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Suriye Başvekili şehrimizden geçti 
goyu·mudafaaya HARBı 
Belçi~.a Kon- 1 jlsPANYA~I Hükümetçiler 

TA TÜRKLE SURiVEi ~:,~~.'.:~'.~~:;.- ~e doğru 
B. VEKl.Lı• ARASINDA j ~~;r,gazetesinde şöyle bir haber 

gidiyor 

'' SURiYELiLERi SEVERiZ ONLARI 
MESUT GÖRMEKLE BAHTiY ARIZ 

AlmBRyanın müstemleke iste. 

mesinden heyecana gelerek, Belçi 

ka, soıı günlerde kendisine Berlin 

tarafından verilen teminata rağmen, 
hiç bir tedbiri ihmal etmemek isti-

Peruel dün hükümet kuvvetle
eline geçti • • 

rının 

Madrld : 23 (Radyo) -Kanlı çarpıfmalardan sonra Peruelln 
Cumhuriyetçi kuvvetler tarafından remen lfiial edlldliil blldl· 

yor · rllmektedlr. 
Daha şimdiden, Belçika kongo· Peruelden kaçamıyan asiler esir edilmektedirler. Çarp•f· 

sunun müdafaası için tedbirler alın· malarda asi kuvvetlerden 1500 klfl esir alınmıftır. General 
mıştır • Nlnjana Pruelln zaptının cumhuriyetçi ispanyası için ileriye 

hat ag da vaz ig et )Ankara temas/ arı ---Ge-ri-si _dö-rd-ün-cü-sa-hi-fed_e __ a_t•_•m_••_m_u_hı_m_b_ır_a_d•_m_a_•d_uıı_unu söy••m•ktedır. 
Antakya : 23 ( TÜRKSÔZÜ muhabirinden ) - Ha

taydaki bazı un<urların yeni rejim aleyhtarlığı ve rejimi 
darbelemek teşebbüsleri bir an tavsamış değildir . 

Haber aldığımıza göre, Arap propaganda ve neşriyat 
bürosu, Filistinde olduğu gibi İskenderun Sancağında da 
bir büro tesisine karar vermiştir. Büro , Sancağa ait bi
liıınum evrak, vesaik ve hartaları toplıyarak Sancağa 
dair en doğru haberle b'rlikt<! neşredecektir. 

Bundan başka büro büroşürler ve defterler de bas. 
!ıracak ve talebeye tevzi olunacak olan bu defterler üze
rine " Ey talebe gasbolunan lskenderun Sancağını unut 
tna ., ibaresini yazdıracaktır. 

Suriyenin her tarafında olduğu gibi Antakya ve J,. 
k~nderunda da Komünist teşkilatı resmen faaliyete geç
miş bulunmaktadır. 

Evvelki gün lskenderunda neşrolunan bir Komünist 
beyannamesinde halk İtalyan ve Alman Faşizmine karşı 
bir!eşmeğe davet edılmekte, Komünist partisinin Sanca)<ta 
kan ve karışıklık istemediği , sulh ve sükun arzusunda 

Suriye Başvekili Bay Cemil Mürdüm dünkü Toros 
Ekspresile Ankaradan şehrimize gelmiş ve Halebe geç
miştir. Başvekili, Vali namına Emniyet Müdürü Bay Nec
meddin karşılamış ve uğurlamıştır. 

Ankara : 23 ( Radyo ) - Reisicumhur Atatürk Şe· 
hir Lokantasında davetlilerile bulunurlarken bundan ha. 
berdar olan:Hariciye Vekilimiz Rüştü Aras , ve Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya ve Suriye Başvekili Cemil Mürdüm 
ile bırlikte Lokantaya gelerek Suriye Başvekilini büyük 
Şefe takdim etmişlerdir . Büyük Şef Suriye Başvekilini 
seyahat arkadaşı Ali Aslanı yanlarında alıkoymuşlar ve 
mükalemede bulunmuşlardır. 

Büyük Şef bu mükalemeleri arasında Suriyelileri sev
diğini, onları mesut görmekle bahtiyar olacağını Cemil 
Mürdüme söylemışlerdir . 

t"'.-..~lduı!,·~ ydlılmaktadır 1 

Ankara : 23 ( Radyo )- Suriye Başvekili Cemil Mür
dünıüo Ankarada Ricaliınizle yaptığı görüşmeler hakkında ı 

bir resmi tebliğ neşredilmiştir. Bu resmi tebliğde, Suriye 
Başvekilinin , Hariciye Vekilimiz Rüştü Aras , Başvekil 
Celal Bayar ve diger Türk Ricali ile görüsmeler yaptığı, 

( Gerisi içeride ) 

• 

Suriye muahedesi tasdik edilirse 

Cezire ve Cebelidü
ruz isyan mı edecek· 

-----·-· 
Faşist parmağı işe karışınca ! 
Şam 23 [ TÜRKSÔZÜ muh;,bi· 

rindetl ] - Cemil Mürdüm Pariste 
nıuahede'lıin tasdikinı lemin etm ş 
göıünüyor. 

Fakat h;;ber alıı dığına gere, 
şartlar çok ağudır. Fr.nsa hariciye· 
sinın ileri siirdügü şartlar şunlardır : 

Cezire petrollarının istismarı im
tiyazının Irak Petrolyom şirketine 

•,erilmesi, Suriye Bankası iıntiya~ının 
yirmi sene müddetle uzatılması, Ce
zire Sancağıoa Cebelidüruz ve Ll.z· 
kiyeye mü~abıh ıdari istiklal veril· 
mesi, aka11i}etler hukukunun kafi 
derecede zımııan altına alınması, mu
hafızlıklar kanununun tatbiki, vazife
lerine nihayet verilen Fransız memur. 
!arına teminat verilmesi ve Hatay 
rejiminin tanınması. 

Suriye çıkmazı 

Siyasi Fransız muharrirlerinden 
Grnıan mühim bir makale yaımış
lır : 

Bunu tercün e ederek aynen aşa 
ğıya alıyorum : 

Muahede t<,sdik edılmezse geçen 
seneki mahalli ihtilalin başgcsterme
si ve bilhassa Şam, Hama ve Humus 
mıntıkalaı ında igtişaşların zuhuru 
kuvvetle melhuzdur. 

Bu takdirde Fransız ordusu ve 
idaresi asayişi muh•faza için uğraş
mağa mecbur olacaktir. 

Eger muahede tasdik edilecek 
olursa : O zaman .:ıuriye ittihadına 
karşı cephe alacoic olan ve akalli

yetleri teşkil edecek olan Cezire A
- Berisi dördUncU sahifede-

MUVAZENE VE BUHRAN 
Bu sene başında kalkmıyacak 

Veril1en bazı yanlış haberler 

Ankara : 23 (TELEFONLA) - BugUnlerde bazı gazetelerde 
buhran ve ve muvazene vergllerlnln kalKacaOı hakkındaki nef
rlyat Uzerlne yaptıjjım tahkikattan aldıjjım netice fUdur : 

Buhran ve muvazene ver. 
gllerlnln ay bafından itibaren 
kalkacajjl asılsızdır. Kuvvetle 
tahmin edlldlOlne göre mezkOr 
vergilerin hafifletilmesi ancak Haziran, 
ayında başlıyacak ve şu şekilde ola. 1 
caktır. Şimdiki halde muvazene ve 
buhran vergilerinin maaş ve ücretler 
iizerıne yüz de otuzdur. Bu nisbet'n 
yii< de on beşinin indirilmesi düşü
rülmekte ve bunun da tedrici olarak 
ancak dört senede t•hııkkuk ettiıilc 
bileceği ilave edılmektcdır. 

icra Vekilleri 
Heyeti toplandı 

Ankara : 22 (Radyo) - icra 

Vekilleri Heyeti tıu gün Başvekil 
Celal Bayarın riyaseti altında top

lanmış ve Devlete ait işlerin müzake · 

ı el erini ya pmışt(r, 

Filistindeki 
kani~ anarşi 

Flllstln polfs mUfettlfl 
Bay Şarl Tegart 

Kudüs : 23 ( Radyo ) - Ku 
düste l:ıugün şehıin en kalabalık 
cadddesinde bir bomba patladı. Bir 

Yahudi mağazasının önünde patla 

yan bir bombadan ticarethant kıs· 
mm hasara u~radı ve altı kişi a· 

ğır yaralandı. Zabıta inzil,ati ted 

birlerini gittikçe arttırmaktadır. 

