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UZAK ŞARKTAKİ FACİA BÜYÜDÜ 

Nankin yanıyor, şehirde 
yalnız askerler var 

~ Ber!in : 9 ( Radyo ) - Çin or
~Uları Baş Kum2ndanı Mareşal Şang-
a~ Şckin buı<da tuluı an askeri 

~trııessili gnelecilere beyrnatla bu
~narak, Çang Hry Şekin, oıdunun 
<şırd2n çekileceği h~ber'ni yalan

d•n.ış 'e Çin millelın . n uıurn olma
~'kça Mareşalin kendi ihtiyarile iş 
,~ı 1ndan çekilemiyeceğini ilave et-
'ltir . 

t Sanghay : 9 ( Radyo ) - Nan
~nde halihazırda 18 Amerikalı kal-
1ıtır. Bunların da burJdan kurta
ltlası için Amerika kons•>loslufru 

lfebbüslerde bulunmaktadır • 

------·------
• 

1 
Nevyork : 9 ( Radyo ) - Bura 

/ası mahafilinde bir zat : Çinde 
1tıı galip gelirse gelsin kaybeden 
~ ·ı 

Nankln dı,ında Japon yaralıları ta,ınıyor 

~ ıı tere ve Amerik;ı olacaktır . de-
Cktertir. 
Şanghay : 9 ( Radyo ) - Huvi

~tli meçhul bir şahıs bu sabah bir 
,
1
us gazetesi idarehanesine bomba 
~tak kaçmıştır . Bunun bir Japon 
Uğu söylenmektedir . 

la 1' okyo : 9 ( Radyo ) - Japon 
liıııctecilerinin cepheden bildirdikle
ltr~ göre, Japonların ileri hareket-
11 devam .etmektedir. Japonlar Çin 
~talarını püsküıtmüşleıdir. Yine Ja
~ Q kuvvetleri bir tayyare meyda
nı işgal etmişlerdir . 

~ Şanghay : 9 ( Radyo )- Çinliler 
•nkini kati olarak müdafaaya karar 
tıııı. le ış rdir. 
Şehir dahilinde beş fırka tahşit 
nıııuştur. Nankine girmek isteyen 

ilk Jabon kolu çok ağır zayiata uğ
ramıştır . 

Berlin : 9 ( Radyo ) - Çin Ma
liye Nazırı, " Sulh ümitleri münha
sıran Çine baj!-lıdır ., diyor . 

Londra : 9 ( Radyo ) - Eski 

Japon Elçisi bugün Bay Edenle mü
lakatta bulunmuştur . Bu konuşma 
mahrem tutulmaktadır . 

Şanghay : 9 ( Radyo ) - Nan· 
kin-len alınan haberlere göre, şehir 
ateşler içinde yanmaktadır . Hava 

hücumları devam etmektedir. Şehir 
de askerden başka hem'n hiç kimse 

kalmamıştır . 

Şanghay : 9 ( Radyo )-Çang-

•• ~omanya ile ticaret 
~akeremiz bitmek 

mu-
•••• uuere 

~amuklarımızın ihracı için müsait 
bir pazar temin edilmiştir 

fstanbul : 9 (Telefonla) - Ro-
! ~Ya ile aramızdaki ticaret müza-
1'elcrinj idare etmek üzere Bükreşe 
iı~ış olan iktisat Vekaleti müsteşarı 
·~ l<urdoj!lunun reısliği altındaki 
ı et orada mesaisini bitirmiş gibidır. 
l ~•keıeler neticesinde şöyle bir an· 
'lıaya vasıl olunmuştur: 1 

1 
liazırlanan mukavele esaslarına 

~· Romanyadan al<lcağımız petrol 
· !d 'nzine karşılı~. Romanyalılıarın da 

'lı en dr.viz mevzuubahis olmadan 
~k alınalaıı kararJa,tııılm1'1ır. 
l>ı~omanyalıların ın;mleketimizde 
~ tlyoıı lira kadar tutan blöke pa
~'. vardır. Alış veriş esnasında 
\ •nyalılar bu paralarını çekebile
''dir. Bu mikdarın bir kısmı da 

};' aşizm bloku 
llıüzakereleri 

\.~oına : 9 (Radyo) - Diplo

\ I~ llıahafilinde söylendiğine gö
d alya, Almanya, Japonya ara

~ ."ki ınüzakereler neticesi bu haf· 
1 • 

~1 Çınde alınacaktır. Hafta sonun· 
Ilı" il) llzakereler sonucu olan anlaş· 

ı,ı 11
1 ~ ınetni bir resmi tebliğle ncşr
'cekt' ır, 

Almanyada bl0kc olarak bulunan pa
ralarımızdan mahsup edilerek ödene 
cektir. Bu takdirde biz Almanlarda 
olan alacağım.11, Romanyalılar da 
bizde olan alacaklarını almış olacak
lardır. Pamuklarımızın ıhracı için mü
said bir pazar bulunmuş olması ala
kadarlar tarafından memnuniyeti mu
cip göı ülınektedır, 

Mısırdaki komplo taşeb
büsü ile al 1kalılar tev 

kif ediliyor 

Kahire : 9 (Radyo) ·- Başve 

kil Mustafa Nahas Paşaya suikasd 

yapmak teşebbüsü ile alakalı gö 
rülen şahsiyetlerden daha bir kaç 

kişi tevkif edilmiştir. 

Stoyadinoviç Milanoda 

Roma : 9 (Radyo) - Yugos
lavya Başvekili Bay Styadinoviç dün 

gece refakatlarında Kont Ciyano 
olduğu halde Milanoya gitmişler 

dir. 
Milano : 9 (Radyo) - Bay St. 

yodinoviç buraya gelmiş, büyük me. 

rasimle karşılanmı§hr. 

Hay-Şek muavini ile beraber tay 
yare ile Nankinden ayrılmıştır . 

Şanghay : 9 ( Radyo )- Şang
haydaki lngiliz Amiralı , Y ongtse 

nehrindeki lngiliz gemilerinin Japon 

tayyareleri tarafından bornbard • 
man edimesini protesto etmiştir. 

Romanyada 'parti 
mücadelesi 

Titulesko müstakil nam
zetliğini koyacak 

Bükreş: 9 (Radyo) - Romanya· 
nın her tarafında parti mücadeleleri 
başla'llıştır. Bu münasebetle Delbos. 
Tatarasko mülakatları sekteye uğra 

mıştır. 

Köylü fırkası büyük mikyasta 

faaliyete geçmiştir. iyi bir kaynak· 
tan öğrenildiğine göre bay Titülesko 
köyl:i fıı kası !~rafından müstakil 

mebüsluk için önümüzdeki intihapta 
namzellığini l·oyacaktır. 

ALMA~:l(İTAY AGERLERİ 

KömürC:e.ı.ı sabun 
çıkarıyor 

l3e.ılin : 9 ( Radyo ) - Alman 
kimpgcrlrri, iptiJai madJelerini kö· 
mürden ~la:-ı yeni bir sabun keşfet· 
mişlt rdır. 13:.ı salrnn köpürme ve te

mizleıne itiLarile diger sabunla•dan 
fark.17 olmakla beraber iktisadi ve 
ayni zaıı , anda havadan \'e hararet. 

ten müteessir o'maınaktadır. Bu sa· 
bunl:ır isti:ıHlin ! başlanmıştır: Se 
nede 10,000 ton bu sabundan is
tihsal için fabrikalar kurulmasıııa 
başlanmıştır. 

Japonya yakın şarkla 
temas arLusunda 

Bağdot : 9 (Radyo) - Bir Irak 
heyeti Japonyaya davet edilmiştir. 
Japonya yakın şark devletleri ile si 
yasi, iktisadi işbirliği tı:sis azminde
dir. 

