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aponlar Çin sularındaki İngiliz ve 
Amerikan gemilerine ateş açtı 

AMERiKANIN DüN BiR 
lOP ÇEKERi BA TIRLDI 
Çinliler Japonları Nankinden tard 

etti, harp şiddetle devamda 
Ş.nghay : 13 (Radyo) - Nan

'rnuharebeler bütün şiddetile 
etmektedir. Şehre giren ja-

r geri püskürtülmüşlerdir. Japon 
t kıtaatı Nankine gönderilmek-

~<>kyo : 23 (Radyo) - Nankin 

malümatın kendisine serian bildiri!- , 
mesi hususunda reisi cumhur Ruzvelt 
hariciye nezaretine talimat vermiştir. 

Bütün gazeteler Amerikanın bu ha
diseye vakıt geçirmeden el koyması· 
ni yazmaktadırlar. 

Sovyetlerin intihap arifesinde 
•• 1 

~ok kanlı muhareler devam et· 
tdır. Japon muharrirleri, bu şe
korknnç ve kanlı muharebelerin 
t rnisline tesadüf edilmedi~ini 

~ ~ diyoılar. 
.llkhay : 13 (Radyo) - japon

Ç,rı sularında bulunan İngiliz ve 

STALiN DUN HARARET-
Li BiR NUTUK SÖYLEDi 

' 
1kan harp gemilerine hücum et 
~başlamışlardır. 

Moskova : 13 (Radyo) -
Komünist Parti:ıinin umu -
mi katibi seçim münasebetile 
büyük tiyatroda binleıce hal
ka ve namzc<llrre karşı bir nıı 

tuk söylemi~tir. Stalin, bir sa

altan fazla !Üıt n ve şiddetli bir 
şekilde alkışlarıan büyük nut· 
kunda ezcümle demiştir ki : 

ti' 

ilde f ngiliz konsolosunun da 
Utu Layisbetg top çekerine 
topçu ve tayyare kuvvetleri üç 

'aldırmışlardır, Bu hiicumlar es
da bir bahriyeli ölmüş, diğer bir 

lttt)j ile kaplan yaralanmışlardır. 
. den hemen Londra haberdar 
1
ttirdir. Şanğhayda bulunan İn 
'ltlira !!ık zirıhlısı hadısenin ce. 
tttig.i Kongyoyn gitmek üzere 

~bareket etmiştir. 
~11thay : 13 {Radyo} - japon

trikanın Panay top çekerine 
etmişler ve batırmışlardır. Pa

. 73 kişi vardı ve Amerika hü· 
bunu gazetecilere tahsis et-

~op çekerin içinde meYcut ey
k Yo ile Çin Japon hadiseleri 
aı Londraya bildirmekte idi. 

an lop çeker Mürettebatından 
; kişi yaralıdır. Bir çok ölen ve 
anlar vardır. 
'tin~ton : 13 (Radyo) - Ja
tarufındun b ılırı~an Paıny lop 
Ctraf ında alınarak mü tem mim 

" Arkadaşlar ! Ben itiına. 
dm ne demek olduğunu bilırim. 
Bu itimadlar benim üzerime 

yeni vazifeler )Üklrmektedir. 
Ben komünizm için her şeyi 
hevesle kabul ~derim. Dostlar 
ben, bana bel lıağlamanızı is-

ter im. 
" Sürekli alkışlar ve sana lıağlı 

yız sesleıi ., . Bizler öz borcumuzu 
yeı ine getireceğiz. Sovyetler 1 iri iği 
namına sizi tebrik cltigimden dola · 
yı iftihar duymaktayım . l3u lıüyük 

. bayram, Cüınhuriyetimizin ve İşçi· 

---- ----- ----- -- --------

A.Janada ekonomi 
tJe istihsal vaziyeti 
flhafta içinde 294 873 kilo 

Pamuk s~tıldı 

~~ ova v... Ege pa· 
''t'h 
1 

1 sal sahalarında 

tamamen tarladan 

1 
?lup zürra kışlık 

• ıh zarı işi eriyi J ve 
tÇırçırlama, presaj ve 

~ 1Yle meşguldur . 

11 
lttıntıkalard t hava 

~~tı tn'3vsim nihayeti· 
ır r musait cereyan 

1tı tabii bir neticesi 
,ıtıa.hsulün kalitesinin 
61'1eye nazaran çok 
Oldu~u görülmekte-

~~ 
~ "ro..,a rekoltesi üze · 
~ılan son tahmin 

tıı O balya ) 

ı~~iş ise de Ege mıntıkası rekoltesinin son tahminde 5.000 bal 
\Q bYle 65.000 balya olacağı tahmin olunmaktadır. Bu mild :ırın 
1 

t1 a.lyasını Akala cinsi teşkil etmektedir. 
"it 
~Pamuklarının toplanması da sona ermek üzeredir' 
~ ilfta hava tamamen kapalı g eçmiş ve şehre düşen yağmur mik

t l'llılimi bulmuştur. Yağmur d:Jlayisile tarlalardl zira ?tt ameliyesi 
lır, 

~ilft~ içinde 294.873 kilo pamuk satılmıştır. Bunun yüzde 37,29 
1\ dabtikacılar, yüzde 37,20 kısmını ihracatçılar ve yuz ~e 25 1 51 

ita a mUkerrerciler mübayaa etmişlerdir. 
•atın hararetlı olmakla berab<Jr müstakbel piyasa ümıt vcrıcidir 

lerimiziıı hakiki bayramıdır. Hiç pir 
millet lrn ~ ekilde bir Cümheriyet ve 

lıir re-jim kuramamıştır. Bizde en 
mühim olan şey .. beraberlik ve ko
layliklardır. Diğer ülkelerde belki 

bu kolaylıklar vardır. Lakin ayni za
manda oralarda bunlardan başka 
dalaver .. lar çeviren bangerler ler 

kapitalistler varJır, Uu te~ekküller 

her varlığı altüst etmekte ve yalan 
dolanla işlerini çevirmektedirler. 

Dolayısiledir ki oralarda yaşayanlar 
istedikleri şekild i! bayram yapamı . 
yorlar. Bizde ise kapitalistler yok-

tur. Halkı dolan Jır.1nlar yoktur. Biz. 
de halıc ile hükumet memurları kar 
~ılı~lı bir dostluk şeraiti altında 

çalışıı !ar. Zira bizde istismar yok
tur. Bizde., lıalk içinde çıkmış adam· 
lar İşe rehberlik etmektedirlar.Tar· 

lalarımızda toprakla uğraşanlar re
fah içinde çalışmaktadırlar . Diger 
kapitalist ülkeleri ele alırsak görü 

rüz ki orada yaşamak için başarı 
lan çalışma ile tufeyli geçİ'lmek 

istey\!n yalaııcılar arasında başka· 

!ıklar vardır Oralarda, dalkavukluk, 

riya, aldatmak ve atlatmak çoktur. 
Dizler Lt>nin gibi düşünrnr.ğe mec
burüz. Onun gi ui ted Lirli hareket 

edeceğiz , onun gibi namuslu ve 
doğru olacağız. 

Dünyada öyle adamlar vardır ki; 
iyimidir, kötiimü<llir, cesareti varmı-

drr, halkın dostu veya düşmanımı· 
dır, bilinmez Böyleleri bizim aramız· 
da, yani koınlinisller içinde de yok 

~değildir. böyleleri ne allah için şana 
ve ne de şeytan için oteşe tapandır· 

lar. Bizler.in, ne allah için şane ve 
ne de şeytan için ateşe tapmadiğı· 
mızı size bir daha tekrar etmek is . 

rim. Bizler, Leniııin yürüdüğü yolda 
yürüyecek ve onun gibi çalışacağız. 

f Vatani taraftar-< 
ları boğazboğa

za geldi 

iki· kişi öldü dört kişi 
yaralandı 

Şam : 13 ( TUrksözU . 
muhabirinden) - Şhrdl al 
dıjım malOmata göre, San
caktaki Surlyell unsurlar 
arasında mUdhl• karı,ıkhk. 
far çıkmı,tır. Fransa man. 
dası taraftarı olan Hasan 
Cabliarenln babası ,ahin 
Cebbare ile, AraP ittihadı 

taraftarı olan usebecllerln 
reisi Zeki ArsözU taraftar
larıntn Hasan Cebbarenln 
babasmm evinde yaptlkları 
son toplantıda mandayı il
tizam va Arap lttlhadım te
min mevzuu etrafmda vaki 
ihtilafta kavğa çıkmış ve 
neticede Şahin Cebbare 
vazlJetl hUkUmete haber 
vererek Zeki ArsözUyU 
hapsettlrmlş bunun üzeri· 
ne usebecller hUkUmete 
hücum etmişler bu sırada 
iki tarafın adamları ve po. 
llsle çarpıfmışlardır • Ye 
netloede iki klfl ölmUş dört 
kl•I ajır yaralanmıf usba 
ellerden 20 kişi tevkif edll
mı,11r. 

