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Adanamızı şereflendiren Büyük Şef dün 
tetkiklerde bulundular 

n Adana, en büyük bayramındaki sevinci ile 
Örülmemiş coşkun bir tezahür içinde yaşadı 

~u:nıı Adana en bü} ük bay. 
l;Vıncj ile görülmemiş bir 

u ilde yı:ışad ı , 
Ônrlcı in dün sabaha karşı 
de (Adananııza Şeref 'e c-
1 lııısusi vagon 1 arında ge-

tQrk sevgisi 
Ve hasreti 

Nevzad OUven 

tllt·· ~ ~rk geliyor ... Bu bir kaç 
~lırne iki gündenberi,Ada· 

~~llrıın coşkun bir sevince 
~t{· bayak bir bayram yaşa
lıaıı geldi. 
rıı ~ırı Şefine karşı bağlılı· 

'~tı Elk için dün cani~ ~ir s.eı 
~d.Adarıa caddelerını gör-
"'ıtı· 1• A.tatark Adanaya ilk 

k~Ord~ . Fakat Adananın 
Şefıne kar~ı gösterdiği 

tezahüratında onun 
1 

bü
~rı sonra Adanaya birinci 

'ltQı günkü 'sevincin bütün 
) kadar açık görülüyordu? 
~ 'tta, bu coşuşta , daima 

~~~ bir türlü tatmin oluna
k hasretin derinliği aşi-

~~9çhulleri, istikbalin müp· 
~G farını gören mavi göz
~ rı Adana, bir kere daha 

emniyet ve ferahlığı 

~t ~ 
, ere daha anladık ki , 

\ıı~\tgisi , Türk milletinin 
tıı iiltı mev'ut ufuklara doğru 
''t~' 1 için en emniyetli bir 
Q .r • 
~~bu sevgi de mevhum 
,. r~, duyulan mistik bir 
f~1 ~oktur . Bu sevgi bir 

'v ~dlerinin ayrı, ayrı bütün 
, ~layan bir ınanışın ese· 
~ IJ inanış elle tutulacak 

0rıundeki büyük realite
lılu§tur . Türk milleti ba-

çh!if..lerini ıli:nkü sayımııd,ı lıildir

mi~t k.] 
Evvelki gel edcnhcri SC\ iııç ve 

hcyı·can içinde gözünü Şclinin yolu· 
ıı.ı çev:ren Ad.ınalılar, nihayet dün 
snlıalıa kiıı~ı Ulu Önderin tcşrıflcrini 
lıal>l'r alrnı~lar ve şafa!..t;;n ıl baten 
çucLık, genç, ilıliy.ır alcısıru g;irmek 
içiıı yollaıa, isl<.syoıı bcıylarnı.ı dö
külmii~lerdi. 

Biiyük Şefin merasim yapıl aması 
emirlerine rngırıeıı on biıılcrcc Çu. 

· kurovalının tabii heyecan ve teza
hürü en büyük bayramlarımızda gös
tcrilenleı den kat kat canlı idi. 

Dün Ulu Önderi yalnız Adana
lılar de~il. bütün Çukurovalılar kar
şılamıştır. 

Vilayetin, kazalarından, nahiye· 
)erinden, köylerinden şehre akın eden 
kadınlı erkekli kitleler, bu eşsiz gü
ne en büyük heyecanı katan muaz· 
zam, canlı bir dekordu. 

Evvelki gündenberi bayraklarla, 
ışıkla donanan Adananın _dün hemen 
bütün çarşıları kapanmış ve mahal
leleri boşalmış vaziyette idi. Tek söz
le: Adanalı dün Şefini görmek için 
seferberdi. 

ADANALI ŞEFiNE KAVUŞUYOR 

Ulu örderin gardaki vagonundan 
şehrin öbür ucuna kadar karşılıklı 
iki saf h:\linde dört gözle büyük şefe 
intizarda bulunan kaynaşmış Çukuro• 
vahlar nihayet saat L 11,40 da en bü
yük arzularına kavuştular: Ulu şef 

vagonlarından indiler. 
Toplar atılırken Atatürk, kendi

lerini istik bale gelenlere iltifatta bu
lunduktan ve vali Tevfik Hadi Baysal, 
- elediye reisi Turhan Cemal Beriker, 
Kumandan, Saylavlarımızm ellerini 

şındaki Şefi niçin sevdiğini çok 
iyi bilmektedir . Bu sevgi onun en 
büyük grurudur . Ve bunun içindir 
kı. milli bir gurur halini alan, Kur
hıluşun , inkılabın ve büyüklüğün 
ifadesi olan Atatürk sevgisi de()er 
ve biçilmez milli bir servetimizdir. 

Biz bu sevgi İledir ki, en büyük 
Türk.iye, ,en mas.ut Türkiy.e ldealine 
varacağız . 

'Adanah dün Şefini gör 
mek için seferberdi 

------···------
Atatürk , Parkı, Enstitüyü 
ettiler ve şehrimizin Bayındırlığı 
hakkında izahat a1arak Adana-
mızda tetkiklerde bulundular 

BDyDk Şefin işaretleri 
~-·-·-·-·-·-·-··· * * * ·-·-·-·-·-·-·-·-·'\ 
j Dün Enstitüde Tarih dersine giren Ulu Önder Terkeşlerden bahseden i 
! Adana kızına Cenubi Anadoluda Tarsus civannda asırlarca evvel ya- ! 
! şamış olan bu türk kavminin isminden bozularak Tcrses kelimesinin ! 
! meydana çıkbğını ve Güneş - Dil teorisi vadisinde bu hususta araştır· ı 
ı malar yapılmak lazım geldiğini İşaret buyurmuşlardır . i 

i AtatDrkDn bu işaretleri 1 
• • ! Bize anlatmıştır ki şimdiki Tarsusun asıl ismi ! 
1 Ters es dir. Ve bu ad öz Türkçe bir kelimedir. f 
l-·-·-·-·-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-·-••·-•-r 

DUn AtatUrkUn gezdlklerl ve çok be§endlklerl 
Atatürk parkı ve heykeli 

sıktıktan sonra gardan refakatlarınde 
Başvekil Celal Bayar, dahiliye vekili 
Şükrü Kaya, Nafia Vekili Ali Çetinka
ya olduğu halde İstasyon n şehir ceb
hesindeki meydanlığa gelmişler ve 
burada askere, izcilere, Adanalılara 
iltifatlarda bulunduktan sonra otomo
billerine binmişler ve belediyemizin 
güzel eserlerindenbirisi olan Atatürk 
parkını ziyaret etmişlerdir. 

Ulu önder bu sırada şehrimizin 
bayındırlığı hakkında Vali Hadi B y
sal ve belediye reisi Turhan Cemal 
Berikerden izahat almışlar, gördükle. 
rinden {memnunluklarını izhar buyur
muşlardır. 

Bundan sonra şef, Parkın orta. 
sındaki Atatürk anıtına doğru yürü 
müşler, Anıtın kaidesine çıkarak fi
gürler hakkında a)'rı ayrı izahat al- ! 
mışlar ve Adanayı ilk şereflendirdik. f 
leı i gün söyledikleri tarihi büyük ~ 
nutuktan alınıp anıtın sütününe iş- ' 
lenmiş şu parçaya bir an bakmışlardır. 

Bende bu vekAylln ilk hissi 
l•f•bbUsU, bu memlekette, bu 
gUzel Ad•nada dojmuftur. 

BunJan sonra şef, o tarihi günün ha
tırasile mütehassis, meşbu bir halde 
anıttan ayrılmışlar ve parkın kapusu. 
na doA-ru yörümüşlerdir. 
