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•• SON HATAY HADiSELERi UZERiNE 

tÜRKiYE - SURiYE KOMŞULUK MUAHE -
DESiNi FESHETTiK 
Bay Delbos Ankara ya geliyor 

turkiye-Fransa Erkanı Harbiye Heyetleri ayın 
toplanıyor on dördünde Ankarada 

19 Ankara : 7 ( A. A. )- Hükumetimiz 
~ .. 26 da Fransa ile aktedilmiş olan 

dlltkiye-Surıye iyi komşuluk muahe-

Hariciye Nazırının Ankarayı ziyaretin
den sonra başlanacaktır . 

~ . . 
d sını zamana uymadığından tefsirde 
-~ tnutabakat olmadığından feshetti
~1rıi bildirmiştir 

oı Muahedenin yeniden zamana uygun 
~k tanzimi müzakerelerine Fransa 

Hatay hakkında Milletler Cemiyeti 
kararları icabatından olarak büyük 
Erkanı Harbiyeler arasındaki temas 
yapılmak üzere Fransız Askeri Heyeti 
bu ayın on dördünde Ankaraya gele
cektir. 

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

t it u le s k o yeniden si-
Yasi faaliyete geçiyor 

Eski nazırın Bükreşe dönüşü 
lııuhalif cebhede hayret uyandırdı 

intihabat yakında başlıyor 

> 1 ~~~rcş : 7 - Eski hariciye na. 
~~ !luleskunun Bükreşe dönüşü o· 
ıfl 81:Yasi düşmanlarını hayli şaşırt
~t· Bir buçuk yıldan beri vala
Q an uzak yaşayan ·nı ülesku, kay
' ~~at şartı ile ayan azası olup 

ır siyasi guruba dahil değil-

() 1 kb b' . . . 1 e aşma ır sıyası otorıle-

• 1~ernokrasi perensiplerine hağlı, 
. ~ığ-e, otarşi ve sa~cılığa düşman. 
rıı 0ınen siyasetini Fransanın siya· 
k ~kadderatına bağlı olarak yürüt~ 

ı 1tıı
1stcr. Binaenaleyh Roınanyadaki 
ilf\ları pek çoktur. 

~/~ir buçuk yıl evvel Tataresku 
\tı~~İnde bazı değişiklikler yapılır

iıı 1tülcsku dışarıda bırakılarak 
~rje Antoncsku getirmişti. O za. 
1' iltıhcri bu meşhur siyaset ada
it ~~arasku kabinesinin dış siy sa-
~ lışına~ olmuştur". . . 

ırJ lısya ıle dost geçınınek ıstcllı
~tı· dolayı kendi vatanında pek 

ı.ı U~ııınlaı a maruz •bırakılan Titü
n11 aın mebus intihaplarının ;ıri-
1111e. Bükr~şe donmckle, Tatares-

'n. ı)cral firkıısma darbe indirmek 
•ıışt. 
ç11 ır. Kendisi lıiç bir partiye da-
ı~;~aınakla beraber Romen kam:.v 

YIQ it en çok mebusu olan Romen 
be~ (Saranisl) Partisinin programı 

tıı eaendiği için evvelki gün kendi
kres istasyonunda karşılayan 

~ ~c~ 5000 kadar taraftan arasın· 
~ıı· Çok ta Sarnist bulunmak ta 
'~e lilesku ile birlikte eski harici
~ ~retj müsteşari Radulesku ve 
q d ~.rk<!ç yakın dostu da Roman
~- <>nmüştür. 
is~~teş istasyonunda yapılan par

~~llı1kbal esnasında Saranist parti
a~i '.na, parti ba~kan muavini Mi-
Ylıy •le doktor Lupu bir<:r nutuk 
~lıhetek Titüleskuya yapılan hak
i b ~oınen milletinin tamir edece
'l'i~~an etmişlerdir. 
~ Ulesku verdiği cevapla, ilk o · 
c' RomanyaPın dahili vaziyetini 

ı \> <>ğ-terıeceğini, ondan sonra bü
~gk<ltlığı ile faaliyete geçerek Ta-

' ;ı~ u Ve taraftarlan aleyhine çalı-
~t ını, çuııkü, Romanyanın çok 
~nı 

ı tamanlar Yd'icidı~mı, her 

Bay Tltülesko 

Romcniıı kendi vat nının imdadına 
koşması icabetıiğini söylemiştir. 

Gazetelerin yazdığına g-öre, Ti. 
tiilesku, bir hafta sonra yapılacak 
intihaplarda mühim roller oynayacak, 

ve Saranist partisinin kazanması için, 
kendi namzetliğini bu partinin liste
si ile ilan edecektir. 

Şeker bayramı 
nasıl geçti ? 

Bu şeker bayramı şehrimizde 
çok neş'eli geçmiştir. Bayramın bi
rinci ikinci günü hava çok ılık ve 

güneşli geçmiştir. bu bayram, ço· 
cukların eğlenmesi için de stadyom 

arkasında bayram yeri kurulmuştur. 
Havanın kapalı olmasına rağmen 

üçiincii giin de bayram çok hararetli ,1 

geçmı~tır. 

Şehrimizdeki 
Hatayhlar 

Ayın onunda Hataya 
hareket edecekler 

Hatayda dojmuf ve 21 
ya,ını doldurmuf otup ta, 
hallhaztrda TUrklyede bu
lunan bllumum Antakya ve 
lskenderunlularm önUmüz
dekl Hatay intihabında rey 
vermek Uzere Antakyaya 
gldeceklerl malOmdur. Bu 
evsafı haiz olan ••hrlmlz
deki Hataylılar dUndenberl 
pasaport hazırlıklarına ba, 
ıamışlardır. DUn aldıjımız 

malOmata göre, Hataya gl. 
decek kaflla dörtyUz klfl 
kadar vardır. 

Hataylılar ayın onunda 
,ehrlmlzden hareket ede- ı 
ceklerdlr • 

.............................. .._......_......_....._..-.._....,.__,...._..,.._,...._~ 

Cemil Mardam 
muvaffak olamadı 
Suriye başvekili Şama 

eli boş dönüyör 

Şam : 7 ( TÜRKSÖZÜ mu-
habirinden ) - Paristeki Suriye. 
li mahafilden alınan mahimata gö· 
re, Pariste bulunan Suriye başve
kili Cemil Merdam Fransa hariciye 

erkanı ile vukubulan temaslarından 
bir netice elde edemiyecektir. 

Cemil Mardanı Fransa ile suri. 

ye arasında evvelce imzalanan mu 
ahedenin Fransa tarafından tasdi

kini istemiştir. Kendisine verilen 
cevapta Suriyede bulunan akalliyet· 

ler hakkında Fransa hükumetinin 
Suriyeden istediği teminat verilme. 

dikçe bu muahedenin tasdikine İm· 
kan olmadığı bildirilmiştir. 

Suriye başvekili Elcezireye bir 
idari muhtariyet verileceği hakkın~ 
da deveran eden haberlerden bah-

sederek bu İş hakkında Fransa hü
kumetinin noktai nazarını sormuş 

ve buna da, bu işin a~ ali iyeli er ile 
alakası bulunan ayrıca bir iş oldu 
ğu kendisine bildirilmiştir. 