B. Delbos 
Belgratta 

Yugoslav gençligi ~ 
nümayiş yaptı 

Bay Delbos 

Paris : 13 (Radyo) - Bütün Yu
goslav matbuatı Fransız Hariciye 
Nazırının ziyareti kakkında bir çok 
tefsirlerde bulunmakta ve Fransız -
Yugo~lav milletlerini birle~ıiren dost 
luğu tebarüz eltirın•· ktediı !er. 

Muhalefet f ırkalan reisleri müş
tereken bir beyanname neşrederek 
Delbosun geli~ini selamlamaktadır. 

Belgrad : 13 [RadyvJ - Fransa 
Hariciye Nazırı Dclbos öğleden ev 
ve! sanı dokuzda Bükreşten Belgrada 
gelmiştir. 

Belgrarl garında, Delbosu Yugos
lav Başvekili Stoyadinoviçle beraber 
Yugoslav saray erkanı , bir çok elçi· 
)er, nazırlar \'e kalabalık bir halk 
kitlesi tezahüratla karşılamıştır, 

Belgrad şehri ve istasyon baştan 
başa donatılmıştı. Delbos trenden 
ineıken ınüzika Fransız milli marşı· 
nı çalıyordu. 

Garda Yugoslav Başvekili Del
bosun elini sıkmış ve hoş geldiniz 
demiştir. 

Saat onda Delbos Kral sarayı · 

na giderek def terimahsusu imzala
mıştır. Saat on birde Delboa Ha
riciye Vekaletinde S:oyadinoviçi zi 
yaret etmiştir. 

Ha taydan yeni haberler 

DELEGE GARONUN 
ACAiP BEYANATI 

Manda memuru şunları diyor : 
Sancakta Suriye bayrağı dalgalanacaktır . I · 
Suriyeli memurlar kalacaktır ve Sancak Su

riyenin hakimiyeti altındadır. 
.__------------------------------------~----~~-

j Hatayda Şer'iye mahkemeleri lağvedildi 
Umumi af kaı arı imzalandı 

Antakya : 13 (TÜR. SÖZÜ muhabirinden) - TUrklye;- Su
riye muahedesinin feshi, Şamda bUyUk heyecan uyandırdı • 
Akhsallm sahibi Şamhlar : " Buna Vatani kabinenin yanllf ha
reketleri sebep olmu,tur ,, diyorlar • 
AMIKLI TÜRKLER TAZYiKTE 

Amlkll Tkrkler , Surlyell ve 
manda memurları tarafından 
KUrt dajından çıkarıldılar • 
/\mi~ li Türklerden yirmi kişi tevkif 
edildi. 

Oaronun yeni beyanah 
Sancak delegesi Roje G.ıro İs· 

kenderundan Antakyaya geldi. Garo, 
Antakyada çıkmakta olan Eluı ube 
gazetesine şu beyanatla bulunmuştur: 

- Yeni rcjiınııı meriyete geçmesi 
ile Suriye medi:;indeki mebusların 

,·azifeleri :;ona ermiştir . Ben onları 

;ıı tık mebus tanımam , fakat Suriye 
hükiimati belki tanıyabilir . Sancak 
n:ımına hususi nüfus tezkereleri yap
tıracağn . 

Bayrak meselesine gelince : Tüı -
kiye hükümeti Sancakta Suriye bay
rağının kalmasına itiraz etmiştir. Hal· 
buki Suriye bayrağı Sancağın harici 
resmi bayrağı olacaktır. Çünkü San
cak, Suriye Cumhuriyeti hakimiyeti 
altındadır. Yeni rejim Sancak hal
kını da Suriye tabaı.ısı addetmiştir . 
Mamafi Fransa , Türkiyenin itiraıını 
Milletler Cemiyetine hildirmiştir. San
caktaki Suriyeli memurlar da, Sancak 
tabiiyeti addedildiklerindt n va1.ife · 1 
!erinde kalacaklardır. 1 

Af kararı imzalandı 
Halayda yeni rejimin meriyete I 

vaz'ı d1Jlayısile beklenmekte olan 
af kararının imza edilmiş olduğunu 1 

- Gerisi üçüncü sahifede -

--------

Yeni nafia 
işlerimiz 

Ankara : 13 [ Telefonla ] - Na 
fia Vekaletinden haber alındığına gö 
re Karadeniz sahil yolunda 'Nafia 
vekaletince _betonarme köprü ola
rak Yeşilırmak üzerindt!ki Çarşam· 
ba köprüsü . .çuridere, Cevizderc 
ilikli dere, Akçaova, Bolaman ve 
Kızılırmak üzerinde de Bafrada Çe
ti11kaya köprüleri inşa edilmiş, Kcr 
me ve Miliç ve Akçay köprüleri de 
inşa halindedir. 

Başka vilayetler arasın fa yapı 
lan şose ve asfalt yollar faaliyetine 
muntazaman devam edilmektedir. 
Bu arada Karadeniz sahil yolunun 
şosesi vilayetler tarafından kısmen 

muhtelif amele, kısmen de teahhüt 
suretiyle yaptırılmaktadır. 

Radyo istasyonumuz 

Etimesutta yapılmakta olan rad· 
yo istasyonunun binası ikmal edil
miştir. 

Tesisata ait ilet ve edevat da 

- Gerisi üçühcü sahifede -

İtalyanın Cenevreyi terketmesi müna-
- - - - - -------------
sebetile dünya gazeteleri ne diyor ? . 

" Bu çekiliş gaflet politika 
sı takibedenlere ihtardır,, 

Londra : 13 (Radyo) - Efkarı 
umumiye, İtalyanın Milletler Camiye- , 
tinden çekilmesile meşgul olmakta
dır. Sunday Tımes gazetesi, İtalyanın 1 

verdiği bu kararın Roma, Berlin, 
Tokyo mihverini kuvvetlendırmiş ol
duğunu yazmaktadır, 

Paris : 13 (Radyo) - Gazete. 
!er hulyanın Milletler Cemiyetinden 
çekileceğine dair verdiği kararı sü
kunetle karşılıyorlar. Lakin diger ta
raftan enternasyonal birlik İtalyanın 
bu kararını teessüfle karşilamaktadır. 

hale komitesinde telmihte bulun muş 
olduğunu tebarüz ettirmektedirler. 

Budapeşte : 13 (Radyo) - Mat· 
buat Mussolininin söylemiş oldugu 
nutkun büyük bir kısmını iktibas et
mektedir. Yarı ı csmf gazeteler: hal
yanın Milletler Cemiyetinden çekilme 
hadisesinin gatlet politikası takip 
edenlere bir ihtnr mahiyetinde oldu
gunu kaydediyorlar. 

Bclgrad : 13 (Radyo) - Öğle 
( GcrLi uçuncu sahifede ) Gazeteler Mus .. olininin ademı muda· 

Bazı gazeteler ise, bu hadise do
layısile hasıl olan vaziyetin kal'i ma
hiyette olmadıgını tebarüz ettirmek
tedirler. 

