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SAHiP ve BAŞMUHARRiRi 

Kunıluş Tarihi 

l Klnunusanl - 1924 

ADANA: 

•• •• 
Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk.. 44 

Büyük Şefimiz yurdiçi seyahata 

1 
\ 

Cumartesi 

13 Teşrinisani 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı : 3980 

5 Kuruş 

çıktılar 
Atatürk Elazizde -----1--T-ür-k--Fransız dostluğu inkişaf yolunda 

1 
l 

ı\nkara :12-( r-el-efo-nı:)---su-··yu-'kşefimi• Aıa- I "Dostluğumuz Atatürk ün işareti 
D bugün saat tanı altı da Başvekilimiz Cali:.I Ba- ı d •• •• kt d • 

o 

eP ~ ilhiliye vekili ve parti genel sekreterimiz Şük- y o u n a y urum e e 1 r'' 
\aya, Nafia vekilimiL Ali Çetinkaya ve Sebiha 
Çeıı Sivas - Malatya - yolu ile Elazize teşrif et

, ttdir. Büyük şefi ve refakatında bulunan vekil
li İli garda vekiller, mebuslar ve an karalılar ha
Q·~ teşyi etmişlerdir. 

11Yiik Şefimizin bu seyahatı on beş gün kadar 
-ın. edecektir. 

1'KACAK BUHRANI ·ı.Jt 
ı• ~ 

:ıı' ~elediyemiz ihtikarı önlemek 
için kömür getirtti 

~lkımız 4-4,5 dan kömür alacak 

Dük ve ou,es 

Dük dö Vindsör 
kiliseye kabul 
edilmemiş 

Paris : 12 (Radyo) - Mütarrke. 

nin yıl dönümü müııasebetile Paris. 

teki Anglikan kilisesinde yapılan 

Ayin de bir çok lngilizler olduğu 
(halde, Kilise rahibi Dük dö Vindso 

run gelmesini istememiştir. Bilhasa 

"1ür ihtikarının İÇ yüzü rahip bu hususta Diik.~n kendisine de 
1 racada bulunarak kılıseye gelme 

)' ~ ~ld ı· .. ığımız ma umata gorc ; 
llıil, Halkın kömür ihtiyacı 

1 süratle harekete geçmiş, 
· .ır..rşılamak ve ihtikarı yok 

tıJııılçııı kömür işile bizzat alAka. 

Karaisalı Orman memurlutu Bo· 
zantının Anahşa köyü ve Belemedik 

datlarından kömür kesmek için üç 
kişiye ruhsatiye vermiştir . 

Yapılan tetkikata göre kömürün 
sekiz kilosu 11 kuruşa mal edilmek· 

Cmesini söylemiştir. Buna da sebep 
Dükun kilise kaidelerine aykırı ola 

rak evlenmesidir. 

Ayinden sonra kilise rahibi t. le
fonla Vindsoru bulmuş ve ona kili· 

sedeki ayin hakkında izahat verdiği 

gibi kendi şahsi mazeretini de beyan 

ederek gücenmemesini rica etmiştir. 

Hariciye Müsteşarımıza Lübnanda büyük 
ziyafetler, su vareler verildi 

Suriyedeki seylabın zararı 

İki milyon lira 

Şam : 12 (Türk ~özü muhabirin· 

den) - Resmi istatistiklere göre 
seyliip felaketinde yıkılan evlerin 

sayısı 2000 dir. 

Maddi zarar iki milyon m.ıııanlı 
altını takdir edilmiştir. 

Akdeniz kontro- 1 
'tuna İtalya da 

başladı 

Londra : 12 ( Radyo ) - Nyon 
itilafı mücibince bu sab .. htan itiba 

re'l ltalya hükumeti de, Akdeaizde 
emniyeti koruma ve kontrol işine 

iştirak etmiş bulunmaktadır. Kırk 

kadar ltalyan gemisi kontrol vazife· 

si görmektedir . 

---·······----
Numan Menemencioğlu 
yarın Şama gidiyor 

Numan MenemencloOlu Kont dö Mal'teı ııq:h başlamıştır. Bu cümle· 
ı, D~ Belediye, Osmaniyeden 
' h 0rtyofdanda iki olmak üze• 
ltııı~llllede dört vagon kömür 

S~ ~ 1tlir. Bu kömürler bugün ve 
~ lehrimizde 4 - 4,5 kuruş· 

11 llıııza parekende olarak sa· 

~-' ~ 

tedir. Fakat ruhsatiye sahipleri Bo. 
zanlı teslimi Adana tüccarlarına kö. 
mürün sekiz kilosunu 35 kuruşa ver
mektedirler. Bozantıda da perakende 
olarak beş kuruşa satılmaktadır . 

Bu vaziyette gösteri}or ki; Odun 
kömür işi resmi bir teşekkül uhde· 
sine vermek veya odun kömür işiyle 

utraşanların adedini çoğaltup reka· 

bet sayesinde normal satışı temin et· 
mek lazımdır . 

Şanghaydaki yangın bü
tün mahalleleri sardı 

Berul : 12 [TÜRKSÖZÜ ~uhabi
rinden] - Burada dün gece Ali Ko· 
miser Martel Türkiye Hariciye müs· 
leşarı Numan Menemenci oğlu şere· 
!ine büyük bir ziyafet vermiş ve bu
nu bir süvare takip etmiştir, Bu ziya· 
fette Tüı k Konsolosları, Lühnan rica
li, Suriye erkanı ve Cenevre kontrol 
heyeti reisi sekretan hazır bulun
muşlardır. dün Menemenci oğlu Lüb· 
nan ricalini ziyaret etmiş ve bu nu i 
adei ziyaretler takip etmiştir. 

«Bizi alakadar eden» tabirinden 
de pek iyi anlıyacatınız veçihle 

ı Hatay işinin de bunlar arasında bu· 
lunacatı tabiidir. 

