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ili bin kişilik Çin kuvveti Japon muhasarasında 
•• 

NiÇiN TURKiYEYi Amerikan gemisinin batırılması dolayısile Ruz -
. ..... 

TANIMAGA VE SEV- velt Japon teessüflerini bildirdi imparatoruna 
.. 

MEGE MECBURUZ Nankin hükümeti feshedildi , dün bir 
Yazan: OERARD TANOAS muvakkat hükumet teşekk~I etti 

IF ransada Tür· 
kiye çok kö 
lü tanınmak-

Fransız muharrirlerinden • 
~ Gcrard Tonga."i memleketimiz 
hakkında [ A tnturk ve mo

~ dern Turkivenin hnkik1 çeh-' . 
re~i ] adıyla çok gUzel bir 
eser yazmıştır, Hacmi kuçuk 
olnn bu kitnp derin bir ted· 
kik ve görUşUn eseridir. 

R, Tongas kitabında Fran· 

Niçin Türkleri 
oldukları gibi gör
memekte ısrar edi
yoruz? Mesela Eli. 
see Reclusün onları 
bize tanıttığı gibi 
görmeğe: çalışmıyo

ruz: 
" Kuvvet ve 

kudretin boza
madıQı, zulmun 

Tok.yo : 14 ( Radyo ) -- Japon 
Harbiye Nazırı lngiliz harp gemile
rine karşı yapılan taarruzdan dolayı 

tadır. Bu memle· 
ket hakkında 
bunun ekseriya şa
hidi oldum - müb
hem bir takım fi. 
kirler ve kafamızda 
kokleşnıiş bir ta
kını prejüjelerden 
haşka bir şe} e sa. 
hip değiliz. Eski Os
trıanlı bir paı çası 
olan bu memleke

tin coğrafi vaziye 
ti bile !anılıyorsa 
ne mutlu.;. Bir çok 
insanlar hala, Tür

kiyeden bahsedildi· 
ki zaman onun an
cak küçük Asyada 
bulunduğunu bilir
ler, fakat Türklerin 
ecd~dının burada, 
en eski medeniyet

/ srz - Turk dostluğunun de
ğerinden bu.vuk bir ehemmi
yetle bahsetmekte ve bu dost· 
luğun son zamanlarda zaafa 
uğratmanın günahını (amami
le Frnns:ı_ya yuklemektedir. 
B. ~fongasın durust ve samimi 
bir görUşUn ifadesi olan bazı 

satırlarını tercüme ederek sU

tunlarımızda. naklclmt:k bizim 

k UçUI teme dl !llil 
TUrk, muhakkak 
ki, kalltelerl iti- ı 
barlle ho,a giden' 
adam ların ba,ın 
dadır. 

için bir zevktir. j 

Naklettiğimiz bu parçn ) 
, [ Atnturk ve Turkiyeııin ha· 1 
1 kiki çehresi ) nin başlangıç , 
( kı"mıdır : ~ 

TUrk asıa al 
dalmaz. O; na
muslu ve tell'IZ· 
dlr, hakikati se
ver. Yakınlarına 
sımsıkı baOlıdır. 

Onlarla varını 

payıa,makta te
reddüt etmez • 
Fakat asla iste. 

ı • r _ • • • • w • • • • ' 

lerden birini (.Hitit medeniyetini ] 
kurmuş olduklarından bihaberdirler. 
Ve yine bir çokları - ki bu daha 
Vahimdir - Eskiden Löv~nda çok 
kuvvetli olan Frnnsız prestijinin bu· 
tada sefil bir surette c•n çekişmel te 
Olduğunu, halbu ki, hiç bir inkilapla 
trıukayese edilemiyecek kadar büyük 
olan inkilabını tamamlamağa devanı 
eden Türkiyenin Fransız les:rini [ 1 J 
trıemnuniyetle kabul tdeceğini b lmc
ınektedir, 

Fransızlar Türklerin bu büyük 
eserlcrile alakadar ofdcokları yerde 
Onlara karşı bir takım köhne fikırler
le hareket edıyorlar. 

Ydlnız Türk adı bile, Fransızla
rın muhayyelesinde bir takım barbar
lık, yıkıcılık, kasıp kavurma; fecaat 
Ve kaıliam tabloları getiriyor. Bütün 
bunlar, kendilerinin tarihi çalıuk ve 
t•rafgirane bir gözle tetkiklerinin kö; 
tü hatıraları ve orada Türkler, yani 
Yağmacı V<! Ehlısalibin mesud müda· 
lıoleleri olms •ydı Avrupayı mah vede
Cek olan Hünlerin çocukları hakkın
da muhakkak bir kin beslemek arzu
sundan başka bir şey değildir. 

Ne vahim hat 1 
Başlıca rolü herkese, her milletin 

kendisine mahsus bir dehası, kalite 
ve ha.thrı, zafer ve düşkünlük, me· 
deniyet ve barbarlık devirleri oldu
ğunu öğretmek, bir kelime ile her
keşe, her milletin kalitelerini scvdir
lllek surelile umumi birliğe yardım 
etınek olan tarihin bu şekilde kötü 
bir tefsire uğ'raması ne kadar elim
dir . 

Çünkü Türkler hakkındaki bu 
fikir, sathi ve taraftar bir tetkikin 
trıahsulüdür. Bunu anlamak için tari· 
hi yeniden ele alıp ihtimamla ve kö. 
tu niyetten uzaklaşarak tetkik etmek 
kafidir. 

mez. Ne denirse densin, le. 
ventenler kelebelıOının ya,a
dıOı ••killer müstesna Avru
pada bah•I• sullstımall Şark 
tan çok fazladır. 

Bay Ruzvelt 

İngiliz Sefirini ziyaret ederek tees· 
sürlerini bildirmiş ve tarziyede bu· 
lunmuştur. 

Ne kadar majirur, ne kadar 
1 itimatsızlık olursa olsun hfç I 

bir yalHıncı seyyah tasavvur 
edlleblllr mi ki, TUrk köylUsU
nUn kendisine kar•• gösterdi§! 
samlmf misafir perverllK kar••· 
sında derin bir zevk duymasın. j 
Yabancı misafiri görUr görmez 
alla reisi onun atından veya 
arabasından [inmesine yardım 
eder. Onu temiz bir tebessUm. 

Tokyo : 14 ( Radyo ) - Hari
ciye Nazıı ı Hirota, Amerika Sefirini 
ziyarel ederek teessürlerini bildirmiş 
ve tarziyede bulunmuştur. 

Şanj!'hay : 14 ( Radyo )- İngiliz 

le selamlar ve ho• bir tavırla 
en gUzel halısını, misafirinin 
istirahati için evinin ,eref mev. 
kııne sermekte acele eder. Ve 
faydalı olmaktan duydu§u de
rin bir ne,•e ile derhal yeme· 
gl hazırlama§a ba,lar. ,, 

Fransanın asırlardanberi Lövanda 
oynadı~ı hakem rolü Türkiyeye borç· 
lu olduj!'umuzu niçin unutalım? İki 
memleket arasındaki dostluk müna
sebetleri Fransa kralı birinci Fransu
va ile Kanuninin yaptıkları ittifakla 
doğmuştur. Bu ittifak Fransayı kom
şusu Almanyanın istilasından kurtar
mıştır. O 2amandan itibaren Türk
Fransız dostluğu mııhtelıf kesilmele· 
re ugrnmakla beraber kuvvetlenmeğe 
de am etmiştir. Lövandaki Fransız 
nüfuzunun en yüksek bir dereceye 
çıktığı 1660 rfa İ•tanbuldaki Fı ansız 
elçisi Şark imparalorlugunun hakiki 
bir ikincı kralı Hristiyanların sad • 
raazamı olmuştu. imparatorluğun muh 
telif yerlerindeki konsoloslukları sa
yesinde biızat sultanoan daha fazla 
imparatorluğu tanıdığı için Fransız 
prestijini bütün yakın şarkta hiildm 
kılmağa muvaffak olmuştu. Ticaret 
motopoli temanıile bizim elimizde 
ıdi. lngiliz, Alman, İspanyol, Hollan
dalı ve ltaly.nlar Lövanda ancak bi
zim bayrağımızı taşımak rnretile ti· 
caret yaµabilirlerdL 

mesine çok müteessir olmaktadırlar. 
Bütün büyük inkılapların ocağı , 

ins~nlığın bütün büyük lıaıeketlerinin 
ruhu olan Fransa böyle , c•ki dostu 
Tlirkiyeye yardımı leci bir surette 
ihmale devam ederken Almanya,Sov
yet Rusya , lngillere yavaş yavaş 
orada bizim yerimize geçmektedir . 

