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iATAYDAN 
EN SON 
AB ERLER 

ANTAKY AYA SiLAHLI 
YOBAZLARDOLUYOR 

Dün· bir 
daha 

Çin şehri 
işgal edildi 

Japonya, Panay hadisesine 
yet veren mesul memuru 

sebebı
azletti 

itı 

-
tani çetelerinin gayesi, önümüzde
intihapta anarşi çıkararak fırsat

n istifade dolaplarını çevirmektir 

Katiller işbaşına getiriliyor 
takya : 17 (Türksözü muhabirinden) - Üç gün- 1 !erinden Musayı öldüren Haçı Zekeriyaın Halep mahke
Berutta bulunan mahud delege Roje Garonun ya- mesi tarafından evvelki gün serbest birakılmasıdır. Halep 

•kyaya döneceği haber veriliyor. Hatayı karıştıran mahkemesi bu katil için adliye, (tarihinde görülmemiş 
a meıpurunun yine yeni yeni plıinlarla mücehhez bir karar vermiştir. Bu kararda bu cinayet davusının ka-

•vdet edeceıti muhakkak görülmektedir. panma hükmüdür. 
tayda her gün sayısız haksızlıklar olmaktadır. Bun- Artık bu Hatay Türklüğüne iyice anlatmıştır ki Ha· 

t~r bir:r ~anla?.d'.rma~. imkansı~dır, . Tazyik ve ted· tayda adalet yok ve her şey müstemleke memurlarının 
n manası le hu kum surmektedır. Bılhassa Antakya keyfı hareketine bağlıdır, 
han bır örfi idare havası içinde yaşamaktadır. Son günlerde Antakyada o kadar yabancı töremiştir. 

Hakeızlıklardan bl 1 1 ki, ulak bir tetkikle bunların kaffesınin müsellah vatani 
r 9 çetesi olduğu anlaşılıyor. Bu yobazların yegane gayesı 

Pılan keyfi muamelelerı;len birisini kısaca yazaca· önümüzdeki intihapta anarşi çikararak, fırsattan istifade 
da: Geçen Haziranda Reyhaniyede Çerkes genç- dolaplarını çavirmektir. 

HARBERT 
11türk ve Türkiye 
~kındaki hislerir.i 

anlatıyor 

buı, 17 ( Hnsusi ) - Bir 
tahati yapmak üzere mem 
e gelmiş olan tanınmış ln-
~lecilerinden B. Herbert 
' 
n öğle yemeğini Türk 
lariyle birlikte Park otel· 
llıek esnasında Atatüı k ve 

1~e hakkındaki düşüncelc· 
~nlattı : 

Grkiyeye ilk defa olarak 
Fakat bu ziyaretim rn· 

?acaktır. Geldiğim gün 
'' tarafta fevkalade ne
ij ııı. 

~rşı ı:österilen bu neza· 
l'iirk misafirperverliği 
li değil, Türk - lngiliz 
nişanesi telaki edivorum. 

ı•'- \İnıiz uzak mazid~ bir
sluk yaı:;tılar. düşman 
Sil bizi lstanbul civarın 
~ltiniz, fakat bütün tec· 
adelelerdcn ortaya sağ 
k çıktı. 
ilerimiz bundan sonra 
aksadlar iiin beraber 
dir. Bu maksadlar da 
kidir. Büyük Gazi A· 
~da bir çok şeyler işit· 

kelimenin dar bir 
ı'ktatör. diyenler var· 
lııı diktatörler Atatürk 

0 diinya bahtiyar olur 

Türk - fransız askeri 
heyetleri müzakeresi 
Ankaradaki konuşmaların bir hafta 

kadar süreceği anlaşılıyor 

Ankaradan bir köşe : Ankarapalas 

Ankara : 17 ( Telefonla )- Mil- ı 
Jetler Cemiyeti Konseyinin Hataya 
nıüteellik olarnk ittihaz etmiş olduğu 

kararlar icabatmdan nlarak Tiirkiye 
ile Fransa ar•sında münakit muahe
denin üçüncü maddesile büyük er -
kam harbiyeler arasında derpiş edil
miş o'.an tc:nosta bu!unm•k faerc 
Suriyedeki Fransız kıtaları umum ku
mandanı General Hunlzigerın baş· 

Altın fiatı normal 
hadde avdette 

İc:tanhu\ borsasında 

kanlığındakı Fransız asker! heyeti 
dün sabah sehrimize gelmiş ve mc· 
rasimlc kıır~ılanmış tı . Müzd;. erelere 
bu , ,. halı başlanmıştır. Müzakerelerin 
bir hafta kadar süreceği s•nılmakta
dır . 

Suriye komiseri 
Hicaza gidiyor 

Bu seyahat çok 
matı alı 

~·-·-·-·-·-·-·-·-· ·-·-,-·-·'\ 
! Belçika ve Po 1 
i lonya da Ce i 
! nevreden ! 
1 1 

! ayrılacakmış! ! 
1 1 

i Cenevre mahalli, sos ! 
! yetenin istikbalinden ! 
i endişe etmaktedir i 
! Belgrad : 17 (Radyo) - ! 
' Vrene gazetesinin BUrilk- 1 
i sel muhabiri, çok salllhi· 1 
i yettar kaynaklardan alıp İ 
i verdiği bir haberde Bel- i 
i çlka ile Polonyanın da 1 
• pek yakında Mİiietier Ce. İ 

mlyetlni terkedeceğlnl bil. 1 
dlrmektedlr. ! 

Cenevre : 17 (Radyo) - ! 
ltalyadan sonra Polonya ! 
ve Belçlkanın da Milletler ! 
Cemiyetinden çeklleceğl ! 

• etrafında dola,an ,aylalar ! 
! Cenevre siyasi mahafllle. ! 
! rinde endl,e uyandırmı,. ! 
! tır. Ayni mahfeller, sos. ı 
! yetenin lstlkballnden endi- i 
! sede bulunmaktadırlar. İ . -·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-·-·-· 

Yunan kıralı 
Belgradda 

Belgrad : 17 (Radyo) Yunan 
kralı Jorj Belgıada gelmiştir. Kıra!, 
Prens Paul'un müsafıri olarak saray
da ikamet edecektir. 

Belgrad : 17 (Radyo) - Avala 
ajansından : .Saınustrava gazetesi 
bugünkü bas makalesini Yunan kı 
ra:ı Jorjun Belgrad" gdmesine tahis 
etmiştir. Gazete bu makalesinde Yu· 
nanistaııın Yugoslavya ile dostane 

bir şekilde hareket etmekte olduk· 
larından dost Yunan kıralım selam
lamakata ve şunları ilave etmekte· 
diı: Bu dostluk hiç bir zaman sar
sılmamış ve eskimemiştir. 

Yunanistand3. yakalanan 
bir kalpazan şebekesi 

Atine : 17 (Radyo) - Yunan 
polisi, 1000 ııer drahimlık sahta pa· 
ra basan bir kalpazan şel:ı~k.,sini 

meydana çıkarmıştır. 

Yapılan derin araştırmalann şe. 
bekeye mensup beş erkek ve iki 
kadın yakahnmış ve para çıkarmıya 
mahsus bir çok alat ve edevat mü· 
sadere edilmiştir. 

e , lürk hakiki bir de· 
~Gk bir vatanseverdir. 
~da derin bir hayran· 
t&crleri hakkındaki 

'•da bulunduğum müd 

Pek yakında Arap mem- ı--------·•-• 

derinlerinleştirece · 

I~ d' 
,, 1ğer memleketleri 

ı.. ı,, k 
'•~ adar makul olsa· 

a~~ k kadar hakka riayet 
~ trıdi memleketleri

! tı 1 ~e ey fiğini düşün. 
Ctı , b , rıı aşka milletle 

t •re.ınasalar, dür.ya 
)er olurdu. 

lstanhul : 17 (Telefonla )-Al 
tın dün borsa haricinde yine beş 

kuruş daha düşmüş, 1065 den açıl 
mış, 1063 de kapanınıştıı . Bu SU· 

retle altının tabii fiatına dogru bir 
adım daha atılmıştır . 

Mevsuk bir menbadan haber al
dığımıza göre ; altının gayri tabii 
yükselişine mani olmak ve bu hu 
susta bir tedbir almak üzere top 
lanmış olan komi;yon raporunu ha· 
zırlıyarak Maliye Vekaletine vermiş 
tir. Bu hususta alınan kararın ma
hiyeti henüz belii değildir. 

leketlerinde büyük bir 
inkil ,p olacakmış ! 

