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Hatay davamızın hassasiyetle peşinde bulunuyoruz 

MiLLETLER CEMiVETiNi PROTESTO ETTiK 
taevrt,.;,,a, intihap ta limatnamesini hükiime-1 JAPONYA PLANINI 
tim i~;-:~:~e gayriresmi surette tebliğ etti TATBiK EDECEKTiR 

;:,,----.-~-. bakıv·~- ---

~ Uahedeyİ ( Ankara : 16 (l\adyo) - Milletler Cemiyetinin Hataya gidecek komisyonu tarafın-] 
ta d

"k dan seksen yedi maddelik bir talimatname hazırlanmıştır. 
S 1 MilletLer Cemiyeti devairi tarafından bu talimatname, gayri resmi surette 

etmı"yelı"m f. malümat istihsali için Hükümetimize bildirilmiştir. Milletler Cemiyetinin ta
limatname suretini Hükümetimize bildiren yazısında, talimatnamenin mandater 

·--
Plerre Domlnlque 

Geçen gün , Suriye parlamen· 
!osu Sancak statüsünü reddedi
r0rdu. Şam politikacıları , Türk az· 
~ ~ları üzerinde boyunduraklarının 
0ntrolsüz olarak idame edilmesinde 
•rar etmektedirler . Cevap gecik
~erniştir. Türk hükOmeti Suriye ile 

1
9_26 da akdetmiş oidul}u dostluk , 
Yı komşuluk ve saldırmazlık anlaş
llıasını feshetmiştir. 

B. Vienot memnun olabilir. 
b' Hakikaten, Türk Jesti çok vahim 

1
1r hAdiaedir . Bir saldırmazlık an-

. §masını feshetmek , bir müdahale 
'llıkanını muhafaza etmek demektir. 
~· ... Geçen sene, hafif düşünceli 
b'.llıseler , bu meselelere en kü~ük 
ıt ehemmiyet atfetmeye tenezzül 

~trnediler. Fransız kamoyundan giz· 
'Ce, ya bu büyük eserin hazırlan· 
lllaaına çalışmıik , yahut da istifa 
etrrıek şekillerinden birini intihaba 
~ecbur tutulan yüksek komiserimiz 

· de Martel'le mutabık olarak , 
llzlıklara k4fi himayeyi bahşetmi
i'tn, bunu Hırietiyanlardan da esir
Qeycn, ve biz Fransızları , kucağı· 
llııza bir kaç çiçek atarak , yakın 
~arktan kol}an bir muahedeyi ale· 
llceıe imzaladılar . 

Tatbika başlandıktan bir sene 
•.onra bir muahedeyi tasdik etmesi 
'
1ca edilen parlamentonun hiç sa· 

i'ılrrıış olmasından dol}an iskanda! 
da ortadadır. Bunu yapmış olanlar 
ilıırlamentonun tasdik edeceğinden 
91Tıinmiydiler ? Tasdik etmezse ne 
Olacaktı ? 
b l sasen, işin kurnazlık tarafı da 

1 
ura.dadır. Mevzuu bahis olan, par
barrıentoyu bir emrivaki karşısında 
ı:ı'takmaktan başka bir şey del}ildi. 

Ugün mebuslara her şeyi terket· 
trıenin en münasip hareket olaca
~1nı söylemeye gelecekler : On do· 

Uz senedenberi birikmit olan me-
~·.r.'z, Rark1 Akdenizde mükemmel 
bır istinat noktası, Asyanın kapısı, 

1

1ze itimad etmiş olan küçük mif-
1611er, Hıristiyanlar, petrol, her şeyi 
6da etmelidir. 

Tabii, bu güzel harekette bulun-
11liayı bizden ıstiyecek olanlar: Türk. 
det sancakta harekete geçtıkieri tak
. ''de, Türkiyeye karşı harbetmenin 
'-zifemiz (her münasebetle ileri sü
~Olen güzel kelime) olduğu hususun· 
il ısrar edeceklerdir. Çünkü bu 

'lıtrhaleye gelmiş bulunuyorux. San· 
~&k türklerininjyerinde haklarını red
ıletınek şamlı politikacı bayların ho
~lına gidiyor diye Kemal Atatürkle 
llrbettil'jimizi tasavvur eder misiniz? 

b M. de Martel, günün birinde. 

1
1ze karşı geieceklerı muhakkak o

lln "Demir gömlekleri,, toplamak ve 
' 1 lahıamak müsaadesini vermek iü· 
Zurrıunu hissetmiştir , bu demir 
Qörnleklıleri Türk tümenleri karşı
''nda görmeli. Çünkü faraziyeyi vaz 
~llıeye hakkım var. Şamlıların ba-
l Pervazlığından ve Fransız otorite· 
erınin zAfından bıkan Türkiye, San· 
~.&k meselesinı, burasını işğal sure
'Yle halletmeyi tercih ederse, Fran. 
11 ne yapacaktır 

( 1 Harb mi ? 
' Her halde Fransa harble haysi· 
i'etinın kırılması şekillerinden birini 

hükümete de bildirileceği kaydedilmektedir. 
Hükümetimiz, Hatay intihabının sureti tanzimini gösteren bu talinatnamenin, 

bir çok altıkadar devletlerle temas edilerek hazırlandığı halde Türkiye Cümhuri 
yetine gayri resmi surette bildirilmesini kabul etmemış ve Milletler Cemiyetinin 

bu hareketini protesto etmiştir. Ayni zamanda bir telgraf gönderilerek i tirazi 
kayidlar serdedilmiştir. 

lsk enderundan b ir görUnu, 

Kırıkhanda tazyik ve 
Tedhiş aldı yürüdü 

Delege mahut Garo beyriıta gitti 
------·------

Antakya : ( TÜRKSÖZÜ mu. 
habirinden ) - Bir kaç gün evvel 
Antakyada yapılan silahlı nümayiş 

üzerine delcğe Roje Garo talimat 
almak üzere dün Beyruta gitmiştir. 

Kırıkhanda hadlseler 

Kırıkhan : 16 ( TÜRSÖZÜ mu
habirinden } - Bakras köyünden 
Mustafa oğlu Mustafa ad:ı bir Türk 
köylüsü, hususi işleriııi görmek için 
buraya gelirken kasaba methalinde 
jandarma kumandanı Abdurrahman 

tercihe mecbur kalacaktır. imdi, / 
kendini idare edenler arasında milli 
haysiyetın kırılmasına sebebiyet ver
miş olanları affedecek bir tek Fran
sız yoktur. Şahsi gösteriş s fil se- 1 
bebleri için en temiz Fransız k.nı· 1 

ni dökmelerini affedecek bir Fran
sız da yoktur. 

Onun içindir ki Fransız - Su· 
riya saiaırmazlık anlaşmasının An· 
kara tarafından feshedilmesi, Fran· 
uız parlamentosunun kulaklarında 
sahillerimizde Fırtınayı haber veren 
İmdad işaretleri gibı haykırmalıdır. 

Bize inandırmak istendiği gibi 
hiç de bir milleti temsil etmiyen 
Şam politikacıları- çünkü kelimenin 
tam manasile bir Suriye milleti 
yoktur - bunun üzerine gürültülü 
bir iki nümayiş hazırlayacaklardır: 

Fransa kuvvetini gösterecek ve her 
şey yoluna girecektir. Yalnız bunun 
için orada Lyauteyin mektebinden 
bir adam bulundurmak daha iyi ola· 
caktır. 

Kazan tarafından görülmüş ve ka· 
sahaya girmekten menedilmiştir. 
Jandarma kurnandenı bununlada ik· 
tifa etmiyerek zavalı Mustafayı ka 
maçiyle bir hayli dövtlükted sonra 
üstelik kendisine karşı geldiği ba
han sile mehkemeye sevk eylemiş
tir. 

Jandarma kumandanının hemen 
her gün tevali edip geliyor ve kay· 
makamdan aldığı şifahi emir mu· 
cibince halka eza ve cefaya memur 
olduğu söylenmekted·r. 