Beyrutta Lüblan hükumeti erkli. 
nını da ziyaret ederek hislerimizin 
ifadesinde bulunacatım . ~Oıııur işindeki büyük ihtikarın 

~l\laşılmış bulunuyor . Dün 
1 ~ıştırki; buhran ve ihtikarı 

d.:.1ıç~n yalnız ruksad vermek 
"li dır 

Bir tayf on f acıası 
t İngiliz gemisi sahilden fırlayarak 

parça parça oldu 

Elli bin kişi evsiz kaldı 
~~-"Ilı 
ı'tıı, · - Uzak ,ark 12 (Radyo) - Burada, •imdiye ka· 
'•ıo ııııı görUlmemlf mUdhlf bir tayf on facıası oldu. B:.ı gc • 
"ıııı "' denizde bulıınan blr lnglllz gemisini sahile fırlatmı, 
-~•lı Parça parça olmu,tur. BUtun evler harap olmu, elll bin 
)'t 'ô kalmıftır. Zarer fim:llllk yirmi iki milyon tahmin 

' Ç bin kı,ının de öldUOU söylenmektedlr. 1 

~· Voroşilofa 
'-ikasd mı? 

~.......... . 
q~Ocereden 
t~şaıe atılan 

11 n.urşun 
it~ 

llt~~iıt\' 12 {Radyo) - Bugün 
~ )ıl~ :r: göre, Rus ihtıliilinin 
S{6~ 0 nu.mü münasebetile ya· 
I~ ~tQ tcçıd resmi esnasında 
~·~I\ en Mareıal Voroşilofa 
~:_'. •tılnıış ise de isabet et. 

\~"'la ~ 
1 )aıı urşun atılan evde araş-

1\ııı\. 11\ış fakat suçluyu yaka· 
lffak olamamıştır. 

!Sivas - Divrik hat
' tımıza başlandı 

Ankara: 12 (Telefonla) - Si 

vas - Divrik batının işletmı:ye ve 

Diyarbekir - Cezre hattının temel 

atma törenlerinde bulunacak olan· 

lan hamil hususi tren bugün saat 

on altıda Ankaradan hareket etmiş 

tir . 

Trende Mebuslar, Nafia Veka· 

leti siyasi ve idari Müsteşarları, 
Devlet Demiryolları Umum müdü. 

rü ve Matbuat mümessilleri bulun. 

maktadır . 

Ecnebiler Japon harekatına oldukça .. ""' .. . gogus gerıyor 

• • 
Bir Japon gem ısı yakıldı 

Şanghay : 12 ( ı:adyo ) Bir 
Japon gemisine Nantao açıklaı ında ' 
ateş verilmiştir. Gemi yanmış ve bat
batmıştır . 

Şanghay : 12 { Radyo )- Japon 

-----. 
Şanghayda 

\ 

umuml yan· 
gınların de 
nlzdan gö 
ri.l11U;ıU: 

ön planda 
bom3alanan 
ınglilz kro 
va:ı:i.irUnUn 
vaziyeti 

generallerinden birısi , ş,.nghaydaki 
ecnebilerin Japon harekfıtına mani 
olduklarını ve fakat artık buna bir 
son verileceğini söylerrıiştır. 

(Geris i üçüncü sahifede ) 

Takımımız bu gün Afyon 
grup birincisileçarpışıyor 

Ankara: 12 (Telefonla) - Türkiye birincilik
lerine iştirak etmek üzere burada toplana 

grup birincilikleri arasında bu gün kur'a çekildi. Kur
ada Seyhan Bölge Grup Şampiyonu Adana İd
manyuı-du Grup Birincisi Kocaeli takımına düştü. 
Sporcularımız yarın şeh1r stadında karşılaşacaktir. 

Hariciye müsteşarı gazelecılere 

şu beyanatta bulunmuştur : 
- Beyrutta dört gün kalacağım 

ve bildikiniz gib;, Kont do Martelin 
misafiri olacağim, 

Kont dö Martel ile yapılacak bir 
müzakerem yoktur. Maksadım, dosta· 
ne bir ziyaretten ibarettir. ,ı\ ncak 
Beyrutta bulundllğum sırada Yüce Ko· 
miscr Kont dö Martcl ile bizi alaka· 
dar eden işler üzerinde. mÜ7.akcre ve 
temaslarda bulunacağını. 

Beyruttan Şama gideceğim. Bu zi· 
yaretten maksadım: eski dostum olan 
Suriye Başveziri Cemil Mürdüm be· 
yin lstanbulda yaptığı ziyareti, gayri 
resmi surette iade etmektedir. Bir 
anlaşma yapılacağı dcıtru değildir . 

Hataya bu defa gelemiyeceğim 

çünkü vaktim dardır. Fakat ilk fır 
satta bir gün Hatayı da ziyaret et· 
mek en büyük emellerimden birini 
teşkil eder, 

Hatay halkına en muhabbet 
kar selamlarımı siz tebliğ ediniz. 

iş Bankası Halayda şubeler aç

mak için hazıı lık yapmaktadır. Bu iş 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Brezilyada darbei 
hükumet oldu 

Dahili isyan gittikçe büyüyor 

Londradaki Brezilya esham ve 
tahvilat borsası faali yetini tatil etti 

---~---·----~---
FAŞiST BiR HÜKOMET GETiRiLMEK iSTENiYOR 

Vaş:ngton : 12 {Radyo) - Bre· 
zilyada bir darbti hükumet hareketi 
başgöstermiştir. Buna sebep, Brezil
yaya ltalyan modeline göre tatbik 
edilmek istenen bir kanuru esasidir. 

Berlin : 12 (Radyo) - Siyasi ma
hafiller Brezilyadaki hükumet darbe
sine hariçten karışılmaması taraftarı· 
dırlar. 

Londra : 12 (Radyo) - Esham 
ve tahvilat borsası Brezilya üzerine 
iş yapmayı muvakkat bir müddet 

için tatil etmiştir. 
Paris : 12 (Radyo) - Brezilyada 

yapılan hükiımet darbesi etrafında 
gazeteler yakından meşgul olmakta· 
dırlar . 

Bilhessa bu günkü Cenubi Ame• 
rikamn en mühim devleti olan Bre· 
zilyanın ayni zamanda komünist bir 
idare ile idare edilmektense yen: re. 
jimlcre dotru adım atmasını tasvib 
eder mahiyette neşriyat yapmakta• 
dırlar. 



