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Stoyadinoviç Ro
mada temaslara 

devam ediyor 

Roma: 8 (Radyo ) -· Yugos

lav Başvekili Stayodinoviç öğleden 
sonra Musolini ile ikinci bir müla

kat yapmıştır . Bu mülakata lıalya 
hariciye nazırı Kont Ciyano da iş
tirak etmiştir . Musolini ile yapılan 
görüşmelerden sonra Duçe ve Sta· 

yodinoviç binlerce ltalyan gencinin 

yaptıkları jimnastik hareketlerini sey

retmişlerdir . 

Büyük bir dava ele alınmış bulunuyor 

HAYAT UCUZLUGU 
Celal Bayar Kabinesi bu işle yakın

dan meşgul olmağa başladı 

Mutavassıtlar ortadan kaldırılacak 
iktisat Vekilimizin beyanatı 

.\11kaıa : 8 (Telefonla) - Bugün İktisat Encü
tıinde iktisat vekili ile görüştüm. Adana pamuk 
il.sasının son elim vaziyeti mevzuubahis oldu. 

Roma : 8 ( Radyo ) - Papa, 

1 
Stayodinoviçi kabul ederek kendi

sile uzun müddet görüşmüştür • 

--
Muamele vergisinin 
kaldırılmasımuhtemel 

İngiltereden on 
milyon İngiliz 
lirahk istikraz 

ah yormuşuz 
j . -
-~HM 

11dilerine bu hususta izahat verdim. Vekil, piya
'· 1 ll'ıuntazaman takip etmekte olduğunu, bu hu

e• ııil çok mühim tedbirler alınacağını, yapılmakta 
~Yeni anlaşmalarla yakında pamuk müstahsille

,ı~ 1~İ çok memnun edecek satışların yapılacağını 
ltdiler. Bu müjdeli haberi Adanaya haber verip 
llıiyeceğimi sordum: 
'Verebilirsiniz. dediler. Damar Arıkoilu 

Adana. mebıisıı 
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1 suale Hariciye Nazırı 
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<ildi bır nünıayış hiç de ye. 
\y : demiştir. , 
~ i) · 8 ( Radyo> ) - Japon 1 

1 ~~~ kolları Nankin önünde 
f,., 

1 
Ur olmuştur . Çıinkü , 

' ~cp Ctindenberi müdaf aya 
it bdaıma rical yolunu tu-
ı:•ı~ Urayı anudane bir şc
'1 haya geçmişlerdir . Çin

~:'eketi , Mareşal Çang 
ı t nkındcn hareketle Çin 

''•rııı l.ulli:.ini Nankin 

öııünde topladığı şeklinde 
edilmektedir. Dün , doksan 

tefsir 

Japon 

tayyaresi Nankini bombardman et

mişler<lir. Bu boml:ardınan şimdiye 

kadar c~reyan eden Çin Japon bo· 
ğuşmasının en korkuncu ve e'l fazla 

hasar meydana getireni olmuştur . 

Nankin şehri bir çok yerlerinden 

hasara uğramıştır . 

Japonlar bu tayyare bombar 

dmanını , şehri işgal teşebbüsünde 

- G~rioi ıl.ınti sahıfede -

Etekli 
diktatörler 

Nevzad GUven 

ugünkü Çini idare eden 
ve her birisi ayrı ayrı 

müstakil bir idareye sahip 
olan yirmi yedi eyaleti bırleştirerek 
milli Çin 1.ıirliğini yapnıağa, Çini Ja
pon emperyalizminin müdhiş istilası
na karşı korumağa çalışan Çinlinin 
kim olduğunu sorsalar tereddüt etme· 
den cevap veririz: 

Şani·Kai·Şek 
Fakat bu kanaat ve bilgimizde 1 

yanılıyormuşu;ı. Çinr idare eden üç 
kadınmış, Sung adında bir babadan 
dünyaya relmiş bu ÜÇ kız kardeş mo
dern Çin tarihini teşkil eden bütün 
mühim hadiselerin, ihtilallerin, dahili 
harplerin perde arkasındaki amilleri; 
muharrikleri, veya hiç olmazsa fikir
leri emir mahiyetinde olan ehemmi
yetli nıürevviçleri imişler. Bu .. üç k_ız 
kardeş nasıl olmuş ta dörtyuz mıl
yonluk bir insan yığınının nıukaddar.atı 
m bu kadar sım sıkı bir surette eh· 
ne almış mı diyeceksiniz ? 

Çinin üç mühim şabs!yeti il~. ev: 
Jennıek su. et ile ... Birisı, bugunku 
(Çin cumhuriyetınin babası) sayılan 
ve bir müddet ene! ölmüş bulu~a.n 1 

Ucuzlatılması ilk du,unuıen maddeler 

'Barselon : 8 (Rndyo) - Saat on 
beşte Saragosadan gelen on beş asi 
bombardıman tayyasesi Barselon ve 
civar köylerini dehşetli bir şekilde 
bombardıman etmiştir. 

Hesar çok büyüktür, Bir çok yüksek 
binalar ve resmi müesseseler tema. 
mile harap olmuştur. Köylerde yan· 
gınlar baş göstermiş ve halk arasında 
panik çıkmıştır. Bombardıman sonun. 
da 40 ölü ve 100 yaralı tesbit edil· 
miştir. Maddi zar r çok büyüktür. 

Londra : 8 (Radyo) - Ademi 
müdahale komitesi perşembe günü. 
(bugün) tekrar toplanacaktır. Dünkü 
toplantı sonunda bir tebliğ ncşredil-

miştir. Bu leblige göre: lali komite, 
lspanyada h~r iki tarafdan aldığı 
talebleri tedkik etmiştir. 

Ecrebi gönüllülerin ieri alınma
sı için gönderilecek komisyonların 

sureti teşekkülleri tesbit edilmiş ve 
diğer devletlerle müzakerelere girişil

mesine karar verilmiştir. Ayni zaman. 
da tali komite rapor münderecatı o
lan teklifleri kabul etmekle beraber 
küçük bir kısmının tadil edilmesine 
luzünı göstermiştir. 

