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bir tren faciası oldu 
ır le 

lıa Dün müdhiş 
!··· iR K_A_T_A_R_H_U-MUS 

lstanbul 
gençliğinin 
heyecanı 

• • 

ÇAYINA YIKILDI 
~--~------~---------~--~aki n is t kayboldu . Üç Kondöktör iki ateşçi, 

iki gardöfren hafif bir surette yaralandı 
Di:n bir ' 

n kazası ol· 
tur, Şehri

ldtn Marru· 
l&likametine 
tket eden 
ıt, treni Ma 
'e ile Osma 

it 
•rasında 

~~s çayının 
~'Usu" ·· UZC· 

tn geçer. 

' sellerin 
i ile ray 
alt kısım 

nın boşal· 
l Yİİ>.ünden, ~~~L-4~~ 
0rııoı;f, bir 
a vagonu, bir yük vagonu köp. 

tn fiumus çayına yuvarlanmışlar· 
' llu yuvarlanma esnasında iki 

\u vagonu da hasara ujj-ramıştır . 
Ulardan zayiat yoktur . Yalnız , 

iki makinistten biri knybolmuştur 
Diger makinist lsmail kurtulmuştur . 

Kaybolan makinistin sular içinde 
boğulduğu zannedilmektedir . Bulun· 
ması için araştırmalar yapılmaktadır. 

F ransadaki isyan teşkilatı 

~OMPLO MERKEZi 
ALMANY ADA iMiŞ 
İhtilalcilerin gizli şifresi Paris 

polisinin eline geçti 
~aris : 2 ( Radyo ) - Komp· 

. dıscsi tahkikatı artık son safha 
(ır~· p . 
i ""Ş olmakla beraber arıste 
;~nsanın muhtelif yerlerinde yi· 
ah ve mühimmat depolari bu· 

~~l<dır. Bu meyanda, Parisin en 
lık yerlerinden biri olan Enva. 

ismi zikredilmiyen heykeltraş 
t"vkif edilmiştir. 

Şimdiye kadar tevkif edilenler da 
ha doğrusu tevkifleri malılm olanlar 
yirmi dokuz kişidir. 

Katarın kazaya uğramasile üç Kon· 
döktör, iki ateşçi ve iki Gardöfren 
de hafif surette yaralanmışlardır . 
Yaralıların ilk tedavileri yapılmış ve 
btirahat için de Mamure istasyonuna 
götürülmüşlerdir. Bu hadiseden sonra 
yolcular aktarma suretile yollarına 
devam etmişlerdir . 

Adana-Diyarbekir Postası bun· 
dan böyle köprü tamir edilinceye 
kadar aktarma suretile seyahat ede· 
ceklerdir . 

Yugoslav milli bayramı 

Belgrad : 2 (Radyo) - Yugos· 
lav milli bayraını dün Belgradda 
parlak bir törenle kutlanmıştır. Bil. 
umum mabedlerde dini ayinler ya· 
pılmıştır. 

Bdgrad ortodoks Katedçokralin 

deki ayinde hükumet erkanı ve bir 
nazırlar da hazır bulunmuşlardır . 
Şehir milli bayram şerefine bay· 
raklarla donatılmıştır. · 

Bu bayram münasebetile Roma· 
nın katolik kilisesinde de dini ayin. 
ler yapılmış ve Belgrad, Roma el· 
çilik erkanı da hazır bulunmuşlaı · 
dır . 

Milli bayram şerefine, münaka· 
lat nazırı Mehmcd Spaho ile diğer 1 

bir çok nazırlara beyaz kartal nişa. 
nının birinci, üçüncü ·ve dördüncü 
rütbeden kordonları tevdi edilmiş. 

tir . 
Bayram, Zagrep, Çetine, Saray. 

ovada da parlak merasimle kut· 

lanmıştır. 
Çekoslovak ve Yugoslav gaze· 

teleri bu günkü ~ayılarında milli 
bryramdan hararetle bahsetmekte 

dirler. 

" Hatay müstem
lekecilerin elinde 
esir kalamaz ,, 

lstanbul : 2 ( Telefonla )- Ha 
tay istiklal bayramı gününde vukua 
gelen hadiseler üzerine Üniversite 

Oençllk dUn Taksim Abidesi önUnde yine böyle toplandı 

gençleri bugün Bayazit meydanında .....-----· - - ~ ~ - - · 

FRANSANIN 
SERGERDE 

toplanmışlardır. Binlerce talebe ve ( GÜNÜMÜZÜN ' 
halkın birikmiş olduğu meydanda EN BÜYÜK 
talebeler büyük bir heyecanla ateşli 
sözler söylemişler ve Hatay Türk- ~ DAV ASI ı 
!erinin müstemlekecilerin elinde esir ' 

~:'~;~;:s~a=;~~daAt~~~rk:~a~::ae~~ RUHLU MANDA MEMURU 
ları~::~~r~~ e~~rm~:!:~idi~utukları MEFSEDED YOLUNDA 
çok alkışlanmıştır.Gençler ellerinde 
bayrakları olduğu halde Taksim 

abidesine yürüyerek bir müddet orada 
da tezahüratta bulunduktan sonra 
sükunetle dağılmışlardır. 

Belçikada 
Yeni kabinenin siyaseti 

Belçika : 2 (Radyo) - Yeni ka. 
bine buıün beyannamesini okumuş· 
tur. Bu b ... yannameye göre Kabine 
Vanzelandın siyasetind•n ayrılmıya
caktır. Harici siyasete hiç dokunul
mıyacak ve Belçika bitaraf kalma· 
ya riayet edecektir. Hükümetl fla· 
manlarla Valonlar arasında mevcut 

ihtilafları halledeceğini de vadf'tmek· 
tedir. Subay ve askerler kendi lisan
ları üzerinden talim ve terbiye gö 
recekierdir. 

Muharipler komitesi 

Paris : 2 (Radyo) - Eski mu
haripler beynelmilel komitesi me
saisini bitirmiştir. 

Komit•de Macar ve Bulgar de
legeleri, kendi devletleri için silah 
!anma sahasında diğer devletleı le 
hukuk mvsavatı istemişlerdir. 

Rojenin Türk-Fransız dostluğunu 
haleldar etmesine göz yummamalı 

Dün Şamda halk zorla nümayişe sürük
lendi. Fakat muvaffak olunamadı 

Antakya : 2 [ TÜRKSZÜ mu
habirinden] - Bu gi.in aldığım ma· 
lumata göre Şamda jandarma ve 
polisler çarşılarda zorla halkın dük
kanlarını kapayarak Hatay rejimı· 
nin ilanını red için nümayişe sürük 
!emişlerdir. Buna rağmen aklıselim 

sahibi Araplar karışmadı ve nüma· 
yişçilerin adedi iki yüzü geçmedi. 
bu epeyce anlatmıştır ki l u günkü 
vatani hükumeti Suriyelileri temsil 
etmiyor. 

iyi düşünen Araplar diyorlar ki: 
Tıablusşam elden gitti, Cezire kan 
içinde Lazkiye ve Cebel ittihada 

girmiyor. Biz etovela bunları yoluna 
koymalıyız. Bunları idare edemez
krn Antakya lskenderun nemize. 

Delegenin bu sözleri lskcnde· 
rundaki halk arasında efkarı karış
tırmak dfğil de nedir? 

Garo Sancağın Fransızlarda ~ a
bcağı hakkındaki .mütalealarıııı tak 
viye etmek için de kendisinin seçtiği 
bir takım adamları istidalarla MiJlet
ler Cemiyeti heyeti azasına müraca 
ata sevketıniştir. 

Belediye reisi nik~la Filipi, An
ton Filipi, Eduar Non, Marsel Barit 
ve ltalya'dan mürekkep bir heyet 
Fransız mandasının on sen~ daha 
sancakta devamını yahut bir F ran
sız hakiminin tayinini temin etmek 
için müracaatte bulunmuşlardır. 