'\ 
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Dünyaıaın en büyük 
servefl~in do :-
ğu p battığı yer 

Türksörli 14 

VALL STREET r 
Bir gün sekiz fakir, fakat akılh Nevyorklu ihti

yar . birı çınarın altında toplanmışlardı 

'9 .... m•a4**11111l•ll!llllma .. mm~c~';•~s~.s~?S4mz!d~1WPs:z:~z~tPFCl!!!!l!lm·:~:s!a: .. r.:::221mz: ...... ı:mı ............................. , .......... ~ 

Bugün bu yer dünyanın kasası 
nlar her gUn öileye ··-·-·.-·-·-·-:·-·-:-·-·-·-·~·-·- ·; ~ doOru, daha o zaman iParıs - Soır Dımanche dan! ~ . . 
dan Yal Street adı ve·'·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-. 

rllen Nev York sokaAında bUyUk bir çınar •6acmm altmda top.1 
lanırlardı. Bunlar mavi gözlU, kumral saçh iri yarı •imal insanları 
idi. BUtUn servetlerlnl uzerlerlnde, sol ceplerinde ta,ıyorlardı. 
Sai ceplerlnde ise birer rUvelver vardı. B~• o zaman Nevyork
t• en bafta gelen bir tedbirdi. 

Bu hadiseler fngilizleı in Anıe· 
ıikaya ilk kolonlarını çıkardıkları 

1760 } ılında geçiyordu. 
let Nazırı B. Robeı t Moı ris ile bir 
kısım kongre azasını :\lakadar et· 
mr-ğe muvaffok oln.uştu. Ve bunun 
için de büyük bir güç.tük çekme· 
mişti. 

O zaman bu hususta 1>ir tek 
protasto s<"sİ yükst'lmişti. 

halini almıştır 

- Üıııitsiz'iğe düşmeyiniz . Ben 
kilisenin dostu) um. Betl hir şe-y diişü 
nüyorum. Eğc·r Lu fikıimi kabul e 
der~eniz çok karlı çıkarsmız. Dedi. 

Elhasil ~Kilise o gün bütün bu 
arazisini otuz iki bin dolar mukabi· 
/ i ndı; B. As loru sat lı. 

Fakır~ere 
yapılacak 
yardımlar 

-
Bundan sonra yapılacak 
yardımlar nakdi olacak 

DAHiLiYE VEKALETiNiN EMRi 

B. A..,ıor erksi giinden itibaren Dahiliye Vekaleti vilayetler vas 
Lu arsayı ınuhtt>lif parçalara böldii. ıtasile Belediy-lere şu tam mi gön-
Ve bir kaı; hafta içinde milyonrr dermiştir. 
oluverdi. Bııgiin Nevyoıkun rn bii lst?.nbula y<ıkın ve bilha~sa ka· 
yük v~ ehı-mmiyetli binaları lıu ara radeniz vilayetlerine bağlı belediye· 
zi üzerinJe } ükselmt ktedir. V ~ lıu le-r tarafından hasta , sağlam y!'tli, 
iş dünyanın en büyük servetltrinden yabancı bir takım kiın:.eleıin elle-
birisinin menşei olmıışıur. rine f .ıkir vesikası vailmek ve gelip 

Vali slreet zenginlf'şmeııin mo gi<~.!n deniz vasıtalarına paralı pa· 

Mahalle halkı onların cemi y~t i · 
ne ( Çınarlar sosyetesi ] adını ver. 
mişlerdi. Ticaretleı i dünyanın her , 
tarafından Nevyork limanına gel· 
meğe başlayan muhtelif ecneLi pa· 
ralarını değiştirmekten ibaretti. Ken 
dilerini güneşin ateşinde-n ve yağ· 
murdan muhafaza etlen koca çına 

" Nt:vyork-Daily- Adveser " 
adında küçük Lır gazete oynanarı 

oyunun bütün içyüzünü ortaya koy· 
muş ve alakadar şahsiyetkin aldık 
!arı para miktarını ve adlarını nf'şr 

etmişti. Kanunun korıgred:-n çıkma · 

sını temin için çalışan nazır ve me· 
buslarıo her birinin aldı~ı para üç 
milyonla dokuz milyon dolar ara. 
sında değişiyordu. 

dt.>rn bir tekniğini daha icat etmişti: rasız bindirilmek surı·tiyle İstanbu 
1 Devlet m~murlarının gizli iştirakile ! la gelınr-leti ve lıu tarikle ba~ka 

arsa Spekulasyonu ... i taraflara g e ç m e 1 e r i imkanla. 
rırı altı onların ticaretlerini rahatlık· 
la yaptıkları mükemmel bir mt-lcedi. • 
Cemiyetlerinin ne nizamnamesi ne 
reisi fılan yoktu. Yalnız tek bir ka. 
nu.ıları vardı : Aralarına hiç bir 
yabancı giremezdi. Bu sureti~ ancak 
k ndi ar .. larında iş yapıyorlardı. 

Bir kaç sene sonunda ( Çınar· 
lar sosyetesi ] nin işleri o kadar yo 
/unda gitmeğe Laşl< mıştı ki, Nev 
yorkta yapılan bütün para müba. 
de lesi muameleleri bu cemiyetin elin 
den g~çiyordu. Cemiyet, para bor· 
sasmm inip çıkmaı>ında büyük lıir 

rol oynuyordu. Bu suretle istedik
leri zaman paraları dü~ürüyor ve 
satın alıyor ve istedikleri zaman çı· 

karıyor ve satıyorludı. Bittabi ce
miyet azalarınin bu işten muazzam 
karları olu} ordu. 

Ôjle lc:n sonra işleri bitirdikten 
sonra cemiyet azaları, o zaman Val 
Streetd~ yeni açılmış olan ve her 
cinsten bir çok haydutlaıın toplan. 
dığı } er Kabareye giderek Liı er 
l'ctrdak Bom içcı lerdi. 

B ınknot satın 
alan deliler 

Yirmi beş sene sonra 1785 yı· 
lrmJayız. Amerikalıların lngilizlcr.: 
karşı yaptıkları stiklal mücade'esi 
lıiteli iki sene olmuş ve Paris mua· 
hedesi Birleşik Amerika hükumet 
leı iniıı kurulmasını temin etmiştir. 

Bu sıralarda bir kısım insanla
rın harp esnasınJa çıkarilan bank· 
notları h.ml harıl satın aldikları gö. 
rülıneğe başlamıştır. Herkes onlar 
la alay etme-ğe başlamıştır. 100 do. 
lar değerinde olan bu banknotlara 
15 altın sent veriliyordu. Halbu ki 
herkes biliyordu ki, büyük ınücade 
lenin müş'dl saatlerinde çıkaı ılan 
bu banknotlar beş para etıniyordu. 
Bu banlrnotları ~atın alanlar her 
halde delı olmalı i<li. 

Fakat bu ddıln h·ş yıl müte 
madiy<"n, Lt"ş para etmiy<"n bu bank 
notları satın aklılar. Ar aJan yıllar 
geçtikçe fiatlar düşürülüyordu. 

1790 yılı Mart ayHlın on birinci 
gJnündeyiz. Mü Jh ş bir hıbeı: Kon 
gre tarafmdan bir kaç saat içinde 
kabul edilen ~kanun da hükiimt:t, 
mücadele esnasında dö~üşcn ve ken· 
dHerine maaş olarak bu banknot· 
larnı verildiği :askerlere karşı .bir 
minnettarlık rıişanesi olmak üzere 
o zaman çıkarılmış olan banknotla. 
rın altın paıa olarak t<:1m değeı ini 
ödeme) i teahhüd ediyordu. Hal bu 

Fakat Çınarlar sosyetesi aza· 
sından hiç birinin adı ortaya rtılma 
mıştı. Perde ar kasında kalmağa 

muvaffak olmuşlardı. Hallıu ki asıl 
mühim parayı kaıanan onlardı. Hü· 
kumet ve parlamente ınakanizma 

larında ri= ~vl'I, matbuat skandalı 

elhasıl bu günkü mali rezalt"tlerin 
temeli atılmış ve Çınarlar sosyetesi 
bu işin tekniğini icadctmiş oulunu· 
yordu. Bununla beraber sos~et enin 
hala hiç bir binası yoktu. Azaları 

ihtiyar çınarın altında her öğle so· 
toplanmağa devam ediyordu, 

Para, ihtiras, ölüm 
1817 yılındadır ki Çinarlar sos. 

yetesi Vat strcet de 68 nomroda 
bir binaya yerlt>şti. Burada Tontini 
adında bır ltalyanın küçiık bir lo. 
kantası vardı. Bu adam:n işlı ri çok 
yolun la gıtmeyorJu. Dükkanını ve 
mobilyalarını sattığı zaman çok sc 
vinmişlı. hte çiııarlar sosyett'sinin 
kurdu2'u me~hur "N.:v·york .Stock 
ond Eehaııge 8oarJ,, hu yerde doğ 
du. V al Street para, ihtiras ve ölü 
mü11 al.ıbıldiiine: at oynattığı ve genç 
Amerikanın biitiin lı;ıyatınııı toplan· 
<lığı bir sokak olıııağa başlamıl~tı. 

