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tetkik etmeğe ' Ce ~enevre, 
~- "1~ -------

• • 
ıtırazımızı başladı 

' ~~ . b .. k.. ••t IA 
::.::ı:::~~·~~~nın ugun u mu a aası 

haklı talebimize uygun değil 
1 - Cenevre mahfiline göre: itirazımız Hatay 

intihabını tehir edemezmiş! 
il - Bize göre: Milletler Cemiyeti 17 kanunsanide 

açılacak ve intihap, işin hallinden sonra olabilecek
1 

"....,...,,__Cenevre: 28 (Radyo) - Türki}e 
\:urrıhurıyeti hükumetinin Milletler 
Cerrıiyeti konseyine beyan ettiği ihti
azi kayıtlar bitaraf eksperler komi-

tiıt esi tarafından tadkik edilmektedir. 
t A~kara hükumeti,! hazırJanan rapor 
k vıtıundcrecatmı şüpheli bulmaktadır. 

~ . e bunun içindir ki bir çok kayıdlar 
fil• ılcri sürmektedir. Öğrenildiğine göre 
ıti Ankaranın ihtirazi kayıdları, kanunu-

sanide toplanacak olan Milletler Ce· 
illiyeti konseyi tarafından müzakere 
edilecektir. 

Cenevre ınah afilinde söylendiğine 
i'Öre, Türkiyenin bu itirazı intihabı 
tehir etmiyecektir. 

Türksözü: Anadolu ajansı bu ha
beri verdikten sonra Ankra radyo
sundan şu notu da ilave etmiştir. 

"E~erler komisyonunun rapor 
Csaslar'ltda yanlışlıkla yaptığını gö-

Cenevre den 

ren Ankara hükumeti bu vaziyeti 
protesto etmiş, sarahat dairesinde 
ihtirazı kayıdlar serdetmiştir. Bu hu-
susun müzakeresi için konseyin 17 

r.EZiRE PETROLLARI 

bir görunu, 

1 

!kanunusanide toplancağı anlaşılmak

tadır. Bu şekle göre Hatayda intihap 
j ve rey tasnifine başlanılabilmesi va_: 

rid olamaz. 

İSP ANYOL HARBi 

~ Artık zafer cum-
~u riye hükumeti ile Irak Petrol I huriyetçilerde 

r, 

Şirketi müzakerelerde 
------------·------~--~ 

Şam : 28 ( TÜRKSÔZÜ muha 
birinden ) - Irak petrolleri şirketi 
mümessilleri ile Suriye hükumeti ara· 
sında, Cezire vetrolleri işi üz~rinde 
yeniden konuşmalara başlanmıştır . 

Şirketin imtiyaz almak için yeni 
şartlar ileri sürüldüğü bildirilmekte
dir. Müza~ ereler Maarif ve İktisat 
yeıiri doktor Abdurahman Kiyali 
iktisat müdürü , Nafia müfettişi ile 
Şirket müdürü Logrenç arasında ya 
pılmektadır . Bir defa bir anlaşma 
elde edileceği sanılmaktadır. 

Irak petrolleri hasılatı 

Resmi istatistiklern göre , Irak 
petrolleri Şirketinin geçen son teşrin 

ayı zarfındaki hasiliitı 349,936 tona 
baliğ olmuştur . 

Surlyede yeni kanun 

Suriye Meclisi borçlar hakkında
ki kanun layihasını uzun münakaşa
lardan sonra bazı ufak tadilatla ka
bul etmiştir. Yeni kanuna göre borç 
için hapis kalkmaktadır. Hapsin kal
dırılması aleyhinde , bir mebus rey 
vermiş , ekseriyet kanunu itirazsız 
olarak kabul etmiştir . 

"Türkiyede ikincil İnhisar maddeleri-: 
devre başladı,, ! nin ucuzlatılması I 

İstanbul : 28 ( Telefonla ) - An 
karada Lulunan inhisarlar Umuın 
müdürü B. M•that dün şeh•imize 
dönmüştür. B. Mithat Ankarada tü. 
tün ziraat mıntıkalarının tah ::ı idi , 
inhisar v ıriJatının çoğaltılması , in 
lıisaı maddelerinin ucuzlatılması gi
bi işlerle meşgul olmuştur. 

1 Varşova : 28 ( Radyo ) - Tür
kiyenin ekonomik vaziyetini teba
rüz ettiren Reisicumhur Atatiirkün 
ve Başvekil Celal Bayarın Tüı kiye 
Büyük Millet Meclisinde söyledik 
leri nutuklardan bahseden Korgren 
Karanti gazetesi; Türkiyede büyük 
politik ve sosyal devrenin tam ran 
dınanla kapanmış ol:foğunu ve Tür 
k. ede, şimdi, ekonomi ve endüs· ._......., ..... 

Hükünıet, bütün inhisar madde. 
!erinin ucullatılınas111a prem:ip iti· 
barile karar verdiğinden inhisar1ar 
müdiirlü~ü bu hususta yapacağı tet 
kikatı hükürne:te bildirecek ve Ve 
ka!etçe tasvip edildikten sonra bü . 
tün inhisar maddeleri muayyen pren· 
sip d:thilinde ucm:latılacaktır . 

trinin modernize edilmesi devrinin 
açıldığını ve muvaffakıyetli hamle. 
!erle az zamanda çok iş yapmak 
prensipi yolunda gidildiğini yaz· 
maktadır.~ 

lgiliz radyoları Arapça 
neşriyat yapacaklar 

Londra : 28 ( Radyo ) - lngiliz 
radyo şirketi , üç ikinci kanundan 
:tibAren radyoda Arap neşriyatı 
başlayacağını bildirmektedir . lık 
haberlerden evvel Yemen imamının 

0~1u P~ens Seyfulislam Hüseyin ı ad. , 
yoda bır nutuk söyliyecektir. ı 

Deniz bank kanu-
nu kabul edildi 

Ankara : 28 (Telefonla) - bii 
yük millet meclisinin bugünkü top· 
lantısında deniz bank kanun layiha · 
sı müzekere ve kabul edilmiştir. 

Banka, ikinci kanun başında faaliye· 
te geçecektir. 

Hükümetçiler Perueli 
işğal etmek üzere .. 

Barselen : 28 (Radyo) - Sekiz 
Franko gemisi bir Fransız yük vapu. 
runu durdurarak İçini aramışlar ve 
sonra da vapuru aralarına alarak Ma. 
yorka adalarına doğru yol almışlar
dır. 

Barselon ; 28 (Radyo) - Ha. 
vas ajansının Peı ueldeki hususi mu . 
habiri bildiriyor; Cumhuriyetçi kuv
vetler Perueldeki papas mektebine 
doğıu ilerlemektedirler. Peruelde 
mahsur kalanlardan bir çokları cum. 
huriyetçi kuvvetlere iltica etmek için 
şehri terk ediyorlar. Asiler,hükü 
metçiler tarafına firar edenler 
üzerine ateş açmaktadırlar. Papas 
mektebinin hükümetçiler eline ge
çeceğini anlamış olan halk büyük bir 
kalabalık olduğu halde b·J hinaye 
sığınmakta ve hükümet kuvvetlerinin 
gelmelerini bt"klemektedirler. Baş 

Piskopos de bu binaya iltica etmiş
tir. Poıuel içinde korkunç bir panik 
baş göster mi:; tir. Asi kuvvetler hiç 
bir kayd ve şart gözetmeden şüp. 
}ı .. lendıkleri adamları öldüımekle 

diri er. 
Peruel mahkeme reisi asilt"r la 

ı afrndan öldiirülmüştür. Şehrin ha
ricinde ise harp hütiin şiddetile d<' 
vam etmektedir. Cumhuriyetçi kuv. 
vetleri asilerin taarruzlarını pü~kürt·~ 
mekte oldukları gibi Alvaraşil isti · 
kametilı~ şimal kısımlarda ileri hare · 
kata devam ediyorlar. 