-- -
Şam : 17 (Türksözü muhabirin

dtn) - Buradaki gazetelerin haber 
verdiğine göre, Suriyt! Ali komiseri 
kont dö ınartel yakında Ciddeye 
gic.lerek orada Hicaz ve Necit kralı 

İbnissuud ile görüşecektir. 
Yine bu gazetelerin mÜtPmmim 

olarak verdikler; lıabere göre, Pa

riste bulunan ba~ vezir Cemil Mür· 
• dümde Şama geldikten sonra Mek· 

içeride 

Deli Gönül 
( liı/.ıi.~e ) 

* 
Buda dininin 

Aynarozun da 
[ Lwk .~·arktan N;;p,,rlaJ ] 

keye gidecektir. Haber verildiğine 
nazaran pek yakında Arap memle· 
ketlerinde mühim bir inkılap vukua 
gelecektir. 

Şang - Hay - Şek nikbin 
• 

Şang • Hay • Şek • 

Vaşington: 17 (A. A.) - Amerika 
Bahriye nezaretinin bir tebliğine gö
re, Uzak şarkta hala kırk Amerikan 
harp gemisi bulunmaktadır. Amerika 
Hariciye Nazırı, Uzak şarkta bir de
niz nümayişi yapılmıyacagını söyle . 
ıniştir. 

Tokyo: 17 (Radyo] - Nankinde 
temizleme ameliyesi hitam bulmuş 

ve umumi sükun iade edilmiştir. Ja
pon kuvvetleri ayın onbeşinde Mos
kov şehrıni işgal etmişlerdir. Yine 
ayni günde Japon tayyare filoları 

Çin tayyare karargahlarına hücum 
ederek bir çok bombalar atmışlardır. 

Tayyare meydanlarına yapılan bu ta • 
arruzlar neticesinde yerde bulunan 
26 Çin tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Diğer bir Çin tavyare karar giihına 
saldıran Japon tayyare filolarına karşı 
on Çin tayyaresi havalanmış ve mu. 
harebeye tutuşmuşıur. Bu çarpışma· 
lar sonunda yedi Çin tayyaresı düşü
rülmüştür. 

Tokyo: 17 [Radyo] - Bahriye 
nezareti Panay hadisesinden mesul 
yüksek rütbeli bir memurunu azlet
miştir. 

Hankong: 17 [Radyo) - Japon
ların Cenubi Çinde askeri bir hare-

1 ket icrası için giriştikleri hazırlıklar 
' karşısında İngiliz memurları bu ha

valide tarassut mahalleri kurmuşlar
dır. 

Çin Maretalı Çan Kai Şaikin, 
japonyanın Cenubi Çine ani bir ta· 
ruzu vuknunda Kançin eyaletinin har· 
ba hazırlanmalarını emretmiştir. 

Şanghay: 17 [Radyo) - Nan
kini n,üdafea edrn Çin kuvvetlerin
den üç fırka ayrılarak birdenbire 
Japon kuvvetleri üzerine saldırmış
lardır. Üç Çin fırkasının bu ani hü
CUQIU ile Japonlar ağır zayiat vermiş 

- Oerlel dördUncU eahlfede-

ŞAM BEDBiNDiR 
'' Fransa bizi oyalıyor,, 

Suriye 
tadil en 

Fransa muahedesinin 
tasdikinden 

kat'iyen memnun 
suriyeliler 

kalmadılar 

Bir kısım Şam gazeteleri İtal-
. yan mandasını kabule amade mi? 

Eski Suriye Reisi Şeyh Tacın gizli çalışmaları 

Şam : 17 [ TÜRKSÖZÜ muhabirinden ) - Burada lalam 
gençleri, lslllm prenslplerlnln lntı,arı gayeslle bir cemiyet 
kurmu,ıardır. Bu cemiyet ayrıca dlnelzllğe kar,ı da mUca-

dele açacaktır. 
Suriye - Fransa muahedesi 

Parlsten Şama gelen ha
berlere göre Ba,vekll Cemil 
MUrdUm Parla harlcıyeslle 

yaptığı temaelar neticesi bir 
anıa,ma . elde etll'l,tır. 

Bu anlaşmaya göre Fransızlar 
1940 da Suriyeden çekileceklerdir. 
Ve Suriye - Fransa muahedesi de 
tiidilen tasdik edilecektir. 

Bu lhaber Şamda vatani kitle 
arasında sevinç uyandırmışsa da mu
halif partileri tatmin edememiştir. 

Muhalif partıler; Fransa vakit ka
zanmak istiyor; demekte ve bedbin
liklerirıi izhar etmektedirler, 

Vataniler ise çok nikbindir. Ese. 
sen Cemil Mürdümün son seyaha· 
tinden bir şey beklenmemekte idi. 

Yeni bir siyaset bulundu 

Burada çıkan Elkabes gazetesi 
de Suriye efkarı umumiyesinın bed
binliğini izah letmekte' ve ezcümle : 
" Fransa bizi koruyabilecek mi? Bu· J 

ru l anlamak ve öğrenmek lazım· 1 
dır . 

Aksi halde başka çarelere ( 1 ) 
başvurmak lazımdır .• 

Gazete b 

1 ltalyaının Arnavutluk fela 
ketzadelerine yardımı 

Tiran : 17 (Radyc) - ltalya hü
kümeti Arnavutlukta vukua gelen 
son feyezanlar üzerine, açıkta kalan 
halka bir yardım elmak için bir mil· 
yon beşyüz bin liret vermiştir. Ar
navutluk hükümeti ltalyanın bu yar· 
dımını büyük bir şükranla karşıla
maktadır. 

ler • le ltalyayı kasdetmektedir . 
Esasen müdhiş bir faşist propagan· 
dasına sahne •olan Şamda bir çok 
gazeteler de satın alınmış bulun
maktadır, 

Parlste dönen dolaplar 

Uzun zamandanberi Pariste bu
lunmakta olan eski Suriye hükumet 
reisi Şeyh Tacın Paristeki Fransız 
ricalile gizli temaslar yapbğı ve es· 
rarengiz bir surette çalıştığı haber 



~haife ; 2 

Halkevi Gençliğinin 
verdiği son eser 

'' HiMMETiN OGLU 
'' 

Adana Halkevinin temsil komi· 
tesi bu yılki çalışmalarının ilk ve 
güzel meyvesini bu kış ayının on 
yedisinde ( Himmetin Oğlu ) adın· 
daki üç perdelik piyesi temsil et· 
mek suretile vermiş oldu.Sayısı bini 
aşan ve memleketin hemen bütün 
münevverlerini toplıyan kalabalık 
bir seyirci huzurunda yaptığı bu tem 
sil ile komitenin faal üyeleri ve tem· 
silde vazife almış bulunaıı bütün ak· 
törler bihakkin iftihar edebilirler. 

Eskişehir civarında bir köylü ~o 
cuğu hukuk tahsili yapmak üzere 
lstanbula gitmiştir. Fakat bu çocuk 
lstanbulda kendini safahat alemine 
kaptırmış , kadına ve kumara dal· 
mış , köyüne anasına , babasına ve 
nişanlısına olan eski ve kuvvetli bağ. 
!arını birer birer kopararak bitkin 
bedbin ve borçlu bir halde köyüne 
döıımek zaruretinde kalmıştır . Ba· 
bası Himmet ağa bu vaziyetle uğ· 
radıi?ı perişanlığı , ümitsizliği ve şaş 
kınlığı zaten alışık olduğu çiftine 
çubuğuna yeniden sarılmak ~uretile 
gidermeğe uğraşırken ve oğlunun 
talihsiz ve tedbirsiz akibetinin ver 
diği teessürle hayli sarsılmış iken 
günün birinde, beklemediği bir an· 
da, oğlu Velinin aklını başına top· 
laaıış ve cebi dolu olarak köyüne 
çıkıp geldiğini görüyor. Bir köy mu· 
hitindero lstanbulun baş döndürücü 
bir hayatına atılmış saf bir gencin 
tedbirsizliğini ve bundan doğan 

feci halleri, neden sonra bu gencin 
kaybettiği temiz ve lekesiz şuuruna 
tekrar sahip olarak kendine ve bir 
köylü aileye bahşettiği huzur ve sa 
adeti tasvir eden bu eser Halkevi. 
mizin temsil komitesi gençlerinin 
maharetile hakikaten berkesin bir 
çok hayati, ahlaki ve terbiyevi dü· 
şündürücü neticeler istihraç edebi 
leceği muvaffak bir temsil mahiye· 
tini almıştır . 