Heyeti teşkil eden zatlar i:iteden 
beri lskenderunda kolon memurları· 
nın bendeliklerini yapanlar Türkler 
değil, 'I ürk olmıyanlar arasında da 
itibarı olmıyan yalnız mensublara 
dayanarak yaşayabilen kimselerdir. Q meydanında bir heykeltraşın 

ı~ lıir H.ıçkis mitralyözü, Fran. 
bsuna ait dokuz otomatik tü· 

1 °n iki makinelitüfek ( Alman 
Unda kullanılan son sistem ş. 

Emniyet teşkilatının ele geçirdi 
mühim evraktan, ihtilal teşkilat mer· 
kezinin veya şübelerinden birinin Al
manyada bulunduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, ihtilal teşkilatı a
zalarının, Brest civarında, hakiki ma· 
navralar ve seferberlik talimleri yap 
tıklaıı ve hatta hazan ürüformalarını 
bile giydikleri meydana çıkmıştır. 

Londra konuşmaları 

Şamda nümayişlere İştirak ve 
teşviklerin yolunda g(tmiyenlerden 
yirmi kişi kadar tevkif edilmiştir. 

Hatay için ~am ve Halepte muaz· 
zam protesto nüma ı işleri yapıldığı 
hakkındaki habeıler yalandır. Bu, 
Vatani gazetelerin blofüdür. 

Garo'nun, Fransa lehine tutulmuş 

adamlarla tezahurat yaptırmak is· 
!emesi Milletler cemiyeti azasının 
fikirlerini kendi tarafına çekmek için 
dir. Bu maksatla Milletler cemiyeti 

namına lskenderunda irad edilmiş 
bir nutkun delege muavini Dönenk 
tarafından tahrif ettirilerek tercüme 
ettirilmesi ve bu değişt:rilmiş tcrcü. 
me nutkun söylenmesi ayrıca Garo'. 
nun faaliyetine açık bir misal teşkil 
eder. 

·t 1 markalı ), talyan mumula · 
ın32 el bomhası ihtiva eden se. 
dık ... 

~ANKiNE HUCUM 
~h1liler taarruzlar.ı. durdurmak için 

bütün köprüleri yıktı 
------·------

•n 
t ~h_ay : 2 (Radyo) - Nankin 

}o Yurüyen Japon kollaı ı, Nan-
kilometre mesafede bulunan 

~ ~n_ii işgal etmişlerdir. Çinliler 
\ 

0Priileri berhava etmişler ve 
~· dıııamit koymuşlardır, 
~ıJ~~o : 2 (Radyo) - Han'<ong. 
~ 1 ırı~diğine göre Japon baş kon 
~Ilı ııgıliz umumi valisine giderek 
~ttaııtarda Hankonga gelen Çin 
tı adamlarının Japon aleyh
\ hareketlerde bulunduklaronı 

'nf Ve bu kabil hadiselerin bü. 
'd t. nıeydan verilmeden gayet 
, Jbırler ittihaz edilmesini iste-
t apon baş konsolosunun Vali· 

•n 'rzı:ta ziyareti Hankong da 
i'lı Uyandırmıştır, 

bir askeri kontrolüne dair Avam ka· 
marasında sorul~n bir suale hariciye 
nazıı ı Eden demiştırki: Japon kaynak· 
tarından bazı gazetelere \·erilen ha· 
berlerden mubala~alı neticeler çıkar· ı 
mak hiç doğru değildir. lngiltere hü
kümeti, enternasyonal devletlerin tek 1 
taraflı bir hareket yapmak istedikle· 
rini tanıyamaz. 

Bir hava faciası 

Delbos Bükreş, Peşte 
yakında temaslar 

Budapeşte : 2 (Radyo) - Mu- ' 
hafazakarların naşiri efkarı olan bir 
gazete , Fransa Hariciye Nazırı 

Delbosun Merkezi Avrupada yapa
cağı seyahat etrafında diyor ki: Lon· 
drada yapılan lngiliz-Fransız gö
rüşmelerinden sonra Delbosun Mer
kezi Avrupa ,devletlerini ziyareti e. 
hemmiyet kesbetmişti. ~erkezi Av
rupa devletlerinin sulha kavuşmaları 
hakkıııda Delbo' müsbet malümat 
toplıyacak.tır. 

Ayni gazete netice olarak şun-
ları ilave etmektedir. Delbosun ~ük . 
reş, Peşte, Prag seyahatlerinden el. 
de edeceği malümatı tamamlaması 
icabeder. 

Bükreş : 2 (Radyo) - Havas 
ajansından - Romanya efkarı umu. 
miyesi Fransız-lngiliz görüşmelerin· 
den çok memnundur. Fransanın, müt· 
lefiklerini muhafazası için teminat 
alınmış olduğu kaydedilmektedir, 

Beılin : 2 [Radyo] - Salahiyet· 
tar mahafi t Londrada lngiliz, Fransız 
ricalinin görüşmelerinden sonra AJ. 
manyanın yeni taleplerı:!e bulunmı· 
yacajtı fikrindedirler. Ayni mahafil 
müstemleke meselesinde, bu işin ln
giltere ve Fransaya ait olduğunu kayd 

ve Pragda 
yapacak 

Bay Delbos 

~dra : 2 (Radyo) - Japonya
nihay üzerinde muhtemel 

Londra : 2 (Radyo) - Malta 
hava kuvvetlerine mensup bir a~ke· • 
ri tayyare elektrik kablolarına çar 
parak yere düşmüş ve içinde bu· 

ltınan iki pilot telef olmuşlardır. ı etmekteı;lir, 

Belgrad : 2 ( Radyo ) - Paristen 
alınan haberleı e göre bugün çıkan ı 
Fransız gazeteleri , Almanyanın 

müstemleke taleplerinde ısrar et· 

mesi , Fransız,lngiliz yakınlığına ve 
dolayısile Londra konuşmalarına 

sekte vurmak istediğini hararetli 
bir sur,•tte kaydetmektedirler, 

Antakya, (Husuşi) - Bundan 
evvelki mektuplarımda Sancak de 
legesinde C aro'nun iki yüzlü po)İ· 
tikasını anlatmağa başlamıştım. 

Roje Garo'nun bilhassa hiristi. 
yanlar, çerkesler, kürtler ve arap 
!ar arasındaki faaliyeti dikkate la· 
yık safhalar geçirmiştir. 

Ekalliy etleri tür ki ere karşı cep · 
he vücude getir .neğe teşvik eden 
Garo hiristiyanları türkler aleyhine 
teşvik eden tek adamdır denebilir. 

Hıristiyanları türklere anlaşmak
tan men için onların şerefine bir 
çok emirler vermiş bu emirlerdan 
sona köylerini ziyaret ederek ken· 
disi için teahhürlt'r tertip etmiştir. 

Bu gün bunlardan bir kaç ta· 
nesini size bildirıııeğe muafık bul 
dum. 

Roie Garo seçimde hıristiyan· 
laı ın her hangi bir şekilde türklerle 
anlaşmalarına maııi olmak için Ön· 
ce kamoyu karış ıı mayı usul tut· 
muştur. 

Netekim lskenderun'da Ogus 

Şasarir ve kayser Vayık ile görü· 
şürken: 

"- Meclis içın namzetlerinizi 
koyunuz! F raıısa t-skiden olduğu gi · 
bi memleketi idare edecektir .• de 
miştir. 

Belediye reisi bu nutuk müna
sebetiyle bir kaç adam tutmuş ve 

onlara şunu tenbih etmi ştiı: 

" - Fransa kelimesi geçtikçe 
alkışlıyacaksınız: 

( Gerisi üçüncü sahifede· ) 

Son dakika: . 



Sahife : 2 Türk sözü 

1 Uzak Şarktan hakiki bir röportaj/ ı,,----------·---------~·-----------------
1 Tehlike avlayanlar 
~~------ı.-----------·------------------------............ 1 

Harp· ınıntakalarında gazete fotoğ
çalışır ? 

Halkevinde Bayram namaz.ı Sömikok fiatları 
rafçıları nasıl,ne sliretle Namık Kemal gecesi Yarin Şeker bayramıd:ı. Ş hir 

muvakkitinden aldığımız malumata 
göre, Bayram namazı saat yediyi 
yirmi bir geçadir. 