Sa'a'Tlanka : 28 (Radyo) Perue
lin her tarafında şiddetli muharebe
ler cereyan etmektedir. Peruel halkı 
büyük bir fedakarlıkla milislere mu
kavemet ediyorlar. Şehir içinde bu
lunan garnizonlara yaklaşmak isteyen 
milis kuvvetleri ve kızıl alaylar za· 
yiata uğratılmJktadırlar. Dün tayya
relerimiz, Kızılların cephe gerilerini 

Büyük şefin 
teşekkürleri 

IHatay gençliğine suikast 

Ankara 28 (Radyo)- Riyaseti 
cumhur umumi katipliğinden: 

Kızılay kurumunun altmışıncı yıl 
dönümü münasebetile yurdun her 
köşesindeki kızılay kurumlarından 
Atatürke vatandaşların yüksek his
lerine ve yardım severliğine tercü· 
man olan bir çok telgraflar gelmek
tedir 

ARAP M KTEBINE ARAP MUALLiM, ORTODOKS MEKTEBi
NE ORTODOKS MUALLiM TAYIN EDILDIGI HALDE TÜRK 
MEKTEPLERiNE NEDEN GAYRI TÜRK UNSURDAN MUALLiM 
TAYIN EDiLiYOR ? 

Bupdan çok mutahassıs olan 
Atatürk teşekkürlerinın anadolu a
jansı vastasile iletilmesini emir bu 
yurmuşlardır. 

Tatarasko kabinesi 
ıstif a ediyor 

Bükre~ 28 (Radyo) Rator a· 
jansı bildiriyor : Kral Karol, nasyo
nal hırıstıyan paitisi reisi kogayı ve 
bundan sonrada sabık genel kurmay 
!ardan mareşal Alereskoyu kabul 
etmiştir. kral yeni kabinenin tesisini 
Koa-aya havale ctmişlir. 

Antakya : 28 (Türksözü muhabi· ı 
rinden) - Hataym siyasi vaziyeti he
men her gün teşrih edilmektedir. Si
yasi vaziyetin henüz selah bulmaması 
ictimai durum üzerinde de büyük le·, 
sirler yapmaktadır. 

Yaptığım tedkiklere ~gore, Sanca. 
gın ı·esmi ilk okullarına devam eden 
Türk yavrularının adedi 3000 dir. Hal. 
buki Sancağın resmi ve muarif ida
resinden nakdi maavenet gören husu. 
si_ mekteplerine devam eden talebe 
yekünü 11500 dir 

Türk unsurundan mektebe_devam 
edenlerin bu azlığının sebebi, Türk 
unsurunun kültür işlerine ehemmiyet 
vermemesi değil, kültür işlerinin Türk 
unsuruna karşı Jakayd krılmış olma· 
sıdır. Bunun isbatı için bazı rakamla· 
rı ~ıralamak kafi gelecektir; 

Hataydaki Türk köyleri üçyüzü 
mütecaviz olduğu halde bunların an-

cak on ikisinde mektep vardır. Hem 
bunlarda nasıl mektep ? bu mektep
lerde mevcut on iki muallimin altısı 

medrese hocalığı bile yapamıyacnk 
kadar cahil, sarıklı softalardır. 

Buna karşı, Arap, Rum, Orto· 
dokslar:ı tahsis edilen mektepler ve 
muallimlerin adedi ile mükemmeliyet 
leri göze batacak şekildedir. Çok 
açık görülüyor ki Hatay 'J ürklüğü 
kasden cehalet içinde bırakılmak 
isteniyor. 

tlır Arap mektebindeki muallim 
Arap, Ortodoks mektebindeki Or
todoks, fakat Türk mektebindeki 
muallim Türk değildir. Türk mekte-

bine bizzat şivesi bozuk gayri Türk 
unsurundan bir muallim getirilmiştir. 

Artık Hataydaki kültür vaziye· 
tinin ne şekilde bulunduğu anlaşılır. 

Sunada şebep, yeni köylü par. ' 
tisinin iktidar mev~ iine gelmesini 
kral K uolun istememesi oldugu söy 
lememektedir Tatarasko kabinesi· 
nin 48 saat içinde istifası beklen· 
mektedir. Bu vaziyet karşısında :par 
lementoda dağılacaktır; Koga ya-

Eş~ duyulmamış bir facia 

hudi aleyhtarlığı ile maruftur. 1 

"Titülesko hasta,, 

KAZA!'! İÇiNDE HAŞ
LANAN LOHUSA 

Bükreş 28 [Radyo]- Titülesko 
birden bire hastalanmıştır, bogazın
dan rahatsız bulumaktadır sesi kı
kısılmıştır. sesinin birden bire kay
bolmasından karkulduğu : için Viya
nada ıedavisine lüzum'görülmüştür 

Bu gün Titelosko Viyaneye hareket 
miştir 

Cehaletin korkunç bir neticesi ! 

,'(~ağıda Ohll) acoğuıı:: .sat11ları Ba-ı 
lıke,5irde çıkan •'Türk dıli!, arlcado§ımız· 
dan aldık. cehaletin ue {Pcİ ı•e korkunç 1 
neticeler ı ıerebilereifi ııi hiitiin çıplak-

Amerika Japonya ara
sında gizli itil ô.f mı 7 

Bay Hull sükut ediyor 

çinliler büyük taarruza hazırlanıyor 

• 

Bay Hull 

Vaşington : 28 (Radyo) - Bü
tün Vaşington çok tuhaf kaıı,;ıla. 
nan bir şayia ile çalkalanmaktadır: 

" - Amerika ile Japonya ~ra
sınde gizli bir itilaf varmış 1 ,, 

Bu haberi bir çok Tokyo gaze
teleri de teyid etmektedir. Vaşington 

ve nakliyat kollarını çok .şiddetli bir 
surette bombardıman etmişlerdir. 

Barselon ; 28.(Raeyo) - Peru· 
lede esir edilen yüzlerde asi buraya 
getirilmişlerdir. 

gazetecilerinin bu husustaki su· 
eıllerine Hariciye Nazırı Hull ademı 

mahiml beyan ediyor. 
Vaşington : 28 (Radyo) - Sta· 

dır gazetesi Amerika bayrağının 

Japonya tarafından ağır bir şekilde 
tahkir edildiğini yazmakta ve şunla
rı ilave etmektedir: Amerika bayra
ğı bu şekilbe tahkir edildikten son· 
ra şimdi de Japonya " beni mazur 
görünüz ,, demekle iktifa ediyor. Bu 
hal gösteriyor ki Japonya bu gün 
Uzak Şarkta yeni bir siyaset takip 
etmek yolunu bulmuştur. 

Vaşington Deyli gazetesi ise, Ja · 
ponyanın bu kabil tarziye vermesi 
samimi olmn.,ından şüphe edilmesini 
intaç etmektedir, diyor. 

Vaşington : 27 (Radyo) - Pa
nay meselesinin halledilmiş olmasına 

rağmen Amerika efkarı umumiyesi 
büyük bir ademi itimad karşısında 
efkarı umumiyeyi büyük bir gergin. 
liğe sürükliyecektir. 

Şanghay : 28 (Radyo) - Bey
nelmilel lngiliz imtiyazlı mıntıkasın· 
dan ve Kengyansu köprüsü üzerin
den gitmekte olan (bir Japon moto. 
runa bomba atılmıştır. 

Zarar yoktur. İngiliz polisi, bom· 
bayı atmak suçile bir Çinliyi tevkif 
etmiştir. 

- Gerisi ikinci sahifed-

lığı ile meydana koyan bu ya::ıra bir 
§ey illiı'csine. gözlerinzizirı ii11ü11de be· 
liren deh§elengiz sa/m,. marıi nluror : 

Kayapa nahiyesinde cehalet yü. 
zünden örneğine raslanılmıyacak o
lan bir facia olmuştur! 

Nahiyeden Teslime adında bir 
genç kadın bir erkek çocuk doğur. 
muş, fakat kadının sancıları kesilme· 
miş.saatlerce ıstırap içinde •kıvran
mıştır. 

Teslimenin ağrısını dindirebilmek 
için öteye beriye başvurulmuş, bu sı
ra ~a nahiyeden Davut oğlu Hüseyin 
adında elli yaşlarında bir adam or • 
taya çıkmış ve lohusar.ın ağrılarını 

kesebilecek bir tedavi usulü bildiği. 
ni söylemiştir. Hüseyinin ikna edici 
sözlerile aile efradı ve lohusa kadın 
ümitlenerek sevinmişlerdir. 

Hakim taslağı derhal faaliyete 
geçmiş ve büyü~ bir kazan buldura· 
rak içini su ile doldurmuştur. 