Komitenin böyle bir temsili can. 
fandırmak üzere sarfedebileceği mad 
di kudretin güzelliğile sahne terli· 
batının, dekorlarının , kıyafetlerinin 
mükemmeliyeti ve vaziyete mutaba· 
katı, hele sadelik içindeki güzellik 
ve zenginliği birbirile karşılaştın· 
lırsa rejisör Coşkun Güvenin büyük 
bir ekonomi ile hakikaten büyük bir 
işi başarmasındaki becerikliliğini 
takdir etmek elden gelmiyor . 

Ressam Necmi Şenelin piyesin 
ruhuna pek uygun bir halde tanzim 
ettiği dekorlar bizim tamamile ta 
bii bir köy ve çiflik mehitinde ce 
reyan eden bir vakanın intibalarını 

1 

na yakışan yavuklunun ruhunu ve duy• 
gusunu pek iyi hazmetmiş ve bu. 
nu sahnede kusuru hissedilmiyecek 
derecede belirten bir ustalıkla va· 
zifesini yapmıştır. Yolunu sapıttığı 
zamanki kevşeklik halinden işini dü· 
zelttikten sonraki eneıjik vaziyetine 
geçen ve bu iki dramdaki jest ve 
sima farklarını muvaffakiyetle teba· 
rüz ettiren H. Paramyoğu ve ken
dinin pek sadık ve vefalı zevk ve 
derd ortağı Zeki Üneıi takdir etmek 
lazımdır. Zeki Üner hareketlerinde· 
ki tabiilik ve serbestlikle iyi bir 
sahne adamıdır. 

Birinci perdenin açılışında pek 
kısa bÜrrn rollerile iyi bir intiba 
bırakan Ali Sayar, Niyazi C ünya· 
şar, Sadık, Hikmet heyeti umumi· 
yenin muvaffakiydine iştirak etmiş 
ve ileride alacakları daha ehemmi· 
yetli rollerle istidatlarını inkişaf et 
tirecek gençlerdir, 

Velinin alacaklısı muhtekir sar
raf rolünü idare eden Seyfi, süfli 
bir yahudi zenginin.n bütün hilekar · 
!ıklarım, duzenbazlığını sahnede ya· 
şatan ve janrında bize istikbal 
vadeden bir ti, idi. Bu gencin mu 
vaffakiyeti ( Venedik taciri ) ndeki 
meşhur " Şaylok • tedai ettiriyordu. 

Hafkevlerinin ber sahada muh · 
telif istidatlara görünmek ve inki· 
şaf ettirmek imkanını verdiği mu 
hakkaktır. (Himmetin ağlı') temsili 
münasebrtile buna bir daha inan· 
mak lazım geliyor. Gençleri tebrik 
etmeği ve sahne hayatında onlara 
başarılar dilemeği bir borç biliyo· 
rum . 

Naci &er 

Baş öğretmenlerin 
toplantısı 

Şehrimiz ilk okullurının baş öğ· 
retmenleri önümüzdeki pazartesi 
günü bir toplantı yapacaklar ve 
okul )şleri hakkında kararlar vere· 
ceklerdir. 

İskan teşkilatı olmıyan 
yerlerdeki işler 

iskan teşkilatı olmıyan vilayet. 
!erde, valilerin bu vazifeyi görme· 
!eri kararlaştırılmış ve bu karar Ve. 
kaletçe bütün vilayetlere tamim 
e dilmiştır. 

hiç sıkılmaksızın ve dikkatımızı hiç (" 

dım ettiler.imam rolünü de üzerine daki rabıtanın günden 
kaybetmeksizin takibetmemize yar. s enesi olmamıştı, araların 

almış olan Necmi Şenel bu piyeste güne zayıfladığını, sevgile 
rinin nefrete kalb oluşunu 

muvaffak olmuş bir Ressam ve Ar- k i isi de hissetmekle beraber kuşı· 
tist diye pekala öğünebilir · fıklı istifhamlarını çözecek bir itira· 

Temsilin belkemiğini teşkil eden fa cesaret edemiyorlardı. 
Himmet ağa rolünde Ahmed Yurd· Behçet, Semihayı çılgınca sevi· 
sal, temiz • çalışkan , dürüst • yordu. Fakat, genç kızın suregidt n 
ve büyük bir hissi s~lim sahibi köy lakiydisi karşısında nefret duymağa 
lübir babanın tam kendisi idi. Söz. b f d G d' k ki 

aş a ı. enç, ınç, ya ışı ı ve pa· 
lerinde ve jestlerinde samimilik, ta· ralı idi.Bunlardan fazla olarak çok 
biilik onun eserin ruhunu tama· b 1 J d B k ağır aş ıy ı a .. unun için, en· 

men kendi ruhuna sindirmiş oldu k disinde bir no san taraf bulamıyor· 
ğuna de.alet ediyordu. A. Yurdsa d u. 
im benimsenmemiş, sun'i denecek Behçetı genç kızın hoşuna gide. 
hiç bir sözü ve h~reketi yoktu. memek sebebini aylarca aradı,bula· 

Gülsüm rolünü yapan Bayan madı nihayet bunu ondan anlamak 
Atiye de Himmet ağaya kafadengi kararını verdi: Soracaktı .. Niçin diyel 
bir eş halinden ziyade genç ve mah Nişanlı idiler. yol yakın iken 
cup bir köylü kızı tavrı görülüyor· dönmek daha iyi olacaktı. Semiha, 
du. Bu mahcupluk onu sesinin tonu çok güzeldi. Fakat, biraz hafif meş· 
na hakim olmaktan biraz alıkoyu· rep .. 
yor gibi gösteriyordu. Fakat gür 1 Behçet, annesi de, genç kız da 
sesile, oynak ve kıvrak hareketleri. yegane kusur olarak bunu bulmuş· 
le, sitemli duruşu ve sözlerile Bayan lard; ve bunu da "avlendikten sonra 
Sabahat, bir köy delikanlısı . 

Tllrkıôd 18 Kanunu evvel 19'7 

~·----------------,-----··-------•ıııııı./ ... GUNON MESELESi 

" Belediyenin tetbiri 

Üzerine kömür 4,5 dan 
satılmağa başladı 

Müteahhit; evvelce taahhüt et. 
tiği veçhile dün bir vagon kömür 
getirterek dünden itibaren taahhüdü 
mucıbince kilosu Abidin Paşa cad. 
desindeki eski yerinde 4,5 kuruştan 
satmağa başlamıştır.Kömürler pey. 
derpey gelecek ve halkın ucuz kö· 
mür temin etmeaine çalışılacaktır. 

Kömür beş kuruş
tan satılıyor 

Dün haber aldığımıza göre, şeb· 
rimizdeki Antalya nakliyat şirketi 
kazalardan kömür celbetmiştir. lık 
hamlede gelwı bir vagon kömür, 
kilosu beş kuruştan satışa çıkarıl · 
mıştır. 

Türkkuşu binası 
yapılıyor 

Otedenbeıi şehrimizde de mo
dern bir Türkkuşu binası yapılacağı 
hakkında haberler almakta idik . 
Dün öğrendiğimize göre ; artıl.. bu 
iş tahakkuk etmiş ve yeni yapılacak 
Halkevi bitişiğindeki arsa üzerine 
yirmi dokuz bin lira değerinde mü. 
kf'mmel bir Türkkuşu binası kuru· 
lacaktır . 

Bu iş usulen eksiltmeye konul
muştur. 

Seyhan -Toros maçı 

Yarin şehrimiz stadında Sey· 
hanspor ile Torossipor kulüplerl bi · 
rinci kulüpleri birinci takimları ara· 
sında hususi bir maç yapılacaktır. 

Zıraatta 

Domuz mücadelesi 

Viliyt t_Zıraat mücadele teşkili tının 
mülbakatta domuz mücadelesine baş· 
tadığını yazmıştık. Dün af ikalı daire 
!erden aldığımız malumata gore, 
şimdiye kadar onbcş gün içinde 62 
domuz itlaf edilmiştir. 