.. 
Shaifc ; 2 

1 -
KOMŞU BASINDA 

''Türk· aba ı,, 

M 
------=-. ------

!JSlafa Kemal, 1908 kıyamına i.,tiraketm's, Tıablusa giderek 
ltalyanlarla çarpışmış ve ı,onra Edirneyi Bulgarlardan geri 
almıştır. Büyük h. rpte, Almanlar kendis'ni de etmek için 

bir sandık dolusu altın gönd~rmişlerse de, Kemal bunları resmen kabul 
ve Maliyeye teslim etmiştir. 

Damat Ferit Paşa hükumeti, Kemali lstanbuldan uzaklaştırmak için 
üçüncü orduya tayin etmiş ve bu suretle haberi olmadan Türkiyenin di
rilmesini temin etmiştir. 

Bir gazetecinin yeni Türkiyenin babasına yaklaşması ve bilhasa mü
lakat yapması kolay değildir. 

Meşhur Franı:ız muharrirlerinden M. Porrauks Mustafa Kemal ile allı 
.saat görüştüğünü yazmaktadır. 

Ellnlkon Mellon 

Devletlere faizle para 
veren kadın 

Öldükten sonra kızı yerini aldı ve 
dünyanın en zengin kadını oldu 

------------
gittikçe artıyor . Milyarları bulu . 
yor . 

Milyarder olmasına rağmen evin . 
de hizmetçi ve aşçı kullanmayan 
bu kadın gayet fakir bir şekilde 
giyinirmiş. Elbiseleri hep yamalı 
gczcrmış . 

50 Kurııştuk bir entarı alacağı 
zaman uzun uzun pazarlık edermiş. 

Satıcılarla kavgaya tutuşurmuş. 

Tasarruf haftası 

Dahiliye Vekaleti , oniki Kanu 
nuevvelde Başvekil Celal Bayann 
bir nutku ile açılacak olan sekizin. 
ci yerli mallar ve artırma haftasının 
canlı ve güzel bir bayram halinde 
kutlulanma~ı hususunda dikkat ve 
alaka gösterilınes iııi vilayet ve kay 
makamlıklara tamimen . bildirmiş 

tiı. 

Türksöıdl 

l' '---.--------. ..... ..-.~ ................ .-
Ş~ h ü ır haber i ,, ________________ _.. .................. --..................... ., 

Parti Ocak 
kongreleri 

Şehrimizde geçen haf ta başla
yan Parti Ocak kongrelerine büyük 
bir faal iyetle devam edilmektedir . 
Evw lki gün ve bugün Çarşı, Alide· 
de ve Kuruköprü 0cakları kongre
lerinin toplan1 ısı olmuş ve ocaklar 
bu toplantılarda birer yıllık mesai· 
!erini izah ederek yeni idare 
Heyetlerini seçmişler ve bütçeleri· 
ni tasdik ettirmişlerdir . 

Halkevinin 
kursları 

Halkevinin Açtığı gece dersha· 
neleri dokuz sınıf olarak dt:vam et· 
mektedir. Bunlarm ikisi yazıp oku. 
ma bilenler için B, yedisi yazıp o 
kumayı yeni ögrcnenler için A ders 
hanesidir . 

Önümüzdeki Haf ta içinde, bu 
derslere devam eden talebeye Hal
kevinde parasız sinema gösterile 
cektir . 

Motor kursu 

Halkevimizin açtığı motor kursu 
da iki kısma ayrılm•ştır . Her iki 
kursa devam eden talebe sayısı 187 
dir. Derslerin tatbikatlı olması için 
yedeklerile beraber bir motor Hal
kevince satın alınmıştır . 

Halkevinde musahabeler 

Bu akşam Bayan Sebahat tara. 
fından Günr.ş - Dil Teorisi hak
kında Halkevinde bir musahabe ya. 
yılacak tı r . 

Edebiyat gecesi 

Gelecek Hafta içinde Halkevin· 
de güzel bir muzik ve Edebiyat 
gecesı hazırlığı yapıldığı haber alın · 
mışt ı r . 

- Çeviren 

' Öğretmenlere veri- ı TAYYARE PIYANKOSU 
lecek vekalet emri 

Bu yıl bir Teşr~nievvel tarihin. 
iden itibaren vazifeye başlıyan öğ· 

retmenlerin işe başladıklan tarih
ten, kararnamelerin tebliAine kadar 
kendilerine verilmiş olan ücretlerin 
üçt,. biri üzerinden Vekalet ücreti 
almaları muvafık görülmüştür. 

At koşuları 

Yann yapalacak at koşularına 
Antep, Urfa, Diyarbeki , Samsun , 
Sivas, Eskişehir vilayetlerinden ye· 
niden kuvvetli ve şampiyon olan bir 
çok Atlar gelerek kaydedilmek su· 
retile koşuya iştirak edecek Atların 
adedi 45 şi bulmuştur . 

Av işleri 

Yeni kara avcılığı kanununun 
ikinci maddesinin üçüncü f ıkrasiyle 
geyik , dağ leçisi , dağ koyunu , 
karaca yavrus\J , turaç , Sülün gibi 
hayvanların ve kuşların avlanması 
ya'lak edilmiştir. 

Kanunun bu açık memnuiyetine 
rağmen bazı yerlerde hali bu yasa. 
ğa riayet edilmemektedir. 

Dahiliye Vekaleti bu hususu 
göze alarak vilayetlere bir tamim 
yapmış ve bu tamiminde , idare a
mirlerinin bu itlerden bilıat alika· 
dar olmasını bildirmiştir. 

Mahmud Esad 

Eski Adliye vekili Bay Mahmud 
Es.ıd dün dotu postasile ıehrimize 
gelmiş ve iki saıt kadar şehrimiz. 
de kalarak Valiyi ziyaretten sonra 
Toros ekspresile Ankaraya hareket 
etmiştir. 

Nevzad GUven -

15,000 lira 
şehrimizde 

Tayyare piyankosunun bu çe· 
kilişinde 15000 lira şehrimizde 
Altın Oluk gişesinden alınan bir bi· 
lele isabet etmiştir . 