Fransanın, Suriyedeki akalliyet· 
ler hakkında Suriyeden lazım gelen 

teminatı aldıktan sonn Elcezireye 
bir idari muhtariyet vereceğini ve 

Suriye hükumeti tarafından istenil· 
miyen Çerkezleri, Süryanileri ve 
belki de er menileri ye..-leştireceği 
söylenmektedir. 

ANfAKYADA 
ENTRiKA TAZ 
YlK VE TEDHİŞ 

Hasan Cabbare gene 
sahneye çıktı 

Maliyenin alacaklarını tahsil için 
Türk emliki yok pahasına sahlıyor 

Bay Delbosun 
son seyahati ve 

gazeteler 
Bay Delbos Pragada 

Bay Delbof 

Varşova : 7 ( Radyo ) - Havas 
Ajansının ~sureti mahsusada giden 

muhabiri bildiriyor: Fransa Harici. 

ye Nazırı Delbos Fransız Sefaret

f.anesinde Gazetecileri kabul ede

rek demiştir ki: Dünya matbuatı, 
dostane bir şekilde cere}'an eden 
bu ziyaretleri hararetli bir şekilde 
kaydetmektedirler. Polonya Gaze· 

telerinin de Fransa, Polonya dost. 

luğu ı::trafmda yaptıkları hararetli 
neşriyattan çok memnunum ve Po· 

lonya gazetelerini tebrik ederim . 

Varşovayı seyahatimde bir çok 

Polonyalı yüksek simalarla temas· 
larda bulundum. Bun(arın da Po

lonyada Fransayı ne kadar iyi an· 

Jadıklarını hayret ve takdirle müşa 
hede ettim. Bütün Polonyalıların 
kalblerinde Fransız, Leh ittifakının 
yer bulmuş olduğunu yakından gör

meklt bahtiyarım. Şotan ile birlik

te Lsndrayı ziyaret ettiğimiz zaman 

Fransa ile lngiltere ara'5ında sami 

mi ve derin bir tesanüt olduğunu 
gördüm . 

Merkezi Avrupa seyahatime 

çıktığım zaman Berlin istasyonunda , 

Alman Hariciye Nazırı Fon Noy- ı' 
rat ile de görüştüm ve Polonyaya 

ayak başdığım gün itimadım ço 

galdı. Fransa ile yapılan ittifaklar· 1 
<ia kuvvetli olmak lazımdır. Gerek 

Polonya ve gerek ziyaret ettiğim 
diğer memlekeller bu bakımdan 
hazırlanmış bulunuyorlar . Bizler 

sulh içinde yaşamak istiyoruz: Ve 

bunun içindir ki, halıhazırda ağır 

olan havayı hafifletmeğe çalışıyo 
ruz . 

Bükreş : 7 ( Radyo ) - F ran· 
sa Harieiye Nazırı Delbos ayın se· 
kizinde ( bugün ) buraya golecek 
ve on birinde Belgrada hareket e

decektir • 

Engizisyon idarecileri 
hali iş başında duruyor 

Antaky'! : 7 (Türksözü muhabi· 
rinden) - Geçen ayın yirmi doku
zuncu günü kapatılan Yeni gün gaze
tesinin intişarına müsaade edilmiştir. 
Gazete yarın intişara başlıyacaktır, 

Halayda resmen urfi idare ilan 
edilmemiş ise de, billhassa Antakyada 
bir urfi idare havası vardır halk ser. 
bestçe dolaşmamakta. her hareket 
kontrol edilmektedir. 

Ana yasa tatbik mevkiine i'eçtiği 
halde Kırıkhan hakimi sadık, Jandar
ma kumandanı Abdurrahman, Polis 
komiseri Sadrı, zabıt katibi Hasan 
Hüsnü , mübaşir Mahmut Nedim ve 

diğer Sureyeli memurlar hala vazife
leri başında bulunmakta olup Türk 
halkına eza ve cefa etmekte herde 
vamdırlar. 

Malmüdürü Hüseyin Cebbarc 

de Teşrinisaninin yirmi yedisinde Ha· 
taylı Türklerin maliyeye olan borç· 
larını behcmch1I vermeleri için mal. 

!arının haczile alacakların tahsili için 

kati emir vermişti.Borçları elli lira

dan fazla olan Hataylıların menkul 

ve gayri menkul mallan haczedile· 

cektir. Bu işe bayram sonu başlana
caktı ve bugüA bu iş başlamıştır. 

Japonlar lngiliz gemile
rine hücuma başladı 

İngiliz maslahatgüzarına suikast 

Çin kumandanı 
çekilmedikçe 

Japonlar tamamen 
müzakereye yanaş

mı yacağını bildiriyor 

Şanghaydan bir görUnUf 

Londra : 7 ( Radyo ) - Royter 
ajansi, iki İngiliz vapurunun Japon 
tayyareleri tarafından isabetli surette 
l:o nbardman edildiiini b:Idirmck
tedir. 

fngiliz maslahatgüzarınında Han· 
kovaya gelişinde bindig1 tirenin ö. 
nüue ve ardına bombalar atılmış 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Peşte : 7 ( Radyo ) - Delbos 

Belgraddan Prağa giderken Peşte • 
istasyonunda Macar Hariciye Na-

zırının gidip kendisiyle görüşmesi 
muhtemeldir • 

1 
Şanghay : 7 ( Radyo ) - Şang· 

haydaki Japonlar bir miting yap
mışlar ve beynelmilel mıntakada 

Japon bayrağına yapılan hakaret 
hadisesini şiddetle protesto etmiş· 
!erdir. 

Mareşal Çang Kay Şekle Alman 
büyük el~i5i arasındaki müzakereler 
bitmiş ve maraşalın Japonların si
lahla tazyıkta bulundukları müddet
çe hiç bir sulh müzakeresine girişil· 
miyeccği anlaşılmı?tır. 

Çang Hay Şek bütün Japon 
kuvvetlerinin geri çekilmesinde israr 
e;tmi~dir. 



Sahile : 2 Türksôzü 

•• 

Uç eteklikli diktatör ·I 

Bütün Çini idare edenj'-A_t_k_o-şu-lar_ı ___ Y_e_r_li_m_a_ll-a; sergisi 
ÜÇ hemşire yapılmıyacak 

Japonlar bütün Çin ordularından 
çok. bu üç kadından korkmaktadır 

Japq0lir' askeri taarruzları ile 
bl"raber,' biı son günlerde Çindl", bir 
az da alaylı bir surette (Sung hane 
danı) adı verdikleri milli cereyanı 
fl"lce uğratmak için diğer büyük bir 
n üradele) e ve taarruza dala baş· 
lamışlardır. • 

Bu (Hanedan) ın Çiııdeki nüfuzu 

0 kadar bijyüktür ki; Japonyanın 
Çinle yapaqeğı muahedenin başlıca 
şartlarından birisinin, general ~ang 
Kai Sek ile Sung zümresinin Çinden 
atılması olacağı zannolunmaktadır. 

Filhakika Japonya Sung'un üç 
kızı Çinde bütün idare gemlerini e 
linde tuttukça kendisini ne Çinde 
ve ne de Mançori de emniyette say· 

mamaktadır. 
Yıllardanberi Çinde bütün idare 

makinesini işletenlerin bu üç kadın 
olduğu bir rfsane drğil, kati bir ha 
kikattır. ihtilal dalğası memleketi 
saralıdanberi Çinde vukua gelen ve 
Çinin modern tarihini te~kil eden bü 
tün fevkelade hadiselerin aı kasında 
bu üç kadının narin çehresini gör 

mek lazımdır. 