Ziraat tqkilalr; domuz müca· 
del esinde bu'unan ~ öyfüleı e azami 
yardımlar göstermektedir, 

Halkevinin 
müsameresi 

6000 kişi müsamerede 
bulundu 

Evvelki akşam " Himmetin Oğ· 
lu • piyesini oynayan şehrimiz Hal· 
kevi gençleri dün ııece de ayni pi· 
yeıi J>sri sinema salonunda tekrar· 
!adılar . Gençlerin timdiycı kadar 
gösterdikleri muvaffakiyetlerin çok 
fevkinde tebarüz ettirdikleri dün ve 
geceki muvaffakiyet şayanı takdir
dir.Evvelki gecedenberi Halkevinin 
binlt'rce giriş kartı tevzi etmesine 
rağmen halk tatmin edilmemiş va 
ziydtedir . 

Ümit ediyoruz ki Halkevi "Him· 
metin Oğlu • piyesini bir kaç gece 
daha tekrarlıyacaktır. 

Gençlerin bıı muvaffakiyctfi ese
ri karşısında heyecanla Asri ıinema 
salonunu dolduran halkın tehacU. 
mUne karşı her türlü tedbirler alın 
mış ve piyes sükunet içinde oynan 
mıştır . 

Piyes altı bin kişi tarafından 

görülmüştür. 

Öğretmenler sandığı 
idare heyetinde deOl•lkllkler 

Seyhan öğretmenleri yardım san· 
dığı idare heyetinden baş öğretmen 
Kemal ile baş öğretmen Selami iş 
!erinin çokluğu dolayısiyle sandıkta
ki vazifelerinden çekilmeğe mecbur 
kalmışlardır. Bunların yerine kong 
rece yedek seçilen Namıkkemal öğ · 
retmeni Necmiyle Beş kununusani 
öğretmeni Vehbi idare heyetine 
girmişlerdir. 

Hükumet doktorları göç
menlerle alakadar olacak 

Hükumet doktorlarının göçmen
lerle de alakadar olmalarına karar 
verilmiş ve bu karar Vekaletçe bü 
tün vilayetlere tamim edilmiştir. 

Daktiloğı·afi kursu 

Halkevinin evvelcr. açacağını 
ilan ettiği Daktiloğrafi kursuna ya· 
zılan bayanlar kafi mikdarı buldu. 
ğundan derslere bu ayın 24 üncü 
cuma uünü saat 16 da Ticaret mek· 
tebinde başlanacaktır. Sah ve cuma 
günleri olmak üzere berhafta iki 
ders verilrc;. ktir. ŞiıııJiyc kadar 
kaydolmuş bayanlar cuma günü 
derslerine başliyacak ·a·drr. 

De 1 i Gönül 
- Hik "ıye • Yazan: Nihad Tangüner -

ağırlaşır. tesellisi ıle hoş görınüşlı r
di. 

••• 
O grce Semiha ile Behç ~ t sina· 

madan çıktıkları zamaıı doğruca bir 
pastacıya gittiler. 

Genç kız fılmin tesiri altında, 
genç adam da ona söyliyeceklerini 
tasarlanıakla meşğuldu . 

Pdslahane pek loştu, Behcet 

etrafına bakındıktan sonra Se· 
mihanın elini tuttu, ve gözlerini, göz· 
!erine çevirerek ona kısaca sordu: 

- Söyle .. beni sevmiyorsun 
değilmi ? .. 

Genç kız, çok tabi bir su alın 
cevabını veriyormuş gibi lakayd mı· 
rıldandı: 

- Anlamışsın Behçet 1 
Genç adam, artık "neden. diye 

sormadı Sorulacak şey kalmamışdı. 
Yalnız bir şey hatırlamış gibi ona 
baktı ve 1 

- Şimdi tek bir vazifem var .. 
dedi, seni evine kadar götürme~! 

Bir tek kelime konuşmadan yü· 
rüyorlardı. 

Çamlardan süzül~n ayın ışığı, 

yolları dantelliyordu .. 
Birbirlerine bakmaktan korku 

yor gibi idiler. Delikanlı, beyaz par· 
maklıklarla çevrili köşkün bah · 
çe kapısında durmuştu.: 

- iyi geceler, dedi ve dönerek 
uzaklaşıyordu . Fakat, bir tek kelimr, 
onu yerinde mıknatısla• ı: 

- Behçet 1 
Beklemeden koştu ve kollarını 

genç adamın boynuna dolayarak 
hıçkırdı, Anlatıyordu. 

- Sen beni anlamadın Behcct .. 

1 
Yerli Malı 

Her fabrikaya birer ( 
sıcak hava makinesi 

konacak 
t 

F adrikatorlara yapılan 
tebliğat 

Şehrimizdeki birçok fabrikalar 
da dezenfekte makinesi yoktur. Çi · 
ğitlerin dezenfektesi için her fabri
kaya bir sıcak hava makinesi konul
ması allkadarlarca kararlaştırılmış 
ve bu karar vlliyetten bütün fab. 
rikatorlara tebliğ edilmiştir. Şu hale 
göre, şehrimizdeki bütün fabrikalar; 
verilen müddet zarfında fabrikaları
na birer sıcak bava makinesi yerleş 
tireceklerdir. 

Kahvelerde 
konferanslar 

Dün akfam fehrimiıin onbet 
kahvesinde Halkevinin gönderdiği 
öğretmenler tarafından tutum ve 
yurdun iktisat işleri mevzuu üzerin· 
de konferanslar verilmiştir. 

Bu konferanslar her hafta cu· 
ma günü olmak üzere üç ay süre· 
cek ve muhtelif konular üzerinde 
halkın kültürü yükseltilecektir. 

Kazanç vergisi 
son taksiti 

Kazanç vergisinin son ikinci tak· 
siti Kanunuevvel sonuna kadardır. 
Binaenaleyh bu ay sonuna kadar 
nıezkilr vergi taksitlerini mensub ol
dukları Maliye şubelerine yatırmı

yan mükelleflerin borçları kazanç 
vergisi kanununun 77 inci maddesi 
hükmüne göre yüzde on cezasiyle 
ve tahsili emval kanunu mucibince 
haciz yolu ile tahsil edilecektir. 

lEşyaları çalan yakalandı 

Mehmet Ali oğlukör Ali, Hacı 
sofu mahallesinden Mehmet Ali oğlu 
Ahmedin evinden on iki lira parası 
ile bir palto, üç parça çamaşır ve 
bir çift ayakkabısını çaldığından ya· 
k~lanmıştır. 

~ erli Malının ne dc~k 
lT duğunu izahatcıı on 

içinde bulunduğurıı'~. 
iJilu da; fabrika, banka ve her .. t ık 

mi, hususi dairelerde, bütuıı 
mik işletmelerde tatbik cdiJlll • . . ill 

.mullu bir tasarruf prensıpın 

kısaca bahsetmek isterim. 
Bu prensipi, ortaya •1';iıııiY 

sefesini kuran, ~teknik h.~ 1
e 

eren ve her türlü buluşları e n 
mi iıeminde yenilikler ya~al' ;.~ 
rika Birleşik Devfetleridır· . 

lkfcrı 
( Rasyonalizasyon ) de 1 ış f 
k .d . h 1 k ·çııı· b•Ş ar eyı azır ama ı • p.ıııc~ 

lör olmak üıcre bir 7ok d ~ 
iş mühendisl~ri, her ış a • ekcl 
mur. amele yaptıkları ~lr r 

.. ıte c 
faaliyetleri ayrı ayrı uıı ( file 
de: incelemişler ve ort~Y8 ( R• 
ilmi surette tensiki ) .d'!~ a~ 
naliz:ısyon ) prcnsı~ 

dır . şıı~ 
Bu kaidenin üç unsuru 
1 - işten tasarruf. . J. 
2 - Zamandan tasarı ( 
3 - Maddeden tasarı~~ c 
Ônı:e fabrikada tatbı ı 

bu kaide, bu ııün her ıalı' 
miştir. ıı,IC': 

Kaidenin tatbik muva ~r 
göre fabrikada, bankadn•pı 
resmi hususi dairelerde, ı'ş' 
işletmelerde randıman 81 1ı 
liyet fiatı düşmüş, meınu~ k 
görillen iş çoğalmış ve ye 
re yol açmıştır. 

Şimdi asıl mevzuurnuıl 
yerli malı ne demektir . ·. el. 

Milli sermaye, rn1ll1 JI 
yurda yetişiş ilk maddeler 

. il ve lan fabrıka ma arına ullı 
toprak ve deniz malıS 
( yerli mıılı ) denir. 