Bu hadise hail< partisi tarafın 
dan Yiice Komisare ve Delegeye 
telgrafla protesto edilmiştir. Bu pro· 
testo t!lgrafının üzerinden henüz iki 
saat geçmeden jandarma kumandanı 
ikinci bir vaka daha yapmış ve ge· 
celcyin tiyadroda oturmakta olan 
Beylanlı şoför Rrcep ile Osman bev 
aJmda iki Türkün masasına yakla· 
şıp masalarını deıirniiş ve kendile
rini tokatlamağa başlamıştırr 

Hıç ve bahane olmadığı halde· 
ansızın tecavüze uğrayan bu iki Türk 
jandarma kumandanına ne için dö
vüldüklerini sormuşlar, bununu üze
rine daha ziyade hiddetlenen ku 
mandan derhal kapıda bekliyen 
polisleri çağırıp kendilerini tevkifa· 
neye göndermiş ve mahkemeye ver· 
miştir. 

Yeni rl'jimin ilanroa rağmen hala 

yerlerinde bıı a 1cılan jandarma ku · 

Gerisi ikinci sakifede } 

Bir Yugoslav 
gazetesine göre 

İtalya ve Delbosun 
son seyah;ıti 

Belgrad : 16 (Radyo) - Avala 
a'ansından : 

Samustrava ğazetesi ltalyaııın 
Milletler Cemiyetinden çekilmesini 
mevzuubahs edert)c diyor ki; halya· 
nın Milletler ; Cemiyetindew \:"kil· 
mesi üçüncü büyük devlet sırasın· 
d;Clır. Bu hadisenin gerek maddi 
ve gerek manevi vehanıeti nin pek 
ağır olduğunu saklayamayız. Fakat 
şurasını söylemek lazımgcliyor ki, 
rey verme sırahrında Cenubi Ame. 
rika devletlerinin ltalya tarafına 
meylettiklerini nazarı itibara alırsak 
hiç şüphesiz ki ltalyanıu Cemiyet 
ten ç<'kilmesile bu devletler de Ce 
miyeti terkedeceklerdir. 

Belgrad ·: 16 (Radyo) - Sam us 
trava ıazetesi Fransız Hariciye Na 

- Gerisi ikinci sahifede -

r"·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 

; ''Türkiye ; 
• • • 
i nın yardı i 
i mını isti i 
! ! 
ı yoruz,, ı 
i i 
i i 
i Halepteki münevver j 

i Arap gençliği i 
! böyle diyor i 
i Beyrut: 16 [ TÜRKSÖZÜ : 
i muhabirinden ] - BUtUn 

1 i Surlyenln her tarafında 
1 

İ Olduju gibi Hal apta de va-
1 İ tanJ kabinenin yolsuz ha. i 

t reketıerlne kar•• bir ha. 
1 i reket vardır. Haleptekl 1 i mUnevver Arap gençlljl 1 

i açıkça funları söy lemek- t 
i tedlr : ı 
! - Bu gUnkU mü,kll va. ! 
! zlyetten kurtulmak için ! 
! TUrklyenln yardımını ta- 1 
! mln eylemekten.başka ça· ! 
! remiz yoktur. Bizim ra- ! 
1 hat ve refahımızı ancak 1 
! onlar tem in eder. ,, Vata· 1 
! nf gazeteler, gençlljin bu 1 
! hissiyatına hiddetle muka- 1 
! bele etmekted ir. ! 
1 • .--·-·-·-·-···-·-···-··-·-·-·-·· 

,, İmparator, Ruzvelte tarziye 
verirse Ordu isyan eder,, 

Elli bin kişilik bir kuvvet Şankinge 
taarruza hazırlanıyor 

şangbay : 16 (Radyo) - Nankln havallsln«!e bulunan elll 
bin kl•lllk Japon kuvveti Şarıkinge taarruz için hazırlanmak
ta oldukları zannedllmektedlr. 

Parla : 16 (Radyo) - Parls gazeteleri umumiyetle, lnglllz 
ve Amerikan gemilerine yapılan Japon taarruzundan bahset· 
mekte va Japon tayyarelerlnln bu gemller Uzerlnde çok al

. çaktan uçtuklarını, Amerikan ve lnglllz bayraklarmı muhak
kak surette gUrmU• bulunduklarını kaydetmektedirler. 

Yahudiler, 
Madagaska 
ra yerleş
tirilecek 

Bazetelrr, Japon tayyare· 
!erinin ecnebi gemilerdeki bay 
raklarını çok iyi bir surette se 
çeblldlklerlnl ve fakat Tokyo. 
nun, artık Uzak '.Şarkta beyaz 
ırkın doıa,masına yol vermek 
fıkrlnde bulundujunu i•aret 
etmektedirler. 

Lejour diyor ki, büyük devletler 
harptan korktukları müddetçe haki
miyeti ellerinde tutmalarına imkan 
yoktur, Demokrasilerin kuvvetlerini 
gostermek zamanı gelmiştir. 

Londra : }Ô'- Rııdu Over ise şöyle 'yazmakt ı • Ja-
' ·~~&a.-k':p"'·onlar Uzak Şarktan beya7. irkın 

hariciye nazın Bay De lioeıin Po; ğ-ulma'l!na çalışıyorlar. Bu tarzı 
lonya seyahati ınönasebetile Polon_- hal ayni zamanda ~ eskı dünyayı da 
yadan Yahudil~rin hicreti me~elesi \'ahim bir vaziyete sokmaktadır. 
de Bay Bek'fe görüşülmüş olduğunu Umanite gczetesi son hadisele-

p Y . ri ele alarak diyor ki: Japonlara kar-
ve beş sene zarfında olonya a-

şı boykotaj yapmak gerektir. Bu hal 
hudilerinden otuz biıı Yahudi aile- daha fazla devam ederse daha teh-
sinin Madagaskara. gönderilmesine Jikeli hadiselerle karşılaşmak her an 
karar verıldiğini United Preste mu· melhuzdur. 
habiri bildirmektedir , Vaşington : 16 (Radyo) - Ame-

Yahudi mahafilinde bu haber rikan Hariciye Nazırı Hu! tekrar 

memnuniyet uyandırmıştır. 

Sovyet seçimi 

Muskova : 16 (Radyo)- lntıhap
ta 568 sayla.v yüksek federal mecsli
sine ve 578 zi de nasyonal meclisine 
iltihak edeceklerdir. 

Bay Heryo Suriye
ye gelecek 

Bay Heryo 

Şam : 16 (fürksözü muhabirin
den) - Bur'idaki gazetelerin haber 
verdiğine göre Fransız meclis reisi 
bay Heryo önümüzdeki Nisan ayı 
içinde Mısıra gidecek ve Fransız li

sesinin açılış resmini yapacaktır. Bay 
Heryo Mısır dönüşünde de Suriye· 
ye uğrayacaktır. 

Reisi Cümhur Ruzveltle ırörüşmiiş. 

tür . '.Buradaki umumi kanaat şu 
merkezdedir : 
Vaşingtona Tokyo tarafından verilen 

tarziyeler bılhassa Japon zabitlerini 
harekete getirecektir . Zira Japon 
zabitleri aldıkları talimat hilafına 

hareket etmel!"i bir vatan .borcu say· 
maktadırlar. 

Londra : 16 (Radyo) - Sala
hiyettar bir membadan öğrenildi· 
ğine göre Kabinenin bu, sabahki 
toplantısında, Tokyoya verilecek 
notanın metni tetkik edilmiştO:. 

Diğer taraftan söylendiğine gÖ· 
re lngiltere, Uzak Şarktakı filosunu 
takviye etmeği derpiş etmemektedir. 

Roma : 16 (Radyo) - Roma 
gazeteleri Uzak Şaı ~ta cereyan 
eden son hadi,;elerden etraflıca 

bahsetmektedırler. Popu)<! de Roma 
gazetesi başmakalesinde diyor ki: 
Bu hadiseler gösteriyor ki Japonya 
kurduğu planları tamamıle icra ede· 
cektir. Hem de inanılmıyacak bir 
sürc:tle. Bu planların icrasında Japon 
hükumeti Amerika ve lngiltereye 
hiç bir şey sormıyacaktır. Japonya 
bu gün için kaygısız bir şekilde be
yaz ırkın Uzak Şarktan ayrılması 

hususunda çalışmaktadır. 
Hankong : 6 (Radyo) - Kan. 

tondan gelen haberlere göre içinde 
asker dolu on iki Japon nakliye ge
misi Paycana yaklaşmışlardır. 