Mısır tıb kongresi 

Kahire : 9 (Radyo) - Mısır 15 
ınci tıb kongresi bugün kral Faruk 
tarafından açılmıştır, 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-'\ 
i Almanyadan ! 
f Rusyaya mek- ! 
• • ! tup yasak ! 
1 • 
i i 
i Berlln : 9 (Radyo) - i 
iR esm1 bir kararname ile i 
! bUtUn Almanlar Sovyetler ! 
! Blrllijlndakl akraba ve ! ! blldlklarlle mektupıa,ma- ! 
i yı kesmeija davet edıımı,. İ 
i tir • j 
1 Kararnamede ııava o- j 
İ ıunduijuna göre, Rusya ile i 
i mektupıa,ma, mektupların i 
i gönderlldlil klmselerl en i 
! bUyUk tehllkelere ve en i 
! bUyUk gUçlUklere maruz • 
bırakmaktadır • Çünkü , ı 
Rusyadakl Alman ırkından f 
olan bazı klmoelar veya j 
Rusyada oturan bir çok • 

! Almanlar Almanyadakl bll f 
dlklarl vaya akrabaları lla f 

i mektupıa,tıkları için tav· i 
i kıt olunmu,tur. j 

i i 
·-·---·-·-·-·-· ... ·-·-···-·-·-· 

Pamuk hareketleri 

Mevsim başından beri pamuk iş
leri durgun gitmekte idi. Bu durğun
luk son günlerde iyiden iyiye kendi 
ni göstermiş ve geçrn senelere na 
zaran korkunç bir şekilde düşmüş 

tür. Şimdi borsamızda pamuğun ki

losu dağ ve kozacı malları cinsleri 
en çok 125 kuruştur. Piyasa parla2'ı 

cinsler ise 20 22 kıııuş aı asında- 1 

dır. Geçrn sene tam bu günlerde 
pamuklarımız 38 41 arasında oldu 
ğuna göre yüz de elli bir düşkünlük 
ve bu düşkünlüğe inzimam eden is

tek5iz brr hale düşmesi memleketi· 

mizde çok derin bir endişe uyandır. 

mıştır. Bilhasse yerli pamuğundan 

hiç bir şey satamıyan Çiftçilerimi

zin hali çok acıdır . 

Tahmin edildiğine göre düne ka 
dar şehrimizde mikdarı yüz bin bal. 

yaya yaklaşan pamuk vardır. Mev· 

sim başlanğıcından bugiine kadar 

ihracat dört bin balyaya ancak ulaş. 
maktadır. Halbukki geçen sene bu 
aylarda bu yekün kırk elli bin balya 

idi. 

Dün borsada pek cüzi iş olmuş 
ve pamuğa 20- 23 kuruş ILklif e

dilmiştir. 

Hububat standar-
ı 

dize edilecek 1 

iktisat vekaleti, bir çvk ihracat 
maddelerinıizde olJuğu gibi hubu

batın da standarJize edilmesinin iyi 

neticeler 'ereceğini düşünerek bu 
hususta alakadaılara emirler vermiş· 

tir. 
Oakla ve Luğday ihracatında 

bazı şikayetler yapılmakta olduğun

dan bundan Lö, le biitü.ı Lölgeleri
ınizdrn ihraç edilecek hububat stan 
dar<lize c<li!ecektir. 

Tarsus kapusunda en mühim cad 
delerin ortasında bulunan iş ! anka

sı saatı on beş gündenberi işlemiyor. 
Son günlerde yapılan tamir üzerine 

saatın bir yüzü işlemekte diğer yü
zü bozuk bir halde rlurmaktadır. 

Adam.mızın en i~lek bir yerinde 
olan bu lıüyük saatın tamiri lazım 

dır. 

Kömüre narh kondu 
Belediye sıkı tedbirler aldı 

------·------
Dünden itibaren 
yedi kuruştan 

kömürün kilosu 
satılmağa başladı 

Belediye Encümeni şehirdeki kö
mür liatlarını yüksek gördüğünden 
vaziyeti tetkik etmiş ve on güne 
mahsus olmak üze kömürün pera

kende olarak kilosunun azami yedi 
kuruş üzerinden satılmasına karar 
vermiştir. Belediye şehirdeki kömür 
stokunu lesbit etmiştir. Belediye kö
mür tedarik etmek için civar kaza
larla muhalıerede bulunmaktadır . 
Tüccarların kömür. üzerinde spekü-

lasyon yapmalarına mani olmak için 
tedbirler alınmışlır . 

Bu karar üzeride dün şehrimizde 
tüccarlar kömürü perakende olarak 
yedi kuruştan satmaıta başlamışlar

dır. Haber aldııtımıza göre bugün 
de bir tüccar narh mucibince Aşiret 
hanında yedi kuruş üzerinden kÖmür 
satışına devam edecektir . Esasen 
Belediyece kömüre yedi kuruş narh 
konulmuştur. 

BULGARLARDA SE
ÇiM MÜCADELESi 

İntihab çok çetin olacak 

Yüzaltmış meb'us çıkarılacak 

Bulgar kralı Borla 

Belgrat : 9 ( Radyo ) - Sofya
dan bildiriliyor : 

19 Mayıs 1934 hükumet darbe. 
sindenberi muattal duran Sohranya
nın kapıları nihayet açılacak. Bütün 
Bulgar mutbuatı vaziyetin artık nor
mal bir şekle gireceğini yazıyorlar 

ve memnuniyet gösteriyorlar. 

Yeni intihabat hakkında burada 
bir çok rivayetler var : Gayri resmi 
siyasi partilere mensup olanların in. 
tihabat harici brakılacakları zannolu· 
nuyor. 

Yeni mebusların, Partiler haricin
de bulunması, yani :mustakil olması 

isteniliyor. Fakat intihabat dışında 
bırakılac1k olan ve t<r,ıftarları pek 
çok olan partilerin bu yeniler üzerine 
nüfuz edip etıniyecekleri kestirilemi· 
yor. 

intihabatın bir an evvel yapılma
sı için Sofyada hazırliklara başlan
mıştır. Bu hususta malumat almak İ
çin kendisine müracaat eden gazete
cilere Baş vekil Dahiliye nazırı Köse 
lvanof, intihabatın ancak önümüzde
ki şubat ayında yapılabileceğini söy
ledi ve feshedilmiş olan siyasi parti
lerin intihaba da iştirak edemiyecek
lerini bir daha bildirdi. Buna rağmen 
siyasi partiler mucadeleye hazırlan

maktadırlar: 

Köse İvanof ile arkadaşlarının 
intihabata halktan iyi bir teveccüh 
koparabileceleri sanılmaktadır. Zira, 
bugünkü hükumet kısa bir müddet 
içinde pek büyük hizmetlerde bulun
duğu kanaatindedir. Yeni şimendü-

!erler, ~oscler, yolldr yapılmaktadır. 

Eski buhran devirlerinde uzun zaman 
işsiz duran ve sayısı yüzü geçen fab
rikalar yeniden işlemiye başlamıştır. 

Hükumet bülteni memlekette işsizli
j!-in azaldııtını) yazmakta hüyük bir 
israr göstermektedir. 

Malumdur ki Bulgaristanda So
branya, 19 Mayıs 1934 baJiseleri 

üzerine dağıtılmıştı. Ve o zaman
danberi kapalı kaldı. Hükumet bu 

illretle pırtiler -arasındaki müca· 

delelere bir nihayet vermek iste 
mişti. 

O zamandanberi hükumetin de
vamlı ve sıkı bir köntrolü altında 

çıkmakta olan Sofya gazeteleri 
hep: rahat yaşamak ve çalışmak

tan başka bir arzusu olmıyan Bul. 

gar milletinin hükumetin bu kara
rını tasvip etmekte bulundutunu 
yazıp duruyorlardı. 

