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Büyük şefimiz Hatay hadiseleri hakkında 
lJıus baş muharriri~e intibalarını söyledi 

1 
•• • •• - 1 

4 TATURK DUN DEDiLER Ki: 1 

:Rejimin birinci safhası Hatay Türklüğünün yük 
sek azim ve enerjisi ile başlamıştır. başka 
türlü olamazdı ve bundan sonra da olamaz.,, 

A Ankara : 1 (A.A)
pe ,,~at~rk Hatayda yeni 

1 
~tııııı başlamas ı üze. 

eı 'Oc Ulus başmuharririne' 
'~libalarını şöyle bildir. 

. 1 sek dostluk münasebetl erinin hal ve 
", istikbali için müsbet yolda yürümek 

J ~lüzumunun heniiz anlaşılmamış olma- , 
! . sından ileri gelir. Mam afih her şeye 

,r· - · -·-·- ~ -·- · -·-·-·-·-·- ·'ı, 

1 Büyük Şefin i 
i teşekkürleri i o 1 lııı~lerdir : 

,, - Bunlara dair he
'''t> t f 
~ı · e errııatlı malumat l 
I llıadıııı. Egcr Suriye ı 

D'~kalade komiseı i bay ! OM . . arıel Sanc ııl:a ge ' 
''t k 
1 

e H..taylılarrn mus · t 
ıkiı .. k k ı reııme avııştu · 

, 1 tını bizzat ilan etmedi 

~' ve bu münasebetle 
~taylılarııı bayramla -
1 _a şeref vermekten 

iıl" ,!ndini ahkoymuşsa bu · 
"I d· 

ıyeceğim yoktur. 
~~~'"Mi 

j ra ğmen Türkiye cumhuriyet i hüku· 
j meti il e Fransa cumhuriyeti hüku 
~ meti arasında C enevrede imza olu· 

./ nan vesikaların tayin et.~ği _r~~'.~'.n 
birinci safhası Hatay Turklugunuıı 

• J yüksek azim ve eneı jisi ile baş!a-
ı mıştır. Başka türlü olamazdı ve bun· 

dan sonra da olamaz. Buna Türkiye 
cumhuriyetinin ve Türk milletinin 
olduğu kadar bu meselede söz ver · 
mış olan Fransa hükumetinin ve mil
letinin de şeref ve haysiyeti miisait 
değildir. 

Altın fi atları 
1 1-fatayda Fransız de "" 
~~si Hataylılartn çok · ""tlıı ~~~, • 'k ve heyecanla bay fo,., 'l ~ r f., 7 

lst• nbul : 1 [ Hususi ] - Bil. 
hassa son haftalar içinde Anadolu~ 
dan fazla miktardı Zinet altını çek· 
tiği için altın fiatlarında bıraz yük· 
seklik vardır. Bu çekiş, köylünün 
iktisadi vaziyetinin düzeldiğini gös
termek dolayısile memnuniyet ve

rici teliikkl olunmakt~dır. 

Qj · yapınılart • tabii , 
~n bir günde eger ~ 
~tay Türklerini ser BUyUk Şef AtatUrk 

~~tçe buiünü kutlamaktan menede / demekle iktifa ederim. Çünkü böyle 
~etbirler almış ise buna yazık bir zihniyet devletler arasında yük· 

HATAY 

f,i . Antakya : l (Türksözü muha 
",,;k~den) - Bütün hataylılar bugün 

d,
1 

UnetJe işlerine devo.m etmişler . 
l.Jil 1-fataylılar Milletler cemiyetinin 
~t kararına ve F raıısanın manda 
ı~ 1 ~lırlarının Milletler cemiyeti ka 
'q·arına hürmete avdetini gözlemek· 

itler 

ı 'lbl-faı°ayJa yeni Hatay rejiminin 
ı~ ık edilir edilmediği nıaaleM· f 
~/1• görünür ş ekilde belli değildir . 
)~~~kii idarede hiç bir d eğişiklik 
~ı lur. Jandarmalar yine e•ki zulma 
ı,ı'anı etmekte ve mahalli memur· 
ı11 Q~ layüsel hareketlere nihayet 

flıektedirler. 
1,1 liugün öğleden evvel Antakyada 
~ ~ge Roje Garo'rnın teş viki netice . 

~, ~lacak ki bir çok çapulcular nü 
~1/1Şc teşt>bbüs etmişlerse :de bu 
~!;.kellerini gösterecek kimse gör. 
\,1 

1klerinden kuvvetleri kırılmış ve 

~il, ~~areketten vaz geçmişlerdir.! 
~l 1 it : Bu anda bütün Bataylılar 

!f 
~il~~~nden dışarı çıkmamışlardı . Tüık 
~,1 anları evvelki günılenberi ka-

1dır 

l~Mflu~ün Şamda hükümet Önünde 
4ı~ antılar olmuştur. Bu kalabalığı 
~l!li~ısa vatanilerin demir göm!ek
·dj Ve bunların akrabaları teşkil 
~/0rdu. Kalabalık, sivil polis me· 
d,;1arının tatmin edici tesellileriyle 

lıtıı,tır, 

Cemiyetinin acil kararına 

Antakya: [ Hususi J - Delege 
Roje Garonuo Halayda takibetliği 
iki yüzlü politikayı anlatırken muh 

SON DAKiKA 

telif unsurları nas ıl lı i rhiri aleyhine 
tahrik <ili ğ ini bildirmiş tim . Delcg<.', 

- Ger isi ikinci sahı lecc -

SEYHAN iNiYOR 
TEHLiKE YOK 

Sular 
• 
Cenup bölgelerinde 

taşmışsa da zıyan arazı ye 
bir kısım 
yoktur 

Dün sabah saat dörd e kadar 
Seyhan kr bırmakta idi . Ve bunu 
okuyucularımıza dünkü sayımızda 
cild i rmişlik -

Dün öğ l ed r n sonra n ·hir ted 
1 

ricen inmeğe baş la mış ve bilhassa ı 
gece eski seviyesini kaybetmiştir . 

Dün g' ce yarısında n bu sabahın 
geç vaktına kadar büyük bir ehem · 
miyet ve hasoasiyetle takibettiğimiz 
bu mesele , memnuniyet verici bir 
hale dönmüş ve korktuğumuz sey· 
lap felaketi gibi, görmek istemedi· 
ğimiz bir facianın bugün için vukuu 
melhuz olmadığı neticesine varıl
mıştır. 

Adanamızın en büyük kaygusu 
olan bu iş üzerinde Vilayet ve Be· 

lediyemiz hassasiyetle çalışmakta· 

dır . Fen heyet leri g -.;e g:i ııJ[j , ş , fı 

rin kı y ı s ında ameli ı etk ik a lla ın ~ş
guld ii r . 

Sabaha ka ş ı ( saa t dör tt e ) 
resmi makam lardan da al d ığım ız 
malumata göre aza mi 23,50 ye 
yükselen Seyhan 23, 15 e kada r in· 
miş ve inmekle devam etmektedır. 

Dün lıu s usi s ıı relte aldığ ı mız 
malumata göre, ilk kabarmada Hı · 
dırlı, Kamış lı , Koyuncu , Yalmaıılı, 
Dört Ağaç , Çubukçu , Canıusçu 
köyleri ve Mıdık ta rlalarının eng in 
olan kısımlarına biraz su girmiş ve 
bu da bir zarar vermemiştir , 

Esasen nehrin taşma t,·hlikesini 
göze alarak köylülerimiz daima 
müteyakkız bir halde bulunmakta • 
dırlar • 

j 1 
i j 
İ Ankara : 1 [Telefonla] - 1 
İ Büyük Şefimiz Ata1ürk Ha· ı 

İ tay anayasasının meriyete ! 
j girişi ve Hataydaki Türk- ! 
j IUğün bu münasebetle gös. ! 
j terdlğl bUyUk tezahürler ! 
İ dolayıslle bütün yurddan ! 
İ ve Halaydan kendilerine ! 
! gelen şükran telgraflarına ! 
! karşılık Büyük Şef teşek. ı 
! kür ve sevgllerlnl tebllğe j 
! Anadolu ajansını memur İ 
! etmiştir • İ • • 

:-·-·-·· ~ -·- ·-·- ·-·- ·-·-·-·- · 

Yalan söyleyen 
Paris 

Beyrut 

• 
mı, 

mu ? 
• 

NEVZAD GÜVEN 

.ir Fra ns ı z müstemleke me
muru Hataylıları, en bü
yük bay ra ml arı nı yapmak-

tnn ıncnnetti . Bu n-ıt nasız ve :t:ıuın· 
suz tedbir;ııi [ ! ] tatbik ~deıken 

süngü kulla ı:dı. Bq, on Tiiıkiin 
kan ı da ek ı ı. 

Bu hadisen in 'fürk efkiiıı uınu· 