Zonguldakta toptan 
satış 17,25 

Uzak Şark harbı başladığı an- 1 
dan itibaren, bütün dünya gazetele· 
ri ve mecmuaları karilerine-, korkunç 
boınbardmanlara maruz kalan şehir 
lerin ve ateş hatlarında çekilen tüy· 
ler ÜqJert:ci harbin, resimlerini sıeşr· 
etmektedirler. 

Bu resimleri, herkesbüyük bir 

tehassüsle seyreder; fakat belki de 
bunlan çeken ve yegane silahları 

bir sinema veya fotoğraf makinesi 
bu resim avcılarının maruz kaldık
ları korkunç tehlikeleri ve göster· 
dikleri şayanı hayret kahramanlık
ları diişünmez bile .. 

Bır Avrupa mecmuasından ay 
nen aldığımız bu yazı, karilerimize 
Uzak Şark cephelerinde fotoğraf 
muhabirlerinin yaşadıklar tehlikeli 
ve cidden heyacanlı hayat bakında 
bir fikir verebilir. 

Artık sadece altı kişi kaldık.Hal 

buki, bir kaç gün evvel sı-kiz kişiy
dik .. 

Bizim1e beraber "Nes of the Day 
ın fotoğrafçısı Vong da vardı . Bu 
bedbaht arkadaşımız şimdi nerede. 
dir? Daha bir kaç gün e.vvel, bana 

" 

şöyle diyordu.. 1 

- Benimle beraber Catha'ya gel.. 
Göreceksin.. En az tahlike orada 
var. 

Ertesi gün ikametgahını değiş 

riyordu .. Çıktığı otelin karşısında 
parkyan korkunç birobüs, onu iki 
bina boyunca öteye göndrrm:şti. 

onu harabeler içinde cansız ya
tan erkek. kadın ve çocuk kadavraları 
araSJnda, başı bedbaht bir Çinlinin 

.göksüne dayalı bir vaziyette buldu· 
lar. 

Harabeler arasından Çinli kada. 
vraları çıkarmak, herkesin alıştığı 
ve tabii gördüğü bir hadiseydi .. Fa 
kat, o Vong.. Buna nasıl inanırdı .. 
Önce içinde kolera salgınından Ö· 

len insanlarla dolu evlerde ·• çalış 
mağ'a,, gitmişti ve ondan evvel de 
kurşunlarla delik deşik olan üç fo. 
toğraf makinesile bir sinema maki
nesi kaybetmişti. 

ti .. Üç gfo sonra, onu büyük bir 
tesadüf es ri olarak Lu'duk. 

"Üniversal,, in fotoğrafçısı Corc 
Kreymkorla l·eraberdik.. K;tfa)arı 

çi~n nmemek ve cesetlere çarp 
mamak için' uzun adımlarla yürü· 
yoı duk. Birdenbire çayın kenarın
da, Bruceyi gördük. Yüzü Kan ve 
çamur İçindeydi biraz ötede koca· 
man fotoğraf makinesi, çamurlarda 
sürü· niiyordu. 

Makineyi aldık .. Belki, bedbaht 
arkadaşımız, entresan resimler al
mıştı .. Sonra. iki sıhhiye neferi zav
valı Brucein vücudunu kaldırırken 
biz de bazı manzaral!lr çektik.. Böy
lece, onun ateş batlarmda bizim de 
kahraman bir foto~ raf çının ölümü 
hakkında aldığımız fotograf ve film. 
lerle, cidden heyec nlı ve tüyler ür .. 
perdirici bir kahramanlık menkıbe. 
si filmi yapmak kabil olacaktır. 

Artık sadece döıt kişi kaldık: 
"Paramoırnt,, şirketinin sinemacı· 

sı Hevüy Kotanı, Japon olduğu için, 
memleketine gönderildi. Onun ye· 
rine Big Bil lakabını taktığımız 

1 

( çünkü meşbur tenis şampiyonu , 
Tildene benziyor ) Povel geldi .. O 
d ı , re5mi · makamlarca bir hayli 
müşkülata maruz bırakıldı. 

Hususi bir telefon hattı kurdu 
ğuınuz kö~kte küçük bir de labo 
ratııvarımıza var. Diger bir telefon 
hattı da bizi tayyare meydanına 

bağlıyor .. 

Her gün, aramızdan birisi nö· 
betçidir . 

Dördümüzden hiç biri, şimdiye 
kadar yaralanmadı .. Yalnız iiç gün 
evvel Big Bilin şapkasını bir kurşun 
deldi .. B.:nim ise sadece fotograf 
makinem bir ol.ılis pırçasile kırıldı .. 
Daha doğrusu Leni kuı tardı .. Şim
diye kadar ki zayiatımız bundan 
ibarettir . 

Nasıl yaşıyoraı? Bunu , bazın , 
kendi kendimize sorarız.. Üç gün, 
bir tek konserve kutusile kaldım 
ve bunu , mümkün olduğu kadar 
grç açnıak istiyordum. Nihayet, ar. 
tık tahammül edemiyerek , onu aç 
tığım zaman da, etraftan öyle yal
varıcı nazarlarla karşılaştım ki ku. 

C~n gec~ Şf'hrimiz halkevinde 
Namık Kemal gecesi ya, ılmıştır. 

G-..ce çok parlak geçmiş, 
büyük vatanperverin hayatı, eserleri 
üzeriııı!e kor.uşmalar yapılmıştır. 

Nan11!;: Kemal mekte
binde ihtifal 

Dün Namık Kemal ilk okulun· 
da ht:r sene olduğu gibi Namık Ke. 
malit? ö'diiğü gün olmak münase 

betik okul dahi 'incle bir ihtifal 
yapılmıştır. Burada büyük } urdse
verin hayatı anlatılmış, \'atana yap
tığı hizmdleı i anılmış ve çocuklar 

~arafın'Jan şiirleri cıkunmuştur. Ço 
cuklarm hep bir ağızdan büyük 
yurdsever gil-ıi ateşli bir milliyetçi 
olmağa and içınelerile törene niha
yet ''crilnıiştir. 

Oruç:ul«ra vakıt bildiren 

Güneşin dol[ma~ı 6,~4 ö~le Pza 
nı 11,44 ikinr!i nanı 14, 18 akş1r.ı 
ezanı 16,32 yatsı ezanı 18,4 imsnk 
4,47 clacaktır. 

IAlatu~.~ka_g_üreşler 
Bayramın birinci günü Şt'hrimiz 

stadında Edhem ve Ramazan peg· 
li vanlar tarafından. Alatürka güreş 
ler yapılacaktır. 

Güreşlere öğleden sonra saat 
13 de başlanaçaktır. 

Bütün Çukuı ova pehlivanları bu 
gün~şe iştirak edehilecektir. B lŞ ve 
başaltına dolgun ikramiyeler veri· 
lecektir. 

Bıçaklı bir yol 
arkadaşı 

Saimbeylinin İslam mahallesin · 
den Mustafa oğlu Salih, çalışmaktan 
kö; üne giJerken F ekenin Kisanit 
köyünde kürt Halil isminde birisile 
arkadJş o! ı . u5 ve böyldikle her 
·ı,.·. 1 1 d ı . ısı ' . C yo a . (":.:rr::ı ba~ lamışlar 

dı - . 

Lakin _Halil köyüne sapacağı· 

~·erde hançerini çıkararak Salibi tehJ 
dit etmiş ye üzerinde bulunan on 

• beş lirasile bir çift kundurasını ala· 
tuyu olduğu gibr - tabii muhtevi rak savuşmuştur. Vakadan haberdar 
yatı ile beraber -On'ara bıraktım. 
Bir kaç saat sonra , nihayet , ateş 
bahasına, biraz " tei - tci ,, buldum. 
Bu garip isimli şey, Çinlilerin yap 
tıklan bir nevi pirinç ezmesidir . 