Harıl harıl yanan ocağa yerleş
tirilen kazanın içindeki su müthiş su 
rette kaynatılmıştır. 

Bu iş de bittikten sonra bu adam 
aklın, mantığın kabul etmiyeceği şu 
emri vermiştir: 

- Lohusayı çırçıplak soyarak 
kazanın başına getirin! 

Derde deva arıyan, neticenin ne 
clabileceğini düşünemiyen aile efra· 
dı derhal bu nazik hakimin (1) em
rini yerine getirmek için koşmuşlar. 

lstirap içinde kıvranan zavallı ka
dın soyularak kazanın yanına geti. 
rilmiş._ 

Hliseyin bu defa şöyle demiş: 
·- Kızım, şu kaynar suyun 

içine girip bir müddet duracaksın.,. 
Baştan biraz yakar falan Ama, sonra 
ahşırsm. 

Kazandan çıktıktan so:ıra dert· 
ten, acıdan kurtulacak bir kuş gibi 
hafifliyeceksin. 

- Gerisi ikinci sahifede -



• 

Sahife ; 2 

Metafizik hadiselerden 
fen istifadeye geçecekmi 

Türksozll 29 Kanunuevvel 1937 

r 
Bir fen heyetide 
hayaller gördü 

·'----------------·----------------·-------------' Cennet tüccarı 

Ölüye söyleyen bir kadının bir doktora söylemiş 
oldukları aynen çıkdı 

Dr. Frrıasıwa J.Iutiye yazıvor: 

1 

• • 
vergısı l Kazanç 

1 

Kimler beyanname 
verecek ? 

1 
1 

i 
1 

Pamuk piyasa
sında yükseliş 

Şehrimiz borsasında dün pamuk 
üzerinde yapılan satışlarda bir yük· 
seiiş görülmekteydi. Dünkii satış· 
)arda piyasa parlağının kilosu 22,75 
ve 2350 kuruş üzerinden satılmıştır. 
Keza klevlandın kilosu da 33,50.34 

- Metafizik hadiselerle karşılaş 
mış olm2k pek tabii dir. Hayatımız 
esasen böyle hadiseler içinde geç· 
mektedir. Yalnız biz bıunlarm çoğu · 

nu görmüyor, hissetmiyor ve bilmi 
yor uz. "Evelden hissetme ve öğren · 

me. hakkında verdiğim bir konfe
ransı dinliyen bir aıkad~~ ım çek hık 

lı olarak bana: 

!arımdan birisi medyumlara hiç i
nanmazdı, Kendisini bence malum 
ve maruf medyuma götürdüm, daha 
kapıdan içeriya (girerken medyum 
arkadaşıma hitaben: 

Muaddel Kazanç vergisi kanunu 
alakadarlara tebliğ edilmiştir. Yeni 
kanuna göre , tüccar ve komisyon 
cuların bir Kanunu sani 938 tari 
hinden itibaren Maliye Tahsil Şu . 

belerine ne suretle beyanname ve 
recekleri hakkında Defterdarlıktan 

Maliye Tahsil Şubeleri ~ efl ı klerine 

tebliğat yapılmıştır . 

1 kuruş üzerinpen satılmışmtır. 

"itiraf ederimki ben evciden his· 
setmeğe inanmıyordum, fakat zevcem 
buna tamam ile inanmıştır" demiş· 
tir. Vakıa bu ruhi hadiseler bir çok 

kimseler trrafmdan İzan edilmiştir, 
Maamafıh benim kanaatımca bunla · 
ra "tabiat fevkinde ve harikulade. 
hadiseler değil, "tabii,. hadiseler de
mek lazımdır. Bunlara ne fazla ebem 
miyet vermek, ne de bunlardan 
korkmak caiz degildir. Ben şahsım 

itibarile bir çok bu gibi hadiselerle 
karşılaşmış bulunuyorum. Billıassa 

meşhur medyum Güzikin tecriibele. 
rinde bulundum. Bu tecrübeler u· 
mumumiyet üzere karanlıkta geçmiş 
tir. Fakat biz, fen adamlarından mü 
rekkep bir gurup bu tecrübeleri 
sıkı surette kontrol edebilecek vazi 
yette idik. içimizde iki kişi medyum 
la fosforlu bandlarla bağlı idi; bu 
sebeble medyumun her hareketini 
kontrol mümkün idi, 

Tecrübelerde, karanlıklar içinde 
beyazımsı hayaletler; el gölgeleri 
peyda olduğunu gördük, Hatta bun 
!ar bize yaklaşıyor, bize degiyorlar· 
dı bile .. 

Aradaki hilelerin çokluğuna rağ. 
men, bu hadiseleri kökünden inkar 
mümkün değildir. Bizim aradığımız 

bu hadiselerden fennin ne gibi isti· 
fadeleri olabilccegidir. Bu hususta 
şimdiden hükümler ve kararlar ver· 
mek doğru değildir. Fakat bu hadi . 
selerden korkmamak lüzumu tahak· 
kuk edecektir ki bu bir faydadır. 
bazi akl'l ,hastalıklar tedavisine d~ 
yarıyabilecektir:. 

* * * 

- Şu anda ailenin efradından 

birisinin sıhhatı sizi büyük endişe· 

lere düşürmektedir. Bu hastanın göğ 

sünün sol tarafında bir şiş var· ı 

dır. 

Demişlir. 

Bu sözleri duyan arkadaşım çok bü· 
yük biı hayretle: 

Fakat. Bunu nası 1 bi:iyorsunuz 
Hastam vardır, annemdir. göğsün 
de de sol tarafta bir şişten muzta . 
ribtir! 

Demiştir . 

Diğer bir medyum da kapalı bir 
zarfın içindeki yazıları okumak id · 
diasında bulundu. Faktı t bu adamın 
bu iş için hususi ve küçük bir elek· 
trik ampü!ünden istifade ettiği ben 
kendim meydana çıkardım. 

Metafizik sahada terakkiler elde 
etmek için doktor Osti gibi metodik 
çalışmak lazımdır. Medyumlar eski 
zamandanberi malumdur. Eski mu· 
harrirler ve kitaplar bunlara ait ba· 
hislerle doludur. Hanri Bergson bi
le "Spirtüel kudreti., adlı kitabında 
bunlarla alakadar olmuş ve bu hu· 
susta birde konferans vermiştir: 

Metafizik hadiselerden tıp ıçm 
istifade zamanı gelecektir. 

Eşi duyulmamış 
bir facia 

-Birinci Sahifeden Artan
ı 

Teslim kaynar suyun içine gire
ceğini anlayınca bağırıp çağırmış 
ve asla muvafakat göstermemiştir. 

ihracatçı ve ithalatçı tüccarlarla 
borsada muamele gören maddeler 
üzerinde iş yap•n komisyoncular 
bir kanunu saniden itibaren beyan 
name vermekle mükelleftirler. ltha. 
lat ve ihracatçılar şimdiy e kadar 
Zdten beyanname veriyorlardı . Ko. 
misyoncular ise işgal ettikleri bina 
ve mağazaların gayri safi varidatı 
üzerinden vergiye tabi tutuluyor· 
)ardı . Yeni kanunla komisyoncular 
da beyanname usulüne göre ver· 
giye tabi tutulacaklardır. 

Jandarma teşkilat 

nizamnamesi 

Jandarma teşkilat nizamnamesi 
meriyete girmiş bulunuyor . Bu ni· 
zamnameye göre, Türk jand a rması 
umumi asayiş ve emniyeti koru 
maya , kanunların ve nizama! hü 
kümlerinin temin ve tatbikına me· 
mur silahlı bir intibaı kuvvetidir. 

Halkevinde 
Verilen gece 

ş,~hrimiz Halkevi salonlarında 

dün akşam, muzikli ve konferanslı 

bir gece verilmiştir. 

Erkek lisesi tarih ögretmeni bay 
Hüsnü tarafından "Haçlılara karşı 

koyan Türk .. mevzuunda bir koııfe· 
rans verilmiş, ev orkestnası tarafın 
dan güzel parçalar çalınmış, ger.ç· 
ler tarafından şiirler söylenmiştir. 

Gece çok parlak geçmiştir. 