ıniycsi n dc yapt ı ğı şidde! l i rea~ siya· 
ıı u söy l eıııeğ-c bile lüzuııı yokluı. He
pimiz, lı iilii hafıflcıncyen bu ıccssüı ün 
içinde yaşamak 1 ayız. 

Dlin akşa nı , Paris radyosu ;ıyn i 
hadiseyi ş u şeki ld e diinyay · yayd ı : 

" Dün Sancağın yeni rejimi 
tatrik sahasına gi rdi . Bu nıünase· 
betle Sancak Türkleri sevinç ve 
n eşe l erin i bol, bo l izhar ettiler . 
Bayram şe nl ik l e ri en büyük bir sü 
kunet içi nde geçti. Ve hiç bir ha. 
dise olmadı. Gece, Sancak dele 
gesi Rojc . G_aronun himayesinde 
bır ba lo verı ldı. S abaha kadar eğ
lenild i. ,. 

Fransa dcv lcl inc ai t ol• n bu rad · 
yo i slasyonuııun dünya efkarı umu
ııııycsı oııuııdc bu kadar biiyi:k bir 
yaliın ı söyliycbilnıcsini iki il.linıale 
a l fcdiyortı'l. : 

Bir isi, Fransız 1 Iariciyc Nezareti
n:ıı, HatayUaki bir n1cn1uru tarc..fın 
dan devrilen bu bliyi.:k Çillllln man· 
zarasın ı dünyanııı gozünden s<>kla
ın ak içm hiidıseyi altın yaldızla gal
vanize_ cdılın'ş bir şckıldc düny«ya 
akscttırmek •stemcsıdir. 

İkinci ihtimal ise, fleyru:un ha· 
1 

diseyi, Pa rise bu ~~kilde göstermiş 
olmasıdır. Biz de Lll il inci ihtimale 
inanmak istiyoruz. Çi'nkii, M·llerler 
Ccınıyeli çerçevesi içinde yapılınış 
bir mualıedcye imza kc:y:q·ak Halay 
rejiminin tatbikini k11bul eden, ve hıı 
rejimin tanı bir şck:lde mt. '•ı ete 
girmesi ni l cıni n için dnhn, bir iki 
sene mcsu liyetini ang. je et ın1ş bulu
nan Fra n san ııı bu kadar sür'alla sö
zünden dönebilmesini mümk ün gör· 
müyoruz . Bunun. Mi lletl er Cemiyet i 
otoritesini müdafaada şampiyon olan 
Fransa için bir gaf olacağ ı aşikard ır . 

Paris radyosu bir yalan söyle
miştir. 

Dileriz ki , bu yalanı Paris d eğil, 
Beyrut söyl emiş olsun. 

ANKARA VE HATAY 
' 

Adana bir yanımda Antep o bir yanımda 
Sakarya, Dumlupınar alevglbl kanımda 
nerdeyse bağrı yanık başı açık haykırarak 
kafam bir bomba gibi Hataya ulaşacak 

Ankara Halkevi eşsiz manalı bir 
gece yaşadı 

Ankara 30 Teşrinisani 

Hatay lştiklal bayramı munase· 
1 beti le Ankara Halkevinde eşsiz . bir 
ğec~ yaşad ı . 

Ankarad1 bulunan hataylılar, dün 
Halhevinde kendi bayramlarını kut· 
] adılar. Bütün Ankara, yaş ve mes
lek farkı olmaksızın Halkevinin ge 
niş salonunun, koridorların ve hatta. 
yağmurun altında kalarak Halkevi 
merdivenlerimn alabildiği kadar ço· 
cuklarile bu bayrama iştirak etti . 
Yer bulamıyan la r , Halkevi töre nine 
gönülleri ve şuurlariy l e katıld ı la r: 

Ankara d ün, Türkiyenin kalbi ola· 
rak Hatay'ın mukadderatını, kendi 
alın yazısınd a gördüğünü bir daha 
isbat etti ve dün 'J ürkiye'nin kalbi 
ana yurd için olduğu kadar Hatay 
için de ça rp tı , coştu konuştu. 

Törene tam saat 8,5 da he 1 ı be
raber söylenen istiklal marşile baş
l andı, Sahne, çok manalı hazırlan
mıştı. iki büyük, şanlı bayrak ara· 
sında Atatük'ün, ana vatanının ve 
Hatayım kurtarıcısının büstü bu sah 
nenin değer ini ebedileştiıiyordu. 

Ön sözü Ömer Ekene! aldı. Bu· 
günün Hatayı istiklaline kavuşturan 
statünün resmen yürürlüğe gird iği 

gün olduğunu söyledi: 

u - Burada asil milletimin milli 
kahramanı ve kurtarıcıs ı büyük Ata. 
türk'e ve yliksek saygılı mesai ar. 
kadaşlarına bütün ha taylı lar adına 
sonsuz minnet ve şükranlarını sun · 
ma.n en büyük mazhariyet bilirler.~ 

Bu geceninin, vaktin darllğı do · 
!ayisile istenilen şekilde hazırlana

madığını söyliyen~hataylı geç; sözle· 
rini şöyle bitirdi: 

"- Buradaki hataylı kardeşleri· 
niz hepinizden özür diler. Pek ya
kın bir gelecekte Hatay kurtuluş 

gecesini, bir A dana, bir Erzurum 
kurtuluş gecesi gibi, hep beraber 
candan ku tlayacağız. Buna inan• 
cımız sonsuzdur. Çünkü arkamızda 
amacını büyük Ata'sının dehasın

dan hız alarak kuvvetleştiren on ye
di milyon Türk kardeşimiz bu ka· 
ranlığı g :deren nurdan meşalelerdir. 
O parladıkça Hatay da hür olara'. 
parlayacaktır. Var olsun Atatürkl.lr 

Bugün elde edilen neticenin 
Türk nasyonalizminin bir tezahürü 
olduuğnu söyliyen B. Hikmet Rasih, 
ebediyetle eş olan Türk zaferlerine 
gönül vermenin ne büyük bir ideal 
olduğunu anlattı : 

" - Artık, dedi. Işıkları sönmüş 
gönlü hıçkıran bir Hatay yok. Gö'. 
nüllerinde yüce Ata'mn yaktığı bir 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

ANKARADA KIŞ 
' 

Ankara : 1 [ Telefonle ] - Ankarada kış arlık :ıamamlle 
kendini gösterdi. DUndenberl devamlı suretle kar :yağmakta· 1 
dır. BUtun Ankara köylerlle birlikte ince bir kar tabakası; 
altındadır. Şehrimiz spor kulüpleri kış sporlarına hazırlan. 1 
maktadırlar , ~'l .., 



Sahife : 2 Türkaôzü 

DUnya Aleml 

• 

Geriye mi gidiyoruz 
Yeraltı şehirleri taammüm 

edecek midir ? 
'-------------------·----------------------~------' 

Yüz metre derinlikte şehirler 1 

1 

Ak . . _J .. k 1 
şam, e vınıze ccneı ( n günrş , 

ya batmış, yahut da batmak üzere. 

dir. Demek bütün bir gün ne güneş 
ten, ne de havadan i~tifade edebil· 
diniz; evinizde de, sobanın, kalori. 
ferin sıcaklığı kaybolmasın diye 

Tasarruf 
haftası 

ş ... !: ~i .nirde Tasarruf Haftası için, 
ala'.rnlı kısımlar hararetli bir surette 
hazı ı 11

1 Jaı ı bıışlamıştır . 
Milli iktisat ve Tasarruf Cemi 

yeti ~rh·;'lliZ şubesi ile, Ticaret O 
dası, ve bilhassa Orta Ticaret O . 
kulu bir;nci Kanunun i!k haftasında 
başla) acak olan Tasarruf Haftası 
için g<:niş bir pro5ram tertip etmiş. 

Anlaşılan yeryüzü insanlara dar 
gdmiye başladı. Sığınacak, barına· 
cak yer bulamıyor )ar, yerin altına 
inmeği düşünüyorlar; yüz metre de· 
rinlikte mahaller, köyler, şehirler, 
kurmak. yeryüzüne çıkmadan, çık· 
maya ihtiyaç duymadan yaşamak 
istiyorlar .. 

.. Deli var!...,, Diyorsunuz, gü· 
liJyorsunuz değil mi? Bir dereceye 
haklısınız... Çünkü bize: Açık ha· 
vada yaşamayı, daima güneşte do· 
)aşmayı tavsiye eden bu fen adam· 
larınm bizi yeraltma sokmak iste· 
meleri delilikten başka bir şey de. 
ğildir. Yalnız, hüküm vermekte ace· 