•• 
Orta Çinin nüfuz edilemiyecek 

derinliklerinde Çin kadınları sakat a
yakları üzerindt' sekerken, Şantung 
ve Stşuan eyaletlerinde fakir ailele
rin kızları pazarlarda satılmağa de
. vam olunurkrn, Sinkiang de Çin 
Türkistanında kadınlar yirmi asır 

evvel olduğu gibi haremle.rin demir 
parmaklıkları arkasında yaşamağa
devam ederken Nankin ve kantonda 
liç_ gr.nç kadın müzakerelere girişe
;ek, notalar alarak, makaleler yaza· 
rak, konferanslar ve nutuklar vere· 

rek Çinde hükümran oluyor ve Çi. 
nin kanunlarını yapıyorlardı. Bu Üç 
~adın yıllardan beri Çin kalbini, di
mağını ve cebini sım sıkı mini mini 
ellerinin içinde tutmağa muvaffak 

olmuşlardır. 

Ç .. 1 'b' 1nın tca. ı ... 

Matmazel Sung· çınğ Ling bugün 
kü .Çin cumhuriyetinin babası sayı
lan doktor Sung yat sen ile evlenmiş. 
ti. Bu, Bütün Çinin onu dinlemesint, 
ictimai adelet ve ekonomi ı olitik na· 
zaıiyelerini kulaylıkla ve hürml"tle 

kabul ttmrsine kafi geldi. 

•• 
0 

Bügün adı Konfiçiyus kadar hür
metle anıl>n doktor Sun yat senden. 
Dul kalan bu kadın 47 yaşındadır. 
Bu kadın, tahsilini evvela Çiııde yap 
mış ve ıonra Amerikada Makon kol 
lejinde ikmal <imişti. 1912 de Çinde 

ihtilal başladığı sıralardıı doktor 

Sun yat.srn'in hususi sekreteri oldu. 
Ve ihtilalın ır iifrtt sollarına iltihak 
ettjği için patronunun uğradığı aki
beti "8Ylaştı ve cnunla Japonyaya 
sürgüne gitti ve orada evlendiler. 
Bu tarihten itibaren kendisi (cumhu
riyetin babası) doktor Sun yat-Sen 
irı efsanevi ve destanını tetkil eden 
ihtilallara, hükümet darbalarına, iç 

harplere, suikastlara temamile karıt· 
mış ve onun bütün hayatını paylaş· 
mıştır. 

KO<:nı ölüp ta dul kaldıktan 
sonra Nankeu kızıl hükümetinin su
kutu üzerine bir kere daha sürgün 

yolunu tutu. 

Bir kaç sene Rusyada, Alınan 
yada dolaştıktan ~sonra, bizzat öz 

kain k arde~ olan biaman dij~maıtı 

" Le Jurnal " dan 

Şan - Kai · Şek ile sulh yapmağa 
karar verdi. 

Çine döndü. işte bu zamandan
beri zengin bir surette döşenmiş o 
lan villasında nisbi bir sükunet için
de yaşamaktadır. 

Çinin roman,sk ihtilalcı tipi ve 
sembolü olan madam Suıı - Yat -
Sung Çinlilerin kalbine hitap edi 
yorsa, hemşiresi Sung Mai Ling 
- daha ziy>ıde, madam Şang -
Kai . Şek adı altında tanınmıştır. 

Vatandaşlarının zeka ve <k 'ıs•l"m
leıine hitap etmektedir. 

Madam Şan Kai Şek Amerika· 

da Vellesley mükafatını kazanan 
birinci kadın, Yuan teşrii meclisin · 
de yer alan ilk kadın ve Çinin ilk 

kadın gazetecisidir, 
Kocasınin nutuklarn ı ae ecnebi 

d-,vletlere verilecek mühim notaları 

kendi~i yazmaktadır. 
Sung hemşirelerin en genci o. 

lan madam Şan - Kai Şeki lngil· 
tere ve Amerika politika sahnele
rinde görülen kadınlara benzetmek 

hata olur. Kendisi çok şık, zarif 
ve güzeldir. Nezaretlerin sım sıkı 
kapalı bü olarında o kadar ko. 
)aylıkla ve liyakatle çalışmasını en 
monden bir sosyetede o kadar 

yüksek biryeri vardır. Okuyucula
rımın merakın( tatmin için şurasınıda 
ilave edeyimki, madam Şan Kai Şe
kin ipekli elbiselere çok merakı 
olduğu gibi nefis bir kolleksiyonu· 
na sahip olduğu yakut gerdanlıkla
ra bayılır ve ata binmeyi çok se 

ver. 
* • 

Sııng hemşireleı in en büyüğü E
ling Çin maliye nazırı ve Yuan teş· 
ı ii meclisinin ikinci rrisi H. H. Kung. 

nun karısıdır. 
En büyük ihtirası, ekonomik ve 

mali ll)eselelerdir. Madamın Şang 
Kai . Şek kocasının ecnebi devlet

lere vereceği notaları yazdığı gibi 

Çinin büdcesini hazırlayan da ma 

dam Kungdur. 
Aynı zamanda, bugünkü dikta 

tör Şang · Kai - Şek, diğer tarraf
t• n (Cumhuriyetin babası) nın bal. 
dızı ve l ugünkü maliye nazırının 

karısı ve Çin bankası idare heyeti 
reisinin kız kardeşi olması dolayı 
siyle Çin iktisadiyatında onun 
sözlerinin, her hangi bir bankerden 
her hangi biı büyük sanayici ve 
iktisatcınınkinden daha fazla dinle
neceğini anlamak güç bir iş değildir. 

Diğer kız kardeşleri gibi madam 
Kung da hıristiyan dini ile terbiye 
edilmiş ve kız kardeşi madam Suın 
Yat Sen iır aksine olarak daima 

şiddetli bir dindar olarak kalmış
tır. 

Son zemanlarda Çin maliye ne 

zaretinin kiliselere karşı bir haylı 
cömerd davranması dünya ve 
ahret işlerine karşı aynı derecede 

alakadar olan madam Kungun sa
ye•indedır. 1432 de bomb.rduman 
neticesind~ harap olan Misyonlar 
kilisesiııi yaptırtanda odur. Harp 
biter bitmez bu kilisenin derhal 
yaptırılacağı da şüphesizdir. 