Ayni sokağın 23 numrosuııda 
Aaron Burr, Manhatlan Company 
adındaki küçük Ebankasını tesis t t 
mişti. Bu adam bura<la ,okadar çok 
milyonlar kazandı ki, bir gün geleli 
bu servet sayesind~ Amerika birle· 
şik hükiimetlt'r ikinci reisi ' ğini sa tın 
alıııağa da muvaffak oldu. 

Spekülasyon 'un başlangıcı 
O zaınan· Val'street dr-n Hudso 

na kadar ozanaıı blitiin erazi f ri
nite kilisesine aitti. Çiı arlar ! os 
yt"tesi azasından ve bütün st•rvdiııi 
yerli halka ucuz içki satup nıukabi. 
lirıde kürk topl ;ı mak, ~11rrti!e raı an 
bir kiirk tüccarı, Jo;ın Jack •\stor 
müstakbel drğerini çok iyi keşfetti . 
ği bu araziyi elde etmek için çok 
kurnazca bir usül diişiindii. 

: Bir yer için 600,000 dolar ' rınm temin olunduğuna ve buyüzden 

1
, Vali Street siyekülasiyoncuları 1 bir çok vatandaşların lstanlıulda 1 

ıneskt>nsiz ve ınelcesiz, aç ve rııuh ı bir taraftan bu suretle milyonlar ka- ı 

A . ı taç vaziyette kalrırak kendilerini 'ı zanırken diğrr taraftan da men- 1 
barındıracak, karınlarıııı doyuracak kan senayiinin inkişafına da çok ça· 
ve hedtflerine ulaştıracak çare is· lışı yorla ı dı. , 
temek üzere belediye müessest•leri Baharlı makine, ş;meııdöfc:r, men-

sucat makintleri Fulorıın buharlı ne hergün ba? vurmakta oldukları-
na dair İstanbul Vali ve Belediye vapuru, Mae Cormiek'ın batozları, 
reisliğinden alınan yazı nıündereca Morsm teldonu, gaz, elektrik hep 
tından bu mevzu etrafında diger vi · vali street'ın büyük Lir Ct'Saretle 
!ayetlerden y2pılan şikayetlerden 

ortaya attığı eserler olmuştur, ınııhtdif tarihle-rde: tedavi ve mııa· 
Fakat Çinarlar SOS)'desi azala-

1 vrnete muhtac kimselerin tedavi 
ücretleriyle gidip gelme yol para 

rının kanunu daima hükümran oi
muştur. Bugün dahi V<ıll Strect mah. 
filine men~up olmıyanların Luraya 1 

gireoilmesi ht"nıen imkansız gibi bir 
Şt>ydir, 

Çınarlar sosyetesi bir kaç ker<> 
sermayelerini işlettikleri sahaları 

değiştirmişler 'e daha gf'nİ~ işit r~ 

girebilmek için azalarının mıkdarla · 
rını da arttırmışlardır. Fakat hiç bir 
zaman ilk melet lerini d<"ği~tir 1ne 

mişlerdir: 

Vall strc:tt ... 

[ N .:v yo. k Ssock an<l Echange 
Bank]•ıı eızası olmak bugiin Amrri 
~ada bulı.1nulıııaz inıtiyazlardaıı biri 
si halini ;ılnııştır. lık azalar Tontirıi 
nin lokantasındaki s; ndal) alan satın 
almışlardır. Otuz st•ne ssnra lıiı yer 
orı Lıin dolaı a ç ıkıııi., t ı. E ugün ise bir 
sanJalyanın değeı i 600,000 dolar· 
dır. Aza mıkdarlar ıııın 137 5 kişi ol 
duğu düşünülec~ k olu• sa 1909 da 
yaptırılmış olan .. ·ıeı mer V :ıl Sstreet 
sarayındaki sandal) alaıııı temsil et· 
tiği servdin azameti meydana çıkar: 

• 750 milyon dalar ... 
18)0 da sekiz fakir fakat akıllı 

Nevyorklu Lir Çinann altınJa top 
larıarak alelade samıf'ık }';ıpmışlar· 
dı. Eugüo, st nt'lcıc~ ıni!cadc!ed• n 
so:- ra Amı rib cunılııır tt·i~i V11ll 
Stret'l

1

1rı ı.üfuıu ile n ücadekdt n 
vaz geçnıiş ve ona tı nıin; t v• rıı İş 
Lulıırıu} or. 

Uir ası: ıluılır ri ı Üu) < ı ı ııı 'n bü 
)Üyiik seıv<"lleri Vail Stı~t t de doğ 
muş ve }İne ornda 1 ;ılnıı~tır . Vall . 
Sırı et'in 1oplaı.tı~ıııın l aş l<H 11ğı ~·· 
alta Li.ıtün düıı) a lt it f ( rılaı ı l ura
dan ge1ect k l· aleılc ı i teış.m; ğa h~· 

1ırlanır. Pi}'•se iı.<'r, ç kar. ~en etlı r 
bir kıladan diğer kıta:,a akar. Vail 
Stred düııyanın k. sa ı olm;ıkt:ı <le· 
vam eder. 

Yene Neşriyat 

Cocuk 

larını ellerine veıilmr-Jen şuraya 

bur aya sevk olunması hakkındaki 1 
tamim muktazasının nazarı dıkkata 

alınmamakta olcluğıı anlaşılmaktadır. 

Sıhhi nıiiesseseleri olmıyan veya o ı 
lup da teşkilat ve kAdrolan her 

müracaatı kabule müsaid bulunmı · 1 
yan Belediyeler tarafın lan t··davi 
ve ve mııavenl'le mülıtaç oldu 1darı 

ft!n vesikasile ~abit olanların her 
hangi lıir yere sevkine lüzu·n ve 
zaruret hasıl olduğıı taıdiıde ma 
halli hiiku 11c t Vt'Y<t' bdrJiye dok 
t•)lll c ı h ılıı lanacak ~ıhlıat cvra~ile 

birlikte ve gidip g-elnı t! yol paraları 
ve tc.:da\ i Ücrdl<>ıİ te.ııin eJilnıt.k 

suretile resmen göndrrmeıeri lüzıı . 

ıııu :ıuo Belediyelere tebliğ ve bila 
fırıda hareket edcnll'r h -1kkında ta 
ki l ıdta tevessül olunması ehe nmi 
yı tle ı ica olunur . 

Adana-Ankara 
hava yolu 

Y, kında açıl < c:ık t'\dana - An 
kaıa hava yolıı içiıı ista ... yo ıların 
inşasına <levaııı edıl.ııete olduğu 
ııı a lUmcJ ıı r . l3ıı hat tcıki sey• iseler 
cmniyelini temin için Ankara, Kon 
ya, Karaııı-.ın , Sil ı f ..: ı ·, Me ı sin ının
t ıkalı rı bü}ük pro;esiı.e göre gü· 
Zt>rgah o'arnk tayin e lılııı t: ktedir. 