Çiğit muadelesi 

Şehrimiz Borsa encümeni tara 
Doktor Jan Vinşon birinci sıoıf 

bir deli doktorudur. Bu zatta diyor. 
ki: 

Hüseyinin, korkulacak bir şey 
olmadığını, biraz sabır göstermesile 
her ş ~ yin biteceğini söylemesi ve 
etraftakilerin ısrarı ile lohusa çare· 
siz kalmış, yarı kendi arzusile, yarı 
etraftakilerin it ip kakmasile altı lıa
rıl harıl yanan kaynar su dolu kaza· 

ı fından seçilen bir heyet ikinci çiğid 
muadelesine başlamıştır. 

- Metafizik hadiselermi ?. Bun. na girmiştir. 
!ardan bir coğunu, bir kılım bile Fakat zavallı genç kadın daha 
kıpırdamadan seyretmiş bulunııyo · suya girer girmez bu çok yüksek 
rum. Çünkü bir çok medyum, bir derecei hararete tahammül edeme· 
çok ruhlarla tem~s edenleri tedavi miş ve tüyler ürpertici çığlıklar ko. 
etmiş bir adamim! pararak kendınden geçmiştir. 

Fizik hadiselerde maalesef bana Vaziyetin fecaatini ancak o za· 
çok hileler yapılmaktadır. Ben bazi man anlayabilen kazanın etrafında-
hadiselere ehemmiyet verebildim; kiler ve hekim tasla ğı Hüseyin te . 
Fakat pek çogu, henüz mucize dev laşa düşmüşler, kaynar suda çırpı 
ri İnsanlarını aldatmaga mahsus şey· nan kadıncağızı çıkarmağa çalışmış 
!erden ibarettir, !ardır. 

" B~nim ehemmiyet verdiğim Bu çığlıkları duyan bazı köylü 
medyumların görücü kısmıdır. Elim ler de hadisenin olduğu eve koş. 
de böyle mükemmel bir süje de var muşlarsa da dehşet ve hayı et için 
dır. Benim çok hususi ve gizli bir de kalmışlardır. Çünkü gelenler çır-
münasebetimi bu kadın görmüştür. çııılak vücudün bir kısmındaki etler 
ikinci bir kadın da 1929 da Filistine dökülmüş ve ölmiiş bir halde kay. 
bir seyahat yapacağımı ve binece· nar kazanın içinden Teslimenin çı· 
gim vapurun adının da Lotüs oldu- karıldığını görnıüşlerdir. 
gunu söylemiştir. Hadiseden derhal 2dliye haber· 

Bu haberi aldığım zaman Filis· 1 dar ~dilmiş; cehaletile aklın kabul 
tine seyahat hakkında hiç bir düşün \ ~demiyeceği şekilde hasta tedavisi. 
cem yoktu. Fakat bu seyahat vukua ne kalkışan ve bir faciaya sebep olan 
gelmiştir; hemde 1931 de ve Lo · 

1 
Hüseyin de yakalanmıştır. 

tüs vapuriyu ile 
Hile yapan medyumlar, hakkın

da medyumluk hassasından tamami· Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanesidir 
le mahrum olan insanlardır .. Hakiki 

1 
medyumlar vardır, bunların hile yap 

masına da lüzum yokrur. .\rkadaş · -----------·---

Heyet diin fabrikaları dolaşarak 
numuneler toplamıştır. -

An1erika- Japonya 
1 arasında gizli 

ittifak 

ı 

• 
- Birinci sahifeden artan 

Tokyo : 28 (Radyo) - Japon 
hükumeti, lngtlterenin Laybzrik ge 
misine yapılan tecavüz üzerine Lon 
dranın verd i ği notHya cevabını ha 
zırlamıştır. Domei ajansının öğren 

diğine göre verilecek notada te•ssiire 

ı şayan hare~etin . bir yanlışlık e.:eıi I 
olduğu tasrıh edılmekte ve boyle ı 

1 bir .hadisenin trkrarlanm_aması. için 
1 1 temınat verilmekte oldugu gıbı ay 

1 
rıca da tazminat verileceği bahs .dil
mektedir. 

1 Şanghay: 28 (Radyo) - Roy-
ter ajansının bildirdiğine göre res
mi Çin mahfelleri, bir iki aya kadar 
başlayacak olan çetin taarruz İrin 

Çinlilerin hazırlanmakta olduklarını 

beyan etmekte ve Çin ordusunun 
çok kuvetli bir şekilde techizatlı 

bulunduklarını kaydetmektedirler. 

Ek·mek fiatları 

Belediye narhı indirdi 

Un fiatlarında görülen tenezzül 
dolayısile Belediye encümeni ekmek 
narhını on para indirmiştir . 

Dünden itibaren birinci nevi 
ekmek on kuruş, ikinci nevi ekmek 
9,30 paradan ~atılmaya başlanmış· 
tır. 

Lise bitirme imtihar.la
rına hariçten girecekler 

Lise bitirme imtihanlarına dışa
rıdan girmek istiyenler için, şimdi 
ki talimatnamenin iki yıl daha tat
bik edilmesine karar verilmiştir. 

!Vekteplerd.-! talebeye 
karnelerin dağılmasına 

başlandı 

Şehrimizd ~ bulunan okullardan 
bir kısmı üç aylık not karnelerini 
talebelerine dağıtmaya başlamışlar 
dır. 

Resimli posta 
kartları 

P. T. T. idaresinin hazırlamakta 

olduğu yeni ve resimli posta kari· 
!arının resimleri İntihap edilmiştir. 

Seçilen altmış çeşit resimden otuzu 
dahili muhabcıelerde, altısı da Bal· 
kan devletleri arasındaki muhabere• 
lerde kullanılacaktır. Diğer kartlar 
da harici muhaberelere tahsis edile
cektir. Kartlar basılmağa başlanmış. 
tır. Yakında bütün pm ta merker 
lerine gönderilecektir. 

Şehr;mizde kış sebzeleri 
-------

Şehrimizd e satılan kış sebzelerinin I 
fiatlarını aşağıya yazıyoruz : 

1 

Karnebahar kilosu 15 -20, Pan
carın demeti 10, Kulagazı'n kilosu 
15, Kereviz kökü kilosu 20, patates 
6-7,5, Ayşe kadın fasulyası 20 , 
taze soğan kilosu 5 - 6 kuruş Ü (e 
rinden, Turp 100 para , prasa altı 
kııruş, lsparıak 100 para marul 100 
paradan deste ile satılmaktadır . 

İnce yEŞil biiberin 100 tanesi 
12,5 kuruşa satılmaktadır. 

Cenaze otomobili işle
meğe başladı 

Şehrimiz belediyesinin ölü taşı· 
mağa mahsus getirttiği otobüs iki 
gündenberi faaliyete geçır.iştir. Ölü· 
ler artık bu otobüsle taşınmaktadır. 

-·- - · - ' 1 

•r·:ffi , . ~ 
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Gök yüzü açık, güneşli . Hava 
hafif rüzgarlı, en çok sıcak gölgede 
16,5 santigrat der ece . 

Adananın 
Kurtuluşu 

Hazırlıklar ileriliyor 

Beş Kanunusanide kutlanacak 
olan, Ad anamızın 16 ıncı Kurtuluş 
yılı için büyük hazırlıklar yapılıyor. 

Gündüz yapılacak büyük tezahü 
rattan başka gece de fener alayları 
yapılacaktır, Gece şenliklerine ta· 
!ebeler, milli kıyafetle atlı köylüler 

iştirak edeceklerdir. Balo komitesi 
de geniş mikyasta hazırlıklar yap 
maktadır. 

Öğretmenlere tayyare 
modelciliği dersleri 

Şehrimiz ilk okul öğretmenleri 
bugün saat on Jörtte Gazi okulu 
salonundaltoplanarak tayyare mo
delcili gi hakkında nüınune dersi gö 
receklerdir. 

Talebelerin hariçte 
kontrolü 

Kurunu vustada papazla\,· 
net sattıkları malumduırı.e1~ \\'I.\· 
ticaretin eski zamanl• ,,e1' \\'I. . 

'I.~,... J 
nu sanmakla aldt''ı,$ geçiJŞ 
kü açıkgöz p:o· .... _11 blitün hJ 

yada halk',,miştir. Buna J· 
muştur. · • 

Papaz, evvela cenn<!>tin lıı 
tasını çiz ·ııiş, haritada sınıflara . 