Fran~a tersanelerinde 
inşa edilen Yugoslav 

torpidosu 

Belgrad : 23 (Radyo) - F'ran· 
sanın Nansi tersanelerinde İnşa edil 

mekta elan Yogoslavyanın 'Savaş. 
torpidosu bugün merasimle suya in 

dirilnıiştir. Merasimde Belgrad bele· 

diye reisi, başvekil Stoya Jinoviçin 

zevcesi ve yüksek rütbeli fransıılar 
hazır bulunmuştur. 

Torpidonun inşası için 800 ton 

çelik sarfedilmiştir. Tordıdo •aatta 

"70. kilometre süratle gidecektir. 

Mürettebat kadıosu ise on subay ve 
135 erden .ibarettır. 

Yugoslavyanın 
dış politikası 

Stoyadinoviç mühim bir 
nutuk söyledi 

13elgrat : 23 ( Radyo )- Dünkü 

Millet meclisi mallye encümeni top 

l<ntısında 938 - 39 mali lütç< s! mü 

zakereleri yapılıı ken Başvekı 1 Sto 
yad,novıç Yugosla vyanın harici po 

litikası hakkıııda izahat vermiştir. 

Başvek.lden sonıa sez alan Say 
lav Psiroviç Yugoslavyanın hariçte 

takibed~ceği ~iyaset etrafında şu 

mühim nutku söylemiştir; 

Avrupanın çok vahim bir vaziyet e 

bulunduğu şu sıralarda Yugoslavya 

dış politikasını , tarihi ananelere ve 

ideolojılere c!ayanarak m•ıhafaza et 

meğe mecburdur. Bizler eski dost· 

larımıza sadık kalacağız. Yugoslavya 

komşularile ve bilhassa Balkan ve 

küçük antant devletlerile çok sa· 

mimi bir şekilde dor,ttur. Eğer Av 

rupanın istikrar ve tesar.üJü aı zu eJi

liyorsa milletleri galip veya mağlup 
diye iki kısma ayırmak hiç doğru 
değildir. Yugos ı avyanın, Tuna hav 

zası ve Balkan miiletlerile barışı 
temin ettiği gibi politika şartlarının 
icabı olarak ltalya ile de teşriki me 

sai etmesi makuldür . Zira bugün 

Yugoslavyaya komşu ve dost olan 

ların hemen hemen hepsi ltalya ile 
dost olmaktadırlar. Yugoslavyanın, 
iktisadi bakııııdan, Roma - Berlin 

mihveri etrafındaki devletlerle mü 

nasebatta bulunması icabeder. Yu

goslavyanın bugün ltalya il~ anlaş· 
ması, F' ransa ile olan dostluğuntı 
sekteye vurmaz. Ayni za nanda böy 

le bir teşebbüs dahi hatırımıza gel

mez ve gelemez de .. 

Fransa ile ohn sıkı münasebet 

lerinıiz ve tarihi dostluğumuz, silah 

arkadaşlığımız yine aynıdır. Çünkü, 

Uzak Şarkta acıklı taburlardan 

Japon fırkaları dün 
muhasara edildi 

Amerika filoları dün Uzak şark 
denizine hareket etti 

Uzak şark harbinin akibeti meçhul! 

Londra : 23 (R<dyoJ:- İngilteı e 
ile Hollanda arasıı .da iki mcml< ketin 
teşriki mesaisi etrafında müzakereler 
yapılmaktadır. Deyli meyi gazetesi 
Vaşingtondan : ırrendiğine göre bü
tün tekıiplere rağmen ı' merikan tor
pido muhribi filotilasının sandiyogo
ye gonderilmesi Amerikan filosunun 
Uzak şarkta bir harekete geçeceğini 
ifade etmektedir. 

Londra : 23 ( Padyo ) -- Hankoy 
dan verilen bir habere göre Nankin. 
den çekilmekte olan yirmi bin kadar 
Çın askeri bir Japon fırkasını arka
dan bastırmıştır. Muharebe Çin kuv. 
vetleri lehinde devam etmektedir. 

Şanghay : 23 ( Radyo ) - Otuz 
bin Japon askeri Şanghaydan ayrıl
mıştır. Bunların Şimali Çine gönderil
dikleri kuvvetle ümid edilmektedir. 

Tokyo: 23 (Radyo) - Kötü pro· 
paganda yapmak suçundan birçok 
kimseler tevkif edilmiştir . Bunların 

içinde iki saylav, üç tane üniversite 
profesörü ve birçok müslihane yazı 
yazan muharrirler vardır. 

Ş •nghay : 23 ( Radyo) - Vuhu 

Yugoslavyanın dış politikasındaki 
g~ye, bir takım politikalara ve ya 

hut da gayelere hizmet olmayup Yu 

goslavya emniyet ve asayişini, men· 
faatlerini müdafaa etmek ve kom. 

şularile dost bir surette geçinmek 

hedefini istihdaf eder .. Bizler,bütün 

devletlerle iyi münasebetler tesis 

etmek istiyoruz . Barışı korumasını 
bilen ve bu uğurda çalışan her mil· 

Jetle aramızda bir tesanüt vücu de 

getirmegı arzu ederiz. 

1 
tn t mi ~r~tclı; r.c~ · ı c i d l: , ı J n <Jİ• 

kan v<puı ur.un bayrağını Japonlar 
zorla indirerek denize atmışlardır. 

Yine a}ni hastahanenin bir binasına 
çekilmiş bulunan Amerikan bayrağını 
Japonlar cebren indirtmişlerdir. 

Londra : 23 ( Radyo ) - Şang 
haydaki gümrüklerin müstakbel va· 

ziyetleri etrafında avam kamarasın· 

da müzakereler başlamıştır. 

Londra; 23 (Radyo ) iyi 

bir menbadan alınan haberlere göre 

lngıliz kabinesinin dünkü toplantı· 
sında Akdeniz filosunun Uzak şar

ka gönderilmesine dair bir karar 

verilmemiştir. Bazı müşahidler ise, 

Uzak şarkta mühim hadiseler vu · 
kuunda Akdeniz filosurun harekete 

geçecek bir tarzda hazırlanmış ol

duğunu, lngiltereniıı F' elemenk hü· 

kümeti il.: dcı bu hususta müzakere 

!ere başladığını beyan ediyorlar. 

Va~ington 23 ( Radyo ) - Bu. 

radaki umumi kanaate göre, Uzak 

şark hadiseleı i etrafında lngiltere 

hükumeti kendi donanmasından mü

him bir kısmını berekete getirdiği 
taktirde Amerika hükumeti de filo. 
!arını icabeden mahallere göndere 
cektir. 

Roma: 23 (Radyo) - Tribuna 
gazetesi bugünkü sayısında, dün 

Londra avam kamarasında yapılan 
müzakerelerden bah,ederek diyor ki: 

tlngilız politikacılaıı yarattıkları im

kanlar dahilinde lngilterenin hattı
har~ketini derpiş etmek istediğini 

- Gerisi dördüncü sahıfede-
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Son edebi mUkAfatı alan Roger Martin dUgard 

ALFRED NOBEL 
Nobel mükafatının banisi ! 

1 
Geriye kalan döı t zat, lsvt>ç mü. j 

tefennileri akademisi ve Norveç me. 
busan mrclisi tarafından seçilmek 
tedir. 

Bu ayın on birinci günii yani ge 1 
çeıı cumartesi lstckholnıde "Kenstr" 
hauz,, da beynelmilel Nobel müka 
fatinın tevzi merasin i· in biiyük bir 
debdebe ile yapıldığını haber ver. 
miştik. 

' Vaziyetin yarıldığı zaman lsve ı 
çin bir parçası olan Norveç istik· 
lali kazandıktan sonra da Nobel mü. 
kaf atının trvziindeki hakkını mu ha-

Bu sene de her sene olduğu gibi 
mükafatın müessisi Alfred Nobelin 
vefatının yıl dönümü günü yapılan 
büyük merasim lsveç kralı Gustavın 
riyasetinde Lulunuyo du. 

1901 senesindenberi her sene 
tekerrür eden mükafat tevzii Nobe 
lin bıraktığı vasiyetnamt-sinde istik· 
baldc: de devam edip gidecektir. 
Mükafat tevzii merasimi gürıii yalnız 
lsveçten <lt>ğıl bütün diiny::\ ilim a. 
:Jaınlarından, sanatkarlarından, mü· 
eft:kkiı !erinden bir çokları lstokhol
ne koşup gelmekte ve bu suretle 

merasime nıü-stesna bir zi} net wr· 
rr.e k t ed i ıl e ı. 

