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,, 
MODERN 

ROM ULU,, 
Amerika beynelınilel Mark tvvain 

Cemiyeti Atatürke madalya taktim etti 

O, BUyUklerin ilk sırasındadır : Atatürk 

Ankara : 3 ( Telefonla ) Cumhurreisi Atatürk ~eynelmilcl mark 
lvvain cemiyeti namına Amerikadan kendilerine takdim olunan bir mı;• 
dalyayı kabul buyurmuşlardır. altın olan madalyanın bir yüzünde mark 
lvvain kabartma resmi ve arka yüzünde şu yazı vardır. "Kemal Atatürk. 
llıoderin Romulüs .• 

Sovyet-Polonya hudu
dunda Sovyet katarına 
bir suikast yapılıyordu 
Yarşova 

protesto 
nezdinde hadise şiddetle 

fakat .. edildi 
------·------

'tren Polonya askerleri tara -
berhava edilecekmiş fından 

I~ M,ısko,·a : 3 ( Radyo ) 29 
1 ıı 0 1 Teşrin giinüııde bir Sovyet 

ite . 
nı Sovyet , Polonya hududunda 

~Ufrczc tarafından durdurulmuş ve 
'en memurları üıerioe ateş açıldığı 
~ılıj trenin ıçi de aranmıştır . Sev· 
1 'ler Birliğı , Varşova nezdinde bu 

liala gönüllüler meselesi 

Londra : 3 ( Radyo )- Ademi 
llıiidahale Komitesi , Gönüllülerin 
!teri alınması hakkında ispanya ta

~•fından verilen notanın tetkikine 
ijıladı, Umumi kanaate göre, Bur

~Os ve Barselon hükumetlerinin no 
alarının birleştirilmesine imkan yok 
tur 

hadıöeyi hemen protesto rlrıı,,tir . 
Tas ajansının yJplığı tahkikata göre 
tıc.ni durduran as!.-erlcr aynı zamanda 
memurları ile birlıkte berhava et mek 
fıkriııde imişler . Diger tar;ılt<111 Po. 
lonya menbal,ırından alınan haperlere 
göre tren memurları, müfreze üzerine 
ateş açmakla itham edilmektcrlirler. 

f ngiliı askeri şurasında 
bazı değişiklikler oldu 

Londra: (Radyo) - Harbiye ne 
zareti, lngiliz kuvvetleri idarecileri 
arasında yapılan değişiklikleri bil· 
dirmiştir bu değişiklikleı e görP; as 
keri şir 1 azalarından dört kişi ken· 
dilikierinden istifa etmişlerdir. 

Bu dört ~za yerine başkaları 
geçmiştir. 

bulandı (Tü~ii;·a-;.·ö-; 1 Hatay • artık • 
ıyıce 

• • 1 

l:~::::::::::~.=~=~~ı FRANSAVA ou·· N iR i gUn çıkırıyecaktır. i 
:-. -· -~-·-·-· -·-·-·-~-·-· -· -·· 
Bölgemiz ihracat 
mallarının Mersin 
piyasasında son 

durumu 
Mersin : 3 .[ Hususi ] - lhra . 

cat mallarımızın Mersin piyasasında 
23-30 son Teşrin Haftalık duru
mu şudur : 
~~ : Bu hafta İçinde Mer

sine 242 ton pamuk gelmiştir. Bor· 
sa Ja ancak yirmi ton kozacı parlağı 
üzerine 28 kuruşt rn ınudmele yapıl· 
ııııştır ki, geçen haftaya göre fıntlar 
düşkündür, lhracotın 98 ton dış ül 
keler. 165 toııu da iç memltketle. 
rimizedır. 

OTA VERDiK 
Usbecilerin kulübü faaliyete geçti 

• 
Ankara ; 3 (A.A) Hatay mesele- J büyük elçimiz tarafından Fransa ha· 
si hakkındaki notamız dün Paristeki riciye nezaretine verilmiştir. 

~~BY.._ : G eçen hafta içinde 
piyasamıza 285 ton Luğday gelmiş 
ve bunun 105 tonu Ü terine lıorsa. 

da muamele yapılmıştır. 
Fiatlar 5.25 dir ve ihracat yok- 1 

tur. Şehrimizdeki buğday stoku 5489 
ton:tahmin olunmaktadır. 

Antakya : 3 (Türksözü muhabi· 
rinden) - Bugün usbetülamelkavmi 
kulubu Antakyada filen ahrekete 
geçti. Ve dün öğleden sonra bn ku· 
lrbürı beş on serseri azası akşam 
üzeri asi köprüsü üzerinden geçerek 

belediye önünü takiben ellerinde 
Suriye bayrağı olduğu halde Antakya 
halkevi önünden nümayişi !r yaparak 
geçtiler. Ayni kafile Türk mahalle

leri içinde serbetçe ve düsündükle
rini küstahçe söyledikten sonra Af
fan mı,hallesirıe gelmişler ve bura· 
da tarattarlarını toplayarak kafileyi 
büyütmüşler tekrar yola çıkarak si
nemanın önüne g,.Jmişler ve sinema 
dan çıkmakta olan halka bağırmış· 
!ardır: ayıp size eğlenecek gün mü? 
kanını seven~ arkamızdan gelsin! de

mişler. ~.f!... : Hafta içinde, piyasa:'a 
gelen arpa 1380 tondur. Borsada 
270 ton üzerine azami 4 kuruştan 
muamele yapılmıştır. ihracat yok· 
tur. Stok miktarı 4883 tonJur. 

.2.!!dar :Pıyasaya gelen çav· 
dar 1245 tondur.1000 ton üzerin«<'.4~50 

den muamele yepılmış, 800 tön dış 
ülkeler~ ihraç olunmuştur. Stok mik 
tarı 5522 tondur. 

Yul3f : Hafta içinde gelen yu. 

laf miktarı 90 ton olup bunun 45 
tonu 4 kuruştan muamele görmüş, 

ve 45 tonu da ihraç edilmiştir. Stok 
miktarı 46 tondur. 

Nohud : Gelen 240 tondur -- . 
Muamele gören 80 tontur. Fiatlar 
5.125 dir. ihracat 30:ton kadar stok 
pek azdır. 
K~ : Hafta İçinde 5 kuruş• 

tan 120 ton koza muamele görmüştür. 

Orta Aurupa 

Bir Japoni nöbetçisi 

''Çin le uzlaşacağız fakat: 
Komünizm aleyhindeki 

pakta girerse ! ,, 
Japonya bu teklifinde musirdir 

~~--------·--------~~ 
Genç bir Çinlinin dün 
gösterdiği yurdseverce 

Şanghay : 3 (Radyo) - Reyler j 
ajansından - Japonların büyük res-

sulhu yolunda 

Şanghayda 
hareket 

Antakya Türk halk mümessille
rinin Milletler cemiyeti. Fransa cum
hur reisliğine çektiği protesto su· 
retlerinin kopyesi dün Suriye fev· 
kalade komiseri Martele yollanmış

tır. 

Halep: 3 (Hususi muhabirimiz
den) - Garonun müdaheleleri ve 
Türkler aleyhinde aldığı vaziyet 
her gün yeni yeni misallerle ortaya 
çıkmaktadır. Garo, bir içtimada şu 
sözleri soylemiştir. 

