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ATA YDAKi SiY ASi F AALiYET 
ontrol heyeti işlerini bitirdi bugün 

Cenevreye hareket ediyor 

rıtani gençleri sancakta yakında 
kongre akdetmek istiyor 

~"takya : 20 ( TÜRRSÔZÜ mu
en ) - Sancakta vaziyet asa. 

heleri normaldır. Fakat bütün 
.L:tın faali} eti devam etmektedir. 
."""'1utta çıkkn Fransızca (lö Jur) 

\!_ in Şamdan aldığı malümata 
v.nı Arap gençi lskenderun 
tında yeni Statünün tatbiki do-
~e hasıl olacak vaziyeti tetkik et
ı.~ 're Antakyada bir konğre ak. 

___ ,_-..ra_r vermişlurdir, Bu kongrede 
~ kararlardan biri de. Sancak-

~Pılacak intehabat dolayısiylc 
lehina propağanda yapmak 

~iŞ. 
ete, bu teşkilata Suriye hü· 

•~ın de nakdi muaveneti terr.in 
~"' taktirde Türk propağandası. 
~~esaslı bir kuvvet teşkil edi

düşünüldüğünü ilave etmek. 

~tol heyeti gidiyor 

~et sekreterinden heyetin ne 
Sancağı terkedeceğini ve Ce

gelecek intıhap heyetiyle 
Sencata tekrar gelip gelmi· 
sorulmuştur. Sekreter buna 
detrıiştir ki: 

'Cuma günü öğleyin Cenev
.~ck üzere buradan ayrılaca
~rumuzu MilletJer Cemıyeti 

\'erecek ve kanunu sanide 
oian heyelle birlikle tekrar 
dönecetiz, 

'"teun: Parla ••Y•h•lı 
~dan verilen bir habere göre, 

. 8aşveziri Cemil Mürdumün 
11ldcn birkaç gün sonra, Yüce 
t Kont dö Marlel de Parise 
C \'e. mu~hc~cnin s~ralte tasdi. 
trnıl Murdum Bey n teşebbüs-

1'ıuıaheret edecektir. 
oı Heyetinin temasiarı 

tiler Cemiyeti Kontrol Heye· 
tıa ıııcsc.lıhı h, ~sa z •. bıtlığı ta 
ıı c nı{ \C hılk müınessılleıi. 

\' B<.Jedıyc c duvel cdildığini 
trnıştim. 

--~~-------·--------~----
fikan yapılacak intihabattan bahsedil
miş ve kendilerine yardım etmek Ü· 

zere bütün anarsırın mümessiller seç· 
meleri: Milletler Cemiyeti kararının 
Sancaka refah ve saadet getireceği 
söylenmiştir. 

Bundan sonre seçilecek mümessil
lerin mikdarı okundu bu listeye gö
re, cemaatlar tarafından seçilecek 
mümessillerin sayısı şöyledir. 

Orhaniyeden 1 Alevi, 
Habibınneccardan 2 Türk, 
Camiıkebirden 2, 
Şehn.ehmetten '/, 
Kantaradan 2, 
Osmnniycden 1, 

l, Alevi, 
Affandan 1, 

1, Ortodob, 
Kiliseden ı, 

,, 1, Arap, 
,, l, Ermeni, 
,, 1 Yahudi, 

Tiirklerden başka orada mevcut 
anasırdan mümessiller seçilmiş ve yal· 
nız Ortodokslar arasında bu seçim 
yüzünden ihtilaf çıkmıştır. Urubacıla
ra mensup Ortudokslar, diğer ·Orto· 
doksların ileri sürdükleri Doktor Al. 
bere itiraz etmişler, bun n üzerine 
seçim tehir edilmiş ve Ortodoks Ce
nıaatı tarafından meselenin halledil
mesi kararlaştırılmıştir: 

TÜRKLERiN MÜMESSiLLERi 

Listede gösterilen Türk müme:;sil
lerinin seçimi için heyet bugün öğlen
den sonra saat üçe kadar bekliyecek
tir. Saat üçte Turizm otelinde Türk 
mümessilleriyle diger mümessillerin 
hepsini kabul edeceklerdir. 