Bu esnada Fransızlar da şöyle 
demekle ıklifa edi) orlar : 

- Beı oğlunda herkes Fransızca 
konuşur ! 

Yalan değil, ue bu. bizim eski 
tesirimizin güzel bir misalidir . 
Fakut yeni Türkiyenin kalbi artık 
burada değildir. Fransa , büyük bir 
gayretle yenileşmeğ'e devam eden 
Tüı kiyeyi bu suretle ihmale devam 
edecek olursa Fransız -- Tüık dost
luğunun yakında sönüp gideceği 
muhakkaktır. Türkler eski , sadakat· 
siz do,ılarından ayrılmakta ve derin 
bir itimadla bağlanacakları yeni ve 
daha emniyetli dostlar bulmakta ge
cikmiyeceklerdir. 

Bizim bu alakasızlığımız yalnız 
· büyük bir kahpelik değ'il , ayni za

manda vahim bir hatadır da, Türki. 
yenin istikbali çok büyüktür.Bu m• 11!

Jeket, yakında hesaba katılması mu
hakkak lazımgelen büyük bir millet 
olacaklır. O zaman , onun dostları 

arasında bulunmak her halde bizim 
kaı ıınızadır. 

Ölüm Jıalind e bulunan Türkiye 
Avrupaya mağ'nır bir ders verdi.Can
lanan Türkiye ona daha müdhiş bir 
ders verebilir . 

Türk-Fransız dostluğunun daha 
fazla kuvvetlenmesi için onun adet 
olduğu için muhafaza edilen bir an- , 
ane eseri halinden çıkması,büyük iki j 
demokrasi olan Fransa ve Türkiyemn 
Siyasi, iktisadı, ve Kültürel İşbirliği ı 
ile pratik bir ree 1 ite şekline girmesi 
lazımdır. 

O zaman görülecektir ki, Türk
lerin ecdadının barbarlıkları tarihte 
bir istisna teşkil etmez. Bizim ecdat
larımız da barbar olmuşlardır. Yu. 
nanfılar, Romalılar da ... Büyük Ehli
Safip muharebelerinde hrisliyanlar 
da Müslümanlar kadar cinayet işle
trıışferdir. Diğer taraftan Mısır, Yu
nan, Roma medeniyetleri yanında, 
onlar kadar alaka uyandırıcı, fakat 
Şİındiye kadar meçhul kalmış diğer 
bir medeniyet - bütün medeniyetle 
tin anası - da yaşamıştır. Bu me· 
deniyet l '128 Arkeolojik araştırma
larf4 meydana çıkmış, Türklerin ec· 
dadı olan iiitittertn medeniyetidir. 

Her şeye rağmen, ej!'er bugüıı 
dahi Türkiyede Fransız tesiri olduk
ça ehemmiyetli bulunuyorsa, bunu 
mazının bu uzun ve derin hulu -
!ine borçluyuz. Bu memleket medeni
yeti üzerindeki Fransız tesirinin yaşı 
asırlarla ölçülür. binaenaleyh bugün 
Türklerin memleketimizi sevmesi bir 
itiyat eseridir. Onlar Fransayı ç"k 
sevmekle ve bunun içindir ki, bu I 

• dostluklarına Fransanın cevap verme-

Bu milleti , kendisinin bizi lanı
dığı ve se\'dığı gibi tanımasını ve 
sevmesini öğrenelim . -

harp gemilerine , kendilerine saldı

racak Japon tayyarelerine derhal 
ateş edilmesi emri verilmiştir . 

Nankin : 13 ( Radyo ) - Nan. 
kinin sol sahil boyuna geçmek iste . 
yen Çinliler Japon tayyare filolarının 

hücumur.a uğramışlardır. On beş Çin 
gemisi tayyareler tarafından ba lırıl
dığı gibi 1000 kadar Çin askeri de 
bombardman neticesinde itlaf edil
miştir . 

Şanghay : 13 ( Radyo ) Umumi 
karargahın bildirdigine göre, Nankin 
resmen Japon kuvvetleri tarafından 

isgal edilmiştir . Çok kanlı muhare· 
beler devam etmektedir . Nankınin 
on sekiz müstahkem kapısından on 
biri Japon kuvvetleri tarafından zap
tedilmi~tir. 50000 kişilik Çin kuvveti 

tamamile Japon ordununun muhasa
rası altındadır. Bugün öğleden evvel 
Nankinde bulunan Çin merkezi kü· 
kiımet binası Japonlar tarafından 

işgal edilmiştir . İki saat sonra da 
General Şang-Kay-Şekin oturduğu 
bina Japonların eline geçmiştir. 

Nankin : 14 ( Rapyo ) - Japon 
harp ğemilerf Suiyang barajını ka
milen tahrip etmişlerdir. 

Cenevre : 13 ( Radyo ) - Bey 
nelmilel sulh isteyen kadınlar cerr.i
yetine General Şan Hai Şaikin karısı 
bir mektup yazmıştır. Çin Generalinin 
karısı bu mektubunda ezcümle şöyle 
demektedir : 

- Japonlar Çin şehirlerini, Çin 

birliklerini, vahşi bir şekilde yakıp 

yıkmaktadırlar. Bizler, Japon istila. 

sına karşı ailelerimizi , ocaklarımızı 

müdafaaya çalışıyoruz. Bu korkunç 

boğuşmanın önüne geçmek için bir 

an evvel çalışmalıdır. 
Londra : 14 ( Radyo )-Deyli 

Ekspres gazetesi , Amerika ile in 

gilterenin sıkı teşriki mesaisinden 

emin olduğunu ve bu hususta Uzak 

Şark hadiseleri etrafında lngiltere· 

nin acilen harekete geçeceğini yaz

maktadır. 

CEZiRELiLER KARA
RINDAN DÖNMiYOR 

Şanghay : 14 ( Radyo)- Japon 

ordusu namına söz söylemeğe sala

hiyettar bir zat, Nankin civarında 

bulunan Çin kıtalarının kaçmakta 
olduklarını ve yolların üzerinde ra~t

ladıkları her şeyi yakıp yıktıklarını 
beyan etmektedir . 

Vaşington : 14 (Radyo )- A

merikan gemilerine yapılan Jıücum· 
fardan sonra Reisicumhur Ruzvelt 

çok tedbirli bir siyaset takibed.!

cektir . Vaziyetin vehamet kesbet
tiği şu sıralarda Ruzvelt kanuııu 

esasinin kendisine bahşetmiş ol. 

duğu hakları kullanacaktır . 
" Bizin Suriye hükümeti ile 

''hiç bir alakamız yok,, 

Geçenlerde Cezire lhtııaıınde hayatlarını kurtarmak için TUr· 
kiye hudutlarına iltica edenler: Mardlnde 

Berut ; 14 (Türksözü muhabirin
den) - Uzun zamandan beri Fransa 
ve Avrupaııın muhtelif yerl~rinde se· 
yehatta bulunan Suriye katolik kar· 
dinah Tapuni buraya dönmüş ve res
mi törenle karşılanmıştır. 

alakamız yoktur. Biz onun Cezirede 
bulunan memurlaı ına da boykut yap
tık ve bunda hakkımızı istihsal edin
ciye kadar devall! edccegiz. 

~-·-·-·-·-·-·-·-·--· 

Gerisi ikinci sakifede ) 

İngilt1ere Mısıra 
asker gönderiyor 

Süveyşte manevralar 

Londra : 14 (Radyo) - lngilte

re hükümeti Mısıra yeni kuvvattler 

göndermektedir. Bu sevkiyatın hal· 

ya ı!arın Trablusa yaptığı tahşid3ta 
karşılık olduğu hakkındaki haberler, 

harbiye nezareti tarafından yalan

lanmaktadır. lngiliz ordusunda as 

ker ve zabıtanın mezuniyetleri son 

işare kadar kaldırılmıştır. 