Cirid oyunları 

Şduimiz Halkevi ciridçileri bu 
huftadan itibaren <leınir köp: Ü civa · 
nnda ciriJ oyunlaı ına başlamışlar
Jn. Cirid oyu11ları her panr h rıva 
mü .ait oldukça öğleden sonra 1 u 
rnalıaldc yapılacaktır. 

~~~ .-:- - --l,~--
~~Au.,.,.,... ' ~~ ~--

- Gl._ - ,~, 

Şehrimiz yerli mallar 
sergisi çok güzel 

Sergiyi dün binlerce kişi gezdi 

Tutum ve artırım haftası 
büyük törenle açıldı 

Yerli mallar sergisi şehrimizde 
paz:\r günü büyük tfüenle açılmıştır. 
Ellerinde, artırım ve tulum l aftasına 
ait lavhalar tutan ilk okul talebtleri 
şı>hirde güul gösteriler yapmışlar 

ve askeri bandonun i~tirakile Ata 
tiirk parkına giderek abideye biı çe. 
Jenk koymu~lar<lır. 

f.ski posta binasında açılan yer 
li mallar seq(si' yerin müsait olma 
m:ısına rağmen .;ok muntazam bir 
şekil le hazırlanmıştır. Açıldığı anın 
dan dün akşarna kadar sergiyi bin· 

lace kişi ziyaret <"ltiği gibi ilk okul 
talebeleıi de oğretmerılerile sergiye 
gi<ler<"k teşhir edilen eşya hakkın· 
da izahat almışlardir. Sergide Milli 
mensiicat bez ve iplik fabrikasını 

Glodo sabun ve nebati yağ fabrika· 
sının çıkardığı mallardan maada, 
Er e-ğli bez fabrikasının da çok gü 
zel dokunmuş renkli topları, masa 
örtüleri vardır. Serğiyi ziyaret eden 
ler, Ereğli bez fabrikasının t~şhir 

ettiği eşyaya bilhassa büyük bir a · 
laka göstermektec..lirl er. 

Yeni bir is
tatistik 

Bareme dahil bütün me
murlar cevap verecek 

· ı · aşvckalet istatistık gend direk 
tör lüğünce biitün memurların bir is. 
t.ttistiği yapı 1aca1<tır. 

B ue ue d..ıhil her memura, isla· 
ti.stik gend dııcktörlüğü tarafırıc'an 
birer sual ced vdi gön<..leı ılıniştir. 

M~murlaı, cedvele,vaziyellt rı, 
maaşları, memuriyetini, tah~il ve 
şahsi vaziyetlerini yazacaklardır. 

Bu memurların verecekleri ce 
vaplaı hiç bir şekilde sicilleriııe geç 
rııiyecek, şahsi vaziyetlerine müessir 
olmıyacak, kimseye de ifşa edilmi 
yecektir. 

İki dolandırıcı 500 
lira mı çalmış ? 

--~---.------

Sabıkalı manlarcılarJaıı Eskişı: 
hirli Ahmet ve Tarsuslu Lın ıil v~ 
Ramazan adında iiç kişi, Malatyalı 
Abdullah oğlu Az"z isıninJe Lir 
ada ııın mantarcılık suretiıc 500 
lirn~ını alcJıkları polise ~ikayct edıl · 
miştir, Polis Ahmd, İsmail ve Ra
mazanı yakalry;ıfak lalıkikata baş· 

lamıştır . 

Kardeşim Brlediye Komiseri l 
lsanın öiürnü dolayı sile cıilenıiz ef. 
raJın:t taziye le bulıın ·m bütün d0st 
Jarırıııza frşt kküılcriıııi zi atzc<Jcriz . 

Ata Çelebi matbaası 
Müdürü 
HAMDİ 

d şehri 
Bu firmalardan maa a. b ,.. 

d B .. l ış lr 
sergisin e ursa~ın. guze. de y•f 
çısı çok metanetlı bır şekıld kt di 
mış bıçaklarını teşhir et~e 

0
:, 

Keza şehrimiz hap•shanesı ç ce·./ 
kondura terlik aynalı dolap,. ırİ 

, , . ttitı b 
kaplama san !ıklar teşhır e pil 

h . . d çok se .:>İnop ıpısanesının e . 0 
karnne bir şekilde hazırlanırııŞta 
malı kutular, sigaralık, ağızlık, 
ve zarları Lulunınaktadır. 

1
,t 

Sergidt" yerli şekerleme ve.e 
b. •er· a 

hl arına da ayrıca büyük ır .~ 0 
miştir. Şehir imiz enstit üsüruıı11!, 
bir şekilde hazırladığı karaıne yir" 
latalı tatlılar, caınekan 1 a da se 

]erin yüzüne gülmektedirler. k·ıd 
, . k . b 1 bir şe ı 

.Sergı a şamıarı B~~ buPI• 
ayJınlatılmaktadır. u un 111 
mada, bir çok senatkarlarırruı tıtl 
tıklar ı eserleri de sergide seyre 

mümkündür. ·r 
delfl1 

Bilhassa Namık Yarman . biİ 
döküm evinin vucüde getird~ğdı e 

1 · 1 rıP tulumbaı bahçe, tar a ış e 
su temin eder şekildedir. 

Bir köpek bit 
adamı ısırdı 

. ,Ali ot 
Seyhan ınahallesındrn .. 

11 
bİ! 

Tahir i~mir.ce bir od; mı 'u 
pC'k ısıı ıp kaçmıştır, . . ,it 

Ah neJ ismirde birısıne ,r 
k. .. k yakalan 

duğıı aııla~ılan ope , "c:ll 
nı•ı., ve terin r mii Jlir lüğiince 

allı ıa aldırılnıı~tır. 

Lindbergiıt ..,, u" çocugu m " 

tıı 
• 1li11de 

1933 Senesi 13 Eylu .j,'11 
k ·· de IY' 

Pap:.ız Brabanda bir 0 Y dil 
Vandcnboşa üç buçuk yaşıJoaıı o 

k · · t. Ad• çocu te.s ı n ctrnış ır. ,..,ıı 
ı. · ıaw bu çocuk umulnndık oır .• 011 

· talı•• bır yerde bu unmuş 
hüviyeti Jı: meçlıul idi. eC 

• 111 
K•• "I J L' g"ll' I btf ~ 
uç~ıK an uır J-:1 pw· 

a) ı karıştırırken ınahud 0ıJ ~' 
Lindbe r~i ı küçük çocuğU~lı: jJ 
mak ve ölJürınek ıöhıne~' 11 &jŞ . · gor 
eJile-n adanını rc~nııııt dertC 
akılldra hayret veı ecek uaY 

eC 11 
l.ıüyük Lir koı ku ile: 111 

liııden atını~tır. d t 
Yao 

1 J 13u hadise Mcıdaın ,,. 
. "" nazarıdikkatini celbet.ıııtŞ bır re 

bu defad.. LınJbeıgın bıl 
.. t ·ı . . K'" .. ,, çocuk bıl' gos erı mı~tır. uçu ... 

si nJen kork namış ve h tta "0 
1.. h bb t'}'il jf ı:: • uır mu. a d ve ııı ·ctır· 

. cJ ı Dc:rıı•.. 6 Lu bcmm Ja lı n ır ·n .. , 
.• .• Jlll•' 

Jan şirıı.li tabii buyu h' ı 
1 • t " Ç cuğı..:O . yaşına ge mı~ ır. o kelı 

sında kalmış bazı fı1gilizce k ş 
· k' b roCtJ ' 

ki hakikat şu idi: Bu banknotların eıı 

1 
mühim kısmı [ Çınarlar sosyet<"sİ ] 
azasının elinde toplanmıştı. Cemiyet 
azaları b~, sene mütemadiyt'n lıu. 

susi ;tjanları vasırasile bu banknot· 
lan toplatmışlarda. 

O z ıman Birleşik Ameıika cum. 
huriyetleri ikinci reisi Aaron Burr 
dı. Bu adamla anlaşmJk çok kolay 
bir şeydi . çok ehemmiyetli olmıyan 
bir par ı nıukabilin~e kongrc•ye bir 

1 
bnun kabul etti rdi. Bu kanun dini 
müessesı:leı in on iki bin dolardan 
fazla bir servete sahip olma !arını 
ınenediyordu. Kanunun neşrinden 

bir gün evveJB. Astor gidip Trinite 
cemaatının şefini buldu ve mesel1-yi 

1 
açtı. Zavallı adam deli gibi olmuştu 
Kılise hemen bütün servetini kaybe . 
diyordu. B. Astor onu teselli etti: 

--- lerdt! gö.stcrı)'Or · ı u .. Jı 
. f J' . . b'r sıra 

Çınarlar sosyetesi bu toplama 
i~ini bitirdıkttn sonra işe ikinci dev-

Çocuk mecıııua -:ı:ıın 64 üncü 
sayısı, gt-çen sayılaı dcın ddha güzel 
yazılarla zarif , n nkli lıiı surette 
çıkmıştır . Çocukl<. ım;ıza tavsiye 
ederiz. 
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Gök yüzü açık, hava sakin , riiz. 