Mükaf alın nıürssisi Alfred Nobel 
fevkalade zengin bir kimyagerdi. 
Aslı fsw çli olan kimyager Rusya da 
yerleşrniş ve orada kendisini ve ba· 
basının keşiflerine göre muazzam 
cephane ve mevaddı iştialiye fabıi · 
kalan tesis etmişti.Babasi Emmanuel 
ve kad t' Şİ Ludvik denizaltı gt-mile 
rinin ilk torpilleı ı ile rıitrogligerini 

keşfet miler ve Rus petrolleı inin sev
kini intizama koyın .ı kla uğraşmış 

lardı. 

Alfeı n Nol>el dinamit ve durna 
nsız barutun kaşitıdir. 

Bunlardan lrnşka iptidai mad· 
delerin .. ait bir çok keşifleri de var 
dır. Öldüğü zaman iradından her 
sene tevzi eJilmesini vasiyet ettiği 
1,700,000 lngiliz liralık bir servet 

bırakmıştır. Bu mühim servetin ira 
dındarı hasıl olacak parayla her se· 
ne aş ağıdaki beş mükafaia ayrılıp 
tevzi edilmektedir. 

Birrr mükaf :ıt en son ve müt~ 
!camii fızik, kimya ve tıp keşiflerine 
bir miikafat en güzel ve en yükst!k 
fıkirleri muhtevi edebiyat ese rin<.', 
bir mükafat d<ı milletlerin kard e ş · 
lığine ve bütün dünyada sulh f ıkri · 
nin esaslanmasına şahış ve teşekkül 
lere tahsis edilmiştir. 

Kını bılir Nol:>el, bdki bu son 
mük5f.:ı t il t! ke~ fe tiği insan öldürü 
cü m' i ide• i .-n dolayı duyduğu 
vicdan azabını t eskin etmek iset 
miştir. 

faza etmiştir. 

19D 1 senesinde ıı b.~ ri tt vzi edi· 
im Nobel mükafatı listesi arasında 
ptk tabii olarak dünyanın en mulı 
terem adamları bulunmaktadır. 

Bunların arasında kadın olarak iki 
dda (birisı 1903 de , diğeri 1911 
de ) mükafata nail olan radyom 
kaşıfı meşhur madam Küıy vardır. 

Fızik mükafatı ilk defa olarak 
1901 de röntken kaşifine sonra / 
1903 de Küri ve karısına. daha son· 
ra Markoniyr, yine madam Küı iye 1 

ıkinci defo, bundan sonra da A) niş l 
tayin vesaireye vt-rilmiştir. 1ı Tıp .mükafatını alan me~hur ze 
vat arasıııda Koh (1905), Btrig 1901 
Mençikof ve Erlih ( 1907) vesaire 
varJır. 

Edebiyat mükafatı alanlar ara· 
sında Bergson. Mistral, Sienyo"iç 1 
( Kovadis müellifi ) Hautman. Selma 
Laı kele.f, Kiplirıg, Hamsun, Romen, ı 
Rolaıı, Annatol Frans, Bernard Şav, 
sinkler Luiz gibi me~h·ır kimseler 

· göze çarpar. 
ihıyet sulh ıniikafatı bir çok 

dt'f al ar beynelmilel sulhcu kurumla· 
ra vermiştir. eski Amerika Cumhur· 
reisi Vılsonun müdahalesiyle büyiik 
muhart:be hitama erdiği kanaali}'le 
Vilsona da bu mukafat verilmiş
ti . 

G~çen seneki sullı mükafatı Al · 
man O~zekiye verilmiştir Fakat 
ÜsFzki l ugün Almanyada n.üıteci 
sayılarak birçok kayıt ve kuyut al· 
tında yaş:\maktadır. 

ilk bakın ihraç ettik 
1 

lstanbul : [Hususi] - Türkiyedcn 
dış memleketlere ilk defa olarak 
yarin bakır ihraç edilecektir. Aıııe · 
r ikaya gönderilecek olan ilk ı ıarti 
400 tonluktur ve Etibankın Kuvar s· 
han maden ocaklarında kurduğu iş . 1 

)etmenin ilk mahsulüdür, 

Bakır, dünya piyas :ı sında umu· , 
miyetle çok aranan madenlerden ol. 1 

d u ğ u için bakırımıza karşı Amerika 1 

dan ve Avrupadan bir çok ıstekler 
vardır . 

Belediye kömür 
narhını indirdi 

Diin toplanan belediye enciime
ni şt:hıimiz·n kömür vaziyt-tini ted 
kik etmiş ve piyasada ihtiyaca teka 
bül edecek kadar kömür bulunduğu 
görülmüştür. Kömür fiyatlaıında 

görüler. tenezzül dolayı5i ı le evvelce 
on gün için verilen yedi kuruşluk 

nar hın fazla olduğu anlaşıldığın'1an 

bu naı lı çuval ile satılan kömür la 

için bf"ş ve perakende satılanlar 

için de altı kuruş olaıak tenzil edil · 
miştir. Esast"n belediyenin anlaştığı 
bir kömür tüccarı hafta la bir va· 
gon kömür getirerek bt:lediye 
namına dört buçuk kuı uş üurinden 
çuval ile satmaktadır. Şu vaziyete 
göre kömür fıyatlarının günden gü 
ne düşme~i de beklenilebilir. Pek 
tabıiclir ki bel 0 diyemiz fiyatları 
muntazaman takip edecek ve lüzu· 
mu halinde nathı indirecek veya 
büsbütün kaldıracaktır. 

Ağbağ lağımı 
temizletilecek 

Şehrimiz kanalızasyon işlerine 

belediyemizin büyük bir ehemmiyet 
verdiği ve bir çok kanalların y3p1l 
<lığı malümdur, 

Bu aı ada dolmuş veya dolmaya 
yüz tutmuş lağımları da temizlemek 
tedir. t u cümleden olmak üzere ağ 
bağ lağımının dolmuş lıir halJc ol· 
duğu görülmüş ve temizletilmesine 
karar verilmiştir. 

Okullarda muayeneler 

Şehrimiz ilk okullarında sıtma 

miicadelesi doktorları tarafından 

sonbahar sıtma muayenelt!rine baş· 
lanmıştır. Çocuklardan sıtmalı ve 
dalaklı olanlara öğretmenlai tara 
fından muntazam surt>tte kinin aldı · 

rılacaktır. 

Maarif Eminlikleri 
Yeniden ihdas edileceği 

haberi dogru değildir 

Kültür Bakanlığı teşkilatının ve 
mevcut teşkilatın genişletiltceğini 

yazmıştık. Bazı lsta n bul gazeteleri 
lağvedilen Ma~ ıif Eıninliklerinin ye· 
ni<len ihdas edilec·· ğini ve ilk t~d 
risat müfettişl erinin de buray ~ ağ · 

!anacağını yazmaktadır. 

Diin Ankaradan yaptığım ı z tah 
kikata göre, Maarif Eminlikleri lağ 
vedilmiş olcluğuııdan bir daha 
kurulmıyacaktır. Ve yeni teşkilatın 
Maarif E ninliklerile alakası yoktur. 

Vil a yette imtihanlar 

Vilay. t evrak ve ıııekıu l,j ka 
l e nıl cıirıJe münhal olan iki katiplik 
için yapılan imtıhana iiç lise mezu 
nu ile dört orta okul nlt'ZUnu gir 
miş ir. lmtıh'lrı e.ırdklaıı tedkık edil 
nıekl t dır. 

----------------------
nisbeti diğt-r memleketlerdekine nis 
betle çok fazlJdır: Bu iJ.a1 e arasın · 

da ıkti-;adi bakımdan nıühim kolay
lıklar t. min ettiği için, maliyeti de 

Bu biiyük mükafalın müessisi 
vasiyetnam !sin<l _ kendisini böyle 
bir harekete sevkt:den şeyin ne ol · 
duğunu anlamak için bir çok mü· 
tef ennilerin müteft>kkirlerin fserleı ini 
ikmal etmek üzere maddi vesaitten 
mahrum uulunduklarrnı söylemekte 
idi. Şurasını da unutmıyalım ki bu 
mükafata nail o lanlardan birçok 
ları maddi yardıml;ıra muhtaç olını 
yan kim ele ı olduğu i ı;in 200,000ial- 1 

tın fıranklık mükaf Jtı, yalnız kazan
mak şartile iktifa e<lip parayı ayni 
maksat uğruna feda etmişlerdir. 

1 azaltmakta Jır. 