Çinlilerin ricati durdu 
Müdafaa hattında Dört yüz bin 

Çin askeri tahşid edildi 

Bir.milyon iki yü~~n~JşL_ __ 
bu hafta Nankini terketti 

Vehbi Demirel 
şehrimizde 

Vehbi Demlrel 

Cumhuriyet Halk Partisi genyön· 
kurul azasından ve Adanamızın çok 
sevdiği eski Valilerdon Vehbi De
mirel eşleri ile birlikte dünkü Eks· 
presle şehrimize gelmiştir . 

Vehbi Demirel şehrimize bir 
hafta kadar istirahat etmek üzere 
gelmiştir . 

" Fransız siyase 
ti Fransız kuvve 
tine.dayanacak,, 

Paris : 20 ( Radyo ) - Başve· 
kil Şotan bugün mecliste Fransanın 
harici siyasetini izahetmiş ve demiş
tir ki; Fransa yalnız bir tek blok 
tanır. O da bütün milletlerin sulh 
blokudur. 

Başvekil ispanya hadiselerine te
mas ederek şunfan söylemiştir : 

ispanyada çarpışanlardan Fran
sanın duyduğu acı büyüktür . Bu 
kanlı dahili harp bizim medeni ve 
insani hislerimizi rencide etmekte· 
dir. 

Bugün Fransa , Fransız kuvveti 
altında siyasetine devanı etmektedir. 

Bu siyaset , dostluklarımıza ve 
sulha devam etmektir . Biz ayni za· 
manda bütün taahhütlerimize sadık 
bulunuyoruz ve böyle de kalacağız. 
lngilterc ile olan dostluğunuz, yap· 
tığımı7. anlaşmalarla her giin kuv· 
veli ·nın kte ve lıiç bir şckilJ.: ak· 
saklık göstermemektedir. 

Amerika Cumhurreisi Ruzveltin 
ortaya sürJüğii yüksek ahlak ve 
sulh prensiplerini kabul ediyor ve 
bunları tatbika da hazır b}llunuyo· 

1~1 . ve Halk miimcssıllerile muh
~1Yar heyetleri dün muayyen 
't lcdiye bınasına gitmişlerdir. 

~Urk mümessillerile başkanı· 
'Yede layık oldukları yer ve· 

Ct ilden dolayı bütün Türkler ve 
b "-•Yeti reisleri muhtar ve ih. 

1 

ruz. Eğer oana itimad edcr5eniz hü
~~ ..... .ı kiimet sizinle bu yoldaki çalışma. 

larda el ele vererek devam edecek
tir • Sulhu korumak ve milletltrin 

C}'ctJeri ve ülema Belediyeyi 
Japnlar asker sevklyatına devam ediyor 

t' ~CkiJmişler ve Belediye kapı-
1 ~ ad~kla.rı Kontrol Heyetine 

1ldırmışlerdir. 
ı:t Reisi, Turklerden başka 
h Planan anarsıra hit ben fn. ;r nutuk soylemiş ve nutuk 
~ ... tarafın dan Fransızçaya, 

:
1 tarafın dan da Türkçe ve 
~Çevril miştir. 
ta Anayasa hükümlerine tev-

Nankin: 20 (Radyo) -Bir Mılyon 
iki yüz bin kişinin Nankinden çıkına. 
siyle şehir boşalmıştır . Dükkanlar 
tahtalarla kapalıdır. Gazeteler küçük 
hacimlerde çıkmaktadırlar . 

Tinçin : 20 ( Rndyo ) - Royter 
ajansının bir tebliğinden anlaşıldığı
na göre Şimali Çin gümrükleri etra
fında yapılan müzakerelerde iyi ne
ticeler elde edilmiştir . 