1 
e 

Bir pamuklu tasavvu eti 
pamuğunu Çukurovalı .. ~iil • 
ipliğini ,u fabrikamız bU. d 

be'' diğer fabrikaır.ıı da par 
tur. Elimizdeki pamukfU ııı• 
tarladan, satış mağat~~3şl 
yoksul veya varalı yur 
emeği ve eneği vardır.. fıl 

Tarlanın işlenrnesı. afll 
· 1 · ı· · d k. bu p ış emesı e ımız e ı 

satışına bağlıdır. p.da~' 
Japon bezi yeriııe rı· nc 

ye 
Bredford kumaşları k ded 
bank kumaşlarını atma (ee~ 
k. . b rnefll 
ıyeyı şu veya u 

tün tutmak demetir. ..b• 
. fil" 

Her mala ait •Y~' .. 1. 

zi ayni neticeye göturU erli 
Her şeyden öııce Y~,~ 

bir ulus davası olara1' d& fil 
lazımdır . Aksi takdir ~sı~ ı 
yiin inkişafına yaşafll 
yo~tur. 

1 

17 Kanunuevvel 937 
Gökyüzü açık, gün·~li, hava zaif 

rüzgarlı, en çok sıcak 20 santtiğrat 
derece. Alac•~ı·n :ı malın,_' ı 

' 1 a•· hn, yabancısını a 111 
1111 ., 

Anlamaro lazım ... seni seviyorum, 
fakat bugünkü halinle sevemem. Be 
nim deli gönlümü avutmalısın. Sen 
bana, bir arkadaşa gösterdiğin ha· 
reketıen farklı bir şey yapmıyor· 
sun ben koşmak, sıçıamak, 1 ir ro· 
man ha yalı yaşmak isterim. Beni 
sen nişanladığından b•ri sinemad. n 
başka bir yere götürmedin. Halbuki 
ben, o fjlmleri lıakikatta yaşamak 
isterim. 

Delikanlı, g nç kızın saçlarını 
avuçlarında toplayarak onu kucak· 
ladı ve süratlu garaja doğru koştu. ..... 

Otomobil yayla yolunda deli b:r 
süratle kayıyorJu. lkis 'de motorün 
homurtuiarını din'iyorlardı. 

Dar duran bir ruzgar ikisinin 
de saçlarını karıştırmıştı. Behcet 
birdenbire makineyi firenledi. Ve 
ona sordu: 

- Ne o üşüyor musun? 
Genç kız, memnuniyet dolu göz· 

inini delikanlıya çevirdi ve titreyen 
dudaklarını ona uzattı: 

- Şimdi seni seviyorum. 

• 

bacAların temeline kaı 
demek· ir. ,fe' 