Şim .Jilik ya!nı z , Kuv.ushan ma· 
deni işlemeye başladığı için bu ta 
lepleri kısmen karşılamak miimkün 
o•abilec·ktir. Fakat, kısa hir faman 
sonra devamlı bakır ihraca tına baş· 1 

!anacağı muhakkaktır. ı 

Bu vaziyet beş kişilik bir heyet 
tarafından idare edilmektedir. He 
yetin reisi her zaman f sveç tahtında 
bulunan zattır. 

Pnnuııla IJ <-ıal er lc!>İscıtın yeni 
kuıu'ınıış ofm?sı maliyt t fiatırıa te 
sir t ~1 , cektir. Buna rağmen, Lakır · 

larııııız diinya piyasalarında iyi fıat 

bulabilecek vaziydtedir. 
İlk parti, ya ın Amerikan \'af ur 

kumpanvaı, ının E ... bnıila i"ıninde· 

Erganid e kurıJ!makta olan yeni& 
te.sisa t ve izabe ocaklari Littikten 1 

sonra ve burada da istihsalata ge· 
çİlince, bakır madenlerimizin en ba· 
şında Yt'T tutacaktır. 1 

ki vapuru ile Nevyoı ka göndcrile
aektir. Bakır madenlerimiıdeki maden 

Portakalların 
standardizesi 

Vekalet Dörtyola iki 
mütehassıs gönderdi 

Birçok thraçat maddelerimizde tatbik edilen atandardlze
den çok iyi neticeler ahndıjiı için iktisat vekAletlnin portakal 
ve mandallne lhracak maddelerlmlzln de standardlze edilme
sine Karar verlldlölnl yazmıştık. 

DUn Ankaradan fehrlmlz --------------
ıktlsat dalrelerlne gelen mafQ. 
mata göre, ihracat konturolö. 
rlerlnden Uç mUtehassıs porta
kal ve mandalinelerimizin vaziyt-tini 
tetkik etmek iizeıe Döıtyola 
gönderilmiştir. 

Bu nıütahassıslar orada Lir ay 
kadar kalarak bu mıntıkamızın por 
takal ve mandaline istihsalatıııı ar. 
tırma irn"anı olup olmadığını araş· 
tıracak ve alakadar müsıahsillerle 
görüşeceklerdir. Bu gôrüşmeleıden · 
sonra Vekalette geniş bir rapor ve
rilecektir. 

iktisat vekaleti bir taı aftan tet 
kikat ile meşgul olurken diğer ta 
raftan bazı alakadarlar Cezayiıin son 
zamanlarda bilhassa artan portakal 
ihr acalının vc.ziyetini tetkik etmt>ğe 
başlamışlardır. Eu hususta iktisat 
Vekaletine ayrıca rapor verilecek 
tir. 

Mahkemelerde 

Azılı bir katil 

93 yılında Akarcalı çiftliğinde 
Aliyi tabanca kurşunu ile öldürmek 
ve Ahml'di kazma ile yaralamak ve 
bu arada Fatmayı kaçırmak suçların 
dan zannaltına alınıp mezkur tarih 
<len beri firar halinde iken eniş 
tesini öldürmek suçundan Kozan a· 
ğır ceza mahkemesinde duruşması 

olduğu, yapılan tahkikatle anlaşılmış 
bulunan F ekenin Belen köyünden 

Ali oğlu Ramazan ve diğer adı ls
mailin duruşması şehrimiz ağır ceza 
mahkemesinde başlamak üzere Ko· 
zandan şl'hrimize getirilmiş v~ du 
ruşmasına ağır cezada başlanmıştır. 

Kaıi) lsmailin dünkü duruşma· 
sında amme şahitlerinin diı lenıı , esi 

için mulıttlif mahkemelere talimat 
yazılmasına karar vnilerek duruşma ı 
başka güne hrakılmıştır. 

Daktilografi 1, ursu bu- j 
gün derslere başlıyor 

Halkevimizin bayanlara mahsus 
olmak üzere açac'l2tnı ilan ettiği 
daktilogı afi derslerine bugün saat 

.. 16 c..la t cim okulunda başlanacak-

tır. Derslerin borsa genel sekreteri 
Bay Süleyman Sergici tarafından 
idare rdıleceği ve haftada iki ders 
üzerinden devam edecC'ği haber a· 
Jınmıştır· 

Hayvan kud~z mu 
1 

Kurtuluş bayramı 
hazırlıkları 

Bayrama ! aylavJarım z da 
davet edilecek 

Adanamızın kurtuluş bayramı 
ha21rlıklarına şimdiden başlanmıştır. 

Bu sene bayramın diğer senelerden 
daha renkli ve hararetli geçmesi için 
!azını gelan tt>rtibat alınmaktadır. 

işittiğimize ~göre saylavlaı ımız 
da meıasimd ~ Lulunmak üzere da· 
Vl!t olunacaklardır. 

Aşçı ve kebapçı dükkan 
laı:ı modern bir şekle 

girecek 

Belediye aşçı · ve kebapçı dük 
kanlarının asğari g.!nişliğini tayin et 
miştir. Enci!mence ittihaz olunan bir 1 

karara göre onümüzdeki Hazirandan 
itibaren kebapçı ve aşçı dükkanları 
mutfak, bulaşıkhane ve yemek ma 
halı kısımlarını ihtiva edtcek ve en 
az otuz metre murabbai geniş~kte 
bulunacaktır. 
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Gökyüzü açık, güneşli. Hava 
sakin, rüzgarsız. En çok sıcak gölge· 
de 21 santiğrat derece. 

Ceyhan Halkevi 
faaliyeti neden 
sekteye uğradı 

Halkevinin bütün şube
leri hareketsiz 

Ceyhan : 24 (Humsi muhabirimiz 
den) - Ceyhan halkevi açılalı on ay 
oln uştur; Halkevimiz l u yıl üç kol 
üzerinde faaliyet yapacaktı, temsil, 
köycülükve kitapsaray. 

Temsil kolu bu müddet zarfında 
bir kaç defa temsil verdi ve Dört 
yol, Kadirli kazalaq ile Ayas nahi· 
yesine giderek birer gece kalup o 
ralarda da birer tt-msil verdiler. Hal. 
kevimiz temsil kolunun bu faaliyt'ti 

, mucibi memnuniyettir. 

Hayat gazozhanesi beygiri bir 
çocuğu ısırmış oldl.ğundan hayva· 
nın kuduz olup olmaciığı anlaşılmak 
için müşahedeye alınmıştır. 

Bir ısırma daba 

K;ır~ıy< kada Sı ley nan oğ!u Zi 
ya isn.inde birisini bir köpek ı: ır 

ıı ış ve köpek ı eteriner daiı esince! 
kuduz olup olma dığını anlamak için 

nıüşah !de altına alı11mıştır. 

Fakat ne yazık ki, temsil kolu 
faaliyeti durmuştur. Ct>yhan kasaba· 
sında halktvi gençlerinin her zaman 
hazırladıkları müsame· enin verilmesi 
için ne halkevi ve ne de başka ta · 
rafta bir sahne yoktur, Yalnız, sah 
neli bir gazino vardır, eger halkevi 
bu gazinonun sahibi ile Vdktında an· 
!aşmış olsaydı şimdi sıkıntı çekilmez 
ve temsil kolu faaliytti de tatil edil . 

' d" mez ı. 
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KOMŞU BASINDA 

Türkle, gili -. ..,.. 
} 11111111 g11:.etelerı, } 11Hı 
l ı 11,. '/ üı kçe l'e 1 ııf'Ç" 
rı§tırdığ11ıd11n bahseıaekl 
hızım gılıı dıl/eri11İ ıem 
rrır{!r. halkı teşı·ık •unr 
ılır. Bir r una11 gaı>teSI 
bu lııwısa dair ~·ıkar yo 
oynrn terciimc cdi) orJ:. 

1 
d 

k apadokyalı l:iir dost• ~ 
nancadan ecnebi kelıfCııt'a 
rini çıkarwak için blt 

uğraştığırı yazm:ıkta••ır. 

iı 

Ben mücaddc!me devam e , 
ğim. Bizde ecnebi sözleri kulh11 

sı 

artık moda olmuştur. 

Geçen ayın sonlarına doğl'l 
gar ııasyonalistlt'ri bile fesih 
nanca konuşurlar ve soy::ıdla 
" idis " ekini .ilave ederlerdi. 1 
buki bu gün Atinada ~ile " oğ 
ile biten soyadları pek çoktur. 

1922 de Türkler ittifak akd 
mek Üz.!re lstanbula gelen Bulg 

bangerlerinden Kalçef , eski Yuoı 
cayı bildiğini iftihar ederek söyl 
yordu. . 