Kahire : 14 (Radyo) - lngiliz 

kitaaları dün ,sabah Süveş kanalı 
mıntakasında üç dafii mühim manav· 
ralar 'yapmışlardır. 

Bu manavralar kanaldan gele

cek herhangi bir hücumu defetmek 

gayesini istihdaf ediyor. Manavralar 

yapılırken o civardan gelip geçme 
yasak edilmişti, 

Kendisini karşılayanlar arasında 
40 kişilik bir cezire heyel'nin de bulun 
ması bilhassa razarı dikkalı celbet
miştir. 

i HATAYDAN i 
;,-.~~BER~:.~.-; MAHUD CABBA-

Arap ve akall yetler mümessille
rinden müteşekkil bulunan bu heyet 
azasile Savtülahrar gazelesinin bir 
muhabiri görüşmü~tür. 

RE iŞLERi ELiNE ALIYOR 
Muhabirin ilk" sualine heyet aza- ' 

zasından biri şu cevabı vermi~tir. 
- Cezire, Sancağ'ımız için bir 

ademi merkeziyet idaresi istemektedir. : 
Monsenyör Kardinal Tapuni bizim 

bu istediğimizi Pariste de müdafaa 
eylemiştir. Kendisini selamlamağa ve 
müdafaalarından dolayı teşekküre gel· 
dik. 

Biz bugün Cezireliler istiklal isle
ginde müttefikiz. 

- ilen Amudeliyim, başımıza ge· 
!enler malumdur, Memleketim lıalkını 
temsilen Cezirenin istiklalini ve Fran
sız kuvvelierinın oradan çekilmesi
ni istemek üzere buraya geldim. 

Bizim Suı iye hukümeti ile hiçbir 

Antakya kaymakamlığına da 
Salahattin Kuseyri tayin edildi 

Antakya : 14 [ TÜRKSOZO 

muhabirinden ] - Hataydaki nü
fus işlerini düzeltmek için hususi 
mahkemeler kuru'muştur. Bu mah 
kemelar tek hakimlidir. Bu mahke
melerin kararları kat'i olacaktır. 

Konsolosluklarda deOl•lkllk 

lskenderun ve Şaın Türk konso 

loslukları aresında becayiş yapıl. 

mıştır. Bir kaç güne kadar lskende· 

run konsolosu Bay Necati Mene· 

mencioğlu Şama gidecek ve Şam 

konsolosu Fethi de lskenderuna ge· 
lecektir. 

- Gerisi ikinci sahifede 1 
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-Bırinc i Sahifeden Artan-

Vaşington : 14 ( Radyo ) 
Reisicumhur Ruzveltin mesaji ile 
Amerika hükumeti taleplerini Ha· 
riciye Nazırı Hull Japon büyük el· 
çisi Saitoya bildirmiştir.Japon Elçisi 
Panay g r misinin batırılmasından do· 
layı müteessir olduğunu ve bu ha• 
dise etrafında mütemmim malu 
mat topla'llakta bulunduğunu l:ıeyan 

etmiştir . 
Vaşingto : 14 ( Radyo )- Re· 

i>icumhur Ruzvelt , Panay hadisesi 
dolayısile Japon imparatoruna derin 
teessüflerini bildirmiş ve böyle ha 
diselerin bir daha tekrar etmiye· 
ccğine dair teminat istemiştir. 

Tokyo: 14 ( Radyo) - Do.nei 
aja'lsından : Nankin şehri saat 18 
de tamamile işgal edilmiştir . 

Çin Mareşali Şan Hai Şaik .Çin 
kıtalarının fazla zayiat vermen:esi 
için geri çekilmelerini emir ver m.ş 
tir . 

Tokyo : 14 ( Radyo) - Domei 
ajansı Pekinden bildiriyor : Çin 
Cumhuı iyeli nıuvakkat hükumeti 
bugün teşekkül edecektir , Yeni mu 
vakıcat Çin hükumetini üç sabık 
Cuınlıurreisi, sabık adliye nazırı , 
sabık maliye nazırı ve bir de sabık 
General de alacaklardır . Yeni mu · 
vakkat Çin hükumeti teşrii , icrai 
ve adli olmak üzere üç komisyon 
dan terc:kküp edecektir. Sabık Ma. 

liye Nazırı genel direktörü mali iş 
lerirı programını tatbik edecektir . 

Hariçte Pamuk ı 
• 

pıyasası 

Berlin : 14 ( Radyo ) - Bre

man pamuk piyasası 22 - 27 1. 
kinci teşrin hafta'ı içinde ni5be 

ten canlıca geçmi; tir. Fiyatlaı• 

da bir hafta evvelkine nisbetle ha 
fıf bir yükseliş kaydedilmiştir. Şöy 

leki , haftanın ba şında 9,72 Dolar
çentle başlayan fiyatlar tedricen 
yükselerek haftanın sonunda 9,90 
Dolarçenti bulunmuştur. 

Bremen Pamuk Borsasında 22 
27 lkinciteş• in 1937 günler inde A· 
mtrikan Middling Universal Stan 
dard pamukları için libre başına 
Dolarçtnl olaı~k loco Bremen kay · 
dedilen fiyatları aşağıda gösteriyor 
uz: 

Hakimlere iftira 
eden 

Bir Avukat hapishaneye 
scvkedildi 

lstanbul : 14 [ Hussi ] - Ad· 
(iye tarihin.izde nadir tesadüf edi· 
len bir vak'a olarak kaydedilen A
vukat lsmail Hakkının mahkumiye
ti dün tatbik mevkiine geçmiş bu 
lunnıaktadır. 

Malum olduğu Üzere Avukat Is. 
mail Hakkı, bundan evvel Bursanın 
Kemalpaşa kazasında avukatlık el· 
tiği sırada hakimlere iddia makamı
na ve mustantiklcre iftiralarda bu 
lunnıuş ve Bursa ağırceza mahke 
mesi tarafından 7,5 aya mahkum 

edılmişti. 
Avukat 'm mahkumiyetten son 

ra yazıhanesini lstanLula naklet· 
mişti. 

Ağırcczanın verdiği mahkumiyet 
kararını temyiıi tasdik • ttiği için Is
mail Hakkı dün tevkif olunmuştur. 

Mahkumiyetini lstanbul hapishane . 

oınd" geçirecektir. 

Muvakkat hükumet bir beyan. 
name neşrederek Nankin hükume · 
tinin fesheaildiğini ilan edecektir . 
J\yni zamanda bu beyannamede 
Çinin komşularile iyi geçineceğini, 
Bolşeviklikten Çinin kurtarılması 
hususunda çalışacaiını ve Mançuko 
hükumetile endüstriyel yakınlık pey. 
da t'dec.eğini bildirecek. 

Yeni hükumet, Tokyo ve Man· 
çuko hükumetler İne elçiler iÖnde
rerek Çin, J•pon hadiselerinin ka· 

panmasına ve dostluğun teessüsüne 
çrlışacaktır. 

Şehrimiz Halkevi 

Umumi yerler için 215 
konferans hazırladı 

Bors da alım, satım 

Diin sabahleyin ve öyleden son 
ra şehrimiz Borsasındd pamuk satışı 
üzerinde yapılan muam.·leler yine düş 
kün bir durumda devam etmiştir. 

Piyasa temizi pamuk 21 - 21,15 
üzerinden ve parlak cins'de 23-
25 kuruş üzerinden muamele gor · 
müştür. 

İbrahim Rasihin ölümü 

Arkadaşlarımızdan Fevzi v.: Ha. 
lil Dural'ın pederleri Bay lt>rahim 
Rasih 82 yaşında oldu~u halde öl 
müş ve cenazesi evvelki gün ak• aba 

bol şehrimize 
Balık geliyor 

Son günl<"rde şehrimize Kara · 
taş dalyanınJan bol miktarda ba
lık gelmektedir. Dün yine Karataş 

dalyanından Karağöz ve Çipura 
cinsinden fazla mikdarda balık gel

miş ve kilosu 20 - 25 kuruştan 

satılmıştır . 

iktisat müfettişi geld. 