~"nsadaki komplote
bbüsünün tahkikatı 
KUKULETELiLER 

a ... 4kl &UIKASTI HAZIRLAYAN BU TEŞEKKÜL HAKKINDA 
""' BiR MÜDDET EVVEL TÜRK&ÖZU, OKUYUCULARINA 

ENTERESAN BiR YAZI YERMiŞTi 

ı;. 20 ( Radyo ) - Kukule
~'"8 tırladıkları Komplo hak· 
L~tıı polis tahkikatına de

tdır. Tahkikat çok gizli 
devam etmektedir . Sa

torc bu cemiyette Parisin 

lanınml§ simaları aza bulunmaktadır. 
Şimdiye kadar tevkif edilenlerin ade 
di onu geçmiştir . Daha yüz elli ki-
şinin z.an .ve tarassud altında bultın
durulduğu söylenmektedir • 

Tokyo : 20 ( Radyo ) - Şimali 
Çindeki Gümrük idare işleri etrafın· 
da yapılan müzakereler sona ermiş 
ve bu gü nrüklerin hasılatı Nankin 
hiikfımetine verilmek için, karar ka· 
bul edilmiştir . 

Şanghay.: 20 (Radyo ) - Şang· 
hay cephesinden Çinlilerin rücati 
durmuştur. Yeni Çin müdafaa hat
tında 400,000 asker tahşid olunmuş. 
tur. Çangsnda şidderli bir harp ce
reyan etmektedir . 

Vaşington : 20 ( Radyo ) - Ha
riciye Nezaretinden bildirildiğine gö· 
re bir lngiliz vapuruna yüklenen yir
mi tayyare Çine gitmek üzere Ame
rikadan ayrılmıştır . 

Tokyo : 20 ( Radyo ) - Uzak 
şark cephelerine yeniden 50,000 ki. 
şilik bir takviye kuveti gönderilmek
tedir. 

Kocaeli saylavlığı 
Ankara : 20 (Radyo} - Kocaeli 

saylavi Nedim Bozatikin ölümü üze. , 
rine boşalan Kocaeli saylavlığına E
mekli or general Ali Sait Akbaytuğ 

..parti gen başkurunca parti Qmzedi · -
olarak onaylaamlfhr. 

refahını temin etmek isteyen her 
devletle dost olmak ve karşılıklı iyi 
münasebetler tesis etmek birinci 
şıarırnızdır • 

lspaııyadaki vazi
yetin hulasası 

Tokyo: 20 (Radyo) - Hariciye 
nezareti namına söz söylemeğe se
lahiyetli bir zat Japonyanın, büyük 
bir ihtimalle, F ranko hüküm etini ta. 
niyacağıni lakin bunun için henüz bir 
tarih tesbit edilmemiş olduğunu bil
dirmiştir. 

Londra : 20 (Radyo) - lngiliz 
amiralliğinden bildirildiğine göre, u· 
sule riayet etmiyerek lsl'anyaya cep
hıne götüren Afrika Marner ismin 
deki vapur bir lngiliz muhribi taı a
fından tevkif edilmiştir. 

Salamanka : 20 (Radyo) - U· 
mumi karargahın bildirdiğine göre 
General Fran.ko Peşte hüküme~tinin. 
yak"in bir zamanda F r~nko hüküme· 
tini tanıyacağı kanaabndadır. 

Lord Halifaks-Hitler gö
rüşmeleri dün başladı 
İngiliz ricali 
sinden bir 

bu müzakere netic e
şey beklememektedir 

Londra : 20 ( Radyo ) - Lordlar Kamarasında Hava Nazırı hüku
met namına Hitler - Halifaks mülfıketından büyük bir şey beklenme· 
diğinio söylemiştir . 

Berlin : 20 ( Radyo ) - Dün saat 9,40 da Lord Halifaks ile Alman 
Hariciye Nazırı Fon Noyrat Breskoba gitmişlerdir.iki devle.t adamı~ı bu
rada Hitler büyük bir samimiyetle kar§ılamış ve hoş geldınız demıştır . 
Bundan sonra Hitler Halifaksı iş dairesine getirmiş ve buradan da tanış· 
ma dairesine gidilerek müzakerelere başlanmıştır. Bu münasebetle mü
zakereleri takibetmek için bir çok ecnebi gazeteciler de gelmişlerdir . 

.. -s;rı;;i; ... TÜRK HEYETi 
dahili ve 

dış işleri ŞAMDA ÇOK 
-

BÜYÜK MERASiMLE 
KARŞILANDI 

Heyetimiz şerefine ziyafetler verildi 

Suriye muahedesinin tasdiki 
ve Başvezirin 

Şam : 20 (TÔRKSôYö muhabi
rinden ] - Türkiye Hariciye Siyasi 
Müsteşarı Numan Rifat Menemenci 
oğlunun hastalanarak .Ankaraya dön
mesinden sonra kendisine refakat 
edenlerden üc kişilik bir heyet orta 
elçi Bay Esatin riyasetinde olarak 
dün Şama gelmiştir . 