Bizdeki dil anarşisi yüzündı.' 
Pontos, Kapadokya ve Karaman ııı 

hacirleri, bir taraftan Türkçe l or u 

şurken, öte taraf tan da Yunanca Y 
rine Bulgarca öğrenmektedirler. 

Miicadelemize devnm ederkerı 
dilimize giren bu kel:meleri birer 
birer teşhir edeceğiz. 

Türklerin bile ho~ıına gitmiyrP 
"ergen" v. s. gibi " Arapça~ 
Türkçe " . kelimeler, şık bayanları 

mızın ağızlarını çirkinleştirmektedir 
Önünde " i " ekini gördüğümiit 
her kelimeyi Yunanca sanıyoru11 

Türklerden örnek olarak bun! 
dilimizden çıkarmayı tavsiye et· 
memize her halde ( S o n 
Posta ) gazetesi kızmaz. Mahsu1i, 

madeni, uslubi ve bundan çıkarılan 

sulupono sulupyazo fıilleri ile sulu· 
poınenos asu'upotos v. s. kdimele· 
rinin dilimizde ne işi vardır? 

Karadeniz mahsulü dc!rnek olan 
( Pontrka ) kelimesinden alınmış o-

lan ( fındık ) ve buııdan fındıkçiş 
v. s. keliım·ri dilim;ze Türk kanalı 
ile girmişlerdir. Her gün bir çok ya· 

bancı kelimeler dilimize g:rmekte. 
dirler. Maalesef üniversite profesör. 
lerimizdrn bir kısrr.ı det l öyle keli. 
meler kulhnmaktadırlar. 

M. Aloshopıılos 

Keza köycülük kolu dahi şu on 
ay zarfında ancak bir defa bi. il< 
köye gitti ve ondan soııra IJir dahı 
gidilmedi. Şimdi kış m vsiıni olması 
dolayisiyle havaların yağınurlu ve 

yolların ç~murlu olduğu göz önünde 
tutularak mazeret s:ıyı'acaktır. Fa
kat bug;ine kadar h:ıvaların açık ot. 
duğu günlerde neden k;:iylere gidi
lertk geziler yapılmamıştır? hatta 
şu günlerde bile şimendüfer giizer · 
gahındaki yakın köylere gidile • 
rek köylüle le temasleır yapılır ve 
köylülerin derdleri ile yakından al.ı 
kaJar olunmak l>ile mü nkündiir. 

Ec;asen köyler merk ·zi kasabaya 
o kadaı da uzak değildir. Uzak köy
lere gidilemiyeceğini kabul edelim, 
yakın, yani, yarım saat veyahut bir 
saat mesafede IJulu•lan köylere de 
gidileınn mi? 

Kitapsaray kc1lıına gelince: Da
ha henüz bu kolda da bir faaliyet 
g0rülmemiştir. Belki halkevine ge· 
len kitaplar IJile gelişi giiıt>l kiitüp· 
haneye konulu}or. 

Hatta önü.nüzdeki lıt ş kanunu· 
sani kurtuluş bayramıııda temsil ko 
lu nuz tarafından ~ir mü -.amı re ve· 
rilmesi ihtimali vardı. Fakat temsili 
verecek bir yerin olmaması yüzünden 
müsamere vermekten sarfı n:tzar e· 

dildiği de ha'>er alınmıştır. 
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Çirkin bir skandal 

Peştede ihtiyar bir 
don juanın yaptıkları 

------·------
İhtiyar kurt, genç kız ve kadınları 

nasıl iğfal ediyordu 

. Viyana ve bilhassa Peşte, yaka· 
sı yıı tılmamış hadiseler yeridir . 7 
Kanunuevvel tarihli Prşte g~zetele· 
tinde görülen şu hadise de cidden 
nazarı dikkate calip bir hadisedir. 

Peşte zabıtası, Kurt Svis adlı 
bir adamı tevkif etmiştir. 

Kurt Svis, elli beş yaşında bir 
adamdır; kendisini idare edecek ka 
dar da vaktü hali vardır. Fakat ka 
dınlara çok düşkündür. 55 yaşında 
ihtiyar denecek bir yaşta olmasına 
rağmen 20-25 yaşlarında kadın 

ve kızlardan bir türlü vazgeçme. 
mektedir. 

Diyeceksiniz ki, 55 yaşında bir 
ihtiyarın 20-25 yaşlarında kız ve 
kadınları kendi zevk ve ihtiraslarına 
alet edebilmek için milyonlar sarfı 
lazımdır. Bu düşünce doğru olmak
la beraber vaziyet, bu ihtiyar kurt 
;ç;n böyle değildir. 

ihtiyar kurt, mevcud servetini 
yaşamak ve genç kadınlarla zevk 
etmek için sermaye olarak kullan 
maktadır. 

Güzel •e işine elverişli bir ika
metgahı vardır! Gayet şık ve iyi gi 
yinir, iyi yer, '.iyi içer 1 55 yaşinda 

bir ihtiyarın 'genç bir kadın ve kız 
.. ıde edebilmesinin çok büyük bir 
masrafa muhtaç olduğunu, belki de 
tecrübelerle anlaşılmıştır, 

Bunun için Kari Rinker adlı genç 
ve güzel zeki, fakat ahlaksız bir de 
lıkanlıyı alet ittihaz etmiştir. Kurt 1 
Kvis, Rinkeri gayet temiz ve güzel 
giydirir; harçlığını da verir, 1 

Bu suretle ihtiyar kurt tarafın 
dan teçhiz ~dile Kati Rinker yüksek 
muhitlere ve salonlara girer va ih · 
tiyarın namı hesabın1 avcılığa baş 

!ar . 
Bu avcılığın tarifini, Kurlun kur 

banlarından birisine madmazel Ed 
vig Trança bırakabiliriz Henüz 22 
va~ında, zengin ve güzel bir kızdır. 

Bu kız diyor ki : 
- Ben bir baloda Karla rast· I 

geldim. Çok iyi giyinmiş, çok nazik 
ve çok sıcak kanlı bir delikanlı ol· 
duğu için nazarı dikkatimi celbetti. 
ilk danst~ seviştik, ikinci dansta bir. 
birimize mülakat vadi verdik. 

Birinci mülakatta, bu delikanlı 
nın terbiyesine hayran kaldim. Ne 
namuslu vaziyet almış idi bilseniz, 
Fakat ikinci [mülakatta vaziyet de
ğişti. Bu defa bıeni bir eve götürdü. 
Bu ev çok iyi tefriş edilmiş, temiz 
bir yerdi. Tam görüştüğümüz sırada 
bulunduğuınuı salonun kapısı açıl· 
dı, içeriye temiz giyinmiş ihtiyar bir 
mösyö girdi ve nelikanlıya : 

- Evimde ne sıfatla bulunu
yorsun, buraya ne sıfatla girdin? 

Diye ağırmağa bağladı. 
" Kari - Aman mÖ>yö.. Rica 

ederim. beni dinleyiniz. Demek iste· 
di, fakat ihtiyar : 

- Sus hırsız herif, Bu kadın 
da senin hırsızlık ortağındır. Evime 
anahtar uydurarak girdiniz, Ben şim 
di zabıtaya telefon edeceğim,. De- 1 

di ve teiefonun bulunduğu ikinci bir ı 
odaya geçti . 

Kari, kısa bir ifade ile bana, 1 
ihriyaıı avutmak teklifinde bulundu. 

1 
Rezalet muhakkatı. Ben ihtivarın 

yanına girdim, boynuna sarıldım, bu· 
ruşuk yüzünü öperek affımızı ricaya 

1

1 

başladım. 
lhti yar l:.u ricamı güçlükle fakat 

beni gayri ahlaki bir yola sevket· \ 
mekle kabul eyledi. ı 

Ben bu günden sonra ihtiyarın 
metre.~i ve elinde oyuncağı oldum. 
Çünkü haberim olmadan çıplak ve 

utanacak halde müteaddit pozlarda 
fotoğrafımı da çekmişti, 

işte Peştenin bu ihtiyar kurdu, 
genç kızları:bu suretle elde ederek 
menfur zevklerini tatmin etmekte 
iken yakayı ele vermiştir, 

'fJğ.lfk..'1 "' 
diyip geçmeyin 

• 
işte 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

• 
grıp 

böyle ba~lar ! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P .ı R 1 N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz! 
AsJ1irin'in tesirli ve hakiki olduğunu El) markası garanti eder. 