Yıllarca sonra ayni yerde 

Bu anda parkın kapusundan çık
makta olan ulu önder, şehrimiz kız 
lisesi talebelerinden iki Hataylı ktzın 

sevinç göz ya.şlarile: takdim ettikleri 
buketi almışlar ve Hataylı küçük Me
liha Yurdmanın şu temiz heyecanla· 
rma muhatap olmuşlardır: 

" Yaratıcı, kurtarıcı Ulu önder! 
• Bugün hürmetle ellerinizi öpen 

yarının kahraman Türk erlerinin an
neleri olacak Türk Hatay kızlarıdır. 
Türk aJemine yarattığınız sonsuz 
büyük varlıklara ilave ettiğiniz Türk 
Hatay istiklali, milli tarihimizin ebe. 
di ölmez eserlerinizin yanında, dai
ma ufak bir misal teşkil edecektir. 

Bugün Hataylılar, Yüce atala
rına sonsuz ba~lılıklarını, minnetdar. 
f ıklarını, şükranlarını sunar, elleri· 
nizden öperler. ,, 

Ne eşsiz, ne mutlu bir tesadüf. 
türki, dün Hataylı küçük Meliha 
Yurdmanla Sabahat Türkmenin Bü· 
yük Şefi karşıladıkları bu yer, J\ta
türkün Adanayı ilk teşriflerinde siyah 
örtülere bürünmüş, matemli, yaslı iki 
Hataylı kadının ona [ bizi de kurtar] 
dedikleri aynı yerdir. 

O zaman büyük Şef bu iki yaslı 
Hatay kızına bu yerde ·· kırk asıılık 
Türk yurdu esir kalamaz,, tebşiratını 
vermişlerdi . 

Nihayet yıllaı ca sonra dün Ulu 
önder ayni yerde iki Hatay kadınını 
dinliyordu. Fakat yıllarca evvelki o 
karşılaşma ile dünkü arasında büyük 
bir fark vardı : O zamanki Hatay 
kadını müsterh(\m, meyus, ınijteellinı •. 

- Gerisi ikinei sahifede -

SU PROJEMiZ VE 
YENi HATLARIMIZ 
Başvekilimiz Celal Bayar 
işlermiz hakkında izahat 

dün su 
aldılar 

Divrigi hattımız dün açıldı 

Celil Bayar 

Ulu Önderimiz Atatürk'ün refa
katlerinde gelen Başvekil Celal Ba· 
yarnn Reislitinde dün Nafia Veki 
li Ali Çetinkaya, Seyhan Valisi Ha. 
di Baysal, Nafia mıntıka müfettişi 

Nadir Antımnn, su işleri Şefi Hik- ' 

met Turat Başbakanın vagonunda 
bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda, Kamutayın tatil 
devresinden evvel rkabul etmiş ol
duğu 32,000,000 liralık su tahsisa. 
tından Adana bölgesine ayrılan 
miktarlardan hangi işler üzerinde 
ne kadar sarf edildiği ve işlerin 
nasıl bir merkezde bulunduğu hak
kında izahat almışlardır. 

Dün aldığımız ma1iimata göre 
Diyarbakırda, Irak ve İran hududu
na gidecek olan hatbn temel atma 
töreninde bulunan heyetten mebus
lar ve gazeteciler Atatürk'ün seya
habnı takibetmek üzere Adanaya 
gelmişlerdir. 

Nafia siyasi ve idari Müsteşarları 
ile Sivasın mebusları ve Devlet De· 
miryolları Umum Müdürü ve heye
tin diğer azaları da hususi bir tren
le Divrigiye dün muvasalat etmiş
ler ve merasimle karşılanmışlardır. 

Heyet dün öğle üzeri bu hattın 
işlenme ıe açılma töreninde bulun· 
muştur. Tören çok parlak olmuş
tur . 

Çinliler Japon ileri ha
reketini durdurdular 
Japonların deniz 

çok şiddetli 
taarruzları 
oldu 

---········---
Şanghay : 19 (Radyo) - Kaşmg 1 

civarında Çin Japon kıtalan arasında 1 
çok büyük ve kanlı muharebelerin 
cereyan etmekle olduğu bildirilmek. 
tedir. 

Yangso nehri üzerinde bulunan 
kaleler henüz Çinlilerin elindedirler. 
Karadan ve denizden Jnponlar tara
fından bombardman edilmekte olan 
Çin - Hindenburg hattı hala sükut 
elmediğinden Japonlar motorlu kuv
vetleri mavanalara yerleştirerek ihraç 
hareketine başlamışlardır. 

Alınan Çin haberlerine göre Çin· 
de vaziyet iyile~miş olup Çin kıtaları 
yalnız Japon ileri hareketini durdur
makla kalmamış bir çok arazi par
çalatı da ellerine geçirmişlerdir: 

Yağmur ve sise Jağmen otuz 
Çin tayyaresinin Japonlar üzerine 
yaptığı hücumlarda ağır zayiat ver
dirmişlerdir. 

Liyo Tuşuvang ismindeki Çin 
Generalinin emri altında bulunan 
Çin kıtalannm Şanghay civarında 
intizamsız bir şekilde geri çekilmele
ri üzerine dığer Çin kıtaları da rüc. 
at etmeğe başlamışlar ve Nankin 
cephesinde Japonlar bu sebepten do
layı hiç bir mukavemete maruz kal
madan ileri hareketlerine devam et. 
meğe muvaffak olmuşlardır. 

Bu gün cepheden .gelen haber
lere göre intizamsız bir şekilde rüc
ate başlayan Çin kıtalarının bu ha
reketi durdurulmuş ve Çin Mareşali 
Şan-Kay-Şek muharebe meydanın
dan kaçan Çin kıtaları yerine hemen 
ihtiyat takvize kıtalan sevketmiştir. 

Şanghay : 18 (Radyo) - Son 

alınan haberlere göre yeni Çin kıta· 
lan Şusan civarında müdafaa hattı 
kurmuşlardır. 

Ayni zamanda Çin kıtaları bu 
mevkide Japonların ileri hareketini 
de durdurmuşlardır. 

Japonlar şimdi Şuson hattını yar• 
mak için olanca kuvvetlerile taarruza 
başlamışlardır. 

Şanghay : 18 (Radyo) -- Nan
kinde yalnız nazırlarla askeri şefler 
kalmışlardır. 

Bir iki güne kadar bunların da 
çekilecekleri söylenmektedir. 

Yalnız Mareşal Şan-r.Kay-Şek 

Nankinde kalacak ve dahilden getirt· 
tiği Çin kuvvetlerile Nankini müda· 
faa edecektir. 

. 
Arnavutlukta bayram 

hazırlıkları 

Tiran : 19 (Radyo) - Arnavut. 
luk ajansı bildiriyor: 

Arnavutluk istiklalinin yıl dönü
mü münasebetile yapılacak şenliklere 
aid programı gazeteler neşretmekte 
ve hareretli yazılar yapmaktadırlar. 

25 ikinci teşrinde şenlikler baş. 
lıyacak ve merasimi kral açacaktır. 
Bu şenliklere aid haberler Bari rad
yosile her tarafa bildirilecektir, Ayın 
yirmi altınci günü kral anünde bü· 
yük bir askeri geçit re.•ml başlaya
cakta. 



:5haife ; 2 TürkıöZO 

HARPVEFENr 
Orduııun yanıbaşında artık rnütehas- '----------------·----·---' Ekmek ağa 

sıs işçilere de lüzum var Bronz 10 ve 25 ku-1 Adana-Suriye te- At Koşuları Brezilyada Jakiye deneli 
v d k' .. den uo 

Avrupa matluatına bir göz atıl 
dığı taktirde sütünlarda askeri ba. 
hislere bol, bol yer verildiği görü
lecektir. Çünkü, askerlik artık bir 
ilim ve fen işi olmuştur. 

Harp yapan orduların elbise,' 
ayakkabı, ağaç ve demir imalatha· 
neleri, otomobil ve teyyare tamir 
atölyeleri beraberlerinde olacaktır. 