·8 
yerler ayrılmıştır. Birinci sınıf, ı"'. 
en yakın olan yerdir: bir kişilik 1

r 
rin ücreti 1000 Leydir; ikinci ·'' ,, 
bir derece uzaktadır ve bir m 
500 Leydir. Kenarlar üçüncü i, 
kicfü. 200 Leye tir mevhi sa , 
100 ve 50 Leylik yerlek tde var 
Papaz fakirlerin de cennetten · . 
levki kenarcığından mahrum kal~ 
masını düşünmüştür; amma .. ZaV 
bu adamın dolandırıcılık ile mah 
meye verilmesine karar vermiştil-

Bu da bir usul 
Birleşik Amerikada, Keıııe~ 

adlı bir adam, sarkıntılık suçund~· 
dolayı bir ay hapse mahkum edı 
miştir, Mahkum bu kararı tenıY~ 
etmemiş fakat, aile salıibi oldu! 
ve işini kaybetmemesi için bu b 
ay hapsin yalnız geceleı i ve her 
gece bir gün addedilmeıc üzere i~ 
fazını istemiştir. 

Şehrimiz ilk okullar baş öğret· Amerika kanunlarında da bu f 
menleri dün Kültür direktörünün ık k F k 111 

kilde bir kolay r yo tur. a at l' 
Başkanlığı altında toplanarak okul nedi Cumhurreisi B. Ruzvelte ıııiW 
çocuklarının dışarıda kontrolü için caat etmiş. hapis cezasinın istediğ1 

gerekli tedbirler hakkında kararlar şekilde tatbikini temine muvaffa~ 
vermişlerdir . Buna nazaran okul olmuştur. 

• 
çocukları dağıldıktan sonra evlerine Layipziğ hayvanat bahçP1 

ulaşıncaya kadar üzer ine vazife alan/ A d t h .ıı vrupa a mevcu ayva~· 

öğretmenler tarafından kontrol al vahşi ye bahçesinin en mühimmi ~ı 
tında bulundurulacaklardır . en zengini Layipziğdeki bahçedir 

Bu ·bahçenin en ,meşhur olan vasfı 
aslanlarının çokluğu ve 'güzelligidir· 
Bahçe idaresi bütün masraflarını bU 
aslanların yavrularını satmakla eld1

, 

etmektedir. Bahçe, 1877 dtn bu g"J 
ne kadar 1000 aslan satmıştır. 

Maznun polisler adliye 
ye sivil elbise ile gidecek 

Suçlu sıfatile ve ifadeleri alın· 

nıak üzere adliyeye çağrılan ve 

sevk edilen polislerin, badema sivil 
elbise ile ddliyeye gitmelerine karar 

verilmiş, bu karar Adliye Vekale· 
tinden .alakadarlara tebliğ edilmiştir. 

Denizlide 

Alaylara törenle bay
raklar verildi 

Denizli 28 (Hususi) - Bugün 
denizli tayyare alanında ordu mü· 

fettişi lzzeftin çavuşlar tarafından 
törenle alaylara bayrakteatı edilmiş
tir, Havanın karlı olm"sına rağmen 

bir çok hatipler alanda s5z söyle· 
mişlerdir. 

Nafia müdürlüğünden : 

1 - Adana Müzesi binasında 
tadllen yaptırılacak ( 639 ) lira 

( 16 ) kuruş keşif bedelli iş pazar· 
lıkla verilecektir. 

2 - Pazarlık 937 senesi 1 

inci kanununun otuzuncu perşembe 

günü saat oıı bi•de Nafia dairesin· 
de yapılacaktır. 

3 - !,teklilerin ( 48 ) lira 

( 69 ) kuruş muvakkat teminat 
vermeğe ve bu işi yapabileceğine 

dair Nafia Müdürlügünden verilmiş 
vesikayı göstermesi lazımdır. 

4 - !stiyenler keşfini görmek 
üzere Nafia dairesine müracaat et
meleri ilan olunur. 

24-26=,.,28- 29 7895 

En garip bir dava 
Nevyoıkta çok garip hatta ga· 

rip davaların en garibi olmak üıe· 

re bir dava görülmektedir.: Genç bi'. 
kadın kocası aleyhine (dogum tarr 
hini gizlediği için) bir iğfal ve binO' 
tice birde talak davası açmıştır. 

1 Zevç karısına ~ 18 Kanunevve 
de doğduğunu söylemiştir. Bu gaıW 
davaya :bakan hakim: 

- Fakat, aradaki on günlü~ 
fark mühim bir şey ifade etmez 1 

Demiş ve kadında davasını şu 
şekilde izah etmiş ve: 

- Ben, hayatta hiç bir inasna· 
yıldıznamesine bakma.lan kıymet 
vermem. Kocam bu hususta heni al· 
datmıştır.; Çünkü 28 Kanunevelde 
dogan ı.azik, kibar, şair olur. Halb•1 

ki 18 Kanunevvelde doganlar ise, 
kaba, soysuz ve duygusuz olurlar· 
Ben feci surette aldatılmış .bu'unu· 
yorum. 

Hey gidi akıl dünyası hey .. 

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

TÜRK SÖZÜ 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

ı -Dış ıneıııleketler ı~ın Abon 
bedeli değişmez yalnız posla ın~sraı.

1 
zammedilir. 

2 - ilanlar için ıdarcyc müra
caat edilmelidir. 
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HİKAYE .................................. 

Bir paşa ailesi 
-.. ................. --......................... ... 

Bir ltalyan 
gazetesi 

n ç kişiydiler.. konuşuyorlard. 
k,~ Akşamdanbedi baba kız 

• t>~k<lnda başlayan münaka· 

d · · · 'U gelmemişti. Genç 
a ı ~· • ı •-;- 4•1<.;;onuşan Paşa ba-

y" -. .. - •• ~ . 1. d" . .. 
> 'd karşı naraı ~"" .. en ısını mu· 

uafaa ediyor · halinden beklenmi· 
yen _ yüksek bir sesle konuşuyor

du. 
- Dediğimiz gibi değildir baba! 

madem ki intihapta hakkımı kabul 
ediyorsunuz. Niçin Vecdi Salimle 
evlenmeme razı olmuyor da.. Şu 
mesleğinizden olan yaşlı Miralayı 

tercih ediyorsunuz?. 

iyi ve kuvvettli bir tahsil gör· 
müş genç kız büyük jestlerle konu· 
şurken münakaşasınde hak kazan· 
ma~ iddiasındaydı Yanakları gelin· 
cik gibi al al olmuş taze göksü 
İnip kalkıyordu: 

- Hep Mıralay üzerinde konu 
şuyorsunuz babal sanki Vecdi Sali
min iyi tarafları yokmuş gibi .. 

- Paşa hiç asabiyet gösterme
den sakin dinliyordu, Kışla yorgun
luğıınu dindirmek için şezlonga da. 
ha rahat yerleşirken: 

- Yaş meselesini ileriye sürme 
kızım, dedi. Bak ben de bugün alt 
rnışımı buldum. Fakat cici annene 
sor ona nasıl bir koca oldum ve 
nasıl bir hayat arkadaşlığı ettim. 
Belki babanın mesleğimleki yorgun
luklarını görerek asker bir kocarıın 
olmasını istemiyoısundur. Yoksa 
Miralay Tevfik benim evlendiğim 
ya11mdan çok daha gençtir. 

• Ve birden kendisinin de sonra· 
aan münasebetsiz bulduğu biı söz 
söyledi: 

- Düşün ki asker adamın ölüsü 
de, dirisi de para eder. Rahat eder
sin! 

Genç kız silkiııerek yerinden 
kalktı. Bir metta gibi kullanılmasın · 
dan incelmişti. 

- Rica ederim baba, dedi. Pek 
hor konuşuyorsunuz. 

Ve mahzun bir tebessümle on
ları seyreden cici annesine döndü: 

Siz ne diyorsunuz cici anne, 
diye sordu. Babamı miralayı kayır
'llasında haklı görüyor musunuz ? 
Namzetlerim arasında büyük bir 
yaş farkı var. Fakat ne dir ki biri 
henüz bir ban~ a memuru, diğeri 
mesleğinin son basamaklarına eriş 
miş bir adam. 