Madrid : 3 (Radyo) - Havasa• 
jansı muhabirinden - A~agon cephe. 
sinde şiddetli bir surette kar yağına
ga başlamıştir. 

doklor Sun·yat-sen ılr. cvlenmış, ıkın-, B 1 d 
cisi, Çin bir!iğinin ve bugüokü mu- a r s e o n a 
kavenıetin başı ve ruhu .~a~ıla.n .~enc• J 

yangınlar 
ral Şang•Kai-Şek ile, uçuncusu. d~ - . 
maliye nazırı H. Kung ile cvlenmıthr, 1 A ·ı • d •• k •• b b d 

Yüksel- d ecede rü'beli lıir Si 1erın un u om ar ımanı 
şans nı~leğuıiıı ı. ınıeyc oi alıınd.J bu- k ,.. f • Jd 
)undukları şüplı :;iz oJ,n bu uç 1--ız ÇO anı ve eCJ 0 U 
kardeş cinsiydleıın<len alcJıkları si-

hırli kuvvete sahip oldukları kuvvet · d ,.. •• d h 1 k •t • h " I " 
li bir zeka ve gördükleri kuvveııı A emı mu a a e omı esı a a 
bir tahsili de kaluak Çinin nıukad- • • ı · d 
deratına hakim olan kocaları_ ~ze.rin- vazıyetı kurtarmak eme ın e 
de anılr. sız bir nüfuz ve hakınııyet 

kurnı ıı\bdı: . A 11 1.a"ı : 8 ( l!ususı ) Celal 
Her. ~1u i~te hiç bir fevkaladelık 

h. d b Bayar Kabinesi, Büyük Şefin işaretle· 
görnı 'Y'"·u;n. Her milletin tari ın e u 

çeşit hır çok clel. likli Sezar,hüküındar, 
sulta:ı, ve diktatör gelip geçmiş ol
duğu için rleı.ı. zaten her kadının 
eleklı bir dıktalör olduğu için ... 

Diktatörlüğü altında mini mini 
bir Gi!<·oyi idaı e etıniyen hiç bir ka
dın vo~ Jur. 11u ülke bazan bir kal. 
bin İıudutları ıle sınırlanmıştır. Ekse
riya da aile dediğimiz mini mini ül
kelerdir. 

Bu ülkelerin başlıca mazlumu, 
mağduru ise ailenin reisi olan er
kektir. 
fl ıı Zavallı erkek bu müdhiş hakimi
yetin baskısını tahammül ediLr bir 
hale sokmak ve kendi kendini tesci
li etmek için bir takını tabirler uy
durmu:;tur: 

Aşk, t'tlı tahakküm falan gibi.. 
Kılıbık, kazak gibi tasnifler bile 

aralarınr!a,altında bunaldıkları tazyikin 
derecesini ölçmekten başka bir şeye 
yaramayan kelimelerdir . Yoksa ka· 
dm, erkek münasebetinde cari olan 
hükümranlık muhakkak sadece ka
dına aillir. Yalnıı bu ele\.lıl-li dik-

tatörler istisnasız diplomat dogduk
ları için kendilerini mazlum vaziye
tine sokmakta güçlük çekmemişler
dir. Ve b.ına zavallı [ Aptal diye· 
miyorum ] erkekler de . nın.nıştır . 

içinizde en k~nk abr'neninize " . 
bile soı uyorııın ; 

- En küçük bir imkan mevcut 
olduğu zaman karınızın h~ngi arzu
sunu, hatta h rngi kaprisini reddet
mek cesaretini gösterebilnıişsinizdir? 

Bu sualin cevabını kendi kendinize 
vereceğin:z için şiıyle olacağında 
şüphe yoktur : 

- Hiç birisini 
Havva dünyaya eteksiz d . latör 

olarak geldi. Zavallı Ademin başına 
getirdiklerini hepimiz biJ:yoı u ... !1avva 
ve Ademden sonra da ayni hakimi
yet ve mazlumiyet <leva edip dur• 
muştur . 

Her kadın bir etel.li diktatördür. 
Ve öyle zannediyoı um ki , bütün 
hüküır.ranlıklarını da eleklerinden al· .1 

mal.tadırl,u. ' 

ri üzerine hayalı ucuzlaJına nıeselcsi

le meşgul bulunmaktadır. 

Haber aldı~ıına göre, bu husus
la lelkiklere başlanmışlır. Evvela 'a-

nayl maddelerinin fiallarını düşürmek 
nıeselesı tetkik edilecektir. Hariçten 

tedarik edilen iptidai maddelerin 
gümrük res:mlerinde tenzilat yapıl

ma" ve tenziliil;n nisbeti göz ônÜn
de ıutulacaklır . 

Dahilde tedarik edilen iplıdai 

maddelerin maliyet fiatlarını düşür· 

nıek le ucuzluğu temine hizmet ede
cektir . Bu münasebetle muamele 

vergisinin tenzili veya bir kısmından 
ta .namen kaldırılması görüşülecekt:r. 

Hayat pahalılığ"ına sebep olan 
amillerden biri de aradaki nı•Jlavas

sıtların fazlalığıdır, Bu yüzden mese
la metresi 4 liradan olan bir kuma

şın fiatı halkın eline gelinceye kadar 
aşağı yukarı bir hayli arlnıakladır. • Seksen kuru~luk en yüksek kadın 
çorabı 150-200 kuruşa kadar çıkı

yor. Bunun için mutavassıtl;irın azal
lılm•;ı du;.unuluyor. 

Sof.ya : 8 - Bulgarca Zora 

gazetesi Stafani ajansından naklen, 

Türkiyenin lngiltereden on milyon 

lngiliz liralık bir istikraz akdedece

ğini ve bu hususta müzakerelerde 

bulunmak üzere bir Türk heyetinin 

Londraya gideceğini yazmaktadır. 

TUrk - lnglllz l•blrllil ve 
Dıılbosun seyahati 

Fransızca • Pari Sudr • gaze

tesi de • Türkiye ve B. Delbosun 

seyahati • nden bahsederek şöyle 
diyor: 

lngilte f:a - tte. Evvelsi gün 
Türkiye ile olan siyasi, iktisadi ve 

sevkulceyşi münasebetini takviye 

ediyordu. 

Dün, kendisinden biran uıaklaş
mış bulunan Portskize yaklaşıyordu: 

Türkiyeye gelelim : 

Bu günkü halde, Londra ve An 

kara birbirile sıkı bir iş birliğine 

girmekle iktifa ediyorlar. Bu İş bir· 

liğinin de sıklet merkezi Paristedir. 

Bu suretle, Türkiye B. Delbosun se
yahatinde muvaffak olmasını temen· 

ni eylemektedir. 

Delbos Bükreşte 
Delbosun Varşovada 
Leh milletine hitabı 

Bükrcş : 8 ( Radyo )- Fransa 

Hariciye Nazırı Bay Delbos Bük
reşe muvasalat etmiştir. 

Varşova: 8 (Radyo)- FranM 

Hariciye Nazırı Delbos Bükreşe 
hareketinden evvel Leh milletine 

radyo ile intibalarını neşretmiştir , 

Delbos bu beyanatında Varşovada 
ikameti esnasında gösterilen hüsnü 

kabulden memnun olduğunu , Leh 

Ulusunun Fransaya olan yakınlığını 
görmekle bahtiyarlık hissettiğini be

yan etmiştir. 