Bir sabah gördük ki , dört kişi 

için, ancL.\k iki gömleğimiz kalmıştı. 
O zaman, uşak gitti ve on dakika 
sonra, tam kırk adet gömleği ha 
milerı geriye döndü . 

Biz buna hayret etınP.dik ! Siz 
de etmeyin. Çünkü mesrle gayet 
basittir : 

Çinli uşak, büyük caddede bi· 
raz beklemiş ve mukadder olan bir 
obüs bir mağazayı allak bullak 
edince, oraya dalarak, eline ne ka· 
bilse geçirmiş .. Ta~ ii biz gömlek 
istediğimiz için bize gömlek getiı di. 
Kim bilir k<'ndi:;irıe neler getirmiş !. 

işte, kan ve ateş içinde çalka
lanan Uz~k Şarka ait _ resimlerirı 
macerası ! . ,, 

edilen jandarma suçlunun yakalan· 
ması için· şiJdetli bir surette takiba-
ta başlamıştır. 

Kaçak eşyalar 

F ekenin Çukurören köyünde ve 
Mehmed oğlu Hüseyinin evinde ka 
çak eşya olduğuna dair yapılan ih 

· bar üzerine Hüseyinin evi aranmış 
ve samanhkta kaçak eşyalar bulun. 
muştur. Suçlu yakalanmıstır. 

Adaııa Etibba 
Başkanlığından : 

odası 

OJamıza mrnsuup bilum5m ar
kadaşlar bayramlaşmayı Sıhhat Mü 
düriyetindeki oda salonunda yap· 
mak için bayramın birinci günü saat 

1 

10 - 11 de odaya teşrifleri. 8763 i 

Memleketimizin muhtelif mınt:ka· 
ların sömikok fiatlarında gÖrülen 
yükseklik üzerine bazı tetkikler ya 
pılmağa başlanmış ve ilk iş olarak 
da sömikokun Zonguldakta toptan 
satış 17.25 lira tesbit edilmiştir. 

Bundan sonra muhtelif bölge. 
)erdeki L-eJ ~diyelere, Zonguldaktan 
kendi şehirlerine kadar nakliye mas· · 
raflarını, normal bir kar ayırarak 
bu miktara ilave ettikten sonra top· 
tan ve perakente satış fiatı tesbit 
etmeleri hususunda tebligat yapıl

mıştır. 

Bu itibarla belediyeler badema 
sömikok fiatlarının normal bir şe. 

kilde satışı temin için bir narh ko· 
yacak ve narhın dainıi surette tat. 
bik edilip edilmediğini de kontrol 
ederek iç ticaret müdürlüğüne sık 

sık malumat vereceklerdir. · 

Bayramlaşma 
4 Birinci kanun 937 tarihine rast· 

lı) an Şeker bayramında saygılı ar
kadaş1arımla Milli Mensucat F abri· 
kasında Sabah saat 9 - 12 ye 
kadar bayramlaşacağımı arz ede-
rım. 

Mllll Mensucat Fabrikası 
Sahlplerlnden 

Nuri Ha~ 

-------. ------
Filistin de 

müsademeler 

İki polis öldürüldü 

Kudüs : 2 (Hususi) - Kırk kişi 
lik müsellah bir Arap çetesi Hayfa 
cıvarında üç polis ile karşılaşmışlar 
ve Üzerlerine ateş etmişlerdir. Polis
lerden ikisi hemen orada, atılan kur. 
şunlarla ölmüş ve üçüncüsü kaçma
ya mu11aftak olmuşlardır. Polis ve 
askeri teşkilatlar, tayyareler müsel. 
lah çeteyi ele geçirmek için takibe 
b:şlamışlar_dır. Son gelen haberlere I 
gore bu musellah çetenin bir kısmı ı 
yakalanmıştır. 

Her yere giı ip çıktığı içirı, ona, 
bir az dı~kat etmesini, sık sık söy 
lerdık.. O ise, talih ve kadere mey 
dan < ku} arak: 

- Vong bir şeyden korkmaz! 
derdi. 

r------------------~---------------------------------------------------------
Y aptığım son seyahat esna K a n b . . , 

Otellmlz yıklldıktan sonra 

Şimdi artık, teşkilatlı bir halde 
çalışıyoı uz. Büyük bir otelde yatı 1 ) 
kalkı) oruz. Fak at otelin bir kısmı , 
Japon tayyareleri larnfından uçuru· 
!unca. bir Fransız doktorunun bize 
kiraya verdiği küçük bir köşke ta
şındık. 

Yaptığımız kiralama konluratı 
son dereC! gariptir: Eger, Çin j<t. 
pon harbinden sonra resmi makam 
lar tarafından muhafaza edilmiyen, 
bu köşkün, bizim sayemizde sağ· 
lam kalırsa sahibi, hediye olarak, 
bize, verdiğimiz kiranın iki mislini 
iade edecektir. Fakat şimdilik, kira· 
yı .biz peşinen vermiş bulunuyoruz .. 

Dostumuz Bruce Ate, Hatla. 
r1nda DUşUyor 

Bruce de bizimle beraberdi. Son 
taarruz esnasında, kendisini rıhtım 
lara, i:k hatlara geçirecek olan iki 
genç Çinliıkızla beraber gitmişti. 

En heyecanlı r~simleri çekmek 
istiyordu. On~an birkaç gün ev' el 
p?.nayırde vukua gelen bir infilak 
onun vücudunu birkaç yerinden yak
mıştı .. Bunun için, cepheye doğru, 
bütün vücudıJ sargılar içinde gitmiş. 

sında , fspany •. da iş icabı Ve 1 r 1 n Sa n dı: Ahali çılgıncahpiniyor. bağrışı · 
büyük bir maden şehrine yordu. 
de gittim. Orada genç bir - Bir lspanyol hikayesi -----IEl!c:::lı::!llrB-• ,,Döğüş başladı: iki delikanlı el 

fspanyol mühendisi benim müm ~s- !erindeki bıçakla, l·iri birinin ü;eri · 
silliğimi yapardı. -Çornı< dün öldü ... Üç yaşında !arın yerine insanlar dögüşür. ne s-ıldırdılar. Bacaklc-rı bağlı o!du-

Oraya gittim akşam bana : ya var, ya yoktu. işte burada bu .'Bu kavga bugün karıunen ya ğu için, horoz gibi, sıçrrya sıçraya 
- Gelin sizi bir halk eğlence çocuk öldü diye bayram yapıyor· sak edilmiştir. Fakat, bazı yerlerde biri birlerinin üzerine sıçrıyorlar ho 

sİ'le götüreyim, dedi. lar · gizli gizli yapılıyor. Bir gün beni rozların gaga vurmaları gibi, bıçak 
Kalktık , beraber yola koyul " Evet , burada halkın .eski bir bir pap1s aldı, böyle bir kavganın saplıyorlardı. 

duk . Karanlık sokaklardan birin. inanışı vardır: Yedi yaşından evvd yapılacağı köye götürdü *Her bıçak vuı uşta kaıılar sıç 
deki bir kapıdan içeri girdik. ölen her çocuk dogru,lan dogıuya "Gittiğimiz zaman köy mey<l.ı rıyor, çığlıklar .. kopuyordu. Halk ise 

Burası, biiyük b:r yerJi. içerisi Cenntte gider ... Bundan başkıı,gene nını büyük bir kalabalık doldurmuş- heyacanla coşuyor, bahse tutu?anlar 
mahşer gibi kıhbalıktı. fakat son halkın inanı.~ına göre, böyle kü~ük tu. Orta yer boştu ve burasının, ellerinde parçalarla alkışlıyolar; ta 
derece hafif bir ışıkla aydınlatılmıştı. yaşta ö!en çocuk anasına, La basına btklenilen bir şey için boş bıı akıl. nıftar oldukları döğüşçiiyü teşvik 

Gözlerim karanlığa alışınca et: ölünceye kadar büyük bir uğur dığı anlaşılıyordu. edecek şekilde b~ğrışıyorlardı. 
raftakileri seçmeye başladım. Sanki getirir . " Fakat, beklenilenleı gelmt kte "Nihayet Ôöğüşçüleıden biıinin 
bütün İspanya halkı buraya top- * * * geciktikçe herkeste sabırsızlık artı· yere uzanmış, yatmakta ol.Juğunu 
lanmıştı : Eı tt-şi gün ocuğun cenaze yordu · Nihayet· bu sırada beklenen. gördüm. Öteki de kanlar içindeydi. 