Mezun· n Ankarada bulunan fk
tisad Vekaleti İş müfettişi Bay 

inekler 
M vıuu 

Hastalık mı var? Hapr .. e klerİ 
bahs inekler bizim diy~nn ıne 

değildir: Hindistanın i~c~leri~ir. fa•· 
Kişmirde zabıta buyuk bır. rdii' 

liyet ve telaş içindedir, lnelderı 
lüman Hindlif,.r öldürüyorlarrıııŞher ıı~ 

lnekletfn oldürülmtsi, arzın cı .... 
1 1 "ılc' •• 1 

tarafında ve mezbal-dlarna yu ·fi tiı 
d ·ı k suretı rn senedenberi tatbik e ı mt 1 

H. dl'ltrc n 
r'evam etmektedir. Bu . ın 1 ıuıı 
oluyor böyle? izah edelım: . kud ~ıQ 

Mecusi Hindiiltrce inek~er~. dli d1 t 
siyeti vardır; lu sebeple bır -~"ıu 
ineğini kesmekle maznun üç m::ııııı ~a 
man yedişer sene hapse ~a yit 

· k tem olmuşlar. Bereket versın 1 . dı 
h·d· esııı 

mahkemesi bu katil (l?) a 15 et· 

esbabı mühaffefe bulmuş ve bu 

Honkong : 14 ( Radyo )-Yer· 
suvar adası civarında bir Japon top· 
çekeri görülmüştür . Gm• y adası 

civarında da bir çok Japon harp 
gemileri , torpid'lları geçit resmi 
yapmışlar. lır . 

Şrhrimiz Halk evi önümüzdeki 
cuma günü başlamak ve üç ay her 
cuma akşamı verilmek üzere 215 
konferans için hazırlığını ta.namla 
mıştır. bu konferansların verileceği 
kahvelerin sahipkri dün Halk evin 

de toplanarak bu mevzu üzerinde 
konuşmuşlardır. konferansların ilki, 

1 utum ve ar tırrm mevzuu üzerine 
olup onbeş kahvede ayni s•aıta 

verilecektir. konferanslarda Bayı ağ:t 

saygı, güney Türkhirliği, Cumhu · 
riyet bayramının canlı bir surette 

kutlanması ve bu gün1' Ü Hükume· 
tin çalışına p · oğraını üzerinde hal 
ka fikirler verilecektir. 

ve dostları tarafından bii) ük bir tö Naci Erali dün şehrimize avdet 
renle. kaldırılarak yeni mezarlığa rtmistir. 
gömülmüştür. 

' zayı birer seneye indirmi~t~r. Jo. 
işte bu temyiz kararı, ınek jjl· 

da oı 
tu veya kulu Hindliler arasın 

Ölümü haberi teessürle yazıl · ı lngiliz ııahafilinin tahminlerine 

göre Japonlar Hongtona hücuma 
hazırlanmaktadırlar . 

Londra : 14 ( Radyo )- Ame · 
rikan ve lngiliz gemilerine yapılan 
J:tpon tecavüzü karşısında Avam 

Halkevimizin dört senedenberi 
vermekte olduğu bu konferanslar 

halk tar~fından büyük bir ilgi ile 
takip edilmektedir. bu yılda alaka 

dığı halde bir sehv eseıi olarak unu., ~- ~ - - - -~· 7 · \ 
tulup . gazete~ıize } a~ıl~mayan ~ay :rv (~~ . 
fb_ra~ı_m R~sıh; şehrı~_ız • beledıye 

11 
_I _ _ ~ le! 

reıslıgınde, ıdare meclısı azalıi'ında • • ~ 

Kamarasında Edrnin fıkı i sorulmuş 

müftülüğünde bulunmuş, kendisini 
halka sevdirmiş haluk bir zaıtı. 

ve Hariciye Nazırı, bu ha:liselerden il e karşılamayacağına şüphe yok 
Ölüye Tanrının rahmetini diler· 

ken, oğulları arkadaşımız Fevzi ve 
Halil Durala başsağlığında bulunu· ha11erim vardır, cevabını vermiştir. tur. 
ruz . ------·------Diplomatik mahafilin kanaatine 

göre Uzak Şarkta tek taraflı bir 

hareketle tarziye ve vaitler bir ne· • ceyhanda 
tice verıniyecrktir . Böyle bir ha· 1 

reketin ÇinJc hayati menfaatleri , 
Seyhan vilayet daimi en

cümeninden : 
olan devletlrrle derh•I anlaşma ya· Bir hububat hali 
pılması icabetmekte ir . 

yapılacak 

Alman gençlik 
şefi Bükreşte 

Büreş : 14 (R•dyo) - Alman 
gençlik terbiye reisi Fon Şirah dün 
tayyare ile l,tanbuldan buraya ğcl· 
miş ve Ro nen gençliği tarafından bü 
yük tezarhuretle karşılanarak selam
lanmıştır. Alman gençlik reisi kral 
Karol tarafından kabul edilmiş ve 

kendisine kral tarafından Romen ni· 
şam verilmiştir. 

Fon Şirah bugün. Remen genç· 
!erinin marşları arasında Belgrııda 

hareket etmiştir. 

Arif Oruç hakkın
daki karar 

lstanbul : 14 [ Hususi ] - Av· 
rupada bulunduğu sıralarda, rejim 
aleyhine biiroşürler yazıp neşretmek 
suçuyla tevkif edilen eskı • Yarın. 
gazetesi sahibi Arif Oruç, müruru 
zamandan istifade edcırek beraet 
etmişti. 

Beraet kararını Temyiz mahke· 
mesi tasdik etmiştir. Fakat müddei· 
umumilik tasdik kardrına itiraz et · 
miş, c vrak Temyiz umumi heyetirıe 
gönderilmiştir. 

Hataydan haberler 
- Birinci sahifeden artan -

Kırıkhan Kaymakamı 

Dün haber aldığımıza göre Kı· 
rıkhan Kaymakamı Salahittm Ku. 
seyri Antakya Kaymakamlığına ta· 
yin edilmiştir. Rey haniye nahiye 
müdürü Zahit de Kırıkhan Kayma· 
kamlığına getirilecektir. 

Hasan Cabbar• l•l•rl tammaen 

1 - Hususi muhasebeye ait 
eski poetahane binasının üst katı 

nın tamiratı (1039) lira (47) kuruş 
bedel ile açık eksiltmeye konul 

Ceyhan : 14 (Hususi muhabiri · muştur. 
mizden) - Çukurovanın en münbit 2 - Eksiltmiye 937 senesi 1 
topraklarını kucaklayan ve yetiştirdi· nci kanunun 29 ncu Çarşamba günü 
ği hububat ve pamuk mahsulları ile saat on birde Vilayet daimi mcü 

ün a'an Cevhan kasabasında bir pa-j meninde yapılacaktır 
muk ve hububat hali yaptırılacaktır. 3 - istekliler bu işe aid keşif 
Böyle bir hal yapılması tüccarları · evrakım görebilmek Üzere Nafia 
mız tarafından düşünülmüş ve key- Müdürlüğüne müracaat edebilir· 

fiyet alaka !arlara bildirilmiştir: ler. 

H b ld .. b h 1 4 - Eksiltmeye giıebilmek • er a ığıma gor~, u • rs . . . 
k. 1 k · d k' b ·· ıçın ıstekliler (77) lira (96) kuruş 

ı mezar ı cıvarın a ı oş arsa uze 
rine yapılac•ktır. 

Şimdilik bu halde -80 büyük 
mağaza inşa edilecektir. Fakat, pa· 
muk piyasasının dii~künlüğü bu işin 
geri kalmasına sebrp olmuştur. 

Pamuk ve hububat halind<", Cey
han havalisinde yrtişen her . ne i 
mahsulat müstahsillertarafından ge· 
tirilerek satılacaktır. - S. 