garsız, en çok sıcak 19 c;arıtigrat 
dereçe , 

Bu gece nöbetçi eczane 

Brlediye civarında 

Yeni eczanesidir 

unun inkışa etm~ ıgı 1 50~' 
yiik bir mecaradan sonra 

bulun nuştur. . dbt 
Acaba?. Bu çocuk LıP 

çocuğu mudur?. 



•• 
I DUNYANIN EN 
GÜZEL KÜÇÜK KIZI 
Anası, babası meçhul ve bullin
uş çocuklara mahsus mÜ1esseseden 

alınmış bir çocuk ! .. 
~ 0 evyorktan Paris - Soir 
Q ~ gazetesine yazılıyer : 

Daha şimdiden [dün 
jı ~arıin en zengin küçük kızı ] adı 

~c ·ı ~ d rı en çocuk meçhul ana ve baba 
f' 

1 
an dünyaya geJmiştir. :Bu Nevyork 

jr a ( Beşik ) adındaki hayir müesse 
ıc . 

P ~sı tarafından so1{aktan alınıp bü 
~t"I viı 1 U en anasız, babasız bir çocuk 

· ·er • Bu müesssse tam manasile 

91 ~trıerikandır. Çünkü, yalnız kimse-
} 

11 ~ Çocukları alıp büyütmekle kal-
vl· ~~z aıni zamanda her birisi ıçin de 

uır .. 
ovey ana ve baba bulmağa 

~t \alışır . Bu snretle övey ço -

vermiş ve bunun için de [ Beşik ] 
nıÜe5sesesine müracaat etmiştir. 

Müesses~ direktörleri ile bir çok 
konuşmalardan, tereddütlerden sonra 
çok sPvimli, güzel bir çocuğu inti-

hap etmiştir. işte bu çocuk bundan 
sonra kendi adını taşıyacak olt\n 

1 
[ dünyanın en zengin küçük kızı ] 
dır.Sokaktan alınmış olan bu çocuk 
henüz akıllara hayret verecek kadar 

zengin değildir. Fakat Mac Cormick 
ailesinde başka vaı is bulunmadığı 
için hu ailenin muazzam servetine 

onun tevari > etmesi çok muhtemel 
dir . Fakat Rockefeller tarafından eri tıık aJma adeti Amerikada çok 

ıt ıapılmıştır, Mesa a meşhur sinema ona hiç olmazsa yedi milyon dolar 
~ 1~ lıldııı Gloria Svanson ve Nevyor- bir miras kalacaldır . 

ci ylJn en eski Gelediye reisi Jimmy Elhasıl daha bir kaç giin evvel 
aı4 lker de hayır . müesseselerinden hayır sahiplerinin verdikleri bir kaç 

Je 111 1l"lış birer övey çocuktur. para ile bir hayır müessesesinde 

d ~ [ Dünyanın en zengin küçük kı- kendi gibi yüzlerce çocuğun ara 
} /] bu gün dört yaşındadır. Kum- sında yaşayan bu küçük kız bir gün 

·~ 1 v k . ı· b' k 25 ., l k b ıt )" e ço sevım ı ır çocu tur . mı yon u ir servetin başına 

Q\:z~kkadar güzel olan talii onu A- geçecektir . O bu mirasın biricik 
ı1e b· ~1 anın en zengin kadınlarından varisi olabilecek mi ? Belki de ha. 

it • 
)il ~·ısı olan Bayan Muriel Mac Cor- yır. Çünkü övey annesi onun evde 
11' ık tarafından evladlığa kabul et- yalnızlıktan sıkılacag" mı düşünerek 

ltttıiş tir. 
kendisine bir de kardeş almayı 

~~ Bayan Muriel ayni zamanda, düşünmektedir . Bugün bulunmuş 
ij ttı Rock Fellerin torunu hem de çocuklara mahsus bir ınüessesenin 
~ 4.rold Mac:Cormik'in kızıdır. Ken- bir köşesinde yaş:tmakta olan küçük 
~ Sı altı sene evel ölmüş fakat ko- bir erkek çocuğu da Rockefeller 
~1 beş senelik bir izdivaç hayatından ve Mac Cormick ailelerinin serve 
~?ta ona bir çocuk vermeden öl- tini [ dünyanın f'n zengin küçük 
l~Uştür. Çocuğu ,çok seven Bayan kızı J ile paylaşmak üzere seçil-

~~ Utiel bir evladlık almağa karar meyi bc::klemektedir. 

~ ~·~~~--~~--~.._..-~?W"ll'~-------..._.. 
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·-

• ca 

Mü' (p@UTiiill@ ~ 
v· ~ 

ücudünüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor : 

Grip! 
~1-tenıen ASPiRİN; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emniyetli 
ıı· 
ilcı ASPiRiN alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

görece irsin iz. 

ısrarla 

20 v.e 2 tabletlık ~ekillerde bulunur. 

Her şeklin üstündeki EB markası aldıtı~ıtfalı_n 
hakiki olduiunun ve iyi tesirinin ıarantisidiiı...--
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• Filistinde 
Gürültü ve kargaşalık 

hala devamda 
Kudüs : 13 (Radyo) - Resmi 

bir tebliğe nazaran çeteler Hayfa 
civarında bir trene Lomba atmış· 

lar fakat hiç bir zarar olmamıştır. 
Kudüste dün grce iki L>omba 

atılmış ve bombayı atanlardan biri 
yakalanmıştır. 

Geçenlerde öldürülen lngiliz ha
kimi Endrozun ailesine Filistin hü· 
kiimeti 14 bin lngiliz lirası tazminat 
vermiştir. fngiliz hükumeti de ölen 
hakimin ailesine 410 lngiliz lirası 
maaş bağlamıştıt. 

Yeni Nafia işlerimiz 
- Biı inci sahifeden artan -

İngiltereden getirilerek yerlerine ko. 
nulmak üzeredir. 

Bu istasyon kısa dalga ile de 
neşriyat yapacak,, ve kuvveti 20 ki
lovat olacaktır, 

Uzun dalgalarla yapılacak neş · 

ı iyat ise 120 kilovata kadar çıka
bilecektir. 

Bu suretle radyo istasyonumuz 
dünyanın en kuvvetli radyo istas 
yonlarından biri olacaktır. 

Dümafisin bir mukabelesi 

Diimafisin akrabasından bir Ba
yan, kı~a etekli ve dekolte elbise
ye çok düşkünmüş. Halbuki o de
virde yerden dört parmak )Ukarıda 
etek kullanan bir kadına "Haf:fmeş
replik,, İsnad olunurdu. 

Dümafis bir gi'n bu Bayanı da· 
vet etmiş; Bayan bermutat kısa ve 
dekolte elbiselerle gelmiş. 

Ziyafetin en ziyade hararetlen· 
diği sırada bir terzi çırağı bir kutu 
getirmiş ve Bayana aidiyetini söy. 
liyer!k gitmiştir. 

Muşta Atatürk Anıtı 
merasimle açıldı 

Ankara : 13 (Radyo) - Muşta 

Cümhuriyet meydanına konulan 
Atatürk anıtı merasimle açılmıştır. 

Hataydan yeni 
haberler~ 

-Birinci Sahifeden Artan-

iyi bir menbadan haher aldım. Karar 
bugünlerde ilan edilecektir . Bu mü
nasebetle şehrimiz adliyesinde liste
Jer hazırlanmaktadıı . 

HalKa zorluk çıkarıhyor 
Antakya nüfus dairesi Türk harf

lerile yazılı kağ'ıtları kabul elmemek
teciir. 

Türk Liman heyeti 
Türk Liman Heyeti İskendeı unda, 

çalışmalarına devam etmektedir. Na
fia Vekaletinden gelen Bay Ziya da 
Heyete iştirak etmiş ve işe başla

mıştır . 
Şer'iye mahkemeleri kaldırıldı 

Yüce Komiserlik, yeni rejim ah
kamınca Sııncakta mevcut Şeı'a) in 
mahkemelerinin lağ'vını ilan etmiştir. 

Bay Delbos 
Eelgratta 

Birinci sahifeden artan -

de de Prens Panl Del bosıı sarayda 
kabul etmiştir. 

Delbosla, Prens Paul görüşür. 
]erken saray önüne toplanan bir ta
kım gençler nümayiş yapmak iste 