Satınalrrken dı~rnda ve tabletlerin ustünde 
E17 markaırnı'! bulunmasına dikkat ediniz. 
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UZAK ŞARKlA 
Bu defada kanton önünde kor

kunç çarpışmalar başladı 
Çinliler Japonları durdurmak için, köy
leri yakıyor, köprüleri berhava ediyorlar 

Şanghay : 23 ( Radyo )- Uzak 
Şark çarpışmalarının en şiddetlisi 

dün Kantonda yeniden başlamıştır. 
Bu muharebe hakikaten çok çetin 

bir safha arzetmektedir. Çinliler bü 
yiik fedakarlıklar göstererek bulun

dukları mevkileri muhafaza etmek 
tedirler. Bunlara mukabil üç Japon 

kolu Şimalden, Şimali Şarkiden ve 
Şarktan bu şehre saldırmak tadır . 
Çinliler Japon ileri hareketini dur

durmak için l:ıütün gayretler ini sar· 
fediyorlar . 

Dün bir Türk 
alimi öldü 

Belgrad : 23 (Radyo) - Yu
goslavyanın meşhur mütefekkir ve 
muharrirleıioden Osman Nuri Hacı, 
yirmi üç gün evvel tutulduğu has· 
talıktan kurtulamıyarak bugün Bel
gradda 69 yaşında olduğu halde 
ölmüştür. 

Nuri Haci şark lisanlarına tema· 
men aşina bir alim olduğu için Mu 
hammed, kuran giti İslamiyete ait 
iki büyük eser de meydane getir· 
mişti. 

Nuri Hacı, yıllarca, Yugoslavya 
nın haftalık, gün:ük, aylık mecmua· 
larında edebi eserlerini neşretmiştir 

Bu meşhur.alimin bir de bahrı
ye isminde kızı vardır ki öpera 
artistidir. 

Yugoslavyadaki 
seylapzadeler 

Belgrad : 23 (Radyo) - Başve 
kil Sto}adinoviçin riyaseti ıılıında 
buırün taplanan heyeti vekile, nehir 
!erin taşma"ıııdan dolayı felakete 
uğrayanlara bir yardım o'mak üzere 
(400) bin dinarlık bir tahsisat kabul 
etmiştir. 

Karadeniıde şiddetli fir
tınalar 

Sı .op: 23 (Hususi) - Karade 
nizde batı ıüzgarile başlayan fırtına 
şiddetini artırmaktadır. Fırtına }Ü· 

zünden Güneysu vapuru yoluna de
vam e lerniyerek şehrimize gelmiş· 
tir. 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

(lstanbul Halk Opereti) 

Deniz havası 
BUyUk Operet 3 perde 

Yazan: Yusuf Süruri 
DENiZ HAV ASI : Muhaı 

ririni!'I Türk operetine hediye ettiği 1 

yırmi üç piye: in en iyisi rn güzeli. 

Bale Oı kestra 

DIKK AT: Yeı ler numaralıdır. 
Kişe saat 14 den itibaren açıktır. 

Telefon No. 266 
Numaralı yerlerinizi erken le 

min ediniz. 
8807 

Japonların ileri hareketlerine ma 
ni.olmak ve dü\manı muvaffakiyet 
sizliğe uğratmak için Çinliler kendi 
menfaatlerini bile çiğnemekten geri 
durmamaktadırlar. Bu arada bir çok 
köyler yakılmakta, demir yolları tah 
rip edilmekte ve köprüler havaya 
uçuıulmaktadır. Tiyengçay demir 
yolunun altına çok miktarda dina· 
mit konmuştur. 

Çin kumandanları Japon ileri ha· 
rekdini önlemek planları hazır la yor 
far. Bu sabah Hankovda büyük bir 
askeri ictima yapılmıştır. 

İtalyan Somalisi 
Alman yaya 
veriL:·cek 

Belgrad : 22 (Radyo) - Roma
dan iman haberlere göre ltalyan hü 
kurneti ltalyan Somalisi müstemle 
kesini Almanyaya teıketmtk için 
ciddi tetkiklere başlamıştır. 

Orduda birçok alaylara 
merasimle bayraklar 

verildi 

Ordu: 23 (Hususi) Birinci 
ordu müfettuişi Orgeneral Fahıiddin 
Altay, Rize, Babaeski ve mülhakat 
!arda bulunan muhtelıf alaylara 
Atatürk namına bayraklar vermiş· 

tir. 
Orgeneral bayrak verme mera· 

siminde orduya ve halka karşı ela 
kıymetli sözler söylemiştir. Ordu 
halkı, Atatürke karşı olan sevgi ve 
saygı(a,ının bildirilmesini Orgeneral 
den istmişlerdir. 

Romanya intihabını libe· 
raller kazandı 

Biikreş 23 (Ra:iyo) - Yapılan 
inıihabatta liberaller kazanmış ve 
113 ayan azası seçilmiştir. 

Ruzvelt -- Londan 

Eski rahip ıeisi < umhuıa 
müzaharete hazır 

Vaşington : 23 ( Racl) o ) 
Amfrikada son Cumhuriyet başka· 
nı seçiminde Ruzveltc brıı nam 
zetliğini koymuş olan London uzak 
doğu ihtilafırın Ruzvelt tarafından 
yapılacak her türlü teş~Lbüse mu 
:ı.aharette bulunacağını vadetmiştir 

Ruzvelt uzak şaı t vaziyeti hakkın· 

da tultrığu haltı lıart ket matbuat 
ve efkarı unıunıiyenin zahir olma 
sında'.l mewnuniyet ızhar etmiştir. 

Yuguslavyada b'r senelik 
ihracat 

Belgrad : 23 (Radyo) - Bu se
ne ikinci kanundan ıkiııci teşrine 
kadar Yugoslavyanın ihracatı beş 

milyar 600 milyon dinara balığ ol
muştur. 

Bu gece nöbetçi eczane 
y, ğcamii civarında 

Alı Nasibi eczanesidir 

Sahife : 3 _ .. _ 

25-birinci kanun-1937 cumartesi 
akşamından itibaren 

Sayın müşterilerinden görmüş olduğu ra ~bet ve teveccühten cesaret 
alarak büyük fed1karlıklar ihtiyarile getirttiği ve bu senenin en son ve en 

büyük şaheserlerinden biri olan ve cihan kadınlarının prestşikarı olup çok 
sevilen biricik erkek yıldız 

ROBERT TA YLOR 
ile şen,r şuh, diller ve cazibedar yıldız 

Barbara Sitavik'in 
Yarattıkları ... ....................................................................................................................... .. 

' ' 
: Namus borcu ! 
......................................................................................................................... 

Filmini sunmakla kıvanç duyar 
Bu film sadece bir aşk, bir macera frlmi d ·ğil hayatı hakikıyrnin en cani 

sahnelerini bütiin açıklığile gösteren muazzam bir eserdir. 
, ................................................................... ~ ............................................... , 
* * * Bu. akşam * 
* * ı Umumi istek üzerine * 
• 1 
t Halkevi Gösterit kolu tarafından t 

i Himmetin Ogw lu l 
* * ..................................................................................................................... 
Telefon : 250 8799 ASRI 

Yar•n~:,~ı~'":~~"?~~!!.e!LJ 
dür. Bunu kutlu\amak için öğleden soııra saat 

' 

14 de Atatürk parkında yapılacak olan . büyük 
törene gelmek en kudsi bir ödevdir. 8827 

-
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Ceza Muhakenıeleri Usulü Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
Kanun No: 3207 Kabul tarihi 71611937 

-DÜNDEN ARTAN-

4 - l\~aznun leıaat ettikten ıonıa ıuc;a nültallık itimada ~a)'an bir 
ikrarda bulun nuş ise. 

Madde 365 - Suçtan zarar gören her şahıs tahkikatın her ha
linde müdahale yolu ile hukuku amme davasına iltihak edebilir . 

Bu suretle amme davasına iltihak edenler şahsi haklarını da j,;-

teyebilirler. 

- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 2 
Madde 3 Bu kanun hükümlrrini icraya icra Heyeti memurdur. 

15 6 1937 

1412 c!e rrrraıalı Cfı ~ui;~crreleıi l 1•c'f. lntr.u 117'1 ~ayılı resmi 
Gazetedir 

( S ON) 

Nalband mektepleri ve nalbandlık 
hakkında kanun 

Kanun No: 3277 Kabul tarihi: 811~11~ 

Madde 1 - Lüzum görüleıı bölgelerde Ziraat Vekilliği tarafından 

nalbant mektebleıi açılır. 

Madde 2 - Nalbandlık yapal.ıilmek için Askeri veya mülki Nalband 
mekteplerini bitirmiş veya kurs görrnuş olmak lazımdır. Ecnebi memle · 
ketlerde nall.ıımdlık tahsil etmiş olanlar ehliyet imtihanına tabidirler. 