F ulgaristanda 
müthiş kış 

iki Türk donarak öldü 

Sofya : 14 - Bütün Bulgaris 
tanda kış bıitün şidJetile devam et 
mektedir. Yüksek Balkanlarda üç, 

daha alçak yerlerdcise, bir mıtre k< r 1 
vardır. Münakalat bir çok yerlerde 
durmuştur. 

Bilhassa cenuui Bulgaristanın Fi
lihe, Hasköy, Peştre taraf larında bir 
haft~danberi yollar tamamile kapa 
lıdır. 

Telefon hatları bozulmuştur. Peş · 
tere kasabasının her larafla muva· 
sa !u ;ı tamamiyle kesilmiştir. 8.-ga 
kö} ünden Peş re kasabasına gelmekte 
olan Hamza oğlu Rahim ile gene ay 
ni köyden Mustafa, karlar altında 

kalmışlardır. Donarak ölmüşlerdir. 

muvakkat teminat vermesi ve bu i 
şi yapabileceğine dair Nafia Mü· 
dürlüğünden alınmış vesikayı gös 
termeğe mecb·Jrdur. 8782 

11 - 15 - 21 - 26 

Nafia müdürlüğünden : 

1 - Adana Müzesi binasında 
ta filen yaptırıl.cak ( 939 ) lira 
( 16 ) kuruş keşi f bedelli iş pazar 
lıkla verilecektir. 

2 - Pazarfık 937 senesi 1. 
inci kanununun otuzuncu perşembe 
giinü saat on bi•de Nafia dairesin· 
de yapılacaktır. 

3 - 1-teklilerin ( 48 ) lira 
( 69 ) kuruş muv~k'<at teminat 
vermeğe ve bu işi yapabileceğine 

dair Nafia Müdürlügünden verilmiş 
vesi~ ayı göstermesi ıazımdır. 

4 - lstiyenler keşfini görırek 
üzere Nafia daire~ine müracaat et
meleri ilan olunur. 

15 . 19 . 23 . 28 . 8795 

Milli Mensucat fabrikası 
istihlak Kooperatif Şir· 
kelinden: 

eline alıyor -----------·---

Kooperatif Lokanta ve Çayha. 

nesi bir sene müddetle icara veri
leceğinden şeraiti anlamak üzere 
taliplerin 25- 12 - 937 tarilıinJe 

saat 15 de şirketimiz merkezine 

11ıi.ir~ça~tldr ı . 

Hatay Maliye 'müdürü Hasan 

Cabbare Sancaktaki hemen bütün 

i~l e ri eline almaktadır. Posta telgraf 

ve tapu daireleri müdüriyetleri de 

Hasan Cabb~reniıı ııhdesiııe veril· 
mi"t ir, 

t4 KAnunuevvel 937 

Gök yüzü açık, gün<"şli, hava 
sakin, rüzgarsız - en çok sıçak 18 
santigrad derece. 

Bir düzeltme 

Gazetemizin 1 1-12- 937 tarih 
ve '1002 ı.umaralı sayısında Adana 
ikinci icra dairesinden gönderilen 
937- 364 numaralı ilanında ikinci 
artırmanın 27- 1 - 938 perşembe 
tarihinde yapılacağı yazılacağı yerde 
mürettip hatası olarak 2- 1-938 1 

olarak yazılmıştır. Bu yanlışlığı dü. / 
zehir iz . C. 

------
.. Ziraat mektebi 

dürlüğünden : 
mu-

1 - Mektebimiz talebesi için 
mühürlü nümunesi mektepte mev 
cut yerli fabrikalar mamulatından 

ğri renkte 275 metre kumaş i3 -
12 - 937 tarihin'.!en itibaren 29 · 
12 · 937 tarihine tesadüf eden 
çarşamba gününe kadar 15 gün 
müddttle açık eksiltmeye konulmış· 
tır. 

2 - Eksiltme vilayet ziraat 
müdürlüğünde toplanacak komis. 
yon tarafından yapılacaktır. istek 
(ilerin kumaş ye şartnamesini gör
mek üzere pazardan mada her gün 
mekt·p müdürlüğüne müracaat et 
meleri ve ihale giinü '" 7,5 nisbe. 
tinde dipozitleı ini malsandıjiına 
yatırarak saat 15 de komisyona 
müracaatları iliin olunur 8797 

15 - 18 - 21 - 24 

Ziraat mektebi müdürlü
ğünden : 

L~yık had görülmediği ıçın on gün 
müddetle açık eksiltmesi uzatılan 
Adana Ziraat Mektebi tdlebesi içiır 
mektepte m~vcut mü'ııirlü nümu,e 
vechile alıdacak 115 çıft iskarpin 
23 - 12 - 937 tarihine tasadüf 
eden pcrşem be günü saat 15 de 
vilayet ziraat Müdürlügünde topla
nacak komisyon tarafından ihalesi. 
yapılacağından isteklilerin 0/0 7,5 
dipozito akçalarmı malsandığına 
yatırarak komisyona müracaatları 
ilan olunur. 8796 

15 - 18 - 2~ - 21 

hiş bir heyı can uyandırmıştır. e 
Bir inek için üç kişiye bir:r ~ii 

ne hapis verilırse ... Hindlikrrn 
tün inekleri tehlil..ede kalırmış· .

0 
Hey gidi cahil ve mütaassıb 1s 

1 B. . k . . .. ·ınsanın ı san ar... ır ıne ıçın u.; la 
terse bin r g ·in hapse mahkum 

0

1
,r 

bildiği yerde asıl te ı. lik• d~ olan 

insanlardır!. 

Çok yaşıyanlar 
l ·ıır ·· ür u 

Bulgaristanda uzun °~ bır 
çok imiş: Bir istatistiğe gore,faıla 
milyonda 426 tane bir asırdan 
yaşamış insan bulunuyormuş. -ful 

·ı n nu Kolombiyada her mı yo (trıııı 
311, Brezilyada 140, lsveçt•' 3 da ı 
beş, Belçikada 25, Almanya 

tane asırdide varmış . 

Ölüm saatı 
B lıurg ı' 

Kovono, Rostak ve ar ~ ·a 

hirleri istati>tik daireleri, öliim .. "'den 
d" dun larının en ziyade sabahın or lf) 

lıeşine kadar vukuLulJuğuı.U 
bit etmişlerdir. 

Midede elınas 
gen 

Cenubi Afrikada Con Drj,jle 
adındıı bir adam, işsglik hase h'ıı 

k"lüO devekuşu avlıyan bir teşek u B ıe· 
metini kabul için kalmıştır. u ol 
şekkul öteden beriden topfamıŞnda 

-ı tası dukları bedbahtları ço or ıştır· 
e~irler gibi kutlanmağa başfarn abı' 

kk 'I lıtS 
Con Dr~gen bu trşe u ol· 

b k oınrn 
na çalrşmakb bera er, ar . 1ıııs· 
sun bir gün doyduğuna şalırl ~adr 1!1 

B . b' .. yaka ~ ı " 
mıştır. unun ıçi~ ~-r g~n işire · '•,"~ 
ğı deve ku5unu oldurmuş ve P ·şıir : ., 1 ~ı 0 

bb .. etrıı 1 "'l rek etini yimeğe trşe us ndin ~ı. o 
. , ıı b "1' 

Ve, bu teşebbüs adamcagıı rııi ı, 

yapmıştır; çünkü deve kuşuııuıı ştı r! 
desinde büyük bir elmas l 01 '"

0 

TÜR.K8Ö~i) 
Gündelik siyasi ga%ete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kur"' 
1200 
600 
300 
ıOO 

. . ;\bon 
1 - Dış mcıull!kcllcr ıçıo afı 

ınasr 
bedeli değişnıe1 yalnız posla 
umm~ilir . -~ 

2 - ilanlar için ıd • roye rnu 

ı..:;c:aa~l~e~d~il~m~t~li~d~ir,_.,_.,_._._,,_..,..,,, - ________ _..,.......; 