Almanya ·son tekliflerin
den başka şey istemiyor 

mi geçidi bu gün başlamıştır. Geçit 
alayı önünde lngiliz askerleri ve po
lisler gitmekte idiler. Lakin asker 
caddelerden geçerken iki mühim 
hadise olmuştur. Bunlardan biri, kü
çük bir Çinlinin attığı bombad•r. A· 
]ay geçerken karşıya çıkan kalaba
lık arasından küçük bir Çinli mey· 
dana fırlamış ve elinde buluMn bir 
bombayı asker üzerine fırlatmıştır. 
Bomba hemen patlamıştır. Bu infilak 
esnasında kaçmak istiyen Çinli üze
rine bir polis memuru ateş ederek 
öldürmüştür. 

- Türklerin ittifakına karşı ga
yri türkler ve bizimle beraber olan· 
lar daimi bir ittifak halinde bulun· 

maktadırlar. Binaenaleyh her ihti
male karşı daima mütayakk:S bulun: 
mak lazımdır. Fransızlar ise sizler 
için ne kadar çalısmiştır, bunu elbet

te takdir etmişsinizdir • Sizler 
ittifakınızı ne kadar kuvvetlendirir
seniz Fransızların o nisbette yapa
cağı işleri kolaylaştırmış olursunuz. 
Neticeden zerre kadar korkmayınız 
tevehhüme kapılmayınız. Sancakta 
hakimizetimiz devam edecektir. 

Elbustanda seylap 

Delbos dün 
Berlin: 3 (Rad-

yo) - Rerlinde, 
Seli'ıhiyetdar İn
giliz-Fransız gö· 
rüşmeleri sonun• 
da Almanyanın 

yeni teşebbüs 

lude buhınıııı

yaca~ı: ve mt:s· 
temleke mese 1c 
~inın ınufDssa l bir 
surctde gorüşül 
ın ~3j iş.nin b;r 
müddet d ılıa bek 
leni[~bil:cği be 
yan eımoktedır 

ler. 

• 

sabah Varşovaya geldi 
- ... -~ 

Bomba patlamasından, iki polis 
ile iki lngiliz askeri yaralanmışlar. 
dır . 

İkinci b'r hadise bir bayrağ'ın 

- Gerisi ikinci s,h;fede -

Elbustan: 3 (A.A)- Elbustanda Hur 

mansuyu yağmurlardan taşmış Tal kö 
yünü su basmış 15 evi yıkmıtır. 

Su işleri ne halde ? 
• teşkilatı 

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

Kaııalların inşasına 
yakında başlanıyor 

Regülator yerindeki sondaj ame 
üzeredir liyesi bitirilmek 

nıldığına gÖrl", işe, bayram sonu baş
lanacaktır. 

Paris : 3 (Rad
yo) - Fransız 

dışişleri bakanı 

bay Delbosun 
son seyahatına 

büyük ehem mi yet 
Hltler ve Ponso 

Adana su işler teşkilatı, bölgenin 
sularını tanzim işi ile uğraşmaktadır, 

· Dün bu işlerle alakalı hir zattan Yeni projelerin hazırlanması için de 
haritaları alınmakta ve etüdlere de 
vam edilmektedir. 

verilmektedir. / 
Paris : 3 (Radyo) - Hariciye na

zirı Delbos, mayetinde kalem mahsu
su müdürü de olduğu halde, şimal 

eksipresile, merkez ve şarki Avrupa 
Turnesinin ilk merhalesi olan Varşo
vaya hareket etmi~tir Polonya büyük 

elçisi de ayni trende bulunmaktadır. aldığımız malumata göre; seyhan 

Berlin : 3 ( Radyo ) - Fransız sağ kanalları işi ve beran tirgulator 
hariciye nazırı Delbos Varşovaya git- ve kanalları inşaatı geçen ayın on 
mek üzere Bcrlinden geçti. istasyon- ikisinde müteahhidine ihale edilmiştir 

da Alman hariciye nazırı Fon Noyrat ı Mukavelani~ ilcmalı . ile işe başlan 
traafından karşılandı. ması beklenılmektedır, Kuvvetle sa· 

Seyhan regulatör yerindeki son· 
dajlarda bitirilmek üzeredir. 

Bu sondajlar neticesi buranında 
projesi hazırlanarak tastike göderi
lecektir. 



Sahife : 2 Türksözü 

Londra konuşmaları münasebetile 

lh1©ılb>~ırO~rrö 
-İngiltere hangi şartlarla 

Almanya ile iyi geçinir 
tr::!!. öbbels'in ~....., Yazan ~ leketlerindeki bu 

Portakallarımıza Köy ebeleri Mangal kömürü 

~ ~ab~~~1;;ş ~2~ton Churc~_j ~::~e~e~k~~a:ıa~;:n 
hir diıegine bağ. " Paris Soir .. inkişafı mevcut in· 
lıyarak Alman düş . giliz-Alman dost· ı 
manı olarak ilan ettiler. Bunun ha- luğuna bir mani te~kil etmektedir. 
kikatle hiç bir aliikesi yoktur. Bü- Trade Unionslar konferansında ı 
yuk harpten evvel ben Vnn Tirpitze Sir Valter Citrine lngiliz ameleleri ı 
deniz silahlanması yarışına bir niha. namına her zaman yabancı mülte 
yet vermeyi teklif etmiştim. bu tek- 1 ciler için bir sığınak olmuş olan 
lifim kabul edilmiş olsaydı, o zaman lngilteredeki Alman mültecilerinin , 
Avıupa gerginliğinin hafiflemesine diger Almanların tazyiki altında 
geniş mikyasta tesir vapacaktı. Bel olmasını protesto etti . 
ki de facianın önüne geçecekti. Mü- Biz, hiç bir zaman ecnebilere 
tareke esnasında on iki yaporu yi· milli kavgalarına kendi toprakla· 
yecek doldurup Hanıburğa gönder. rımız üzerinde de devanı etmelerine 
meyi teklif ettiğim herkesce bilinen müsaadt edemeyiz. Askeri em'liye-
bir vakıadır. Bu hareketim sadece tinıizi ihlal edecek şekildeki teşki-

insani bir jesttir. liitlaıına ise hiç tahammülümüz 
1919 da harbiye nezareti siyasi yoktur. Almanlar kendi memleket. 

müşaviri idim. ~O zaman şuriiialiye !erinde bir saniye bile böyle }ıir 
Bloküs'un kaldırılmasını teklif ve şeye tahammül etmiyorlar . Binae· 
Rende bulunan Generallarımızın ba· naley böyle bir şey kendi memle
na göndermiş oldukları raporları da ketimizde bizim de kabul etmemiz. 
arzetinı. Bu teşebbüsünıe sebep de den sinirlenmemeleri lazımdır. 
bu raporlardı. Padokalede bulunan Bir çok defalar bugünkü Alman 
100,000 Alman esirini memleketle· rejiminin en hararetli bazı taraftar· 
rine iade etmeyi şahsi mesuliyetim!e laıile görüştüm . Bir çok defalar 
temin ettim. Benim bu teşebbüsüm söyledikleri gibi : • lngiltere ne za-
olmasaydı bu insanlar daha uzun man Almanyanın uzattığı eli tuta. 
zaman bekliyeceklerdi. caktır .• dedikleri zaman hiç bir 

Rur'un Frnnsızlar tarafından İş· lngiliz tasavvur etmiyorum ki, şöyle 
galine karşı şiddetli bir muhalefette cevap vermesın : 
Bulundum. Binaenaley hiç bir kimse • Evet, şüphesiz. biz Sizin yeni 
beni Almanyanın düşmanı olarak rejiminizi sevdiğimizi iddia edeme· 
gösteremez. Bittabi harp zamanı yiz. Biz uzun zamandanberi din ve 

talip fazla 

Dün iyi bir kayn•ktan aldığımız 
malumata göre Cenevreden Ankaca 
Türkcfi~ Başkanlığına iki firma mü 
racaat etmiş, memleketimizden mü· 
hinı miktarda Portakal alacaklarını 
bildirmişlerdir . 