• • 
Acaba Japonlar bu (üç etek. 

ilikli diktatör)u Çin politika sahne· 
sinden kovmağa muvavvak olacak. 

mı? 
Bunu ~imdiden hiç kimse ı;oy· 

Duhuliyeler geri verildi Bu ayın on ikinci günü büyük 
Havaların sürekli bir şekilde 

yağmurlu olmasından dolayı koşu 
sahasının çok çamurlu ve sulu bu
lunduğu , bu sebeple de üç hafta
danberi Sonbahar At koşularının 
ikincisi yapılamadığı malumdur. Sa. 
harın vaziyeti ve koşunun yapıla
madığı hususu Islah Encüme'line bil-; 
dirilmişti. Gelen cevapta , sahanın 1 

almış olduğu vaziyet karşısında ko. 
şulaıın yapılmaması ve duhuliyelerin 1 
iade edilmesi bildirilmekte olduğun-, 

dan ikinci koşu kaldırılmıştır'.. Dig.~r ı 
taraftan aldığımız habere gore, uç 
baftadanberi hazırlanmış olarak şeh· 
rimizde bekleyen koşucular , bay
ramın üçüncü günü kendi arala
rıııda bir koşu yapmışlardır. 

törenle açılacak 

Yağlı güreşler 

Bayıam 

dında yağlı 

günlerinde Şehir Sta. 
güreşler yapılacağını 

Ulusal ekonomi ve artırma ku. 
rumu tarafından her yıl tertip olu
nan ulusal ekonomi haftasında her 
sen~ olduğu gihi bu stnede bu a· 
yın on ikisinde bir yerli mallar ser. 
gisi açılmasına karar verilmiştir. 

Bu iş için toplanan komite şu 
karaı'arı almıştır. 

1 - Sergi Belediye yanındaki 

eski posta, telgraf ve telefon idare
sinin boşaltıığı binada açılacaktır. 

2 - Sergi 12 birinci kanun 
1937 pazar günü açılacak ve 18 
birinci kanun 1937 pazar günü ak· 
şam kapan caktır. 

3 - Sergi yeri parasızdır. 

Kutuptaki Sovy1et 
alimleri 

yazmıştık. B" •• k b• hl' k · ı 
lstanbullu pehlivanlardan Et - Uyu l r te l e l e 

hem.yağlı güreş için kend'.~iııe .rak'.~ j karşı karşıya 
bulamamış olduğundan gosterış gu J 

reşleri yapılmış ve Çukurovalı peh· 
livanlardan Gerdanlı Süleyman da 
yağsız güreşler yapmıştır. Gerdanlı 
Süleyman pehlivan bu güreşlerde 
kazanmıştır . 

Adana - İzmir 
hava seferleri 
Aldığımız malumata göre; Dev

let Havayollarının lngiltereden son· 
olarak getirttiği tayyarelerle kad · 
rosu on bir tayyareyi bulmuştur . 
Her sene Ankara ile lstanbııl ara

sında yakılan hava seferleri kış ay
larında ilkbahara kadar tatil eılilir
di. lstadbul ile Ankara arasındaki 
hava seferleri posta mahiyetinde 
görüldüğünden bu seneden itiba
ren kışın da seferler, hava müsaid 
gittiği günlerde yapılacektır . 

Adana ve lzmir hava istas
yolrrının;her türlü hazırlıkları ta
mamlanmıştır . Yirmi üç Nisan 

bayaamından :ıibaren havazylları 
nın on bir tayyaresi lzmir, Adana 
Ankara ve lstanbul arasında se
ferlere başlıyacaktır. Pilot kadro· 
su tamamlanmış bulunduğuundan 
Balkan antantına dahil devletlerin 
hükumet merkeoleri ile Ankara ai: 
rasındJyapılacak hava sefirleri an
cak gelecek yazdan itibaren ya 
pılmağa başlıyacaktır . 

Daireler ve mektepler
de dün iş başladı 

Bayram miinasebetile tatil yapan 

şehrimizdeki bilumum daireler ve 
mekteplerde dün iş vı: dersler baş· 
hmıştır. 

Ölüm 

Şehrimiz doktorlarından Ekrem 
Baltacının ~abası Hüsryin Baltacı 

Muş vilayeti Mektupçuluiıınu ifa 
etmekte iken ölmü~tür. Ölüye Tan 
rının rahmetini diler , geride kalan 
fara sağlık dileriz . 

------~-----------ı 

liyemez. l'ugün için şid 'etli bir mü· 
cadele, muharebe meydanlarında 

olduğu kadar hariciye nezaretleri 
bürosunda da dnam etmektedir ... 

Üç kadın ve bir kaç kol ordu Sa· 
muraislere karşı koymaktadır. Fa· 
kat işin en garibi Japonlar loütiın 

Çin ordusundan ziyade bu üç ka

dından korkmak tadıı lar. 

Üzerinde bulundukları 
buz adası her taraftan 

çatlıyor 

• Journal. gazetesi yazıyor: 
Bir kaç ay evvel bir kaç tayya. 

re şimal kutbuna yakın bin yere 
ilmi tetkiklerde bulunmak üzere dört 
Rus alimini indirmişlerdir. Bu alim· 
ler beraberlerinde bir çok alet ve 
yiyecek götürmüşlerdi. Yerleşınele· 
rini mütaakip aradaı. hl"nÜz kısa bir 
müddet geçer geçmez üzerine yerleş 
tikleri buz parçası harekete ve kutup 
tan uzaklaşmağa başlamıştır. Bundan 
başka kutbun meşhur gecesi başla. 
dığı için alimlerin tetki~ )eri çok güç 
bir şc kil almıştır Bununla beraber 
onlar önümüzdeki ilk bahara kadar 
kutupta kalmak niyetinde idiler. Pa
paniıı, Kerenkel. F ederov, Chirehov 
adındaki bu dört alim lıer gün mnoı · 
tazaman radyo ile muhabere yap. 
makta idiler. Alimlerden son gelen 
bir telsizde, iizerine yerlemiş olduk
ları buz parçasının her taraftan çat. 
lamakta olduğu ve korkunç sesleıin 
işidildiği ve altlarındaki buzun bir
d<!n bire ayrılmasından korkmakta 
oldukları bildiriliyordu. Bu haber 
Moskovada derin bir endişe uyan. 
dırmıştır. Yakında bir imdat heyeti 
gönderilmesi dü~ünülmrktedir. 

-------···-------
Üzüm - İncir 
ihracatımız 

lzmir : 7 (Hususi) - Tutulan 
bir istatistiğe göre, şimdiye kadar 
bu yıl mahsulünden diş memleket
lere ihraç edilen incir mikdarı 23 
bin ton, üzüm mikdari da 16 bin 
tondur Borsa kayidleriııe göre lıor
sada ·satılmış mıkdar 24 bin tona 
baliğ olmuştur. 

incir rekoltesi, hurdalarda dahil 
olmak üzere 34 bin ton, üzüm re
koltesi 42 bin tondur. 

Mali kanunları tetkik ve 
hazırlama komsiyonu 

Ankara : 7 (Telefonla) - Fi 
nans kanunlarının tetkik ve hazır 
!anması için teşkil olunan komsiyo· 
na ihtisasına binaen Kayseı i Mebu
su Bay Faik Baysalın da i~tirak 
ettirilmesi Baş Bakanlığınca karar · 
laşlırılmış ve bu karar Finans Ba 

kanlığına bildirılmı~tır , 

4 - Sergide yer almak için 
Ticaret Odasında bulunacak olan 
Komitemız başkanı Bay Hüseyin 
Daim Bengu'ye müraacaat ederek 
arzu edilen yeri hazırlanmış olan 
plan üzerinde işaret ettirmelidir. 

5 - Sergide yer almak için 
planda işaret ettirmiş olanlar bir 
hafta evvelden dahi dekorasyonla
rını hazırlamaya başlaya'ıilirler. 

6 - Arzu edenler sergide sa
tış yapl bileceklerdir. 

7 Sergiye getirilen mallaıın si
gorta ettirilip ettirilmemesi mal sa 
hibine aittir. 

8 - Sergiye getirilen eşyanın 
muhafazası sergi komitesine aittir. 