Bu ikramiyeyi 8135 numaralı bi· 
letin hamili Milli Mensucat fabrika 
sı işçilerinden Mehmed Ramazan 
alacaktır. 

Oruçlulara vakit 
bildiren 

Bugün güneş 6, 19 de doğacak , 
Öğle ezanı 11,42 de, ikindi ezanı 
14,30 de, akşam 16,45 yatsu 18,15, 
imsak 4,32 de olacaktır. 

Üç aylık yoklamalar 

Maliye şubelerinde mütekaidin 
eytam ve cramilin üç aylık yok 
lamalarına başlanmııtır. Kanunuev
vel içinde üç aylakların tevziatına 

başlanacaktır. 

Dün bir yangın 
oluyordu 

Dün akşam saat 18,30 da Meh. ' 
met Kini oğlu Mehmedin Ocak ma. 
hallesindeki 25 numaralı oturduğu 
evde ·bir yangın başlangıcı olmuş
tur. Mehmedin küçük kızı lambaya 
gaz doldururken limba alevlenmiş 
ve ateş odanın tavanmı sarmıştır . 
Vaktinde yetişen ltf aiye yanımı le ısa 
bir zamanda söndürmüştür. insanca 
zayiat olmadıtı gibi , eşyaca da zi. 
yan yoktur . 

Kış ve 
Almanyada her sene f 

çin kış ianeleri toplanır. Al 
da kış oldukça şiddetlidir. 
de az denecek bir der 
Almanlar, tek bir fakirin bili 
mürsüz kalmaması için dalaa 
lar ba~lamadan f a:aliyete 

Sigara yasağı! 
Almanyada Adenov 

19 yaşında bir delikanlı hl 
tiğı için muhakemeye veril 

Mahkeme reisi çocuğun 
sabit görmüş ve kendisini 
hapis veya nefi değil - sigar• 
meğe mahkum etmiştirl 

lngiliz Kralının 20 
lngilterenin Dorçest 

nun Dorçester şehri , her sene 
tere kralına 20 lira tcdiyeJiOO 
burdur ve bu mecburiyet dl 
danbcri devam etmektedir. 

Yakın zamana kadar bal 
şehir hususi bir mümessil ile 
gönderirdi şimdi bir çek. 
paderilmektedik. fakat ~ 
mn çek ile gönderilmesi, 
manlar tetkik ve müzakere 
sinde münkün olabilmiflir. 

Hayat kurtaran siO 
Sinemanın hayatı kurt• 

susunda rol oynıyacatı lal 
ıelirmiydi? 

Amerikanın KolumbiY1 

inde, bir yavru dünyayı 

ıeoç bir anne, ajlr ve 
hastahta yakalandıtı için. 
lar, zaruri olarak küçül'Ü 
zaklqtırm11lardır. Fakat ıl 
nenin,humma nöbetleri ar 
temadiyen yavsusunu s•Y 
ve onun ayrıhtma tahallll" 
emekte odujunu görı 
nu tehlikesizce ona g 
sinema vasıtasına baş 

Minimininin muhtelw ~ 
reketleri filme alinmış 'iC 

her sabah hasret çeken a 
tcrameyc başlamıştır. Bu 
ci sahnelerin tesiriyle ıenÇ 
sa zamanda iyileşmeye -/Ji 
ve şimdi nekahat devresiP' 

' Dün lnkilap ilkokul 
öğle paydoslarında evler' 
)arken iki küçük çocuk 
civarında birbirleriyle k 
tuşmuşlar ve bunlardan . 
kulu Lirinci sınıf talebe 
yazi, arkadaşının attığı ~ 
taş parçası ile sol kaşı ıJ 
yaralanmıştır. Niyazinin 
fazla kan akmakta oldut'l tiP 
kadaşları ve caddede11 ge ,,_ 
ler kendisini yakın bir ecıJ 
tirmişlerdir . 

Yakadan zabıta halı~• 
miş ve suçlu talebe hakkı 
ni muamele yapılmıştır. 

13 Tatrlnlaanl 937 

Doğuın 

Su işleri mubaıebec:itİ 
Akcanm bir otlu dünY1>'1 

adı Güneş konmuştur. 
Yavruya uzun ömürler 
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·ıter'in ahbabı iki 
ingiliz kızı 

ini fafİ&t ilip eden b:ikiL::.-k,;;ı:ı 
bir vakitler lspan.,J•J• kaçak İ 

Şükrü Kaya An- f 

karaya döndü 
istemişti! i 

lstanbul : 12 (Telefonla) - Da· 
hiliye Vekilimiz Bay Şükrü Kaya 
bugun şehrimizden Ankaraya hare
ket etmişlerdir. 

mubarrirlerinde Vard 
~t taraftan olarak tanın· 

ve M11uolini ile sık sık 
·r. Bu itibarla, son ola· 

ı " Ben bu direktörleri 
, iaimli kitabma hü)ük e· 
verilmektedir. 
dan bildirildiğine göre, 

bu kitapda, Hitler'in husu. 
bahsederken ooun, 

· gibi, .. karanlık fikirli bir 
~dıtmı, f akıt, kadmlarm 

. haz duyan büyük bir 
tt ıahibi ad~m.. olclutunu 
edir. 

1.: .. ~rice'nin anlattıtına göre, 
""'Olasa zeki ve münevver 

'levmektedir. Bunlarm ba· 
• , Hit)erin ahbabı olarak 
'- relmelctedir. 
, Lord Redeıtale'nin kız· 

~ HitJer bunlardan birine 
tvvel Mül)ihte r asgeJmiş 

tr bit pn, .,_Iİt bir lokan
ftınek yirken, biraz uzakta. 
~lıldıL otunnu.t ol• Tiflll 

am ~man tfinde 
'- rörüJOI". MUllMI ça. 
O zamen ötreniyor ki, bu 

'r ve İlmi Uaity Valk· 
~ ,.....,..,, AllDlll haya· 
........ tetkik etmek üzere 

• ·---------------· 
Fakat, Tessica, ablalara gibi 

11 faşist " değildir. Bilakis gönüllü 
ispanyada hükumetçilerin yanında· 
dır . 