Paris : 8 ( Radyo )- Delbosla 

beraber seyahat eden Havas ajansı 
hususi muhabiri bildiriyor: Dell:ıosa 
Varşovadan Kurakovaya kadar olan 

seyahatinde Polonya Hariciye Na· 

zırı Bek de ıefakat etmiş ve Polon· 

yantn isteklerini kendisine bildirmiş· 
tir. Bu istekler şunlardır : 

Polonyanın fazla olan nüfusu 

meselesi için deniz aşırı bir müs
temlekeye muhakkak ihtiyacı var 

dır. Ham rnevad ihtiyacını temin 

ve iaşe yolunda Polonyaya bir mah

reç verilmelidir . Polorıyanın müs

temleke meseleleri etrafında Bekin 



Sahile : 2 Türksözn 

KADIN GÖZÜ iLE 

Donjuanların Ş~lh1Ülr \, ________________________ , _________ , 
7 plinı • 1 Bir fabrikanın ka-

\ zanı patladı 
Çapkın erkeklerin baş vurduğu 

usullar daima ayni imiş 

Nevyorkun en yüksek sosyetesi
ne mensup bir kadının çok 

enteresan bir yazısı 

Amerikanın en yüksek muhafi· 
line mensup olduğu zannedilen bir 
kadın erkeklerden nasıl saklanmak 
lazım g-::ldiğini şu suretle izaha ça· 
!ışıyor: 

Güzel bir kadının hayatında ne 
kadar zorluklar çektiğini tasavvur 
edemezsiniz. Bir parça güzel olan 
bir kadın daimi surette aldatılmak 
tehlikesi geçirir. Güzelliği kendisini 
heran mü~külata maruz bırakabıle· 
cek bir tehlikedir. ister vazifesi ba
şında, ister konser ve tiyatroda, 
isterse bir gezintide bulunsun, o ne· 
rede ise orası bir av sahası sayılır 

ve o sa hada Don juan'lar av pe~in
de ko~makla meşgul olurlar. 

Buna rağmen o kadar endişeye 
düşmeğe lüzum yoktur. Birkaç acı 

tecıübe ve kücük, büyük bazı ruhi 
yaralar erkek cinsinin aşk tatbika 
tını bize i'ğretmeğe kafi gelir. Er
keklerin esas itibarile a~k işlerinde 
icad fikirleri noksandır . Bir kanınla 

karşıya geldikleri zaman kullandık
ları tektik rkseriye aynidir, Bu u 

kiden de l:öyle idi, l:ugün de böy 
ledir. Eıktklerin kadınları ele ge 
çirmek istedikleıi zaman kullandık· 

ları metodlar yedi kısma ayrılabilir. 
Bunları birer birrr tedkik edelim : 

1 ~ · umar alı plan: Bu usul hiç 
bir şeyden haberi olmıyan kadını 

ilanı aık tufanına maruz bırakmak· 
tan ibarettir. Tatbikatta kullanılan 
vasıtalar iç çekme, yeminler ve va
idlerdir. Bunlara evlenme vaidi de 
dahildir. Evlenmeyivadedenler, ekse· 
riya )'a iktisadi vaziyeti . rinden ve 
ya haşla bir bağlantıdan dolayı ev 
lenmeye muktedir olamıyacak kim· 
seferdir. Akıllı bir kadın böyle bir 
kavalyryi der hal başından defet· 
mekte geçikmemelidir. 

2 Numaralı plan: Bu usulün ta. 
raftarları guya ruhları anlaşılamıy ' n 
erkeklerdir. En ziyade evli erkekler 
bu vasıtaya müracaat ederler. Ken· 
dilerin<! merhamet edrcek bir ruh 
aradıklarını söylerler. Dikkat ediniz, 
kadınlar! Böyle bir adamı hemen 
kendi ailesinin muhitine geri gön 
deriniz. 

3 numaralı plan ; Bunlar kavel · 
yelerdir. Hediyderle kadın gönlünü 
almağa çalışırlar. Bu gibi erkekler 
tehlikelidirler, çünkü kadın ruhuna 
nüfuz etmişlerdir. Böyleleri bilir ki, 
bir yüzükle, bir kürk manto ile ka · 
dınlara yaklaşmak, para teklif et 
mekten daha büyük biı tesir hasıl 
eder. Bu suretle 'hareket ~den erkek 
aşkını ve yahu<l aşkile kasteddiği 
şeyi hediyelerile izhar eder. Daima 
hissiyatından bahis açar, fakat iti 
raflarda bulunmaz. Bunula beraber 
kadın tar Jfında bir mukabele bek
ler , 

4 numaralı plan : Bunu kulla
nanlar ruh arkadaşlarıdır. Bunlar 
yukarıki tipteki erkeklerden daha 
tehlikelidirler. Hedeflerine daha bü· 
yük bir sabırla yürürler ve hiç acele 
etmezler Çünkü bekledikleri vaktin 
bir gün yaklaşacağını bilirler. Eve· 
la günah çıkaran papa rolönü oy · 
narlar, kadınların günahlarını itiraf 
etmelerini isterler. Bu itiraflar esna 
~ında aglıy;ın kadın gözlerinden a-

kan yaşların yakalarını ve gömlek
ı~~ini kirletmesine karşı göz yumar 
lar. Çünkü ağlarken dayanılan omuz
lara bitişik olan iki erkek kolu de· 
raguş için kadını kolayca sarıve
rir. Bu gibi baştan çıkaranlara karşı 
kadınlann alacakları vaziyet çok 
zordur. 

5 numaralı plan : Bunlar filozof
lardır. Başlıca silahları sözle kan
dırmak ve bir sürü dumanlı fikir fer· 
dir. Bu tip erkekler muhtelif sınıf 
lara ayrılabilir. Bir kısmı kadına şu 
şözlerle yakla~ır: "Hayat o kadar 
kısaJır ki, onun her anından istifade 
etmek lazım gelir. Halbuki akıllı 
lıir kadın bilir ki bahsedilen o ye
gane fırsat kendisi için belki her· 
kesten zuhur edebilir. 

Bu tip erkeklerin ikinci kısmını 
da güzel fikirlileri teşkil ederler. 
Bunlar bir sürü felsefi fikirlerle do 
ludur. En ziyade kullandıkları fıkir 
eski ahlak mefhumunun artık orta· 
dan kalkmış olması ve bu gün her 
kadının istediği gibi harekette ser 
bestbulunmasıdır. 