Bu gece nöbetçi eczarıe 
civarında• Y mi postane 

Fuat eczanesidi~ 



Kinunuevllel 193~ TGrlcsöıll 
Sahife : 3 1 - •. sc_ • 

~!!E 1 

~--G-•Y_• -_E:::G::-A:_·_-_-_ -.. ı ı:-.__B_E_L_E~_E_i_LA_A N_L_A_R_ı ___ I 
1 

ASRi SiNEMA 
Hl acı ağanın genç oğlu atı 

nı mahmuzlıyatak yanın· 
~ıuu dakilere : 
Jerı - Müdhiş bir av yapacağız sa 

lıııı, diyordu. Çünkü uzun gece 
fal· tıııı, çakal seslerinden uyuyama· 
r.fiil 1ıırı • 

· Küçük partilere ayrılmış on bir 
bel •Ilı da avcıydılar, Kafilede köyün 

".il ileri geltn ağaları, avcıları ve ye-
~llliş delikanlıları bulunuyordu. ' 

c 01 I Bu av; eivuda maharetli silah j 
d Ullanmasile nam alan Gega Osma· 

kO. ;1n askerden dönüşünün ikinci ayın 
indlı a lcrtibcttiği bir to11luluktu. 
slii· Rumrliden _takındığı bu lakabı 

kıiıfl ~rası da benimsemiş ve öylece is-
yiı ~i Gcga kalmıştı, iki yüz dönüm

jııde ~ tarlası onu para sahibi yapınca 
c~· ~0Ylin en güzel kızını almıştı. Yerli 

1rıı~ş gibiydi. Fakat ne o önün en 
0 · ~lı yakasını beyaz gömleğini ne de 

o•01 Yak poturunu değiştirmemişti. Hat 
~ Geg~ takkesi de kaşı üstünden 

se •lkrııazdı. 
biİ • Berrak, fakat çok karlı bir kış 

runiydi. Dize kadar yükselen kar 
in ;Plak dağları, ovayı örtmüştü . 
İl Geganın kardeşi Mehmed, elile 
la akları gösterirken : 
Jar ~ - Bakın diyordu. Bu dağların 

\ın başka, yazın ba~ka Lir hoşluğu 
•ı 

"'le' Az arkadaki atlılardan bir de· 
anlı, geridekilere sesleniyordu : 
- Haydin 1 • Hayvanları acele 

'eliın. 

ful t llzakta ihtiyar av kurdu Hacı 
ıı a, Yaşını aratmayan dinç, kaygı 

ıı b• 2 ır sesle cevapladı. 
Stıı - Ne meraklanıyorsun evlaJI.. 

fU öndekilere bir yetiş biz de 
aşırız. 

, Gega çevik atı üzerinde 1 ütün 
1 nlara lakayd mavzerile O)•nuyor· 

şe ~ ., 
~ ., ~.<-aten askerden döndüğünden· 

1 o daima böyle etrafa lakayd 
en 'kcderlı yiiz taşıyordu. 
tc' ~Ali Dayının Yüsufun canı sıkıl 

"''ı : 
·ır - Nedir bu diye söylendi. Et 

1 iÖzetledigin yok, 
en Gega ağır başını salladı. Yüzü 
)e kırıştırdı : 

it .._ A.. da.... M sen. de. 
e· Ali Dayının Yusuf tok soz. 

ol Ydij : 

da ' Tuhaflığı bırak, dedi. Ofan 
tıl· rııuş ne sık dokur elersin! Haydi 
br at ~ 

1 
oyunlarına başla. Az gürüftülü 

I· 1 ıııı. 
a· Ali Dayının Yusuf atını mah· 
1
_..,..' '~arııış ön Jeki atlılara karışmış. 

e \ cga; l.ıu kış gününde bir ölüm 
jr: ı '~İn sırtını ıslattığını hissetti. Yü 
·o 10kat yemiş gibi kıpkırmıyı ke· 
1 ı, 

,r' 

~---" {AN Sineması 
İb- BU AKŞAM 

Uyük ve güzel fılm birden 

~Ilı - t -
~1~tikalı muharrir izah 1 Javelin 
\rı dünyada satılmış Verji Vin 
~ hayatı isimli romanından 
,~cbcs ve AN J HARDING · 

BOLS tarafından yaratılan 
çok hissi bir film 

( Seven kadın ) 
-2-

r l\orkusuz Suvari 
"'. lt~~c müthiş kovboy ( BOB 

l\lu L ) in bin, bir macera 
~- heyecanlı sergüzeşt filmi 
"! 
~~ k !ı/ c Proğram : ( ŞOVBOT ) 
Yarılar sarfile vucuda getirilen 

büyük demaşalı film. 

l' Sinema 8,5 da başlar 
''•fon : No • 266 

8792 
y · .. ..-.. 

- Yazık, dedi. Bu namus ki· 
rini o da biliyormuş meğer. 

Birden delice hayvanına söğdü, 

Kafileden sıyrıldı. Artık şuursuz bir 
hırsla atını şahlandırıyor, koşturu· 

yor bir çelik yaydan farksız at üs
tünde inip, kalkıyordu. 

Gega bu ~uursuzluğunda haklı 
idi. Askerden dönüşünde, .kardeşi 
Mehmede emanet ettiği yeni gelin 
karısını günahkar bulmuş, kardeşile 
mürıasebetini öğrenmişti. Karı ve 
kardeş elile aldatılmış olmak zilleti 
onu öldürüyordu. Namusu kitlen 
mişti . 

Az sonra .. Hayvanlar bir hizmet 
kara bırakıldı. ihtiyar av kurdu. Ha 
cı ağanın ikişer üçer ayırdığı parti · 
ler ormana d~ğildılar. Av ortaya 
dü~ünc ' havaya hir el silah atıla · 
caktı. 

iki kardeş b"r pusu, bir ayni 
rokta b•kçisi olmuştu Konuşmadan 
) üriiclüler. Karın topukları alt ında 

gıcırdayışı adeta duyuluyordu. M .. h 
med l.ıir kaya arkasını göstadi : 

- Ağa ! Burası nasıl ? 
- iyi .. 
Bu ses korkunçtu. 
Mehmed, kaya aıkasında karla 

rı çiğneyerek ona ve kendisine u 
zanacak yer açtı. beraber az bir ara 
ile yere yattılar. 

Bir ciğara yakan Gega dumanı 
üfler~ en soluyordu. müteredditi. 'l ür 
lü renk verdiği düşünc esile meşğul 

du. 
Meh :ıı t gevş emiş dol. oğını sarı 

yordu. 
Ormandan gelen vahşi sesler 

havavı titretiyor, ortalıga garip bir 
korku veriyordu. 

Go
0 

a ~u güıılndir düşündüğü 
facia sahnesinin yaklaştığını hisset 
tikçe, adeta sarsılıyordu. Kardeş öl
dürmek nıüdhiş Lir şey. V.cdanı bur 
gulu yor. F . kat kir lennıiş na ııu su da 1 

do ha 1 Ü)Ük 1 ir azap, fa cia değilıri? 
1 

karısiyle hay , tını payl aşan adam, 'ı 
tuz~ ğın~ düşmüştü. O halde bu kalp 
mücadelesi manasızdı: Bu Sil ada 
M.hrııd uzaktan gelen bir av sesile 
doğrulmuş arkasını ona vermişti . Ge
ga birden elini mavzerine attı ve u 
zun namluyu ona çevirdi. 

Mehmet hala <!imdik. Büyük 
t~hlikeye arkasını siper etmiş kay· 
gusuz uzaktaki sese kulak veriyordu 
Gega, az sonra kopan bir kaya par· ' 
ca-ıı gibi üstüne yı~ı'acak namus 
hırsizının ölü yüzünü görür gibi olu
yordu. 

Katı bir nasır halini ·almış par
mağı tetigı- gitti. Fakat Mehmd o
nun bu mütereddi anında ona dönü
vermişti. Grga Lü}ük şaşkınlığına ' 
rağmen, mavzerini kurçalar gibi v ,zj . 
yet aldı. Azevvd idam sehpasına / 
kadar giden insan hiç bir şey faık· j 

etmemişti. Sakin söyleniyordu: 

- Hala bir ses, bir işaret ı ok 

ağal. 
G•ga mavztri bırakmıştı . Kor· 

kunç tasavvurunun isabesizliğinden 
ürkmüş bir hali vardı. Düşüncesi bu-

1 lanıktı . I 

1 - Divan yolunun asvalt dörtyol ağzından - yazlık sinema onü. 
ne kadar olan kısmının parkeye tahvili inşaatı kapalı zaıf usulile eksilt 
meye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi ( 7745,56 ) liradır . 