Bu havalide Japon tayyareleri
nin de teksif edilmesi, Japonyauın 
şimali Çine bir hücuma hazırlandığı 
şayialarını kuvvetlendirmektedir. 

Tokyo : 16 (Radyo) - Büyük 
- Berisi ik inci sahlfed 

, 
e 



naife ; 2 TGrkaôd 

Çinin jandarkı 
[ Şeh &r halb>eroerü 

Bayan Şan-Kai-Şekin 
bir makalesi 

'~--ilİiiiii--llllllİİl ................ , .................. ._.. ............... ı 
1 

1 Hars komitesi Belediye encümeni Kimya derslerin-
i dün toplandı toplantısı deki değişiklik 

M•r•f•I ••n-Kal-••k ve kaMsının Nanklnl terkederken , 
Japon tayyarelerl taraflndan ujradıkları •lddetll taarruz m•· 
ı~rridclr. Çinin bUyUk Şefi ve karısı, hayatlarım gUçlUkle kur 
tarabllmlflerdlr. Bu hadiseden bir iki gUn evvel Bayan Şan 
Kal ••k fU makaleyl ne,retmı,ıır. Aynen tercUıne ediyoruz : 

1 
1 

1 
1 

Şehrimiz Hars ko ınitesinin faal 1 

heyeti dün parti binasında toplanmış 
ve faaliyet programı hazırlığı üze· 1 
rinde konuşmalar yapmıştır. 

'' Memleketimiz i:ti a)a ığ· ıeceye düşmedik ve umarım ki hiç 'ı H Ik . l . 
rayaldanberi bi.r . çok 1 bir zaman da düşnıiyecrğiz. a evı genç erı-
de~alaı ce~h.~l~n zı~;ret . Mamafi bu bizi sak'anmağa ve ı nİD mÜsamereSİ 

ettim Burada ınsan gozunun go e bır kaç. ay,Janberi aıkamızı bırakmı· 
bilece-ği en müdhiş ve f ~ci sahneleri yan casuslardan gizlenmeğe mecbur 
gördüm. ediyor. Himmetin oğlu oynandı 

Yaralan 111ş ve imdat bekleyen Ben hiç bir şeyden korkmıyorum. 
binlerce yaralı askerin iniltilerini f.cdadımızın Çini kendisinden bir sır· ı 
dinlemek kalbimi parçaladı. rın saklanması istendiği zaman bunal 

Çınin Japonya tarafından uğra- herhangi bir memleketten daha iyi 
dııı tecavüz faciası hakkında her· muvaffak olur. ı unun misalini daha 

Şehrimiz Halkevi temsil komi 
tesi gençleri Jün gece Asri sine· 
mada .. Himmetin oğlu " piyesini 
oynamı~lardır. 

Belediye encümeni dün öğleden 
sonra saat orı beşte be!ediye reisi 
Turhan Cemal Berikerin riyaseti al· 
tında toplanmış ve şdiire ait muh -

telif işlrr üzerinde müzakerede bu· 
lunmuş ve kararla' almıştır. 

İdare amirlerin otomo
billerini kendileri 
kullanmıyacak 

idare amirlerinin hususi otomo· 
billerini bizzat kullanmalarını Da· 
biliye Vekaleti menetmiştir. 

kesten dah:. iyi hüküm vermek mev. y<ıkında hir Japon tayvare filosuna 
kiindeyim. oynad,j'ım oyunla gerdüm. 

Harp patl•dığı zaman memle Şimal mıntıkalarından birisine 

Gen.;lerimiz her zamanki gibi 
bu eserde de büyük muvaffakiyet Zabıtada 
göstermişlerdir . 

Proğramda yapılan te<liıat üze
' ine liselerin ikinci devre 3 üncü 
sınıflarında fen ve edebiyat kolları 
nın kimya dersi kitaplarındaki han· 
gi bahislerin o' utulacağı meselesin 
de öğretmenler tereddüde düşmüş 
)erdir. 

Gelen tamime göre, üçüncü 
sınıf fen şübesinde 2 nci sınıfa aid 
olan yeni kimya esas kanunları, mo 
fekül nazariyeleri atom vezinlerini 
tayin kanunları fen şubesinde 3 ün 
cü sınıfta iÖsterileccktir. 

ikinci sınıfa aid uzvi kimyada 
okutulmuyan ebediyad şubesine aid 
bahislerden karbonhidratlar bahsi 
3 üncü sınıf derslerine ilave olarak 
okutulacaktır. 

17 Kanunuevvel 19'7 

OONON MESELELERi -: 

8aşarılan da\/a: 
Biriktirme 

ve arttırra 

mektir? h y• 
Hayat sahibi her varlık, 8 

korumak, iyi vaziyt-tte bulunu! t 

d . k d'' k- vaııyt evam ettırme , uş un . t r 
ise iyiye, refaha kavuşn ak 

15 

Ağaçlar kendilerine lazı~ , 
'h . d . · gore ı tıyat gı ayı - cınsıne kfl" 
gövdeleıinde, yapraklarında s:,.,e. 
Sırası geldiği zaman bunları 

A 
E 

ketim terakki yolu.,da bir hayli 
1 

hareket edcce-ğim haberini yaymış· 
ilerilemiş bulunuyorJu . Bizzat ben hm, Ertesi gün iki Japon filosu te-

Temsil bu gece de tekrarlana- 1 Kain pederini tehdit etmiş 
caktır. Halkcvi bu müsamereler için 

-----------,---, der. ftP· 
İhtiyat bulundurma işi, ha~ e• 

farda daha açık ve insiyaki bır 1-
kilde tezahür eder. Bunlardarı, le 

de işlerinde kocama yardım etmek, mamHe terkedilmiş alan Paoking'e ı 
hava servisin inde ( yeni bir hayat ) biı kedi bile oldürnırğt- muvaffak 
hareketi yapmak suretile Çinin kal· olmadan döıtJÜZ bomba yağdırdı. j 
kanmasına }ardıın etti ıı . Ayni za Düşmarılanmız için harp, erkek- 1 

manda Rolümüzün en g"rip ta· lerin, erkeklerle karşılaşamsı demek 1 

ran da budur - Memleketin spir- değildir. Onlar için harp sadece ka 1 
tüel kuvvetleriı.i de canlandı mak dm ve çocukların oturdukları şfhirleri 
lazım geliyordu. bombardıman etmektir. 1 

Çme, büyük bir memleket ol Kışlaları bırakı, ı hastaneleri bom· 
miğa namzcd bulunduğunu söyli· '->aıdıman eden, havada ve yerde 
yetek diger memleketleri taklide harbi zorla kabul edip, mühacir ve 
sevketmek falım geliyordu. Büyük yarajı tre11lerini buhava elmeğe ça· 
bir ener jıye ~ahip olmakla iktifa 1 lışan bir düşmana ne denir ... 
etnıı-nin bu enerjiyi terakki yolunda \ Düşrnanlanmızı dıvaılarımızın 
ve rmrin<le sarletmek ical>cdiyordu. I dışına atmak için yapmağa mecbur 

M3nçari harbi bizim için şid· oldujuuıuz şeyleri düşündukçe kal· 'ı 
ddli, ağır fakat i)İ bir ders oldu . 1 bim titreyor. 
Bu harp bize, ille anlJrdan itibaren Her şeyin ferajet ve kahremın-

parasız giriş kağıtları vrrmektedir. 

Kırıkhanda tazyik 1 

ve tedhiş 1 

- Birinci sahifeden artan -

Keresteci Mustafa oğlu Adilin 
kayin babası Vehbiyi tehdit eyle
diğinden Adil hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Oda arkadaşının eşyala
rını aşırmış 

Diyarbakırh Abbas oğlu Hasan 
isminde birisinin, berabe_rce oturd~k-

1 
ları Han odasından Bekır oğlu Hu· 
scyine ait f 4nila, palto ve pantalonu 1 
çaldığından tahkikata başlanmıştır. 

mandam ile diğer Suriyeli memurla. 
rın halka yaptığı zulmun haddi ve 
hesabı yoktur bu haf efkarı umu· 
miye dt derin bir endişe uyandır. 
maktadır. ve mandateı hülCQmet 
makama tının bir gün önce bu hal· 
leıe bir nihayet vermesi beklen· 
mcktedir. 