le etmeyiniz. Bir de onları ciinleyi· 
niz. Bakınız ne diyorlar : 

kapıları, pencereleri kapalı bulun· 
durursunuz. Yemekten sonra gide 
ceğiniz yer bir kahve, bir sinemadır, 
değil mi? .. 

ı lerdir . 

.. Sizler, büyük şehirlerde yaşı · 

yanlar, hayat tarzınızı yani nasıl 

ömür sürdüğünüzü söyler misiniz? .. 
Her halde yüzde sekseniniz yaşa· 
mak için çalışmak mecburiyetinde· 
siniz. Sabahleyin erkenden kalkar, 
c..tolyeye, büroya veya mağazaya 
gidersiniz. Çabuk gitmek için mu· 
hakkak tünele binersiz. Burada, ha· 

.. ? va, guneeş var mı .... 
Büronuzda, mağazanızda da gü 

neş yoectur. Ya hava?.. Kapılar sıkı 
sıkı kapalı, pencereler de öyle .. Ta· 
bii havu da yok .. Lokantada kahve 
de: hava alamazsınız .. 

Yeraltı hayatı, biraz garip gö. 
görünmekle beraber daha sıhhidır. 
Orada herşey fennidir. Evler, so 
kaklar mükemmel surette tenvir edi· 
lecektir. Sun'i plajlar, havuzlar, hah· 
çeler, göller bulunacaktır. Hususi 

fenerler, ( Ültra . Viyolet) ve ( En· 
frat • Ruj ) ziyaları saçbcaktır. Mev 

sime göre, filitre edilmiş, süzüln.üş 
bir hava teneffüs edeceksiniz. 

Yeraltındaki evlerin konforu, yer 
yüzündekilerden çok fazla olacaktır. 

Sinemalar, tiyatrolar bulunacaktır. 
Mektep, hastane, sanatoryom, ilh .. 

Hep düşünülmüştür . Büyük Trans· 
atlantik gemilerini, bilhassa Norman
diyayı göz önüne getiriniz. Ne sa· 

lonlarmın, ne de kamaralarının ha
rice penceresi vardır. Ziy:ı, hava ve 
hararet hep fenni surette temin edil 
mektedir. 

Tasarruf Haftası içinde , şehri. 
mizi ı biitün uillumi yerlerinde kon· 
ferar.'!lar verilecek ve iktisat ve Ta. 
sarruf manası, her türlü vasıta ile 
halkınuzJ tekrar edilecektir. 

Şehrimiz ilkokullarından bir ço· 
ğu da bu haf tada, Sinemalarda, sa· 
)onlarda fktisat ve Tasarruf hak 
kında öğ~t verici temsiller yapa 
caklaıdır . 

Sıhhiyede: 

Me;~~ez hiikfımet tabibi 

Dün resmi membalardan aldı· 
ğımız malümata ·gör,., ş,.hrimiz me-r· 
kez hükümet tabipliğine, orta mer 
kez belediye tahibı Vedi Bılgin ta 
yin edilmiştir. 

Pulcuların levhaları 

Halkevinde ! Mahkemelerde 

Namık Kemal gc.c.!sİ 1 Arzuhalcının makinesi 

Şehrimiz Halkevi Dil, Tarih 
eJebiyat komitesi bu akşam saat 
20 de Halkevi salonunda verilmek 
üzere Büyük Üstad Namık Kemal 
i1woin bir gece hazırlamıştır. I3u gece ' 
için Halkevi sekreterliği giriş karn'- · 
leri dağıtmıştır. 

O kuyu ~ularımıza 

Son günlerde havaların yağ · 
murlu gitmesi gazetemiz abone tev 
ziatını sekteye uğratmakla beraber, 
buna , son günlerJe çok ehemmi
yetli milli davalarımız hakkında o
kuyucuları .mza bir an evvel malu· 
mat verebilmek için istihbaratımızı 
ikmal ve bu yüzden gazttemizi sa· 
babın geç vaktında makineye ver· 
memiz amil olmaktadır . Okuyucu· 
larımızdan bu hususta özür dileriz. 

VİTRİN 
Müsabakası 

Ulusal Ekonomi ve artırma Ku 
rumu Başkanlığından: 

Hükümet civarında Arzuhalcı 
Rıza Durmuşun dükamndan yazı ma · 
kinesini çaldiğı iddiasile suçlu Ali 
dede mahallesinden Halil ~oğlu Ke
mal hakkında şehrimiz Aslıye ceza. 
sında yapılmakta olan duruşma so· 
nunda suçlu Kemalın, çalındığı iddia 
edilen yazı makinesinin davacının ba· 
bası ile müşterek olarak ayni dük· 
kanda çalıştıkları ve bilahare ayrıl. 

dıkları ve makinenirı de babasına 
ait olduğundan babası tarafından 

getirilmesi için kendisine söylemiş 
olduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple de 
suç hukuku mahiyettf" görüldüğün· 
den ortada sirkat hadisesi olmadığı 
sab.t olmuş ve maznun · berat et · 
miştir. 

Erkek lisesi müdürü 

Dün aldığımız malümata göre, 
şehrimiz erkek lisesi müdürü bay 
Halid, bundan bir müddet önce ve· 
kalete yaptığı müracaat üzerine kan 
dilli lisesi tarih öğretmmliğine tayin 
edilmiştir. 

Yeni lise müdürünün emri henüz 
Vekaletten gelmemiştir. 

Oruçlulara vakıt bildiren 

Güneşin doğması 6,34 öğle eza. 
nı 11,44 ikindi ezanı 14,18 akşam 
ezanı 16,32 yatsı ezanı 18,4 imsak 
4,47 clacaktır. 

Bir çocuğu 
Isıran serseri köpek 

Hatay davamız Doroti Lamor 
Rejisörü yaraladı 

Pul satan dükkanlarda pul bu. 
lunduğurıu bildirmek için asılan lev· 
halardan şimdiye kadar belediye 
resmi alınmıyordu. 

Bunlar, ilan mahiyetinde görül
düğünden badema resme tabi tu 
tulmasına Vekaletçe karar verilmiş· 
rilmiştir. 

1 - Vitrini olan her mağaza 
veya dükkan ve mağzasında ve ge· 
rek rski postahane binasında açı- Dün şehrimiz polis kadrosu me 
lacak olan sergide musabakaya en murJarından lbrahimin oğlu Enveri 
gec birinci kanunun 9 znna kadar Dudu isminde bir kadına ait bir kö 
girmiş olmalıdır. pek ısırmııtır. 

- Birinci sahifeden artan - Musabaka 19 birinci kanunda Çocuğun yaraları'hafiftir, ve sıh· 
bitecektir. . hi vaziyetinde tehlike yoktur. Ço. 

Antakyaya gelen Milletler Cemiye. 
ti azasının Türk konsolosile bera· 
ber jmuhtelıf ,nahiyeleri ;gezeceğini 
de ilan ettirmiş ve bu suretle giiya 
kalabalık teminine uğraşmıştır. Hal· 
buki delegenin ıayi ettiği haberl~
rin aksine olarak :Türk konsolosu, 
bu ziyaretlerde bulunmamıştır; De
lege üstelik verdiği emirnamesinde 
• istikbale gelmemak mucibi mesu· 
liyettir ... diye bir de "kayıd koydu·' 
rarak halkı te .dit etmiştir. Bu gün 
röndadiğim vesika aynen şudur : 

Holivud stadyolarımn birinde 
geçen gün bir kaza oldu. Sinema 
dünyasının en güZfl kadım ismi ve· 
rilmiş alan Doroti Lamur, büyük 
bir kama ile rejisörü yaraladı. 

fırlatıyor, 
Bu hareket on kere tekrar o~· 

nuyor. Rejisör hepsinde bir kusur 
buluyor, Fakat, on birincisinde ka· 
dm kamayı alıp attıiJ sırada, ayağı 
kayıyor, hedefi lşaşırıyor ve bıçak 
rejisör Arşenbonun omuzuna sa/ 
lanıyar, 

2 - Vitrinleri yerli malı ile süs.. cuğu ısıran köpek müşahede altına 
I alınmıştır. 

lenecek ~ekilde hazırlamalıdır. 
3 - Gösteri komitesi Jüri he· ! İş Bankası kumbara ik-

yeti sıfatile 14 birinci kanunda vit 1 • l • • d 
Hadise şöyle oluyor : 