ruşlukların teptill lefon muhaveresi gaç var ır ı, yemışın 

undan ekmek yapılır. ~ 
Güyan ve Antil adalı 

distan cevizi sütünden de 
d' tall yapaı lar. Oralarda Hin ıs 

Bir vakitler iyi harp etmek, ma· 
haret ve sanat meselesi addedilirdi. 
Zaman geçtikçe eski usuller değiş· 
miş yeni naetotlar, teoriler ortaya 
çıkını ş ve psikolojiler değişerek as. 
kerlik bir ilim meselesi halini almış· 
tır. 

Eski harplerde bir askerin cesur, 
kahraman ve ablğan olması ile ma· 
neviyatmın kuvvetli bulunması kafi 
görülürdü. 

Harbi idare eden bir kumandan 
mümkün olduğu kadar fazla arazi 
zaptetmeğe çalışırdı. insanları imha 
etmeği harbin kazanılmrsı için kafi 
görürdü. Siper önünde yapılan harp
lerde manevra kabiliyeti olan ordu. 
lar kuvvt"tli ve zaferi elde edilebile
cek kuddrette sayılırdı. 

Taşı' toJ,Jrağı elinden alınan düş 
mana pes dedirtmeğe çalışılırdı. Hu 
mefkure 1812-1813 Napolyon mu 
harebelerinde sukut etti. 

Bunların yardımında da kimya 
gerler, efektrotekcikler, makinistler 
ve mütehassıs İşçiler bulunacak· 
tır . 

Tahmini bir hesaba göre, harp 
edecek orbulardaki askerlerin yüzde 
yirmisi mütehassıslardan mürekkep 
olacaktır. 

Bu hesa ordu geı isinde olacak 
tır . Bu hesaüa ordu herisinde çalı· 
şacak olan mütehassıslar dahil de· 
ğildirler. 

Yabancı bir memleketi istila 
eden bir ordn kendine lüzumlu olan 
her şeyi gitııtiği yerde istihsal ede
cektir. 

Bunun için kendi .safları arasın 
da toprak ve sanl\yi amelesini bir· 
Jikte bulunduracaktır, 

işgal edilen yer!erdeki insanların 
normal yaşama adetlerini bozma. 
mak için kendi hukukçu ve ekono 
mistlerini yanında bulunduracaktır. 

Bu suretle teşekkül eden ordu, ilmin 
her şubesinden mütehassıslarile Bir· 1 

lıkte ilerliyen bir milletin halini ala· j 
cakrır. 

Bu paralar, bir seGe müd
detle kabul ve tebdil 

edih~cek 

Bronz 1 O ve 25 kuruşluklarm 
bu ayın sonundan itibaren piyasa 
dan kaldırılacağını bildirmiştim . 
Halhn, şimdiden ellerindeki 10 ve 
25 kuruşlukları değiş•irmek ıçın 
banka gişeler,ne vaki olan teha-
cümünü ve gazetelerin neşriyatmı 

nazarı dikkate alan vekalet, vazi· 
yeti tavzihe lüzum görmüş ve tela· 
şa mahal olmadığını tebliğ etmiş. 

tir . 
Bronz 10 ve 25 kuruşluklar 1 

Kaounuevvelden itibaren bir sene 
müddetle Bumhuriyet Merkez ve 
Ziraat bankalarile malasndıkları ta 
rafından kabul edilerek değiştirile. 
cektir . 

Anahtarları bankalarda olan 
kumbara sahiplerinin tasarrufları 
arasınd11 bulunan bu paraları değiş
tirmek için bankalara tehacüm et 
melerine lüzum yoktur . 2.ira bu 
kumbaraların içinde çıkacak bronz 
10 ve 25 kuruşluklar Lir sene içinde 
kendi ki)'metlerile tasan uf erbabı· 
nın hesabına kaydedileceklerdir . 

1914 -1~18 cihan harbinde ise 
kıymetini büsbütün kaybetti .• Çünkü, 
20 nci asrın tcrakkiyatı, tesiri ordu. 
lar üzerinde de alabildiğine göskr. 
di. Eski (arazi zapti) usulü yerine 
(harekatta sür'at) usulünü ikame ey
ledi. Adanamızı şereflendiren 

Onun İçin şimdi kuvvetler, seri j B •• •• k ş f d •• t tk• k 
ve daha lnreketli olmak mecburiye- uyu e un e 1 
tind•dir. Toplar motörleştirilmiştir. • 

Motörlu toplar, motörsüz tarafı bas· l d b l d l 
kına uğratılabil~c~klerdir. Ve yava~ er e U Ufi U ar 
olan taraf yerınden kımıldanıncıya 
kadar motörlülerin yerinde yeller e-

secektir. 

Hiç şüphe yokturki en seri harp ( Gerisi ikinci sakifede ) 

vasıtaları tayyarelerdir. Tayyareler muzt.-ıripti; Bugünkü Hatay kadını, 
ise he nen her gün inkişaf ederek sevinçli, mesut, müteşekkir . 
sürati daha fazla artırmaktadırlar. 

Bununla beraber bir tayyarenin sü· 
rati fazl.ıılaştıkça harp kabiliyeti aza-1 
lır. Hafıf tayyareler 1200 - 1500 
kilometre uzaklıklara kadar gidip 
istikşatlarda bulunabilirse de, Üzer
lerine mitralyözden başka bir silah 
koyamazlar . 

Yalnız ağır bombar<lman harp 
tayyareleri Üzerlerinde mitralyözdrn 
başka, küçük çapta top da taşıya 
bilirlerse de , ötekiler gibi saatta 
300 ve daha fazla kilometre süratli 
gidemezler. Katedebildikleri mesafe 
ancak yüz elliden 200 kilometreye 
kadardır. 

Her tip tayyare kendine mahsus 
muayyen vazife ve hedefler almış
tır. lngilterede yedi tip tayyare var -

dır . Son zamauda , tayyare imal 
edenlerin bütün gayretleri, ayni za. 
manda fazl~ yük taşıyabilecek olan 
süratli tayyareler meydana getiril. 
mesi üzerinde teksif edilmiştir.Yani, 
süratin ağırlığa galebe çalması is
tenmektedir. fngiltere, Fransa,Ame
rika ve ltalyada hep bu heJefe va
rılmasına çalışılıyor . 

Sürat rekorunu milletler yalnız 
ateşin ileri götürülmesi için, kazan
mak istemiyorlar . Milletler , bütün 
diger saha ve hususlarda da biri· 
birinden üstün sürate malik olınağa 
çalışmaktadırlar. Çünkü, yeni harp
leri eskisi gibi yalnız muayyen or 
dular yapmamaktadır . Harp için 
milletlerin bütün ve her türlü enerji 
ve kabiliyetleri ileri sürülmektedir. 

BUyUk Şef Enstitüde 

Pat kın önünde biıılerce Çuku
rovalı çocuğun arasında yürüyen 
Ulu Önder, otomobilleri ile, halkın 
" Yaşa ,, " Sağ ol " 11 Var ol " " Ba. 
şımızdan hiç ayrılma " avazeleri 
içinde biraz ileride bulun~n, Adana 
Kız Sanat Enstitü~ünü teşrif etmiş· 
lerdir . 

Büyük Şef Enstitünün direktör
lük odasında bir a!l istirahat buyur· 
muş ve direktör Bayan Haverden 
okulun, kadrosu , programı hakkında 
etraflı izah~t almışlar ve Enstitü 
talebelerinirı ellerile ima) ederek 
ikram ettikleri kahve likörü ve pas· 
talardan almışlardır. 

Ulu Şef çalışkan Adana kızla· 
rını takdir buyurmuşlar ve mütea· 
kiben Enstitünün dershanelerini zi
yaret etmişler ve talebeyi iş , ve 
ders halinde bularak snaller sormuş 
!ardır . 