Arasıra gösterilen protesto te
şebbüslerini halk kat'iyyen iştirak 
etmemiş ve bunlar hep tahrik eden 
lrrin muvaffakıyetsizlikleriyle neti
celenmişti. Bununla beraber bu edip 
gayri tabii vaziyet ilanihaye devam 

gidemezdi. Bunu kral da arzu etmi 
yordu. Kralın fikirlerini yayanlar 
milletin kendisine karşı gösterdiği 

emniyet ve itimadın bir eseriolan 
bu rejimi devam ettirmek niyetinde 
olmadığını söylüyorlardı. 

Rivayelie bakılırsa kralın Paris 
ve Lonrada yaptığı son temasların 

da Sobranya intihabatına kendisini 

zorlamış olduğunu kabul etmek icap 
ediyor. 

intihabat yooi kanuna göre ya. 

pılacaktır, Bu kanun, 22 ikinciteşrin 
1937 tarihinde resmi gazetede neş
rolunmuştur. Bu kanuna nazaran 
reyler gizli verilir; 21 yaşını ikmal 
eden her Bulgar rey vermek hak
kını haizdir. Eskiden yalnız çocuğu 
olan kadınlar rey verebilirdi. Yeni 
kanun bu hakkı bütün kadınlara 
teşmil etmiştir. 

Belediye intihabında da rey ver. 

mek erkekler için mecburidir. ka· 
dınlar isterlerse i~tirak ederler. 

Rey veremiyecekler şunlar. 
dır : 

Silah altında bulunan askerler, 

polisler, gümrük memurları, orman 
bekçileri, itfaıye memurları, orta 

mektep talebeleri., 

- Geri;i ikinci sahif«!e -



Sahife : 2 

&UNUN SIYASASI ---------
Ankara - Paris - Londra 
Grçenlrıde B. FraDklin Bcuillen'un vdatı hadisui lrıgiliz ve Fransız 

Hükiimet'rrirıin Y~kın ~aık rr.r!elui üztrir.de brslcdiklrri dü~üncelnin 
mübayenttini hatırlatmaya vesile olmuştur. Haıbi rr.üteakip Kemalistler 
ile bir muahrdc imzalıyan B. Bouillon bu suretle lngiltertnin Yakın Şark· 
taki toplarım çiviltm< k ümidinde l ulur.rr.u~tu. Fnrsız devlet adamı l;u 
gayesinde muvakkat bir zaman için muvaffak oldu. 

Ankarada aktedilmiş olan bu muahrdrnin Lord Curzon'u ne kadar 
kızdudı~ı hatırlardadır. 

Fakat zaman bu acı hatıraları )UD uşattı. Jngiltrrrnin Yakın ve Orta 
Şarktaki rmdlcri haHında genk Fransızlar, geırkse Türkler tarafın· 
dan bt slrntn ~üpheler tabii Lir ölüm ile sooa erdiler ve l ugüd tam bir 
hakikat olarak !Öylrncbilir ki Ankara, Paris ve Londra Yokın Şark vazi· 
yetine aynı aduedrn b2kmaktadnlar. Mü~ttrtkrn hallrdilmesi lizımge· 
len mtsr leler o~ kadar mühimdir ki ufak teft k noktai nazar ihtilafları on· 
farın rr.üttthit hat ve hareketinini l:onır.az. Tüıkiye, Frar:sa ve lngiltere 
Yakın Şarkta esas itibarile a)nı şeylrrin )apı'm;sı için çalışı)orlar ve bu 
mesailerinde tam bir işbirliği tatbik edebilmdni temin edilmiştir. Bu ne· 
tice onbrş srne evvel kolay kolay tahmin rdiltmtzdi. Fakat Yakin Şark 
ta evvrlce tahmini mümkün olmıyGn daha birçok mühim inkişaflar yara· 
ttlmıştır. Şaıki Akdeniz mt mlekttJeıini lundan !onra yrrinde sayar gör 
mek kabil değildir. 

Oreat Brltaln East 

Mil YONLAR VEASELER 
KRAL OLAMAM ! 