· 1 · .d k' 1. 11 ' ramıye erı pıyangosun a 
rm en ve sergı e ı yer ı ma arı sem- k l 

Doroti Lamur .. Bakir ormanda· 
ki aşk ,, ismindeki bir film çevir· 
mektedir, 

bollerini tetkik ederek kazananları azanan ar 

Bu filmde keadisi yarı vahşi bir 
kadın rolündedir.· Aşıkı da :öyle. Ka 
dm onunla kavga f'ttiği bır sırada 

yanındaki kamayı alıp ona doğru 

Hadiseden sonra artist heyecana 
kapılıyor ve düşüp bayıliyor, Reji
sorÜn yarası oldukça ağırdır ve te
davi altına alınmıştır. 

tesbit edecektir. 
4 - Mükafat kazananlar gaze· 

te ile ilan edilecektir. 
5 - Kazananlardan birincilere 

Madalya, ikincilere Takdirname ve· 
rilecektir. 

Ankara : 1 (Radyo) - Türki 
ye iş Bankasının kumbara ikramiye· 
leri piyangosu bu gün burada çe
kilmiş ve 2000 lira burada kumba · 
ra sahibi Bayan Başer'in 25550 nu. 
maralı biletine isabet etmişfir. 

Fındık kar)'esi muhtarlığına ,-----------------------------------·----------------------·-. 
Fcıık oga kardeşimıze y ıllarca Avrupada yaşa- Gen c ı· n Büyük oğul hu mm ah faaliyette 

idi.Senelerce geri kalınmayı telafi 
etmek için hakikaten elektrik sü
ratile çalışıyor, evin içine akla gel· 
meyecek yenilikler getiriyordu • 

işi dıktan sonra baba evi· 
3 Teşrinisani 937 Çarşamba ne dönen oğul..BazC\n bir 

günü Antakyaya gelen Cemiyeti yabancı gibi karşılanır, - KUçUk hikaye: - Yazan ••• -

Akvam komisyonu heyeti Türk koıı bazen evdekiler ona yabancı gelir. Ağabey hiddetlendi, bağırdı: - Her taraf pis! dedi. Bu evi 
solosile beraber Ordu'ya teşrif ede- Fakat sonra ah~ıhr. Senden sorulmaz o! Şimdiye ka· biraz temizlemek lazım ... 
cekler \ e öğle taamını Orclu'da ya. Bazen çok küçükken kapı) 1 vur- dar seyahatte idim, tetkik seyaha- Bundan sonra hizmetçiye, aşçıya 
pacaklardır. Binaenaleyh muhafızla· muş gitmiş, senelerce kendisinden tında. Bilmiyor musun sanki! Fakat, yeni emiıler verildi. Evde ilk olarak 
ğın emri üzerine bütün karye halkı bir haber vermemiş olan çocuk çok bugün geldim, gördüm ki evin içini en büyük değişiklik akşam yemeği· 
veyahut heyeti ihtiyariye ve ileri ge değişmiş bulunur. bazan babasının şeytanlar götürü)or, ailemizin bütün nin kaldırılma~• oldu. Avıupadan 
len ata ve eşrafların bir gün evvel evini kendisi çok değişmiş görür. gelen oğul: 

· 2 T · · · 937 5 1 işleri kötü idare olunuyor. Bununla yını cşrınısanı • a ı günü Fakat, bu yabancı memleketten - Son derece sıbhata muzırdır. 
k · h' d J h beraber, bak ben seni gene malları mer ezt na ıye e ge en eyete is· dönen çocuk hemen daima evde or· bul diyordu. yemeği ye, karnını şi-

t .kb ı·w...ı b ı · A h ı gazbetmiş olmakla itham etmiyorum. ı a an.- u unmanız ıçm azır o · talı11.1 altü~t •·den b0ır Lora halı'n · 1 e· şir 'Hem d ğl ğl 1 1 ıı: " u u - Bir o eksikti! Ona da et te · · e ya 1 ya 1 şey ere ... 
mamz ehemmiyetle matluptur. Ve dir.~Küçükken annesinin ona "Muzu' Sonra hemen yat yatağa ... insanda 
h k d k 1 b 1 k 1• • tamam olsun! er ne a ar a a a ı ge ırseııız , dağ'cı" (Muzur dağarcığı) demekte bu "endijesyon,. hasılederl 
daha iyi rıeticeler tevlid eder in· hakkı varmış. - Etmiyorum diyorum işte sa- Evvela bu .. Endijesyon " un 
şallih. Fakat bu··t·· h lk b k na ... Buna dikkat et... Fakat bu gc· 'd d h l l k . d b' 

31 1 l'§nnıevtt·l 937 
Oıdu karakol kumandanı 

1 ımza ] 

• Gelmemek mucibi mesuliyet
tir : " 

Ordu karakol kumandanının, de. 
lege Garonun emrile böyle bir mek .. 
tup yazdığına şüphe yoktur. Maksad 
Türk konsolosunun geleceğini şayi 
edere~ fazla kalabalık topJamaktır. 

Bugece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczanesidir 

, un ev a ı u uza • mı e e ası o an • urt nevm C'l ır 

tan gt"len oğul (veya kardeş) karşı· ne 0 demektir... şey olduğunu zanneden ev halkı 
d b b d - Ne hakla beni jtham edebi· sın a oynunu ükerek urur, her bunun h .. zımsızlık demek olduğunu, 

d d. k b 1 "lirsin zaten ? •. işle babamdan nasıl e ığini a u eder. Çünkü, tahsil· büyük oğlun istihzalı izahı ile an· 
d 1 • • b 1 h aldımsa öyle idare ediyorum. Ba en ge mıştır veya çok tecrü e i a· )adılar. Babasının, .ihtiyarladığı için 

bamdan nasıl hördümse ... yat yaşamıştır. elini eteğini çektiği mağazada her 
Ali bunlardan Diriydi. seneler· Ağabey müthiş öfkelendi: şey altüst oldu . O zamana karlar 

den sonra eve gelir gelmez, ilk işi - işte asıl kıyamet burada ya! işleri .. Babadan görme ,, bir şe 
kardeşine kafa tutmak oldu: Babadan görmeye saplanıp kalmak... kilde idare eden kardeşi ve ma-

- Evin bütün işini sen bana bı llc!rlememek gerilemek demektir. ğazanın katibi, hademesi , hep be 
rakacaksın artık ... Ben yokken yap· ·ı kl N b Jd. raber şı'ka"yetçı· ı·dı.ler. gerı eme eyse, en ge ım ya, 
tığın hatalar. idaresizlikler yeter.. · d"d k ı · Nıhayet bı'r gu··n gene hep bı·r. şım ı en sonra ço ça ışırız, gerı 

Kardeşi artık sabredemedi: kalma} ı bu suretle telafi ederiz.. den .. Pedere ,, dert yandılar. 
- Vay, "ay! dedi. Sen mi kal Avrupadan gelen oğul .evin için Bay peder, içini çekti : 

dm ailenin vaziyetini düşünecek? de başını şöyle tavandan kapının e· - Ne yapayım, dedi. Öyle isti. 
Bunca senedir aradın, sordun mu şiğine kadar bir gezdirdi. Yüzünü yor, öyle yapıyor . Elbette bir bil· 
bizi ? gözünü buruşturdu. burnunu kırdı: diği var . 

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

Bir gün gene onun daveti üze
rine , eve: iki yabancı geldi. Bunlar 
akıl doktoru olduklarını ve Bay Pe
deri muayene etmek istediklerini 
söylediler : 

- Oğlunuz tarafından geli • 
yoruz .... 

Adamcağız akıl hastalığından 

muayene edilmeyi kabul ettiği gibi, 

bir iki gün s~nra, oğlunun ve dok
torların lüzum görmesi üzerine, has 
tahaneye kaldıı ılmaya da razı oldu. 

Bir nüfus azalan aile şimdi, Av· 
• 

rupadan gelen ogulun emirlerile sı 
kı bir çalışmağa girişmişti . Evde 
yapılan değişikliklerin, kurulan acai 
acaip adetlerin sonu gelmiyordu . 
Küçük kardeş de mağazada ağa· 