Heyet Menemencioğlu namına 
Surize Başveziri Cemil Mürdümün zi
yaretini iade "e Meııemencioğlunun 
itirazlarını Suriye hükümetine iblağ 
ıçin gelmiştir. 

Heyet, Suriye hududunda askeri 
merasimle karşılanmış ve merasim 
Şamda tekrar cdilmiştır, 

Heyet!n şerefine lfaşvezir Cemil 
Mürdiim bir iftar 7.iyafcti vermiş ve 
bu ziyafette harıciye Veziri Sadullah 
Cabiri, Ş.ım dalegesi İströğ ile Tur
kiycnin Şanı konsolosu hazır bulun· 
muştur . 

Huriciye Vc;:iri tarafından da bir 
iftar zi) af eti verılecck ve heyet yarın 
Şamdan nyrilacal tır. 

Suriye- Fransa muahedesi 

Şam : 20 • [ TORKSOZO mu
habirinden ] - Muahedenin Fran· 
sız Parlamentosunun bu devresinde 
tasdik edilip edilmiyeccği halkında 
dedi kodulu ve biribirini nakzeden 

Paris seyahatı 

Heyet dün öğleden sonra Cum· 
ı;;-reisi Haşim Atası yı zi;aret et-

miş ve sarayda askeri meraimle 
karşılanmışdır. Delege~Kont lstroro• 
ğu ziyaret eden heyet kendisiyle u• 
zun müddet göıiiımüştür. Heyet bu 
sabah buradan ayrılarak Beyruta 
hareket etmiştir. Oradan Trablus 
yoluyla ve Şark sürat katariyle An 
karaya dönecektir. 

Romen kabinesi-
• • 

nın yenı programı 

Tataresko beyanatta 
bulundu 

Bükreş : 20 ( Radyo) - Baş 
vekil Tataresko öğleden sonra ya
bancı mümessilleri kabul ederek 
Romanyanın dış siyaseti hakkında 
şu izahatı ·vermiştir : Yeni kabine 
hiç tereddüt göstermeden on dört 
senedenberi takip ettiği harici siya· 
sette devam edecektir . Bu siyaset 
şudur: Hudutlann müdafaası ve sulh 

şayialar devam etmektedir, Hükü· yolunda olan çalışmamızı ilerletmek. 
met m~hafili, muahedenin bu dev· Balkan ve küçük antant çerçiveleri 
rede Fransız parlamentosunca tas· içindeki devletlerle olan sıkı dostluk 
dik edileceğini musuren iddia et- münasebatımız kuvvetlenmiştir • Ve 
mektedir. Verilen bir habere göre bu büyük teşriki mesainin hiç bir 
bu şayia ve dedikoduların önüne zaman bozulmaması uğrunda çalı. 
geçmek için Başvezirin tayyare ile şacağız . 
Parise giderek muahedenin tasdiki Avrupa merkezinde ve Şark-
esnasında Pariste bulunması tekar· taki sulhçu devletlerle teşriki mc-
rür eylemiştir. Başveir Cemilmürdü- saimizde devam edeceğiz . Polonya 
müıı bu gün yarın yola çıkması mu· ile son akdettiğimiz garanti muahede 
htemel garülmektedirı çok iyi bir şekilde kalacaktır • 

Ancak diğer taraftan Havas a- Fransa ile olan dostluğumuz 
jansı, neşrettiği bir tebliğde, Fransız harici siyasetimizde sarsılmaz bir 
parlamentosunun bu devrede yalnız unsurdur. Büyük Britanya ile oJan 
bütçe müzakeresile meşgul olarak münasebatımızda gün geçtikçe ge· 
başka bir işe bakmıyacağıni ilan ey. nişlemektedir . Sovyetler birliği ile 
mektcdir. iyi komşuluk zihniyeti dahilinde 