TALEBE iLE BAŞBAŞA 
Ulu Ôndeı , Enstitünün atelye 

!erini gezdikten ve yapılanları mü 
şahede buyur.sfuktan sonra Tarih 
dersinde bulunan bir sınıfı ziyaret 
etmişlerdir. 

Ulu Ş!f bu esn:tda, Korbukların 
ve Terkeşlerin tarihini anlatan talebe 
Memduhayı dinlemişlerdir. 

Ulu önder müteakiben, cenubi 
Anadoluda Tarsus cıv~mnda asırlar. 
ca evvel yaşamış olan bu kavmin 
Terkeş i~minden bozularak "Terses 

" kelimesinin meydana geldiğini ve 

Bundan sonr.t büyük önder der. 

~in &ğretmeni Bayan Haticeden ta
lebesi hakkında izahat almışlar ve 

memnunluklarını izhar buyurarak ay. 
ı ılmışlardır. 

ŞEHiRDE TETKiKLER 

Yarım saat kadar kız enstitüsü
nü şereflendiren atamız bundan son· 

ra talebeleı in arasından otomobilleri· I 
ne binmişler ve şehrin içinde bir tur 

yaparak Adanalıları selamladıktan 
.sonra istasyona avdet bu) urmuşlar-

dır. Ve saat t,S5 de topla selamla
narak Çu1,ıırovalıların sevinç göz 

yaşları arasınJa Mersine mütevecci
hen harckd lmyurnıuşlardır. 

Nl- Ta • 

Ulu ÖNDER Mersinde 

Mers:n : 1 O (Heyete refakat e· 

deıı arki:idaşımızdan telefonla) -

Bugün saat 15 de Ulu Önder Mer· 
sine şeref vermişlerdir. Hususi va · 

gonlarından inen Atatürk ve kendi · 
sine refakat etmekte olan başbakan 

içişleri ye nafiıı bakanlaıile Or, kor 
generallar, Sebilıa Gökçen, istasyon 
ve ca:.ldeleri do!Ju .. an bütün Mersin 

halkının alkış tufanı arasında geçtiler. 
Mersin halkının büyük sevinç ve heye· 

canını temsil eden fabrika ve vapor 

düdük leri büyük şefi selamlarken as· 

keri kıtaalan teftiş buyurmuşlar ve o 
kul ta!ebdrrinc iltifatta bulunmuş 
lardır. 

lstasyonJan doğruca vilayet ko· 
nağını teşrif etmişler ve yarım saat 

Nafia Vekaleti bu iş 
üzerinde çalışmaktadır 

Nafia Vekaleti memleketin te
lefon şebekesiJe örülmesi için ev. 
velce hazırladığı program üze · 
rinde çalışmaktadır . 

Aldığımız malumata göı e bu 
çalışmalar arasında şehrimiz hattı 
ile Suriye teltfon muhavereleri 
de temin edilecektir. 

Oruçlulara vaJnt bild'ren 

Bugün Güneş 6,24 de doğacak, 
Öğle ezanı 11,43 de, ikindi ezanı 
14,26 de, akşam ezanı 16,40 de, Yat 
su ezanı 18, 10 de, imsak 4,38 de 
olacaktır. 

Muzikli bir gece 

Bu akşam Halk~vimizde Ulusal 
ve muzik'i bir gece yapılacaktır . 
Çalınacck güzel parçalarla bera' 
ber konferanslar da verilecektir 

Mahkum oldu 

Bundan bir müddet evvel Ma· 
dama köyünden Hüseyin Mehmet 
Gülizar isminde bir kadını bıçakla 
yaralamış ve tevkif edilmişti. Suç
lunun İkinci Sulh cezada yapılan 
duruşması sinunda bir ay beş gün 
hapse karar v:>rilmiştir . 

Öğretmenlerin zamları 

Bu sene Birinciteşrin başından 
itibaren öğretmenlerimizin bazıla 

rma yapılan maaş zammı bakkın· 
daki Heyeti Vekile kararnamesi 
henüz gelmemiştir . 

Kararname gelince bu öğretmen. 

Sonbahar At koşularının ikinci 
Haftası yarın Hipodromda yapıla

caktır. Bu koşulara bir çok vila 
yetlerden 45 Şampiyon hayvan iş· 
tirak etmiş olduğundan çok heye
canlı ve neşeli olması kuvvetle muh · 
temeldir . 

Öğretmenler tasarruf 
sandığı idare h~yeti 

değişecek 

Öğretmenler tasarruf sandığının 
idare seçimi ve dört senelik hesap· 
!arın tetkiki için bugün öğleden son
ra Gazi ilk okulunda bir kongre 
toplanacaktır . 

Kömür fiatlarını 
kontrol 

Ekonomi Bakanlığı, kömür fiat 
huının indiriJişini daimi bir kontro. 
la tabi tutulmaların• teşkilatına bil
dirmiştir. Sömi kokun Fob Zongul· 
dak toptan satış fiatı 17,25 lira o 
larak tesbit edilmiştir. 

Muhtelif ~mıntıkalarda bulunan 
belediyelerimiz, Zonguldaktan kendi 1 
şehirlerine kadar olan nakil masra. 
fını ve normal bir kar nisbetinde 
17,25 liraya ilave edecekler ve be· 
tediye hudutları içinde sami kok'un 
toptan ve perakende satış fiatını 
·kontrol edeceklerdir. Bu suretle yurd 
içinde kömür fiatmın yükseltilmesi 
ve halkın aldatılmasının önüne ge· 
çilmiş olacaktır. 

WESJS:Z::C wı;: 

Yurddaş ! 
Türk hiç bir savaşta diğer Ulus

lardan geri kalmaz. " Beynelmilel 
Arttırma ,, gününde de ödevini 
yap. 
Ulusal Ekonomi ve . lrttırma Kurumu 

ler zam gördükleri tarihten itibaren ;_.. ____________ _... 
eski ve yeni maaş farklarını alacak· 
lardır . 

Sulh Birinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

v • • ,,, derler· 
agacına peynır al5acı 

Balık 

1916 da Vallas Beri, ! 
talina adazı civarından 23. 
bir levrek tuttu 1925 de 
varında ise 340 kiloluk le 

du. l~ 
1926 da kaptan miçt. 

Zelanda kıyılarında 412 ori 
hç tuttu. 1933 de bu ~ek k 
istedi, bu sefer 385 kılolu 
tuttu. 

Şimdilik rekor Zan 
Tahiti sularında 472 kiloluk 
Jıç yakaladı. 

Bu balıklar olta ile avl 
kınla balık avı rekoru To~ 
tandadır. 1912 de Floridacla 
kiloluk bir köpek balığı f 

Orman 
Kalifornia milli parkıııdJ 

yüksek aiaçlar vardır, bu 
1 

da meşhur adamların adı 
tir , 'J,I. 

Lafayet'in gövde kut~ 
re, yüksekliği 76 metred~ 
bianın yüksekliği 87 met . 
şington 72,50, Mark Tvaıo 
redir. .. ek 

Kalifornianın en yuk~. 
Fuder Tri'ılir, 111 metre ır• 

Merhamet 

Şair Alferd dö Mües-:, 
diği bir sanatkar vardı: 8a1 
]ibran. ,,.ı'. 

Bu kadın çok para ka 
111 

kat on para tutmazdı , arta 

!ere dağıttırdı. . tiY' 
Arkadaşları: Sen 1~ 

düşünmüyorsun, bu bÖY e k01 
her ay bankaya biraz para 

diler. b)I 
Malibran her ay ahba tı 

biı inin bankasına para ya 
başladı. r 

Bir gece bankerle otu~i~ 
çeri banka memurlarından 

1 
Banker sordu: Bayan ~ari/ 
mu? memur gülümsedı; 1 Ziraat mektepleri kadro

ları kuvvetleniyor 

Ziraat Bakanlığı, Ziraat mektep· 
lerini takviye etmek üzere bu mek
teplerde ameliyat muallimlikleri ih· 
das etmişti. Bakanlık, şimdiye ka. 
dar alınan müsbet neticelere baka
rak bu mekteplerde bir de ameli
yat muallim muavinliklcri ihdas et. 
miştir . Bu muallim ınuavinliklerine 
bu yıl Yüks'!k Ziraat Enstitüsünden 
mezun gençler tayin dilmiştir. 