6 numaralı plan bu uwle müra 
racaat edenler her türlü neticeden 
ve mes'uliyetlerden kaçanlardır. Bun 
lar daha başlangıçta kadına ken
dinden ne kadar hoşlandıklarını iti
raf ederler, fakat bu itiraflarının sa 
kın kadına kur yapılıyormuş gibi 
telakki~olunmamasını, yoksa bir fe· 
laket -çıkabileceğini de ilui sürer
ler son kararı bu surette kadına bı 
rakırlar. istersen bana yol ver, İs
tersen beni kabul et, demek istsrler. 
Irk konuşmayı takip eden haftalaı a· 
da bu küstahlar ktkiklerini hiç de· 
ğiştirmemekle beraber, uzun müba 
heseler esnasında şikar !arına gittik· 
çe daha ziyade yaklaşmağa çalışır· 
lar. Kadının artık tam onun kolları· 
na atılacağı anda bu küstahlar gü
ya vidan azabı duymağa başlarlar. 
Yumruklarını göğüslerine vurarak 
bir daha göı ünmeınek üzere ayrıl 
mağa kalkışırlar. Fakat ondan son
raki ilk karşılaşmada gene bu bed. 
bahtlık rolünü oynamağa b?şlarlar, 

o kadar izdiraplı bakışlarla kadına 

bakmağa başlarlar ki kadın kendi 
leriııe acıyarak kollarına atılır. işte 
bu tip erkek muradına nail olmuş
tur, fakat her türlü mesuliyelleıı a
ricjir. Çünkü son dakikaya kadar 
çekinmiştir. 

7 numarlı plan: Bu usul, kurban 
edecek kadını sarhoş etmekten iba· 
rettir. Bu suretle hareht edenler 
kaba ve ahmak erkeklerdir. Bu gi
bi adamların çarçabuk elde ettikleri 
neticelerden rezaletler mevzuu bah· 
sedilmeğe bile değmez. 

Kadinları elde etmek için erkek· 
!er tarafından kullanılan usullerin 
başlıcaları bunlardır. Tabıi her mem· 
lekete göre bunların incelikleri de 
değişir. Erkeklerin, baştan çıkarma 
usullerinden bazılarını birleştirmele
ri de mümkiindür. Fakat Don Juan 
denilen şahıslar umumiyet itibarıle 
sayılan tiplere mensupturlar. Yalnız 

· sekizinci bir tip daha vardır ki o 
da kadını kaçıran erkeklerdir. Fakat 
bunlar ilk ve orta devirlerde yaşı 
yorl.ırdı. Sekizinci tiple diğer yedi 

1 

1 Şehrimiz mensucat fabrikaların· 
dan Malatya bez ve iplik fabrika· 
sının, dün buhar kazanı patlamış· 
tır . 

Dün bu fabrika amirliğine mü· 
raca at ettik. Verilen izahata göre, 
hir zarar husule gelmemiştir. Ka
zanırı patlama sebebi de malum de· 
ğildir. 

Büyük şihirlerde
ki İtfaiyeler 

Memleket itfaiyesinin hazar 
ve sefer ihtiyaçlarına uygun bir şek
le konması için Dahiliye Vekaletin
ce bir kanun layihası hazırlandığı 
yazılmıştı. Bugünkü teşkilat harp 
zam1nındaki ağır vazifelere kafi gC:
miyeceğinden, seferberlik ve harp 
zamanları için bir ihtiyat itfaiyesi 
teşkil Pdilecektir. 

Layihada Ankara, lstanbul, iz. 
mir gibi büyük şihirlerde kurulması 
lazım gelen otomatik ihbar tesisatı 
hakkında maddeler bulunacaktır. ls
tanbulda bu tesisatın beş milyon 
liraya malolacağı tahmin ediliyor. 
Bunun masrafı bina sahip ve kira
cılarından taksitle alınacaktır. Bina· 
!arın büyüklüğüne ve kıymetine gö 
re elli kuruşla dört lira arasında pa· 
ra alınacaktır. 

Umumi yerlerde 
konferanslar 

Halkevi her kış halkın oturdugu 
kahvelere öğretmenler göndererek 
yurd işleri hakkında konuşmalar yap 
tırıyordu. Haber aldığımıza göre bu 
yılın kon!lşmaları önümüzdeki tutum 
ve artırım haftasında başlıyacaktır. 
Yapılacak konuşmaların sayısı )Üz· 
den aşağı olmıyacaktır. 
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Gök yüzü kap:ılı. Hava çok ha- · 
fif rüzgarlı, en çok sıcak 1. 7 santi· 
gı ad derece. 

Yugoslavya İt lyaya 
harp levazımımı 

edecek? • • 
sıparış 

Londra: 8 (Ra lyo) - Tayınisin 
yazdığına göre, Yugoslav B•şvekili 1 

ve Hariciye N.ızırı Dr. Milan St l 
yadinoviçin ltalya seyahatı dört gün 
sürücek ve Yugoslav Başvekili 1 
seyahatinin dördüncü günü lıalyanın · 
mühimmat ve tayyare fabrikasını 1 

gezecektir. 
Times gaz~tesinin Roma muha

biri, Yugoslav Başvekilinin, ltalya· 
yı ziyareti münasebetile Yugoslavyanın 
yakında ltalyaya harp levazımı si
pariş edeceği havadisini veriyor. 

Bu teşebbüsün esası, u ıdan on 
beş gün evvel Yugoslav askeı i he· 
yetinin !talyayı ·ziyareti esnasında 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

tip arasında bir fark varsa o da 
sekizincide kadının ilk andan itiba

ren erkeğin maksadını aıılamaşıdır, 

1 

1 

Kömür buhran ve ihti
karı son bulmalıdır 

Kömür, 
temin 

odun ihtiyacı kazalarda 
edilmiş bulunuyor! 

------·------
Yeni Orman .Kanunu mer'iyete 

girdikten sonra yakacak hususunda 
projeler hazırlanmış ve bu hususta 
alınması icabeden tedbirler, alaka · 
darlara bildirilmişti. Kış mevsiminin 
girmesi ve soğukların ba~laması ile 
şehirde hala kömür ve odun buhra 
nı devam etmektedir. 

ı · kazalara bol bir ''şekilde ruhsatiye 
vermiş bulunduğundan kazalar kö· 

mür ve odunu kafi miktarda hazır-

l'u iş hassasiyetle takip edilme 
lidir. Her sahada büyük bir hususi
yeti olan Adaııamızda kömür ve o 
dun buhranını halletmek ve halka 
ucuz bir fiatta .brıl odun ve kömür 
temin etmek için henüz çareler ek 
sik değildir. Ba gün, orman idaresi 

ı lamışlardır. Bilhassa Kozan, Dört· 

yol, Osmaniyede hazırlanmış kömür 
vardır. Ancak buradan gidecek tüc 

carlarımızın şehrimiz için odun kö
mür getirmeleri lazımdır. 

Netekim belediyemizin bu vadi
deki hareketinin pek yerinde oldu · 

ğu görühıüştür. Yalnız sık sık ka· 
zalardan bolca kömr celbedildiği 

takdirde buhran ve ihtikar tamami · 
le ortadan kalkmış bulunacaktır. 

Dün akşam bir 
cinayet oldu 

Sinemadan çıkan bir adamın 
Üzerine atılan iki kişi .. 