3 - Muvakkat teminatı ( 580,54 ) lradır. 
4 - lhalesı 1938 senesi şubatın 3 üncü perşembe günü sııat on. 

beşte belediye encümeninde yapılacaktır . 
5 - Proje ve şartnameler fen mi'dürlüğündedir. isteyenler oradan 

dört kuruş mukabilinde alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale tarihinden bir hafta evellkine kadar belediye 

encümenine müracaatla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet ves:kası alma 
lan lazımdır. 

7 - Teklif mektuplarının 3 - 2 - 938 ~erşcmbe günü saat 12 
ye kadar kabul olunacağı ilan oluı ur. 

8794 15 - 25 - 30 - 5 
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VÖcudünüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor: 

Orip'! 
... 

Hemen ASPiRiN; grip, soğukalgınlığı ve a&rıların emniyetli 
~ . -ilacı ASPiRiN alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az şorıra 

görecel-s in iz. 

ısrarla 

SPİRİN 
isteyiniz 1 

20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur, 

Her şekl i n üstündeki EB markas:"aıdıjı~~rn 
hakiki olduiunun vt iyi t"irinin ıaranlitidift 

13-26 8715 

, 

Radyolar ucuzladı 
Ksa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif ses

radyolar ancak Sahibinin Sesi-
100 lira mukabilinde ve bir 

li 
• 

nın 

sene vade 
kabildir. 

ile sattığı radyolarile 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni ı'\ ' ağaza 

Ş. Rıza İşcen 
61 7967 

1 

ı 
1 
1 

1 

Sayın müşte rilerinin tevali eden arzu ve müracaatları üzerine 

Bugün ve bu gece son defa olarak 
Martha Eggertin yaşattığı ve unutulmaz 

hatıralar bıraktığı 

( Biilbüller öterken ) 
Şaheserini sunar 

Bugün gündüz 2,30 da Bu gece tam 8 de 

Bülbülle Öterken)(Bü)büller Öterken 
Rus Japon harbi) (Cennet Korsanları 
PEK YAKINDA: 

' 

Sayın abonelerimize 

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

--------~---- ---------------:. 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar ·-----
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

f( an11 ,, f\o :'1202 .- Aobııl tıırı lır : li61 l'J."J7 

DÜNDEN ARTAN 

Ancak Banka Tebü J Sandığınca istihkakı tasfiye ve tediye edilme
den umumi muvazeneye dahil ve tekaüJe tabi vuife kabul edenlerin 1683 
numaralı fekaüd Kanununa göre muteber olan evvelce geçmiş hizmet 
miiddetleri mahfuz olup bunların tekaüdlükleri mezkur kanun hükümleri· 
ne göre Hazinece icra edilir ve bu müd.:l~tler haricindeki banka hizmet
lerine aid hakları varsa Tekdü.:l Sandığınca tasfiye edilir. 

2 - Türkiye Ziraat Bankasından 1 6 1930 tarihinden evvel ayrılan
lar hakkında 1325 ıarihli Tekaüd Kanunu ve zeyilleri hükümlerine göre 
muamele yapılır ve bu gi?ilere tahsis edilmiş ve edilebilecek maaşların 

bankaca verilmesine devanı olunur. 
Ancak tekaüJ haklarını kanuni hükümler dairesinde tasfiye etme· 

d, n tekrar De~let veıa b rnkt lıizm !\İne geç ,n : ş olanların tekaüdlük hak- • 
laıı mahfuzdur. 

3 - Türkiye Ziraat Banka s ırıdan 1,6 930 tarihinden bu kanunun 
neşrine kadar geçen müddet zarfında her hangi bir sebeple ayrılmış olan· 
lar hakkında 58 inci maddede yazı ' ı Tekaüd Sandı~ı Nizamnamesi hü 
kümleri dairesinde muamele olunur ve bunlardan hizmetlerinden istifade 
edileınemesirıe binaen vazifelerine nihayet verılmiş olanlardan yaşları elli 
beşi geçkin olanlar hakiki h;zmet müJdetlt:rİne göre muamele görmek 
şartile aftmış yaşını doldurmuş sayılırlar . - yavaş, . yavaş, diye mırıldandı 

Bembeyaz Örlüsiyle göz alan or 
man hala garip sesler le ak isleniyor· 
du. 

Ansızın ikisi de yamaçtan f ızla 
aşağıya koşan bir şekil gördül~r. 

- Ağa! inen kurt galiba?. 

Madde 65 - lüıkiye Cümhuriyeti Zıraat Bankası memurlarından le 
--------:.

1 
kaüd hakkını ihraz elmeden banka ile alak ·ı; ı kesilenlere Saııdık Nizam-

~------------------~ namesine göre iade edilecek aidat, işbu kanunun neşrinden sonra maaşla. 
rından yapılacak tevkifat baliğile ş:mdiye kadar Devlet ve banka hiz 

- Sanırım . göreyim seni!. 

Gega bunu söylerken daha geri 
ye çekil ınişti. Sesi pı üzlü ve söyuk 
du. 

Dikkatle avı t ıkibe başladılar. 
Kurt bir tepeye çıkınca etraftan ö 
lüm tehdidini hissetmiş ıı-ibi, uzun 
uzun uludu ve tekrar yamacın sırlı 
na atıldı, Mehmd kay.ının bir çatla· 
ğına yerleştirdigi silahını kuvvetle 
sıkıyo r. Gittikçe yaklaşarak irileşc·n 
ava nı9an alıyordu. Uzak vakıtsız 

bir silah sesile ürken kurt birden 
yolunu değiş tirdi kayboldu. Biran 
ikisi de 'soluk almadan !;una acınır 
ken, az sonra av çok yakın öıılerine 
çıkıverdi. 

iki mavur birden ormanda akis 
yaptı . Kurşunlar i~abet etmiş sima· 

lıydı. Çünkü kurt tela ~ la sendeliyc
ı ek karın üstune yıkıdı . 

Ağa, drdi. Kurdu ortak vur 
duk. 

Mehmet; bu g.rip l oğuk ceva 
bın soı bir ne'e ;j olduğunu farkına 
varmadan niçin? demek ister gi 'ı i 

arkasına döndüğü zaman saçla rı , tüy. 
leri diken diken oldu. Hala ağ zından 
duman veren mavzer üsl ;ine Grga 
yüzüstü kanla r içinde yatıyordu . 

M hmet korku ile, lıaşitle kısık 
kısık haykırdı: 

- Ağa! ağa !I. 
Fakat artık o, heııiiz sıcak bir 

ölüydü . 
TARIK OMER 

metlerinde maaşlarından kesilmiş bilumum tekaüd aidatından ve yardım 
s.ndığın~ adların:\ yatırılmış paraların yarısından ibarettir. 

Madde 66 - Tekaü.:le tabi Devlet vazifelerinde istihdam edilmiş 
olanların 1 6 930 tarihinden bu kanunun neşrine kadar olan müddet zar 
fında banka daimi memurluklarınd a n brine tayin edilenler hakkında .?028 
numaralı kanun hükümleri tatbik edilir. Ancak tekaüde tabi hizmet müd. 
Jeti on b•ş seneden az olanlMa verilecek tazminat Haziı.ece tekaüd san
dığına yatırılmak ~uretile mezkur lıizm · t müd1eti banka hizmet ine zam· 
molunur ve bu para memurun tckJüd aidatı hükmünde sayılır . 