k"ra yatmıyor. Banker sanat ·a or 
· 1 Neye sözünüzde durmuY 

Kadın dedi ki: Ne yapayıf 
far çok soğuk gidiyor... ar 
1 O , 000 frank odun, korU 

No. 727 

Adana İnhisarlar idaresinin Tü· 
tün inhisarı tahrir memuru sabıkı 
mütekait Mülazım Ali Nıhat aleyhi· 
ne açtığı alacak davasının duruşma
sında : müddeialeyhin ikametğahı 

meçhul olduğundan Türk Sözü ga. 
zetesinin 26 - 6- 936 tarihli sayı· 

sile 7 - 7-936 tarihine müsadif 
Salı günü mahkemeye gelmesi için 
ilanen tebliğat yapıldığı halde gel· 
mediği ve bir vekili kanuni de gön· 
dermediği cihetle ilanen ğiyap kar 
ar ı tebliğine ve muhakemenin 22-
12- 937 Çarşanba günü saat 10,20 
ye talikine karar verilmiş olduğun· 
dan mezkur gün (ıe saatta mahke
meye gelmediği ve ya bir vekili ka· 
nuni göndermediği taktirde hakkın· 

Ziraat Bakanlığı, zirai kalkınma 
seferberliğinde Ziraat mt>kteplerine 
de büyük bir ehP.mmiyet vermek. 
tedir. Z~raat mekteplerinin Lise ha· 
line getirilmesi ve mektep sayıla 
rının fazlalaştırılması etrafında tet· 
kikler yapılmaktıtdır . 

Yurddaş ! 

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

1 da verilen ğiyap kararının tasdik 
edilerek bir daha mahkemeye ka
bul edilmeksizin ğiyabında duruş 
maya devam olunacağı tebliğ maka. 
mına kaim olmak üzere ilan olunur. 
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sı dağıtmıştı. 

• 
B. ·ııc• 

Adana Sulh ırı. de" 
kuk hakimliğıll 

No. 726 ·~ 
Adana inhisarlar idart51 hl" 

vukat Kemal Çelik ile CeY riSİ 
inhisarı müdürü Hayri va 

ve Ceyhan tütün ~~1hisa~~s 
vasfi aralarında muteha v•s6 
davasında : Müddeialeyh d• 
Haluk namlarına çıkarıla~ 
varakaları mumaileyhle;.~ i 
bilinmediğinden bila teb 1 

1 
lunmuş ve ilanen tebli~at darı 
na karar verilmiş oldugu~ ç 
ma günü olan 22112 93 e~ 
günü saat 11 de mahk~ıtl ~ 
medikleri veya bir vekıl ~' 
dikleri taktirde ğiyaplarırı 
ma yapılacağı ilan olunur· 8 _______ ..../ Binaenaleyh, harr> eden bir mil· 

let, yalmz muayyen ordularına de 
ğil, her şeyi başarmağa elverişli'nıil 
li kabiliyetine, ve bu ka'-liliyetin harp 
lerde her türlü askeri levazımı istih. 
sal ve imal edebilecek, bilgisine gü 
v~oe uiledc kti r. 

güneş dil teorisi vadisinde bu hu· 
susta araştırmalar yapılmak lazım 
geldiğini işaret buyurmuşlardır. 

Ulu önderin bu işaretleri şunu 
anlatmıştır ki şimdiki T arsusun asıl 
ismi Tersesdir. Ve bu ad bir Türk. 
çc kdiı,cdir, 

kadar İstirahat ettikten sonra Bele· 
diye reisine ve yakı:undaki Tecimer 

bay Edibe ait giizel evleri gezmiş· 
lerdir. Saat 16 ya doğr:ı memleket 
hastahanesine ve şehrin içme sul1· 

rına aid yeni bendleri gezmişler ve 
mcmurldta iltifatla uuhmm~fardır. 

eczane 

l
larım sevindirecek,ve senin için cep. 

hede çarpışarak malul kalan va· Belediye civarında 
tandaşı sevindireceksin. 

Y eui eczanesidir 
• T ~42--llZ=ıLC'W ... ._,.......................... :.. ........... ._1!9m~---

ts'! 
Kaçakçılar "8 

hainidir 
Bugece nöbetçi 
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Saba Melikesi 
cı l~inlerce sene evvel Süleymanın 
p 1ıJ uıllür saray kurduğu yerde büyük 
p ıC h arpta ordugahlar knruldu. 

Mukaddes Cihat Amerika-Kanada ticaret 
anlaşması 

İbnisuud tehditte 
bulunuyor 

Güzel bir tarih yazısı 
Gıi Berlin 19 (Radyo) - lbnisuud, 
"nlerden bir gün ,----------·--·-------, Filistinin taksiminde ısrar edildiği 
lllaıı Mekkenin Rüzğarlarla bulutlara bile hükmeden takdirde Suudilerin Cihad ilan ede· 
!uttu. Süleyman Süleyman, Muhammed Peygamberden ceklerini lngiltereye bildirmişler-

bir buluta, mai- bir sene evvel doğduğu halde, Araplar d' 
' ır. garlara bindiler, kendisinin müslüman olduğunu söylerler. Kudüs 19 _ Üç lngiliz bölüğu 

da yol almağa Bu tarihi bir hata deQll, Arapların sevdik- tayyare ve polis kuvvetlerinin yar. 
ılar B h k larl har büyük adama verdikleri manevi 

· u ava er- payedir. dımile, aramağa çıktıkları bir Arap 
etrafında da çetesini Safed civanndaki dağlarda 

Uç d Myrlam Harry 

it ~~[e0kk:~ bir -----------------·'! yakalıyarak şiddetlibir müsademe· 
d d Belkisin kartalı da efendisine ye tutuşmuştur. 
e Süleymanın başı üstün en Bu müsademe neticesinde, üç çe 

Yo " t k Süleymanın kartalından duydukları-r, onun guneş en oru teci öldürülmüş, 13ir lngiliz askeri 

t iizeri Sina dağı civarına 

• Cariyeler çölün ortasına 
kızlarının aşk seccade. 

Yaydı. Süleyman yemeğe 

aıı önce, aptest almak için 

~ i. 
traltıııdaki suları bile gören 
•ucuba5ısı idi, bu vazife onun-

~k o g;jn kartalın serserliği 
lu, Kervandan ayrılmış, başı 
~!lök ıüzünde gezmeğe çık. 
Geze geze arabistana vardı 
lıklı, sulak güzel bahçenin 
gelince dayanamadı, Lüyük 

!hcııı dalına kondu ... Etraftan 
it ıtiizel kokularla sarhoş oldu. 
•lık yanına başka bir kartal 

Ve sordu: 
Nereden geliyorsun ? 
Nereden mi geliyorum ... A-

ile güzel kokuyor .. Suriyeden 
ın; Süleymanın bendesiyim. 

Süleyman da kimdir ? 
Süleyman yerle göğün haki

Ya sen nerelisin ? 
~Buralıyım. Belkisin bendesi 
clkis senin Süleymanından çok 
•ud ı·d· ret ı ır .. , 
Göreyim bakayım ... 

~ Gel. 