ÜST AD BERNAR ŞAV 
Böyle diyor ve Vindsör Dükünün 

hareketini tasvib ediyor .. 
~~~------·--------~~ 

Meşhur İngiliz edibi ile çok ente
resan bir mülakat 

Bir Fransız gazetesi. meşhur 

lngiliz edibi Bernar Şavla bir müli· 
kat yapmış .. Fakat, buna .. mülakat" 
adını ver meL; de doğru drğil.. Üs
tad. grnç gazcı_tciyi öyle bir aldat. 
mış ki!.. Kendisini dinliye)im: 

- Bernar Savı ziyare'1: edecrkmi· 
siniz? 

Bana bu suali •soran zat. Bar· 
ner Şavın e~erini basan (Könsti x bl) 
in pek nazik müdürü (Kaylman)di. 

- Çok arzu ediyorum. Fakat, 
henüz n:ckdubuma cevap vermedi, 

- herhalde verir. Gönderilen 
mtktupları cevapsız bırakmak ide· 
ti değildir. 

(Kaylmaıı) ın hakkı vermış. Üç 
gün sonra ŞIJ mektubu alcLm: 

,.Bernar Şav; neşro'unmak üze· 
re mülakat istiyrn muhabire, ken 
disioin de bir gazeteci olduğunu 
habrlahr, ve dünya ile matbuat vas 
tasile doğrudan doğruya münase· 
bett bulunmayı tercıh eder, 

Mektupta sorulan suallere: bu 
gür.ü alahadar edecek mahiyette o· 
lursa vakti bulunursa. memnuniyetle 
cevap verir. Lakırdılarının gazete 
sütunlarına geçmiyeceğini kani ol· 
macfıkça husu!-i ziyaretlt"r kabul et. 
me1, ,,Size bir mülakat günü tayin 
ttmczden evvel IUtfen şu ~atırları 

bir daha dikkatle okuyunuz .... 
Bernar Şav 

Cevap verdim yeniden sükat.. 

Günler geçti lıala cevap alama. 
mışhm. Bernar Şavın - bütün in· 
gilizler gibi - Veek endi geçirmek 
için Londrada olmadığına hükmet· 
miştim. 

Tesadüf yardım etti- Kaylmanı 
gördüm. 

- Şavdan haber varmı 
Hayır .. 
Kayman telefono açtı . 
- · Allo , Şav ? .. 
Konuştular, Şav, evvelce, ne is

tediğimi , maksadımın ne ofdÜğunu 
öğrenmek istemiş .. Çok meşgul ol
duğunu , vakti Lulunmadığını söy
Jiyerek itizar beyan dmiş .. F .. icat , 
nihayet, razı olmuş : 

- Yarın öğleden evvel gelsin , 
beklerim! demif. 

• • • 
Kapısının önünde ot\lmobilden 

inerken ( Senpol ) kilisesinin saati 
on biri çalıyordu . Esmer bir hiz· 
metçi kadın kapıyı açtı , yolu gös· 
terdi ve çekildi . 

işte üstad bana doğa u geliyor . 
Yazı oJasındayız. Duvarlar, ki

taplardan görünmüyor. Seksen ya
şında mı? Bu, doğru olmasa gerrk .. 
Altmışında ancak görünüyor . Gü· 
zel bir yüzü, pek tatlı bakışlı göz· 
leri var. 

Şimdi ( Bikmalyon ) ve ( Jan 
Dark ) gibi bütün lisanlara çevril· 
miş , büyük bir rağbet kazanmış 

romanların, sonra bir çok piyeslerin 
müellifi karşısında bulunuyordum . 

Hafifçe gülümsedi ve elini uzattı : 

- Liitf en oturunuz .. 
Brni süzüyordu. Hayatın bir çı.k 

zevklerini , elemlerini görrn , acılık· 
!arını bütün çıplaklığile tasvir eden 
bu halk çocuğunun ne parlak , ne 
nafiz nazarları vardı! Hayat ve aşk 
saçan bu mavi gözlerin karşısında 
mukavemet mümkün değildi . 

Beyaz saçlı başına, fildişi gibi 
ellerine bakıyordum. Seksen yaşında 
Fakat hiç de o kadar görünmüyor. 
Sıhhatı yerinde, vücudu sağlam. Şiır. 
di, bu adamın uğurunda herşeyi foda 
etmek istiyen kadınlan düşünüyor 
dum. Ondan bir çocuk yapmak he· 
vesine düşen (lzadora) Dunkan) ın 
hayali gözümün önüne geldi. Ona: 
"Düşününüz bir keıe, bu çocuk be. 
nim kadar güzel, ve sizin kadar ze. 
ki olacak!.." 

\ 

Diye yazmış, Şav da şu cevabı 
vermişti: "Madaır, çocuğun güzellik 
ten yana bana benzemesi ve zaki · 
dan yana da size benzemesi ihtima· 
lini ve bundan husule gelecek feli 
keti iyice düşündünüz mü ? .... 

- Söyleyiniz • bakalım . Bana 
sormak istediğiniz üç su~I nedir?. 

- Bugünün gençleri hakkında 
ne düşünüyorsunuz ? 

Sükut. Gülümsüyor , bir kiğıt 

Türksözll 

Şehir haberDerü 
• 

Tren faciasında 
ölen makinist 

Kazan patlamamış' Mıntıkalarımızda 
Bilgi müsveddelerı 

• 

Cenaze dün biiyük 
törenle kaldırıldı 

Geçrn hafta, şehrimizden kalkan 
Diyarbekir treni, Osmaniye ile Bahçe 
arasında ve Humus çayı üzerinden 
geçerken, sellerin tren hattını tahrip 
etmesile çaya yuvarlandığı ve bu a· 
rada bir makine ile beraber bir fur 
ğımun v~ iki yolcu vağonunun hasa 
ra uğradığını, makinest Mehmet 
Alinin kaybolduğunu okurlarımıza 
bildiı miştik. 

Dün makinist MeJ-met Alinin 
cenazesi bulunmuş ve hususi bir va 
ğonla şehrimize getirilmi~tir. Cenaze 
saat sekiz sıralarında Adana garına 
girerken garda bulunan bütün ma· 
kineler düdüklerini çalmışlardır. 

Makinest Mehmet Alinin gömül· 
mesi için k11 arlaştırılan merasim 
dün yapılmıştır. Saat on bire kadar 
cenazt-nin tabuta yer lr ştirilmt"si işi 

bitmiş ve saat on birde tabut, altın-, 
cı işletmt servisinin bütün memur. 
ları, bir kıta polis ve askeri hando
nun iştirakile istasyondan çıkarılmış 
tır yüzlerce kişinir. iştirak ettiği bü
yük kafi,lenin krizantemlerle önünde 
ıüslenmiş sekiz büyük çelenk işletme 
servisinin memurları tarafından götü· 
rülüyordu. Asfalt caddedeP, Abidin 
paşa caddesini takiben bu büyük ka 
file taş köpıüye gelmiş ve burada 
tabut, belediyrnin ölü taşımaya mah· 
sus arabasına konmuştur. 

istasyonda bulunan bütün yüks' k 
memürlar, makinest, ateşçi ve katip· 
ler kamyonlara ve arabala binerek 
mezarlığa gitmişler ve defin töre· 
niude bulunmuşlardır. 

Olen makinf'St Mehmet Ali, An· 
teplidir , karısı ve beş çocu~u 
bulunmaktadır, Samldıtına gfüe dev 
Jet demir yolları idaresi ailesine ik. 
ramiye verecektir. 

istim borusu çatlamış 

Dünkü sayımızda Malatya bez 
ve iplik fabrikası buhar kazanının 
patladığını yazmıştık. Fabrika mü• 
dürlüğü dün bu hususta bize şu ya
ziyı gönderiyor: 

Sayin gazetenizin 9 kanunu ev
vel 937 tarihli nushasının ikinci sa 
hifrsirde Fabrihamız kazanının pat
ladığını ve hiç bir kazanın vuku bul 
madığını nt-şrediyorsunuz. 

Fabrikamızın kazanı patlamamış· 

tır. Dün müdürlüğümüzden telefon. 
la sorulmuş ve verilen cevapta ka-

Okaliptüs teşcirine 
yakında başlanacak 

Seyhan ve İçel ile havalisi oka 
liptüs yetiştirme mıntıkası olarak c. 
vv,.lce Alman mütehassısı pröfesör
ler tarafından tesbit edilmişti. Bu 
defa ormaıı umum miidürlüğüne o· 
kaliptüs mıntıkası teşcir işlerine Bö· 
lu orman mühendisi Bay F ehminin 
memur edıldiği haber alınmıştır.Mu 
maileyh emrini alır almaz vazıfesi 
ne başlayacaktır. 

Osmaniye at koşusu 

Havalarııa yağışlı gitmesi dola. 
yısile Osmaniye son bahar at koşu
larının gelecek haftaya bırakılacağı 
habrr alınmıştır. 

zan patlamayup yalnız istim boru· 
sunun çatl:ıdığını ve bu yüzden hiç 
bir kazanın olmadığı bildirilmişti. 

Çallıyan bu kısım da tamir ettirile
rek bugün yeniden faaliyete başlan· 
mıştır, ···-·---a-.~wm-oı--~ -...;_ ... _____ ___ 

Keyfiyetin yarınki nüshanızda 
tashihcn neşredilmesini ve yanlış 

neşriyatmıza sebebiyet vermiş ola· 
nın da Fabrikamıza bildirilmesini 
ehemmiyetle rica eder, ııaygılaramızı 
sunarız. 

TUrksözU : Bu haber zabıtadan 
alınmış ve tefsilit için telefonla fab 
rika müdürlüğüne müracaat edilmiş 

ise de böyle bir kazanın vuku bu
lup bulmadığı veya bir borunun çat· 
layup çatlamadığı hakkında malu. 

mat verilmemiş ve mükerrertn iza· 