Bununla beraber, Jessica'yı ls
panyaya'hağlayan siyasi bir tema· 
yül değildir. Belki, ablaları da Al
manyaya ve Hitler'e hakikaten si· 
yasi bir temayülle bağlımmayorlar . 
Küçük Jessica,nın gönlü, ispanya. 
da, Franco kuvvetlerine karşı çar 
psşan sevgilisindedir . Bu genç deı 
18 yaşında oldutu halde, ispanya· 
ya gönüllü olarak kaçan ve Vins· 
ton Churchill'in yeğeni olan Es· 
mond Ramillv' dan başka biri değil 
dir 1 • 

Ayni zamanda kardeş çocukları 
olan bu iki genç, bundan bir müd
dd evvel ispanyaya beraber kaç
mak istemişler, fakat genç kız yol· 
da lngiliz kuvvetleri tarafından tu· 
tularak memleketine getirilmişti . 

ikisi sağ tarafta, biri sol taraf· 
ta olan bu üç kardcıin •demi mü. 
daha)e komitesinin. içinden çıkama· 

dığı " halled.lcce~rini WY · -
yenler ~ var r 

lzmirde tütün piya 
sası alt üst oldu 

İktisad vekaleti müsteşa
rımız Romanyaya hare

ket etti 

Ankara : 12 (Radyo) - lktisad 
vekaleti müstaşarı Faik Kurtoğlu, 
Romanya ile aramızdaki ticaret an· 
!aşmalarını görü~mek üzere bugün 
Bükreşe _hareket etmiştir. 

Kont Ciyanonun dünkü 
temasları 

Londra : 12 ( A. A. ) - ltalya 
Hariciye Nazuı lngiliz Elçisile gö
rüşmüştür. Romada ltalyan maha· 
filinde iki memleket arasındaki ih · 
tilafh meselelerin halli için İtalyanın 
müzakerelere girişmeğe amade ol· 
duğu gizlenmemektedir . 

Japon madeninde infilak 

Tokyo: 1.2 (Radyo) - Bir ba. 
kır madeninde vukua gelen infilak 
neticesinde bir çok ameleler toprak 
altanda kalmı~br, Vak'a mahalline 
yetişen yardım kuvvetleri toprak 
alhnda kalanları çıkarmak için ut· 
nfl118ktadırlar. 

Uoity badiliaiD Alman dos· .. .. • • ._ 
Yabudilertlen nefret et- Tuccarlar mustahsıhn bag 

Yunanistan ald 
Yahudiler 

~llJiac.e ~rle ar.ı.nnda rında Hura tepmei;e 
y._.ak bqlıyor. ba•ladı 

Atina : 12 (Radyo) - Haham 
bul. 7aomda bjr Yahudi heyeti ol· 
dutu halde bu sabah Başvekil Me. 
taksası ziyaret ettnit ve Yunanis 
tanda Y a ş a y a n Yahudilerin 
hükumete sadık olduklanm bildir-

• ~~ bir bay· l y 

Unity Hitler'in misafiri 1 
ve-ikr• ollanuyor. 1 

--
kızuı babuı ölüyor l 

variı olan Valkyrie da-
bir ıalihiyetlc, kendisini 1 

ilin ediyor ve 
i Yahudi aleyhtarlığı 

Wıirmelstup pauak, 
L.~. _. •lbti olmak ııfatiylc .. 
~rncti tebrik ediJor, bay 

bi&diriyeı. • 
IOnra, kendisinden dört 

olan ablası Dianayı da 
~an Uoity Valkyrie, o 

r, daima Hitlerin ya· 
kta ve f ührerle uzun 

e giri1111ektedir. 
onlarla pyet samimi ah· 

ve Lordun kızlarına 

" t çengefti haç .. nişanı 

'tı ftedesdale'in bir kızı daha 
taaica ismindeki bu kız I 
~dür ve henüz 19 ya. 

IKTISAD YELAi.ET& CloDI 
TEDlllRLE• ALIYOR 

lzmir ! 12 (Husuır muhabirimiz. 
den) - bütün havaJideki tütün pi· 
yasası altüst oldu. Tüccarlar müstah. 
silin batrmda adeta hora tepmekte
dirler: 

En nef• ıtütiinltrip kilosuDa to-
50 kuruştan fazla verilmemektedir. 

miştir. 

Metaksas Haham başma teşek
kür etmiş ve Yahudilerin Yunanista 
nı vatan addetmeleri Jizımgeldiğini 
çünkü kendilerine bir vatandaştan 
farksız muamele edil<liğini söyle· 

96 yıl denilebilir ki, güzel lzmirin miştir. 
nefis tütin1eri ıspanak fiatına satın 
ı ~rµJJalc isteniyor. 

Oç firmanı:\ çok düşkün fiatlarla 
girişmiş olduklan taahhüdleri katıa· 
tabilmek cmelile anormal şekillerd~ 
haric piyasalara teklifler yaparak 
piyaseyi düşürmeğe çalıştıkları tes
bit edilmiş ve bunlar hakkında der
hal takibat yapılması iktisad veka 
Jıtince vilayetim.ize bildirilmiştir. 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 

Tan Sinemasında yalnız iki ak· 
şaıpa mahsus olmak üzere Sayın 
Halkımızın sonsuz arzuları üzerine 

Ôtedenberi bu kabil hareketlere 
itiyad edindiklerj hakkında malumat Bay Tekin 
da tevsik edildiği takdir de bu üç 
ticarethinenin ellerindeki ihrac:ıtçı 30 Büyük kısmın hepsi 
vesikaları Vekaletçe istirdat edilecek birden : 
vebir daha Türkiyede ihracat ticareti Cumartesi 2,30 da YÜRÜYEN 
yapamıyacak bir hale getirilecektir. ÖLÜ ve HODGIBSONUN intikamı 

z::::=e 
2 Pazar 2,30 da umumi arzu üzerine 

h d k
• son defa olarak Bay TEKiNiN 

Şan:,;.::.hi:d.: ~,:~gın 1 hep~ birden 8693 1 
Şanghay : 12 ( Rayyo )- Fran

sız mıatlkasıncla bir çok obüsler pat· 
}adı. soo kadar ölü ve yaralı vardır. 