~ki;in kartalı Süleymanın kar
aba şehrine götürdü. Orada 

a kokulu derler. Gülsuyu, ku-
1 llıabedler, saraylar, aslan in· 
''dı, Yollar mücevher döşe· 

~I . 'Yın::nı ı kıı talı kendinden 
~ti; aklı ba ?ına geldiği zaman 

~duğunu anladı. Efendisi ha
ııaınazı için su bekliyordu. 

~ k kanad çırptı ve kanter içiıı· 
~ ervanma geldi. 

1~lar telaş içindeydiler. Biri 
~ı· 

· Nereye gittin ? .. Bereket 
,~anımızda su vardı, efendi 

estirıi aldı. Fakat bir aralık 
ı güneş vurdu, başını kaldırdı, 
~eriııde olrnadığmı gördü. 
~ lar etrafını sarmışlar bir ağız 
Ykırıyorlardı : 
h~ereye gittin? Efendimiz ölü. 
ukınetıi 1 

'ıi ~aııımı bağışlamamak şar-

~b liayır, bir şart koştu : iyi 
Ç getirirse affederim dedi, 

~ ok şükür kurtuldum. 
:~tlarını sürüyerek, başı önde 
%ı huzuruna çıktı : 
Dunya güzelini gördüm , 

v 
t t" ~ Ordüklerini anlattı. Süley-
1 Ilı~ Belkise bir name gön
e dedi ki : • Gururlanma 

ıl Yüksek olmağa çalışma, ama 

nı anlatmıştı. Belkis yedi dairesinin 
yedişer kapısını kilitledi, kırk dokuz de yaralanmıştır. 

ht ı . it k d lngiliz makarnalı, teroriznıi kö-ana arı yas ıgının a ına oy u , 
künden kazmak için gerek Arap, 

yattı. Bu sırada kartal Süleymanın 

b gerek müsevi tedhişçilere karşı şid · mektu unu getirdi. 
detle hareket edeceklerini tresmen Bu yedi kilitli kapıdan nasıl gi·J 

recekti ? Belkisin kaıtalı usulünü ilan eylemişlerdir. 
öğretti. 

Belkis güneşe tapar-11. Her sa
bah şafağın ilk ışığı önünde dize ge 
lirdi Sarayının yegane aşık yeri de 
çatıdakı bir delikti. Sıileymanın kar. 
talı bu delikten girdi, uyuyan Belki 
sin çıplak göğsüne Saleymanm mek
tubunu bıraktı. 

Belkis uyanınca şaşınp kaldı. 
C fülerine inanmıyordu. Mektubunu 
okuduktan sonra bunu pek tabii 
buldu : 

• Beni seviyor ... •~dedi. Sarayı· 
nın kırk dokuz kııpısını açtı,. Bah· 
çalerini, hazinelerini; ahırlannı do
laştı. Önüne gelene emirler veriyor· 
du. Herkes yapacağırıı şaşırmıştı. 
Belkis haykırıyordu ; 

" Servetimle onun gözlerini ka
maştıracağım l ... 

Maiyetini topladı. Misk ve am· 
berler süründü , Altın ve pırlanta
larla süslenmiş devesine bindi. Bin· 
lerce deve de maiyetini taşıyordu . 
Yola çıktılar, Bu hazırlığı gört·n kar 
tal hemen Süleymana yetiştirdi. Sü · 
leyman altın ve gümüşten bir saray 
yaptırdı. Yollara altın ve gümüş 

döşetti ve bu yolların yeni yapıldı 
ğı belli olmasın diye bazı yu !erini 
delik bırakrı. . 

Belkisin kervanı geldi. Maiyetini 
telaş aldı. Yoldaki boşlukları gö· 
rünce : 

" Eyvah, bizi çaldı sanacaklar • 
dediler ve kendi gümüş ve altınla
rile delikleri doldurdular, Belkise de 
haber verdiler . 

Belkis Süleymanın diyarını gö. 
rünce fikrini değiştirdi : 

" Servetimle gözlerini kamaş. 

tırmak olmıyacak, onu güzelliğime 

hayran etmeliyim .... 
Üstüne yalnız mavi tülden bir 

esvap giydi. 
Cinlerle şeytanlar da Süleyma · 

nın fikrini tçaldılar. Arabistanda bil 
!ur yoktu. Bunun için billur bir sa· 
ray yaptırdı ... 

** * 
Bclkis geldi. Billur sarayın bil-

lur merdivenlerini çıkarken öyle şa
şaladı ki, eteklerini kaldırdı, bacak· 
!arının harikulade güzelliğini herkes 
gördü. 

Süleyman da ·gördü, gördü, kol 
!arını açtı, Belkis diz çökerek Sü 
leymaııın kollarına atıldı ... 

O gece evlendiler. 

*** 
Süleymanla Belkis bir ay bera. 

her yaşadılar, bir bal ayı... Sonra 

Bulgar Kralı dönüyor 

Paris : 18 (Radyo) - Bulgar 
Kral ve Kraliçesi Belgrad ta· 
rikile Sofyaya gitmek üzere bu 
gün Paristen ayrılmışlardır. 

Hollandanın seferberlik 
tecrübesi yapacağı 
henüz belli değil 

Lalıey : 18 (Radyo) - Milli 
müdafaa Nazırı, Hollanda hükume· 
tinin umumi seferberlik tocrübeleri 
yapmak istediği hakkında çıkarı
lan şayiaları tekzip etmekle bera
ber bazı mühim geçitlerin tahkimi 
için taıık ve zırhlı otomobil alındı

ğını söylemiştir. 

1 TAN Si"m'""'' I 
f 13U AKŞAM 

iki büyük ve müstesna film birden 1 
-t-

JAK HOLT'un 
en güzel V<! heyecanlı temsili 

CEHENNEM 
KARTALLARl 
-2-

Büyük filmlerin büyük kahramanı 

AL JONSON 
nın en yeni ve müstesna şaheseri 

Küçük Şarkıcı 
Dlkkkat: Sinema saat 8,5 

da ba,ıar 
Telefon : No • 266 
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ayrıldılar. Süleyman Kudüse, Belkis 
Arabistana gitti. 

Her sene üç gün billur sarayın yapıl 
dığı yerde buluşurlar. kartalın açtığı 
ku 0 unun başına oturmuşlardı : 

. Biressaba kuyusu bu gün hala 
mevcuttur. 

Büyük harpte Cemal Paşa ile 
Von Kres ordu karargahını bir za
manlar Süleyman Belkis İçin yap
tırdığı billur sarayın yerinde, Bires· 
sabada kurdu. Kudüs kızlarının aşk 
seccadelerini serdiği yerlerde siper· 
!er kazıldı ve askerlert Biressaba 
kuyusu su verdi. 

Harribur -

Vaşington : 18 ( Radyo )- Ha
riciye Nazırı Hal, lngiltere ile Ame 
rikanın yeni bir ticaret muahedesı 
imzalanması için yakında müzake -
relere başlanacağını bildirmiştir . 

Bu müzakereler iki hafta devam 
edecektir . 

Salahiyettar mahafilin söyledi
ğine göre Amerika, Kanada ile de 
yeni bir ticaret muahedesi aktede
cek ve bu muahede lngiltere ile ya· 
pılacak anlaşmaya benzeyecektir 

Adana Sulh 1 inci Hukuk 
Hakimliğinden: 

No. 729 
Adana inhisarlar idaresinin mi

sis Köyünden Durmuş oğlu Meh· 
met aleyhine açtığı alacak davasın
dan dolayı müddeialeyh Mehmet 
namına çıkarılan davetiye mumailey
hin nerede olduğu bilinmediği şer 
hiyle bila tebliğ iade kılınmış ve ila. 
nen M. aleyh e davetiye tebliğine ka· 
rar verilmiş olduğundan duruşma 

tarihi olan 22 - 12 - 937 Çarşanba 
günü saat 11,50 de mahkemeye 
gelmesi veya 'lir vekil gönderilmesı 
aksi taktirde ğıyabında duruşma 
yapılacağı ilan olunur. 