Mütecavizlerden biri mehmedi 
tabanca ile karnından vurdu 

Dün akşam üzeri saat 16 sırala ı nema kapusuna çıktığı sırada iki de 
rında Asri sinema önünde bir cina likanlının hucümüne maı uz kalıyor 
yet olmuş ve bir adam tabanca ile ve bunlardan demirci Mustafa ismin· 

yaralanmıştır. Hadise etrafında al. deki genç tabancasını çekerek Meh 
dığımız malumatı aşağıya yazıyoruz: medin üzerinde ateş ediyor. 

Reşadiye mahallesinden Ali oğ Çıkan kurşun Mehmedin göbe-
ltı Mehmet, sinema seyretmek üzere ğiııe isabet etmiştir. Kavğaya hemen 
Asri sinemaya gidiyor, bir müddet \ polis yetişmiş ve suçlu yakalanmış 

filmi seyrettikten sonra canı sıkılı· 1 tır. Yaralı Mehmet tedavi altına a 
yor ve gi_tmek istiyor. Mehmet, sı- ı lınmıştır. 

Dokuz tayyare 
Nankini bombard 

man etti 

-1311 inci Sahifeden Artan-

bir hazırlık şeklinde yaptıklarını 
beyan ediyorlar. 

Tokyo : 8 ( Radyo) - Bahriye 
Nazırı Yuvayi, Hariciye Nazrrı Hi- 1 

rota ve Harbiye Nazırı biı toplantı 
yapmışlardır. Bu toplantıda Nanki

nin sukutundan sonra alınacak ted 
birler görüşülmüş ve 1 nparatora 
arzolunmuştur , r 

Pı.kin : 8 ( Radyo ) - Japon 
ordu,.u kumandanı , Çinlilerin Sarı 
nehrin sağ sahilinde ve 400 kilo

metr~ uzunluğunda yeni bir müdafaa 
hattı kurduklarını beyan etmektedir. 

Bu ye .ıi müdafaa hattında yirmi iki 
Çin fırkası bulunmaktadır. 

Vaşington : 8 ( Radyo ) - Bir 
çok harp sanayi teşekkülleri , para 

mukabilinde Çinlilere silah vermek· 
tediıler . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

istikamet eczanesidir 

Sovyetlerde 
Mareşal Bluheri zehirle

mek istemişler 

Dört ki~lnln öldüğü, Yagodanın 

kur.una dlzlldlğl blldirlllyor 

Paris : 8 (Radyo) - F ran~ız 
gazetelerinin yazdığına göre. maiye 
tinde yüksek rütbeli dört erkanı 

harp zabiti ile birlikte Sit-ıerya şı. 

mendifer hattında seyahat edrn sov

yetlerin Uzdk Şark orduları umum 
kuman·ianı mueşal Bluher ile ar 
kadaşlarına suikast yapılmıştır. Ze 
hirlenen b~ş·kişiden dördü ölmüş, 

mareşal kurtulmustur. Ölenlerden 
birisinin adı Albay Pptlindir, 

• 

Gençlik 
Ankarada 

Alman 
Şefi 

Ankara : 8 ( Radyo ) -Alınan 
yanın Gençlik Terbiye Dairesi Re 
isi Fon Şirah bugün tayyare ile fs 

tanbuldan şehrimize gc imek üzere 
hareket etmiştir . Nazır Şehrimize 
geldikte>n sonra doğruca Çankayaya 

giderek defteri mahsusu imzalıya 

caktır . BuradJn dönüşte Kültürk 
Bakanı Saffet Arıkanı ziyaret ed..:· 
cek ve bu ziyaret iade edilecektir. 
Akşanı Maarı( Cemiyeti, Fon Şirah 
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Hayvan cennetı · 
h' bir 
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? B dedır 1 
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kaç tane 
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lstanbula hareke! e 
Bükre~e gidecektir ' 
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lvtacaristandan Röportaj 

En gamlı millet 

Macaristan 
udapeştede 

binlerce 

açılan Gülüş mektebi 

talebe topladı 

Güliimsemek öğretilir mi ? He- \ 
~İıııiz bi'iriz ki gülümseme bir vesile 
değildir. Ancak içten gelen bir psi· 
kolojik halin neticesidir. insan bir 
lakırn tesadüflerin ıuhonda husule 
~etirdiği hoş akisler dol • yısile güler 
~~nlar, isterse göz vasıtasile dimağa 
ın ikas eden harici alemin hoş man 
ıaraları, isterse kulak vasıtasiyle yi · 
ne dimağa akseden münasip fıha 
lar olsun, nih1yet hatıratın dimağa 
nakledileceği memnuniyet doğumcu 
tesiınler veyahut geçmiş zamanın 
hadiseleri insanı güldürür. 

Fakat Macar psikoloji profesörü 
katiye bu fikirde değildir. Profesör 
gülümsemenin içten gelen bir arzu 
°.lınayıp bilakis dudaklar vasılasile 
0ğ-renece ğimiz bazı urnllerin dimağa 
tesir edip insan üzerinde memnuni
Yet doğurduğu iddiasındadır. Macar 
P~ofesörü daha ileri giderek giilme· 
nın tedris ile elde edileceğini ilan 
ediyor ve bu maksadı temin için 
Peştede bir mektep bile tesis etmiş 
bulunuyor. 

zunluğu ve matemi gülümsemeyi u
nuttuklarından ileri geliyor! 

işte macar psikoloji profesörünü 
"Gülümsemek mektebini., tesise sev· 
keden fikir bu olmuştur. 

Bu mektebe her sınıf ve vaşta 
insan kabul edilmektedir, Fakat asıl 

maksad yeni Macar neslini neşeli 

bir hale getirmek olduğu için genç 
kız ve erkekler tercih edilmektedir. 

Mekt•be kabul edilenlerin Macar 
milletine mensup bulunması şarttır. 

Çünkü mektep " milli Macarlık 

mefkuresile " tesis edilmiştir. Ya· 
bancılar yalnız' samiin sıfatile kabul 
edilmektedirler. Bundan da maksat 
bü _usulü, yani gülümsemeği öğrenip 
kendi memleketlerinde yaymak için
dir · 

' 
Öyle ya eğ er bütün dünya in 

sanları giilmegi bilseler hayatın dai 
ma iyi cephesini gösterecekler, bu 
suretle ortadan kin, nefret kalkarak 
mn~•arebelere meydan kalmazdı . 

Şimdi bu " gülümseme mekte
bi .. nedir ve nasıl çalışıyor ? Bunu 
tetkik edelim : 

Türksözll 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

1 - Dış memleketler için Abon 
bedeli değişmez yalnız posla masrafı 

1 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

Kiralık ev 

Ocak mahallesinde ikinci çık
mazda dört odalı mubah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

!stiyenlerin idaremizde 
Nabiye müracaatları. 

Fuat 

c. 

Kiralık hane 

Beş Kanunusani mektebi yanında 

itfaiye sokağında 125 numaıalı ev

de iki oda kiralıktır. Talipleı in !da 

rehaııemize müracaatları. C. 