hat talebimize sükUtle mukabele 
edilmiştir. 

Soy adı almıyanlar 

Müddeti içinde soy adı almıyan· 
lar cezalı olarak kaydedilmekte idi. 

Aldığımız malumata göre, l>u gibi. 
)erin yeniden tayin edilen müddet 

zarfında eczasız olarak kayitleri ya· 
pılmağa başlanmıştır. 

Bulgarlarda seçim 

-Birinci Sahifeden Artan· 

Hukuku medeniyeden mahrum 
olan eşhas ta tabii rey veremiye· 
ceklerdir. 

Meb'usların sayısı 160 olacak· 
tır • 

Mebus olabilmek için 30 yaşın 

da bulunmak, askeri hizmetini yap· 
mış olmak ve en azı ilk mektt!p 
tahsilini bitirmiş olmak lazımdır. 
Vergilerini vermiyenlerin intihap 

olunmak hakkı yoktur. Hükumet 
siyasetine aykırı fakirler brsliyenler. 
de keza bu haktan mahrumdur. 

Bulgar tabiiyetine giren ecnebi 
ler, ancak yirmi srne geçtikten son
ra mebus olahilecekl~rdir. 

Bu kanunun, Bulgar milletini ve 
resmen feshedildikleri halde hala 
birer gizli tetkilat halınde faaliyete 
devam ettikleri söyltnen siyasi par 
tilerine dertce memnun rdrceği 
belli değildir. 

b'I . d' r' }iiıU 
Bilgi, nihayet ı gı 1 

.' bir işti' 
veya lüzmsuzluğu sonrakı k bil 
Biz de bu teselliye dayanır• 
diriyoruz ki : . Arıısttl 

- Venedik şehrı 118, · 
"ıe 

dam da 100 ku.çuk ada u 

kurulmuştur. boŞalsl 
... Okyanuslar ansızın ·ıe , 

)ar , mevcut şehirlerin sulan( 
1 

·ı· er cak 35000 senede dolabı ır · 

Dağ yürür mü hiç? 

fakat 
Dağ dağa kavuşmaz, B r 

insana kavu~ur ! Derlet. . ud 5' 

d v 1 rlerın e 
darbımesel, ag arın ye 
bit olduklarım gösterir. . bÖYI 

Fakat işin bütün cephe;• d• 
değildir; Hindistanda Neva :,ıı d 
dağ vardır ki . bazı şarka, d•I fi 
garba doğru yürür ve bu ştır· 
maiden cenuba doğru uzanrnı d 

Nasıl olur; diye telaş !'~1~.~ 
ğildir. Rüıgar şarktan est~ı dol 
garba, garptan eserse.şıÔale y 
bir miktar yürümektedıt · ybir 'f' 
Kumları rüzgar bir yandan 
na nakledemez mi ? 

En pahah püro ! 
• . . herttrttif 

Yok .. l u haberımız e .. kiİ isi 
siz ve manasız değildir, ~un urı t• 

d t b. · puron ~ van a yapı an ır nevı til . B .. onun 
nesi yedi dolardır. u pur. 'rilir 
nü sureti mahsusada yetıŞ~~r ,d 
tetbiye edilir :ve en usta 

1
p8 • 

bir günde ancak 8 püro ya 
~ş ı ~ 

Püro, kokulu ağaçlarda~tadır 
mış güzel kutularla satılma ile 

0 · ara Altı buçukluk 2 sıg k' f• 
dolarlık bir püro arasında 1 

• 

düşünüp lt-, bunları içen~~~~jjn 
katran olsun ,, demek mu 

Ne günlere kaldık 
d• 8' 

kesecekle oynuyor . Ve cevap ve· ,-------·-----....,-~ ----·--------------

Hav~s ajansının Alma~~ ~· 
lin mümessili olan Bay 

0 I 
bir gün resmi bir tahrirat 8 

bu tahriratta hulaseten : h•'~ 
" Hükumet aleyhinde Al nyor: 

- Devam ediniz .. 
- Bugünkü cemiyet, bu karar-

sız gidişle bir uçuruma düşmek tch·' 
likesine maruz değil mi ? 

Ayni sükut . Ayni muammalı 
gülüş. 

- Eserlerinizde hürriyeti hara· 
retle müdafaa eden siz , Vindsör 
Dükü hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Biran düşündü , sonra söylemeye 
başladı : 

-Siz genç, hemde pek gençsi· 
niz .. Müsaade edini1, size bir taJviye
de bulunayım, Sutal sormıyı iyi Öğ· 
renmeli. Bu çok mühimdir. Cevabı 
hemec, düşünmeden verile bilecek 
sualler sormahçını.. lstediğiııiz ce 
vapları verebilmtk için bunların ii· 
zerin le her gün dü~ünmek şartile 

on ay çalışmam lazım. 
- Üstad! <ledim. Şu halde on 1 

ay sonra bu gün, bu ~aattc-,. 

Bir cevap vermedi neden sonra: 
- Dük dö Vindsöra gelince : 

Çok iyi har.-ket elli. Yaptığını bile· 
rek yaptı. Kendisini herkes sever. 
Bana yirmi milyon lngiliz lira:;ı ver 
selt"r gene kral olmak istemem. Her 
gün ayni seyi yapmak, her gün ay· 
ni sözleri işitmek, ayni adamların 

• ayni sözleri tekrar ettigini duymak, 
her gün ayni çehreleri görmek, çe· 
kilir mi hiç 1 Ne fena şey bu 1 Ne 
fena şey .. 1 Madam Simpson ... Ken
disini tanırım, çok iyi bir kadın. ilk 
defa gördüğüm zaman bizim pis· 

koposlardan birisinin kansı sanmış
tım. O ka~u Hdf', :o kadar tıbii 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış nıcınlekellcr için Abon 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir. 

idareye müra-

lıir hali var. işte bu kadar. Şimdi 
azizim, konuştuklarımız hep burada 
kalacak. iyice anladınız, drğil mi? .. 

*** 

it 

Adana Elektrik 
Şirketinden: 

Transformetor istasyonlarımız· 
da yapılması gereken temizlik işleri 
doiayısile, 12, Birinci kanun 1937 
Pazar günü saat 8 den 13 ye ka· 
dar tekmil elektrik şebekesi cerya· 
nının kesileceğini sayın abonelerimize 
bildiririz. 8779 

Cümhuriyet Halk Partisi 
Kozan İlçe Başkanlığın
dan: 

4150 lira 96 kuruş bedeli ke 
şifli park bınası İnşaatı talip çık· 
madığından 18 11/937 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa 

bırakılmıştır. 
Taliplerin buna ait evrakı A\!a

na ve Kozan Partilerinden talt:p el· 
mrleri ilan olunur. • 

etti~i için üç gün zarfındak t'i 
. ;l 

topraklarını terketmesı " 
rette bildiriliyordll. ya 

Ba" Pol Ravönün Alırı3d~r b • . ne ı' 
kümeli aleyhine hareketı 11111b 
yor musunuz ? Bu F raosıt··kiirr> si'' 
rir, Almanyada şiddetle hu ıerkt 
ren huınınayı kılaiden bah~~a k•' 
" Alınan inekleri bu hasta ~errıil 
çok mukavemetsizdirler. " . ,lef 
1 b Al h"kumet• 
şte u, manya u dört s 

ne ve bil'ıassa mahud ,. edıl 
lik plan aleyhine telakkı 
tir . ,. ye-

" Ördek Mustafa " h ~nifl 
de meşhurdur, Karşısınla 1 sıJdO 
luttan bahsetmes!nin yağmur~ ,, O 
1 ·ı k J' • J"k 'J ola ayısı e rn ısıne a a hiikı1l '1 

dek ,, demek olduğuna "e .r 
adamlar bir vakitler varınıŞ dıf• 

1 şfar d di de darbımesel o ırıu.. lece 
inek kılai humma da bo)' 

. bımt>scl olarak kalacaktır. 
8766 4-10 

Kalktı, elimden tuttu, yazı oda· l848 ele gazetele! 
sının önündeki balkona götürdü . Satılık Eczahane 
Sonra evi gezdirdi. ",Şurada l:.üyük Ceyhanda tanınmış ve kıdemli erİ"el 

1 18 8 "hl'L .. " beŞ J 
sofada, (Roden) nin bir büstü, du· yirmi dokuz' scn~lik Vatan Eczaha. 4 tarı 1 rıutun tB 

varlarda Çin porsilenleı i, salonda nesi sahibinin ahvalı sıhhiyesinden 1 rihiııde yer tutmuştur. Bu 37S, 
d 1 1 k Al k · t 1 

1 
Fransada 489, lngilterede 1., . .fr. 

14 üncü yüz yıla aıt değerli tablo· o ayı satı ı tır. ma ıs eyen er 154 ,.v•" 
lar arasında kendisinin mermerden sahibi Ali Rıza Atasagun'a müraca· yada 168, Rusyada ' No' 

atlan. J 50, lı landada 80, İsveç ve A"ıJ 
bir büstü. Camekanın birinde (Tan de 70, Danimarkada 54, . ıetİ~ 
go) lar. Bernar Şav bunların taklit ______ 1_-_7 _____ 87_7_8_, yada 36, Kanadada 51, Bır20 g 

olduğunu söylüyerek: "Taklitler, ba· d 800 p t k'ıde 
B .. b t · merika a , or e 1 

zan bakikilerin.ien daha iyidir: .... dt u gece no e Çl eczane 1 d ı te neşro unur u. d r 
di. (Aynştayn) m bir portresi ilk, Kalekapısı civarında Osmanlı hükumetinde e ete 

- Ziyaret sona erdi! M. Rif at eczanesidir ve gayri resmi sade 6 gaı 
Dedi, ve elimi şıklı, . mecmua neşrolunurdu. 



.__._..Yri menkul malların 

açık artırma ilanı 