Genç sarışııı güzel kadın her 
zamanki mahzun, uzak bir tah~yyü
lü kaybetmiş halile iri yılmşak göz· 
!erini evvela Paşaya sonra da üvey 
kızına çevirdi. Paşanın bu tok, ağır 
hasan son lafından kırılmıştı. 

- Tesadüflere birşey denemez 
Şükrancığım, dedi. Hangisi kısmetse 
o olacaktır. Tabii baban bunu daha 
salahiyetle düşünür. Yalnız şu var 
ki; saadet ne pazarlıkla gelir, ne de 
para ile ölçülür. 

Paşa hemen atıldı : 
- Sözümü yanlış anlamayın ! 
- Yok. Yok .. Narın hanım ! Ka 

bul ve red salahiyeti tamamen Şük 
ranındır. ileri gidemem . Fakat be
ııim babalık vazifemdir . Her f.alde 
meslekim gibi meslekimin adamla
rını da herkesten çok daha sevme
liyim . 

Genç kızın sesi ağlar gibi hıçkı · 
rıklıydı ve gözleri dolu dolu ol
muştu. Tesadüfün bir çayda tanın 

dığı ve dansettiği Vecdi Salimle 
aylardır sevişiyordu. Genç sevgili
sine miralayı asla tercih edemez ve 
düşünemezdi. Mırıldanarak : 

- Madamki son söz benimdir . 
Düşüneceğim· baba, dedi . Bana bir 
hafta müsaade edin . 

Ve baş ağı ısı bahanesile odadan , 
1 

çıkmaya ~. azırlandı.Paşa arkasından: 

Yazan: Tarık Ömer 

- Sen bilirsin yavrum, diyordu. 
Zaman senin. Yeter ki baba sözün
den çıkma ve bana darılıra . Daima 
uzagı gören asker adanı ı.sk,.rce 

konuşur . 
••• 

O gııce Şükran çok sinirliydi.Uyu 
madı. Evin bütün ışıkları söndüğü, 

uzak gürültülerin dindiği bir zaman · 
da sabredemedi, yatağından fırladı . 
Garip bir iç ağrısı duyuyordu. Saat 
da ilerilemişti . Çıplak ayaklarile 
uzun uzun orada gezindi. Sonra ya· 
vaşça açtığı baikon kapısı önünde 
halıya uzandı. Geceyi açık beyaz 
bir ay ışıl ışıl aydınlatıyordu. Etraf 
sessizdi. Fakat bu onun için yeni 
bir şey değildi. Şükran Vecdi Sa
limi tanıyalıydanberi bu münzevi 
gece saatlarını çok beklemişti. Hala 
babasına kızıyordu. Hatta bu akşam 
o, mutad " Gecen hayır olsun kı· 

zım ,, sozunu söyliyerek odasına 

geçerken,Şükran uyuyor gibi yapmış 
cevap vermemişti . Ne garip diye 
diişündü. Ben de övey anneme ben 
zeyim. Şükran tahsili , yaşı ilerile
dikçe bu genç taze kadının bedbaht 
bir ömre katlandığına hükmediyor
du. Onun evde bir gölge gibi ses
siz, sadasız gezişi, daima mahzun , 
uzak bir tahayyülü kaybetmiş hal i, 

"Sovyetler uğruna Fransa, 
İngiliz dosluğunu da ı 
feda edecek" diyor 1 

Roma 28 ( Radyo ) - Fransa. 
nın dış ';iyasetini tetkik eden Mesa · 
jeri gazetesi, Fransız Masonları a- 1 

ra.ındaki derin fikir ayrılığından 1 

bahsederken diyorki: Fransız diplo il 

mat masonları arasında dış siyasada 
hirbirini tutmayan ayrılıklar mevcut- 1 

ttur. Fransız diplomatlarıda bunu ' 
inkar edemezler, masonların bir kıs 

mı lngilizlerle, Almanlarla anlaşmak 
ve bövleliklede Rusya dosluğundaıı 
uzaklaşmak teraflarıdırlar. Diyer bir 1 

kısmı ise Sovyetleri iltizam etmek 
te ve Sovyet dosluğundan Fran,ayı 
ayırmak istememektedirler. 

Bunlar icap ederse Sovyet dos
luğu uğruna İogilız dosluğunu bile 
fecleya hazırdırlar. 

Ayni gazete şöyle devam et
mektedir: 
gelecek sene içinde Fransız Mason 
ları ara smda bir düelloya şahit ola 
cağız. Harp siyasetinin gidişi ve 
Fransanın dış siyaseti bu düelloya 
bağlıdır. 

Filistindeki 
Arap çetelerile ciddi mü

cadeleler yapılıyor 

Kudus : 28 (Radyo) - Filistin
de Taberiye civarında dün ve bugün 
yine bir çok müsademeler olmuştur, 
İngiliz polis ve askerleri bütün köy
leı de araştırmalar yapar ak Arap çe. 
telerini bulmağa çıılışmaktadırlar. 
Arapların büyük bir kısmının kaçtı 

ğı söyleniyor. 

Fransada nakliyat işleri 
ve Şotanın mesaısı 

Paris : 28 ( Radyo ) - Başvekil 
Şotan dün de nakliyat işleri mu
rahhaslarile uzun bir mülakat yap
mıştır. Arada kalan ihtilallı nok
hlar , kanuni hükümlerden bazıla
rının tadil edilmesi keyfiyetidir. Bu 
hususta ayrıca bir Hakeme müra
caat edilecek tir. Bazı iaşe mü esse. 
selerinde çıkan ihtilaflarda bugün 
tetkik edilecek tir. 

Noel gecesinde Varşova 
siyasetindeki karışıklık 

Şükranın herşeye aklının erdiği gün- --------------

Varşova 28 (Radyo) Voel gece 
sinde bü ~ ük ti ı atroda temsil veı ilir 
ken bazi Litvanyalı gençleri tiyatro 
binasının pencere camlarını kırmış 

lar ve temsilin devamına mani ol 
muşlarrlır. 

denberi gözünden kaçmamıştı . O, 
ev içinde adeta münzevi , esrarlı 
bir ruhtu. Bir anneden fazla bir abla 
vekarı taşıyan bu genç kadıııa ga 
riptir ki, ilk bu akşam kendi kay· 
gusile bu kadar acımış oluyordu . 
Kendi kendine : 

- Zavallı cici anne , diye söy· 
lendi . 

- Hala oturuyor musun Şükran 

yatmadın mı ? 
Genç kız, bu tatlı sesle ürkmüş, 

birden dönünce arkasında övey an
nesini görmüştü . Ellerini göksünde 
kavuşturdu ; 

- Uykum kaçtı cici anne !. 
Genç kadın nefesle konuşuyordu: 
- Ben de uyumadım Şükrancı 

ğım, balkonun açıldığını da duyunca 
merak ettim. Her halde Şükran bu 
akşam ki münakaşeden sinirlenmiş 
olacak dedim. Gidip bakayım. 

Şükran teselli isteyormuş gibi 
cici annesine yanında yer gösterdi: 

- Eksik olma benim hakikatlı 

cici annem, rdedi. Zaten ben de se 
ninle konuşmak i~tiyordunı bu gece. 
İçim çok taşkın ve sesini daha kısa 
rak ilave etti: 

- Bu akşam ki vesileyle seni 
o kadar düşündüm ki cici anne 1 

Genç kadın çıplak omuzlarında

ki kimonosile açık göksünü kapadı, 
yere oturdu: 

- Ne gi Si Şükran ?. 
Genç kız övey annes inin ellerini 

tutmuştu: 

- Ş · y .. çici anne diye mırıl · 
dandı. Ben miralayla evlenirsem se· 
nin gibi saadeti arar mıyım diye dü 
şündünı . Sen mesud mısın? 

mak ihtiyacını duyurdu, Ona ha
kiki sevmenin ve sevilmenin seade
tiııi, zevkini anlatmak ısteyordu. 

Çünkü Şükranın Vecdi Salimle o
lan kalp rabıtasını biliyordu. Fakat 
gururu, sonra da ihtiyatı onu bu dü 
şüncesinden ayırdı. 

Yavaşca üveyi kızının saçlarıni 

okşadı. 

- Ne acayip kızsın Şükran de-
di. elbette mesudum. 