beyisinin .. Direktifleri ,, altında sa 

babın saat altısından gecenin saat 
7 sine kadar çalışıyordu. 

Büyük kardeş mağazanın kinnı 
kendi cebine indirmekte de kendi. 
sini haklı görüyordu. Bu paralar da 

birikip birikip Avrupada, " Tahsil • 
gördüğü,, şehirdeki bankaya gidi
yordu ... 
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G6rQşler: 

Bu 
akşamki 

''Gece .-

O 
nu,devrinde yaşayın~. 
den daha iyi tanını:. 
kat onu, sl)n nesil 

tır: Büyük Üstad , inkılipÇI ' YI 
perver NamıkkemaJden t;a .,çiiİ 
istiyorum. Bu gece Adana ~ıl 
Halkevinde bir " Namıkk 
cesi ,. veriyor da . . bl'le 

- - den ta ı ' Onu, sanat yonun ini 
rihe girişecek detil!m; .ı?vd~-r 
için, millet için , mıJletının. .:ı 
için zındanların küflü derınh 
harcamış , saltanatların prın ~ 
kükremiş , '' Kemal ,, i anacı 
Bedbaht Vatanperver 1 ._ ·n tı. ... Yaşadığı devrin , mı e d 
vurmak isteyenlerin, bugün °':, 
zalandırıldıklarmı, " Yıldız '' 
bıali ,. nin içinde şimdi yok ~ 
Osmanlının yerine kimler ~ 
bir uyanıp görse; mutlak • hı kı 
kemiklerine işlenmiş sulta~ . 
)arının izleri bir anda siJi~ı=~in 

O, sabrın, iztırabın • u JaP 
büyük ölçülerinde yaşarnış d 0 

,, A 
mıkkemal , acaba kalkıp 1 

• 

türk memleketi ,, ni görse~~ · 
Cennet toprakların m~ut 11 ~ ot 
hür sesini işitse idı aca 
olurdu ? : nıçd' 

En büyük ıztırabıa k• 
tında l>ile bir damla göz_ ylf~ucl 
mayan metin Kemelin, böy!e 
suz hir saadetin , havasr ıle d 
haddinden fazla dolar, kalbi 
mutlak 1 -~ 

Halkevinde bu akşsıdı bO ~ 
adam için bir gece hazar)JDllllf-

Çinlilerin 
muskaları 

Y alniz memleketlerinin 
dünyanın en eskisi oldu~ • 
ed~n Çinliler, t~davi usul~ 
dikleri iddia•ndadırlw. 1 

Halbuki Çinin birçok ye~ 
hala tedavinin ne demek bl r 
bilmiyenler vardır. En tehlike~ 
talıkları hali kara kurbat• eei' 
ğinden yapılan muskalarla t 
çalışı )ar. · 

Hollandalı cerrah~ ren-,~ 
17 inci yüz yılda, Çrnd~ bP 

bette olan bir tedavi u!ulur: o.J .. üt ........ 
eder : ince çelik veya gulP , ~ 
leri vücudun ağuyan )erltıill 
fiçe batırmak,. ,o 

Eski devirlerin tedavi 
11 

t 
hakkında bazı fı\irler eJ~e &e 
için ş!mdi de (Homer) i duı 

(Homer) ; (Esculape) ~ 
eder. Eski Yunanlılar dok 
ismi verirlerdi. 

Sonraları Yunanistand• 
peion sığınma yerleri ) ya 
Zamanımızdaki sanator)'O~ 
tarkı olmayan bu yerlerin 1 t 
de yavaş yavaş, ilmi tababe 
du. (Estculapios) papasla~ 
)erine şarlatanlıklannı rat• 
den güne ilerledi: 

(Sığınma yerleri) ne be' ( 
alııamıyordu. Bunlar ilk ev~ 
kaddes kaynak ) da yıkanı bol 
Kendilerine kaynaktan bol .,.. 
· · .,. 1 5üttP" 
ıcırı.ıyor; meyva, ba ve . 
ret hafif bir yemek verilı 

Hastalar , yataklarda 
kuru yapraklar, çimenler il' 
yatıp uyuyordu. 

Kaçakçılar va 
hainidir 

aı:s - 4 .. ·- -
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~NKARA VE HATAY 

e,, 
Adana bir yanımda Antep o bir yanımda 
Sakarya, Dumlupınar alev gibi kanımda 
Nereye bağrı yanık ba,ı açık haykırarak 
Kafam bir bomba gibi Hataya uıa,acak 

Ankara Halkevi eşsiz manalı bir 
gece yaşadı 

ıJafll 

~ata" ·Birinci Sahifeden Artan-
~trıııl " 
ıçJiğİ i eş, dağlarında Atası, milleti ve 
•I gı ~. YUrdu için şakiyan mesud kuş-

ıt 
te ~· V~r. Bu elbet de olacaktı. Çün· 

)~, hli 1
1

1bı'.kaç yıl önce idealimizin en

rriyetı ~~ 1kıııi ~e. kudsiliğini k~_lb_~eri~ize, 
riod' ~ta hakım olan en buyuk ınsan 
sınd' ,, etmişti. e mutlu Türküm di-

. ''ncı gırn · ... ., 
Jll • Siyasi bilgiler okulu hul..uku 

g;" ~el profesörü B. Etem Menemen· 
ıl -'S 1 ~tııumi harbdan başlıyarak Ha-

0JaP ~ 10,b~gün~ü rejimineday~n~n bü-
'ğin• .. ıı hadıselerın en karakterıstık nok· 
sıı 1 '' ~ ~'.1?• canlandırarak çok veciz bir 
ırb•( ~11 lıııi yaptı. Emperyalizm politi· 

1~ ~sının bir neticesi olan cihan har-
~ rıı· İl ~alibferinin unuttuğu Türk istik· 
Atı' ~I aınıinin, Atatürk'ün önderliği 
, b,' ııı~~a Türk miıletini nelere hakim 
eri"'' 1 ırın1 anlattı. 
ne Jll' ~ 926 anlaşmasile Türk yurdu 

', ·~tayın Suriyeden ayrı bir idari 
ısı 1

,. , llıe tabi tutulacağının kararlaş
~ı· ıın 

~~d· ·ııı· 1 anlatan hatip Suriye ve Lüb-
u -~s' !! hn .. istiklali karşısında cumhuri 
f~rd' ~ ukumetinin memnuniyetini izah 
r ~~tek: "- Fakat. dedi, Hatay u
Je bi' ~ ulnıuştu, Suriye ile yapmış ol· 

1 ı~f.''. ve emperyalist siyasetinin 
\i 1 •deri görülen muahede pazar
lı)~tı esnasında Fransa elde ettiği 
~İt alara mukabil Hatayı Suriyeye 

olarak veriyordu.,, dedi. 
ı 'Milletler Cemiyetinin tetkik saf 

~llt ile bugünkü Hatay rejiminin ana 
,
11

, ~) atıııı madde halinde izah eden 
Y. ~, •n Profesör, asıl nesli Türk olan 

,1
11rf nıezheb ayrılığı dolayısiyle 

~~Vi d:nen Türklerle birl~kte Ha · 
~ 4 'furk unsurunun takrıben yüz· 

eğil ~1doksanı bulduğunu söyledi ve 
iddil lbaya parlak, aydın, mesud bir is 
. bil· ~l diledi • 
1 ~% rofesör Ethemı.len sonra Dil 

. 0Jı ı ~ C?ğrafya fakültesinden Hatay· 
~00u •ıı. ~hıde Balcı güzel ve çok alkış 
b n şiirini okudu • 
h'! " 1 eıııı· ~· 0 ayan Balcının şiiriyle. genç 
. 1 .~:t l\amuran Bozkırın büyük kala-

1 
,vıı ı*• h 1 d k 1ıl eyecan Rn ıran ve ta dir 

b ~ ~Yan şiiri diğer sütunlarımızdadır· 
e :ı~ ~İti Undan sonra inkılabın değerli 
~ ~ıl \ Behçet Kemal Çağların. ge · 
. 1• 1ı~n bü.yük ve eşsiz muvaffakiyeti 
ıtP . ~~d ~efıs şiirini dinledik. Türk gön-
e h' ı,I :. Hatayın yerini çizen bu gü 

~~ Şkıırle sütunlarımızı süslüyoruz . 
ııerı ~n .. 
..,e~ ·1ı du kalabalık ona, hak kazan. 
,.. eğerini cömertçe verdi . 
eli~ı: ~i. liatayın istiklaline aşık olduğu 

h" •t s 
a · ıılli fE•.rdışı edilmiş bir Alevi Türk, 
'lı" 1, M tı Türkü olduğunu söyliycn 

~t,, enıduh , ellerinde medeniyet 
~nJ~1 • Orta Asyadan dünyayı ay· 
~ndatıııaya koşan cedlerimizin ka
'ttin~n .~sla bir şey kaybetmedik-

' soyledi . 
\ Biz, dedi, yarım milyon olan 
t~t~ 1da Akdeniz kenarında asil 
~d Cevherinin asil bir timsali ha· 