Türkofis Başkanlığına bir kaç 
yabancı memleketten daha, nıüra. 
caatlar vaki olduğundan Ofis bu 
firmaların isiınlerini bir liste halinde 
yazarak şehrimiz Tic ıret Odasına 
göndermiştir . 

Bundan evvel de yazdığımız gi
bi Portakal 've Mandalina mahsulü • 
bu yıl bol olmuştur . Bu itibarla 
yapılan müracaatların karşılanacağı 

şüphesiz görülmektedir . 

Askerlik dersleri 
meselesi 

Dün aldığımız malumata göre , 
Fakülte imtihanlarında kazanama
yan Ll~beL rin - Askerlik ders· 
!erini normal bir şekilde takibetmiş 
olsalar bile - yeni yılda yeniden 
Askerlik derslerine devam etmele
rine karar verilmiştir. 

İzcilik teşkilatı 
müstesna. ırk taassubundan kurtulmuşuzdur . 

** 
Mesda Alman Yahudilerine Pro· 
testanların~,Katoliklerine karşı yap 
tığınız muamelenin hoşumuza git· 
tiğini söyliyemeyiz . Hatta bizim ı 
komonizinıe karşı olan vaziyetimizin 
sizinkinden daha iyi olduğunu iddia 
edebiliriz. Bununla beraber bugün 
bu meseleler Almanyanın hudutla· 
rını geçmedikçe bizi alakadar et
mez. Tarihen, lrkan bizimle alaka
dar , büyük ve birleşik bir milletle 
iyi münasebetlerle yaşamak bizim 
için bir vazifedir. Ve bu bizim çok 
samimi bir arzumuzdur .• 

bütün orta okul veliselerde 
kurulacak 

Yalnız, memleketime karşı ya1 -

nıağa mecbur ·olduğum vazifelerim 
vardır. Konserv~tör bir mebus sıfa. 
tile, beş sene evvel, Almanyamn 
Versay muahedesini yırtmak niyetile 
gizlice geniş bir silahlanma prog
ramını tatbika başladığını görür gör· 
mez bu hakikatı ortaya atmayı ve 
endişe izhar etmeyi bir \ azife bildim. 
1934 yılında da Alnıanyanın kuvvet· 
li bir hava ordusu yaratmakta oldu 
ğundan ve bu ordunun yakında ln
giliz h wa kuvvetlerini geçeceğinden 
hükümetinıi haberdar etmeyi kendim 
için bir mecburiyet olarak kabul et· 
tim. Bu husustaki biricik teessürüm 
o zaman dinlememiş olmamdır. Bu 
şekilde hareketleı imin Alman yada 
hoşa gitmemiş olmamasını pekala 
kabul ediyor um. Zat...ıı hiç bir taraf. 
ta da hoşa gitmedi. :iki memleket 
arasında bir husumet meydana ge
tirmekle itham olundum. Fakat emİ· 
ninıki, eğer B. Hitler benim yerim
de olsaydı, ve benim gibi düşünsey
di,ayni şekilde hareket ederdi. 

Mamafih, altı ay sonra B. Bald
vin, Hükünıetin verdiği malumat ve 

adetler de yanılmış olduğunu ilan et 
tiği zaman hiç bir peşimanlık duy. 
madım. O zamand~n sonra her ka
bine ( çekirgelerin yeyip bitirdiği 
yıllara) acımaktan geri kalmadılar. 

Son aylarda Avrupanın bir çok 
yer !erinde okunan şu makalelerimle 
sıkı bir disiplin altında bulunan ln
giltered,•ki Alman teşkilatının in 
giliz - Alman münasebetlerini so· 
kabileceği tehlike hakkında da ayni 
şekilde nazarı dikkati celbettim . 
Ayni tehlike bir çok memleketlerde 
de mevcuttur. Fakat , Yalnız bize 
ait olanı beni alakadar eder.Bilmem 
B. Göl: beis , eğer Beri in de hepisi 
de Nazi aleyhtarı on beş, yirmi bin 
lngiliz olsaydı ve bunlar muntazam 
aralıklarla muntazam toplantılar yap· 
saydı, ve Berline kaçmış olan her 
lngiliz mültecisi üzerinde her hangi 
bir lngiliz partisine girmek için şid .' 
detli tazyiklerde bulunsaydı ne ya 
pardı acaba ? Böyle bir teşkilatın 
Berlinde uzun bir ömre mazhar ola 
bileceğini hiç izannetmiyoıum . 

Bundan başka, yabancı mem 

Fakat kendi kendimize sormağa 
da mecburuz : 

Sonrası ne olacak ? Dostluğu· 
muzu isbat etmek için bizim bir 
şeyler yapmamız mı bekleniyor ? 
Eğer böyle İs! bu beklenen şey 

neJir ? 
Yılda bir milyar lngiliz lirasını 

miidhiş bir silahlanma için harcayan 
Almanyaya mali yardım yapmamı. 
za imkan yoktur. Bunu kendi mille. 
timize kabul ettiı mek te imka,ısız. 
<lır . 

Kendi halkının arzularını ve da. 
ha bir çok noktaları nazarı itibara 
almadan Almanyaya müstemlekede 
bahş edemeyiz. Garpte lngilteıe ve 
Fransayı bıraktıkça merkezi ve ce· 
nubi şaı ki Avrupa~ında kendisini 
serbest bırakacağımızı Almanyaya 
vadetmekle de çok aldanmış olu· 
ruz . 

** 
Bu fikirleri gütmek ne Alman 

hükumetine, ne de Alman milletine· 
karşı husumet izhar etmek değildir, 

Almanyanın askeri kuvvetleri 
karşısında endişe göstermek Alman 
milletini gözden düşürmek değil-

dir . 

1 
Bilakis bu, büyük harbde hemen 

hemen yapa yalnız bir §ekilde bü- 1 

tün dünyaya karşı meydan okumuş I 
ve hemen hemen hasımlarını da 
mağlup ~t~iş olan ve kaybettiği 1 
bir neferını. bir ilci lngiliz veya Fran j 
şız askerinin hayatile ödenmiş olan 
Almanyanın kudretini takdirdir. Bu 
kadar muazzam ve dehşetlı bir kud 
ret göstermiş olan bir millet ırece 
gündüz tekrar silahlanmağa başla 
dığı zaman bundan evvelki ihtilafın 

yara izlerini taşımakta olan diğer 

Önümüzdeki yıldan itibaren or
ta okul ve liselerde izcilik teşkilatı 
vücude getirilecektir. 