Alsaray 
Sineması 

BU AKŞAM 

Adana Ziraat mekte 
bi Müdürlüğünden : 

1 - Adana ziraat ve makinist 
mektepleri talebesine yaptırılacak 
hariciel bise için 316 ıne,t~eJesha. 
ne fabrikasının 158516 kalite numa 
rasında gıri renkte ve beher metre
si 510 muhammen bedelli kumaşı ile 
115 takım elbisenin kol astarı, tela 
ve seteni terziye ait olmak üzere 
beher takım 800 kuruş muhammen 
bedelli dikimi ve 115 çift iskarpinin 
beher çifti 560 kuruş muhammen 

bedelli olmak üzere 27 ' 19/937 tari 
hinden itibaren 13/12/937 Pazarte· 
si günü saat 14 de eksilmeleri ya 
pılmak Üzere 17 gün müddetle açık 

eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Eksiltme Vilayet Ziraat 

müdürlüğünde toplanacak komis· 
yon tarafından yapılacaktır, 

3 - Kumaş, tela, astar, set en 
ve iskarpin nümune ve şartnamesi 

mektepte mevcut olduğundan istek
liler bu müddet zarfında tatil gün· 
!eri müstesna olmak üzere her gün 
mektep müdürlüğüne müracaat edip 
nümune ve şartnameyi görebilir. 

ler . 
4 - istekli olanlar 2430 sayılı 

kanunun 2,3 maddelerindeki vesaiki 
yüzde yedi buçuk nisbetinde dipo· 
zitelerini mal sandığına yatırarak 
ih~le saatinde komisyorıda hazır bu 
lunmaları ilan olunur. 8752 

28-2- 9-11 

Zayi senet 

A:lana Maliyesinin 62 maaş ka· 
yit numarasındaki resmi senedimi 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Sahife : .'J 

ASRi SiNEMA 
Talep ve arzu .. . 

uzerıne 

Bülbüller Öterken-Tarzan kaçıyor 

Filmlere ilaveten : 
Filmleri devam ediyor 

Büyük Ege Manevraları 
Sesli ve sözlü 

Cumhuriyetin Ondördüncü Yıldönünıünün 
Ankarada merasimi 

Yunan Başvekili Metaksasın Ankarayı ziyareti 

................ ~...._ ....... ...._ ... ....__...,...._..._ __ ..._ ............................................. .... 
; Pek yakında : i 

ı As~: iki sinem~}b~r~~a Y i 
i Rus Japon muharebesi ı 
İ Türkçe sözlü muazzam fılm ~ .................................................................... , ......................................... . 

Telefon 250 

Müjde 

Sinema 8,30 da başlar 

8759 
ASRI 

Müjde Müjde 
Çocuklarını gübüz ve neşeli yetiştirmek isteyen annelere. 
Müşterilerini memnun etmek ıırzu 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. lbrahim kantarcı 

Mektebin ismi "Giilümseme mek· 
lebidir" Profesör bu mektebi iddia. 
sına göre ·para kazanmak için de 
tesis etmiş değildir. Fikrince yeni 
Macar nesli muharebelerden, iktisadi 
~uhrandan vesair bir çok milli ve 
ıçtimai sebeplerden büyük talihsiz 
liklere uirayarak bedbinliğe düçar 
olmuş; her türlü eğlence, sevinç ve 
hayatın mtmnun edici hallerini unut. 
tııuşlardır. Gazetecilere verdiği be
Yanatta profesör maksadını ıu suret 
le· anlatıyor: 

Dudaklar sun'i vasıtalar ile gü · 
lüııısemek teşennücüne göre talim 1 
ettiriliyor, Bunun için muhtelif bant 
lar tatbikjolunmaktadır, Ba bantlar 
dud~kları ve a2zı muayyen bir va· 
ziyette tutmaktadır . 

Fevkalade heyecanlı ve çok hissi 
bir film sunuyor 

1 8762 2 3 Tarsus kapusu Ne. 12 ticaret evı 
Kayalıbağ mahallesinden '·---------------------------

- Eskiden memleketimiz dün· 

Yanın en mesut meml eketi ve aha 
lirniz de Avrupanın en neş't!i insan. 
ları sayılırdı. Filhakika öyle idi de .. 
Peştenin neresine baksanız saadet 
Sevinç v~ keyfin hüküm sürdüğünü 
&Öıürdönüz. ihtiyar, grnç, kız, er hk 
herkçsin yüzünde istisnasız bir sevinç 
okunurdu. En ehemmiyetsiz şey İçin 
gülerler ve bu gülümsenıeıı'n diğ er· 
!erine de sirayet ettiği için herk<'S 
se,inç içinde bulunurdu. Bir deşim
di akınız: Göreceğiniz insanların 
hepsi mahzun. Gençler ihliyar gibi, 
kızlar matemli .. insan bunları görün
ce mut!.ıka Bcştelil,rin gülmeyi bil· 
•nediklerine hükmeder. Bu da çok 

doğrudur .. Bugünkü Macarların mah ı 

Brntlar yumuşak lastiktendir . 
Burun ve çenenin etrafında bir daire 
çevirerek başın arkasına bağlanır
lar. Mektebin içinde sabah ve öğ
leden sonra bantl~r insanın yüzüne 
tatbik olunmaktadır . 

1 

Kadın ve Şeytan 
Yahut 

"Kancık arkadaş,, 
Viktor Maklaglen tarafından çev 

1 rilen bu harikayı herkese tavsiye 
ederiz 

Bazan uyku esnasında da bu 
bantlar bağlanır. Fakat bu bağlan-
mak rastgele drğildir. Meşhur res· Filme ilaveten : 

sanıların eserlerinden seçilmiş meş· Büyük Ege Manevraları 
hur büyük adamların elli t~rlü gü· Sesli ve sözlü 
lümseyişle ı i gözönünde tutulup meş-
kedilmektecli'. Cumhuriyetin on dördüncü yıl dö 

nümünün ANKARADA merasimi 
Birinci derecede meşkedilen 

" Rooseveltin .. gülümsemesidir . 1 Yunan Doş v~kili Metıksasm 1 
Hakikaten bugünkü Amerika Cum- Anka•ayı ziyareti 
lıurreisinin gülümsemesi nikbinliğin Telefon. 212 

bir remzi halini almıştır. -------~--8_7_7L,_ 
Mektepte meşkedilen elli türlü 

giilümsemeden birisiıi talebe kendi 
başına ve içtimai mevkiine göre 
seçer ve bunu talim eder . Gülüm· 

8777 Ölü Sadık kızı 
MAH PEYKER 

Seyhan Nafia 
ğünden : 

müdürlü-

Eksiltmeye konulan Adana Do
guın Evinde yapılacak ( 3186) lira 
(43) kuruş keşif bedelli Mutbah ve 
ameliyathane inşaatına istek çık na
dığından pazarlıkla verilmek üzere 
müddeti 23- 12- 9:57 tarihine mü· 
sadif perşembe günü saat on bire 
kadar uzatılmıştır . isteklilerin bu 
tarihte ve keşfini görmek için de 
İs! ediği vakıtta Nafia Müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