Madde 67 - Türkiye Cümlıu ·i) eti Ziraat Banka~ının kurduğu veya 
sermayesisinin yaııdan fazlasına i ı tirak ettiği müeos seleıin idare veya 
mürakabeleriııde devamlı bir vazifeye tayinlerine banka idare m,clisince 
lüıum görülen b•nka memurlarının banka ile alakaları v.- T.-kaüd 

-Soııu var 
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Adana Bo:·sası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CiN~] En az En çok Satılan miktar 

=-:-::-----=-=----== K -~-·==A~·=~-:=:~:=:I 
Kapımalı pamuk 
Piyasa parlak! ,, -21 26 
Piyasa temizi .,·--- 20 ___ ---- -

JCilo 

iane 1 ı-------

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 34,50 ___ 35 

YAPA Gl 
Beyaz 
Sivah 

ÇIGIT 
Ekspres ---ı--
iane --
Yerli "Yemlik,, ---- --

--.-, ~...,.,"T=-o-=-h-u-m-=-'ıu-=-k-,,-- --2,-75 _ __ 1----
-----------:..----------------ı !-I lJ B U B A T 

Buğday Kıbns 

., Yerli - ·---------- 5,25 ___ 5.:...,..3_0 __ . 
Men tane ,, 

Arpa 
fasulya ------
Yulaf 
Delice 

Tüıkıöıii .t!!ZS . ..,_ 

r----------------·-------------------, 
IMatbaacıiıkl J Gazetecilik\ \ 

Mütenevvi renkll 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarmda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
brımz. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

ıelle:,.tirmt-k istiyorsa· 

nız kitaplaı mm Türk· 
sözünün mücellithane· 

1 sinde y•ptırıUız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zaı iJ 
bir hp< k l ölgcde en· 
cak Türksözünde ya
pılır. 

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

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekJlde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılrr . 

Tür~ sözü matbaa
sı "Türksöziinden" baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

______________ __.. ________________ __ 

Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Susam ~==-~--=-ı=-~~~-- ı------------~---------------------· 

Bütün dünyada şöhret kazanan UN 
Dört yıldız Salih 1 650-725 
üç .. ,, - 162s 

3 .~ D~~o=-.. r_t _y-=-ııd-,-1-2-=o=""o-ğ"-ru-l_,uk,----- ,-650---

~ - 1 üç " .. - 600 
::ı c: - s-. .,---,.,----_c.;_----- _ 900 __ _ 
ö ~ imıt ., 
] ~ ,-D5rt yıldız Cumhuriyet - 67)--

f.! u-1 üç " " _6_25 __ _ 
Simit ,, 

~-__;.-----=-----------~· 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

14 ı 12 / 1937 iş Bankasından alınmışbr. 

:Santim /'.,ne 

_H_a_z-ır-------,,--...,.4-l 66 ._L_ir_eı _______ l-1-\ 98 
-!-1·.-K-a-An_u_n_v_a_d-el-i -- 4 J 53 Rayişmark 

- --

Whizmarka 
ı 

Motor, Amortisör, ldrolık fren, Mafsal Y AGLAR(LE radyator lehimi 1 

temizleıneğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. 

7967 90 

Ş. Rıza İşcen Yeni Mağazada 
Satılmaktadır 

Belediye civarında, Adana 

ı--"--------' - Frank ( Fransız ) - 23-157 
Mf\rt vadeli 4 1 58 Sterlin ( ingiliı ) 624-25 1 

sız DE ; BENİM G1Bl 

• .. 
MI 
K~ 

• 
• 
• 

MÜRACAAT: Rıza Sal ı h Seray 

( Telefon No: 265 ) 

iÇiNlZ!; 

_________________________ ._ __________________ _ 

Hint hazır 4-ı 09 O J ( A 'k ) 80 _ 05 1ı ı __ 
8
_ ,_

04 
o ar men a 

Ne,york - Frank ( İsviçre ) -----!... ______ _.._..,_..,.,....,._,...__.... __ ............... --....... ----lllllllİıııı--------·ı ..... --------------------------------------------------1- Dr. 
Yeni postahane 

Diş Tabibi Yusuf 
karşısında 

Muzaffer Lokma" 

.· 

TiR 
• tORKiVE i~ llANl(..4'51 

KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en feoni cihazJarla 

ve kaplarla nakle. 
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

328 

KAYADELEN su 
ları ve gazozları sıh
hat ve gençlik le.ay 
nağıdn . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KAYADELEN SU· 

farı ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

!arı ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozl~r.nı alırken şişeleı deki kırmızı ( KAY ADE
LEN ) tapalanna dikkat ediniz. KAY P.DELEN Tre:n~illcri : Mersin ve 
Adana KAYADELEN depolarıdır . EüyLk damacanalar: 100 kuruşa ev
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her e 'erde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8495 91 

___________________________________ ... _..,. ____________ ,,_; 

Hüsnü Başarır 
ilaçla sinir almayı hassaten iğne ile hissi iptal ederek diş kesmek ve 

sinir almayı maziye bırakmıştır. Hastanın sıhhatini tehlikelere dü~üren 

müteaddit mahzurları dolayısilc Lu günkü diş tababeti iğne yapılmadan ve 
vücudda muzır bir madde il hal etmed< n azami ~ekiz dakikada ıztırapsız 

di~i kesen, sinirini ahp o anda dolduran, dişi çıkaran, dişi beyazlatan. Çt" · 

kilecek apseli ve ki.ı.tli dişleri tedavi ile kurtaran yeni ve son bir te<lav i 
usulünü ideal diş taba~eti meydana getirmiştir. 

Ronlkrne terfik ettiğim ve hastalaıın m ~ıl hatl< rırın koru) ucum o· 
lan bu son tedavi ile rruayrnehan< mde çaJışm;ığa başladım. Görmek 
arzu edenlere muayenehanemde bu tedavi gösterilir. 

! ı ________________________ s_16_ı __ ~-----1--ıo __ ...... , 

• 

ro;.11k.t,t 
diyip geçmeyi11 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

• iste 

grıp ' 

böyle başlar! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P 1 R i N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz! 
Aspirin'in tesirli ve hakik~ olduğunu ED markası garanti eder. 

Satınahrken dışında ve tabletlerin üstünde 

ffi marka5ınırı bulunmasına dikkat ediniz. 

11-26 8715 

Hastalarını h~r gün 

kabul etmekted r. 

Eşya Piyangosu tertip 
heyetinden : 

Görülen liizüm üzerine Eşya Pi
yangosunun keşidesi 16 lkiııci Ka
nun 1938 tarihine temdit edilmiş· 

tir. 

8793 2-3 

s~tıhk Eczahane 

Ceyhanla tanınmış ve kıdemli 
yirmi dokuz sen~lik Vatan Eczaha. 
ne5i sal.ıibinin ahvah sıhhiyesin 1en 
dolayı satılıktır. Almak isteyenler 
sahibi Ali Rıza Atasagun'a müraca
atları. 

s-·1 8778 

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık

mazda dört odalı muSah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

İstiyenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları . 

Kiralık hane 
Beş Kanunusani mektebi yanında 

itfaiye sokağında 125 numaralı ev
de iki oda kiralıktır. Taliplerin fda 

rehanemize müracaatları. C. 

-------------------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

. 
ebki 'nuayenehanes

1 

müdürlüg"' ünden: 
ı( 

M~ktebimiz sabit serrtl~;1d 
tesi mevaşi şubesine ait aŞ1 ~ 
mikdar ve evsafı yazılı h~~ 
7 - 12-937 tarihin len '},l 

11 

rihine tasa ·lüf ed~r. ç1 <Ş:ı' 
perşembe günleri hayvan ~~c 
açık eksiltme suretiyle satı 

11 
isteklilerin o günlerde haY~~~ 
rında toplanacak satış ko

1111 

müracaatları ilan olunur· 
3 ad.et gebe inek 
2 ., sağmal ,, f ~t 
3 " biri inek 2 si ' ~ııt 

11 " huğa tosun "e 
g184 

• 21 
11-14-17 

19 

ğından: 

Kongreye çağırı: te51 
' 18-12-937 Cuırı3'. 1 11ı~ 

) irmide toplanacak ol_a1
•
1 >gel 

rt' miıe sayın üyeleri mıııo 
rica olunur. 

11-14-16 

··d~' 
Umumi neşriyat rıı0,. 

Macid Güçlll ~ 
Ad T 

.. k .... dl. atbB 
ana ur sozu 