8734 

Aşçı ve hizmetçi 
atanıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 

aşçı ve bir hiınıetçi aranı} or. Mat

baamıza müracaat edilmesi. 

Seyhan Nafia n1iidürlü
ğünden: 

2-11-937 Tarihinde ihale edil
mek üzere eksiltme müddeti uzatıl
mış olan (7 497) lira (84) kuruş ke-

l şif bedelli Adana Ziraat mektebinde 
j yapılacak Samanlık ve Anbar inşa

atına istekli çıkmamıştır . Bu iş 2-
12-937 tarihine müsadif perşembe 
günü saat onda Nafia dairesinde 
pazarlıkla verilecektir . isteklilerin 
pa.zarlığı iştirak etmek üzere bu 
tarihte ve keŞfi görmek için istediğı 
vakıtta Nafia dairesine müı acaat· 
!arı ilan olunur. 

7-11-16-21 8684 

,. ., 
Alsarayda 

BU AKŞAM 

t 

Arizona 
Oynayan 

Rişard Diks 
2 

SAM SON 
Harri Bor 

Gumartesi : 2,30 da matine 
Pazar : 2 de matine 

Telefon. 22t 
8723 

1-----------------... -----

Anna bella 

Sahife : 3 

ASRi SiNEMADA 
20 İkinci teşrin 937 cumartesi akşamı 

BU AKŞAM 
Piyer Benuvanın ölmez eserinden alınmış AleXi Granovskinin 

muazzam filmi 

Moskova geceleri 
Oynıyanlar : 

ANNABELLA-HANRRY BAUR-PIYER WILM 

Filminde: 

Çiğan orkestrası - Rod Sandor 
Çığan Korosu - Dimitri Evich 
Çığan Şarkısı - Podesta 
Napoliden Şarkılar : - Tino Rossi 

Pek yakında : 

Martha Eggertin 
En son v.! en güzel filmi 

! .. Biiibiiii~~- .. 'öt~~k~~ ... 
t ...... il il •••••••••••• ı• •••••• il •••••••••••••••••• 

Bugün gündüz iki buçukta matine son defa 

Korsanlar treni 
Dört devre hepsi birden büyük sergüzeşt filmi 

Telefon - 250 ASRI 
8733 

Sayın abonelerimize 
Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın abo

nelerimizin gazetelerini muntazaman alabilmeleri 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatbaamıza 
bildirmelerini rica ederiz . 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

/\.anıın l\o.3202 : Kabul tarihi : 41611937 

DÜDNEN ARTAN -

Madde 4 - Zirai kredinin tevziinde evvela küçük çiftçinin ihtiyaçla. 
rı karşılanır. Zirai kredinin tanziminde de bunların teşkilatlandırılmaları 

gözetilir. 
• FASIL: il 

Sermaye, ilıtİ) atlar ve karışılıklar 

Madde 5 - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasının itibari sermaye· 
si yüz milyon liradır ve aşağıda yazılı unsurlardan teşekkül eder: 

A) Türkiye Ziaat Bankasından devir alacağı sermaye, 

B) 1454 numaralı kanun mucibince arazi vergisinin Türkiye Ziraat 
Bankasına aid bulunan o/o 6 sı, 

C) 1938 mali yılından itibaren umumi bütçeye konacak tahsisat ye· 
kılnunun °ıo 112 (yüzde yarımı) nisbetinde her yıl Hazinece tediye oluna
cak paralar, 

Ç) Bu kanunda zikredilenler haricinde Devletçe fevkalade olarak ve. 
rilecek tahsisat, 

D) Bankanın yıllık safi karından ayrılacak kısmı. 

Madde -6 Bankanın adi ve fevkalade olmak üzere iki ne~i ihtiyatı 
vardır. Adi ihtiyat, Bankanın Türkiye Ziraat Bankasından devir alacağı ih
tiyat akçasından ve Bankanın yıllık safi karlarından bu kanun hükümleri

ne göre ayrılacak kısımlarından, fevkalade ihtiyaç akçası da 2814 numa· 
ralı kanun mucibince Devlet bütçesinden her yıl verilecek bir milyon li

ralık tahsisattan ve bu kanun hükümlerine göre bu ihtiyata nakledilebi
lecek paradan terekküb eder. 

2814 numaralı kalunla taksitlendirilip Türkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankasına devredilen alacaklardan tahsil edilemez bir hale gelmiş olanla
rile bilanço zararları fevkalade ihtiyat akçasından mahsub edilir. Bu ihti
yat, işbu zararları karşılamağa kafi gelmezse adi ihtiyat. akçasına müra· 
caat olunur. 

Madde 7 - Banka bu ihtiyatlardan başka muhtelif muamelelerinde 
husule gelecek zararları ve sair riskleri karşılıyabilmek maksadile gereği 
kadar (zarar karşılıkları) tesis eder. Türkiye Ziraat Bankasından devir a
lacağı zarar karşılıkları bu maksada tahsis olunur. 

8303 (SONU VAR) 

akşam MOSKOV geceleri 
ASRi 

sinemada 



Sahife : 4 • Türksözü 20 Teşrinisani 

Adana Borsası Muameleleri Ceyhan sulh hukuk ır :- •• •• ' ,... ______ .....__ _____ ~ 
hakimliğinden : T urksozu ' 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

CIN~I En az E.n çok 
K. S. A.. s. 1 =xapırUJI- ·-~pamuk-~ ~ ~ -=----

Piyasa parlağı • - 26,75-- - 27,75 
Piyasa temizi 

" 
-25 

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant -33 38,50 

YAPA GI 
Beyaz 

1 ı 1 Si~ah 

ÇIGIT 
Ekspres 

1 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

----ı -.. "Tohumluk,. 2,75 

!~ U 8 U B A T 
Buğday Kıbrıs - - - -Yerli ----.. 

Men tane - - - - - - --.. 
Arpa -----
Fasulya ---

- Yulaf ----· ----
Delice 
Kuş yemi ---
Keten tohumu -----

' Mercimek ---- -
( 

Satılan miktar 
Kilo 

-

' 

-

--

-

Ölü Hacı Eyyup namına mukay· 
yed Ceyhamn Doruk köyünden va , 

ki:sağı yol solu koca ağa evi önü yol ' 
arkası Koca ağa ve yol ile çev· 
rili - 150 - lita kıymetli bir 
bap dükkan ve mağaza yeminli 
üç ehli vukuf tarafından - 150 -
lira kıymet takdir ettir ilmiştir. 

i 
1 
1 

Artırma peşindir. Müterakim 
vergi ve resmi dellaliye alıcıya ait· 
tir . 

Artırmaya iştirak etmek istiyen· 
ler l<ıymeti muhammenin yüzde ye 
di buçuğunu peşin vermesi yahut 
milli bir bankanın teminat mektubu 
nu hamil bulunmaları lazımdır. Ar. 
tırma şartnamesi 15 11 937 Pazar· 
tesi gününden itibaren dairede ma
halli mahsusuna talik edilecektir . 

-1 

Birinci artırma 15/12/937 Çarşam 
ba günü saat - 10 - dan - 12 
ye kadar Ceyhan sulh hukuk hakim· 
ligi salonunda icra edilecektir. Ar
tırma bedeli kıymeti muhammenin 
yüzde yetmiş beşi bulduğu takdir· 

1 
1 
! 

1 

Gündelik siyast gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 

!
bedeli değ'işmez yalnız posta masrafı 

zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra

caat edilmelidir . 

T.H.K. Adana Şubesi 
Başkanlığından: 

Bu ayın sonunda nikel 25 ku . 
ruşluklarla bronz 10 kuruşluklar te· 
davülden kaldırılacaklatı cihetle, ku· 
rumumuzdan dağıtılan fitre zarfları
na hu paralardan konulmamasını sa
yın halkımızdan dileriz. 