Talebe izciliğe liseden çıkinca 
ya kadar devam edecektir. Bakan
lık bir talimatname ve bir de izci 
kitabı hazırlamıştır. 

izcilik işi orta okul ve liselere 
bir d~rs gibi konacaktır. Talelıe bu 
dersten imtıhana tabi olacak ve sı
nıf geçme işinde izcilik dersinden 
alınacak notlar tesir edecektir. 

Dersler 'şimdilik haftada iki O· 

lacak ve çarşamba günleri öğleden 
sonraya konacaktır. 

izcilerin tam izci olabiimeleri 
için dersler ameli ve nazari olmak 
üzere iki kısma ayrılnıiştir. Her yıl 
orta okulun bir sınıfından diğer si 
nıfına geçen izciler birer yıldız ta· 
kacaktır. Bu suretle orta okulu bi 
tiren talebenin üç yıidızı olacak, bu 
yıldızlar nefti bir çuha üzerinde ta· 
kılacaktlr. 

Liseye geldiği vakit te yine yal. 
nız takma işi devam edecek, bu se· 
fer kırmızı bir çuhanın üzerine ev· 
velki yıldızlara ilaveten birer yıldız 

;~daha konacaktır. ıLiseyi bitiren bir 
talebenin altı yıldızı olacaktır. 

milletleı in telaşlanması kadar da 
tabii bir şey yoktur. 

B. H itlerin memleketine yaptığı 
iyilikleri, onları sevmeden de takdir et· 

menin imkanı vardır. Eğer lngilte · 
re de mağlup olsaydı, milletler ara· 
sındaki yerini tekrar kazanmak için 
böyle bir müdafi bulacağımız ve o 
yeri er, geç kazanacağimız mzhak. 
kaktı. 

Bir çok defalar umumi yerlerde 
Almanyanın Führerinin bir ~ulh 

Führeri olmasını diledim. Bir insanın 
ümidsiz bir miicadele içinde iken diş · 

!erinin gıcırdaması ve gözlerinin 
alev saçması tabiidir. 

Mücadele esnas·nda hiddet ve 
kin kolların kuvvetini attırır. Fakat 
mücadele sonunda kazanılmış neti 
celerin muhafazası hüsnüniyet ve 
müsamahakarlık ta ve daha ziyaıle 
mümkündür. 

Talimatname sıhhat mü
dürlüğüne gelmiş 

bulunuyor 

Köy ebeleri yetiştirilmesi için ha 
zırlanan talimatname sıhhat müdür 
lüğüne gelmiştir. Bu talimatnameye 
göre mektep yatılı ve parasızdır. Ye
mek ve geymek keza parasıdır. Ted 
risat müddeti tatbikatlı olmak üzere 
bir senedir. 

Bu mektebe girme şartları: Tür
kiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
!ık okulu bitirmiş l:iulunmak,yaşı on 
sekiz yaşından aşağı ve otuz yaşın
dan yukarı olmamak lazımdır. 

buğday mahsülü 
Bu sene: mahsul kalite 
itibarile çok yüksektir 

Bu sene buğday mahsülü çok 
iyidi. Rekolte tahminleıne göre 
nıahsül 3,5 milyon ton kadar ola· 

caktır. Geçen seneye nispetle çok faz. 
la olmamakla beraber kalite itiba
rile yüksektir. 935 mahsülünün bir 
kaç mislidir. 

Piyasa sağlamdır, fiatlarda is· 
tikrar vardır. Fiatlar dünya duğday 
fiatlerinin fevkindeder. Türk para• 
sına göra Liverpul piyasası 5,29 
Şikago 4, 16 ve Vinipek 4'64 kuru· 
ştur.lstanbulda ise 6 kuruş ile 6.16 
kuruş arasındadır. 

Aradaki fiat farkına rağmen 

dış talepler devam etmiştir. Bunun 
sebebi de d~vletin diğer maddelerde 
olduğu gibi, buidayı da ihracatta 
koruması ve malın kalite !tibarile 
dünya buğdaylarına rekabet ede bi· 
lecek vasıfta olmasıdır. 

Ziraat bankasi vastasile buğday 
yerli piyasalarda da himaye gör. 
meke, düşüle fiatle şatılmamaktadır. 

Fakat ayni şekilde buğdayın anor 
mal şekilde yükselmesine de kati
yen meydan verilnıiyeceklir, 

Erkek Lisesi Müdürü 

Erkek Lisesi Müdürü Bay Ha
lit Sarıkayanın lstanbula Kan. 
dilli Lisesi tarih öğretmenliğine ar
zusile nakledildiğini yazmıştık. 

lit Sarıkaya bu gün şeb 

rimizden ayrılacaktır. 

Eski radyolar 
Torbalanup möhürlenecek 

Eski, kullanılmıyacak şekildeki 
radyolardan ahuna ücreti alınmama· 
na karar verilmiştir. Bu kabil radyolar 
en yakın posta merkezlerinde bir 
torbaya konularak ağızları möhürle
necektir.: 

Yardımcı öğretmenler 

Orta okullardaki yardımcı öğ 
retmenlcrin dört yıl daha vazifele· 
rine devanı etmelerine karar veril
miştir . 

Yeni Eczane yeni kimya-
• w ne ve yenı magaza 

Sayğı değer bütün meslekdaş ve 
müşterilerinin .bayramlarını kutlular 
,:,ıhat, saadet ve rafah diler. 
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Gök yüzü açık, güneşli. Hava 
hafif ruzgarlı. En çok sıcak 17 san 
tiğrad derece. 

Belediyenin çok yerinde 
bir tedbiri 

Belediyemiz şehirdeki nıanğal 
kömürü buhranını ortadan kaldır 

mak üzere bir müteahhitle anlaş· 
mıştır. Bu müteahhit kömürün pe· 
rakende olarak kilosunu dört kuruş 
10 paraya satmağı kabul etmiş ve 
hazırlıklarına başlamıştır . Bir haf. 
taya kadar hazırlıklar ikmal edılecek 
ve kömüı ün kilosu halka dört ku. 
ruştan satılacaktır. 

Belediye Sömikok 
fiatlarını tesbit etti 

Belediye Sömikok kömürü fia · 
tını tesbit etti . Haber aldığımıza 
görl", Belediyemiz Sömikok kömü. 
rünün perakende olarak tonunu 
azami 32 lira üzerinden sattırılnıa· 
sına karar vermiştir . 

Yeni yaprak siğaralar ya
kında şehrimize geliyor 

inhisarlar idaresi yaprak sigarası 
yapma tecrübelerind. muvaffak ol
muştur. 

Aldığımız malumata göre yakın· 
da bu yeni sigaralar şehrimiz inhisar. 
lar baş müdürlüğüne gelecektir, 

Çin Japon 
-Birinci Sahifeden Artan-

parçalanmasıdır. Alayı istikbale ge
lenler arasında elinde bayrak salla
yan Japonlar da vardı. Bir ecnebi, 
işte böyle bayrak sallayan Japonlar
dan birinin elinden bayrajtı kaptığı 

gibi parçalamıştır. Muhafızlar ecne· 
biyi yakalamak için hemen halk ara
sına dağılmışlarsa da ecnebi imtiyazlı 
mıntakaya aıd bir mağazanın içine 
saklanmıştır. 