!sarhoşluktan çıkan kavga 1 

anca1c kt"ndi ken Jimize güvenebi· laktan ibaretolduğu cebheyi düşün- ı 
leceğirnizi öğntti. Öğrenmiştik · · · meyorum. Askt rlerimizin düşmad Nufuz lfleH 
Fakat heniiz her Şt'yİ d~ğil ... Bir gögüslerini gerert'k tahammül ed~ \ Antak)a : 17 ( TORKSôZO 

Hurmalı mahallesinden Sabrı oğ
lu Fuat, Ahmet oğlu Mehmet ve 
Halil oğlu Halil aralarında serhoş

luk yüzünden kavğa çıkmış ve bun· 
lardan Halil, Fuat ve Mchmedi ko
lundan, l-acağından çakı ile hafif 
surette yaralamıştır, Suçlu yaka· 
lanmıştır. 

harp ancak ken •in Jen S'lnra gele. miyect kleıi hiç bir f, rağet ve iztirap muhabirinden ) - NÜfuz işlerine 
cek ikinci Lir harbin debşetltrini , yoktur. bakmak üzre Yüce komiserlik tara· ı 
faciaianm ö~retir. Mançuri harpten Çin h 'ç bir uman fethedilemi. fından trşkil olunan münferit hakim· 1 

edindiğimiz tecrübe yalnız maddi yecektir. Buna eminiz. Fakat mesele fer bir iki güne kadar vazifelerine 
bir tecrübe dı-ğildi , Ayni zamanda bu değil~ir. BulÜn kapu!arımız mu başhyacaklardır. 
filozof ık bir teçrübe <le oldu.Harp hasara, bütün şimal maden mıntılca-
ten ç<"kinmenin ve su!hıı hazırlama !arımız işğal edilirse kadıntarımız, 
mn lüzumunu da öğrenmiştik. çocukh•rımız ne olacak? Bir hara· 

Ad.un oğlun ' hakaretin bu d.:· beden ibaret kalacak olan istikba· 
re et-ye <ıktıtmı bilmiyordu\... · Düş. limizi düşündükçe kalbim titreyor. 
ma.ıılarımrzın muhaıiplerimizin ha· Çünkü memleketimizi düşman eline 
yatına karşı gösterdikleri hakaret bırakmaktansa ic;ıp ettiti zaman 
ımıhayycleniııt alınıyacağı bir dere· hrr yeri yakmağa karar vermişizdir. 
cededir. Sivil halk, insani ınüessc: · Mecalsız bir hale gelinceye ka-

Rejimden eonra ••• 

Antakya: 17 ( 1QRKSôZÜ 
muhabirinden ( - Türkçenin de 
bir gün önce dairelerde kullan1I· 
maıını ister ve ~itle- rken, Taı tı ve 
Ôlçü dairesinin balediye çaWşları 
vastta1iyle haHca yalnıı Arapça ve 
Fransızca yazılı ihbariyeler dağıtıl 
makta olduğunu hayretle garülü 

ts Kanunu evvel 937 

selerde hu ha1caretten knrtulama dar mücadeleye devam edeceüiz. 
ı.• d 1 t- yor. 

maKta ır ar· Kuvvetleriıniz ise sonsuzdur .. 
Gök yüzü açık, güneşli. Hava 

sakin, ruzgarsız. Gölgede en çok .sı· 
calc 19 santığrat derec~. Bir müddet evvel Na:-ıkinde tef. maruz kalıfığımız vahşi 'tecavu. TUrko• kabul edilmiyor. 

Iİşte idim. Japon tayyareleri şehri zün masalları çcktur. eyahetlerim 
bonıbardman etmeğe başlamışlardı. esnasında bir giin yoktur ki, biı ta 'ı 
iki defa yetmiş beş tayyare bu şe- rafı kopmuş çocu~unu bana gös· 
hirde bulunan Rokfeller hastane~ini teren bir anne bulunm3sın ... korkunç 
topraaa karıştmnağa çalış.nıştı · müthiş manzaıa ... j 
Halbuki, bu müessese bütün erkanı Bu feci adaletsizliğin durması 
harp haritalarında işaret edilmişti · için elimizden gelen her şeyi yapa· 
Bu güzel mÜC"sse:1enin ayakta duran catJz. Yalniz bu fac:alın yapanların 
kısmı önündt şunları söylemeğe boyunduruğuna katlanmakdansa ö 
m·c~ur um ki; Bu, modern harbin lümü bin dafa tercih edeceğimiz 
en mınasız, Vi! tavsil edilemiyecek muhalclcaktır. 
kadar vahşi hir hareketidir . Biz yapyalınızızf. doğru .. Allah 

Binaların üzerind-!ki muazzam kendi kendilerine yarJım edcnlt:re 
Kızılhaçlara, ve ikişeı m ~troluk harf yardım etsirıl 
lerle yazılmış isme ı ağmcn Japon Mağlup edecetiz 1 .. lnnnların üs· 
tayyarecileri müesseseyi bombar- tünde bir adilet vardır .• E.cdadımı· 1 
dman et1nckten bir an hali kalma· f · b. b ' k d ' zın ft ise e-sı ıze u y11çı uğuyu 
dılar . Tedavi edilmekte olan elli vermektedir. 
hasta bombaların altında can 
verdi. Hizmette bulunan iki yüz in• 
san öldü ve ya yaralandı . Elhasıl 
beşyüz kuı ban ... 

[ Enteıliians Servis ] ler saye 
sinde kocamın ve benim başlarımız 
için Japonlar tarafından mülcafat 
konulmuştur. Bu yalnız bizden kur 
tulmak için değil ayni zamanda 
memleket içinde menfi bir hueket 
yaratıp memleketin ~aşına kendi 
emirlerinde bir adam koyabilmek 
İ\indiı. ÇGk ~ülr.ür ki, henüz bu de 

Habeşistan valisi dün 
Napoliden hareket etti 

Roma : 16 (Radyo) - Habeşis 
tan umum valisi, timali Afrikayı 
gitmek üzere Napolidrn liareket et. 
miştir. V;\Ji ile birlikte Şar~ i Afrika 
baş kumandanı t<aba•~ra ve bazı na 

zırlarm bihdili kravözöre üç torpi· 
do refakat 1. tmektedir. 

Şimdiye kadar. yalnız Fransız· 
ca ve Arapça olarak muamele gön n 
lskcnd~ run gümrük idaresi. yen1 re 
jimin ilanına rağmen, hala türkçc ya 
zıh ı., ·yannJmeler kauul ctmrkte 
dir. 

Memlekette ilk resmi dilin Türk 
çe olmasma ve bunu 52 devletin 
kabul ve tas Jik eylemiş bulunma.sı 

--
Japonya planını 
tatbik edecek 

-Birinci Sahifeden Artan-

na ratmeu, gümrük idaı e~i hala türk- E k. . . 1 

çe yazılı t:vrakı kabul et.nı:uıekte. j r anıharbıye Nazırı ve kabıne aza. f 
dir. ları bir toplantı yapmışlardır. Toplantı , 
Yurtlarına dönen Hatayhlar 1 da_ J_apon bahriye, harbiye, maliye ve ha 

.. rıcıye nazırları da hazır bulunmuş 
Antakya : 17 ( TÜH KSOZU lardır. Er kanı harbiye yarin de bir 

muhabirinden ) - Yurt haricinde toplantı yapacaktır. Bu müzake· 
bulunan H. yeni ~eji~in il~nı üzer~e-, reler etrafında hiç bir şey işae olu 
tek·a h::ı.tay tc.bııyetıne ğırmek u· namamaktadır. 
zere S:ıncağ1 gdmeğe başlamışlar L d l6 (R d ) H · . . . on ra : a yo - arı· 
dır. ılk k.fıle geçen cumarte ı akşa· · N Ed J ·· 

1 . . cıye azın en aponyanın gon. 
mı tr. nle a.ken leı una gelmıştır. d . . . 
B 1 il. ı.· k' 'd .. k . erdığı tarzı ye notasına karşı ha · un ar e ı uır ışı erı mure eptır. 1 . . . 
B k f· ı · d' k f 1 1 . k' zırlanan ngılız notasını kabınede 

u ' ı ~) ı ıyer a ı c erın ta ıp k d k d . . k' j .1 d · · h b ·ı k cd" o u u tan sonra emıştır ı: ngı . 
e ecegı a r verı ıne t rr. t . · h · · ·· 
TUr~ ••kerl heyett 