mişlerdir. İşte bu esnada nümayiş 
çileıin bu hareketini menetınc::k is
tiyen jandarma ve polisler ile nü
mayişçiler arasıncia çarpışmalar ol· 
muştur. Bu çarpışmalar sonunda: 
ikisi agır olmak üzere üç jandarma 
iki nümayişçi yaı al anmışlardır. 

Belgrad : 13 (Radyo) - Ha· 
vas ajansının husnsi muhabiri bildi 
ııyor : 

Fransa Har:ciye Mazın Delbo 
sun Belgrada ayak basmdsile yapı 
Jan hararetli nümayislerde bir çok 
manialar çıkarilmıştır. 

Btıyan Parisin maruf bir terzisi
nin gönd~rdiği bu elbise kutu.sunu 
açmı~ ve içind~ büyükçe bir incir 
yaprağı, yani ilk kadın Havva ana 
nın elbisesi ve Lir de Dümafi~.in 
kartını bulmuştur! 

Dümafıs devıinin eğlence ve zevk 
hayatından en fazla istifade eden 
bir muharririydi. Buna rağmen ak. 
raba sının yerd,~n döı t parmak yük
sele eteklik elbi! e :giymesine taha
mmüi eJe,nemiş ve bu şekilde "çıp
lak gezdiğini ima elmiş,. li. Ya bu
günlere yetişse, bugünün dekoltele
rini görse .. Ne yapacaktı?, 

Bu nü:11ayişleıle, Yugoslv genç· 
!iği ve Yugoslav halkı Fransaya 

' çözülmez bağlılığını göstermi~ler· 
dir . 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 
İki Lüyük ve güzel film Lirden 

- 1 -

Amcribı lı muharrir izah . ! Javelin 
bütün düny~da satılmış Vetji Vin 
terin byatı isimli romanından 

muktebes ve AN HARDING 
jON BOLS tarofından yaratılan 

çok hi'>si bir film 

( Seven kadın ) 
- 2 -

Korkusuz Suvari 
Yeni v~ müthiş kovboy ( BOB 
STEEL ) in hin, hir mac'!ra 
Jolu he)'eC 1 ılı sergiüeşt fılmi 

Gdecek Proğram : ( ŞOVt30T ) 

Milyonlar sarfile vucuJcı getirilen 
büyük demaşalı film. 

Sinema 8,5 da ba~lar 
Telefon : No • 266 

8792 

Delbosun Lehistan ve Roma· 
ya seyahatlerinden alınan ders şu· 
dur : Fransa bütün ir~ad kuvveti. i 
muhafaza ttmekte ve d ığer dost 
devletler arasında lıe~canlı bir 
şevk yaratmaktadır. 

Belgrad : 13 (Radyo) - Ava
la ajansından : 

Prens Pol Delbosa beyaz karta
lın büyük salip kordonunu vermiş . 
nr : 

Belgrad : 1.3 (Radyo) - Del 
bos Stoyadinoviç terı:as la ıında bil
kuvve siyasi nzlaşma ile iki memle
ket ara •mdaki mali aıılaşmalar bir 
kere daha gözden geçirilecektir. 

Belgrad: 13 (Ra<lyo) - Havas 
ajansından : Burada dola~an şayıa 
laıa göre Delbo.!.un Bdgradı ziyare. 
tile tertibedilen nümayişlerde bir 
ka~~ kişi yaralanmıştır. Yaşasın Fran
sa sadaları ile nü ,nayiş y;ıpan halk 
kitleleri içinde Yugo~lav yübek 
tahsil talebeleri, Fransaya karşı bir 
şükran borcu olmak üzere B~lgrad 
parkına d ı kil ,~n abideye hücum et
mişlerdir. Polis parkı a!Jlıık a dmiş 
ve ı ı üınayişçileri dağıtmıştır. 

BelgraJ : 13 (Radyo) - Avala 
ajansının kargaşalıklar etrafında 
idındiği malumata göre, bir takım 
küçük teşekkülletin çıkarmak iste· 
dikleri karışıklıklar üzerine yapılan 
çarpışmalarda iki jandarma ile iki 
talebe yara!dnmışlır. 

- 1 -

RUs-Japon harbi 
POR ARTÜR KAHRAMANLARI 

- Türkçe sö::!ii mua::::nm 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 yüksek sosyete içinde 

bUyUk bir sevgi macerası 

- 1 1 -
İlaveten: 

Ege Manevraları 1 
( Seslı sözlü ) 

Türk ordusunun dinamik kudretini göst !ren film 

- 111 -

CUMHURİYETİN 14 ÜNCÜ 
YILDÖNÜMÜ MERASİMİ 

- iV -

YUNAN BAŞVEKİLİ METAK
SASIN ANKARA ZİYARETİ 1 ~ - Sinema H, /.) df' başlar -

Telefon : ASRI 250 Telefon: ALSARAY 212 

Her iki sinemanın karnesi her iki sinemada kabul olunur. 

Dikkat: Umumi istek ve arzu Üzerine 

Son defa olarak 
15 kanunu evvel çarşamba gündüz matinede gece suvarede 

( Bülbüller öterken ) 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

/<. ıuır111 f\ o.3:202: l\ab11l fwıhı 11611937 

DÜN O EN ART AN -

biitçe ile id tre olunan dairelerle hususi idarelerde, belediyelerde ve Dev
lete bağlı olan ıeya olmıyan bilumum müessese ve şirketlerde harcırah 
hariç olmak üzere vazife mukabili istihkak kesbedecekleri paralardan 
0/ 0 10 u ve istihkakları ayda iki yüz lirayı tecavüz ettiği takdirde bu mik. 
tara kadar yüzde onu ve fazlasının yüzde yirmisı işbu daire, şirket ve 
m·i~sse>elerce tevkif ve sandığ:ı tesviye edilmek suretile tahsil olunur. 

Boçlulardan tekaüd olanlara Hazineden veya diğer daire ve idareler
den veyahut Banka Tekaüd Sandığınca tahsis edilecek ayhkların yüzde 
yirmi beşi ve bu gibilere varilecek kkaüd tazminatının veya reddec1ile· 
cek aidatın mecmuu kezalik bu borçlnra mahsub edilir. Bu maddede gös 
terilen şekilde mahsub edilecek borçların bakiyesi için borçluların diğer 

envaline miiracaat edilmeyecı-ği gibi ölenlerin kalan bottçları da aranmaz. 

Elyrvm Bankada müstahdem ol mı yanlardan munhaMran 1683 numa · 
ralı kanun mucibince muteber obn tekaüd hakkını muhafaza etmek iste
diklerini beyannamC"lerin<le gösterenlerden yalnız aldıkları tekaüd tazmi
natı bu madde hüküınleri dairesinde istirdad olunur. 

Beyanname vermeyenlerin mezkı'.lr müddetlere aid Devlette ve Ban
ka Tekaüd Sandığında haiz olabilecekleri tekaüd hakları sakıt olur. 

Madde 63 - Elli altıncı maddenin ikinci fıhasında yazılı tasfiye 
tazminatı veya yardım sandığı istikahlarrnı alanlardan bu kanunun neşri
ne ve~a yukarıki maddede zikredilen üç aylık müddetin irıkizasına kadar 
ölenlerle kendılerine t"'kaüd aylığı tahsis edilenler bu beyannameyi ver
mişler gibi muamele görürler. 

Madde 64- Türkiye Ziraat Bankasında halen müstahdem olsun olma
sın aylıklı memur olarak istihdam eddenlerin Bankada geçmiş aylıklı hiz
met müdd tleri ( stajiyerlikte geçmiş müddetinin bir seneden fazlası ve 
1 - 6-1930 tarihine kadar bu Bankaya girenlerin isbu tarihten evvel 
tekaüde tabi Devlet memurluklarında geçirdikleri fili hizmet müddetleri 
dahil ) 62 nci maddede yazılı ş ıntlat!a Türkiye Cüınhuriyeti Ziraat Ban· 
kasınd,ı geçmiş sayılır. · 

Bunlardan: 

1 - Türkiye Cümhuriyeti Ziı aat Bankasına geçec~k olanların yu
karıda yazılı hizmet müddetleri biişkaca aidata tal>i ıutulm.aksızm yeni 
hizmet müddetlerine zammolunur ve bu gibilerin 1683 numaralı Tekaüd 