\; aşağı doğru uzanıp gitmek-

.ıı~ b. l 
" li. .ı:ıı~ e b .. T" k d .. ı,l ,-.q r u oz ur yur u uze· 
u ~ı,' asırlarca yabancı kültürleri 

r1dıı d,itıı aşılamak istiyenlerle döğüşe 
o ;[ıl ~trıı~e asırlarca şehir yiizü gör-

''~d ış, dağ başlarında, kayalar ara· 
O• t '': kartallar gibi öz kültürümüzü 
eJ' .\ llıak için döğüşmüş insanlarız. 
ril tllibı bbasilerle , Emevilerle , ehli 

~~ e en son şuursuz Osmanlı 
/1 ~IUtatorluğu ile ve en son müs

~lııı erle döğüşe döğüşe kan içinde 
(1 ~ı1 .. 'ş • fakat benliğimizi hiç bir 

d' Ute ki . . 1 B' · ~~ e enmemış ııısan arız . ızı 

'· ~a b .. 1 b" 1 "kt oy e tanır ve oy e tanıya-it ' .. 
~v Bizim için teneffüsü mümkün 

a aııcak Atatürkün Türk ülkesi 

üzerinde yarattığı hür havadır . Ci· 
ğerlerimiz, başka bir havaya asla 
alışkın değildir. " 

Eti Türkü , sözlerini , alkış'ar 
arasında şöylece bitirdi : 

" - Bu hürriyeti Ata vadetti , 
yerine getirdi. Ünd bin minnet, bin 
şükran, Dünya durdukça başımızdan 
eksik olmasın ... 
Halayın tarihi , coğrafyası 

Bundan. sonra Hataym kısa, fa· 
kat veciz bir tarih ve coğrafya hü
lasasını dinledik . En güzel bir ta 
biat parçası üzerinde kurulu bu kırk 
asırlık Türk yurdunun , tarihle be
raber başlayan Türk varlığmm,tarih 
boyunca nasıl devam ettiği , gene 
tarihi hakikatlere ve hadiselere da. 
yanarak izah edildi. 

" - Yüce Atamızın kudret ve 
varlığile bağrında ecdadın ilk hatıra 
ve izlerini taşıyan lıu güzel yurd 
bugün ilk sahibinin , Hataylıların 
eline geçmiştir. Yurdu~ adı Hatay , 
yurddaşların Hataylı , devletin adı 
da Hatay Cumhuriyetidir . 

Programın ilk kısmı bitmişti. Bu 
sırada kalabalık arasından Hataylı 
bir genç kalktı ve bize bugünkü 
yaşamak saadetini ve ren Ulu Ön· 
der Atetürk'e ebedi minnet ve şük. 
ra'nlarının bildirilmesini teklif etti, 
Bu teklif, dakikalarca süren alkış · 
lar arasında kabul edildi. Hataylı. 
ların Şefe gönderdikleri minnet ve 
ebedi bağlılık telgrafı !•irinci say· 
famızı süslemektedir. 

Ankara Halkeviniıı yeni t•şkil 
ettiği yaylı sazlar heyetinirı çaldığı 
güzel halk musikisinden parçaları 
zevkle dmlendikten sonra progra· 
mm ikinci kısmı başlamıştır. 

Önce B. Fevzü Kurtarel'in Ha· 
tay tahassüslerini dinledik. Hatayın 
dününü, ~ugününü ve yarınını anla 
tan hatip, kırk asırlık Türk yurdu· 
nun Türk olarak kalmasının bir ta· 
rihi zaruret olduğunu tasrih etti. 
"Bu hayat, bu medeniyet ve bu 
ülkü şal rüzgarının Çankaya mekte
binden getirdiği ilham ve kudretle 
doludur. " dedi. 

iki küçük yavru, Ayla ile Gü
neş Hatay bayramında yeni neslin 
duygularını güzel şiirlerle anlatrılar. 
Küçük Ayla, Şefe olan millet öl· 
çüsündeki minneti içli satırlar la an· 
!attı : 

Toprağın altını kazdık 
Tarılıi yerıideıı yazdık 
Biz sensiz. kurtulamazdık 
GaklerJerı mi iııdin atam! 

Güneş , bağında kanayan iki 
gülü anlattı: 

Ve her arı bir kilitsiz ağır, bir 
susmaz gönül.' 

Görüyorum kanıyor bağrımdaki 
iki giil 

Kalenıi atıp, ele bayrak mı alsa.nı 
nedir? 

ldeııl der dururum ynimde lcaç 
senedir. 

Danu11çuya hızıyle koşsam ya, 
kurtarsam ya! 

Fiyumeler bekliyor lskenderun, 
Antakya! 

Bay Mehmned Esendalın güzel 
bir nesrinden sonra B. Muzaffer 
Baybekin Halayın son hadiselerinin 
tahlilli bir izahını dinledik. 

Korkma bahtı parlakrır, 
istiklal ona haktır. 
Elbet kurtulacaktırr 
1'ürkiin öz yurdu Hülay 

diyen küçük Mehmedden sonra; 
Adana bir yanımda, Antep öbiir 

yanımda 

Sekarya, Dumlupınar alev gibi 
ktınımda 

Nerdeyse bağrı yanık, boş•ıçık 
haykırarak 

Kafam bir bomba gibi Hataya 
ulaşacak! 

diyen küçük Rezan'ı dinledik. 

Tlirksöıft .Sahife : '.J 

Japonlar bir şehir 
daha aldılar 

A~manya Versay muahe 
desinin yırtdmasını istedi 

Tokyo : 1 (Radyo) - Resmi 
tebliğ - Büyük Japon kuvvetleri 
Nankin istikametinde sür' atla ilerle
mektedirler. · 

Müdafaaya çalışan Çinlilerin bel
li başlı mevzileri olan iki kasaba 
işgal edilmiştir. 

Çemıpta ilerliyen kuvvetlerimiz 
Nankinin 110 kilometre mesafesin
de kain Çin mevzilerine saldırmış· 
lar ve bu güniin akşam üzeri Çin 
müdafaa hattını teşkil eben Kuvan
şek şehrini ele geçirmişlerdir. Alman gazeteleri müş

tereken bunu söyledi 
Paris : 1 (Radyo) - Londrada Fransız ve lngiliz ricali arasında ya

pılan görüşmelerden bahseden Tan gazet~si diyor ki : Bu görüşmelerden 
memnun olmak icabeder. Londra ve Par is kabineleri geniş bir uzlaş· 
ma ile müştereken hareket edeceklerdir. Lakin bu müşterek bir hare
ketle beraber hiç bir fedakarlıkta bulunulamaz. 

La Soir gazetesi ise şöyle yazmaktadır : 
Almanyaya eski müstemlekelerinin bir kısmının verilmesinde Londrada 

mutabık kalınmıştır. Demek oluyer ki Yeni Zeland, Jabonya ve diğer 
devletlere verilen arazinin yeniden tesb;ti için ,bir kongrenin 'toplan
ması icabedecektir. Bizim bilmek istedığimiz şey, müstemleke mesele· 
leri neticesinde Avrupa sulhunun garanti edilip edilmiyeceğidir, 

Berfin : 1 ( Radyo )- Londradaki görüşmelere dair bir makale tahsis 
eden diplomatik gazete diyor ki ; Roma ile Berlin nasıl dıploın~tik gö· 
rüşmeler yapıyorsalar, Paris, Londra konuşmahrını da tabii görmek ica 
beder. Ancak, bütü meselelerin ayrı ayrı halledilmesi icabeder. Şunu da 
iyi bilmelidir ki Versay muahedesini yaptırmış olan devletler bu mua
hedenin ilelel:ıed kalmayacağını bilmiş olmalıdırlar . 

Lon_dra müzakerelerinin resmi tebliği neşredildi 

Fransa - İngiltere dünya 
sulh unu temine çalışacak 

Silahsızlanma tezi peşinde 
Londra : 1 ( Radyo ) - Son • tKarşılıklı emniyet bakımından en ter· 

Londra görüşmelernde Fransa ve İn· [ nasyonal meselelerin karşılıklı safha
giltere delegeleri, Uzak şarktaki men- !arını gözden geçirmişler ve hükü-
faatlaı mm muhafazası için de müte- metlerinin serbet, sulh perver müza-
kayyiz davranmak lüzumu üzerinde kerelerle diJı-er memleketlerle i~ bir-
mütabık kalmışlardır. liği yapmak arzusunu teyit etmişler· 