Mağazanın etrafını saran asker. 
muhafız ve halk ecnebinin teslimi· 
ni istiyorlar. Kimdir, bize söyleyin 
diye bağırıyorlardı. (Polis ecnebinin 
linç edilmesinden korkarak hemen 

1 mağazanın arka kapısını açarak oradan 
1 

çıkarmışlar ve merkı:ze götürmüş-
lerdir. 

Londra : 3 (Radyo) - iyi bir 
membadan öğrenildiğine göre Al 
manya hükumeti • Çin, Japon hadi· 
selerinde mutavassıt vazifesini gör· 
mektedir. 

Zannedildiğine göre, Japonya, 
Çinin komünizm aleyhindeki pakte 
gırmesini ve Çin kuvvetlerinin harp 
mıntıkalarından çekilmesini isttmek 
tedir . 

Böyle bir şartla Çın ile uzlaşıl. 

acağını Japon mahafili Alman 1 

yaya beyan etmişlerdir. 
Bazı kimseler ise bu tekliflerin 

sıhhatinden şüphe etmektedir. Bu 
teklifler, dokuz devlet [Jaktında im
zaları bulunan devletlerin Çine mü· 
zaharette bulunmamaları için ortaya 
atılmıştır. 

Londra: 3 (Radyo) - Siyasi 
müşahitler, lngilteronin hiç bir za
man için Hanlcongdaki menfaatla · 
rının bozulmıyacağını söylemekte
dirler. 

Öğrenildiğine göıe, Hankong 
mali mahafilleri Çin ticartline bir 
darbe vnrmak için tazyik yapmağa 
başlamışlardir. 

Ekisperler ise bu vaziyeti biraz 
şüpheli bulmaktadırlar. Zira, Çin 
sularında bulunan yirmi F elemenlc 
denizaltı gemisinin mühim bir mü· 
dafaa hattı teşkil etmiş olduklarını 

beyan etmektedirler. 
Esasen Londra ile Felemenk 

arasında müzakereler başladığına 

dair ise hiç bir haber gelmemiştir. 
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GöırıYışler: 

Dün 
Bugün 

Yarın 
.. ~··· 

Nihad TangU~ 

D ünün ,Bayramlarıl d k' oes· 
Bu günün orta çağ a 1

1 
at 

li, dünün bayramların 
çok yaşamıştır; hatırlar. b a 

Bugünkü şeker bayramı a~ ' 
O gun· 

geçen bayramları hatırlattı. ıa· 
leri yaşadığımızdan , olacak ne e 
man bayram kelimesini duysam v k 

.. .. .. .. .. d n rengaren ansam, gozumun onun e .. kıt· 
fistanlı, saçları örgülü. mini mını t 

sır • lar, hazır elbise mağazalarının •1 
1 h k · meta a lara uydum muş a en sız .. "k 

rı içinde kaçmışa benzeyen kuçu 

delikanlılar geçer. du· 
Sert akide şekerlerini eme~ . de 

daklar kırmızı ipek mendiller ıçın 
• 1 a· 

ni~ el kuruşları gizleyen yumudul P 
1 k d

.. oa 
vuçlar, at ı arınca, onnıe . in 
gıcırtılarını hala bayram keliıne~ın 

d 
.... gib• o 

anılışında uyııyor ve gorur 
luyorum. 

Bugünün bayramlaıı l diin· 
Bugünün, bugünkü bayramı, ğu 

kiler gibi değil; bugünün çocu 
3

'. 

dünün çucuğu gibi, bugünün bayr gÖ· 
mına pek bayram demiyor: onun n 
zünde, bayram deyinc" parıldaya 
şey 29 teşrinievveldir. de· 

ı · or O, Şeker bayramını bi mıY ibi 
ğil, ama cumhuriyet bayramı g 

değili ' k Jel 
Bugünün bayramlarında ş~ er 

bile başka! onlar bile değişmış ·bile 
Renkleri, şekilleri tadları d 0 • b · 'hasın 3 

başka; lahusa şer etı rayı 

farklı( ğU 
Bugünün çocuğu, dün.ün çoc~a. 

gibi de giyinmiyor .. Şinı~ı ~ılığyaıı· 
değişen ruh ve şekerler gıbı ... 
nın bayramları! .. iin 

Bugünün bayramı, nasıl dun iiO 
bayramı gibi değilse, yarının, bug 

.. k" ara 
kü bayramı da, dünit" bugun u k t· 
sındaki değişikliği hiç hesaba ' 
mıyacak kadar başka olacaktır, )ar· 

Dünün çocuğu böyle bayram tıh 
d b . .

1 
• a gıcır a at, ara a gezıntı erı yay • 

dolaplarda başını döndürürdü. e• 
Bugünün çocuğu, otomobiJdel ~

ziyor, sinamada, parklarda'. kor0
;

3
. 

da kafasını, sesini değiştirıyor ... de 
rın, hiç şüphesiz böyle bir gun k 
babasının bayram hediyesi olar~a 
aldığı tayyare ile bulutlar arasın fa 
saklambaç oynıyacahır. - Ni-

Tunceli harekatında 
yaralanan öğretmene 

1000 lir,i verildi 
T celi 

Çankırı: [ Husus: ] - un 
JaO• 

tedip hareketinde yaralanmış 0 • 

Ç3nkırı Ort.ı okul Türkce ögret~~o 
ni Bay Muammer Yarsubaya. da 
lira mükafat verilmesi hususun

1
• i 

Va ı• lazımgelen muamele Çankırı 
tarafından yapılmıştır. 

. 
. l 

Cümhuriyet Halk Partıs 
Kozan İlçe Başkanl.ğ 111 ' 
dan : 

k illi 
4150 lira 96 kuruş bedeli e~ 

0 
· 

park binası inşaatı talip çıkmadığı 
dan 18 -11-937 tarihten itibareto 

kı· bir ay müddetle pazarlığa bıra 
mıştır. 

Taliplerin buna ait evrakı 
na ve kozan partilerinden 
etmeleri ilan olunur, 

----------~--~---~ 
Bu gece nöbetçi eczane 

Yenicami civarında 

T oros eczanesidir _,,,,,,,,, ---
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bUNYA MATBUATINDA 

~OKUZ YAŞINDA 
EVLENEN KIZ 

~ltı ay sonra kocasından ayrıldı. 
Bayramda • 

• 

TürksözO Sahife : 3 

A • sr ı sınema • • 
Muhterem 

• 
zengın ve 

müşterilerinin hoş ve güzel vakıt geçirmeleri 
muhteşem bir program hazırlamıştır 

• • 
ıçın 

oes· Biliyormusunuz neden? 
aı .ı 

4 Kanunuevvel Cumartesi gündüz matinede - T arzan kaçıyor - Savoy Otel 
4 
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akşamı Suvarede - Bülbüller Öterken - Tarzan kaçıyor -----.-.---·- - 5 Pazar gündüz matinede- Cennet Korsanları -Tarzan kaçıyor 

" " a, 
ün· 
ıa· 

11e 

eıık 
kıt· 

rt· 
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akşamı Suvarede-Bülbüller Öterken - " " P. ertesi gündüz matinede-K a r a Tarz an -Tarzan kaçıyor 

u· 
•0dc 
a· 
ap 
pİO 

o 

o· 
u, 

~tleşik A "k h"" k • 1 · ~- men a u umel etın· 
Un kadınlardan ziyade dedi
~evzuunu teşkil eden kadın 

k.Vinstidçamdır. l ıt . k Sız evlenmek rekorunu kı 

_adın, daha doğrusu çocuk 
ği İçin on yaşında bile yok 

~-
ı hatırlardan çıkmamışlır. 