Japon piyadeleri öA-leye doğru 
Fransız hududundan şehri geçmiş

lerdir. Çinliler teinin diger tarafından 
Japonlara müdhiş bir yaylım ateş aç· 
mışlar ve büyük zayiat vermiıJerdir. 

Şanghay : 12 ( Radyo ) - Bü. 
yük bir Çin kttası Japon kuvvetle
rinin muhasarası altındadır. Japonlar 
imhe hareHtiM ...,_ • ., .. , • Çin or
dusu mütemadiyen şimale dotru ka
çıyor. 

Şanghay : 12 ( Radyo ) - Ja· 
ponlar saat 5,30 da King-yanı işgal 

etmiı ıod " r . Nankuda kalmış olan 

bir avuç Çinli fedaisi geceleyin silah· 
tarını atarak Fransız mıntıkasına kaç. 
mıştardır . Japon topçu ku~vetleri 
Nankonun sahil kısımlarını dotınek
tedir. 

Şanghay : 12 ( Radyo ) - Nan· 
kinden buraya helen haberlere göre 
Çin hükümeti Şanghayın düımesine 
rağmen harbe devam edileceğini ve 
esasen büyük bad~in bundan sonra 
başlayacağını bilclltmokttclir . 

Şanghay : 12 ( Rad)O ) - 70 Jo· 
pon harp remi& B,udur mıntıkasına 
asker çıkar ...... nbr . 

Koreliler birliti reisi Bukuma bir 
lokantada iki Koreli taratından ağır 
surette yaralanmıştır~ 

Londra - Salamanka 
arasındaki anlaşma 

Londranın tebliği 

Londra : 12 (Radyo) - lngilte
re ile Salamanka makamları arasın· 
daki konsolosluklar kurulmuştur. 

Londra : 12 (Radyo) - Hari
ciye nezareti aşağıdaki tebliği neşr. 
etmektedir. 

Büyük Britanya ile General Fran 
ko arasında yapılan müzakereler so 
na ermiştir. 

Bu müzakerelerden alınan neti
celerde, her iki tarafın kendi top· 
raklarmda birbirlerinin menfaat ve 
tabealarını koruyacaklardır. Ve bu· 
nun için de gerek Frankodan !--on 
draya gerek Londradan Franko ma-
kamah nezdine bir memur gönde· 
rilmesine karar verilmştir. 

------------------------------------------------------
ASRi SiNEMADA 

13 Teşrinisani cumartesi akşamından itibaren 

YARIM KALAN BiR SEVDA ... MEST EDEN MUSIKl...GAŞY EDiCi 
BiR SES ... UNUTULMAZ BiR MEVZU ... Gönüllerden silinmiyecek 

hazin bir aşk hikayesi 

( Akşam Güneşi ) 
BAŞ ROLLERDE: 

Albert Baserman-Hans Jaray 

İlaveten: Korsanlar treni 
3 devre fevkalade heyecanlı kısmı 

PEK YAKINDA : MOSKOV A GECELERi 

Bugün gündüz iki buçukta matine 

Ladam Okamelya-Korsanlar treni 
Dl KKAT : Sinema 8,45 de başlar Telefon: 250 ASRI 

8703 

h k ,,-----~-------------""'" Bundr1n başka ayrıca er i i ta- ,. '1 Nazarı dikkate 
raf birbirlerine ~azı memurJaıı daha I Tu·· rkso·· zue· 
gönderecekle rdı r. 

Bu şekildeki anlaşma ile f ngil • 
Gündehk siyasi gaz.ete 

terenin Frankoyu tanıdığı asla varid 

Cevheribucağında batapu mu· 
tasarrıf oldu~um arazim dahilin
deki ormanlardan mirastan mahrum 
eylediğim oğullarımdan Mustafa A. 
sım ve Niyazinin mezkur ormanlar. 
dan ibare ağaç satmak istediklerini 

değildir. Her iki tarafın birbirlerine 
gönderecekleri memuı lara bile dip· 
lomatik salahiyetler verilmiyecektir. 

Avrupa gazetelerinin 
dedikoduları 

Belgrad : 12 ( Radyo ) - Yarı 

resmi mahiyette olan Somustrava 
gazetesinin Komünistlik aleyhinde 
neşriyat yapmasile Yugos!avyanın 
da enternasyonal pakta gireceği 
etrafında çıkanlan haberler tekzip 
edilmektedir. 

Türk· Fransız dost
luğu inkişaf yolunda 

. 
- Birinci sahifeden artan 

te yakın bir zamanda halledilecek· 
tir . 

Türk - Fransız münasebatı 
Atatürk'ün son nutuklarında işsret 
buyurdukları yolda yüriimektedir. 

Miinasebatımız gittikçe dostane 
bir manzara aı zediyor. Benim Kont 
dö Marteli ziyaretim de bu dostlu
ğqp inkişafını gösteren bir ke}fi 
yettir. Eminim ki, istikbalde Fransa 
ile dostluğumuz gitgide ilerliyecek 
ve aramızda iyi bir teşriki mtsai 
teessüs edecektir 

Kont Jö Mart elin } üksek şah. 
siyetinin l u neticenin bu neticenin 
istihsalinde mühim bir amil olaca· 
ğına kanaatim vardır . ., 

Kabine, Cümhur Reisinin riyase 
tinde bir toplantı yaparak, Mecliste 
okunacak beyanatı hazırlamıştır. 

Toplantıda, Türk heyetinin Be· 
rutu ziyareti münasebetilc yapılacak 
konuşmalar mevzuubahs olmuş ve 
Cenevrede Türkiye ile Fransa ara. 
sında akdedilen Sancak anlaşması 
nın Suriye hükumetince de resmen 
tanınarak ilan edilmfsi takarrür et· 
miştir. 

Hükumetin mecliste bugün oku 
yacağı beyannamede bu cihetin res· 
men tasrih edileceği an'aşılmakta· 
dlf . 