Paraşüt fabrikası 
kuruyoruz 

lstanbul : 7 ( Telefonla ) -
Türk Hava Kurumu fstanbulda bir 
Paraşüt fabrikası açılacaktır. Bu 

hususta incelemelere başlanmıştır . 
Fabrika, memleketin Paraşüt ihti-

yacını kuşılayacak bir 
pılacak, artık hariçtan 
lınmıyacaktır . 

surette ya
Paraşüt a. 

İstanbulda 
Para borsasında muamele 

lstanbu : 7 (Hususi) - lstanbul 
borsasında bugün birinci tertip Türk 

büro tahvilleri 14,30 dan, ikinci ter.1
1 

tip Türk bürö tahvilleri 13,55 den 
muamele görmüştür. 1 

Bundan başka Erğani tahvilleri 
95 den muamele görmüştür. Bir in 

giliz lirasına merkez bankası tara · 1 

fından 624,25 guruş tesbit edilmiş . 

tir. Altın borsa haricinde yükselmek
te devam etmiş 1108 den açılmış, 
1109 de kapanmıştır. 

Son gelen Alman Mecmuaların · 
da okuduğumuza göı e, Almanyada 
Spor için bu yıl 550,000,000 lira 

para tah;is edilmiştir. Yapılan tah
minlere göır; Almanyada yılda 
hükümetin beden terbiyesi için bi · 
zim paramızla 550 milyon lira har· 

cetmatmaktadı; ki bu sarfiyata 
Almany<.da elli bin Spor Cemiye
tinin 4,5 milyon tutan azasının ver
dikleri para da ilave edilmektedir . 

Yılda yalnız 70 milyon insan 

futbol oyunlarına gitmektedir Jim
lastik elbiseleri endü ,trisi de: 400, 

000,000 Jireya baliğ olmakta ve 
spor levaz·mı içinde 150 milyon 
lira harcanmaktadır . 

7 Kanunu evvel 937 

Gök yüzü bulutlu ve siyah, hava 
hafıf rüzgarlı , en çok sıcak 15 
santigrat derece yağmur ihtimali 

yok, 

8 

A b .... k ehirlerİP 
vrupanın uyu Ş .. ad 

gürültü aleyhine şiddetli ınuc 
açılmıştır. 

1 
fi lı 

Bu suretle bir iş yapıldığı~ r~ q 
nanlar feci surette aldanınış a 
Çünkü iki Japon dokto.ru, .. ~~;~ 
moto ve Dr. Fusimoskı, gurukte 'il 
hayatı . uzattığını iddia etıne 
bunu ispata çalışmaktadır, · bul~ 

Bu iki doktor, ayni y~şt~ gü 
nan iki kısım beyaz fareyı ç aY 
rültülü ve çok sakin yerlerde 

şartta beslemişlerdir. 

Günde üzerinden 1203 "p 
k .. rüoU 

ve otomobil geçen bir 0 P . yer 
tına konmuş olan farder sakın g_ıı 
lerde bulunan farelerden 52 

daha fazla yaşamışlardır. 

Akıllı bir babaoırı 
mirası 1 ~ı 

. b 1 )arıP 
Babasından mıras u an . ·pdı 

b. "ddet ıçt sa veya uzunca ır mu bUI 
paraları yiyip süründükleri ıneŞ 
dur . ğlıııı' 

Amerikalı bir milyoner 
0 ·be 

miras bııakırken bilhassa bu cı p 

nazarı itibara almıştır. Bu adaJll pıı( 
. .. k ına ayır azzam nıırasını uç ıs ""' 

· 'lu ır 
Bu suretle milyonerın og ıo1 

ris Düke Kro~vel 21 yaşınd;u ,r 
rasın birinci kısmını almıştır. ·~ 
ne de 25 yaşına girdiği için 

1)JllıŞ 
kısmı yani 18 milyon doları 8 ıııd' 
tır. Üçüncü kısmını da 30 ya~ 
alacaktır. • 

On üç senedenberı 
aranan mahkfıt11 I -

· 5aı1•1 

Parisin sabık borsa sıın ' 
dan birisi, Marsel Pol Kanu ~ .... 
senedenberi zabıta tarafından 8 

maktadır. ..51iııı,J. 
l' u aJam emniyeti suıı. 1 

511ıre dolandırıcılık, hırsızlık ve kıll' 
1.3 sene i~inde altı defa ınah 
olmuştur. dd't de' 

Zabıta bu hırsızı mütea ed~tf 
falar takıbetmiş tam tevkıf. ~t 
sırada herif sanki yerin dibıne 101 
miş gibi birdenbire kaybolrnuş f 

işte bu ele geçmeyen hırsı~eJI'·•-• 
çen ğün yakasını z~bıtanın peıasııl 
ne vermiştir. Bu adam, karyob 11ıjl . . . ki •e za ı L somyesı ıçıne sa anır \ k 

. 1 . aııc• 
takıbatından ı-.uıtu urmuş, ur· 
tesadüf sayesinde yakalan11' 1~ 
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AtatUrkUn huzı.ırunda : Alınan Ziyafet esnasında Musolini şu nut· t 

8 Ü yÜ k Ege kunu irad etmiştir. Ekselans, ken· 
di namıma, Romalılar namına sizi 

Mar1evraları selamlamakla baht:yarım. Yugos-
SESLI VE SÖZLÜ favya ile ltalya dün ve bugün bir· 

-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· l.JZAK ŞARKTAN RÖPORTAJ i 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 

Esrarengiz ô.gin 
Ayrıca : birlerile dsstca teşriki mesai et. 

Cumhuriyet Bayramının Anka. mis bulunuyorlar. Ve bu dostluk 
rada on dördUncU YıldönUmU inkişaf edecektir. Müsaid ahval ve 

te ~ 

em Hindistanda, hem Nevyorkta 
yakılan mukaddes ateş VE şerait içinde ltalya ve Yugoslavya 

Yunan Başvekili Metak- istedikleri mertebede yükselecek· 

sasın Ankarayı seyahati !erdir. Memleketlerimizin dostlu· 

• 
1 

ğunda bir çok müşterek menfaat· Film - İpek filmdir . 
]erimizde vardır. Dostluğumuzd~n 

'r edi Yaşında Bir Kızın 
Gördüğü Va7.ifesi •• 1 

kimse şüphe etmemelidir. Teşriki 

.Yugoslav başvekili-! mesaimizde mütekabil hukuka tam 

liindistanda uzun müddet otur· 

Ve yaşamış bir Fransız mu· 
'rinin şu yazısinı naklediyoruz : 
liindistancla ve bilhassa Bom. 
da bulunduğum zaman baştan

beyazlar giyinmiş, başlarına 
llevi beyaz sarmış garip insan. 
tesadüf ederdim. Bunların he· 
hepsi de süslü ve Amerikan 

•rabalarla gezerlerdi. Bunlar gibi 
rinde altın klabdan işlenmi, 

k liileri bululunan ve diğer Hint. 
•dınlardan daha soluk renkli 
. ara da tesadüf ederdim. Mo 
~ın ile an'aneperestliği birbiri 
•rıştırınış olaıı bu kadın ve 
ferin Parsi cemaatine mensub 
farını sonradan öğrendim. 