TUrk heyeti ••retina ziya- dostluğumuz inkişaf etmektedir. 
fetler Ekono:nik menfaatler birliği ik-

Şam : 20 [ TORKSÔZÜ mu· tizasından da Almanlarda teşriki mc-
habirinckn ] - Türk heyeti şerefi· saimiz istikbalde açılacaktır • Irk 

.no dün akşam hariciye veziri·· 59 ... ı yakınlığı dolayısile de ltalya ile olan 
dull~h Cabi~i tarafından bir iftar zi. dostluğumuz ilerliyecek ve iyi bir 
yafcti vcrmiıbr. şekil alacaktar. 
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Amerika cumhur reisine bir rakip 

Ş~lh1öır NEVYORKUN 
NAPOl YONl:J 

ı, .............................. l ......................... ._ .......... l .......... ıı 

\yeni İnşa edilecek\ Kuraklıktan zarar 1 Parti kongreleri 
Belediye reisi Fiorelli kimdir? köy mektepleri gören Çiftçiye Cumhuriyet Halk Partisi Nahiye 

• d m kongreleri yarın öğleden sonra şeb . 
Yar l rimiz Parti llyönkurul salonunda baş Flrolles La Grandla geçen salı gUnU tekrar Nevyork 

belediye reisi seçllmı,tır. dünyanın en bilyUk •ehrl 
nln idaresi ba,ına tekrar geçen bu çok zeki ve mahir 
adam "Nevyorkun Napolyonu,, ismini takmı• bulu
nuyor • 

La Grandia birçok senelerden· 
beri Nevyork belediyesini elde tufan 
bir adamdır. Tekrar riyasete seçil· 
n ni lu küçük vuutlu "Napolyonun. 

yarış meydanındaki zaferinin İ>tik· 

bali için pek büyük ehemmiyeti ha· 
iz bir lıadise olduğudu kabul ettir
miştir. 

Kendisi bütün Amerika ittihadı 
eyi etlerinde pek maıuftur. ltalya nca 
"Küçük çiçek. manasına gelen "Fi· 
orelli. kelimesiyle anılır .• 

Bu zatın tekrar beldiye riya
setin, seçilmesinin ehemmiyeti Nev .. 
york gibi Amerika birleşik hükumet· 
!erinden sonra müthiş bir büdceye 

sahip olan bir şehrin başına gd 
mesinde veyahut Cumhurreisinin 
maaşına yaklaşmakta senevi 50 bin 
dolar tahsisatı olmasına dl"ğildir. 
Fakat Fiorellinin Amerikada inkişaf 
etmekte bulunan yeni bir par tinin 
başına geçmek üzere buluduğunda
dır. 

La Grandia pek çok teşl"kkül. 
lerin yardımını temin etmiştir. Siya. 
si mahafilleri, isimli isimsiz her tür· 
lü par tiler ile teşriki mesai ettiğini 
ibralav mevzuu yapmak istemekle 
beraber zeki adam her tarafa lıoş 
görünmenin çaresini de bulmuştur. 

Hatta komunistler bile kendi nam. 
zetlerini teıkederek reylerini ona 
vermişlerdir. Bu hali gören Cumu· 
riyetciler ahalinin çok sevdiği Sağ· 
lara memnıın eski hakim Lahonev'i 
rakip namzet olarak ortaya çıkar
mışlardı. 

La Grandia "ski bir parti kah· 
ramanıdır. Amerika ahalisinin büyük. 
bir kısmı tarafından siyasi bir nesili 
bu gün zayıf bir ·mevkide bulunan 

defaki muvaffakiyetinin chemmiye· 
tini yükselten hadise rakibi bulunan 
Mahonev'in hem Cumhuriyetcilerin 

namzedi hem de spor ile fazla meş 
gul bulunması dolayısiyle ahalinin 
büyük sempatisini haiz olmasıydı . 

La Grandia'nm belediye işle 
rindeki muva:fakiyeti de büyüktür. 
lık defa riyaseti eline aldığı zaman 
Nevyork belediyesi iflas halinde 
bulunuyordu. Hatta müstahdeminin 
üçretini tediyeden iciz kalmıştı. 