~k Çarli Cons isminde ve 
. da çalışın bir genç ile ev· 
• 1 ~aınan Amerikada büyük 
'er olmuştu. Birçok teşek. 
hzcteler kıyam , tler kopar 
ı "b gı i vakitsiz evlenmelerin 
~lııasını müdafaa etmişler· 

a· 
gö· ~aın Çons evli olduğu hal

p okumak bilmediğinden 
I'. devam ediyordu. Fakat 
ılı gelince mektebin direktö 
c 111la artık küçük madamın 
ili~ kabul edilmiyeceğini bH 

o 

de· 
bi 

Jer 

jle 

rı· 

t· 

ar· 
1 tılı 

3 

rckı .. 
i . orün bu karaıı damat 

1~ 111 ailesi aıasında büyük te
~d 
~ ırınıştı. Kayın peder erte 
ti lııektep direktörüne müra 
1lı !tek bu kararin sebebi erini 

, 1•dığını, gelinin mektebe ka-
lıj lııcsine mani hiçbir ha 1 bu
,'~ıııı SÖ) !emişti. Mektep di 

ISe: 

Bizim bu karaıımızın geli
'vleıımesi meselesi katiyen 
Yoktur. Ancak gelininizin 

•ta 
lııaz bir talebe olmuştur. 

" k c · abul edilmemesinin sebe-
Undan ibarettir. Çünkü \"a
~aP'.'1ıyor. Çalışması mun
.. cğıldir. Bunlar yetişmiyor
•! b" ~ı, . ır de hoc3Jarına karşı 
dır. Sonra evli bulunması 
arkadaşları ' üzeı inde ho 

~ '4tı Çok fazla bir nüfuz sahi-

l
! Ve sınıfta çok teesüfe şa · 
1 • 
~ ıntizamsızlık yaratmıştır. 
tarını vermemize sebeb bun-

ielini . .. k nn yaşına go ·e ça ge-
lkbir talebedir. Bugün do· 

•U 
ı Yaşıı:ıda olduğu halde 

din feshine karar vermek hakimler 
için zor değildir. 

Küçük gelin de bo~anmağa ra
zı olmaktadır. Sebebi de bir insan· 
ın tasavvur edeceği ş eylerin en sa 
desidir. 

- Ben artık kocamı sevnıiyo· 

runı. Kaynana ve babam da haya
tı bana tahammül edilemez bir ha· 
le ge tirmişlerdir Bunun için ana ve 
ba bamın r vine döndü m. Bir daha 
onl a rın yanına gitmiyeceğim . 

Küçük "gdin mektep <lireklörile 
de hiçbir vakit hoş 2'eçinmediğini 
iddia ederek şöyle elemektedir: 

- Bana, "~en evlisin 1. diye di 
ğer arkadaşlarımdan çok fazla va· 
zifeler vı-riyoı; hem de vazifelere 
kocaman imza etmesini istiyor
du 1 

Dokuz ) aşında altı ay sonr ı 
yani 9 1 2 yaşında boşanmek isti. 
yen bu Amerıkan kızı son söz ola. 
rak gazetecilere demiştir ki: 

-"Eğer boşanır isf'm, bu hare
ketim tekrar evlenmek istemediği
me delil değildir. 14 yaşına kadar 
bekliyeceğim ve o va kıt Stvdiğ m 
Erkekle hemen evleneceğim. Sev. 
diğim şimdi on dört yaşındadır . 
Zaten iki seneden evvel evlenemez. 
Her ikimiz dP. bekleyip nihay. t ev 
leneceğiz. işte mesele bundan iba
ıet.. 

Bu hadisenin cereyan ettiği Sni
dvil ismindeki Amerika köyü küçük 
bir köy olduğu için buna benzer 
bir skandal daha zuhur etmesine 
mani olacak bir heyrt teşekkül et
miştir. Bu heyet köyün ahlakını 
müdafaa edecek çareler düşünmek
tedir. Fakat diğer bir ticari heyet 
de küçük gelini şehir şehir dolaştı
rıp evlilik hayatı hakkında konfe· 
rans verdirmek arzu ediyor. Küçük 
gelinın okuyup yazması olmadığı i 
çin vereceği konferanslar bu heyet 
tarafından kaleme alınacakmış. An
cak bü konferansların esası küçü · 
ğün kanaatlerinden ibaretmiş. Ne 
yaparsınız, herkese eglence lazım 
tabii .. 

7 
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akşamı Suvarede -Bülbüller Öterken-Çelik Kartallar 

Telefon: 
250 
Asri Bilcümle müşterilerinin bayramını saygı ile kutlular 

Dikkat : Sine

ma gündüz

leri 2,30 da 

geceleri tam 

8,45 de başlar 

Ekmek Sadeyağı Maraş pirinci Ekistra Zeytinyağı 

kilo 55000 kilo 4250 ki1o 75 00 kilo 1300 
lstanbul8nıakaı nası Beyaz pey nir salamura Nohut Fasulya 

Kilo 1500 kilo 2000 kilo 600 kilo 2000 
Mercimek Ekislra un Mil as sabunu Kriple maden kömürü 

kilo 600 kilo 2000 kıl o 1000 kilo 50000 
Patates Kuıu lzmir üzümiı Lahana Pııasa Patlıcan 

kilo 5000 kilo 1000 
Ispanak 

kilo 8000 
Taze fasulya 

kilo 4000 
Elma Ayva 

kilo 2000 Kilo 5000 

kilo 
Portakal 
40000 

Karne bahar 
2000 
.. 

eooo kilo 8000 kilo 3000 
Marol Yumuıta 

Adet 36000 A. 60000 

Kız, Erkek liseleri ve Oğretmen okulu direk -
törlüğünden : 

Cins ve mikdarı yukarıda gösterilen 25 kalem erzak, sebze ve meyve
nin okullarımızın altı aylık ihtiyaçları olup 16- 11-937 tarihinden iti 
baren 20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Bılnların 6- 12-937 de 
pazartesı günü saat 14 de Kültür direktörlüğünde toplanacak komisyonda 
ihalıtleri yapılacaktır. Taliplerden şaraiti kanuniyeyi haiz olanlaıın şaraiti 
anlamak ve nümuneleri görmek İsteyenlerin her gün sa;;t 10 dan 12 ye 
kadar okul idarelerine ve ihale günü de teminatlarile birlikte ihale komis-
yonıma müracaatları ilan olunur. 8732 20-25-30-4 

Seyhan Vilayetinden : 
• 

30 - 40 lira ücretli Köy ka. 
!iplikleri için 9- 12 -937 Perşem
be günü saat 14 te müsabaka i ıı

tihanı açılacabtır. Orta Mekteptrn 
mezun olanların o 2'Ün evrakı müs 
bitelerile imtihanda hazır bulunma 
farı ilan olunur. 

8769 

TAN Sinemasında 

Seyhan Defterdarlı
ğından: 

1 

1 

1 

1 

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 ail.,lere, 
Maraş Çeltik fabrikasının temiz, taze çelik hulisalı mercimek unlarını 

tabiattan sütlü ve şekerli sarı çeltik pirinç unlarını ve pirinçleri yalnız 
mğaz:amızda bulunur. 