8750 28-2-8- 12 

• TAN 
semeyi öğrendiği inceden ınceye 

yapılan imtihan neticesine anlaşılan 
mektebi bitirmiş olur. o o • 

QJJ ır ~@[[ wu© • ~ Sineması 

BU AKŞAM 

Zengin bir proğram takdim 

'diyor 

E:GE İZMIR Manevraları 

' 

Mektebin esas programı bu ol
makla beraber talebeye her gün 
dahilde ve hariçte hayatın zevk. 
(eri hayatta muvaffak olmak için 
gülümsemrnin ehemmiyeti ve gü 

1 ltimseı ken alınası lazın olan vazı
\ yetler için nazari dersler de veril 

mektedir. M,c, rJar bu adamı ciddi 
telakki etmeğe başlamışlardır. Otel 
ciler, . ıic.ret müesseseleri vesaıre 

Tamamen manevra yerinde sesli 
ve sözlü olarak fılrııe çekilen 
1500 metroluk büyük müstesna 
rnilli film. Kahraman ordumuzun I garsonlarını, müstahdi ıılerini, satı 

ve 1 cılarını bu mektehc gönderip giil 
mek öğretmekted i rler. 

-~anlı menkabesini seyredecek 

ULU ÖNDER 

ATATURK 
ün sesini işiteceksiniz 

( DENİZLER PERİSİ ) 

1 Bunlardan başka bir çok ser-
best meslek erbabı, üniversitelerin 
kız ve erkek tal<beleri de mekte. 
be teveccüh göstermeğe başlamış 

l lardır. Taras bulba Kahramanı · "G 
JEAN PIER AUMON . VICTOR Macar profesör tesis cttiğı ü 
f'RANCEN. MARCELLE Cihantal 1 liimseme mektt bi,; saye>irde mem· 

; leketine hayat neşesı vereceğine Tarafından yaratılan bir sil· 
per film 

Pek y•kında : Franzıska G"al 
ALTUN KELEBEK Filminde 

Dikkat : yerlerinizi erken te. 
min ediniz. 

emin bulunmaktadır. -
Kaçakçılar vatan 

hainidir Telefon :87~; . 266 [ 

...,,,..,....,.,._ __ ...., .......... -"!"_ ._~- ' :..-------·.,,..------------~ 

VüeüaüilüZ· bir tehlikenin yakl~t~ını h;;ıber veriyor ' 
p..• • .... \ 

G·rip! 
. . ~ 

Hemen ASP 1R1 N ; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların ·emniyetli -ilacı~ ASPiRİN alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

.. . 

~~ 

görecel-siniz. 
" 
ısrarla B 

A 
BAYER 

E 
R 

isteyin iz ı 
20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her şeklin üstündeki (& markası aldığı~~ malın 
ha.kiki olduğunun ve iyi tesirinin ııarantisidir,• 

J 1 - .ı6 8615 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 
f< <UUlll f\o .. ~:J();l Kabul tarılıi : . /l(ı/ l'.ITi' 

DÜNDEN ART AN -
A) Münferid tecil miiracaatları ilgili borçlunun bulunduğu yerin Ban. 

ka şube veya ajansına yapılır. !3u müracaatlar şube veya ajanslarca, ica· 
bmda mahallin ziraat müdürlük memurluklarından malumat alınmak su· 
retile tahkik olunduktan sonra Banka Umum Müdürlüğüne gönderilir. 

B) 2000 liraya kadar olan borç tecilleri hakkında Umum Müdürlük. 

çe re'st n karar verilir. 
C) 2000 liradan yu'<:arı teciller Banka idare meclisinin kararile 

yapılır, 
Ç) Bir nalıi ı e veya kazanın umumuna veya büyük bir kısmına aid 

mıntakavi tecil talebleri vilayet idare heyetinin rııucib sebebli mazbata
sı üzerine Bankaca icra Vekilleri Heyetinin takdirine arzolunıır. 

D) Münfuid veya m ıntak;;vi t•ciller için \Uku l·ulan n.üracaatlar 

11 , ticelendirilinceye kadar rehnin paı aya çevirme takibleri Bankaca dur

durulur. 
Bu hükiiınlır dahil nd ! yapılan tecillerin diğer şekil ve şartları Ban 

ka tarafından ayrıca kararlaştııı'ır. 
Madde 48 - Türkiye Cümlıuriyeti Ziraat Bankası Şube ve ajans· 

!arı gere\; kendilerine ve gerekse diğer şube ve ajanslara taallük eden 
her türlü dava açmağa ve takiba tı ifaya ve bu babda vekaletname itası· 
na ehildirler. 

Banka veya şube veyahut ajaslarının avukatlarının icra dairelerine 
tevdi ettiği salahiyeti natık vekaletnamenin bir nüshası, vekilin <Jz!ed:!di
ği Bankaca icraya tebliğ edılmedikçe takibatın kaffesinin icrası için 

muteberdir. 

Madde 49 - Bankaya terlıin olunan menkul ve gayrımenkul mallar 
nevi ve mevkiin · göre Bankaca lüzu~ı göriildüğü takdirde mutlaka Ban 
kanın kabul edeceği bir miiesseseye sigorta ettirilir. Sigorta muameleleri 
borçlu veya rahin ta•afından akdedilerek poliçesi Bankaya ciro edilir 
,-~yahut p<im ve masrafı boçluyı aid olmak üzere doğıudan doğruya 
Bankaca yapılır. Banka ancak alacağı ile foiz ve ttferruatını koruıacak 
ni.>bette sigorta akdedebilir. 

FASIL : X 

J/ıınfı}et/er rr miisn ıı rlrln 

Madde 50 - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasının çiftçiye ve Tarını 
kredi ve satış kooperatiflerile birlıklerine yapaca~ı her. nrvi kredıler mu· 
amele vergisinden muaaftrr. Bu kredi muamele\erıne aıd ala~ak sen~dle
rile bu kredilere müteferri bilumum senedat, evrak, vesaık ve kuyud, 

'8303 ( S O N U V A R ) 
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Türkıözft 
~~:..........~~~~~~~~~~~~~.....--~~~~~~~~~~~ 

s,iyın abonelerimize 
~haife ; 4 9 Kanunuevvel 1937 _4 

B M l 1 . ,ı,-------------------, -----
orsası uame e erı 

~--------------~P~A~M~U~Kl'l""'"v-e~K"Ö~Z~A:--·---~---------: 1 
Adana 

CiNSi 
Kilo Fiati 

En az 
K. S. 

En çok 
A. S. 