Buda sözmü?I 
Ve sonra o her zemanki sessiz 

mahzun halile balkondan görünen 
mehtaplı gök parçasına baktı mırıl
dandı: 

- Vecdisalime kı)arda mi-
ralayla evlenirsen ona ve kendine 
yazık olmazmı ? şekerciğim ! 

Şükrım bu ince kapalı ifadeden 
üveyı annesirin ne demek isledi · 
diğini anlamıştı birden çırpınarak 

kim kadının boynuna sarıldı. 
- Demek hn şeyi biliyormuş-

son cici aıınt!. 

Hıçkırıyor ve genç kadını uzun 
uzun öpüyordu ogece seheb,iz nüks 
eden gönul acısı cici aoneyide ağ · 

!attı saatlarce konuştular ve ancak 
sauaha karşı Şükran yatagına girdi 
Narind e yatmadan evel o akşamda 
hatıra defterine şunları karaladı "se· 
ni hu gecede andım Süreyya! bet. 
bahtlıgımdan çok seni betbaht et
tiğim için beni af et!,, 

* * * 
Onlıcş giin sonra şükran kati 

kararını paşa babasına bildirrli artık 
Vecdi Salimle evlenecekdi .. 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

(lstanbul Halk Opereti) 

Şirin Teyze 
operet 2 perde 

Orkestra - Bale 
Fiyatlar: 7'..' -50 40 30 Kr. 
DiKKAT: Yerler numaralıdır. 

Kişe saat 2 den itibaren açıktır. 
Telefon No. 266 

Numaralı yerlerinizi erken te 
min ediniz. ----Cumaıtesi Saat 'l. de Talebe 

Matinesi ucuz liyatla 
EMi R 

8828 

Yitik mühür 
21 Kanunu evvel 937 tarihinde 

mühürümü }itirdinı. Yenisini y.ptı 
racagımd a n yitık mühüı ün hükmü 
kalmadığını ılan ederim. 

-

Çarkanlı köyünden 
Mustafa oğlu Hulusi 

8826 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Genç k~dın gece serinliğiııden 1 
üşümüş gibi bir titretme geçirdi. Ha 

yatında ilk dafa vaki bu samimi ------------------------------

sorğudan şaşırmışgibiydi.:Mesud ol- ı BELEDi.YE ı·LA~ NLARI 
mak şüphesiz onun da kızlığının en 

büyük rüyasidi. O da tesadüfün de· -----------------~----------ğil, Rı:.bbının ona yakıştırdığı insan-
la, Süreyya ile evlenmiş olsaydı, rü
yası mutlak hakikat olurdu. Fakat 
anne, baba sözünün kendi ince he
saplı düşüncelerinin kurbanı olmuş 

bu çok sevdiği onutmadığı erkeği 

çiğneyerek genç ömrünü bu ihtiyar 
askeıe bağlamıştı. Garip ki Sürey
ya hiç de denildiği gibi avantörye 
bir adam olmamıştı. Bu acı hatırla 

yış ona henüz rüyası örselenmiş ö
vey kıziyle iki genç kız gibi konuş -

1- Belediyenin ihtiyacı olan ev;akı matbua açık eksiltme surelile ta · 
beltirilecektir. 

2- Muhammen bedeli dört yüz seksen beş liradır. 
j- Muvakkat teminatı otuz yedi liradır. 
4- ihalesi ikinci kanunun 3 üncü pazartesi günü saat on be~te Bele. 

diye Encümeninde yapılacak:ır.-

5- Tabettirilecek evrakı matbuanın liste ve şartnamesi belediye yazı 

işleri müdüılüğündedır. isteyenler orada görebilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzl<rile birlikte Be 

lcdiye Encümenine müracaatları ilan olunur. 8800 16 21- 25- 29 

.Sahife : ~ 

28 Birinci kanun salı günü akşamıııdan itibaren 
• 

Sayın müşterilerinin alaka ile bekledikleri havacılık sergüzeştlerile 
~üyük bir aşk macerasını gösteren ve 

j'ames Kakney-Pat O'briyen-Margaret Lindsay -
Frank M'huck 

gibi dört büyük ve tanınmış Yıldızın temsil ettıkleri 

......................................................................................................................... 

j · Çelik Kartallar j 
• • ,. ..................................................................................................................... ....... 

İLAVETEN: 
Şaheserini sunar 

Umumi istek uzerıne 

Ken Maynard 
.................................................................................................................... 

! Damgalı haydutlar 1 
~.._ ................................................ ..._ ....................................... il ............... ........ 

Bugün gündüz umuma tenzilatlı matine 
saat : 2,30 da 

Namus borcu-Damgalı haydutlar 

Pek yakında: Marta Egert sinen1amıza konser ver
meğe geliyor. Sinema tam saat 8,30 da başlar 

Telefon : 250 8799 ASRI 

Sayın Abonelerimize .. 
Birinci mıntıka şehir müvezziimiz değişmiş ol

duğundan gazetelerini alamıyan sayın aboneleri
mizin derhal idarehanemizi haberdar etmelerini 
rica ederiz . 

Y eniçıkan kanun ve nizamlar 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 12 
numar.ılı kararname 

Madde l - Türkiyedeki bankalar müşterilerine ait olarak nezdlerinde 
halen mevcut ve bundan sonra tevdi edilecek alelumum dövizleri Gumhu· 
huriyet Meıl<ez bankası veya şubelerine tevdia mecburdurlar. 

Ancak bankaların birinci fıkrada gösteril~n döviz mevduatı haricinde 
olmak üzere diğt:r bankalardan bulduklaıı döviz kredilen bu hükümden 
hariçtir. 

işbu tevdiatın eshabı tarafından istimali bu kararnamenin hükümleri
ne tabidir. 

Mezkur tevdiat için Cumhuriyet Merbz bankasınca mudi bankalara 
verilecek faiz hadleri Cumhuriyet Merkez Bankasile mudi bankalar ara
sında tekarıür ettirilir. 

Madde 2 - Kambiyo ve ecnebi banknot ve evrakı nakdiyesinin alım 
yalımı yanlız banblar marifetiyle yapılır. Borasa acentaları ancak banka
lardan aldıkları alım ve satım emirlerini icra edebilirler. 

Bankalar kombiyo murakabe mercilerinin müsaadesini haiz olanlardan 
gayri ihtiyaç erbabına kambiyo ve döviz satamazlar. 

Kambiyo borsası bulun>n mahallerde hrnkalar her gün alıp sattıkları 
kambiyoları gişelerinde takas etmeyip aldıklarını borsaya aıza ve sattık
larını da oradan talebe mecburdurlar. Bir gün zarfındaki alım ve satım 
!ardan mütevellid olan ve 2500 ( iki bin beş yüz ) Türk lirası muadilini 
geçmiyen küsürat ertesi güne devronulabilir. Borsa olmayan mahalleıde 
ki bankalar giffılük muamelelerinden mütevellid farkları Cumhuriyet Mer
kez Bankası bulunan mahallerde o bankadan yoksa diğer bankalardan te· 
darik edebilirler. 

Madeni ecnebi paraların idhali ve alım satımı serbestir. Ancak bunla 
rın memleketten ihracı kambiyo murakabe mercilerinin müsadesine bağ· 
lıdır. 