Ekonomik iş etııı · ıJ 

hiın ve h3"ali nok1_
8 .ı 

- Gerisi dordünc~ · _____ ./ 
Zabıtada 
~~~~-~ e 

Bir kadıfl 1 ıı l<ei' 
. et 

gıren ./""' J 
___........ııesin 

Mermerli :01ab' i ııı~ 
. a'/~ . 

Hasan oğlu Nuri• f.ıııı 
turan M<hmet kıır ,vin 
bu'unmadığı sı• 8 '1; 1<an 
duğundan hakkı~ ~ştır . 

b ı~nıı yapılmaya aş ,., ııeY 

Kadın~ 
f..l 1 1 

r.(·· 1·1 
Sülcyınan o~ u k ıı 

d k. bacı Sabrı ı 
a ı ara ' b" 
b ·ı 'çarparak ır J ra ası e . 'car 

tekrar rnua yenesıne 1 

recede yaralanması~• 
diğinden suçlu yaka arı 



' 

ıl 

il 

1ı 

18 Kanunuevvel 1937 Türksöztl Sahife : 3 

··-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·· ! Uzak Şarktan röportaj ! 
t-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-! 

BUDA DiNiNiN 
AYNAROZUNDA 
Şeytana tapanlar, insan 
kanı içenler arasında ! 

Esrarengiz bir kelime 

Şarki çin türkistanına gidip film ı Klavuzumun izah etti gine göı e, 
Çevirmek için bir sefer tertip et- '. bu gelen adam en büyük ruhani re· 
ıııiştim. Oradan da Tibetin esraren· ı is idi; içtiği de kan ... Hem deinsan 
lıiz mıntıkalarına kadar ilerledim. kanı imiş ... 

bu seyahate benimle :beraber çık· Merasim de iam ediyordu .. Her· 
llıış olan iki genci yolda haydutlar kes başını önüne iğdi. Onlar gibi ben· 
öldürdü. Bunun üzerine yanıma ala· de iğdim. Yalnız, gözümün ucile, 
cak bir Çinli klavuz huldum. Bu a- ne yapıyorlar diye bakıyördum. 

lll Tibetli idı ve sihirbazlık et. 
tiğini söylüyordu bundan istifade 
ederek, beni Tibetteki Çinlilerden 
korumasını rica ettim. 

Çinlilerce mukaddes bir yer sa· 
yılın Raca Gomba ormanına girdi· 1 

~ 

ğimiz zaman Çinli sihirbaz büyük 

Bu vaziyette yine hep bir ağız · 

dan gitikçe daha yüksek bir sesle 
bağıışmağa başladilar: 

- Yamantakal Yamantakal Ya· 
maetakal... 

Ben de onlarla beraber bağırı· 
yordum. 

Bu suretle şeytanı çağırıyorlar-
dehşet içinde titremeğe başladı. 
sebebini sordum : 

- Sizin kim olduğunuzu öğre· 
nirlerse bütün sihirbazlar beni öldü··· 

rür, dedi. 
Bunun üzerine, kendisine temi. 

nal verdim: 

' dr. Onların arasında dinlerın., inan
mayan birisi olduğum halde, ben de 
içimde tuhaf bir his duymaya baş· 
lamıştım: Yoksa, ipnotizmaya mı tu· 
tuluyordum? 

- Gören olursa, seni hiç tanı 
madığımı söylersim. Sen ayrılır gi· 
dersin, bende kendi başımın çare. 
sine bakarım, dedim ... 

Ormanın açıklık yerinde bir si 
hirbaz kafilesi ile karşılaştık. Bir 
daiıe şeklinde oturmuşlardı: Bizde 
aralarında yer aldık. Bunlar, Buda 

dininden ayrı bir mezhebin sihirbaz- ı 
!arı idi, Tibette, Buda dini ortaya 
çıkmadan baha evvel bulunan bu di· 
ne insanlar şeytana taparlar. 

Yanımdaki sihirbazları gözden 
geçiriyordum: Yüzleri gözleri kir i · 
çinde, saçları karmakarışık insanlar· 

dı bunlar. 
Bu sırada, ormanın sık ağaçlı, 

yapraklarla örtülü bir tarafından bir 
atlı çıkageldi. Bu, uzun boylu, ırı 

yarı adamdı. 
Bu adamın gelmesi üzerine, sı 

hirbazların hepsi ayağa kalktı ve 
hep bir ağızdan bağırmağa başla
dılar: 

Bu düşünce ile isyan ettim: On
ların itikatlar na inanmıyarak bura. 
ya gelmişken tesirleri altındamı ka
lacaktım ? Fakat, oyun sonuna ka· 
dar devam edip bütün yapacakları. 
öğrenmek istiyordum. 

"Yamantaka,, !ardan sonra, yi· 
ne garip seslerle bir şarkı söyleme
ğe başlamışlardı. Fakat, başları hep 
önünde idi. } alnız dalıa fazla dura· 
madım başımı kaldırdım, etrafıma 

bakındım. O zaman hayret içinde 
kaldım : Etrafımda hiç ğörmediğim 
garip şekiller belirmiş, sanki görün 
mez eller beni her tarafımdan sım. 
sıkı tutmuştu: silkinmak, bu esra 
rengiz hali ilmi görüşlerimle izah 
ederek telkin altında kurtulmek is 
tiyordum. 

Bu sırada gözüm ruhani reise 
ilişti: Korkunç gözleriyle bana ba· 
kıyordu. Sonra gözlerini ötekilere
çevı ilerek onları da gözden geçir
di . 

İtalyanın büdcesi 

Roma : 17 (Radyo) - Nazırlar 
meclisinin dünkü toplantısında Ma· 
!iye nazırı 936-937 büdcesinin bir 
milyar küsür lira fazlalıkla kapan· 
mışolduğunu beyan etmiştir. Meclis 
937-938 büdcesini de tasdik et· 
miştir. 

Yugoslav ana kıraliçesi 
Bükreşe geldi 

Bükreş : 17 (Radyo) - Yugos· 
lavya ana kıraliçesi Mari bugün bu
raya gelmiş ve büyük merasimle 
karşılanmıştır. 

Kültür Bakanlı
ğında tayinler 

Ankara : l 7 [ Hususi ] - Sı. 
vas sanatlar evi memuru B B. ls
mail Sıvas lisesi katipliğine, Kasta· 
moııi lisesi idare memuru Faik ayni 
lise hesap memurluğuna, Afyon li
sesi yardirektörü Fehmi ayni lise 
baş direktörlüğüne, Üsküdar ikinci 
ve üçüncü orta okul direktörlüğüne 
Ahmet Vicdani, Giresun orta okulu 
tabiiye yardımcı muallimliğine açık· 
tan Şevki, Düzce orta okul riyaziye 
yardımcı muallimliğine açıktan Mai· 
de , Beykoz orta okul yardımcı mu 
allimliğine açıktan Fevzi, Kadıköy 
ikinci orta okul yardımcı muallimli. 
ğine açıktan Müveddet , lstanbul 
cümhuriyet örta okulu yardımcı mu 
allimi Lamia Kayseri lisesi türkçe: 
yardımcı muallimliğine, Afyon lise· 
si tarih coğrafya muallimliğine eçık· 
tan Fuat, Tıb F~kültesi fiziyoloji 1 

asistanlığına açıktan Piraye, Tıb 

Fakültesi umumi ve teçrübevi emra· 
zi asistanlığına açıktan Zülfi, Beyoğ 

lu akşam kız sanat okulu erkek ça
maşır stajyerliğine açıktan Pem'be, 
Konya mıntıka sanat mektebi tesvi· 
ye atalyesi muallimliğine açıktdn 

Salahattin, güzel sanatlar akademi-
si mimarı şubesi asistanlığına açık· 
tan Fazıl tayin edilmişler ve Taksim 
otta okul türkçe stajyeri Sıdıka, ls
tanbul kız lisesi tarih coğrafya staj
;eri Sabiha. lzmir erkek lisesi tarih 

l _<:?ğrafya stajy~ Hüseyin muailimli. 
terfi ettirilmişlerdir. ıd 

*Yamantakal Yamantakal Ya· 
mantaka!. -------~-~-----~---.---._ 

Bu esrarenğiz kelimeler üçer 
kere tekrar edildikten sonra, atın· 

dan inrn adam büyük bir kaseyi 
du !aklarına götürerek içti. 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 
SJyın ıııii~terilerine iki favkaliide 1 

fdnı birden taktim ediyor J 

( Şovbot
1 

Şovbot) 1 

Sinemanın bu güne kadar yarata J 

bildiği en muazzam müzikal ve 1 

revü şahaseri, seyrine b•kmakla 
doyulnıuyacJk misilsiz bir fi'nı 

baş rollerde 
lren Dunne Poul Robeson 

2-

Jak Holt 
tarafından yaratılan ltt'yecan, ma· 

cera ve ihtiras şahaseri 

D<!nİz Altı 

· Kahıawanlar. 
Pek Yakında : Kızıl Korsan 

KIZIL KORSAN 
Mev,imin en bü}ük ve emsalsiz 

şahaseri .... 
Cumartui 2.30 da Seven kadın . 

Altın Kalebek 
8807 

AR$1!1~; öksürük, burun akması, düşkünlüıt 

©rrô~ 
tehli!<•sinin yanılmaz habercileri olduğunu bilmiyormusunuzı ·- . 
~!i~-e 'karşı koymak için hemen A S P 1 R 1 N alın~'ı 
Gtij)ı ·~kalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budli 

ısrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik' şekillerde bulunur. 

Her feklin üstündeki @ markası aldıtınrz malın 
hakiki oldutunun ve iyi t11lr[nln,ıirantiıldlr, 
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Delbosun ziyaretleri 

Prağ : 17 (Radyo) - Fıansa 
hariciye nazırı Delbos öğle ziyafeti· 
ni Çekoslovak cumhur reisi Beneş'in 
müsafıri olarak sarayda yemiştir. 

Delbos saat on yedide başvekil 
Hodza ile bir saat kadar görüşmüş. 
tür. 

Tataresko Parise gidiyor 

Bükreş : 17 (Radyo) - Başve. 
kil Tataresko ikinci kanun ayında 
Parise gidecektir. 

Ceyhan Belediyesi 
kasabaya bir sine

ma getirtecek 

Ceyhanda kömür işi 
halledildi 

Ceyhan : 17 (Hususi muhabiri
mizden) - :On bin küsür nüfuslu 
bir kaza merkezi olan Ceyhanda hal· 
kın, şu kışın uzun gicelerini güle eğ 
lene geçirebilmeleri için ne bir sinı
ma ne de tiyatro vardır. 

Kasabada bulunan 8-10 kah;ıe 
hane gündüzleri ve bilhassa gece· 
leri çok fazla kalabalık olmakda ve 

Bu akşam 
Film sanaylinin en muhteşem eseri senenin en muazzam Türkçe filmi 