1 
Bir tecrübe hem sıhhatınızı, hem de kesenizi 

kazandırır. lbrahim kantarcı 
8762 2 3 Tarsus kapusu N@. 12 ticaret evı -

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 
l< ıwıw f\ o.:J2U2 . Kabııl tarıhı : 41611937 

DÜNDEN ART AN 
FASIL : 1 

Hukuki hükiimler 

Madde 38 - Zirai kredi muamelelerinde Türkiye Cümhur;yeti Zira
at Bankasına teminat gösterilen gayri menkullerin ipotek muamelel~rı 
Bonka memurlarının tahriri talebi üzerine ve ibraz olunacak deyin ve ta
pu scnedlcrine müsteniden talrrir alınmıyarak tapu dairelerince derhal 
ifo ve tescil olunur ve bu ipoteklerin kaldırılması da ayni suretle yapılır. 

Madde 39 - Türkiye Cüınhuriyeti Ziraat Bankasına zirai bir deyin 
mukabilinde teminat gösterilmiş olan gayri menkuller, içindeki bütün 
g; ·yri meııkul mallar ve sair tesisat ve ağaçlar ile zirai işletmenin mütem
mim cüzülerini ve teferruatını teşkil eden a'at edevat, makina ve kaffei 
t'sint o gıyrim~u'<ul ile birlikte Bankaya merhundur. 

~IS kadar sayabilmektedir. 
c anlayamıyor, okumak bil- r' , Bu gün g:ingündüz matinelerinden 

itibaren bayram şerefine en 
<Tü zel Ll.ııleri taktim ediyor 
~ 

Adananın Kara Göçer Köyünde 
Değirmenci Misisli Süleyman Oğlu 
Osmanın 935, 936; 937 Yılları Mu . 
amele Vergisinrlen Hazineye boçrlu 
olduğu 702 lira 30 Kuruşu mia ,1 ın· 

da ödemediğinden dolayı Tahsilat 
Komisyonunun 26 3 937 gün ve 
269 sayı 1 ı kara • ına Müstı ni !en mez 
kur Köyde bulunan 2000 lira kıy 

metinde 20 beygir Kuvvetinde Di
zel Marka tek Taşlı bir adet Kom· 
ple Motorlaı ı haciz edilerek 30 11 
937 Taıihinden ltibar<'n 15 !(Ün 
müddeti~ Müzayedeye çıkarılmış 
ve 1 '> ; 21937 Salı Günü saat 
15 de Meıke z lıirinci Tahsil Şü lıe
sinede Satışı icra edileceğinden ilan 
Bedeli ve Belediye resmi Alıcıya 
ait olmak üzere Taliplerin Mezkur 
Motoıu Mahallinde gördükten son
ra 7,5 Pey Akçeesile Birlikte Ş!lbe 
Şefliğ ine Mürac1atları ilan olur.ur. 

Ancak, borcun vadesi gelmedikçe borçlu, .Bankanın müsaadesini al
mak şartile bu işletme teferruıtı üzerinde serbestçe tasarruf edebilir. 
Banka bu müsaade talibine üç iş günü zarfında cevap vernıeğe mec· 
burdur. 

li 

sı 

li 
10 

o 
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Gk gelinin evdeki vazİ) eti 
~.~da mekteptekinden pek 
~ ıldir. Kaynanasil müte
fvh halinde b · ılunuyo•: ko 
~evkalade sertliğine rağmen 

. ~ 1~Pten çok geç eve dönü 
r!~ ~tli Çons artık karısının 
b,/0 1a gelmiyeceğini anlaclı

'llıc lannıaya karar vermiş ve 
Ye rnuraacaat etmiştir. 

~~.lııa karaı ının güç alııımı
'vı °'tillrnektedir. Çünkü bun· 
· ı :11ıııesi ile meydana çıkan 

ıij 1erine Birleşik Amerika 
tt" ınue 14 yaşından aşağı 
tvıc . . 1 b" ~ı· nrnesıne manı o an ır 