Madde 3 - Bankaların tabi bulunduğu şerait dairesinde gişelerin
de yalnız ecnebi seyyahlarından kambiyo ve ecnebi nukudu alımı mu•me
lesini yapmak istiyen Vagon Li vesaire gibi seyyah acenteleri bir beyan
ame ile kambiyo murakabe mercilerine müracaat ederek mezuniyet almak 
la mükelleftirler. Bu muameleyi yapmağa mezun kılınan müesseseler 
miişterilerinden aldıkları hambiyo ıe ecnebi nukudunun nev,i ve miktarı
nı ve satanın isim ve adresini ve talıiiyelini mübeyyin bir li.teyi on beş 
günde bir kambiyo murakabe metcilerine vermeğe ve bir gün zarfında 
aldıklaıı ecnebi nukudunu, bankaların kapalı olduğu günler müsteena 

( Sonu Var ) 



Sahife : 4 

Dosya 
No: 

9-35 

9-36 

9-37 

10-38 

10-39 

10-40 
10-41 

10-42 

11- 43 

11-44 

11-45 
12-46 

11-47 

Borçlunun adı ve sanı 

Kasapbekir ma. 
Musa kızı ölü Hibe 

• • " 

" • " 

Kas~pbekir ma. 
Mehmed çavuş kızı 
Dursun 

" " " 

" • 
• " " 

• • • 

Döşeme ma. Meh. 
med oğlu Durmuş 

" " 

. " 

" " 

Nacaran ma. 
Gülekli zade 
Hacı Mehmed 
Refik 

" 

" 
" 

Köyü 

Yolgeçen 

" 

" 

Karalar
bucağı 

gayri menku lun 
mevkii cinsi hissesi 

tarla tam 

" . 
. " 

• " 

" " " 

" " . 
" " ,, 

. . " 

Adana Kireçocı>ğı bağyeri tam 

" 

" 
" 

Adana il yasağa 

bağku

rümu 
bağyeri 

bağku 

rümu 
çinko· 
dan ma· 
mı'.il bir 
bap hane 
maa arsa 

" 

• 

" 

" 

Türksözü 

metre muralıbaı 
91900 

45950 

137850 

18380 

16542 

(10109) 
4595 

9190 

18380 

18380 

34003 
34003 

351, 

Tapu senedinin 
Tarihi No: 

Eylul-339 20 

1288 

Ağustos 

929 

• 

" " 

" " 
" " 

" . 
Teşrinisani 

323 

• 

" 
" 

Haziran 
341 

" 

" 
" 

18 

17 

21 
31 

30 

32 
29 

28 

475 

476 

473 
474 

8 

29 Kanunuevvel 1937 

Hududu: 

Şa: Mariye hatun; şi: tarikiam, ga: Keli, ce: Hacı Mehmed ve· 
reseleri 
Şa: Bekirce oğlu veresesi, şi: tarikiam, ga: Mariye hatun, ce: 
tarikiam 
Kıbleten: Halise hatun, şa: Mustafa, şi: Salih, ga: tarikiam 

Şa: Mehmed, ga: Mevlüt, şi: sahibisenet bağı, ce: Kara Mehmed 

Şa: Penpe hatun bağı. ga: tarikiam, şi: Kulaksız Hi!r,rnd .. -
Demirci Kadir - t 1.y,,11n hal 

er • rf 
Şa: tarik, ga: Mehmed Ali, şi: Acemoğlu Meh: ·~,.r Buna 
Şa: Mehmed, ga: Hasan bini Sarı Hacı Aii. Şı: zaptıye Dur ' 
bağı, ce: arabacı Mehmed bağı 
Şa: Emine, ga: Tabak Kara Mustafa ile kürt oğlu Ahmet, şi: 
zaptiye Duran, ce: sahibisenet. 
Şa: Diyap kızı Aksabet ile Karabet kızı Annuk ve Şeyh Meh· 
med, ga: Mühabet ve kuyumcu Ohanes, şi: Vasıf, ce: Mehmed 
ve Karebet 

" " . " " • " 

Şa: Kürt Halil, ga: Vasıf, şi: Tirik kızı Ağsa, ce: Mehmed 

• " . . . " " . " " 

Yemini veyesarı tarikiam, cephesi Suphipaşa tarlası ile mah
duttur. 

Adana Ziraat Bankasından : 
1 - Adana TÜRKSÖZÜ gazetesinin 30 11 937 tarih ve 3994 sayılı nüshasında birinci ihalesi 3 12 937 tarihinde yapılacağı ilan olunan yukarıda yazılı tarlaların müzayedesi vilayet idare heyetinin karaıiyle on gün tem· 

did edildiğindPn ikinci ihalenin 7/11938 Cuma günü saat 15 ila 16 da Adana Ziraat Bankasında icra edilecegi. 
2 - Fazla malumat almak istiyenleriıı Adana Ziraat Bankasına müracaatları ilan olunur. - 8827 

Adana Borsası Muameleleri 

l~~~~~~~~~PA __ M_U_K_v_e~K_O_Z_A~~~~~~~~-
• Kilo Fiati 

CiNSi 

Kapımab pamuk 
Piyasa parla~ • 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

En az 
K. S. 
28,50 

-22 
19 

En çok 
A. S. 

33.50 34 

YAPA Ci 

Satılan miktar 
Kilo 

Beyaz 1 !-.,.,-''-.-------!---------- ----------Siyah 

ÇICIT 

ı-..,~,-~~~c-re_,~,,.:~.,..~-:~~~"'"k-j~-k-,, --~~·--1-- 1-------------....... --------·I !-1 lJ B U B A T 
Bu~day Kıbns 

1 ___ ,, __ Y_e_rl_i _-:_-=.===·-Ç_,1_2 ==== ----=~-------
Mentane 

" Arpa 
Fasulya 

ı-...-..-."-----~ı---~-~--------------11 
Yulaf 

·-=-,.,.---------1------1-~~~-Delicc 
Kuş yemi 

·-=-~-:-.---------1------·--------Keten tohumu ı 

Somikok ve Kriple 
Maden- kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 70 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

- or. Muzaffer Lokman -
Hastalarını her 

kabul etmekted·r. 

.. 
gun e~ki muayenehanesinde 

·---------·---- -------------· Mercimek ·---------·---------·----1-------------Susam 

UN 

1 ?ört yıldız Salih 
uç ,, " 

;.E il !-Dört yıldız Do~ruluk 

~ ~ 1 üç ,, " 
ö ~I Simit '·' 
~ E; 1-Dört yıldız Cumh-u'ri-ye-=-t--
~ ..,., üç " ··-.-. -

Simit " 

Liverpol Telgraflan 
28 / 12 / 1937 

Sanlını Jltne 

!- ~-

Kambiyo ve Para 
I~ Bankasından alınmıştır. 

, __ H_azı_r _______ , 4 ı 861......;~;;.:.:.:•;c,.iş-m-a'rk;------J-ı -J·95-
!J... Kanun vadeli 4 71 - Frank ( Fransız ) ı--23 52 
Mart vadeli 4 76 Sterlin ( ingiliz ) 1 625 · 75 

1_H_in_t_h_azır ______ 
1
_ 84=-ı 225

6 
Dolar (Amerika"")~-! 79 _ 85 

Nevyork Frank ( isviçre ) 

Defter tlitmakla mükellef müesse
se ve tüccarların dikkat nazarlarına: 

,. 
' , 

r 

TÜRKSÖZÜ 

jMatbaacılıkj 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. T 
* 

A 
* 

1 Gazetecilik\ 

B 

bir cild, renkli ve zaı iJ 
bir kapak böl gede an 
cak Türksözünde ya
pılır. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

KiTAP 

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

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya

* 

1 
Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithanc-

C l L O pılır . 

* 

GAZETE 
Tür..sözü matbaa

sı "Türksözündrn. baş 

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

KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAYADELEN su 
lan ve gazozları 'ıh · 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN ıçınız . 

KAYA DELEN 
KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan hai1:dir. 

E 
L 
E 
N 

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

KAY ADELEN gdzozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY AD ELEN Tı an5itleri : Mersin ve 
Adana KA YADELEN depolarıdır. Eüyiık damacanalar : 100 kuruşa ev-

lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vsgonlar her ıc'erde Kayadelen suyu ile 

Çin 
aııc 

bir 
büyü 
land 

~ıları 

hare 
ir 

Po 
ille 

Eğer matluba muvafık ve zevkinize göre tam arzu ettiğiniz defterleri 
vaktinde almak istiyorsanız - Hemen Saat kulesi yanındaki " Yeni A 
kağıt satış evi Bedri Gülek mağazasına koşunuz. " TiR :..JY~ık:a~nm:.::.:.ak~t~ad~ı~r_.. ______ ...:;:8~49~5:_. ____ ...;1~03;;..._, _____ ~~--------

Paks marka kenarları Şirazeli gayet sağlam büyük ve küçük her boy. 
da - trk ve çift sahife numaralı - defterlerinizi gayet ucuz fiatla ve 
tam kadrolu olarak tedarik edip;yeni sene hcsabatınızı intizam dairesin· 
de tutunuz. 

• T(jRKiYE i~ BANKA5 I 
335 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
~ Adana Türksözü matbaası 
~ 

g 
a 
k 
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e: 