* •• 
~nlar aslen !randan gelmişler 

la aleşperestliğe bağlıdırlar; 
ra Asyanın h.-r tarafında da-
1ılar, fakat hususiyet ve 
,lerinden hiç bir şey kaybet. 

ferdir. 

~t~şperestlerin Hindistana yer· 
... ,..,~·· olan kısmı, ekseriyetle zeki 

't 'naz insanlardan mürekkeptir; 
Yede lngilizlerin şarkta ve bil-

. 1-findistanda müstakbel vazi
~evciden çok iyi anlamışlar ve 

Prenslerin hemen hepsi de 
Vtınete ve lngilizleri defe kal 

• 
1 sırada, bunlar lngilizlerin 

lfi ı .kolaylaştırmışlardır, 
.~dlı prensler, lngilizlerin Hind 
Yetinden azami istifadeler 

. etmişlerdir. 100,000 kadar 

~ :dilerı Parsilerin pek coğu 
hıın mevkilere ve bankalarda 

memuriyetlere sahiptirler. 
~ nın en kuvvetli en zengin 

(lu adamları hep Par5ikr 

Sineması 

BU AKŞAM 

~2İn bir proğram takdim 

~ ediyor 

IZMIR Manevraları 
~llıen manevra yerinde sesli 
~, .. 

U olarak filme çekilen 

1~etroluk büyük müstesna 
1 ın. Kahraman ordumuzun 
llıeııkabesini seyredecek ve 

ULU ÖNDER 

~TATÜRK 
b Gn sesini işiteceksiniz 
~NIZLER PERiSi ) 

!-.. 
:• bulba Kahramanı 

ll!R AUMON - VICTOR 
l!tt · MARCELLE Cİhantal 

1111an yaratılan bir sU-
tlı par fllm 
"~akında : Franzıska Gaal 
'IJN KELEBEK Filminde 

: Yerlerlnlzl erken ta. 
}"-t mın ediniz. 

on : No. 266 

Parsiler, eski aıeşperestlik ayin
lerini Hindistanda hala devam ettir· 
mektedirler. Meseli Bombayda bir 
Parsinin nezdine gidilirse, sabahle
yin her şeyin hazır, katiplerin bek. 
!edikleri görülür; fakat "Sahip. 
meydanda yoktur. 

"Sahip. beri tarafta hususi dai. 
resinde bayazlar giyinmiş ve "Ateş. 
nağmesini tekrarlamakta ve güneşe 1 

doğru dönmüş, hareketsiz durmak- j 
tadır. Güneş yükselirken; nağmeler 
nihayet bulunca şark, garp, şimal 
ve cenuba doğru hürmetle eğilir 
ve sonra mütemadiyen yanan kö
şedeki aleve arzı hörmet eder. Bu 
anda ayin . bitmiştir ve "Sahip" i~ 
başına adam ve memurlarının yanı
na girer. 

Ayni ayin, Nevyorkta da yapı
lır, orada da bir çok Parsi vaı dır. 

Parsılerin bu ayinlerine, iyin sı. 
rlarına herkes vakıf değildiı; ayin
ler çok sıki bir şekilde gizl"nmek
tedir. 

Ayinin en mühim kısmını, sön
mez ateşin yakılması merasimi teş
kıl rder. Bu ateşi, yedi yaşında bir 
kıza yaktırmak adettir; ve bu iş çok 
g:zJi olarak yapılmaktadır. Bu me
rasimin tafsilatı "Düstur. larda ya· 
zılıdır. 

Parsi başrulıanilerinden iki kişi 
zengin bir aile nezdinde kurulacak 
yeni sönmez ateş için yedi yaşında 

bir kız seçerler, bu kız bir müddet 
riyazetle terbiye edilir; iki ruhani 
yere bağdaş kurarlar üçüııcü bir 
ruhani, kızı getirir ve mukaddes bir 
şamdan içinde bu kızın elife bir ateı 
yakılır. Bu ateş, ağlebiihtimal az tas· 
fiye edilmiş bir petroldan elde edil
mektedir ve muayyen bir yerinden 
her gün muayyen mikdar mayi kon
mak suretile bu alev senelerce sön
dürülm,.den muhafaza edilir. 

Ruhaniler, bilhassa bu merasim 
ve ayinler ve sönmez ateş için temin 
ettikleri mayi sayesinde mesud ve 
zengince bir hayat geçirirler. 

Alsaray 
"l 

Sinemuı 

BU AKŞAM 

Fevkalade heyecanlı ve çok hissi 
bir film sunuyor 

1 

Kadın ve Şeytan 
Yahut 

"Kancık arkadaş,, 
Viktor Maklaglen taı afından çev· 
rilen bu harikayı herkese tavsiye 

ederiz 
2 

Umumi istek üzerine 
• v 

Şirley zengın çocugu 
Bu progrdmla devam edecektir 

Telefon. 212 
8773 8771 1 ........ -------------=~--------------~-~ 

bir hörmet göstermektedir . 

nin Roma temaslarılf Başbakan, ltalya Yugoslavya 
dostluğu Avrupa barışında kuvvet· 

( ikinci sahifeden! artan ) li bir amildir. Yugoslavya vahde· 

1 
tini kuran Müteveffa Kral Alek· 

nı demiştir ki : lıalya - Yugoslavya 
sandırdan sonra onun büyük işleri· 

dostluğu, umumi barış için çok bü· 
ni mevkii tatbika koyan Stiyadi · 

yük faydalar temin etmektedir. Bu 
noviçi selamlarını. Kedehinıi, Kral 

dostluk kuvvetlidır ve Stayodino· 
P!ya, Stiyadinov!ç ve Yugoslav 

viçin Romayı ziyareti, iki memleket 
ölüsünün saadetine kaldırıyorum . 

arasındaki teşriki mesaiyi kuvvetleş 
tirmiştir. Kadehimi, Krd Piyer, Musolininin bu sözlerine karşı 
Prens Paul şerefine kaldırıyorum. Yugoslav Başvekili şu suretle mu-

Yugoslav matbuat müdürü Kos· kabele etmiştir . 

tankoviç, lıalya Kültür bakanına Başbakan, lıalya Yugoslavya 
şu suretle cevap vermiştir : dostlu2'u Avrupa barı,ında kuvvetli 

Milletler arası dostluğun birleş bir amildir, Yugoslavya vahdetini 
mesi ve idamesinde ltalyan ve Yu. kuran mütevaffa kral Aleksanderden 
goslav gazeteleri büyük rol oyna· sonra onun büyük işlerini mevki tat-
mışlar ve ayni zamanda dostluk· bike koyan Stodinoviçi selamlarım. 
farın meydana gelmesinde yardım kadehimiı kral Piycr, Stodinoviç ve 
etmişlerdir. Yugoslav gazelecileri Yugoslav ulusunun saadetine kaldı-
Stiyadinoviçirı takiJ.t ettiği siyaset rıyorum. Musolininin bu sözlerine 
üzşrinde yürüdükleri gibi' ltalyan karşı Yugoslavya başvekili şu suret-
alim adamfarıfe de her Zaman efbir· le mukabele etmiştir. 

fiği yapmaktadırlar . Kadehimi, Ekselansınızın vataıı ve mil. 