--- _......_.- -
Yurddaş 1 
Türk hiç bir savaşta Jiğcr Ulus· 

!ardın geri kalmaz. '' Beynelmilel 
Arttırma , güniınde c!e odevini 
yap. 
Ulusal 1:.1.unonu ı e Arllmna Kurumui 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~00 
100 

haber aldım.Mumaileyhimanm mezkur 
ormanlardan ağaç satmağa katiyen 
sa\ahiyetle ı i olmadığım ilan eylerim. 

8706 
Cevheri bucağı ziramdan 
ABDULLAH BAZCAN 

1 - Dış memleketler ıçin Abone 
bedeli değişmez. yalnız posta mnsrafı 
zammedilir. 

Bugece nöbetçi eczane 

2 - ilanlar için ıdareye miıra 

Cdal edilmelidir . 

Yeni postane civarında 

Fuat eczanesidir 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

<) .... 
/\.aıııııı \n.i 173. 

• 

TÜRt< BAYRAGI NiZAMNAMESi 
BlllUm 

1 

Kabul tarılıı : 1 J 91193"' 

DÜNDEN ARTAN -

Madde 20 - Hava vasıtalarına bayrak çekilemez. Bunlara alameti fa. 
rika olmak üzere, istikamet dümeninin her iki yanına boya ile ve 
Türk bayrağındaki yalnız ay yıldız nisbetlerine riayet şartıyla, al zemin 
iizerine beyaz renkte ay ve yıldız resmolunur. 

Madde 21 - Bayrak çekilmeden evvel veya indiıildikten sonra, harp 
ve muavin gemilerile resmi ve hususi gemilerin ve ticaret gemilerinin 
(Körfez vapurları hariç) bulunduğu liıuana bu nevi gemilerden biri:.i geldi· 
ği ve limanı terkettiği veyahut limandan görülebilecek derecede yakın 
geçtiği taktirde, limanda bulunan l u gemiler, havanın bayrak görülebile 
cek derecede aydınlık olması halinde, tören yapmaksızın bayrak çekerler 
ve gelen gemi limana demirler demirlemez veya gözden tamamile kaybo. 
lunca yine tören yapmaksızın bayraklarını indirirler. 

Bölüm 
111 

Türk Bayrağının çekiliş ve indirilişinde yapılacak 
tören ve bayrağa saygı 

Tören 

Madde 22 - Bayrağın aşağıda şekilleri yazılı tören ile çekilmesi ve 
indirilmesi mecburidir: 

A) Ordu kuvvet!erinde; bir subay komutasında silahlı bir dizi veya 
manga bayrağın çekileceği veya çekili bulunduğu gönderin (Direğin) kar
şısında ve yakınında. ınuzika veya boru veyahut silisre çalacak eratle bir 
Jikte, cephe alır. ynı zamanda bir er; göndrr (Direk) e çekiş ve indirili
şe hazır bir halde durur. (Bu er; bayrağın çekiimesi halinde, çekildikten 
soma, inJirilmesi halinde, indirmeden evvel ba}rağı selamlar). Muzika, bo
ru veya silisre selam havasım çalmağa başladığı anda o sul>ay elile, dizi 
veya manga silahları ile selam vaziyeti alır!~'· Bu vaziyet bayrak ' ilin· 
ceye veya indirilinceye kadar muhafaza edılır. 

Bu tören esnasında muzıka l ulunduğu takdirde milli mar 
ya silisre ~ulunduğu takdirde ser m havası çalınır. 

Küçük harp ve} a muavin gemilerinde ba} rak, silisre d 
çalınmasile çekilir ve indiıilir. Bu esnada silahlı erat çı~ 
askeri müfrezelerin bulunduğu yerlerde ise, bayrak ; ya• 
ti alınmak suretile çekilip indirilir. 

8303 (Sf 



Sahıfe : 4 Türksöıü 

BELED YE LA L 
Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KÖfA 
1 :.-__________ , ____ _,_. ____________________________ __ 

CiNSi 
Kilo Fiati 

Satılan miktar 
1Cilo 1 - Hayvan pazarından mir1.a çelebi mahallesine dogru giden kana· 

Kapı malı pamuk 

En az 
K. S. 

En çok 
A. S. 

Jın yüz metre tiil kısmı pazarlıkla kapattırılacaktır. 
2 - Keşif bedeli (791) lira 52 kut uştur. 

_Piyasa parlağı • 
Pıyasa temizi .. 

26 29 ____ ........... _ 
3 - Muvakkat teminatı altmış lir dır. 

4 - Talipler birinci kanunun 9 uncu perşembe gunun kadar her 

iane 1 
1 iane 2 

Ekspres 
hafta perşembe ve pazartesi günleri sa t on b le pazarlık açin Beledi 
ye encümenine müracaat ed.!bilirler. 

5 - Şartname ve sair evrakı fen işleri müdürlüğündedır. isleyenler 
iki buçuk kuruş mukabilinde oradan al bilirler. 

8707 

1- s~bze h1li ü~·rinl·''i evle k:ıhv! b'r ay iç'nh pazırlıkla icıra ve 

rilecektir . 
2- Evin ve kahvenin muhammen bedeHcri üç r }ÜZ liradır. 
3- Muvakkat teminatları yirmi ikişer buçuk liradır. 

Klevlant 

Buğday Kıbrıs 

35,50 38,SO 

YAPA aı 

--1---· 
ÇfGIT 

:-1 U 8 U B A T 

---
4- Şartnameleri yazı işleri kalemindedir. 1 teyenler orada görebilirler. 
5- Taliplerin birinci kanunun 9 uncu gününe kadar her hafta pazar. 

__ .. Yerli 

-1 tesi ve perşembe günleri saat on beşte pazarlık için Belediye encüme· 
nine müracaatları ilan olunur . 8704 

.. 
-""ATPa 

fasulya 
Yulaf 

Men tane 

--1----1--------

1- Esli nikel yirmi beş kuruşluklarla , on kuruşluk bronz paralar 
30-11 -937 akşamından sonra tedavülden kaldırılacaktır. 1 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 

---1------:---------1-
2- Bu paıalar Mal sandıkları, Ziraat Bankaları ve Cumhuriyet merkez 

Bankasınca tebdil edilecektir . 
Keyfiyet bilinmek üzere sayın halkımıza ilan olunur.8705 

- or. Muzaffer Lokman -
Hastalarını her gün 

kabul etmekted r. 