14-18-23 8710 

TÜT J.Ksözi) 
. .. \h~ 

jMatbaacılıkl Gazetecilik! 

Mütenevvi renkli 
her türlii tab işlerinizi 
ançak Türksözünün oto 
matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet

lenecektir. 
Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirm ek istiyorsa
nız kitaplaı mızı Türk· 
sözünün mücellithane· 
sinde yeptırıuız. Nefis 

t LAN 
* 

T A B 

KİT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild renkli ~ 
bir ka~ak bölgede 
cak Türksöziiode 
pılır. 

ka her boyda 
mecmua, tabeder· 

Susam ıs 1 

UN 

1 
de müşterisi üzerine l ırakılacaktır.Aksi r 
takdirde en son artırmanın teahhüdü Dişçi Nedim 

Yurtman 

, ----------------------
1 

Dört yıldız Salih t 6S0-72S 
üç .. .. - 162r-... - Dört yıldız Doğruluk li ~ı ' 650 

~ ~l üç .. " 1 600 
o -=ı Simit .. 16~ -- ca ·- ;:.. D&rt yıldız Cumhuriyet .M: ::ı 

~ ~, üç 
" .. J-625 

Simit .. 1 
Livcrpol Telgraftan Kambiyo ve Para 

19 I 11 / 1937 ı~ Bankasından ahnmıştu. 

Sant im. l't:tı~ ---- -
ı-ı-198 Hazır 1-4_1~ Lıut 

Rayişmark 
!k. Kanun vadeli 4 143 Frank ( Fransız ) 6~! \~ Mart vadeli 4 l 48 Sterlin ( İngiliz ) --·-
Hint hazıt 1 1 00 Dolar ( Amerika ) 80 12 

-1-fıö- - ---
Nevyork Frank ( isvi~re ) 

Ekmek Sadeyeığı Maraş pirinci 
kilo 7500 

Ekistra Zeytinyağı 

kilo 1300 kilo 55000 kilo 4250 
lstanbul makarnası Beyaz peynir salamura Nohut 

kilo 600 
Fasulya 

kilo 2000 Kilo 1500 
Mercimek 

kilo 600 
Ekistra un 

kilo ıooo 

kilo 2000 
Milas sabunu 

kılo 1000 
Kriple maden kömürü 

kilo 50000 
Patates 

kilo 5000 
Kuru fzınir üzümii Lahana Pırasa Patlıcan 

kilo 1000 kilo 8000 kilo 8000 kilo 3000 
Taze fasulya lspanak Port.-.kal M.ırol Yumurta 

kilo 4000 ki1o 8000 40000 Adet 36000 A. 60000 
Elma Ayva Karnebahar 

Kilo 5000 kilo 20{)0 2000 

Kız, Erkek liseleri ve Öğretmen 
törlüğünden : 

oku 1 u direk ·_ 

Cins ve ıhikdarı yukarıda gösterilen 25 kalem erzak, sel>zc ve mf'yve· 
nin okullarımızın altı aylık ihtiyaçları olup 16 - 11-937 tarihinden iti 
baren 20 güu müddetle eksiltmeyı' konulmuştur. Bunların 6-12-937 <le 
pazartcsı günü saat 14 de Kiiltiir direktörlüğünde loplitnacak komisyonda 
ihaleleri yapılacaktır. TalipleıJerı şaraiti kanunİ)<')'İ haiz ol ii nların şaraiti 
anlamak ve nümuneleri görmek istı>}'en!erin her giin ~aat 10 dan 12 ye 
kadar Okul idarelerine ve ihale giinü d~ teminatlarilc birlıkte ihale komis· 
yonuna müracaatları ilan olunur. 8732 20 - 25 -30-5 

1 

1 

Yeni Kimya laboratvarı i 

1 

Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rlza lşcen 
Belediye civarı 

Her türlij Kimyevi tahlilat dikkat ve elıemmiyctle yapılır 

7967 73 

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 te· 
liş 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 22 - 30 
~ ....................................... _. ................ ------------

baki kalmak üzere on beş gün müd 
detfe temdit edilerek ikinci artırma 
15/ 1, 9.?8 Çarşamba günü saat -
10 - dan - 12 - ye kadar keza 
dairede yapılacaktır. ikinci artırma . 
sındrı artırma bedeli kıymeli mu
hammenenin yüzde yetmiş beşi bul
madığı takdirde satış - 2280 -
No . lu kanunun ahkamına tevfikan 
geri bırakılacaktır. Hakları tapu si. 
cilli ile sabit olmayan i. oıekli ala_ 
caklılarla diğer alakadarana ve irti. 
fak sahiplerinin hakları ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddiaları 
evrakı müsbitelerile birlikte ilan ta· 

rihinden itibaren nihayet yirmi gün 

Yeııi Otel karşısında açtığım 1 
diş muayenehanemde saat 6 dan6 
21 re kadar hasta kabul ettiğimi 
ve tedavi ve diş imali hususunda 
muhterem müşterilerime a z a m i 
teshilatı gösterdiğim gibi cumar-

1 
tesi günleri fukara için tedavi ve 
diş çekmek meccanendir. 8656 

13 

-------------------------
Seyhan 

ğından: 

Def terdarlı -

zarfında Ceyhan sulh hukuk hakim Ziraat Mücadele Mü<lürtüğünde 
liğine bildirmeleri lazımdır. Abi mevcut elli bir adet Hel\lonel 
takdirde hakları tapu sicilli ile sa- Varil 375 adet Mnitol Varıl ve elli 
Lit olmayanlar satış bedelinin pay· adet sandık açık artırmayla satıla-

laşınastıldan hariç kalırlar. Daha faz. caktır. Mecmuunun tahmin olunan 
la malumat rtlmak istiyenler Cey bedeli 209 lira 25 kuıu~tu . istekli· 
han sulh hukuk mahkemesindeki lerin ) üzde yedi l uçı..k ııi:ıbdinde 
93611280 No. lu izaleyi şuyu dos· tcmiııat akçasiylc 6 - birinci kanun 
yasındaki mevcut evraklar ve ma tarihine müsadif pazcrtesi günü sa-
ha ilinde yapılan tal diri kıymet za 

1 
at 011 durl te Def.ardcırlığa g<' lmelc 

bıt varakasından anlamaları mümkiin rı . 
olduğu ilan olunur. 8731 ! 19 - 22 - 28 - .'3 8724 

Q ZS< U 

'();11K4 
diyip geçmeyin 

• 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

• işte 9 r 1 p böyle başlar! 
Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara 

karşı emniyetli ilaç A S P R f N alınız! 

ısrarla 

-
isteyin iz! 

Aspirin'in tesirli ve hakiki olduğunu EİJ markası gar~nti eg_er. 
t .... ... 
Satınalırken dı~ında ve tabletler.in üstünde 

El] mar~attnıl),, bulunmasına dikkat ediniz. 

KAY ADELEN A • 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
v 
A 

KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağ1dır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYA DELE 
KAYADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KA YADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı (KAY. 
LEN ) tapalanna dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mer510 

Adana KAYADELEN dt"polarıdır. Büyük damacanalar: 100 kuruş' 

1 
Jerinize gönderilir. 

1 
Mcnbadan Kayadclcıı ıınk l crl en ,·agon l<ı ı 1 er scfcı de Kııyadclcn 
yık anmak tadır , 8495 7'l 

=d 
~ 

Till 

311 

- or. Muzaffer Lokman 
Hastalarını her gün 

kabul etmekted r. 

·o eski muayenehanesı 

d··rii 
Umumi neşriyat nıü u 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbU' 