Antakya : 17 ( TÜRK~ÔZÜ 
muhıbirindrn ) - Dün sabah saat 
10,30 da iki kişilik bir Türk aske. 
ri heyeti ş,"'hrimize gelmiş ve doğ. 
ruca kı 1 lıya giderek kolQnelid mi
safiri olmu~tur. 

ere vazıyetın ve ametını gosteren 
bir nota hazırlamıştır . Bu notada 
Jaron notasında zikredilmiyen ha 
discler dt: tebarüz ettirilmiştir, 

Royter ajansma göre, lngiltere 
nottnın metnini Amerika malumat. 
tar olsun diye telgreıfla Vaşingtona 

bildirmif tir, 
1 

İspanyada _hükü
met kuvvetleri 

hakim 
1 

Madrid : 16 (Radyo) - Henüz 1

1 teeyyt etmiyen bir habere göre cum
huriyetçi kuvvetler Aragos ile Pero· ' 
nel yolunu kesmişlerdir. Bu suretle 
de asi kuvvetlerin etrafla olan ala 
kaları katedilmiştir. 

Irak başvekili 
Londra yolunda 

Şam : 16 (Hususi) - Es~i Irak 
başv'"'kili Nuri paşa tayyare ile Bağ. 
datdan buraya gelmiştir. Başvekil 

buradan Beyruta ve oradan da Lond· 
raya gidecektir. Bu seyahatın Filis. 
tin hadiseleri ile ilgili olduğu zan 
nedilmektedir. 

------. ------
ga-

- Biı inci sahifeden artan -

zmnın Belgradı ziyareti münasebe 
tile entrikalar başlığı altmda yaz· 
dığı makalesinde şöyle diyor: Del
bosun Belgrada gelmesıle muhalif· 
lerin eııtrikaları baş göstermiştir. 

muhalifler arbedeler . ç·ıkarmak için 
sokaklara dökülmüşlerdi . MuhaliHer 
anlaşılması mümkün olmayan bu 
hareketlerile dZİz misafirimizi nazik 
ve sıkıcı bir vaziyete sokmuşlar 

dır . 
Lakin şurasını unutmamak la· 

zımdır ki, Başvekil Stoyadinoviç, 
Fransa ile lngillere arasında mev. 
cut sıkı siyasete bizim de harici si· 
yasctimiziıı esas ha,ttı hareketi ol· 
dugunu işaret etmi~ir. 

Teşekkür 

Yıllardanberi tedavi ettirmeğe 
muvaffak olamadığım dişleı imi ağ· 
rısız ve iztirapsız yarım saat içinde 
son usullerle tedavi edip dolduran 

Diş Tabibi Bay Yusuf Hüsnü Başarıra 
sonsuz teşekkürlerimin gazetenizle 
ilanını dilerim . 

8801 
Eski Orozdibak kar. 

şısında bakkal 
CUMALI YA YLALJ 

hassa karınca ve arıların hayatı 
kate şayandır. .. .w 

d ... cu JI"'" Y Olgun ve baş dön uru aJ1' 
liyetlerini gördüğümüz arı ve. k 

d·ı uıe caların hareketleri, ken ı er ~· 
reken gıdayı da .a öncedt n h 
ma işidir. 

Vücudumuz da böyledir; • 1 
gıdadan fazlasını ileride har:t 
için derimiz altında ve yağ ş u 
toplar. Bu toplayışta ~uuru~ı,... 
tesiri yoktur, Vücudumuzun 

• lojik bir ödevidir. nlı var , 
Hiç şüphesiz ki, insan ca. Ff1• 

lıkların en mütekamilidir .. Bı~rd1 
Jeyh istikbal kaygısının ın~ ;c.W 
şuurlu bir tarzda yerltşrnesı 
der. ' . bil 

istikbali bize anlatan t.ıd.: G 
mevcut olsaydı, mesele kofa' - bt 
lecekte ne vaziyette olacağı~ ~eY 
temiyoruz. Hastalık, yo~~ullu 1,.:.ııy• 
herhangi bir felakd bızı ka ~· 
bilir. e ti 

Sonra, şunu da bilme~ g~oıfcfi 
ki, bizler yalnız kiınselerız. . be• 
mizi, yine kendimiz korur. 81f1 ıtıPI 
liyeo, büyüten ana ve bab~ 1 

IJeJi 
hayatımızın sonuna kadar ştıP 
ki bizimle beraber değildır ler ki 

K d'I · .. d bırtıİZ "/' en ı erme guven ı~ ...... 

ları 111ıın her yı 1 azaldığırıı go 
istikbal kaygısı, yalınızlık, 

1 
t 

b' · yarı 
iyiye kavuşmak arzusu ızı de'· IP'°91ıl. 
mine sevkeder. Yarını ternirıd•P bir 
cak bugünkü varlıklarıou~ bilır· 
parçasını buna ayırmakla o a ro is· 

Z:.ıten tasarruf detuek, h~ 1 
na 

ti~ bale fc:dası demektir R~61*'' fı~' 
. or. 

ol.,a yaşıyoruz, günler get;ıY eydır· 
yarın, yarın bizim i-..in hU ş 

1113
11111 

Ve o belli değildir. işte ~rttı~a,,.~ 
tasarrufun ferdi·ekononuk . ın• J 
budur. istikbale ait tehfikelerı,_.p<ltll 
di varlıklarımızla daha bugu 
karşılamak ve sigortalamak .. ·n ulll" 

k . e ışın• 
Arttırma ve birı ·ıırm .. elll ve 

sal bir dava bakımından °~ . 
k · 1e 1•1• değerine gelince; biri tırn . ı:-..Jı 

'k 1pı-IY 1 - Yuraun ekoııornı k ekO 
hizmet ve yurd içinde uir ço ,,ça· 
nomik faaliyetlerin s rmeye P 
!arını temin eder. ka)ar 

2- Yurd içinde Milli ban · ar· 
fe)erı 

kuvvetlenir. Banka mAua~eedef· 
tar ve bankacılık tckanıul ser-

3- YurJ içinde yabancı 1dıt• 
yelerin, yabancı ülkelere taŞrdda 
rn nfaat ve karlar temamile .~ u yapı 
kalır. Ve bu tedrici artırma 1 )e viicu· 
ve korucu bir (Milli sermaYt 

de keJir. I n ser 
4- Milli istihsale yatır~ ~ tihsal 

h .. lu ıs 
mayeler saycsınd: er tur. t de 
artar ve neticede milli tıcare 
inkişaf eder. ) 

( Gerisi üçüncü sahıfede 



Mussolini ve Faşizm 

ALY ADA DUVAR GA 
TELERi NEY AZAR 

birisinde şunlar vardı : 

ngilizler domuzdur ,,ı 
' 

zihniyeti ne. letinin ekıeriyetinin yegine hız kay· 
> natını teflcil etmektedir. Bu gaze· 

kü ltalya 1-Jloam ekserisi 
tek bir, ' tiftCR takip 
etmete ~lanlmışbr. 
.h~tinin sırnnı bir du. 

etesinde bdlmale ltabildir . 
~ ~~ «> mll)ôi"'lta1fm mil. 

tenin iami ( Notizieda Roma ) , ya· 
ni Ro'J)a haberleri demektir ... Bu ga· 
zete baftacla bir çıkar v~ bütün 
İtalyıa ıehir, kasaba ve köylerine da· 
hi bu ,..z~telerini her hafta okurlar 
ve zavalhlarin dünyada olup biten 
şeylere d11ir bütün f fikirleri ancak 
bu gazetelerin çerçeveaine inhisar 
ccler. 

Bu gazeteleria münderecatından 
f.lnımuhal şüphel edecek olanlar o· 
lursa bu haberlerin "Romadan gel· 
diğini ihbar kifidir. 