~~i 'şar etmiştir. 
tı~ı Çonsun dokuz yaşınd1ki 
~~~\ evlenmesi bu kanunun 

11 ~n evvvel vaki olduf;u i 
~'~:ti inkar edilmemişti. 
~ rneşru olmıyan bir ak , 

TAN 

Alsaray 
Sinemas ı 

BU AKŞAM 
Çok h eyecanlı bir program sunuyor 

1 

Hudud Haydudlan 

Mogou Gunes 
2 

Maça kızı 
Telefon. 212 

Kiralık ev 

- 1-

BA Y TEKİN 
V AHŞfLER ARASINDA 
Heyecan hareke! vo deh~et 

· şaheseri Bay Te:{in in yeni 
yeni harlKulade maceraları 

misilsiz bir şaheser 
- 2 -

1936 BERLİN 
OLİMPİY ADL ı\RI 

Pehlivan Yaşarınıızın 

dünya birinciliğini nasıl kazandı· 
ğını gösl ren tüyük spor filmi 

-- - -

30-4 8756 

Adana Ziraat Mektebi 
Miidürlüğünden: 

9 11/937 Tarihinden 24 l 1 937 
Tarihine kadar on beş gün müddet. 
le açık eksiltmeye koı .ulan mekte· 
bin Mayıs sonuna kador liizumu o
lan ekmeğe istekii çıkmadığından 

on gün müddeti~ ~ksi:tmesi uzatıl. 
mış ve 8112 937 Tarihine müsadif 

PEK y AKINDA: SEVEN KADIN Çarşamha günü s•at on dörtte Vi. 
Sinemamız müşterilerinin bayramı · !ayette Ziraat Müdürlüğünde mü 

Ocak malıall esinde ikinci çık-
111 

kutlular teşckkil komisyon ta rafın lan eksilt-
mazda dört odalı nıulıah, elektrik mesi yapılacag· ından isteklilerin yüz-•, Dlkkkat: Sinema saat 8.5 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. da başlar de yedi buçuk nis'ıetin d e dipozito 

lstiyenlerin idaremizde Fuat Telefon : No • 266 larile birlikte komisyona müracaat. 
Nabiye nıüracaatları. j 8767 1 lan ilan olunur. 8757 

C. :..----------..;; 30 - 2- 3 --4 

Madde 40 - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasının ipotekli zirai 
alacağı vadesi hululünd e ödenmezse borçluya ve kefiline veyahut bunla· 
rın kanuni ikametgahlarına Bankaca bir ihbarname tebliğ edilerek bor
cun ödemnes:ne davet olunur. 

lhbdrnamenin telıliginJen itibaren otuz gün içinde borç ödemediği 
takdirde ipotekli gayrimenkul ayrıca kıymet taktiri ve vaz'ıyed merası· 

mine talıi olmaksızın banka tarafın lan bir buçuk ay müddetle açık ar
tırma suretile satılığa çıkarılır. Alıcı çıkmadığı veya vurulan pey borcu 
tamamen kapanmadığı takdirde açık artırma mliddeti bankaca daha on 
beş gün uzatılabilir. Mü ldet bitince bankaca talibine muvakkat ihalesi 
yapılır veya indelicap tefevvüz edilir ve medyuna bir ihbarname tebliğ 
olunarak on b~ş gün içinde borcunu ödemezse kat'i ihale yapılmak üzere 
keyfiyetin icraya tevdi edileceği tevdi edilir. 

nu müddet de geçtikten sonra kat'i ihalenin icrasına karar vermek 
üzere evrak, mahalli icra dairesine verilir. 

icra hakimi, üç gün içinde karar vermeğe mecburdur kat'i ihale ka
rarının sudurundarı sönra borçluyo bir güna ihbar ve tebliğe lüzum olmak
sızın i,.otekli gayrımenkulün talibi' namına kayıd ve tescili için icra tara · 
fından hpu dairesine mıızakkere yazılır. Banka alacağını faiz ve masraf j. 

le satış bedelindenn istifade eder. 
Madde 41 - Bankanın zirai alacııklarından dolayı tefevvüz ettiği 

8303 ( S O N U V A R ) 

Sinemasında : ugün (Bay T e in vahşiler arasında ) 
Ve BERLir OLiMPiYADLARI 



1 

~haife ;4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CiNSi En az En çok Satılan miktar 

K. s. A.. s. Kilo 
Kapıma-it --pamuk ~ = 

Piyasa parlağ'ı • 25 
Piyasa temizi .. ~ f 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPA Cı 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

1 " 
"Tohumluk,, 2,75 

:; IJ B U BAT 
Buğday Kıbns - --

" 
Yerli 3,50 __ ----.. Mentane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf ------
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 
Mercimek , 
Susam ----

1 

UN 
1 Dört yıldız Salih 1 650- 725 
1 üç " ,, ,_ .62ç-

:E ~ 1-Dört yıldız Doğru luk 650 
~ - , üç " ,, 

ı: ~ c: --] ~ ı Simit ,; 
:5' ~ ---Oört y ı ldız Cumhuriyet 67) 
C'I 

.... . -625 ..... 1 uç " .. 
1 Simit .. 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
3 / 12 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pene 

Hazır 
1 

4 1 55 Liret l-ı-\98 
!k. Kanun vadeli 4 50 Rayişmark 

i Frank ( Fronsız ) 23 -\ 57_ 
Mart vadeli 4 56 Sterlin ( İngi l i z ) 624 00 
Hint hazır 3 

f ~ Dolar ( Am.erika ) 80 12 --- -
Nevyork 7 Frank ( isvi~re ) 

sız DE ; BENİM GiBi 

4 
M . . 

K 
• 
• 
• 

MÜ,{AC \ AT : Rıza Salih Saray ----- ( Telefon No: 265 ) 

iÇlNiZ ! ... 

:. ·30 

1 

1 

--~~-------------~~~~------~· 

- Dr. Muzaffer Lokman -
Hastalarını her gün :!~k i ~nuayenehanesind 

kabul etmektedir. 

Türksözll 

BEL EDİYE İLANLARI 
1 

---------------------------------
1 - Kanara binalar 

lacak beton tratuvar inş 
ı etrafında ve ahırlarla kesim salonu arasına yapı 
aatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1876,75 liradır. 

3 - Muvakkat te minatı 140,76 liradır. 

4 - ihalesi Birine i Kanunun 9 uncu Perşembe günü saat on beşte 
Belediye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartname keşi 

ler 1:-eş kuruş mukabilin 

f ve Projeleri Fen işleri müdürlüğündedir. isteyen· 

de oradan alabilirler. 

6 - Taliplerin iha 
Belediye encümenine m 

le günü muvakkat teminat makbuzlarilc birlikt~ 
üracaatları ilin olunur. 

8637 21-25-30-5 

r --, 
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•Ull •• Y T ~t<Jı. -- VI.KSÖZÜ 

• •t:ıo"' 
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Matbaa cılıkl 1 Gazetecilik\· 

f\~üten 1 vvi ı e:ıklt 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 
malik makinalarıııJa 

yaptırabilirsiıı i z. 

Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında ba~-
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 
.. .. .. .. 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C l L O 
* 

bir cild, renkli ve zarif 
bir kapak bölgede an· 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

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· 
pılır • Kutuphanenızı gu· 

zclle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 
sinde yeptırıU17, Nefis 

GAZETE 
Tün. sözü matbaa· 

sı "Türksöıünden. baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Bütün dünyada şöhret kazanan 

Whizmarka 
Moto•, Amortisör, ldrolık fren, Mafsal YAGLARILE radyator lehimi 

temizlerneğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak . 

7967 83 

KAY ADE.LEN A · 
nıaııos lı pelrıindrn 

en fenni cihazlarla 

ve kaplarla 
dilen suJur . 

rıaklc-

Ş. Rıza İşcen Yeni Mağazada 
Satılmaktadır 

Belediye civarında, Adana 

K 
A 
y 
A 

KAYADELEN su 
ları ve gazozları sıh · 

hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YADELEN ıçınız . 

KA YA DELEN 
KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has. 
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAYADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Büyük damacanalar : 100 kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 

1 
~· enbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen suyu ile 

----------~---~--~r~=----~~--·' yıkanmaktadır . 8495 84 w------

4 Kanunuevvel 19 

---~ · 

Sayın abonelerimize 
Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın 'ı 

nelerimizin gazetelerini mun.tazaman alabilrJle 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatballııı 
bildirmelerini rica ederiz • 

1
----·-------

y eni postahane karşısında 
Diş Tabibi Yusuf Hüsnü Başarı 

. . ilaçla sinir al_mayı hassaten iğne ile hissi iptal edere~ diş ke5
; 

sınır almayı mazıye bırakmıştır. Hastanın sıhhatini tehlıkelere 
müteaddit mahzurları dolayısile bu günkü diş tababeti iğne yapılın: 
vücudda muzır bir madde ithal etmeden azami !ekiz dakikada ıı a~ 
d. . k . . . . 1 d d 1 d" . b yaıfat ışı esen, sınırını a ıp o an a o duran, dişi çıkaran, ışı e . 1 
kilecek apseli ve kistli dişleri tedavi ile kurtaran yeni ve sorı bır 
usulünü ideal diş taba0eti meydana getirmiştir. c~ 

Rontkene terfik ettiğim ve hastalarımın sıhhatlarının korUYGOr 
lan bu son tedavi ile muayenehanemde çalışmai'a başladılll· 
arzu edenlere muayenehanemde bu tedavi gösterilir . 

8761 

-(/ 
J 

~iAR.t~~~ 
·1 

321 

ııı 

" I< P.ı 
düşkünlıJ A , n Aksırık, öksürük, burun akması, 

© [?Ô [?) 
,,ııı1 

tehlikesinin yanılmaz habercileri olduğunu bilmiyornıusU f 
.ıırııı 

Gripe karşı koymak için hemen A S P 1 R 1 N dılr' 

Grip, soğukalgınhğı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaÇ bıJ 

ısrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlik 'ekillerde bulunur. 

. ... 
Her 'eklin üslündeki EB markası aldıtınız malın 
hekikl oldu&unu~ ve iyi tesirinin ıaranllıldir, 

9-26 ~8715 , ı -:! 

' .. dii"' . t JllU 
Umumi neşrıya l .. 

Macid Güç ıı ,ıı 
•• •• 111atbl 

Adana Türksoıu 

~ 
ı. 
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