Kral Viktor Amanoel ve İtalyaya letiıne söyledikleri sözlerden iftihar 
kültür bakanı şerefine kaldırıyo- duyarım. Bu husnü kabulünüz dost 
rum . 

Roma : 7 ( Radyo ) _ Öğle· luğun bir nişanesidir. Memlcketltri-

den sonra saat beşte, Yugoslavya miz arasındaki müşterek mesai vü 
Başvekili, ltalya Hariciye Nazırı cude getirmek t~şebbüsleri ilk dafa 
ile birlikte birotomobil gezintisi olarak şi 'lldi vukua gelmiyor.' 

yapmışlar ve Roma sergısını zi- Nikolanm Romada kurduğu te· 
yare! etmişlerdir. Sergide, Stiyadi. : mel üzeri~de dostluğumuz ilerlemek 
noviçe Roma eserleri hakkında i 1 tedir. Bu ziyaret, aziz dostum kont 
zahat verilmiştir . \ Ciyano ile memleketim için yaptı 

Roma : 7 ( Radyo ) - Dün ak ~ ğım dostluk misakını barıa hatırlattı. 
şam VenediK sarayında Musolini ! Bu misaka göre ltalya ile Yugoslav 
Yuğoslav Başvekili v:ı rdikgsı şe.=: i ya arasında daimi bir dostluk ku
refine bir akşam ziyafeti vermiştir. ! rulmuş oluyordu. Ekselansınızın bu· 

l ..1 
~ • 

--- ""' ~Ücudünüz bir tehl.ikenin yakla!jtığını 

Grip! 
haber veriyor : 

.. 
Hemen ASPİRİN; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emniyetli 

ilacı .-ASPiRiN alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

görecel-siniz. 

1 srarla B 
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A 
BAYER 

E 
R 

isteyiniz 1 
20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her şeklin üstündeki Ef.J markası aldıtın;z malın 
hakiki olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

8615 

Sahife : 3 

Kiralık hane yurduklan gibi bu dostluk Avrupa 
barışı için de çok mühimdir. Kont 
Ciyanoya ziyaret:mi iade ettiğim bu. 

günlerde sizinle karşılaştığımdan do
layı bahtiyarım. Bu samimi duygu 
!arla meşbu olarak kadehimi ltalya 
kralı ve kıralicesi şerefine, ltalya u
lusu saadetine kaldırıyorum. 

Beş Kanunusani mektebi yanında 

itfaiye sokağında 125 numaralı ev

de iki oda kiralıktır. Taliplerin lda

rehanemize müracaatları. C. 

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

ASRi SiNEMA 
Sayın müşterilerinin arzu ve talepleri Üzerine 

Bülbüller Öterken-Tarzan kaçıyor 
Şahl'ser fılmlcrini bir kaç gün için daha göstermeğe devam edecektir. 

Bugün gündüz : 2,30 da matine 

1- Bülbüller öterken 
2 - T arzan kaçıyor 

Arzı itizar : 

Bayramda, geceleri suvarede , gündüzleri matinelerde sayın 
halkımızdan görmüş olduğu rağbet ve'tevecccühü minnet ve şükranla kar

ı şılar . Bu meyanda : Gelip yer bulunmamısından geri dönmek mecbu
riyet ve ızdarmda kalan saygı değer müşterilerinden özür diler . 

.................................................................................................... 
t Pek yakında : t 
; Asri Alsa ray ; 
t Her iki sinemada birden ~ 

! Rus Japon muharebesi 1 
t Türkçe sözlü muaz1am film ! ..... ...................................................................... ~ .......... . 

Telefon 250 Sinema 8,30 da başlar 

8759 
ASRI 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

• 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 
/\cırııtrı /\o .. ~2112 . Kabul laıılıi : Jllıl l'J.:17 

DÜNDEN ARTAN -
Gayrimenkuller. Bankanın uhdesinde bulunduğu müddetçe bunlara a 

id borcun resülmali ile faizi ve her türlü mesrafları gayrimenkulün ge. 
tirdiği safi gelir çık ırıldıktan sonra tamamen ödenmek şartiyle sahiple
rine veya varislerine iade olunur. 

Madde 42 - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasının 39 uncu madde 
haricinde kalan zirai alacaklarına karşı küçük ve büyük çiftçilerin deyin 
senedinde teminat olarak gösterecekleri mahsullerile hayvanları ve zirai 
istihsal vasıtalara üzerinde Bankanın kanuni rahin hakkı vardır. Üçüncü 
şahıslar tarafından ancak rehin bedeli fazlası haczedilebilir. 

Madde 43 - Bı nkaya rehin edilen zirai mahsuller' menku1 kıymet
ler vesair menkullerin rehin edildikleri zamandaki kıymetleri Bankaca ik
raz sırasında alıkonulan ihtiyat payının y3fısını giderecek kadar düşer 
veya borcun vadesi gelerek ödenmezse, borçluya veya kanuni ikametga. 
hına merhuııun kıymetinJeki noksanın ikmali veya borcun ödenmesi için 
bir haftadım on beş güne kadar olan müddetli bir ihbarname tebliğ olu· 
nur. Bu tebliğin hükmünü boçlu ifa etmediği halde Bankaca bir hüküm 
istihsaline ve icra dairesine müracaata mahal kalmaksızın rehnedilmiş o· 
lan mallar piyasa rayicine göre satılarak bedelinden masrafile birlikte a· 
lacak ıstifa olunur. 

ihbarnamenin tebliğinden sonra kıymet düşüklüğü ihtiyat payının 
dörtte üçüne vardığı takdirde mcrhun, Bankaca bu müddetin bitmesi 
beklenmeksizin derhal piyasa fıatile satılabilir. 

Madde 44 - Türkiye C•i nhuriyeti Ziraat Bankasının zirai alacakları 
için köy ihtiyar m~clislerine veya noterlerce imza veya mührü tasdik e· 
dilmiş olan senedler, icra ve iflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı 
vesikalar hükm'jndedir ve va :lelerin le protostaya tabi değildir. 

Madde 4j - Medyunun vefatı halinde Bankanın zirai alacakların· 
dan dolayı merhun olan emvalin paraya çevrilmesine dair tebliğler borç· 
lunun ikametgahında ilanen yapılır. 

Madde 46 lstanbul Emniyet Sandığr, gayrimenkullerle menkul 
mal ve kıym!ller tarıhini muli;ıbilind! yaptığı i'crazattan mütevellid ala
caklarını takib ve paraya çevirme hususlarında boçlunun gayri merhunu
na rnür_acaat hali umumi hijkümlere tabi olınık kaydile Türkiye Cümhu
riyeti Ziaat Bankasına işbu kanunun 40, 43 ve 45 inci maddelerile bah
şededilen istisnai hükümlerden istifade eder. 

Madde 4 7 - Kuraklık, hastalık ve herhangi bir afet veya mücbir 
ve fovkalade bir sebeple vadesi hitarr.ında borçlarını ödemeyenler hak
kında şu yolda muamele olunur : 

8303 ( S O N U V A H ) 
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1 AN Sinemasında : Bu akşam Büyük EGE MANEVRALARI 
Tamdmen sesli ve sözlü 



~haife ; 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CiNSi En az En çok Satılan miktar 

x. s. A. s. Kilo 

l<apımab pamuk = ·- , _ --

Piyasa parlağı • 25 -25,50 
Piyasa temizi .. ~ 1 
iane l --
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 36,50 37 
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Liverpol Telgraflan 
7 / 12 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasınd ın alınmışhr. 