Satılan miktar 
Kilo 

~ Kapımalı pamuk =-- - -========~ 

Piyasa parlaiı • 25 -25~50 __ 

Piy~sa temizi .. ---------
iane J 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 36,50-- 37 

YAPA GI 
Beyaz 1 

--,;S,..,iy'ah------'ı-------- --------

ÇIGIT 
Ekspres ---,-

1-:--"------- -----ı---- ---------iane 

Yerli "Yemlik., ı 
ı--.,--,,"T""o_,h-u-m7Iu"k-.,-- 2,75 --J--

:-1 lJ B U B A T 
Buğday Kıbrıs _ _ _____ _ 

., Yerli --- _3_,s_o _ _ ___ _ 
-------Men tane 

" -----ı-----1 
Arpa 
Fasulya 

·-~_.,,._ ______ , ____ ------ ----------· 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

1-.,...,~.,-,------1----1------:-------Keten tohumu 1 
,-~M_er_ci_m_ek _____ 

1 
____ ,ı--------,~~------

Susam 

UN 

' f .. •t.ı. ( .,y\ ..... ' ''"'' ,,,,1., 
· ~ •• • • t r • .ı, 

·1ır , rı.n 

~~-·--.. _____ _..,_.._~\:"r.:!'- ~ 

jMatbaacılıkj Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarmda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk · 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz dalıa kıymet

lenecektir. 

Kütüplıanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· 

sinde yııptırıuız. Nefis 

t LAN 
* 

T A B 
* 

KİT AP 
* 

C İL D 
* 

GAZETE 

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

Resmi curak, ced
veller, 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 . 

Türksözü matbaa
sı "Türksözünden. baş. 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabedrr. 

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

Mevsim do\ayısile evlerini değiştiren sayın ab0: 

nelerirmizin gazetelerini mu~tazaman alabilınelerı 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatbaaınıııı 
bildirmelerini rica ederiz . __ ____________ ...... __ ._. ____________________________ __ 

Y eı_ıi po~tahane karşısında 

Diş Tabibi , Yusuf Hüsnü Başarır 
lıaçla sinir almayı hassa.ten iğne ile hissi iptal ederek diş kes"_'.e~ v~ 

sinir almayı maziye bır~kmıştır . . Hastanın sıhhatini tehlikelere duşure 
1 

müteaddit mahzurları dolayısile bu günkü diş tababeti iğne yapılmadan 
VÜcudİ:la muzır bir madde ithal etmedtn azami Eekiz dakikada ıztırapsıı 
dişi kesen, sinirini alıp o anda dolduran, dişi çıkaran, dişi beyazlatan. çr·ı 
kilecek apseli ve kistli dişleri tedavi ile kurtaran yeni ve son bir ıedaV 
usulünü ideal diş tababeti meydana getirmiştir. 

Rontkene terfik ' ettiğim ve hastalarımın sıbhath rının koru} ucusu ~-
G .. rııe• 

lan bu son tedavi ile muayenehanemde çalışmağa başladım. oı 
arzu edenlere muayenehanemde bu tedavi gösterilir. 

8761 3-10 
"""" ~--------------.... ----------------·-------=·----.... ---

ı 
Dört yıldız Salih t 650-725 

t ~-:--~-------
k uç ,. .. ı 625 Bütün dünyada şöhret kazanan ·Radyolar ucuzladı 

' 

r 
1 

;ıs ~ ı Dört yıldız Doğruluk -6=so __ _ 
~ ~ 'ı ü"'ç,_.,.,~·'-· -----"":__ ____ 1600--
:si ~ Simit .. 1 900 
:i< ~ 1 Dört yıldız Cumhuriyet 675 
C'I <>-- --
r~ ı uç ., ,, 

1
_6_2_5 ___ 

1 
Simit ,, ___ _,_ ____________ ~--------~· 

Liverpol T elgraflan 
8 I 12 I 1937 

Santim p,,.. 
Hazır 1 4 1 62 
!k. Kanun vadeli 4 1 49 

~-/54 Mart vadeli 
Hint hazır 3 l_Q2_ 

7 86 Nevyork 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Liret 1 ı=l 98 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 23 57 
Sterlin ( İngiliz ) 624- 00 
Dolar ( Amerika ) 80- T2---- -Frank ( İsviçre ) 

sız DE ; BENİM GiBi 

4 
• 

MI - . ., 
r 

K . 

Whizmarka 
Mo!Jr, Amortisör, ldrolık fren, Mafsal YAGLARILE radyator lehimi 

temizleıneğe yağı •. otomobil cılası daima ucuz olarak. 

7967 85 

' KAY ADf.LEN A • 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

Ş. Rıza İşcen Yeni Mağazada 
Satılmaktadır 

Belediye civarında, Adana 

k • 
fA, 

_y 
A 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN ıçınız . 

KAYA ·o El EN 
KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
!arı ve gazozları e
vinize kadar gönde. 
ri!ir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

• 
1 

KA YADE.LEN gdzollarını alııken ~işrlcrdeki kırmızı ( KA YADE 

\ 

, LEN) tapalarına dıkkat edi~İ7. KAY P Dl- LEN Tıan~itleri: Mersin ve 
Adana KA YADELEN d~pola~ıdır. Biiyiık daıııacanal~r : 100 kuruşa ev-
lerinize gönderilir. .. 

• 
• 

: MÜRACAAT : Rıza 5, l h Saray 

( Telefon No: 265 ) 

iÇiNiZ! ... 

7 -30 

j 

t 

·~~~------~------~-----------· 

- or. Muzaffer Lokman -
Hastalarını her gün · 2::.ki Lnuayenehanesinde 

kabul etmekted:r. 

= 

1 Menbadan Ka;ad d en nakleden vagunlar her sefcıdc Kay•dcleıı suyu ile 
yıkanmaktadır . 8495 86 

-=~;;.;;;.;:.:.;.:;;;;;;;.;_;,~~-_..;:.:.:.:;....,-..-------------. ;,"' -

,, 

r \. 

TiR 
• ORKiYE i~llAN~I 

32 3 

Ksa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alan 
parazitsiz, tabii, güzel ve latif se~· 

li radyolar ancak Sahibinin Sesı-
100 lira mukabilinde ve bir • 

nın . 

sene vade 
kabildir. 

ile sattığı radyolarile 

1 

ı . 
' 

' 
Satış yeri Belediye karşısında Yeni N'ağaıll 

Ş. Rıza lşcen 
60 7967 

·rot11k.~ 
diyip geçmeyin 

• Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

• • iste 

grıp ' 

böyle başlar ! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P i R 1 N · alınız! 

ısrarla 

isteyiniz! 
~splrin'in tesirli ve hakİki olduğunu· EB markası garanti ıs!_er. 

: 

... l!J ... I"":"_-..._. • ,, 

sar,_nahrken dışında ve tabletlerin üstünde 
. EB jıı)rka11nı'!. bulunmasına dikkat ediniı. 

• 

10-26 8715 

' 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adıma Tiirksöıü matbaası 

ı 
i 

-