Londra : 1 (Radyo) - Fransa dir. 
başvekili Şotan ile hariciye vekili Del-
bos'un Londrada, lngijiz başvekili 
Çemberlayin ve hariciye vekili Eden 
ile yaptıkları görüşmeler sonunda 
bugün şu resmi teblığ neşredilmiştir: 

Fransız ricalinin 29 - 30 Teşıini. 
sani günleri Londrarlaki ikametleri 
esnasında İngiliz başvekili ÇemberJa. 
yin ve diğer kabine azası ve mümes. 
silleriyle görüşmelerde bulunmuşlar
dır, Bu gürüşmelerd e , Lord Halifaks 
Berline yaptığı seyahat esnasında Al. 
man başvekili Hitlerle cereyan eden 
konuşmaları anl~tmıştır. Şotan ve 
Delbos, b ·ı ziyan tin mevcut havayı 
iyileştirdiği mahiyette bulunduğunu 
müşahede etmekle memnun olmuş
lard•r. İngiliz ve [Fransız rical inin te
maslarındai Avrupa umumi vaziyeti 
ve silahızlanma işi de. tedkik edilmiş· 
tir. Bu görüşmelerde lngiliz-Fransız 
noktai na7.ar ve hattı hareket birli. 
Jı-inin yeni şekilleıı bulunmuştur. 

Nazırlar, müstemleke meselesini 
tetkik etmişler ve bu meselenin yal
nız olarak ele alınamayac~Jı-ını bir çok 
devletleri de alakadar ettiğini müşa
hede etmişlerdir. Fransız nazırları, 
Fransız hariciye nazııı Delbosun Av
rupada yapacaJı-ı seyahattan da bahs
eJerek müşterek aliikad ı n dolayı mem
nuniyet beyan eım ;şl erdir. 

İspanya anlaşmazlığından ve Ak
deniz yaziyetinden doğan memnuni
yetsizlik tetkik edilmiş ve anlaşmaz
lığın enternasyonal siyasete tesir et
tiğini kaydederek İngiliz, Fransız müş
terek çalışmalarını kabul etmişlerdir. 
Uzak şark meselelerinin telkikinde, 
Uzak şarkta İngiliz, Fransız hukuku. 
mı korumak suretile diğer devletlerle 
işbirliği için hazır olduklarını müşa· 

hede hususunda mutabık kalmışlardır. 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 

iki güze 1 ve bü J ük film biı dm 
- 1-

Kovboy Aı tistlcrinin en şöhretlisi 
her filmi bir heyecan , ve macera 

kaynağı olan 

Buck Jones 
in tı. yeni ve en çok muva!fak 

olduğu eser 

Kim öldürdü 
-2-

Şaheserler, şaheseri 

(Kırım Harbi ) 
( Beyaz Melek ) 

( KAY FRANCIS ) in en güzel 
temsili sonsuz İstek üzerine tekrar 

gösteriliyor 

PEK YAKINDA: SEVEN .KADIN 
Mevsimin en hissi filmi 

Dlkkkat: Sinema saat 8.5 
da ba~lar 

(' 

Telefon : No • 266 
8761 

Alsaray 
Sineması 

BU AKŞAM 

., 

Çok heyecanlı bir program sunuyor 
1 

Hudud Haydudları 

Mogou Gunes 
2 

Maça kızı 
Telefon. 212 

Pamuk ipliği fiatları 

lstanbul : 1 (Radyo) - Yeni 
pamuk ipliği fiatlarının Teşrinisani 
22 den itibaren mer'iyete girdiği 
ilan edilmişti. 

Halbuki bu husus hakkında ya
pılan tamimde tüccarların riayete 
mecbur oldukları hükümlere ait ka
rarın (A) fıkrasır.da yeni fiatların 

Tokyo : 1 (Radyo) - Hüku. 
met yeni bübçesini tanzim etmiştir. 
Bu yılki büdçe iki milyar 868 mil
yon yen fazla bulunmaktadır. 

mer'iyet tarihi 22 - 10-937 olarak 
gösterilmiştir. Ba rarihin doğrusu 
tamimin başında da işaret edildiği 
gibi, Teşrinisani 22 dir. 

ASRi SiNEMA 
1 Kanunuevvel 937 çarşamba akşamından itibaren 

Senenin en büyük heyecanlı filmlerinden birini sunar 

HANS ALBER tarafından temsil edilen 

Sav oy Otel-No: 217 
ilaveten : RENKLİ MIKI MAVZ 

Ayrıca: En son dünya havadisleri 

, ..................... " '' ............................ il il •• ,, ••••• 

İ BAYRAMDA : ... Sinemamızda ... Büyük program 1 

ı Güzelliğine, lbtışamına, azametine , gözlerinizle görme-

• den inanamıyacağınız BiR ŞAHESER ! 
................. il il •• •• .. •• il •••••• il •• il •• il u •••• il • 

Telefon 250 ASRI 
8759 

!'"""~~------------~~~~-----------------------------
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

""""" l'vo . .12112 : Kabul tarihi : -t/611937 

DÜNDEN ART AN -

1 1 - Gayri kabili tahsil alacakların silinmesi, faiz bonifikasyonları, 
davalard?n feragat, sulhk ve ibra, nizamnamede tayin edilecek hadler fev
kindeki kıymetlerde gayri menkullerin alım ve satımı, 

12 - Bu kanun hükümlerine göre memurların tayin, nakil, terfi ve 
taltifleri, cezalandırılmaları ve hizmetten afları, 

13 - idari ve teknik talimatnameler, 
14 - Bankanın yıllık bütçesi, bilançosu ve faaliyet raporu, 

15 - Merkez ve taşra müdür ve memurlarına Banka namına imza 
koymaya ve Bankayı temsile selahiyet itası, 

Gibi işler hakkında Umum MüJürlükten vaki olacak teklifleri telkik 
ve müzcık~re ve gereken kararları ittihaz eder. 

idare Konıiresi 

Madde 32 - 2999 numaralı Bankalar Kanunun tesbit ettiği esaslar 
dahilinde idare meclisi tarafından idare meclisine dahil olanlar arasında 
seçilen iki aza ile Umum Müdü den mürekkeb üç kişilik bir idare komi
tesi tesis olunur, 

Unııırn Müdürlük 

Madde 33 - Bankayı Umum Müdür temsil eder ve işbu kanun ile 
Banka Nizamnı:mesi hükiimlerine göre Bankanın faaliyet ve idaresini te
min eyfer. idare meclisinin cımrindeki memurlar hariç olmak üzere Ban

kanın bütün memurları talim1t ve emirleri U:num Müdürden alırlar. U
mum Müdür'Un iki muavini bulunur. Umum Müdür ve Muavinleri lktisad 
Vekilinin teklifi, icra Vekilleri Heyetinin kararile tayin ve m~muriyetleri 

Ciimhur Reisi tarafından tasdik olunur. 
Uınuın Müdür ve Muavinleri icra Vekilleri Heyftinde kararlaştırılacak 

maktu aylık bir ücret alırlar. 

Madde 34 - Bankanın Müdür ve Müdür derecesindeki memurlarile 
nı;ifettişleri U nuın Mıi lürün teklifi v~ idare m!clisinin tasvibile tayin 
olunur. Bunların taltif, terfi ve tahvillerile vazifelerinden afları da ayni 
hükme tabidir. Yukarıda yazılı olanlar haricinde kalan memurlar hak· 
kında Umum Müdür resen tayin, nakil, tallıf, terfi, tecziye ve vazifeden 
af kararı verip bunları tatbik edebilir ve kararları her ay bir liste ile 
idare meclisine bildiıir. 

Bir muzik faslından sonra eski 
Hatay şairlerinden parçalar ve B. 
Burhan Çeltiğin "Hatay" başlıklı 

güzel bir şiiri gene muzik ve niha· 
yet Hatay filmi ile Hatay gecesi, 
başladığı kadar heyecanlı ve unu 
tulmaz bir tarih gecesi olarak bitti. 