Bb haberler ekseri kısa sözleri 
ve tek heceli b1imeJeri ihtiva eder. 
Bu gazetelerin 18 Temmuz nüsha· 
sında lspanyad« • bir işçdtaJyan • 
imzalı şu sözl .. r vardı : 

• Valansıyalı komünistler yal
nız havadis sütunlannda ilerliyor
lar. Biz ise arazi üzerinde ilerliyo-
ruz .• 

General Frankonuo ispanyayı 
korkunç bolşevikJikten kurtararak 
ltalya ve Almanya ribi yapacağı 
sözleri vard1r. 

" uij mecmuasından " 

Bu gece nöbetçi eczane 
HükUnıet civannda 

istikamet eczanesidir 
• 

Kız, Erkek Liselerile Er-
kek <!}ğretmen okulu Di
rektörlüklerinden : 

Kız, Erkek Li~le E kek Ot· 
retmen okulunun 'l9 kalem yiyecek 
ve yakacak erzıkfarın~ talip zuhur 
etmcditlnden 1 o gün-müddetle mü. 
nalcasa temdit edilmiş ve yevmi 
ihıle 20-12-937 pazartesi saat 
14 de Seyhan Kültür direktörlüğün · I 
de yapılacaktır .8803 

. 1 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 
Sayın müıterilerine iki f avkalide 

film birden taktim ediyor 
- t -

( Şovbot Şovbot ) 
Sinemanın bu güne kadar yarata 
hilditi en muazzam müzikal ve 

Başarılan dava 
- ikinci ••hlfeden artan -

5- Biriken parayı, Devletin her 
sabada başardığı ekonomi ve bayın
dırlık işlerine yatırmakla meıeli 
bunlardan (Sivas· Erzurum yulu tah 
villeri)ne yatırmakla milli ödevler 
den en şereflisi yapılmış olur. 

Hülisa : Bankada bir aritırma 
hesabı olan küçük ve büyük her 
Türkün, şahsi menf aatlan hariç, ken· 
dı ulusu için bilerek biJmiyerek çok 
büyük milli ödevler yaptığı aşikar. 
dır. 

1920 de bankaJı-rdaki kuruşlar· 
dan birikeh tasarruf miktarı, ancak 
bir milyondu. 937 yılı sonunda ayni 
çeşit tasarruftan (100) milyona yak. 
)aşıyoruz. 

Bir kuruş bir damla su gibi pek 
değersizdir. Fakat milyonlaıca dam
lalarda, dalğalar şahlandığı aibi, 
milyonlarca kuruş ta yollar, fabrika. 
lar yapar, yurd müdafaa eder. 

Arttırma ve biriktirme işi, bir 
itiyad ve ahlik işidir. Biriktirmeyi 
yalnız para arttırma olarak kabul et· 
miyelim. Her şeyi (besablı kullanm't) 
minasmda al_dığımız zaman daha 
geniı düıünmliş oluruz. 

Seyhan Defter -
darlığından : 

Adananın Kara Göçer köyünden 
detirmenci Misisli Süleyman oğlu 
Osmanın 935, 936 ve 937 yıllan 
muamele vergisinden Hazineye borç. 
lu olduğu 702 lira 30 kurusu mia
dında vermediğinden dolayı Tahsi· 

• )it Komisyonunun 26/3/937 gün ve 
269 sayılı kararma müsteniden mez· 
kur köyde bulunan 2000 lira kıy· 
metinde 20 beygir kuvvetinde Di
zel marka tek taşlı bir adet kom
ple motorlan haczedilerek 14/12 937 
Salı günü satışa çıkarılmış ise de 
talip zuhur etm~diğinden dolayı 
15 12 937 gününden itibaren on 
beş gfüı müddetle tekrar müzayede 
ye çıkarılmış olduğunban 30/12/937 
Perşembe günü saat 15 de Merkez 
birinci tahsil şubesinde satışı icra 
edileceğinden ilin b"deli ve bele· 
diye resmi alıcıya ait olmak üzere 
0/0 7,5, pey akçasila birlikte şube 
Şefliğine müracaatları ilin olunur. 

8805 17-22 

Seyhan Tapu Müdürlü
ğünden : 

Gerdan köyünde olup iki yu 
kan oda ve iki alt katta samanhtı 
havi olup satı yol solu Gülbekyan 
Batrik arsası arka11 Hasan ve Şükrü 

·önü yol ile mahdut bir bap hane 

ASRi SiNEMA 
18 Birinci kanun cumartesi akşamından itibaren 

Film sanayiinin en muhteşem eseri senenin en muazzam Türkçe filmi 

;----·· ...................................... 1 

iHacı Murat 
l-----·· ...................................... f 

Tolstoyun meşhur eserinden muktebes Vatan ve lstiklil aşkmm en bü -
destanı. Meşhur Şeyh ŞAMiL vakuı 

Baş rollerde : iV AN MU JKIN-LIL DA~OVER-BEITY Amann 

ilaveten : En yeni dünya havadisi 
Fiatlarda zam yoktur. Localannızı evvelden telefonla temin ediniz 

Telefon : 250 8799 ASRI 

Sayın Abonelerimize 

Birinci mıntıka. şehir müvezziimiz değİfmiı ol
duğundan gazetelerini alamıyan sayın aboneleri· 
mizin derhal idarehanemizi haberdar etmelerini 
rica ederiz • 

Bu bakımdaı(evlerde ana ve ba· 
balara düıen ödev; çocuta ihtiya· 
cından f azlaharçhlc verihJJeme.ısi, 
çocuğa alınan ayakkabı ve elbise ve 
eşyalın ttmizce kullanılmasına dik
kat edilmesi, zamanında yabp kalk· 
ması, tabatına doyacatı kadar ye· 
mele alması fibi esaslar çocupn ru· 
bunda hesabb hareket ve yaşama 
itiyıdn dogurur: 

kırk seneyi mütecaviz bir müddetten '=-------------------------
beri Yusuf otlu Abdülkadirin se 

Okullarda ise, kitap, defter, ka· 
lem ve buna benzer okul malzeme· 
lerinin tam şekilde kullanmasını, ge· 
lişi güzel kalem açmanın, kitaba, 
deftere, duvarlara Jüzum111z imza at· 
ma ve yazı yazmanın bakikatta bi. 
rer itraf ve kalem, katı<J' kitabın dl 
qirer (kıymet) oldutunu çocutu tel· 
kin etmek gerektir. 

Bu sttretle okullanmızdm, her 
şeyde bcsablı hesabı hareket manta· 
litesini alan ve bu itiyadla hayatta 
atılan çocuk, önce kendi sonra yur· 
du için faydalı ekonomik bir terbiye 
ile yetişmiş olur. 

M. Fahri BUl••r 

netsiz olarak temlikinde olduğundan 
tetÇili talep olunmuştur . 

Tapuda kaydi bulunamayan bu 
gayrimenlculün tasarrufunu tetkik 
ve tahkik eylemek üzere 2 kinunu 
sani 938 pazar günü mahalline me
mur gelecektir. Vaki tesçili talebine 
karşı bir bak iddia eden varsa o 
güne kadar Tapu müdürlüğüne ve 
tayin olunan 19de mahallinde bu-
lunarak gelecek Tapu memuruna ve· 
sikalarile müracaat cdilme&i ilin olu· 
nur. 8804 

Seyhan villyet daimi en
cümeninden : 

1 - Hususi muhasebeye ait #19-----------"\ nm tamiratı (l039) lira (47) kuruş 
bedel ile açık eksiltmeye konul· 

TÜRK.8ÖZİİ 

Gündelik siyasi srazete 

Abone şartları 

Kuruı 
12 Aylık 1200 
6 Ayhk 600 
3 Aylık '.1()() 

1 Aylık 100 

1 -Dış memleketler için Abon 
bedeli değişm.e~ yalnız posla mıtsrafı 

1 
zammedilir. 

2 - llinlar için idareye müra-

caat edilmelidir. I 

muştur. 

2 - Eksiltmiye 937 senesi 1 
nci kanunun 29 ncu Çarşamba günü 
saat on birde Vilayet daimi encü· 
meninde yapılacaktır 

3 - istekliler bu işe aid keşif 
evrakmı görebilmek üzere Nafia 
Müdürlütüne müracaat edebilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için istekliler (77) lira {96) kuruş. 
muvakkat teminat vermesi ve bu i 
şi yapabileceğine dair Nafia Mü
dürlütfinden alınmış vesilcayı gös 
termeğe mecburdur. 8782 

11 - 15 - 21 - 26 

Yeni çıkan kanun ve nizam~ar 
~----------..... ~--------· . 