Yurddaş f 1 
Halkevi Başkanlığın-

dan: 

Fıtra ve Zekatını Türk Hava 
Kurumu Adana Şube ine ver. Ve· 
receğın para Tayyare Cem } eti 
Kızılay e Ço uk E irge ıe Ku 
rumları arasında p yl şıl ca tı . 
Yapacağın en kuç.. • ard 
vanı koruyacak , kını 

l
larını sevindırccek,ve 'n · ı 

hede çarpışarak malul \.- lan \a 
tandaşı sevindireceksin. 

Adana Erkek Lisesi 
Direktörlüğünden : 

Adana Erkek Lisesi Orta Kısım 
binasının tamiri için 500 lira keşif 
bedelı olarak tesbit edilmiş 'e mu 
rıakasayla } aptırılmasına lüzüm gö 
rülmüştür. 9 - 11 - 937 taı ihin· 
de yapılan ihaleye talip zuhur et 
mediğinden 19 - 11 - 937 Cuma 

güniine bırakılma ına karar ve· 
rilmiştir. Taliplerin } üzde 7.5 pey 
akçasiyle birlikte Seyhan Kültür Dı 
rcktörlüAün le toplan tcak komsiyo 
numuza saat 14 de müracaat etme 
lerini ve keşifnameyi görmek iste 
yenlerinJe ht"r gün Eı kek Lisesine 
müracaattan ilin olunur . 

8701 

, 
Dişçi Nedim 

Yurtman 
Yeni Otel kar..-da açtığım f 

dit muayenehanemde saat 6 dan6 
ıı ......... hasta kabul ettij'imi 
ve tedavi ve diş imala hu1USUDda 
muhterem müşterilerime a z a ·m i 
teabilitı gösterditim gibi cumar· 

J tai sinleri fuun için tedavi ve 
elit çe'iiaek meccanendir. 8656 

11 
es -

Hemş hrimız, Sivt"rek Valıleıin· 
den B y H lmı K ı, Ankara Tarih 
Dil v Co r fy F ult' ı f leb 

gün a 
ı lııcl ıi 

ve daha ev\ el Halke\ inden gir· s 

kartı almaları rica olunur . 
8700 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Acele sallık ev 

Bt cak mahallt>sİ e~ki postah nr 
} anıod ı ü katlı, içe isinde tatlı su 
ve elektrik tesisatını havi karg'r bir 
ve acele satlıktır. alınak isti) enlerin 
mezat salonuna müracaatları. 

8708 

Seyhan Nafia müdürlü
ğünden: 

2- 11-937 Tarihinde ihale ecfü· 
mek üzere t.ksiltme müddeti uzabl
IDlf olan (7 497) lira (84) kuruş ke· 
ıif bedelli Adana Ziraat mektebinde 
yıpdacak Samanlık ve Anbar İnfa· 
atma istekli c;.kmamııtır . Bu İl 2-
12 937 tarihine müsadif perşembe 
günü saat onda Nafia dairesinde 
pazarlıkla verilecektir . isteklilerin 
pazarlığ' iştirak etmek üzere bu 
tarihte ve keşfi görmek için İltediti 
vakıtta Nafia dairesine müracaat ı 
lan ilin olunur. 

7-11 16 21 8684 

Susam 

UN 
Dört yıldız Salih 

Kambiyo ve Para 
r, Bankasından alınmıştır. 

Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somikok, Kriple, An 

trasit Maden kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude yere le· 
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins kömürlerine her cihetle rekabet etmek
tedir. 

Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında Ali Rıza 
Kelleşeker. 

8641 16- 30 
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13 TepİDİllni 

Tt:Jr .. K.8ÖZti 
:WWW c.t:"lı4r • .... nu 

jMatbaacılıkl 

Mütenevvi renkli bir cild, renkli 
her türlii tab iılerinizi ı 

bir kapak 
.. 

L A N ançak Türksözünün oto cık Tü 

matik makina larında * 
pdır. 

yaptırabilirsiniz. T A B Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında bas. * 
tırınız. Temiz bir tab KiTAP nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet- * 
lenecektir. c ı L D Kütüphanenizi gü. 

zelle~tinnek istiyorsa. 
* 

ruz kitaplarınıza Türk· 
GAZETE sözünün mücellithane· 

ainde y•ptarıuız. Nefis 

KAY ADELEN A • 
mınos tt>pelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle.
dilen sucfur • 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su 
lan ve gazozları ııh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz • 

KAVADELE 
KAYADELEN ıu· 
lan ve raıozlara en 
ubi ve tabii has. 
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN t# 
lara ve ıuoıllll • 
vinize kadar ,,,.,,.. 
rilir • Depoya babl' 
vermek kilidir. 

KAY AD ELEN gazozlannı alırken fitelerdeki kırmızı ( KA 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : 
Adana KAYADELEN dt>polarıd1r. Büyük damacanalar: 100 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her 
yıkanmaktadır 8495 67 

,, ______________________________ _..-: 

i Yeni Kimya laborah' 
Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza 1 

Belediye civarı 

Her türlü Kimyevi tahlilit dikkat ve ehemmiyetle yıJ11h': 
7967 67 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Almanya'nın meşhur " HARTMANN ,, fabrikasının her nı vi siyıla 
gazete ve " lılüstrasyon ,, mürekkepleı i me\'cultur. 

Satış yeri : Mersin üy• 
sokak Nu : 8 .--et 

28 - 30 8592 G. V oabikyan T ~-:-

Diş 

Mayenehaneli modem teüat ve Röntkenile mücıhhlc 
pqa caddelindeki Ba1 Müalüm ıpartaaamna naldebnİJtit • ICI 
ittilalmclaki ellci ..-yenthanaile biç 