Bir aralık arkadaşım koluma merasimi yapıldı. ler geldiler: Bunlar, gürbüz vücutlu Fakat bacaklarını bağJıyan iplerini 
girdi, beni genç , fakat pek fazla Merasimden sonra arkadeşıınla iki yağız deliganlı idi. Yarı belleri~ kdmasiyle kesmeğe çalışıyordu. Ni-
tüvaletli bir kadı:1ın yanına götürdü. konuşuyorduk. ne kadar çıplaktılar ve ikisinin de hayet buna muaffak oldu ve me 
Kulağıma eğilerek tc : - Ne garip memleket 1 dedim sağ ellerinde bir kama vardı. calsiz bir halde ayağa kalkarak, ho· 

- Küçüğüı1 annesi, dedi. _ Evet, de Ji, g.:ırip .. , Fakat, ,,Hakanın ortasına geçıp ikisi de roz gibi ,,Ôğürüö!" diye bağırdı. .. 
" Hangi küçiiğün ? " diye so- . d biri birinden bir iki adım mesafedı- ,,Halk, kanlı sahue kar.,ısında 
kt T 

aynı zaman a hoş ve sihirli bir yer yı:re çömeldiler. O zan a ı, bu do"g· u"' k d T 

rac-:1 ım. am o sırada gözüme , dir burası.. endin en geçmiş, kalbi coşkunluk-
kadının arka tarafında , bı'r b--şı'k şü teıtip edenler olacak, iki adam alkışlıyorlardı." 

, Sonra ilave elti: kl D içinde kü~:ük bir çocuk ilişti . Göz- ya a~tı. öğuşeceklerin hacakları- Arkadaşım hikayesini bititirdik· 
- Siz hiç bizim menıltkdteki b il · d d · b. · r t • ı· h.·ri kapalı . uyuyor gibiydi. n~! e erın en geçir iğı ır ıp.e, en,sonra i ave etti,, 

horoz döğü~türmelerinde bulundu vucutlanna bağladı. f t ı· b Arkadaşım, gene kulag~ ıma eg~ 
1
·_ d - ş e spanya öyle bir memle 

uz mu, bilmem. Bizde Lu horoz ş· d' 'k· d l'k 1 lrrek devam etli : " ım ı, l ı e ı anı, çarpişma · kettir azizim. Halk kana susamı~ in 
________________ d_ii_ğ_ü_ş,.m ... e .... si denilen kavgada horoz- ya /ıazır bir vaziyette bulunuyorlar· sanlardır ... __.., ________________ ~ ________ ...;. __ ....; 

3 Kanunuevvel 

Ölüm tangosu 
. t da bi 

Geçen sene Macarıs 8~ ·harı 
yiz kaç kişinin üst üste ıntı 

d ··ı .. nı tan 
sebep olan mahu o u A ,es 
Cenubi Amerikada Boynes Y 
yasak edilmiştir. b' 

N 
uz ır 

e menhus ve uğur• I ·rı 
go imiş bu ? Bir çok kimse ~

1 

tümüne sebep olduktan baş. 8de 
sağı hilafına hareket edenferı 
ay hapse mahkum ettiriyor. 

Bu da ne deınek ? al 
Katil ve cinayet, intiha~. iP .J 

· "JdurlP" 
şeyler. Fakat kendisinı o 
için para sarf edene de hemen 

tesadüf edilmemiştir: . Molo 
Peştede oturan Manya ı,ııl 

geçen hafta maktul olarak 

muştur . k• 
Yapılan tahkikatta, bu "e 

sevdalılarından birisine par: ıl 
rek kendisini öldürttüğü an aŞ 
tır . .1 0 

Bu hizmete ınukabil ver• e 'IJJ 
d 'baretı 

ra sade iki altın lira an 1 ıııe 
Garip bir vasiyetna .. 

l d n bıt 
Umumi hastahane er e t 

de tedavi altında buluna? ha:,r 
dan birisi, artlk son nefesı ge .. 
hükmetmiş ve bir kartpostal . 

• • 1111ştır • ne şu vasıyetnameyı yaz ,-. 
" sevgili oğlum, neyim "

8 

senindir. e~ 
Bu iki satırlık vasiyetnalP"'e 

zalamış, tarihini de koynıu~ es 
tunun adresini de kartın a r 
mına yazmıştır. 

işin tuhafı şudur : hast 
Bu gaı ip vasiyetname, 8 

diğer çocuklanm mirastan iP 

kalmalarını iccabettimiştir. 
Süs masrafı f 

Londranın Sunday l)is~ 
zetesi kadın muharrirlerind~ll 
İnğiliz kadmlrmndan bazıta 
masrafı üzerinde bir anket Y' 
tır . ·~ 

.. b" . büdiğioıı" 
Bu sus, ızım ·(ederi 

yalnız pudra, krem vesaı 
tre değildir. • 

S .. t .., esaire . u , çamur, yag v eki& 
ları, buruşuk izal~si. buru~ şut 
miri gibi masraflardır. Bır 5 

yosu beş lngiJ.iz lirası, bi~ri sUı 
tamiri 310 lira, kulak tamı 
ra imiş 1 

İki senedenberi uyıı 
Şikagor. un malfi!11 uyu:: 

dını ölmüştür. Fakat arıı~tefll 
neler yok ki ... Nihayet mu sıfl· 
uyuyan bir insanı daha olın~ uf'. 
de bu defa iki senedenber~ 1ç~ ·· )er• 
erkek bir çocuk ve goı 
tarak uyumaktadır, d bit 

Hu çocuk, Transval e di 
d'°'n mühendisinin heııiiZ ye 
daki çocuğudur. • •Ji 

Hindistanda ınk• . 
Malum olduğu üzere 

da koca5ı ölüp te dul ka1•: 
lar için bir daha ev!ed~: 
yoktur. Bundan başka , '! 
dınların hayat hakla~ıııı~~t· 
da mahrum kalması ıca 6,. 

Hindistanda kızları 
yaşlarında kocaya verirler, b 
le 25-30-40 1aşındı .oıa:.: 

. tııil .. 
dul kadın vardır: Bll ıç ir!: 
bozacak bir haldir, Bunudd• 
distandaki dul kadınların . 

·bı 
yardaki dul kadınlar gı . 

h" lJ yaşaın~k haklarından 1:1'k' 
mahrum kalmamalaı ı h 
karar verilmiştir. 

Tahsin 



3 Kanunuevvel 1937 

Cumhuriyet altın
ları basılacak 

Yugoslavya Başvekili 

İtalyaya gidiyor 

Roma : 2 ( Radyo ) - Bu ayın 
ikinci haftasında. Yugoslavya Baş. 

vekili Sitivadinoviç lıalya hükume
tini resmen ziyaret maksadile bu· 
raya gelecektir. Sitiyadinoviçin zi
yaretine dair pro~ram hazırlan· 
maktadır . 

yıJY 
uY~~ 
~ıeıı 

teıO~ 

• ,,ı 
·ııır' 

lstanbul : 2 (Hususi) - Altın 
~ıtının son günlerde yükselmesi 
bir kısım resmi daireler arasında 
ıl.ırpanenin de dikkatını çekmiştir. 

Altın fiyatının yükselmesine se· 
btp altına karşı talebin bir hayli 
f•~lalaşmış a imasıdır; Piyasada ise 
~'l'rıanlı altını mevcudu gittikçe tü 
endiğinden talebi karşılamak üze· 

•c bir mikdar cumhuriyet altını lıa-
11lrııası düşünülmektedir. 