Türkiye Cilaaburiy • 7Jı••t & .. 'Mi Kanunu 

~~ : 41611931 
1 

Kamuı ftto.3202 : 

--- DÜNDE ARTAN -

Vazife kusurları tesbit edilenlere bu ikramiye verilmiyeceti aibi baaı 
kayı kazandırmak ve müsbet iş görmek suretile fazla yararhil tesbit edi
lenlere verilecek ikramiye de iki ayhk mut miktanna çakanlabilir, 

Bu ikramiyeler, bankanm safi kinndaa takc:limen ve idare meclİIİ ka. ~ 
rarile verilir. 

Madde 72 - Bu kanuaun neşrinden itibaren lurkiye Cümlmri)'eti 
Ziraat Bankasında ve lstanbul Emniyet Sandıtuada 2/6 1934 tarih 

ve 2489 numarah kanun bükümleri dairesinde ve mezkür kaaunia tamun 
haklan haiz olmak üzere [Türkiye Cümburiyeti Zitaat Bankam Memurla· 
ra Müteselsil Kefalet Sandıtı] ile ( lıtanbul Emniyet Sandatı Memurlan 
Müteselsil Kefalet Saadatı ) •dlarile birer sandık kurulur. 

FASIL : il 
Müte/erri/c hükümler 

Madde 73 - Bankanın idare ve mürakabe şekilleri ve zirai kredi it· 
)erile bu kanun hükümlerine tevfikan yapmata mezun bulundup diter İf• 
lerde takibedcceği usuller ve bankanın dahili teşkilib ve teşkilata aid va
zif eleri bu teşkilat içinde çalışan memurlarm hukuk ve vecibeleri. bir ni• 
zamnamc ile tesbit~olunur. 

sin~Ul revü ıahaseri, seyrine bakmakla ı ------------·--·----------

Madde 74 - 12 mart 1332 tarihli Ziraat Bankası Kanunu, 19 111..-t 
1340 tarih ve 444 numaralı kanun, 8 haziran 1930 tarih ve 1697 nwaa 
ralı kanun, 27 Haziran 1932 tarih ve 2037 numaralı kanma • 
25 ağustos 1926 tarihli Ziraat Bankası Esas NiZllllDllDeli ve 
22 eylul 1302 tarihli Emniyet Sandığı nizamnamesi ve müzeyyelleri ile 
22 mart 1340 tarih ve 447 sayılı Emniyet Sandıtı Bütçe Kanuna bii· 
kümleri mülgadır. 

akpm8,4Sde 
görebilecepJiz fihnlerin 

en ıüzelıa.! sunuyor 

dam Dübari 
1~: GITTA ALPAR 

La'.. unutulmez yıldızı 15 
in mubtetem aşk bayatını ı 

kudretile canlandırmıştır. 
En IOD Düqya HabJrleri 

MAtlNELER 
: 2.30 <la iki film 
~ de •• 

doyulmuyacak misilsiz bir film 
• baş rollerde 

irca Dunne Poul Robeson 
- 2-

Jak Holt 
tarafından yaratılan heyecan, ma· 

cera ve ihtiraı şahascri 

Deniz Altı 
Kahı amanlar. 

P-ek Yakında : Kızıl Korsan 
KIZIL KORSAN 

.Mevsimin en büyük ve emsalsiz 
şabaseri .... 

Cumartesi 230 da Seven kadın -
Altın Kalebek 

8807 

SiNEM'.ASINDA, 

Somikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten an 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top
tan ve perakende satılır . 

Satış yeri Yeni Mağaza 
$. RIZA IŞÇEN 

7967 ~2 Beled İ)e ~erııurda 

Muvakkat madde 1 - Türkiye Ziraat Bankasanm bütün bak ve .... 
faatleri. mevcud ve matluplan bilcümle taahbüd ve borçlarile birlikte nr. 
kiye Cümburiyeti Ziraat Bankasına intikal eder. 

(Ziraat Uankuı Memurlan Müteselsil Kefalet Sanchtı) ile (EmaiJet 
sandığı memurlan müteselsil kefalet sandıjı mevaacllan blG
mum haldan ve borçluile birlikte 72 inci maddede yazah tancldcllra 
intikal eıııler~ 

.,_.kkat Madde 2 - Türkiye Cülllhuriyeti Ziraat Bankasmın ilk te]ld • 
lit kadroları lktisad Vekaletince y•plir ve •• Vmlleri Heyetinin tlldi. 
kile tatbik olunur. 

Muvakkat madde 3 - Bu. kanla• nefl'i taribinclea ..... nihayet 
on ~ gün zarfanda '-"nn ..wüyetli uzuvlarm faılJılte seçmeleri 

---s....-

Bu akşam, ( ŞOVBOT) filmlerin e 



Adana Bo. sası Muameleleri . 
-~~~~~~~~~"'"!'~~~~-ıoı~:~-------......-- -

l' AMUK ve KOZA ------------
CIN.::ı! 

K-;rımalı pamuk 
Pıyasa parlağı • 

- Piyasa tCffii1 i'---'.~. --

Kilo Fiati 

En az 
K. _S. _ 

E.n çok 
A. S. 

Satılan m~dar 

K u 
=- ~===-== ~ 

-22 . 25,12-- - ----. - - ---
-20 ___ ,I_ 

---- - ------iane 1 --..,----,,..---- - - ----1-----ıı------ --- -
iane 2 

----,,.,--------- ı----1-----ı------ - - - ---
Fksprrs - - ---·------ - -- -

33 ~ levlant 

YAPA CI 

,-,B"c~ya,z ___ _ ___ ----- ____ - ,·---=-=--=-~-------
Sivah --'----------'------------.. ---Ç l G l T 

,--:-_~-a~-:~pr_es _____ , ____ ·ı===- ., -~==-== ·=· 

-., 
!Matbaacılık! j Gazetecilik\ 1 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 
yaptırabilirsiniz . 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaas:nda ba~
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C l L D 

bir cild, renkli ve zarif 

l:ir 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 nefis 
bir şekilde en zarif hu· 

rııfatla Türksözünde ya· 
pılır . Yerli "Yemlik., 1 1 

•--.-. -,-,T~o-h_u_m_lı_ık-.. -- 2 30 - - j-- -- - · - -- ----- - -

-,,.-..,,...,.---..,..,.,....---.--'.-1_l~U ~_!__ --=----- __ _ _ ı 
Bukday Kıbns 

ı---

Kütüphanenizi gü · 

zelle:,tirmek istiyorsa 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sin 1, yep tırıuız. Nefis 

* 

GAZETE 
Tühsözü matbaa

sı "Türksöziinden. baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

,, Yerli ----

----- -
- ~- - ~-==--= 1 

Men tane 

Fasulya 
Yulaf 

1 , 

Oelı-ce ______ _ 

Kuş yemi ----- _____ \ !'.eten lohumu 
Mercimek 

1 
UN 

ı Dört yıldız Salih 
1 üç " ,, 

:E -~ ~Dört yı l dız Do~ruluk _ -----ı 
~ -;;; üç,-,--"-----"'------ 1-----ı 
:§ ~ - Si~it H _ , __ _ 

:.;; ;; D&rt vı ldız Cumhuriyet 1 
N c.; -_ • -- ----- -----

'' i uç " " - ',----
Simit .. 

- - --------1 
-----
-- - - --,-------1 

--- - ------1 

Liverpol Telgrafları 
16 I 12 I 1937 

Kambiyo ve Para 
I~ Bankasından alınmıştır. 

~annm I '• ne ı 

Hazır [-4_-_251....cL::-"-""'------ --\-1·-\ 9s 1 

----------------- -~~~~~~--~~~~~~~~ 

Bütün dünyada şöhret kazanan 

Whizmarka 
Motor, Amortisör, !drofık fren, Mafsal YAGLARILE radyator lehimi 

temizlemeğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. 

... -~ 

Ş. Rıza lşcen Yeni Mağazada 
Satılmaktadır 

Belediye civarında, Adana 
--------- 4 3 Rayişmark 

!ı... Kanun vadeli b ~-----;---;:- - --1-_;_c._ _ _;_c._'-'------; 
4 67 

F rank (- Fransız ) 23 60 ı 
Mart vadeli I· - :-ı~~;- Sterlin ( in-giliz) 624 -00 !, __________ _.. ____ .;... ______________ _. 