Adana birinci icra memurluğun 

D. No: 
~ersinde tüccardan Vital.Strum· 
a borçlu l:.eon Asseonun . 
Açık artırma ile paraya çevri
k gayri menkulün ne olduğu : 
ilanın incirlik köyünde Ağustos 
tarih ve 88 No.sunda kayıtlı 

. d ~~ dönüm tarlanın (100) hissede 
111 

\) hissesi olup ve ~ududu haz.ı· 
Doğusu muhacırlere lefvız 

Is• b k bl · · 'l tarla atısı ve ı esı tan • 
Poyrazı dere. 

Gayri menkulun bulunduğu mev. 
llıahallesi, sokağı, numarası : 
ananın incirlik köyünde vaki A
tos 929 tarih ve 88 No.sunda 

Yıtlı 57 S dönlim tarlanın ( 100 ) 
de 37 hissesi olup tapu sici

tki hududu : Şarkan Bizdikyan 
lop tarlası garben Parsih tarlası 

O .. ",ıe b "k'" . 1 d ·ı ı. en tarı ıam şıma en ere ı e 
b rili. 

l akdir olunan kıymet : Beher 
.. tnüne ( 1 O ) lira kıymet takdir 

ır. ılın.iştir . 

d. ~rrnanın yapılacağı yer,gün,saat : 
ıı~ıt . rıa birinci icra memurluğunda 
ol' ._•rıcj artırması 12-1-938 çar· 
y '.'lllba günü saat 10 -12 de ve 
Y' ~i artırması 27-1-938 perşem· 

ıiİnü saat 10-12 de 

l- işbu gayri menkulün artırma 
thıarnesi ilan tarihinden itiba · 
,1289No. ile icradai. 
. rıin muayyen numarasında her-
rı görebilmesi için açıktır. ilanda~ 
lı olanlardan fazla malfimat al-

~8 istiyenler, işbu şartnameye ve 
9 dosya numarasile memu -

t~tnize müracaat etmelidir. 
2 A .. Ak. . k - rtırmıya ıştıra ıçın yu a-

pıl· ~Yazılı kıymetin °/0 7,5 nisbe
'ırı L~e pey akçasile veya milli bir 

"lllcanın teminat mektubu tevdi 
le ılecektir . (124) 

fi \3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
"h~r alakadarların ve irtifak hakkı 
~k~Plerinin gayri menkul iizerin. 
~ 1 haklarını hususile faiz ve mas-
~~ dair olan iddialarını işbu ilan 
~hinden itibaren 20 gün içinde 
akı müsbitclerile birlikte memu-

~ke~İrnize bi1dirme1eri icap eder . 
't 81 halde haklan tapu sicilile sa
olrnadıkça rntış b( delinin pay
ltıasından hariç kalırlar. 
.~- Gösterilen günde artırmıya 

~ıtak edenler artırma şartnamesini 
Jı~ ~ ~uş ve lüzumlu malumatı almış 

a ·h •• Unları tamamen kabul etmiş ad 
bJI' ~ırb r· 1 ·ar oh•nurlar. 
h' s__ T · d'I d · 
,~· ' ayın e ı en zaman a gayrı 

krfl tıı tıkul üç defa bağnldıktan sonra 
~ar~ ~Çok artırana ihale edilir . Ancak 
. tıf tına bedeli muhammen kıymetin 
ı;P İy~de 75 şini bulmaz veya satış is 
e 11e ~Ctıin alacağına riiçl' ani olan diğı:>r 

1
:11r ~(!aklılar bulunup ta bedel bun -

11 
o gayri menkul ile temin edil· 

Yş af.caklarının mecmuundan faz
h~. ç~~ınazsa !im çok artıranın ta
S U~u baki kalmak üzere artırma 
~~ ~ın dah;;ı temdit ve 15 inci günü 
ıtıı 

Türksözn 

İslahiye İcra Memurluğundan: 
Gayri menkul açık arttırma ilanı 

Alacaklı : İslahiyede Hacı Mehmed oğulları Ôkkaş, Mustafa ve Mehmed. 
Borçlu : lslahiyenin Bürhaniye mahallesinden ölü Selim karısı Zeliha ve oğlu Mehmed ve kızı Fatma 

diğer oğlu Mustafa . 

Bakaya aJa J 530 lira ve masarif. 
cak miktarı l 196 lira Mustafa ya ait borç ve masarif. 

r726 

Beher dönü • 
müne takdir 

Cinsi No: Tarihi: Mevkii köyü: Hektar metre edilen kıy-

Nısıf 1 T. Sani 935 Üçağaç Kasaba 
tarla 

" 
2 

" .. " " 

" 
3 " " " " 

4 Te. 1 Mart/937 * * * 

" 
2 " " " " 

1 8180 

5 5140 

3 6760 

6 4330 

9 1900 

26 6510 

met. Sahibi Lira Ku. 
3 Selim oğlu 

Mehmed, Mus
tafa ve kızı Fatma 

3 

4 
" 

5 
" 

3 

Hududu: 
Şa: Orta burun, şi: Sa
it1 ga; Mustafa ve kızı 
Mustafa ce: F utma, 
Hali. 
Şa: Cebel, şi: Adem 
ga: Muhasebeci ce: 
Mulla Osman tar· 
lası. 

Şa: Cebel, şi: Adem 
ga: Muhasebeci, ce: 
Mustafa tarlaları. 
Şa: Ali oğlu Hasan, 
şi: lslahiye çayı ga: 
Beytullah ağa ce Sü
leyman ağa sürt-ği 
Şa: Kara kaş oğlu Sa 
lih ga: çel tık haı kı şi: 
Kara çalı ce: Hüyük 
yani Süleyman ağa süJ 
reği. 

Borçluların yukarıda gösterilen 1' 2. 3; numaaada kayıtlı nısıf ve,,mart /937 ta; ih ve l / ve 2 numarada 
kayıtlı tarladaki 4 te bir hissei şayiaları 30/ 11/ 937 tarihinden itibaren bir ay müddetle açık artırmaya çıka· 
rılmıştır. alacaklalılardan Ôkkaşa 937 / 132 sayılı dosya ile (196) lira borçlu bulunan Selim oğlu Mustafa hak
kırıda dosya dahi tealluku hasebile 127 namnralı:dosya ile birleştirilmiştir, Tarlaların beher dönümüne takdire
dilen kıymetleri hizalarında yazılı olup mecmuu 26 hektar 6510 metre murabbaı olduğundan satış bedeli ona 
göre hesap edilecektir. 30/ 12/ 937 Psrş~mbe günü saat on dörtte hükumet dairesi civarında açık arttırma ile satı. 
lacaktır. Arttırmaya iştirak edenlerin gayri menkulların yukarıda yazılı muhammen kıymetlerinin yüzde yedi bu 
çuğu nisbetinde pey akç-:ısı vr.ya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri lazımdır. Bu gayri men
kulun üzerinde alac:Jğından dolayı haklı olan a]acaklilann artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve temi
nat aranmaz. ipotek sahibi alacaklılara diğP.r alakadarlaıa gayri menkul üzerindtki haklarının hususile faiz 
ve mesarife dahil olan iddialarını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde İcra dairesine bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicilledle sabit elmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. Bu gayri men
kulün vergi borçları ve dellaliy,. resmi miişteriye aittfr. 

Tayin edilen zamanda arttırma bedeli gayri menkulların muhammen kıymetlerinin yüzde yetmiş beşini bul· 
madığı takdirde en son arttıranm teahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temJit edilmiş o)acacak 
tır. Ve 15 inci gün ayni saatte en çok arttırana ihale edilecektir. 

Yazılı hususattan başka izahat almak is•iyenler 937/127 dosya numarasile lslahiye icra dairesine müracaat 
edebilir. Arzu ~denlerin tayin edilen gün ve saatte hazır bulun~aları veya kanuni bir mümessil gön<lermeleri 
ilan olmıur. 8780 

Sineması ' ı:,· ~~'(A 41e 
BU AKŞAM 

1 
Aksı_rık.; öksürük, burun akması, düşkünlük 

TAN 
Zengin bir proğt"am takdim 

EGE İZMl~i~anevraları f? l,J OD ~ 
Tamamen manevra yerinde sesli ~ LJ 
ve sözlü olarak filme çekilen 
1500 metroluk büyük müstesna 
milli film. Kahraman ordumuzun 
şanlı menkabesini seyredecek ve 

ULU ÖNDER 

ATATURK 
ün sesini İşiteceksiniz 

(DENİZLER PERİSİ) 

tehlikesinin yanılmaz habercileri olduğunu bilmiyormusunuz? 

Grip:; karşı koymak için hemeA A S P 1 R 1 N alınız ? 
Grip; ~oğukalgınhğı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç buduf. 

~ 

ısrarla 

ı saatta yapılae"ak artırmada , 
ııı.d ı Taras b~'lba l(ahramam 
\~~ İ. s a t ı ş İstiycnin alacağına ' JEAN PlER AUMON - VICTOR 

anı olan diğer alacaklılann o FRANCEN - MARCELLE Cİhantal 
(;i nıenkul ile temin edilmiş ala- 1 Tarafından yaratılan bir sU-

't'<ıtı nıecmuundan fazlaya çıkmak per film 
k~'11c, en çok arllrana i~a!e edilir. Pek yakında : Franzıska Gaal 
~I b AL TUN KELEBEK Filminde 
~ e İr bedel e1de edilmezse ih':'..!e 
~~ıl Dikkat : yerlerinizi erken te. 

llıaz Ve satış talebi düşer. 1 mln ediniz. · 

~ 6
1
- Gayri menkul kendisine iha- Telefon : No • 266 