Darpaneden muhtelif yerlerden 
11tın istenilmiş olduğundan, darpane 
1 ltın basmak. imkanlarını aramakta 
dır, 

Yugoslavya ve Mançuko 
hükümetleri General 
Frankoyu tanıdılar 

. Tokyo : 2 (Radyo) - Mançuko 
lıiiküıneti General Frankoyu tanıya· 
'•kını bildirmiştir. 

Salamanka : 2 (Radyo) - Yu 
!.0slavya hükümeti, resmen General 
rankoyu tanıdığını bildirmiştir, Yu

losJavya, Frankoyu tanıyan hükü· 
~etlerin dokuzuncusudur. 

Belgrad : 2 ( Radyo ) - Baş. 

vekil Stiyadinoviçi Romada bekle
yecek ve kendisine yapılacak ta· 
zahhüratta hazır bulunacak olan 
Yugoslav Gazetecileri Avala Ajan· 
sı Direktörünün riyaseti altında gc. 
ce Belg•addan Romaya hareket et. 
mişlerdir . 

Macar ricalinin kavgası 

Peşte : 2 (Radyo) Bugün mil-
let meclisinde Macar da iliye vekili 
ile bir saylav arasında dehşrtli mü
nabşeler olmuş ve dahiliye nazırı 

ist fa etmeğe kalkışmıştır. Sa~lav, 

dahiliye vekilini, Macariılanda faşist 
cereyanı kurmak istemekle itham 
etmektedir. Dahilivı- vekilinin istifa 
edeceği söylenmektedir. 

Hitler J~µon Sefirini' 
kabul etti 

berlin: 2 ( Ra lyo ) - Bay Hit 
ler bugün Japon Sd,riııi kabul et 
miş~ir. Sefir yarın Tokyoya hare· 
ket edecektir . 

'-........--~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~-

Günümüzün en büyü 
davası 

------·------
-Birinci Sahifeden Artan-

1 8 - 10 -937 tarihinde Garo 
ılcenderun - Fransız mektebine 
'dcrek şıı beyanatta bulunmuş 
1 

llıı - Buranın suriyeden aı rılma
a hiç müteessir olmayınız San· 

1k Suriyeden ayrılmış olmakla 
tiyeJikten çıkmı~ degildir-

Sizleri Fransanın daha ziyade 
p llıaye etmesine sebeb olacaktır. 
1
•nsa sizleri ebediyen koruyacak· 
ı.• 

lıı Garo'nun bu sözleri sarih bir 
~eıı.e Sancak davası hakkında 
taı nazarını izah etmektedir. 

~ 21 - 10 937 tarihinde 
,~eydi yeye giden Garo hi ristiyan 

1 
a temas ederek şunları söyle· 
ltir : 
• ~ - Bur ada ne Suriye ne de 

~·k· ~ 'Ye vardır. Fransa mevcuttur. 
~eyi Fransa yapacaktır. Mebus 

TAN Sinemasında 

1 BU AKŞAM 
kı ıtüzcl ve bü)ük fılm biıden 

~ 1-
~Vlıoy Artistlerinin en şöhretlisi 
t filnıi bir heyecan , ve macera 

kaynağı olan 

Buck Jones 
·~ eıı yeni ve en çok muvalfak 

olduğu eser 

Kim öldürdü 
-2-

Şaheserler, şaheseri 

( K.rım Harbi ) 
~ ( Beyaz Melek ) 

~ltı A,y FRANCIS ) in en güzel 
sıı; sonsuz istek üzerine tekra • 

gösteriliyor 
tı.- -
'\ YAKINDA: SEVEN KADIN 

Mevsimin en hissi fılmi 
tııllkkat: Sinema •aat 8.5 

da başlar 
l'eıeton : No • 266 

8761 

!arı biz tesbit ettik başkaları me
bus olmıyacaktır. 

Garo bu suretle fıkiıleı ini sarih 
bir surette ortaya koymuştur. Tah· 
rikatına devam ed~n Garo 12·9 çı371 
tarihinde yanında askeri kumandan 
olduğu halde ermeni lideri Dcıka· 1 

lasyanın evine misafir olmuştur. Er
meniler kendisini ermeni ve Fransız 
bayraklariyle karşılamışlardır. 

Kabul rt-smind'n sonra Musada· 
ğına çıkılmıştır. Garo "öğle yeme· 
ğiııi Musadağında ve abide önünde 
yemiştir. 

Garo burada da eımenilere tah
rik edici bir nutuk söylemiştir. Bu 
nutukta ileri sürdüğü esasları l,ken
derunda 4-10- 937 tarıhinde be 
lediyed'! verdiği biı nutuklu tek· 
rarlamaktadı r. 

Demiştir ki: 
"- Ne korkuyor.uııuz? F~an . 

sız manda 0 1 iki sene dah ' sürecek 
tir. BundiJl sonre dd Milıttler Ce 
mi yeti tarafında F ransaya tekrdr 
manda verilecektir" 

işte Garonun Sanclk hiristiyan. 
!arı arasında intilıabattan önce oy
namak istediği oyunlardan bir 
kaç misal.-** 

Cenev. e : 2 ( Radyo )- Kon 
seyin Hatay ko nisyonu lskeııderun 
dan buraya . gelmiştir . Komisyon 
Sancaktaki iş seçimi ve muraka. 
besi teklıflerini kaleme alacaktır . 
Konsey , ikinci Kanunda kararını 
verecektir . 

Zayi senet 
Ceyhan tapusu!'da mukayyet ve Cey 

hanın Zeyn•pli köyünde AbJullaha ail 
yüz dönüm tada altı ) üz Türk li 
rası n.ukaLilinde namıma ipotek ya 
p.lııııştı. 13u kerrd ipotikli seneJimi 
kazaen kaybettiğimden yenisini ala 
cağımJan e,kisinin kükıııü olm·dı. 

ğıııı ilan cJeriııı 

BorsJ karşısında Seı· it 

Tekin oğlu Mehmet T e· 
kin 8764 

Türksö:z:!i Sahife : 3 

Vebadan korkan Roma 
("' ___ _ "'1--------

1 ASRi SiNEMA R<:ırna : lsadan 290 yıl evvel zu 1 

hur eden müdhiş bir veba salgının 
dan sonra büyük bir korku içinde 
[ Askılepios ] tedavi usulünü kabu· 
le mecbur oldu. Ve bunu Latinceye 
çevirdi. [ Aesculapius ] dedi. F ran 
sızlar ela [ Esculape ] tarzında kul· 
lannıa ya başladılar. 

Eskiden ltalyada su ile tedavi. 
ye çok ehemmiyet veriliyordu. im. 
parator Oğüst ihtiyarlamış, hayatı· 
nı uzun mücadeleler geçirmekten: 
mütevellit bir yorgunlukla bitkin 
bir hale getirmişti .. Ömrünü, duvar
ları kürk kaplı bir odada geçir i
yordu. 

Büyük tarihçi [ Su- ton ] ııun 
söylediğine göre imparator gitgide 
hafifliyor, günden güne eriyip SÖ· 

nü yordu. 
Doktor [ Antonius Musa ] İm· 

paratora soğuk su banyosunu tav. 
siye etli. 

Tür •• •• sozu 
Gündelik siyasi ga1.ete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 

1 Kanunuevvel 937 çarşaınba akşamından itibaren 

Senenin en büyük heyecanlı filmlerinden birini sunar 

HANS ALBER tarafından temsil edilen 

Savoy Otel-No: 217 
ilaveten : RENKLi MIKI MAVZ 

Ayrıca: En son dünya havadisleri 
1 -Dış memleketler için Abon 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

1 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra· \ 
caal edilmelidir 

............................................................................................................... 
' ' ! BAYRAMDA : ... Sinemamızda ... Büyük program ii 
' . 
i Güzelliğine, ihtişamına, azametine , gözlerinizle görme- i 
: den inanamıyacağınız BiR ŞAHESER i 

Kira1ık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık· 

mazda dört odalı mu!.Jah, elektrik 
ve suyu bulunan e' kiralıktır. 
- İstiyenlerin idaremizde Fuat 

Nabiye müracaatları. 
C. 