, 7967 91 1 

Hint hazır - Dolar (Amerika ) 80 00 
1 

:::N;e:vy~o;r:k::::::::::: ___ .._ ___ Frank ( isviçı;;.) ----· - ı l 'r 

. l 

1 

I . ' 

1 

1 Ti 
Tdlll<iYE iŞ BANKA!ı ! 1 

330 1 

~-----~--------~~--:-:-~----~--------------~ K KAY AO~.L[N A · 
H' .alH>S tt ( 't'lt'tıt-.<lt'n 

~n fc,ıni nlı.ılarla 

· · ~kır . 

A 
y 
p.l 

KA \ ADELFN ;u 

ları ·~ gawzları •ıh 
hat ''° gençlik kay 
ne~ıdır . Dai"'a KA 
' :: l )'"L.EN · · · ı . - L ıçıı ız . 

KAYADELEN 

-------------- --------------
Y epi postah~qe 

Diş Tabibi Yusuf 

karşısında 

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

sinir almayı m ıziye bırakmıştır. Hastanın sıhhatini tehlikelere dü~üren 
müteaddıt mahzurları dola11sile bu günkü diş tababeti iğne yapılmadan ve 

vücudda muzır bir madde ithal etmeden azami ~ekiz dakikada ıztırapsız 
dişi kesen, sinirini alıp o anda dolduran, dişi çıkaran, dişi beyazlatan. ç~
kilecek apseli ve kistli dişleri tedavi ile kurtaran yeni ve son bir tedavi 
usulünü ideal diş taba!oıeti meydana getirmiştir. 

Ronlkene terfik ettiğim ve hastalatımın sıhhatlarının koruyucusu o 
lan bu son tedavi ile muayenehanemde çalışmağa başladım. Göımek 
arzu edenlere muayenehanemde bu tedavi gösterilir. 

8761 8 -10 1 
:...-----------------------------~-~~-----------' 

,,_ 

~ 

Aksırık;' öksürük, burun akmasıt düşkünlük 

©[fô~ 
tQhll!<tşlnln yanılmaz habercileri olduğunu bilmiyormusuııu~ - ~ 

Gripo ls•r•ı koymak için hemen A S P 1 R 1 N alın!ı. 1 
• _...,,,.,.. ....._fi' .. 
G_rlp, j9~kalcınhğ1 ve ağrılara karşı tn emniyetli ilaç budur': .... .... 

ısrarla 

_( 

sız DE . 
' BENiM GB il 

-----

l Ç l N l Z ı;;; 

MÜRACAAT: Rıza Salih Saray Pıfan 
1Y,ı_, 'il da: 

( Telefon No: 265 ) ,,./' 

~~~~~~~~-----------------

• 

- or. Muzaffer Lokma11 k~~ 
5iııJ a 

Hastalarını her gün e~ki ı.nuayenehane 

kabul etmekted r. 
~~buı, ________ :_ ____ ...:.._.:....,::.;.::..._.-..- Haha 

• 

Satılık Eczahane 

Ceyhanda tanınmış ve kıdemli 

yirmi dokuz senelik Vatan Eczaha
nesi sahib;nin ahvalı sıhhiyesinden 
dolayı satılıktır. Almak isteyenler 
sahibi Ali Rıza Atasagun'a müraca· 

atları. 

7-7 8778 

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık 

mazda dört odalı mu~ah, elektı ik 

ve suyu bJ1unan ev kiralıktır. 
!,tiyeıılerin idaremizde fu ;ıt 

Nabıye ıııüracaatfarı . 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

N ıfi. m 'id :irı .ğün :L: n : 

Adana Mü u .-,i lıinasıııda 

taJılcıı yaptıı :ı .. cak ( 5139 ) lıra 
( 16 ) kuruş keş i f bedelli ış pazar 

!ıkla v• rilecektir. · 
2 Pazartık 937 se rı e.<i 1 

le gel 

1'teVı~tecil 
Adana Ziraat ıne ~n ö 

.. d .. l" w •• d n . ıllari mu ur ugun e · e, , Y 
. ııı•Y llıek 

Mektebimiz sabıt ~er 9ğıd• İye h 
resi mevaşi şubesine aıt ıo~,yv•~ aııı 
mikdar ve evsafı yazılı 2,...2'.l ij k~ 
7 - 12-937 tarihinden 2 ıııb• ; 1 

'h' l"f d rı>rŞ• ak ıı ıne tasaı u e en ...- 1ıa Y 
perşembe günleri hayvan P1,c,~ h aca 

. • 1 5atı ~r t 
açık eksıltme suretıy e 80 p dij 
l ıteklilerin o günlerde h 3Y~ isY ~ rıı. 
rında toplanacak satış korll arşı 
müracaatları ilan olunur. 1'iir 

~ı· 3 adet gebe inek ı d 
2 " sağmal " . !~~t llişar 
3 " hiri inek 2 51 

.' b0ıat1 etiQıiz 
J J " huğ~ tosun v, ' 1~ıluk 
ı 9 ~g784 Siı t 

ll-14-11 21 Cttinj 
_ adel 

d 
1luk 

Y · · k ·· f u" ı 8 ·tı ç JtJ nu US c . Cri 
aksa 

"ti• diıl'·Jı 
Nufus ciizdanımı . }. ' ciil 

nisini al <. cığımdan yıtık deri"'' 
hü1<mü kalmadığ nı i'iın eı:;,ı'" 

Dqrtyol kazasının 1 ,,r~'' 
N h. . . K uııı • 1 ~ ıyesınuı .,a 1ııı•' 

rııah;ıl!esinJen M' 
oğlu [\juharr~'11 

~ 8202 
• 

Aşçı 
. ıııe 

ve hıı 

il 

"'' "it, 

~kid ' 
~ il 
~da 1 

liııc k 
l'ı e 

1~tat. 
' Uıı di 

dGn 

KAY AOELEN su· 

ldfı v~ gazoll. ıı en 

oı'ı lı ı vt: tau ı i has

sal.ıu lıdo LJJr. 

E 
L 
E 
N 

K-'\ YADELEN su 

!arı ve: g•zozlaıı e 

vıı ı ıtc kadar gönde 

ri lir . Depoy• ha 1 ıe• 

verııırk kafidır. PiRİN 

T • 

" 

' 
inci kiinunu r. ıııı otuzuncıı per,.ı:mbe 
giinii saat on bi• de N, fi• dairesın· 

Je yapılacaktır. 

atanıyor 

KA YADE.LEN gawLla ı ı ıı ı aiırk cn ~işrbdı:kı kırmızı ( KA YADE.

LEN) tapalarına dıkkat rc!nıiz. KP. Y t 01 LEJ\ı Tı•n•itleri: fi,' ersin ve 
Adana -KAY AD ELEN drpolarıdıı . 1 üy~k dan acanal;,r : 100 kuruşa ev
lerinize gönderilir. 
Men hadan KayaJelen n.ıkleJen vagonlar l.er ' e : ıd e Kayadelen .;u} u ile 
yıkanmaktadır 8495 93 

-·.:-~~~----~~-----;.;.~~~...;.~,._. ____________ .., __ ..... 

• 
isteyiniz! 

20 vı 2 tabletlik ~ekillerÇe bulunur. 

Her ftklln CistOndekl E17 markaaı aldıtını:t malın 
hakiki old11&unı,ın ve iyi ltılr(ııln ı•rantlıldlr. 

12- 26 871 
... 

3 - ! kklilerin ( 48 ) lir.1 
( 69 ) kıını$ muvakkat teminat 

verıneğe ve Lu işi yapabileceğine 
dair Nafi~ Müdürlügünden verilmiş 
vesi 1ıayı göstermesi ıazımdır. 

4 - lstiyenler keşfini görmek 
üzere Nafıa dairesine müracaat et

mtleri ilan olunur. 

15 . 19 23 . 23 87:15 

"diitii 
U · t 011' nıunıi neşrıya ,, 

Macid Güçlıl 
5
, 

d k 
.. .. ııı• tb'a 

A ana Tür sozu 