Madde 3 - Ndlband mektebi açılan mınlıkalarda ikinci maddede 
gösterilen vasıf ve şartları haiz olmıyan nalbatlar kursa tabi tutulur. 
Kursy çağırılanlardan mazaretsiz bir sene içinde ku· sa gitmeyenler o böl
gı de sanattan mer. fdilir leı. 

Madde 4 - Nal ve mıh yaranlar. nal ve mık yaptıkları yerleri' nal. 
bandlar dükkanlarını, bulundukları ı e•in veleıiner idaresine, yoksa o yerin 
en büyük mülkiye memuruna bildirın ·~e m ·c~urdurlar. Gezgirı nalbandlar 
da bu kayda tabidirler. Nal ve mıh yapılan yerlerı ve nalban:l dükkanla
rını Hu kumet veterinerleri kont rol ederler. 

Madde 5 - Yakılacak ve kullanılacak nal ve mıhların teknik şart ve 
şekillere uygun olması lazımdır. Zrraal Vekaletininin tayın ve ilan edece· 
ği bölgelerde nalbandlar l:.unların haricinde nal ve mıh cakamazlar. 

(SONU VAR) 



Sahife : 

rının 

4 

gümrük resmi 
indirildi 

Türk iye - Polonya arasındaki 
ticaı et i ş l erinin inkişafini arttırmak 
için Polonya hükümeti yünden yapıl· 
mış me . ısucat ile yünden mamul ip 
liklerin kliring yoluyla Türkiyeye ih 
racına müsaade etmiştir. • 

Bu araJa, bazı Türk mallarının 
Polonyaya ithali için kola1lıklar gös
terilmesi de kararlaştırılmıştır. Po• 
lonyaya ithal edilecekTürk malla· 
rından bazı maddelerin gümrük re
simleri indirilmiş ve bir kısmın da 
gün. ıüksüz olarak ithali kabul olun
n ı şlur. 

Gümrüksüz olarak ithal edilecek 
Türk malları kuru kaysi ile yüzde 
on altıdan az alkolü olan ve sirke 
yapmağa elverişli şaraplardır, 

Ankara temasları 

- Birinci sahifeden art, n -

Rüştü Aras, Cemil Mürdüm gö
rüşmelerinde iki memleket mesele
lerinin konu; ulduğu , bund •n sonra 
da hasıl olan mutabakat dairesinde, 
çalışmalara karar verildiği kayde
dilmektedir . 

Suriye Başvekili , saat 20,18 de 
Toros Ekspresine bağlanan hu.us! 
vagonla Suriye ye h ueket etmiş ve 
istasyonda parlak bir şekilde ~ ~ıır
lanmıştır. 

Başvekil garda vagonlarına bi 
nerken askeri bir kıta ihtiram res
mini ifa etmiş ve bando Suriye, Is 
tiklal marşlarını çalmıştır. 

Ankara : 23 ( Radyo )- Suriye 
Başvekili Cemil Mürdüm şerefine 
Dahiliye Vekili ~ükrü Kaya dün 
öğlende Anadolu Kulübünde bir zi
yafet vermişti . Öğleden sonra Su
riye Başvekili Çubuk Barajını da 
gezmiştir. 

!
Japon fırkaları dün 

muhasara edildi 

Polonya maliye bakanlığına mü· 
racaat şartiyle keten tohum tıbbi ne 
batlar, pirinç, balık tozu yapılması 
na yarıyan balık parçaları, yangın 
söndürmeğe yarayan aletler de kul
lanılan miyankökü, kılsız koyun de 
rileri, nebati maddelerle ve tabak
lanmış tabii rankte keçi derisi, tut 
kal yapılan deri kırıntıları, bazı kon· 

1 servelerde kullanılan ve yağ çıkarı 
lan Soya fasulyası gibi maddeL rin 
gümrük resimlerinde tenzilat yapıl 
mıştır. Bu tenzilat boya sanayilnde 
kullanılan muktelif maddelere de 
tatbik olunacaktır. 

Prenses Şivekarın , 
kocası 1 

Bir milyon liralık karşı
lıksız çek vermiş 

1 

lstanbul : [ Hususi J - GP.çel)de 
Şişlide validesi Prenses Nevcivanın • 
yanında ölen ve büyük bir servet 
bırakan Prens Seyfettinin mirasçı· 
!arından Prenses Şivekar , kocası 
Bay llhami ile Fransanın muhtelif 
Kaplıca ve eğlence ş .. birlerinde 
yüksek bir hayat sürüyorlardı. 

- Birinci sahifeden artan -

göstermektedir. 
Çinktao: 23 (Radyo) - Ja 

pon mensuca fabrikalarından mühim 
bir kısmı, amele yatakhaneleri de 
dahil olarak yakılmıştır. 

Japon hükumeti bu büyük soy· 
gunculuğun önüne geçmek için deı
hal dokuz kişiyi kurşuna dizdirmiş 

ve 200 ki:i de yakalanmıştır. 

Şanghay : 23 (Radyo ) - Ja 
ponların bildirdiklerine göre dün 
Japon kuvvetleri büyük bir Çin ta 
arruzunu durdurmuşlar ve geri püs 
kürtrnüşlerdir. 

Japon kuvvetlerinin sağ canahı 
Monakoyu alınış ve sol canah kuv· 
vetleri ise Çarkanı muhasara et
mişlerdir. Çin kıtalaıı ise büyük de
nıiryolunun cenulıunda kain Huşey
furıda tahkimat yapmaktadırlar, 

1 
Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok Satılan miktar 
K. S. /<. s. Kilo 

pamuk -:2s:so~ = 
- Kapım alı 

-Piyasa parlağı • 23 23.~-
Piyasa temizi -19 - 22 .. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlıınt 34.25 34,50 

Y A P A Cı 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ç!CIT -- -Ekspres 
1 -----ı--iane 

Yerli uYemiik,, 1- - ı--.. HTohurnluk,, 2,32 

:-ı U B U B A T 
Buğday Kıbrıs 

--- - ----.. Yerli 
----- ----.. Men tane 

Arpa 
1 Fasulya 

Yulaf --------- -
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu ----

1 
Mercimek - ---

1 1 

. 

Susam 

UN 

1 
1 Dört yıldız Salih 1 
1 üç -

" " • ı / .B ~ • Dört yıldız Doğruluk 
"" üç -"' 1 .. " " c: -

Sımit J :§ ~ I " 
I 

' ·- > Dört yıldız Cumhuriyet -"' " 
I ~ 

._,. 
üç 

1 " .. 
1 Simit 

" 
1 Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
1 23 ı 12 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

~an um f't. rae 

Hazır 

1 

4 86 Liret 
[-f=\98 Rayişmark !l. Kanun vadeli 4 ı7T Frank ( Fransız ) 23 1 58 

Mart vadeli __i_, 76 
Sterlin ( İngiliz ) 624- ·aa· 

Hint hazır _ 4 _ 125 Dolar ( Amerika ) 79- 95 --- -Nevyork 8 26 Frank ( isviç!!) 
1 -• 

1 
KAYADELEN A- K KAYADELEN su 
manos tepelerinden A lan ve gazozları sıh-
en fenni cihazlarla hat ve gençlik kay 

kaplarla nalıe: y ııağıdır • Daima KA ve 
dilen sudur . A YADELEN ıçımz . 

' • 

K A y A D E L E N 
KAYADELEN su E KAYADELEN su-Fraıosız gazetelerinden alınan 

malu nata nazaran, Prenses Şiveka
rın kocası oralarda kendıni Prens 
gilıi t anılmakta inıiş . Dehşetli ku 
mar ve eğlence !erile meşhur olan 
Dovil şehrinde Prensesin zevci Bay 
llhami kumarda büyük zararlara gir 
digi gilıi, çok masraflı hayatına da 
haftalarca devam ettiğinden lıir mil 
ı on franklık karşılığı olmıyan çek 
çekmek suretile borçlarını kapat
mıştır. Çekleri alanlar bankaya mü
racaatlarında karşılığı olmadığını an 
!ayınca adliyeye müracaat etmişler 
dir. 

