsizlikleri bile şöhretini 
arttırmıştır. 

Mesela, l azan onun yakaladığı 
haydudlar mahkeme önünde nihayet 
berat edip çıkmışlardır: ~Fakat Pa 
nari altında kalmamıştır, O, kendi 
ilmi metodunun yanılmaz olduğun· 
dan suç sahibi olmasına imkan yok· 
hı. Yanı lan kendisi değil ötekilerdi. 
Panarinin otele girişi gözden kaç. 
ınadı. Polis memurları kendisini bir 
Polis Umum Müdürü kadar hürmet· 

Panari yeni polis mektebi me
zunlarından hatla yarınki mektebin 
adamlarındandır da.: diyebiliriz. O, 
hiç bir ananeye riayet etmez, eski 
zamanın komiserleri, polis müdürleri 
nekadar değerli olursa olsun Panari. 
nin yanında onların adı aııılamazdı. 

O, hiç bir üstad tanımaz, yalnızken· 
dine denk olarak bir Şerlok Holme· 
si belki kabul edebilir. Çünkü bir 
Şerlokholmes hakiki bir adam değil 
Kenen Doyle'nin muhayyelesinden 
çıkmış bir şah iyet, nihayet bir ro· 
man kahramanıdır. 

Panari bazan kendi kendine: 
- Ne yazık. Kenen Doyle be· 

nimle tanışmadı. O benden çok mev 
zular alabilirdi. Hem de hakiki vak 
alara aid.. Bununla beraber benim 
muvaff akiyctlerimden de büsbütün 
habersiz olsa gerektir. Çünkü ro· 
manlarındaki kahramanların kullan 
dığı teknik, metod, aynen benim icad 
ettitim metoddur. 

le selamladılar. Mösyö Lersel önün
de saygı ile eğildi. 

Onun geli~i Bigulo'da bile bat
bir tesir uyandırdı. Mösyo Kapife 
gelince; bu meşhur polis adamına 
hemen hergün gazetelerde çıkan fo. 
tograflarından tanıdığı ve de~erini 
öğrendiği için böyle namdar bir •· 
damın karşısında bulunmağa Veli~ 
olan cinayeti adeta takdia edeceli 
geldi. 

Panari, bu saygıL kal'fJl•alar• 
alışık olduğu için aldırmadan.odaya 
girdi ve bir bc.kışta her tarafa röz 
gezdirdi: 

- Demek ki cinayetin irtiWp 
edilditi bir buruıdw öyle rm7 

- Sonu var -
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ÜRK SÖZÜ 

Türksôzü 

bahçesi 
1 C. H. P. Kadirli ilçe yön

kurul başkanlığından : 
Üç bin dokuz yüz dört lira kırk 

sekiz kuruşluk keşfi havi Kadirli ka
zası parti binasının mevcut planına 

açıldı 8170 

Adana Borsası Mua. _,ı 
--------------............ ......,,_.--""!'P~-~------~----PAMUK ve KOZA 

Kilo Fi}ab 
CiNSi En az En çok 

uygun bir surette fenni keşfi .daire- Kapımalı pamuk- -
sinde mevcut mnkavele ile yapılması Piyasa parlağı # ~----1-----1--------

K. S. K. S. Kilo 
?" ~ -------

A -TECILIK VE MATBAACILIK için on beş gün müddetle eksiltmeye Piyasa temiz""i --'.~. --ı-----ı----------
konulmuş olduğundan bu müddet ı-.,.-ia-=-n-e~l----"---

-.,---.,.------ı.-----1------1--------içinde taliplerin C. H. P. Kadirli iane 2 

ilçe yönkurul Başkanlığına müraca· -~~~::~ 
ııa ar Reklam bir ticaretha

nenin, bir müessesenin 
en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

Türksözüne veriniz. 

C• ı d 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek 
1 er istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
rı-nkli ve zarif bir kapak bölgı-de ancak Türksözünde 
yapılır . 

atları ilan olunur.8171 3-5-8 ı---------..;....---~-----...;.,------.... 
YAPAGI 

Satılık bahçe ve mağaza Beyaz 1 S""i ""a'h ______ ----ı---- -------

Adanada Verayicisirde Cumhu· Ç 1 G 1 T 
riyet fabrikası karşısında arsasile -~:s:res --l-=~--''----;ı-------~~~~-~-_-------

Re 1. ı·şıer Müt~nevvi Tablar Resmi evrak, cedveller, defter· 
ren klı h e r ler, çekler, karneler kağat,zarf, 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözii- kartvizit ve bilumum tab işlerini1, en kısa bir zaman 

beraber sekiz yüz üç arşına terbiinde ı-v:c:-p-..-.,-...----ı 
Yerli "Yemlik., 

bir bap taş mağaza ve yine Vera· ., "Tohumluk,. ----ı---- ------
yicisirde Memleket hastane.i arka- --------"'-..,-..:-:_-J_U_B,_U;...._B_A_T_.....ı. ______ .,... 

da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
niin Otomatik makinalaı!r.da yaptı- yapılır . sında ve Seyhan nehri sahilinde Buğday Kıbns --~-------

eşcaıı mütenevviayı havi on sekiz Yerli ---ı 
rab~lirsiniz . . . . .. 1 .. .. .. 

Ki aplar E.~e.:Ierınızı Turk- Gazeteler Turksoz~ m~~-
sozu matbaasında baası"Turkso-

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

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

Ü KSÔZU Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 
._.__.._._.ma:-=ıı:.--ıam ............................................... 1111111_ 

dönüm bir bahçe satılıktır . Talip 
olanların Doktor Operatör Bay Ah· 
met Erzine müracaatları . 