• • .............................................................................................................. 
Telefon 250 

Seyhan Emniyet 
törlüğünden : 

ASRI 

Direk 

8759 

Adana Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden: imparator; her sabah banyo ya. 

pıyor, açık havalarda geziniyordu. 
Az sonra iştihası yerine geldi ve 
iyileşti, Roma sevinç içinde şenlik
ler yaptı ve Antonius büyük bir 
~öhret kazandı. 

I Emniyet Müdürlüğü Bekçi dai-
---------------, resi Amharınd1.mevcut fersude };Ün 
Yurddaş ! ! ve keten elbise ve muşamba pazar· 

!ık suretile satılacağından isteyenle· 
rin 15/12 937 Çarşamba günü saat 
14 te bulunmaları ilan olunur. 

9 11 /937 Tarihinden 24 11 937 
Tarihine kadar on beş gün müddet. 
le açık eksiltmeye konulan mekte· 
bin Mayıs sonuna kadar lüzumu O· 
lan ekmeğe istekli çıkmadığından 

on gün müddetle eksiltmesi uzatıJ. 

mış ve 8 12 937 Tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat on dörtte Vi. 
!ayette Ziraat Müdürlüğünde mü· 
teşckkil komisyon tarafından eksilt
mesi yapılacağından isteklilerin yüz
de yedi buçuk nis'Jetinde dipozito. 
larile birlikte komisyona müracaat-

, 
Alsaray 

Fıtra ve Zekatını Türk Hava 
Kurumu Adana Şubesine ver. Ve. 
receğin para Tayyare Cemiyeti , 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku 
rumları arasında paylaşılacaktır . 
Yapacağın en küçük yardımla ha· 
vanı koruyacak , kimsesiz yavru-Sinema<ı 

BU AKŞAM 

Çok heyecanlı bir program sunuyor 
1 

Hudud Haydudları 

Mogou Gunes 
2 

Maça kızı 
Telefon. 212 

l l
larını seviııdirecek,ve senin için cep. 
hede çarpışarak malul kalan va 1 

1 
tandaşı sevindi receksin. 

h. .1 

1 

Aşçı ve 
atanıyor 

ızmetçı 

8758 i :...; ____________ ~-- · 

Evde çalışmak üure bir kadın 
aşçı ve bir hiınıetçi aranı}Or. Mat. 
baamıza müracaat edilmesi. 

Müjde · Müjde Müjde 
Çocuklarını gübüz ve neşeli yetiştirmek isteyen annelere. -
Müşterilerini memnun etmek arzu eden lokantacılara, muhallebicilere 

evlerinde temiz ve taze muhallebi ve çorba yemek isteyen aildere, 
Maraş Çeltik fabrikasının temiz, taze çelik hulasalı mercimek unlarını 

tabiattan sütlü ve şekerli sarı çeltik pirinç unlarını ve pirinçleri yalnız 

mğazamızda bulunur. 

Bir tecrübe hem sıhhatınızı, hem de kesenizi 
kazandırır. Ibrahim kantarcı 

8762 1 3 Tarsus kapusu No. 12 ticaret evı 

• 

-

'rJQ.11kf,f 441 
diyip geçmeyin 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

• iste 

grı • 

böyle başlar! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 
-~ 

karşı emniyetli ilaç A S P i R İ N alınız! 

ısrarla 

isteyiniz! 
Aspirin'in tesirli ve hakiki olduğun~ El) markası ı:aranti ed_er; 

• 
Salınaiırken dışında ve tabletlerin ustünde 
@ markaıının bulunmasına dikkai ediniz. 

10-26 8715 

Seyhan 
9-ından: 
~ 

8765 

Defterdarlı -

Ziraat Mücadele Müdürlüğünde 
mevcut elli bir adet Hestonel 
Varil 37:; adet M~ritol Varıl ve elli 
adet sandık açık artırmayla satıla

caktır. Mecmuunun tahmin olunan 
bedeli 209 lira 25 kuruştu. istekli· 
!erin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminat akçasiylc 6 - birinci kanun 
tarihine müsadif pazertesi günü sa· 
at on durtte Def.ardarlığa gelmele 
rı. 

19 - 22-28-3 8724 

ları ilan olunur. 8757 

30-2-3-4 

- --~------- -
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

~--~·------~-~----~--------~ 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 
A.rın1111 l\o, ~202. l\abul lıırilıi : 4 (ı/ /937 

DÜNDEN ARTAN 
1/iirliirler encümrni 

Madde 35 - Umum Müdürlükte umum müdür muavinleri muha. 
scbe müdiir ve teftiş heyeti reisile nizamnamede vazifeleri tesbit edile
cek dığer merkez miidürlerin len müteşekkil bir mü lürler encümeni bu· 
lunur. Bu encümtn nizamnamede tayin edilecek vazifelerden başka teftiş 
rapor larile muamele, rr.uhast be ve idare raporlarının memurlara taalluk 
eden kısım:arıııı da tetkik ed. rek tayin, taltif, tahvil ve t•cziyeleri ve 
vazifeJ,n afları umum müdürlüğe aid lıulunan memurlar hakkında nıüta. 
leasını l,eyaıı cd~r. 

Müd irlcr eııcü,neninin kararhrı, Umum Müdürün tasviLile tatbik 
olunur. 

FASIL : Vlll 

1/1.tıinçn ıasılıla. /.tir l'P zaıarın tPr ::ıt 

Madde 36 - Bankanın umum müdürlükçe hazırlanacak bilançosu, 
kar ve zarar hesabları idare mecli~inc~ t-ısvib edildikten sonra murakıb. 
lar raporile birıikte ertesi senenin ilk altı ayı içinde Lir nüshası Başve· 
kalete, bir nüshası umumi hPyete sununloıak üzere üç nüsha olarak lk· 
tisad Vekaletine verilir. Umumi heyete verilecek bilançoya, taallük etti· 
ği senenin ba~!ıc,1 faaliyet safhalarını gösterir bir rapor bağlanır. Umumi 
heyet, bilançonun t~vdii tarilıindrn itibaren iki ay içinde kararını verir. 
Bilanço, kar ve zarar lıesablarının kat'ileşmesi umumi heyetin tasdikına 
bağlı o!ııp, bu tasd k !Jıre m ·~liıiniıı ve ınıra~ıbların ibra11nı da tazarn· 
mun eder. 

Madde 37 - Bankanın hesap deıresi yılın 31 Kanunuevvelinde ka· 
panır. Envanterlerin tesbitinde ve bilançonun taıızıminde teknik clüslur. 
!ara riayd edilmı-k suretile Banka aktifinde vukua gelecek kıymet ten· 
ezzü:leri V'! melhuz zararlar için gereği kadar karşılık a)'rıldıktan sonra 
s;.fi kar kalırsa bunun : 

25 i Sermayeye 
, 1 75 i <\di ihtiyat akçasına talı5is olunur. Ali ihtiyat akçası itibari 

serııı ıyenirı dürt!-! [,j ini bul.lu~tın s'Jnra kiioın ipu le, 7 j i fevkalade 
ih•iy t a''~ asıın ve ilir. ı\nc ık, h ·r lnngi lıir se ıı n'n z ratını kapatmak 
iç"ıı ali i'ıliyat ı rııiiracaat edilmişsı-, safi karJnn ılk öı,c· l uııun eksil• rı 
mikl:ııı tamaınlaııı• ve nıiitc Jaki kımıı yııkarıki ni;lı tler d. ircsincle 
ayrılır. 