Hankov: 23 (Radyo) - lngil
ter, hükumeti Japon gemilerinin 
Haııko\'da lngiliz kara sularına n.ü 
saadesiz olarak giı dikreıini protes
to etmiş ve bir daha böyle bir ha 
disenin tekerrür etmemesi için 

1 j lan ve 
sıhhi ve 

gazozları en L !arı ve gazozları e· 
tabii has. vinizc kadar gönde-

Prenses Şivekar, bu vaziyetten 
kocasını kurtarmdk üzere kaybedi 
len bir mily,ınuıı kumarda gittiği 
iddiasını ileri sürerek işi kanunda 
cezai maddesi olmıyan kumar borcu 
hali ıe getirmek istemiştir . Dava
cılar, çeklerle ö:lenen borçların ku
mardan fazl~ Prensesle zevcinin 
sürdükleri lüks hayata sarfolundu
ğunu ve cürmün karşılıksız çek çek-\ 
mek cürmü olduğu cevabını vererek , 
Prensesi müşkül mevkie koymuş
lardır . 

Prenses Olvlye bugün 
Mısıra gidiyor 

Meı hum Prens Seyfettinin re 
fikası Prenses Ülviye biraderi Se
mih Mümtaz ile birlikte bugün şeh 
rimizden Mısıra hareket edecı-ktir. 

Prenses Ülviye Mısırda kanuni 
yollarla miras faerindek ~akkını 
arayacaktır . Malüm olduğu üzere 
Prens Seyfettin kendisile evlendiği 
zaman, Prensin Mısırdaki varisleri 
bu izdivacı kabul etmemişler, Mısır 
mahkemesinden bu hususta Lir de 
l.arar almışlardı . Prenses Ulviye , 

teminat i ; temiştir. 

Belçika kongoyu 
müdafaaya 
hazırlanıyor 

-Birinci Sahifeden Artan-

Bilhassa hava kuvvetleri takvi 
ye edilecektir. Uzun mesafelere ke · 
şif hareketler yapılabilecek tayya
rr filoları teşkil olunacaktır. 

Bu hava kuvvetlerinin iki vazi 
fesi olacaktır. Birincisi, Afrikada · 

ki B~lçika aı azisini himaye ve mü· 
dafaa etmek; ikincisi, her hangi bir 
karışıklığı bastırmak. 

Diğer taraftan, bu günkü ordu· 
ya gönüllüler toplanacak ve müs. 
temleke kıtaları kuvvetlendirilecek
tir . 

Hulasa, Belçike Konfoyu silah · 
!andırıyor. 

Bun:la kendisini kim kabahatli 
görebilir. 

şimdi bu kararın bozulması ve hak
kının tanınması için teşebbü,Jerde 
bulunacakcır . 

Prensesin bu işlerini avukatı Is 
m3il lsa takibedecektir . lsmail lsa 
da hugün Prensesle beraber Mısıra 
gidecektir • 

salan haizdir. E rilir . Depoya haber 

N vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE 
LEN) tapalarına dikkat ediniz. KAYA DELEN Traıısitleri: Mersin ve 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Düyi.k damacanalH : H O kuruşa ev-
lerinize gönderilir. 
Menbadrn Kayadelen nakleden vagonlar her . e ~ rde Kayadelen suyu ile 
yıkanm ~ ktadır 8495 

Suriye muahedesi 
tastik edilirse 

- Biıiııci sahifeden artan -

levi1yıın ve CebdiJiiı uz gibi ınıntı -
kalarcla muhakkak surette isyan ha 
rekatı başlıyacaktır. 

Bundan ınada, Fransa buralar 
da göıüıı:i açııııyacak olursa ihtira -
satı ecnelıiyede alıp yürümekte 
müsteittir. 

ltalyanlar daha şimdiden Ale 
vilere tebessüıne başlamıştır. ltalya · 
nın bu propagaodası, Fılistinde pek 
büyü'< a 1 a ' :ası olan dostuınuz lngil 
tereyi memnun etmiyeceği şüphesiz -
dir. 

Binaenaleyh Suriyenin siyasi 
yükselmesini ve bu suretle kendi 
muaıızlarına bir yardımcı olrııasını 

. lngıltereye hıç bır csuı etle arzıı ede 
mez . 

işte bütün bu ihtirasatta ve iğ-~ 
tişaş zuhuruna mani olmak için bir 
formül bulmak elzemdir. Elzemdir. 

99 -
' Ziraat mektebi ' mu-
1 dürlüğünden : 

1 - Mektebimiz talebesi için 
mühürlü nümunesi mektrpte mev-
cut yerli fabrikalar mamulatından 
ğri renkte 275 metre kumaş i3 -
12 - 937 tarihinden itibaren 29 -
12 - 937 tarihine tesadüf eJen 
çarşamba gününe kadar 15 gün 
müddetle açık eksilımeyekonulmış-

tır. 

2 - Eksiltme vilayet ziraat -1 müdürlüğünde toplanacak kom is . 
ı yon tarafından yapılacaktır. istek 

; 
!ilerin kumaş ve şartnamesini gor-
mek Üzere pazardan mada her gün 
mekt·p müdürlüğüne müracaat et-
meleri ve ihale günü 0 v 7,5 nisbe. 
tinde dipozitlerini malsandığına 
yatırarak saat 15 de komisyona 
müracaatları ilan olunur 8797 

15 - 18 - 21 -24 

Bu da.ancak tarafeynin hüsnüniyetle 
kabil olabilir. 

' 

' ' 

,. 
1 •• TURK •• •• sozu 

!Matbaacılık J /Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlii ta b işlerinizi 

ançak Türksözünün oto' 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında bas-
tırınız. Temiz bir tab 
nefis bir cild İçinde 

f L AN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 

bir cild, renkli ve zaıı 

bir kapık b5lgede an
cak Türksözünde V"

pılır. 

Resmi eurak, ced· 
veller, defterler, çeklrr. 
karneler, kağıt, zarf· 
kartvizit ve bilumuııı 
tab işlerini~, en kısı 

bir zamanda en nrfil 
eseriniz daha kıymet-
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. c ı 
* 

LD 
bir şeklide en zarif hU 
rufatla Türksözün~e ya' ~. 
pılır . r~, 

zelle,tirmek istiyorsa-
* Tür.. sözü matbaa- 'el' 

baş nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· GAZ ETE 

sı "Türksözünden,, b&ş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. sinde yaptırınız . Nefis 

-
Defter tutmakla 
se ve tüccarların 

mükellef müesse
kkat nazarlarına: di 

Us 
e 

e 

•• 
So 
a 
ile 

·~ Up 
ı., 

Eğer matluba muvafık ve zevkinize 
vaktinde almak istiyorsanız - Hemen 
kağıt satış evi Bedri Gülek mağazasına 

göre tam arzu ettiğiniı defterleri 
'tıı 

Saat kulesi yanındaki " Yeni Ay , .• , 
koşunuz. " 

Paks marka kenarları Şirazeli gaye t sağlam büyük ve küçük her boy
eftuleıinizi gayet ucuz fiatla ve 
ene h~sabatınızı intizam daiıesin· 

da - trk ve çift sahife numaralı - d 
tam kadrolu olarak tedarik edip yeni s 
de tutunuz. 

Somikok 
Maden 

ve Kriple 
kömürü 

Ur 

Tozsuz, topraksız 
saf ve temiz kömü 
tan perakende 

ve rutubetten ari 'y 

olarak top, ı~~ r ucuz 
satılır . ve ur 

•ai 

Satı ş yeri Yeni Ma,ğaza 

RIZA IŞÇEN 
.f:a 

Ş. 
ıa 

7967 67 B elediye karşısında 

-Dr. Muzaffe r Lokman 

1 
ıie 

bi 
l'ı· 
bu 

- hu 

Hastalarını her gun 

kabul etmekted r. 

Nafia müdürlüğünden : 

1 - Adana Müzesi binasında 

!adilen yaptırılacak ( 639 ) lira 
( 16 ) kuruş keşif bedelli iş pazar-
lıkla verilecektir. 

2 -· Pazartık 937 senesı 1 
inci kanununun otuzuncu perşembe 
günü saat on birde Nafia dairesin· 
de yapılacaktır. 

3 - l,teklilerin ( 48 ) lira 
( 69 ) kuruş muvakkat teminat 
vermeğe ve bu işi yapabileceğine 

dair Nafia Müdürlügü~drn verilmiş 
vesikayı göstermesi ıazımdır. 

4 - lstiyenler keşfini görmek 
üzere Nafia dairesine müracaat ti-

meleri ilan olunur. 

24 . 26 - 28 - 29 7895 

. 

Kiralık ev . 
. . 

Ocak mahallesınde ıkıncı çık

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

isti yenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 
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TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gilzeıe 

'ı rı ki 
bu 
hi 

Abone şartları 

12 Aylık 

6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 
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1 - Dış meınleketl"r için Abone 
bcdtli değ-işıııeı yalnız posta masrafı 
z ımmedilir. 

2 - ilanlar için ıdareye müra
caat edilmelidir 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 
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