Tolstoyun meşhur eserinden muktebes Vatan ve istiklal aşkının en büyük 
destanı. Meşhur Şeyh ŞAMiL vakası 

Baş rollerde : !VAN MUJKIN-LIL DAGOVER-BETTY Amann 

llavetıen : En • 
yenı dünya havadisi 

Bugün gündüz saat 2,30 da matinede 

İki yüzlü katil-Cennet Korsanları 
Fiatlarda zam yoktur. Localarınızı evvelden telefonla temin ediniz 

Telefon : 250 8799 ASRI 

Sayın Abonelerimize 

Birinci mıntıka şehir müvezzıımiz değişmiş ol
duğundan gazetelerini alamıyan sayın aboneleri
mizin derhal idare ha rıemizi haberdar etmelerini 
rica ederiz . 

geç gelen halk oturabilmek için boş 1:.-----------------·--·-------.! 
sandalya bulamamaktadır. Bu kah 

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

vehaneler daha akşamın saat 5 şinde I 
doluyor. 

Zaten gündüzleri binbir türlü 
meşgale ile yorulan kafasını geceleri 
istirahat etmekle vakıt geçirmek is 
teyen halk, ne yazık ki bundan da 
mahrum oluyor. Halbuki Ceyhanda 
ya bir tiyatro veyahutda bir sinema 
olsa halk, hiç te böyle kahve köşe. 
!erinde oturmıızdı. 

Esasen Ceyhanda bir sinemaya 
şiddetle ihtiyaç vardır. Belediye bu 
hususta teşebbüse girişmiştir. 

937 yılı iptidalarında açılan hal 
kevimizde bir okuma salonu ayrılmış 
ve buraya gelen bir çok gazeta ve 
halkcvlerinde çıkan nıecmualaı ı halk 
okuyarak istifade etme.de idi, Fakat 
şu son günbrde akşamları haikevin 
de halka kapalı bulundurulmaktadır. 

Haber alındığına göre, Bu 5 ka· 
nunusaııide halkevimiz gösteril kolu 
tarafından bir de müsamere veıilme· 
si muhtemeldir. 

KömUI" ı,ı haljedlldl 

Kışın şu soğuk giinleı inJe yiye. 
cek ve giyı·crk kadar ıııül.iııı Liı ih 
tiyaç olan kö ~ür mesel,-.i Ceyhan 
da halledilmiş Örmektir. Belediye 
tarafın lan getirtilen kön ürün kilosu 
fakir kimselere 4 kurnştan vailnıek · 
t«dir. Diğer taraftan hariçte satılan 
könıiirün de kilosunun 6 kuruştan 
yukarı satılmamasına belediyece ka 
rar verilmiş ve bu suretle halka ve. 
ril ııektedir. 

Alsaray sıneması 

Bu akşam 8,45 de 
Bu stne görnlıilrce~İPİz tilmlerin 

en güzelini sunu• or 

Madam Dübari 
Oynayar: GI rTA ALP AR 

Taııgolitanın unutulmaz yıldı~ı 15 
inci Lainin muhteşem aşk hayatını 

bütün kudretile canlarıdırıııış' ır. 
l•ave : En son Dünya Hab ,.ıeri 

MATiNELER 

CUMARTESi : 2,30 da iki film 
PAZAR : 2 de 

" " 8806 
.....,. ________ ..., ______ __ 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

li.11111111 ,\o .. ~2U2. Kaimi larıhı : 1161 /<) J; 

DÜNDEN ARTAN 

ve nihayet dört ay zarfında banka nizamnamesinin ihzarı ve tatbik mev· 
kiine konması mecburidir. 

idare meclisine lktisad Vekaletinin göstereceği namzedler meyanın
dan zir~i kredi kooperatifleıince seçilecek aza, ilk defasında yine bu 
namzedler arasından icra Vekilleri Heyetince tayin olunnr. 

Muvakkat madde 4 - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasının 1936 
yılı bilançosu 31 kanunuevvel 1936 tarihinde cari hükümler dairesinde 
tanzim ve Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Umumi Heyetince tetkik 
ve tasdik olunur. 1937 yılı için bir tek bilanço yapılır. 

Muvakkat madde 5 - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası idare 
meclisinin teşkil ve ilk kadrolarının tatbiki zamanına kadar Türkiye Zi 
raat Bankası !dar~ Meclisile memurlarının vazifeleri e~ki şartlar daire. 
sinde deva ıı eder. Ancalc banka tekaüd sandığı varidatına müteallik hü· 
küınler bu kanunun neşrini takip eden ay başından itibaren tatbik edi
lir ve memurlara Sağlık Yardım Sandığından yapılacak yardımlar Türki· 
ye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Nizamnamesinin neşrine kadar cari usul· 
lere göre mezkur sandıkça yapılır. 

Muvakkat madde 6 - lstanbul Emniyet Sandığı hakkında bu kanu. 
na göre yapılacak nizamnamenin neşıine kadar mezkı1r sandık eski mev
zuatı dairesinde muamelelerine devanı eder. 

Muvakhat madde 7 Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Banka. ının bu 
kanunda me\'zuubahis ilk trşkilat kadrolarının tatbiki münasebetile kad
ro haricinde kalacak memurlar hakkında Banka Tekaüd Sandığı Tali. 
matnanıesinin umumi hükümleri dairesinde muamele yapılır ve bunlardan 
yaşları 55 i geçkin olanlar hakiki hizmet müddetlerine göre muamde 
görmek şartile 60 yaşını doldurmuş sayılırlar. 

Muvakbt ma:lde 8 - Bankanın bu kanunda yazılı tecil sel:,epleriıı 
ınüstenid olmaksızın vadesinde ödenmiyen zirai alacakları Tahsili Emval 
Kanununa tevfıkan mezkur kanunun 8 inci maddesinde yazılı tahsildarlar 
yeıine kaim olacak banka memurları tarafından tahsil olunur. 

Tahsilı Emval Komisyonu bankanın haciz ve satış talebleri hakkında 
bir hafta zarfında ve vade hulülünden evv~I ihtiyati haciz talepleri hak. 1• 

kında da 2656 numaralı kanun hükmüne göre bir iş günü zarfında karar r· 
itti~ıazına mecburdur. Bu yol ile yapılan takibler mtİruru zamanı kateder. ~-

:t 

işbu madde, Tahsili Emval Kanununun hapisle tazyika mütedair hüküm· 
!erini tazammun etmek üzere bu kanunun neşrinden itibaren yalnız beş JS 

sene için muteberdir. ne 
Muvakkat madde 9 - Bankanın bu kanun•la :·azılı tecil sebeplerine ·s'. 

müstenid olmaksızın vadesinde öden~ıiyen zirai alacal<ları geçmiş günler ;. 
için aslının faizinden başka tahsil masrafı olarak yüzde_ ile birlikte ir. 
takib ve tahsil olunur. 

Madde 75 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir de 

Madde 76- Bu kanun hükümlerinin icrasına icra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 71611937 

Son -



'Sahife : 4 

Dün biı Çin şt>hri 
daha işgal edildi 

- Biı inci sahifeden artan -

ve Çinliler bir hayli ilerlemişlerdir. 
Nankin: 17 [Radyo] - Japon 

müstevlileri dün tayyare, tank ve 
diger motoılu kuvvetlerle büyük bir 
taarruza geçmişlerdir. Nankin etra. 
fında çok şiddetli muharebeler ecre· 
yan etmektedir. Bir Çin tayyare 
karıırgahına hücum eden Japonlar 
birkaç bin Çinli öldürmüşlerdir. 

Şanghay: 17 [Radyo] - Mühim 
mikdarda Japon askeri nakliye ge. 
milerine bindirilerek meçhul bir 
semte hareket etmişlerdir. 

Bu askerlerin nereye gönderile
cekleri çok gizli tutuluyorsa da Şi
mali Çine yapılacak bir taarruz ha· 
zırığı şeklinde telakki edilmekte
dir. 

Şanghay: 17 (Radyo] - Çin 
Mareşalı Şan · Kai · Şaik büyük 
radyoda halka hitaben bir nutuk 
ııöyliyerek demiştir ki: 

Hiç bir zaman için teslim olmı. 

yacak ve daima ileri gideceğiz. Mu· 
hasamatın başladığmdanberi 3 
yüzbinn Çin ölü ve yaralı verdik. 
Fakat bununla beraber bizler sağ 
iken harbe devam etmek azminden 
bir saniye bile geri dönmiyeğiz. Har
be devam etmekten geri dönmek; 
bir belayı başımıza getirmek oldu
ğundan teslim olmıyacağız. j3izler 
başkalarına katiyan bel bağlamıya
lım. Milletin kuvvei maneviyesi ve 
bana verilen salahiyetle, hesabsız 
can ve mal ziyan etmekle beraber 
yolumuzdan şaşmıyacağız. Bu dere· 
ce fedakarlığın şimdiye kadar mi~li 
görülmemiştir. Mesuliyetim, beni 
vazifemden kaçmama asla müsaade 
etmez. Carpışacağız ve Çini nihai 
zafere ulaştıracağız. Müstakbel mü
cadele ve mukavemet için Nankin 
veya başka bir şehirde değil bütün 

Çinde. köylerde devam edeceğiz. 

Ve şurası muhakkaktır ki, Japon 
askeri yorulduğu b!r zamanda Çinin 
nihai zaferi başlıyacaktır. Nihai za· 
ferimizden eminim ve bunun Çin 
ülkesinde bir güneş gibi parlama· 
sını temin edeceğim. Enternasyonal 
zecri tedbir ferin kendilerini gös· 
termiş olduklarını söyliyemem. U· 
kin adalet, efkarı umumiye huzurun
da çok açık bir şekilde tecelli t de 
cektir. 

.. Ziraat mektebi 
dürlüğünden : 

mu-

1 - Mektebimiz talebesi için 
mühürlü nümunesi mektepte mev· 
cut yerli fabrikalar mamulatından 
ğri renkte 275 metre kumaş 13 -
12 - 937 tarihinden itibaren 29 • 
12 · 937 tarihine tesadüf eden 