--------~---87..;.,58 ____ , 

Ba...kanın yıllık bütçesi Umum Müdürlükçe her yıl Eylul sonuna ka· 
dar tanzim ve idare meclisine tevdi olunur. 

8303 (SONU VAR) 
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Adana Bo sası Muameleleri 
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- Piyasa lernizi __ .. 
ıane 1 

-TarıC -2 --
-
_J::kspr"' 

l\lt-·vlnnl 

- Beyaz 
~iv ah 

---

--

--
--

-

Kılo Fiuti 

En az En çok Satılan miktar 
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Sayın abonelerimize 
Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın abo

nelerimizin gazetelerini mu~tazaman alabilmeleri 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatbaamıza 
bildirmelerini rica ederiz . 

::....~----~ ·---~-------------------------., 
~· 

r/Ja,fA'.~e 
' 
Aksırık,· öksürük, burun akması, düşkünlük 

tehlikesinin yanılmaz habercileri olduğunu bilmiyormusunuz? 

Gripe karşı koymak için hemen A S P 1 R 1 N alınız ? 
Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budur. 

.... -
~ 

ısrarla 

isteyjniz J 
iO ye 2 tab)etııı< şe~i!lercıe butunıı.r: . ,,_ ~ ·- . .,,.. 

Met jllJs!in OstOndokl ffi markası aldığınız mal!!J 

hllsll1! . o!®İllJJ.lm ııe iyi tesi.r[rtlı! ı\rııı!iısldi!; 

9- 26 8715 

KAY ADELEN A - KAY ADELEN su· 

~-~-------~~---------------~-----
manos lepeleıinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle. 
dilen sudur , 

K 
A 
y 

lan ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN ıçınız . 

1 
1 

! SİZ DE ; BENiM GİBİ 
~-.-,.. 

4 
MI ... . 

K 
• 
• 
• 

-ıv.ü:{ACı\AT: Rıza S•l ıh Sar;ıy - -
( Telefon No: 265 ) 

İÇİNİZ! . . . 

3 30 

A 
KAYADELEN 

KAY ADELEN su
lan ve gazozları l'D 

;ılılıi ve tabii has. 
Sdları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

ları ve gazozlaıı c· 
vinize kadar gönde 
rilir . Depoya lıalıcr 

vermek kafidir. 

KA YAD ELEN ı.r"ı.oılarını alırken ~i~derdcki kırmızı ( KA YADE
LEN) lapalaıma dıkkat ıdini1. KAY .ADH EN Tr Pnsi tleri: Mersin ve 
Adana KAY ADFL.EN dcpolaııdır. lliyi.k damacana lar: 100 l:urırşa ev-

lerinize göııJerilir. 
lın Menbadan Kayadclcn nal-lcclcn Vi'g<•n!11ı 1 er sckıclc Kayadclcn 

!....l:y~ık~;ı~n~nı~a~k~t;ı~d~ır~.~~-.·~·_;,R~19_~ ____ ~~-R'.~!~--~~~~~~~-• 

r---------- --..,! 
;uyu ılc 
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'" TÜ ı.K8ÖZÜ r .... ~ç-~ ..... .a,.. 
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Matbaacılık Gazetecilik l 
Miitencvvi ıı n1<1i 

hn liirlıı t.ılo işleri"" 

ançak Tiiı ksiiziinün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

K f TAP 
* 

Lir cil<l , renkli ve zaıif 

bir bp•k bölgede an
C•k 1 ürksözündc ya 
pılır. 

Resmi eurak, ced
vcller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

\ 
r - Dr. Muzaffer okman-

Eserlerinizi Türk 

sözü matLaas nda La• · 
tırmız. Te niz bir laL 

nefis Lir cild içinde 

!'Scriniz dalıa kıymet

lenecektir. 

Kütiiphanenizi gü

zclle,lirm ek is(iyorsa. 

nız kilaplaıınızı Türk

sözünün mücellithane· 

sinde yııptırıuı~. Nefis 

C 1 L D 

bir zamanda en n•fis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya
pılır . 

Hastalarını her 

kabul etmekled r. 

.. 
gun eski muayene hanesinde 

~·-------· 

* 

GAZETE 
Tür~si'zü matbaa

sı "Türksözünden., baş 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. 

·-----------~.....,_~ ..... ._..----------------------= 

Bütün dünyada şöhret kazanan 
--•-iiiiliiimi-iı::lm:ıııli-

Whizmarka 
Motor, Amortisör, ldrolık fren, Mafsal YAGLARILE radyator le 

temizlcıneğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. 

M "aıa Ş. Rıza Jşcen Yeni ag 
Satılmaktadır d ıı• 

Belediye civarında, A 11 

7967 81 

r 

·-. 

r---

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

• Kuru~ 
1200 
600 
~oo 

100 

1 - Dı~ mcıııle~ c tlcı ıçın Abon 
bcdclı dcği~ıncı )alıııı posla masrafr 

1 

zammedilir. 

2 - ll finlaı ic_:in ıdaı eye müra- 1 

c •al cc/ilıncl rlir I 

Adana Ziraat Mektebi 
Müdürliiğünden: 

9 11 /937 Tarihinden 24, 11 937 
Taıihine k;ıdar <>n beş gün nıüddrt 
le açık eksiltmeye konu'aıı mekte 
bin Mayıs sonuna kadar lüzuıı u o· 
lan ekmrğr i,ı ekii çıkmarlığıı d n 
on gün müddeti .. ı ·ksi: tnırsi uzatıl

mış ve 8112 937 Tar ihine nıiisadif 
Çarşamba giinü s:<at on döıttc Vi . 
layr t : Z r al Müdüı liiğündc n ü 
kşrkkil ko : ııisyon linafın fan tksilt· 
ınesi yapılacoğ ı ndi11 ıs/ek ' ikr i ıı ı iiz
dc yedi l ıuçuk nis'.< t i ıı d ı · ıliı ozito 
larile Lirliklc komisyorıa miirJcant-
ları ilan olunur. 8757 

• 30 - 2-3 4 

Seyhan Nafia ınüdiirlii

ğünden : 
Eksiltmeye konulan Adana Do

gum Evinde yapılacak ( 3186) liı a 
(43) kuruş keşif bedelli MutLah ve 
ameliyathane inşaalma istek çık ııa
dığından pazarlıkla verilmek üzere 
müddeti 23-l 2-9j7 tarihine mü· 
sadif perşembe günü saat on birr. 
kadar uzatılmıştır . isteklilerin bu 
tarihte ve k~şfini görmek İçin de 
istediği vakıtta Nafia Müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

8750 28-2-8-12 

TiR 

319 

e~ 
Adana Ziraat ı1I 

bi Müdürlüğünden : 
rıı'k 

1 - Adana ziraat ve rıl'' 
b 

. yaptı 
mekteplrri tale esıne 1 
harici elhise için 316 ınel~·~e 
ne fabrikasının 158516 ka 

1 rııet 
d . ·-'- beher 

rasın a gırı rende ve . kurıt'~ 
si 510 muhammen bedellı ıı 

1 st•rı, 
115 takım elbisenin ko P k ~ı 
ve seleni terziye ait olrııa haoı 
beher takım 800 kuruş rııu. kar 
bedelli dikimi ve 115 çift ~arıt 
beher çifti 560 kuruş m~ g31 
bedelli olmak üzere 27 1 paı'' 
hinden itibaren 13 12 937 lerİ l 
. .. .. 14 ' eksilıııe 

sı gunu saat ue .. J ıle 
pılınak üzere 17 gün rnuJ c 
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yıizde yedi buçuk ııi~betın aıırı' 
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ilnlc• sa ılinde komisyoııda 8751 
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Macid Güçliİ 
Adana Türksözü matbaı" 