Şehrin aksiyonları borsada 100 do· 
lardan 70 e ve daha aşağı)'a düş 

müş görüyordu . Bugün Nevyork 
belediyesinin mali vaziyeti çok yük· 
sek bir d"~ceye çıkmıştır. Aksi· 
yanları yüzden zukarıya bile yük· 
seltmiştir . 

Mikroskopun " Nevyor Napol. 
yonu " şimdi büyük programlar ile 
tekrar iş başına gelmektedir. 1939 
da açılacak olan beynelmilel Nev· 
york sergisi yeni belediye reisinin 
faaliyeti için en müsait bir sahadır . 
La Grandia bu serigden istifade e 
derek bütün Amerikalıları hayret 
)erde bırakmak suretiyl" Nevyorku 
reklam etmeğe uğraşacaktır. Erte
si sene de yani 1910 Cı;mhurreisi 
irıtihcbmda Amerikalıların rı:ylerini 
İsteyecektir . 

Fiorello'nun Nevyork belediye· 
sini kazandığı gibi Cumhurriyascti 
makamını da kazanacağı kat,iyete 
yakın bir surette tahmin edilmek· 
tedir . 

Oruçlulara vakıt bild'ren 

Köylerde inşa edilecek olan o· 
kulların ne tipte olacaklarına dair 
kültür Bakanlığı planlar tesbit edi· 
yordu. Haber aldığımiza göre okul 
tipleri hakkındaki planlar Bakanlık 
tarafından tesbit edilmiş ve Vilayet· 
)ere göndermiştir. 

Pamuk ipliği fiatları 
dirildikten sonra 

ın-

Ekonomi Bakanlığının pamuk ip. 
liklerinin fiatlarını yeniden tesbit et· 
ınesi piyasada bilhassa dokuma sa· 
nayiinde çok müsait şekilde karşı

l2nmıştır . 
Bazı numara ipliklerde 50 - 60 

kuruş tenzilat yapılmıştır, 

Devlet dairelerinin 
ihtiyaçları 

Dovlet dairelerinin yiyecek, gi 
yecek yakacak ve İnşaat gibi umu
mi ve müşterek ihtiyaçlarının tan 
zim edilecek umumi formüller dışın· 
da kat'iyen yapılmaması alakalılara 
bildirilmiştir. 

Zabıtada: 

Bir kadın bıçaklandı 

Arif oğlu Selami, Melahat adındaki 
umumi ev kadınının omuzundan ve bal· 

1 dırmdan ağır surette yaraladığı anlaşıl 
dığından suçlu bıçağile b 'rlikte ya 
kalanarak mahkemeye sevkedilmiş 
ve yaralı Melahat ise tedavi edil· 
mek üzere hastahaneye yatırılmış· 
tır . 

Altınlarını aşırmışlar 

Reı .öblıkenler içinde yeni bir " Lin· Umumi ev kadınlarından 0.>man 
koln" sayılmaktadır. Bugün Güneş 6,24 de doğacak, kızı Dilberin, Acem {kııı Hatice ta· 

Ziraat Bakanlığı, tohum temizle. 
me evleri tarafından yurdun muh
telif mıntakalarında mevzii kurak· 
lıktan zarar gören çiftçilere yardım 
edilmesine karar vermiştir. Bakan· 
lık bu yardımların yapılması için Zi
raat Bankası nezdinde de teşebbüs 
!erde bulunmuştur. Yapılacak yar. 
dım Bilecik vilayeti dahilinde ku 
raklıktan zarar gören 8, Anteb vi a· 
yeti dahilinde 1 köyün borçları te. 
cil edilecek, Edirne vilayeti dahilin
de 10, Zonguldak vilayeti dahilinde 
2, Konya vilayeti dahilinde 1 köy 
ile doludan zarar gören Osmaniye 
kazasında 2, Malatya vilayetinde 11 
köye tohumluk buğday tevzi oluna· 
caktır. 

Bunun dışında olarak muhtelif 
kazalara bağlı bazı çiftçilerin borç· 
lan tecil edilecek, bazılarınr tohum· 
luk tevzi olunacak, bazı çiftçilere 
de para yardımında bulunulacaktır. 