Salllİlll Penc -
HaZ1r 4 162 Lüee 1__1_\~ Rayişmark !k. Kinun vadeli 4 49 

Frank ( Fransız ) 23 1 57 
Mart vadeli 4 54 Sterlin ( ingilız ) 624- 00 

09 Hint hazır 3 Dolar ( Amerika ) 80-12 
Ne ork 7 86 Frank ( İsviçre -----

• 

sız DE; BENiM GiBi 

MORAC \AT: Rıza Salih Saray 

( Telefon No: 265 ) 

tÇlNlZ ! ... 

6 -30· 

Türksöıtı 

--, 

IMatbaacılıkl 1 Gazetecilik 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

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

* 

T A 
* 

B 
Resmi eurak, ced

ve ller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasmda bas. 
tırınız. · Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

KIT AP 
kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

* 

Kütüphanenizi gü. 

zelle:,tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türle· 
sözünün mücellithane· 

sinde y•ptırıuır. Nefis 

C 1 L D 
* 

GAZETE 
Türi..sözü matbaa

sı "Türksözünden,, baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabedtr. 

------------,--------------------------------------

Bütün dünyada şöhret kazanan 

Whizmarka 
Motor, Amortisör, ldrohk fren, Mafsal Y AGLARILE radyator lehimi 

tcmizlemeğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. 

7967 84 

KAY ADELEN A • 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve icaplarla nakle

dilen sudur • 

Ş. Rıza lşcen Yeni Mağazada 
Satılmaktadır 

Belediye civarında, Adana 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su 
lan ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
natıdmr • Daima KA 
Y ADELEN içiniz • 

Sayın abonelerimize 
Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın 8 

nelerimizin gazetelerini muntazaman alabibnel 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatbaallll 
bildirmelerini rica ederiz . 

l __ Y_e_n_i_p·o--st_a_h,;ne 

Diş Tabibi Yusuf 
karşısında 

Hüsnü Başarır 
ilaçla sinir almayı hassaten iğne ile hissi iptal ederek diş kes~ek 

si~~r alm~yı maziye bırakmıştır. Hastanın sıhhatini tehlikelere -
muteaddıt mahzurları dolayısile bu günkü diş tababeti iğne yapıl 
vücudda muzır bir madde ithal etmedtn azami !ekiz dakikada ııbr• 
dişi kesen, sinirini alıp o anda dolduran, dişi çıkaran, dişi beyazlatan. 
kilecek apseli ve kistli dişleri tedavi ile kurtaran yı-ni ve son bir te 
usulünü ideal diş tababeti meydana getirmiştir. 

Rontkene terfik ettiğim ve hastalarımın sıhhatlarrnın koru) u~U 
lan bu son tedavi ile muayenehanemde çalışmağ'a başladıın. Gor 
arzu edenlere muayenehanemde bu tedavi gösterilir. 

8761 

Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somikok, l(riple. 

trasitMaden kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude yer• 
liş etmesin. Dünyanın en iyi cins kö n:.irlerine her cihetle rekabet e 

tedir. 
Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında Ali 

Kelleşeker. 

,. T.. k .. ·· "I ur sozu 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartlara 

8641 

Seyhan Nafia ınüd~ 
ğünden : 

Eksiltmeye konulan Ad s6 
gum Evinde yapılacak ( 31 
(43) kuruş keşif bedelli Mut 
ameliyathane inşaat.na istek .. 

·ı e~ dığmdan pazarhkla verı ~ 

KAYADELEN
1 

KAYADELEN su· E KAYADELEN su· 

12 Aylak 
6 Aylık 
3 Ayhlc 
1 Ayhlc 

Kurut 
1200 
600 
goo 
100 

1 - Dış memleketler için Abon 

bedeli detiımeı yalnız posta masrafı 1 
zammedilir. 

müddeti 23-12-937 ta 
sadif perşembe günü saıl 
kadar uzatalmışbr • lstekla 
tarihte ve keşfini görlllek 1 

istediği vakıtta Nafıa Mii 
müracaatlan ilin olunur• 

8750 28-2 

lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has. 
salan haizdir. 

L 
E 
N 

lara ve gazozları e
vinize kadar gön<:le. 
rilir • Oepoy-. haber 
vermek kilidir. 

KA YADELEN gazozlarını alırken şİşflcrdeki kırmızı ( KAYADE 

l LEN ) tapalarma dikkat.fdiniz. KAY P Df l EN Tran~itleri : Mersin ve 
Adana KA YADELEN dC"polarrdır. l?üyi.k damacanalar: lCO kuruşa ev-

- lerinize gönderilir. 

1 
Menbadan Kayac:!elen nalı.lcc!cn 'ı: gc.nlaı 1 er Hfcıde Kayadelen suyu ile 

• rkanmaktad1r . 8495 85 

2 - lllnlar için idareye müra- 1 
caat edilmelidir 

Veznedar aranıyor 
Üç biıı liralık teminat veye kc· 

filet gösterecek bir veznadar alma· 
cakhr. isteklilerin eski bugday pa 
z:ırındaki merkezimize ınüracaatlau 
ilin olunur. 

Ekmekcileı Sosyetesi . 

8--11 14 8770 

lktbat Vekaleti iç Tica
ret Umuın MüJürlüğü .. -
den: 

Kulüp bin 
aranıyor 

Asgari iki oda bir 
Kulüp olmaya elverişli ki 
arıyoruz Kirası peıin ol
ı~cektir. Bebekli K•lise 
11 A No. lu Y azıhanect. 
SALiH SARAY ) a rnU' 

8775 

Zayi 

Türkiyede Yangın ve akliyat 

Adana Oı la okulunda• 

936 yılında almış otdu~ 
namemi zayi ettim. Yefil 

· ı ac:ıtımdan eskisinin bük 
dığını ilin eylerim. 

Silifke nıütek 
87 72 Jcrü Musta 

SALIM 

Kiralık e 
Ocak mahallesinde 

- or. Muzaffer Lokman -

sigo· ta işlerile çalışmak üzre kanuni 
hükünıler dairesinde tc-scil edilerek 
bugün faaliyet halinde bulunan 
Güven Türk Anooim Sigorta Şir 
keti lu kerre •müracaatla Adana 
Şehri ile Seyhan Vilayeti hududu 
dahilinde Acentelite Şirket namma 
yangın ve nakliyat Sigorta işleriyle 
meşgul olmak ve bu)şlerden dota· 
cak davalarda bütün mahkemeler
de müddei, müddeilleth ie üçüncü 
şahıs sıf atlariyle hazır bulunmak ü 
zere Gültk Limited Şirketini tayin 
eylediğini bildirmiştir. 

m uda dört Odalı muı-h• 
ve suyu bulunan ev kır 

l~tiyenlerin idarenıisdlt 
Nabiye müracaattan. 

Hastalarını her gün e~ki muayenehanesinde 

kabul etmektedir. 
.. 

TiR 

322 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin 
teftiş ve mürakabesi hakkındaki 25 
Haı!iran ı~ı -tarihli kanunun hü-

j 
kümlerine muvafık görülmüş ol· 
makla ilin olunur . 

8114 

Umumt netnY•t 
Macid Güçl-