Kanununun hükümlerine göre haiz olabilecekleri haklar sakıt olur. 

8303 (SONU VAH) 

1 
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Susam 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında ba~
tırımz. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet-

U N lenecektir. 

ı Dört yıldız Salih 1 o50-725 Kütüphanenizi gü-
l üç ,, ,, ı 625 zelle~tirmek istiyorsa-

:S ~- -Dört yıldız Do~ruluk l-650 __ _ mz kitaplarınızı Türk· 
..>: - , üç''---,-"-"---'''-' ------_ I 600 " ı:: -~ · sözÜPÜn mücellithane· 
] ~I Simit ., 1 900 
:i< 1; 1 Dört yıldız Cumhuriyet 675 1 sinde yl?ptırıuız Nefis 

1
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1
. Simit " 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zaı if 
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 şekilde en zarif hu
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Tür.-sözü matbaa
sı "Türksöziinden,, baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

• 
• 4 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
13 I 12 / 1937 iş öankasından alınmışbr. 

San Hm _?er~ 

Hazır ı 4 -1 67,~L~ir""'eı-~-----ı \ 

MÜRACAAT: Rıza Salih Saray 

( Telefon No: 265 ) 
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Bütün dünyada şöhret kazanan 
-- --------

Whizmarka 
Motor, Amortisör, İdrolık fren, Mafsal Y AGLARİLE radyator lehimi 

temizleıneğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. 

Ş. Rıza İşcen Y erıi Mağazada 
Satılmaktadır 

Belediye civarında, Adana 

7967 89. 

--------------
Yeni postahane 

Diş Tabibi Yusuf 

karşısında 

Hüsnü Başarır 

lıaçla sinir almayı hassaten- iğne ile h;ssi iptal edeıek diş kesmek ve 
sinir almayı maziye bırakmıştır. Hastanın sıhhatini t~hlikelere dü~üıen 
müteaddit mahzurları dolayısilc bu günkü diş tababeti iğne yapılmadan ve 
vücudda muzır bir madde itlıal etmedtn azami eekiz dakikada ıztırapsız 
dişi kesen, siniıiııi alıp o anda dolduran, dişi çıkaran, dişi beyazlatan. çe· 
kilecek aı seli ve ki~tli dişleıi tedavi ile kurtaran Y'ni ve son bir tedavi 
usulünü ideal diş taba\;ıeti meydana getiımiştir. 

Roııtkene lcıfık elliğim ve hastalaıırr.ın ~ıl L.tlı r.ı ın l cıu)ucurn O· 

lan bu sen tedavi ile n.uayenehan• mde çalışm~ğa l a~lacım. Göı mek 
arzu edenlere muayenehanemde bu tedavi gösterilir. 

ı r------------, 
TÜRK§ÖZÜ 

Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

l 2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

ıoo 

1 - Dış meııılekctleı için Abon 
bedeli deği~mcz yalnız posla nı•srah 

1 
zaınınediliı 

2 - ilanlar için ıd reye müra

caal edilmelidir 

Adana Ziraat nıektebi 
müdürlüğünden: 

Mektebimiz sabit s~rmaye ida
resi mevaşi şube ,i ne ait ı;şağıda cins 
mikdar ve evsafı yazılı hayvanler 
7 - 12-937 tarihinden 22-23 ta
ıihine tasadüf eden çarşamba ve 
perşembe günleri hayvan pazarında 
açık eksiltme suretiyle satılacaktır. 
isteklilerin o günlerde hayvan paza
rında toplanacak satış komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

----=-=-------------1 8761 7 10 
KA YADELEN A. K KA YADELEN su ~------------------·-----·· 

,3 adet gebe. inek 
2 ,, sağmal ., 
3 ,, biri inek 2 si düve 

11 ., buğa tosun ve buzağı 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla 
dilen sudur , 

nakle. 

A 
y 
A 

ları ve gazozları sıh 
hat ve 

0

gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz • 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve ta bil has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KA YADELEN gazozlar.nı alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE· 
LEN ) lapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri: Mersin ve 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. 13üyi.ık damacanalar : 100 kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her ı e'erde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8495 90 ________ .._.;... ___ ....;;.;.;;.;;._ ___ ~ __ ._._. ........................ -

or. Muzaffer Lokman -
Hastalarını ber gun eı-.ki ~nuayenehanesinde 

kabul etmek ted r. 

Sayın abonelerimize 

Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın abo
nelerimizin gazetelerini muntazaman alabilmeleri 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatbaamıza 
bildirmelerini rica ederiz . 

J.9 8784 
11-14-17 21 

Veznedar aranıyor 

Üç bin liralık teminat veye ke
faletg österecek bir veznadar alına· 
caktır. isteklilerin eski bugday pa 
zarındaki meı kezimize u üracaatları 
ilan olunur. 

Ekmekciler Sosyetesi . 

8-11 14 8770 

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık

mazda dört odalı mul>ah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

İstiyenlerin idarelllizde fııat 
N<ıbiyc müracaatlaıı, 

1 

1 

1 

' 

İÇİNİZ ı ... 

ıo--30 ~ 

Eşya Piyango.su tertip 
heyetinden : 

pi· 
Görülen !üzüm üzerine _Eş!aı<a.

yangosunun keşidesi 16 lkıııc'. 1 ·ş 
nun 1938 tarihine temdit edı 011 

tir. 
8793 

Adana kulübu baş\arılı 
ğından : 

Kongreye çağırı: . saat 
18- 12-937 Cumarıesı g 

. 'd 1 k 1 ııllık kon 
yırmı e top anaca o an Jrri 

1 . · · ge•oıe 
remize sayın üye enmızm 
rica olunur. 

11-14-16 

~ n, 
Seyhan defterd"rlıgı .,.., 

dan : 
.. .. • ünde 

Ziraat mücadele müdurlulf 1 ile 
mevcut dört yüz yirmi altı varı gli~ 
elli sandığııı açık artırması Ol~ z09 
uzatılmıştır. Muhammen bedelı "ıde . yu 
lira 25 kuruştur . lstekJ,le~ın ~ J3i· 
yedi buçuk teminat akçası!: : 53al 
. . K' 1 a guou rıncı anunu evve cum 1 na'' 

1 top 3 · 
on döı tte defterdaılı da O 

879 . 
ko:nisyona gelmel~ri. 

Satılık Eczahane . 
kıdeoılı 

Ceyhanda tanınmış ve f. aba· 
. V cı 

yirmi dokuz sen':!lık ataıı . JeO 
1 · sın• 

nesi Slhib'nin ahvalı sıh ııye_ (er 
k ·,teyen 

dolayı salılıktır. Alına 1 
.. 3ca· 

sahibi Ali Rıza Atasagııo'a ınur 
atları. 

4-7 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

mu .. dürÜ 
Umumi neşriyat 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