~~~Unan kimse derhal veya verilen , 8773 
L. 1et İçinde parayı vermezse ihale ! n.----------·---~ -.q•<t • 
~~I tı f esholunarak kendisinden ev-
~~ en yüksek teklifte bulunan ·kimse 
~ı,.etıniş olduğu bedelle almağa razı 
'ltsa 
~~ ona, razı olmaz, veya bulun-

muriyelimizce alıcıdan tahsil olunur. 
(Mldde 133} 

ltltı sa hemen 15 gün müddetle ar-
~ 1Ya çıkarılıp en çok artırana iha· Gayri menkul Yukarıda gösterilt:'n 
ediı· Ik 'h 1 d k f tarihlerde A d a n a birinci icra ~~ ır. i ı a e arasın a ·i ark ve 

'a~en günler için yüzde beşten he
~~ olunacak faiz ve diğer zararlar 

l'ıca hükme hacet kalmaksızın me · 

memurluğu odasında i ş b u ilan 
ve gösterilen artırma şartnamesi dai

resir:de saLhcağı ilan olunur. 8777 

istey~niz ı 
20 ve 2 tabletlik' şekillerde bulunun . - . 

Her şeklin üstündeki @ markası aldı!ınız malı"!. 
hakiki oldutunun ve iyi &ttlrft'ıll\ ıarantleldlr, . . 

9- 26 

Kiralık ev 
Ocak mahalle~inde ikinci çık

mazda dört odalı mulıah, elektrik 
ve suyu bu!uoan ev kiralıktır. 

lstiyenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 

c. 

.. 
8715 

Kiralık hane 

Beş Kanunusani mektebi yanında 

ltf aiye sokağında 125 nliınaralı ev· 

de iki oda kiralıklır. Taliplerin İda 
rehaııemi::e müracaatları. C. 

Sahife : 3 

r~~·-·. ·_· _·_-_·_·_·-_--------------
As r i -, j~/ Alsaray 
~ 

1 Her iki sinemada l 
~BU AKŞAM~ 

-1-

RUs-Japon harbi 
POR ARTÜR KAHRAMANLARI 

- Türkçt! sö:.lii mııazznm film -
Yakın bir tarihin aşk ve ihtirasla dolu safahatı .. Vatanseverlik ve 

milliyet duygusunun bir timsali 

Yalnız bir harp filmi değil 
Göz ahcı, muhteşem bir dekor, en yUksek sosyete içinde 

bUyUk bir sevgi macerası 

- 11 -
ilaveten : 

Ege Manevraları 
( Sesli sözlii ) 

Türk ordusunun dinamik kudretini göskren film 

- 1 1 1 -

CUMHURİYETİN 14 ÜNCÜ 
YILDÖNÜMÜ MERASİMİ 

- iV -

YUNAN BAŞVEKİLİ MET AK
SA SIN ANKARA ZİYARETİ 

- Sinema 8 ,45 de başlar -
Telefon : ASRI 250 Telefon: ALSARA Y 212 

Her iki sinemanın karnesi her iki sinemada kabul olunur • 

M 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 
}\(llwrı l\ o.3202: Kabul tarihi : .J.1611937 

- DÜNDEN ARTAN -

defatir ve hulasai hesabiyeler \'e gayrimrnkul irottk ve mfrıkul rthin 
muameleleıi, damga, tapu \'e noter harçları, muamele vergisi ve sair her 
nevi tekalif ve rüsumdan muaf olduğu gibi yine bu kredilerden rnütcvel
lid borçlar hakkında icra makamları, resmi dainJer ve mahkemeler nezdin
de yapılacak takib ve tahsile müteferri her nevi taleb tebliği ve karar· 
lar da her türlü resim ve hcır.;tan muaftır. 

İşbu maddede zikredilen zirai borçların 40 ıncı madde mucibince ta
kibi nel icesinde Bankaca tefevvüz olunan gayrimenkullerin Banka namı· 
na tescili her türlü ferağ ve intikal harç ve resimden muaf olduğu gibi 
bu kabil gayrimenkullerin 41 inci madde hülrümleri dahilinde sahibleri 
ne veya varislerine ia<leleri de keza ferağ ve intikal harç ve resimlerden 
muaftır. 

Köylerde, zürraa Bankaca yapılrcak zirai kredilere aid evrak, sene· 
dat, kuyud, defatir ve hü lasai htsabiyelerin köy ihtiyar meclislerince tas
dikı, noter ta~tikı hükmünde olup Lunlar hakkında da 1 inci fıkradaki 

ıruafiyet lıükümleri tatbik r.lunur. 
Ziraat Bankasının vereceği kazanç vergisi, vergiye tabi kazancının 

0/ 0 11 sinden ibarettir. 
Kazanç beyannamesi, bilançonun umumi heyetçe tasoıkını müteakıb 

verilir. 
Madde 51 - Zir cıat Bankasının şimdiye kadar haiz oldtJğu Hükumet 

binalarır.da Lilabedt'l ikamet hakkından Tüıkiye Cümhuriyeti Ziraat Ban· 
kası, mahalli şube ve ajans binalar ·nı inşa edinciye kadar istifade eder. 

MaJ,le 52 - Tliı kiye Cümlıuriyeti Ziraat Bankası idarei ınerkeziye
sile şube ve ajanslaıı mahalli ticaret ve sanayi odalarına kanuni miktarın 
yamını aşmamak üzere fktisad Vekaletinin iesbit edeceği miktarda, ka
yıd ücreti ile tescil kaydiyesi verirler. 

Madde 53 - Tlirkiye Cürr.huriyeti Ziraat Bankasının Türkiye dahi
linde eşhas ve miit·ssesatı resmiye vı~ hususiye ve şube ve ajansları ile 
olan bilumum para nakliyatından, kıyındli kıymetsiz mektu1l, kart ve pa . 
ket irsalatından, telgraf ve sair ınuhaberahndan Devlet dairelerinden alı· 
nan miktarlarda ücret alınır. 