çarşamba gününe kadar 15 gün 
müddetle açık eksiltmeyekonulmış 
tır. 

2 - Eksiltme vilayet ziraat 
müdürlüğünde toplanacak komis. 
yon tarafındı.o yapılacaktır. istek 
lilerin kumaş ve şartnamesini gör
mek üzere pazardan mada her gün 
mektep müdürlüğüne müracaat et. 
meleri ve ihale günü ' ·o 7,5 nisbe. 
tinde dipozitlerini malsandığına 

yatırarak saat 15 de komisyona 
müracaatları ilan olunur 8797 

15 - 18 - 21 -24 

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık· 

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

lstiyenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 

Türbözli 

Yerli malı Adana Borsası Muameleleri 

- ikinci •ahlfeden artan -

Satılan miktar 
Bir fabrika düşünelim ki, modern CiNSi En az En çok 
esaslara göre kurulmuş, rasyonal ı··=·"K""-=""'ıı;===-·u1c· '""-=~ ı~~~ıc.;,,·==,,;...s~.=· ' A. ==s"".=t=====ıc-;ı.~===I 

apıma pam 
çalışmalarla bol imaiat yapmakta· Piyasa parlatJ • 2 2--- -25,12-ı-------
dır. Bunlar, her fabrikada aranılacak 11 -•p-'iy'"""a:;;.s::..aLıe=m:.:;i::!!ıic:....!,!...' -- 20 - --------• 

meziyetler olmakla beraber, mües- iane ı 
sesenin yaşayacağına birer delil teş iane 2 
kil etmez. Modern endüstrinin en Ekspres 

h
. 1 Klevlant -33 mü ım •şartı, muame atına piyasa ve ı---------.:.....:;;;. __ ....ı_"".""" ___ ...:_ ________ , 

pazar temin etmektir, Netice, yal- Y A P A GI 
nız yapan değil yaptığını ucuza mal l..,.B'°'ey'-a<=z------1 ---.,----,ı.----------I 
edip satabilen fabrika yaşar. Ucuza Siyah _.---- ---- -

maleden diyorum; İşte bütün sır bu. Ç 1 G J T 
radadır. Satış :sanatının sırrı, iyi ve Ekspres --''----;,,-..:.... ___ 

1 

_______ _ 
ucuz mal tanıtmaktan ibarettir. iane ---------I 

D 1 t S.. b Yerli "Yemlik,, 
ev e , umer ank kanalının j--

d 
"Tohumluk., 230 __ _ 

ayır ığı muazzam milyonlarla asır· " ' 
lık endüstri planlarını yıllar içinde :-1 lJ B U B A _T_"-7 _______ _ 

b 
&~~K~s 

aşarmaktadır. Ve her yıl, yurdun 
h 

.. Yerli 
er tarafında, her çeşit sanayie aid ----" .. ---,M;..,=en.:.:.t-an-e---I---- -----1--------

---·---- ------ ----------1 

bacaların yükselmekte fabrikaların Arpa 
işlemekte olduğunu biliyoruz, Fasulya 

Atatürk'ün, ulusa bağışladığı -;:y-ru:i-ıa'>'ı'-"-------I------ ______ , 
-.o~ı-------- ------1-----1 

bu eserlerin değerleri hakkında söz -.:K-::e:'.:"ıce_-,-, -----1----ı-----ı 
uş yemı 

söyfemeğe aciz :duruyorum• ll-"iK7.e:7te~n'--;-,toTh-um-u----1------l------:--------

Altı yüz yıllık saltanatın bırak !::::~M~er;c~im~e~k~~~~::::::::::::::::::: :::::::::=--·---==~ıl·=-~------
tığı harap yurdda fabrika bacaları • Susam ' ,-
değil, tüten köy bacaları bile ara· U N 
mak manasızdı. ~ 

Baca, hür ve müstakil havaların 
estiği ülkelerde tüter yükselir. 

Yabancı sermayelere, yabancı 
mallara ve menfaatlara pazar olan 
yerlerde baca tütmez. 

işte sanayün milli bir iş, yerli 
malının milli bir dava olduğu bunun 
içindir. 

Mallarımızı tanıyalım; onları 1-er 

1 
~ -;=; t-nSı-;m..,.it'-,..,...._,,,...!!."~~-- -----ı 
- D:"lrt yıldız Cumhuriy,e_t ___ ,---

~ ~,,~---'---"---...'!...----- ·---~- ı·uç " ,, __ t 
Simit .. 1 

Liverpol T elgraflan 
17 I 12 / 1937 

Kambiyo ve Para 
lş Bankasından alınmıştır. 

1--:-::---------,-:::S•:::•:::<lm::._~Pene 
türlii kusurlarile - varsa - bile Hazır j 

4
4 1 75 -Liret j \ 

bile, seve seve kullanalım. Bu, her ' !ı... Kanun vadeli 63 l-iR"'°a.;;;y~iş_m_a~rk _____ -ı- 98 

Türk için milli bir ödevdir. l--:-M:-a-rt-va-d::-e-li---'---ı--4:......~ 67 Frank ( Fransız ) 23 60 

M. Fahri Gu
'aer --- Sterlin ( İngiliz ) 624- 00 
1 - · _H_in_t_h_a_zı_r _____ 1_..:....4;___ı 1~ Dolar (Amerika) ""Sö- 00 

Nevyork · 8 10 Frank ( İsviçre ) 

T. H. K. Adana 
Başkanlığından : 

şubesi 
.' 

ilan -------., 
EKSiLTME ŞARTNAMESi i Türkiye Cumhuriyetinin devletçiliğe ait bütün sanayi ve fabrika tesi-

Adanada inşa edilecek Türkkuşu satını yüksek sermaye kudret ve idare kabiliyeti altında toplamış olan 
binasına ait_ eksiltm~ .~a.~tnamesidir. : • .~üm~r ~ Bankın t~kil _e~tiği "-- Gün. ~igorta şirketinin bu kere Seyhan 

1- Eksıltme goturu olarak ve \ vılayetı acentalık vazıfesını deruh~e elmış olan Külek Limited şirketinin 
kapalı zarf usulü iledir . 

2- Eksiltme 10-1-1938 pa i Muhterem Adanalılarımıza hitap ve ilanı 
zartesi günü saat 15 de Adana T. J . 

H. K. şubesinde yapılacaktır. lstinad ettiği sermaye kuvvetin_i doğ, udan doğruya Sümer Banktan 
3- Eksiltmeye aşağıdaki şart · J alan ve gayesi millicilik olması dolayısile efrat v~ milletin en küçük zara-

ları haiz olanlar girebilir : I rından Ciz malı derecesinde müteessir olan • Gün • Sigorta şirketi gerek 
A-Kanuni ikametgahı olmak lıarik, nakliyat ve gerekse kaza ve nakliyatta üzeri-ıe aldığı ödeme ta· 
B-Türk olmak . 1 ahhüdatını derhal ifa eder. Mallarını, canlarını böyle şirkete sigorta etti 
C-Halen inşaat müteahhidi renlerin her suretle memnun ve müstefit olacaklarını ilan eyler. 

18 Kanunuevvel 1937 

r----~~~~~~~~~~~~------

1 TÜRKSÖZÜ 

jMatbaacılıkj Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

bir cild renkli ve zaıil 
• 

bir kapak bölgede aP· 
cak Türksözünde ya 
pılır. 

Resmi eurak, ced· 
veller, defterler, çekle;• 
karneler, kağıt, zar ' 

kartvizit ve bifurııuııı 
tab işleriniz, en kısıt 
bir zamanda en nefhjs, 

"f u bir şeklide en zarı 
rufatla Türksözünde ya· 

pılır . 
Türk. sözü matbaa· 

sı "Türksöziinderı. baŞ· 
ka her boyda gazete 
mecmua, tabeder. 

Somikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten 
,. ' 
arı 

saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır . 

olarak top· 

7967 63 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşısında 

---~------~·-------------" 

sız DE ; BENiM 
• 
GB 11 

olarak faaliyette olduğuna dair res-1 8808 18-21-23-26 
mi vesika ibraz etmek. !,,_ ______ , _____________________ , 

O-Şimdiye kadar bir defa 
en az ( 25,000 ) liralık resmi bir 
bina inşaatı işini muvaffakiyetle ba. 1 
şarmış olduğunu isbat etmek. 

E Doıdüncü maddede ya
zılı muvakkat teminatı vermek. 

F - Mukavele müsveddesi ve 
ona merbut bilcümle evrakı görüp 
imza etmek. 

4- Bu işin muvakkat teminatı 
'it 7,5 he~abile 2174 lira 81 ku· 
ruştur. 

5- istekliler muvakkat temi ~ 
nallarını eksiltme saatından bir saat 
evvel T. H. K. Adana şubesi vez 
nesine yatırarak alacakları makbuzu 
ve 3. maddede C. ve D fıkralarında 
yazılı vesaiki teklif mektuplarını ha· 

il vi kapalı zarfla birlikte eksiltme sa· 
atında T. H. K Adana şubesinde 

1 toplanacak eksiltme komisyonuna 

1 

tevdi edeceklerdir . 
6- Kati ihale Türk Hava kuru· 

1 mu Umumi merkezinden sorulduk-
1 tan sonra yapılacak , 
1 18-23-28-2 8807 

1 

1 . Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rif at eczanesidir 

KAY AD ELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su 
farı ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN ıçınız • 

KAYA DELEN 
KAYADELEN su· 
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has. 
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KAY A:)ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Tıan~itleri : Mersin ve 
Adana KA YADELEN depolarıdır. l;"lüyiık damacanalar: 100 kuruşa ev
lerinize gönderilir, 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8495 94 

-Dr. Muzaffer Lokman -
Hastalarını her 

kabul etmektedir. 

.. gun eskfmuayenehanesinde 

İÇİNİZ! ... 

MÜRACAAT: Rıza Salih Saray 

( Telefon No: 265 ) 14 . . 30 

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

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü ,.. 
Adana Türksözü matbaası -

SA 

lı. 

t o 

lıılu 

ti 
aş 
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hu 

de 
IJ\ 
ıç· 

\ı 

la 
b 