H r yıl zarar kaışı'ığı olarak ayrılarak miktar s. fı katı;ı 5 !uta· 
rından az olamaz. Fevkala lt' ihti/ılta mevcııd mik,larlar umumi heyetçe 
kafi görüldüğü ta1·dirde bu ihtiyıttı "Yıılınış olan menbalar sı rmayeye 
tahsis edilir, 

8303 ( S O N U V A lt) 



~haife ; 4 

Adana Bo &·sası Muameleleri 1 1 
-------PA-M-UK_v_e K-OZ_A _____ --:. ı BELEDİYE İLANLARI 

-------
Kilo Fiati ~-------------------------------, ClNsi Satılan miktar 

1 En çok 

Kapımah pamuk 

En az 
K. _S. /\. s. -- Kilo 

- 1 
1 - Kanara binaları etrafında ve ahırlarla kesim salonu arasına yapı-

lacak beton tratuvar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Piyasa parlağ-ı ,, 

Piyasa temizi - ,:.:..., --
iane 1 -

25 
-a 

iane 2 
- Ekspres ----ı-----1 -- -~----

Klevlant 

YAPA Gl 
--,;B;:-e-ya-z-------,---------.-------·---
~Si:--=:--;.yah-----r---f--
--------------..!.-~--~...:._---~~~~~~----·--
---____ --=--Ç_l_G...,.--f _T __ -----·--

Ekspres 
iane ------- --------

"Yemlik,, Yerli 
2.75--ı---"Tohumluk,, 

-n~~-:-:----..,_:..:::-I_t:.:._J B U B A T 
Buğday Kıbns -~.--------

,, Yerli --- - 3,50-- --- -- -------------
ı--.:..:_--:-.,-----

Men tane ,, ----·------- --------
Arpa ----- ·:----- ----------
FasuJya 
Yulaf - ------ ----------
Delice -----
Kuş yemi ---ı----1-

~K.e_te....,.n_t--:o,-hu_m_u _____ - _-_-_--___ 1-::~:_-~~~~·1-------·-
Mercimek -~,$~u-sa_m _______ , ______ , _____ r _______ _ 

1 

UN 
j 
1
_ ---;;-D:-ö_rt_,y!-ıl...::.d.::..:ız:......=S::.::al:..::.ih:__ _____ I 650- 725 

ı.. - ı_ü~-:----ı:;" ,---.-;.•~· :;--"'.~----1- 662550----
:.ö -~ Dört yıldız Doğ-ruluk 
...:.:: - ı üç _ ___,::..__ ______ I 600 
::ı c - " .. o ~ Simit - 900 ___ _ 

] ~ /-D0rt yİİdlZCU~lil7riyet -,-67.) 
C"1 u-ı-~-- '----- - ~~ 
t... ' cç " ,, 1_6_25. __ _ 

Simit ,, 1 
~~-:-~~~~....:....~~--~~~~~• 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
2 / 12 / 1937 I~ öankasından alınmıştır. 

1 
________ _ __.=.:San=-:.l:=iıı::..._• _ _:_:l'erıe 

Hazır ı 4 1 55 --:=:L_ire_ı -------ı ı ---:-!ı.. ___ K_a_n_u_n _v_a-de-Ji___ 4 ' 50 Rayişmark - l- 98 
ı--M-a-rt-va_d_c_li____ 

4
_, 5

6 
Frank ( Fr:. nsız ) 1- 23 - 57 
Sterifrı ( İngiliz ) 624 00 

Hint hazır 3 87 

1

- Dolar { Amerika ) ---80 _ 12 l 
Nevyork 7 88 Frank ( İsviçre ) 

----·----------

2 - Keşif bedeli 1876,75 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 140,76 liradır. 
4 - ihalesi Birinci Kanunun 9 uncu Perşembe günü saat on Leşle 

Belediye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartname t eşif ve Projeleri Fen işleri müdürlüğündedir. L.teyen

ler beş kuı uş mubbilinde oradan alabilirler. 

6 - Talipleıin ihale gürıü rnuvaUat tc minat maki uzJarile birlikl~ 
Belediye encümenine müracaatları lian oltınur. 

8637 21 - 25-30-5 

r --, 
JdJ 'lrlİİT .KSÖZ1Ü !-··_.~-

.. ,,..= 
1 " 1 ' 'il - • 

jMatbaacılıkj 1 Gazetecilik l 

~.ı' ii ~ent>vvi rrnkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün olo 

malik makin:ı!nrın b 
yaptırabilirsiı.:z. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü-

l LAN 
* 

T A B 

KIT AP 
* 

C l L D 

bir cild, renkli ve zarif 
bir kapak bölgede an

cık Türksözünde ya· 
pılır. 

Resmi eurak, ced. 
veli er, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

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

pılır . 
_______ ,____________________ zelle:,.tirmek istiyorsa-

: * Tür~sözü matbaa
sı "Türksözünden., baş

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

SİZ DE ; BENiM GiBi 

• 

• . MI . . 

K 
• 
• 
• 

iÇiNiZI ... ---
( Telefon No: 265 ) 4 30 

1 

MÜRACA~ Rıza Sılıh Suıı 

--------------------------------------------

- or. Muzaffer Lokman-
Hastalarını her gün 

kabul etmektedir. 

eski muayenehanesinde 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane- GAZETE 
sinde yepbrıU11, Nefis 

------------------------------------------------

Bütün dünyada şöhret kazanan 
~- ..... iiiıiiiiliiii'iiiıiiiiıii 

Whizmarka 
Motor, Amortisör, [drolık frrn, Mafsal YAGLARILE radyator lehimi 

lemizleıneğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak . 

7967 82 

KAY ADELEN A · 
ıı:aı.os tı rtlı 1 indı il 

rn frııııi cih;.z laıl;.ı 

ve kaı,laı la ı : akk 

J ilı · n rnıluı . 

Ş. Rıza İşcen Yeui Mağazada 
Satılmaktadır 

Belediye civannda, Adana 

K 
f\ 
y 
A 

KAYADELfN su 
1 ... rı ı.e ga.zozlcırı sılı 

lıat \'e. grrı~· lik ~ay 
rıağıdır . Dain•a KA 
YADELEN içiııiz . 

KAYA DELEN 
KAYADELEN su· 

ları ve gazozları en 
sıhhi ve . tabii has-
sal arı haizdir. 

E 
L 
.E 
N 

KA y ADELEN SU· 

ları ve gazozlaıı e· 
vinize kadar gönde
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KA YADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KA YADE 

LEN ) lapalarına dikkat t'diniz. KAY ADfLEN Tran.sitleri : Mersin ve 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Büyuk damacanalar : 100 kuruşa ev· 

lerinize gönderilir. 

i
n Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8495 83 - -----------· 

Sayın abonelerimize 
Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın abo: 

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

1---------------~ Yeni postahane karşısında 

Diş Tabibi Yusuf Hüsnü Başarır 
İlaçla sinir almayı hcıssaten iğne ile hissi iptal ederek diş kesmek "e 

. . l . b k 1 düşüren sınır a manın mazıye ıra mıştır. Hastanın sıhhatini tehlike ere 'f 

müteaddit mahzurl a rı dolayısile bu günkü diş tababeti iğneyapıJınadtP ı 
vücudda muzır bir madde kullanmadan azami ~ekiz dakikada ıztırapsı. c 
dişi kesen, sinirini alıp o anda dolduran, dişi çıkaran, dişi beyazlatan.d ç:i 
kilecek apseli ve kisitli dişleri tedavi ile kurtaran yeni ve son bir te 

8 

usulünü ideal diş taba0eti meydana getirmiştir. 0 . 

Rontkene terfik ettiğim ve hastalarımın sıbhatlarının koruyuc~su ek 
lan bu son tedavi ile muayenehanemde çalışmağa başladım. Gorrll 

arzu edenlere muayenehanemde bu tedayi gösterilir. 

8761 1 -10 

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

TiR 
• • • 

·TdRKiYE iŞ 8"Nl(.;A!jl 
320 

Aksırık, öksürük, burun akması, düşkünlük 

tehlikesinin yanılw.ıaz habercileri olduğunu bilmiyormusunuı? 
Gripe karşı koymak için hemen A S p 1 R 1 N aıınıt 1 

Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budU'· 

ısrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik şekiller~e bulunufl 

Her ~eklin üstündeki EB markas~ aldıaı-:z mıfıf! 
ha~iıg oİdutunul) ve iyi tesir{nlri.g~rantlsldtr. 

• 

9- 26 8715 

··dura 
Umumi neşriyat mu 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaP.' 

. . 