FASIL : X I 
Banka memurları lwklwıda lıükümler 

Madde 54 - Türkiye Cümhıuriyeti Ziraat Bankasının para ve para 
hük~ündeki evrak ve senedleri ve sair malları aleyhine, bilanço, zabıtna. 
me, rapor ve diğer her nevi evrak ve defterleri ve vesikaları üzerinde 
suç işliyen memurlar bu suçlardan dolayı Devlet memurları gibi c~za 
görürler. 

8303 (SONU VAR) 



~haife ; 4 

Adana Bo~·sası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CiN si En az En çok Satılan miktar 

K. S. /\ . s. Kilo 

=ı<;ipımalı pamuk --=c== 
Piyasa parlağı • ~50-- - 25 

•-p=i"--ya_s_a-'ı--em_i_,zi'--",,'--- 21 - 22 - --- - - -------

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 32 

YAPA CJ 
Beyaz 1 1 ...,.S'""'iyc.,ah ______ -------- --------

ÇICIT 
ı----,E...----------~~----.----~-----kspres 
ı-i~an-e~------ı-----ı----- ---- ----

Yerli "Yemlik,, 
2,75 __ , ____ -------· 

" 
"Tohumluk,, 

:1 lJ B U B A T 
Buğday Kıbrıs 1 --.---------

ı-~·.~·. -.Y~er~li,------1 3,50 ~==== _-
Mentane 

Arpa 
Fasulya 

1----,yvu•~•ı"------1----ı----------------• 

Delice 
Kuş yemi 

Türksozli 

.... - .... ......... .. 
ıuı ,·,...ı TU• .K.SOZllJ .. : .:~: .' ;.: -- -- -~ E 

L • •; 

--- ....,....,= • 

jMatbaacılık j j Gazetecilik 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik mak inalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk · 

sözü matbaasında ba~

tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane

sinde yeptırıuız. Nefis 

t LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

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

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

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n~fis 
bir şeklide en zarif hu· 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Türl.sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. l---;K;7e....;.te--'n'"""'ı'-"'o;:....hu_m_u----l-----ı------,:-------

ı---,M..-er_ci---'m.:::ek"------l----- ı---=== =~-----Susam 
ı~~..;;._~~~~-'-~~~~-~~.....:.~~~~~~-ı-~~------------~~~~~~~~~~~~~ 

UN 

1 
~ört yıldız Salih 650-725 
uç " " 625 :.5 ~ ,-Dört yıldız Doğruluk -65~0--

.ı.: ::: 1 üç " " 600 
~ C -~~-"'----"-------1----1 
] 'ii / Simit ,, 900 
:.i< ~ Dört yıldız Cumhuriyet 675 
~ ..,.,- üç " " 625---ı 

Simit ,, 

Liverpol T elgraflan 
9 I 12 I 1937 

Santim Pen.e 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

:~~-H-_-az~ır~~~~~~~~~~~=--ı -44--1-64 - LU-et 

!ı... Kanun vadeli 5T Rayişmark 
ı--M-a-rt_v_a_d-el-i --- -1-4.,..--1·55 Frank (Fransız) 
ı--------- - - - Sterlin ( İngiliz ) 

Hint hazır 3 IJ! Dolar ( Amerika ) 
Nevyork 7 93 Frank ( İsviçre ) 

• ~ 
MI - ~ 

il 
•• 
• 
• 

sız DE ; BENİM GlBl 

İÇİNİZ! ... 

M ORACAAT: Rıza Salih Saray 

( Telefon No: 265 ) 8 -30 

1 

-----------------~-----------------· 

- or. Muzaffer Lokman -
Hastalarını her 

kabul etmekted ·r. 

.. 
gun e6kİ ınuayenehanesinde 

Bütün dünyada şöhret kazanan 

Whizmarka 
Motor, Amortisör, ldrolık fren, Mafsal Y AGLARILE radyator lehimi 

temizlerneğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. 

7967 86 

Ş. Rıza İşcen Yeni Mağazada 
Satılmaktadır 

Belediye civarında, Adana 

--------------------~--------------------------.:1 

KAY ADELEN A · 
' manos tepelerinden 

en fenni cihazlarla · 

ve kaplarla nakle
dilen sudur • 

K 
A 
y 
A 

KAY AD ELEN su· 
lan ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz • 

KAYADELEN 
KAYADELEN su-
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tatıi has. 
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KA YAD ELEN gazozlarını alırken şişt'lerdeki kırmızı ( KA YADE
LEN) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Tran~itleri : Mersin ve 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Büyiık damacanalar ; 100 kuruşa ev
lerinize gönderilir. 

1 
Menbadan Kayadelen nakleden vago nlar her seferde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8495 87 

:..ı:.._-.-m;;;;;.;;;;;.:;,...;. ______ ...;;.~------..;;.;,--~-----·~----------

• 

TiR 
• t4tt.maYE i~ BANKASI 
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Sayın abonelerimize ! 
Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın abl 

0 
•1 i 

b'l e er ı 
nelerimizin gazetelerini mu~tazaman ala ı ın ~ · 

d l · · tbaaıuıı I; için yeni taşındıkları ev a res erını nıa .,.. 
bildirmelerini rica ederiz . 

--------------' Yeni postahane karşısında 
Diş Tabibi Yusuf Hüsnü Başarır 
1 ·1 h" . . t 1 d ek diş kesmek 
laçla sinir almayı hassaten iğne ı e ıs sı ıp a e er d"'•iir 

. . . H hh f · t hlikelere 0
• sınır almayı mazıye bırakmıştır. aslanın sı 8 mı e I daO 

b .. k"" d" t b b ti iğne yapı ma j müteaddit mahzurları do\ayısile u gun u ış a a e . d t rapS1ı 
vücudda muzır bir madde ithal etmeden azami ~ekiz dakıka a lızı 

1 
~ çr 

d" . b aza 3•·· 1 
dişi kesen sinirini alıp o anda dolduran, dişi çıkaran, ışı ey b" ıeda' 

' d . . k t i ve son ır kilecek apseli ve kistli dişleri le avı ıle ur aran yen 
usulünü ideal diş tabaJ.ıeti meydana getirmiştir. ucu!U 

Rontkene terfik ettiğ im ve hastala rımın sılıhatlı TiP IO koru) GöıJJI' 
lan bu son tedavi ile muayenehanemde çalışm~ğa ba ş l a dım . 
arzu edenlere muayenehanemde bu tedavi gösterilir. 

8761 

Radyolar ucuzladı 
Ksa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alaJl 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif se. 

k S h.b. . Se~ı 
li radyolar anca a ı ının b'f 
nin 100 lira mukabilinde ve .{~ 
sene vade ile sattığı radyoları () 
kabildir. 

"~ı' karşısında yeni w ag 

., 

Satış yeri Belediye 

Ş. Rıza fşcefl 
61 7967 

• • 
M U3 fô)@[['[M}@ . g . :~i 

lr" ~~ • 

'f"?.>-....-d - - - ./.. ' vucu ünüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor_ 
~ .. 1 

G·rip! 
..., 

Hemetı ASP i R İN ; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emnlyetil 

ilacı~ ASPiRiN · alınız ! Aspirin' in iyi tesirini pek az·;~ 
• görecel-siniz. 

ısrarla 

isteyin iz ı 
20 ve 2 tablell ik ~ek ill erde bulunur, 

Her ~e k lin üstündeki EB markas~ıdıtınıi1 matın 
ha.kiki olduııunun ve iyi tesirinin ıarantlıldl#ı..,....--

10-26 8715 

·· diir~ Umumi neşriyat mu il 

•• Macid Güçlii 
tı~ 

Adana Türksözü matba351 lı 