3-5 8158 

Bugece nöbetçi eczane 
Eski oruzdibak civarında 

Fuat eczanedir 

.. .. Men tane 

3,75-- _4 __ _ 
--- ----1-------

Arpa 
-Fas-u~ly_a _____ _ 

Yulaf ---- ------ --
-Del'"ic-e------ı---ı-----ı 

-Kuş yemi 
Keten iô.-hu_m_u ___ _ 

---ı-----ı 

-----1------·-------
-Mercimek -------
1-,..----------ı -----ı----- --------Susam 

UN 

1 
?ört yıldız Salih 770 
uç .. .. ı=740 __ _ 

;E -~ -Dört yıldız Dog-ruluk 775 
~ - üç " ,, - 745----
::ı c -r'c'"""c---'~-------0 ~ Simit .. -1000 
~ i; -Dört. yıldız Cumhuriyet -ij(j()"--

" .. 

mutlaka yeni Eczaneden BELEDİYE İLANLARI 2/6/1937 Sanı .. , Pen• _'ş_:a_:~_::ıy_n~a-~e_aı~_:~_tır----;.ı 
~------------------------- Hazır ı 7

7 
J 26 _.;;L;:.:ir•::.,•,----.,------1'--

M d 1 
1 07 Rayişmark 1 

Yaptırınız 
1 

T:~ı:uzva v:~eli 7 j09 Frank ( Fransız ) ı-6 .. 217
3 1-Evvelce pazarlıkla yapılacağı ilan edil~n sekiz bin dokuz ) üz yirmi ---------:1--=--__ Sterlin ( ingiliz ) 

dört lira doksan altı kuruş bedeli keşifli asfalt cadde kanalizasyonuna yi ;_H_i_nt_ha_z_ır _____ 1_6 -11...Q! Dolar ( Am""e~ri~k~a"'")--1_12..__.1 ne talip çıkmadığı görüldüğünden bedeli keşfi halihazır rayice göre yapı- Nevyork 12 66 Frank ( isviçre ) 

Ye • 
1 eza ne 

Taze ve temiz ilaç yapan ve ucuz 
satan bir eczanedir 

Yeni Eczanede her türlü lastik eşya,kolon
ya, pudra , lavanta ve bilumum yerli ve 
Avrupa po.rfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

8100 17 

YENİ ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden: 
Taru 

No: Mevkii 

17 Keçeciler 
9 lfalııtarsus 

10 Kcıneraltı 
24 Abidin paşa 
20 Karasoku 

caddesi 

Müstecirin ismi 

Yasin 
Duran 
Kunduracı Dede 
Hacı oğlu Alı 

Mustafa 

Muhammen 
Cinsi bedeli 

Dükkan . 50 

" 71 

" 25 
.. 100 
.. 15 

18 .. Boştur ,. 15 
24 .. Silahçi Ahmet işgalinde .. 15 
29 Köınur pazarı Hulusi 15 .. 

186 Kapalı çaışı Bahıi Akın ,. 150 
118 Yağcamii civarı Dokumacı Edip ,, 80 
120 ,, Mehmet " 280 

53 Taşçıkan Sadettin 100 
• 

2 Müze civarı Ahmet oğlu Hüseyin Mağaza 120 
18 Siptilli Abdülgafur Dükkan 130 
4 K?.rşıyaka Bekir • 15 

24 lcadiye bağlar yolu Veli işgalinde Mağaza 75 
Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlakin biıer senelik icarları 15 gün 

müddei le açık artırma yolu ile müzayedeyeçıkarılmış tır. ihaleleri 14-6-
937 pazartesi günü sa1t 14 de defterdarlık satış komisyonunda icra kılı
nacaktır. isteklilerin Yo 7,5 teminat akçalarile müracaatları ilan olunur. 

8162 30-3-8-12 

lan ilave ile dokuz bin altı yüz otuz liraya çıkarılmış, ve tekrar pazarlığa 
konulmuştur. 

2- Muvakkat teminatı: 722,25 kuruştur . 

3- ihalesi Haziranın 30 uncu günü ak~amına kadar her hafta pazar· 
tesi ve perşembe günleri saat 15 de toplanan Belediye daimi encümenin· 
de yapılacaktır . 

4- isteklilerin şartname, keşif ve sair evrakını görmek üzere her gün 
yazı işleri kalemine ve ihale günleri de teminat makbuzhrile birlikte bele· 
diye encümenine müracaatları ilan olunur. 8161 4 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 1 
KAYADELEN 

Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kaya delen 
Kayadelcn 

Kaplarına kimyagerlerin elile dolc!uı ulan bir kri~taldır 

Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su dt"ğil, sıhhat ve gürbüzlüğtin iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadeleu 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kaya delen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıaır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize göndeı ilir 
7953 46 

~---------~·~~-----------------------. 

Doktor Kemal Arıksoy 
Memleket hastanesi dahili ve entani 

hastalıkları mütehassısı 

Bebe,di kilise sokağında hastalarını kabul e:Jer 
8149 3-15 g. A. 

Şark Kronıları Türk Anonim Şirketinden: 

Gulemanda inşa olunacak bazı binalar münakasaya konulmuştur . 
1) Bu işlerin keşif tutarı 43.000.-T. lirasıdır. 

2) Münakasa 10 Haziran 937 perşembe günü saat 15 de Gıı 
manda Şirket merkezinde yapılacaktır . 

Talip!erin bu gibi işleri şimdiye kadar mucibi memnuniyet ·bir şekU 
ifa ettiklerine dair vesaik ve 1750.-T. liralık muvakkat kminat ile be 
ber münakasaya girme saatından evvel Şirketin Gulemandaki merke 
müracaatları. 

Fenni şartname,mukavele sureti ve projeler 5.-lira mukabilinde 
merkezinden alınabilir . 8166 3-3 
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Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakfı 
Adana Türksôzü matbaaJI 
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