Dünkü yağmur 

Dün şehrimizde saat 18,45 den 
gece yarısına kadar muhtelif fası· 
lalarla şiddetli yağmur yağmıştır, 

Dün gece geç vakıt idindiğimiz 
malumata göre, bölgenin hemen her 
tarafında mebzul yağmur yağmıştı. 

Bir memurumuzun nikahı 

Matbaamızın idare memurların· 
dan Mehmed Gören ile Ceyharı jan· 
darına karakol kumandanı Hüseyin 
Turıcer,iıı kız kardeşleri Nurhayat'ın 
nikah törenleri dün Deyban Halke
vinde davetliler huzurunda yapıl
mıştır. 

Genç çiftlere uzun ve ınesud is· 
tikballer dileriz. 

Ayni zamanda bugünkü Cum Öğle ezanı 11,43 de, ikindi ezanı rafından on altın lirası ile beşibir. 20 Te,rlnlsanl 937 

hurreisi Rooseveltin en muhtemel 14,26 de, akşam ezanı 16,40 de, Yat· yerdesini çaldığı iddia ve şikayet Cök yüzü kapalı, hava rüzgar· 
halefi de kendisidir. Yeni Belediye su ezanı 18,.10 dt', imsak 4,38 de olunduğundan suçlu yakalanmış sız, yağmur ihtimali mevcut. En çok 
reisinin günden güne büyüyen teş- olacaktır. tır . sıcak. 19 santigrad derece. 

lıyacaktır . 
Kongrelerin ay sonuna kadar 

devam edec<'ği sanılmaktadır . 

At koşuları 

Bu gün hipodromda 
yapılacak 

Geçen hafta havanın yağmurlu 

olmasından dolayı bu haftaya hıra 
kılan Adana ikinci sonbahar at ko. 
şuları bu gün öğlepen sonra 
hipodromunda yakılacaktır. 

şehir 

Hapse çevrılen müebbet 
kürek cezaları 

Affın şümulünden dışarda tu. 
tu'muş suçlardan dolayı bükmedi! . 
miş bulunan ve hapse çevrilerek 
yerine getirilmesi lazım gelen müeb· 
bed kürek cezalarının Türk Ceza 
kanununun hükümleri 1-arşısında ne 
suretle yerine getirileceğini Temyiz 
Mahkemesi umumi heyeti tevhidi 
içtihad yoliyle halleylemiştir. Umu
mi heyetin verdiği karar affın şü· 
mülünden dışarda tutulmuş olan 
memur öldürmek suçundan dolayı 
verilen müebbed kürek cezalarının 
yirmi sene hapis olarak çektirilme 
si şeklindedir . 

Macar başvekili ve harici
ye vekili Berline gitti 

Budapeşte ; 20 (Radyo Başvekil 
Daran ile hariciye vekili Kanya ve 
refikaları bugün öğle üzeri Viyana 
yolu ils Berline gitmek üzere bura· 
dan hareket ~tmişlerdir. 

iki devlet adamı pazartesi günü 
Berline varacaklar ve büyük teza· 
huratla karşılanacaklardır. Ayni gün· 
de devlet adamları öğle yemeğini 

Güring v~ akşam yemeğini F onnoyrat 
ile birlikte yiyecekler ve perşenmbe 
günü de Hitler tarafından kabul e· 
dileceklerdir. 

kilatı il~ amele partisinin liderli 6iııi ---------------
~ ,---------------------------~ ------·-------------------------~ ...... kurmakta olduğu da söylenmekte ı 

d L okantanın bol ışıklı vitrini A ç L A R yet sarışın delikanlı arkadaşına tek 
İt · önünde durmuşlar konuşu· rar etti : 

Bu defaki zaferinden sonra kü· yoılardı : 
çük cüsseli Fiorelli'nin 1940 da ya - Şu balıklara bak, N'had Ta '' - Gitmiyelim mi? 

1 kc h · 1 h b d k f 1 -Hlkllye -Yazan: 1 nguner -pı aca um urreıs iği inti a ın a e a mı bunlar ? Bu teklif karşısında o , unutmuş 
namzedliğini ilan edeceği muha~kak - Hayr barbunyaya benziyor.. Pokere de alışmışlardı. lokantanın vitrhi önünden ayrılma- insanların aradığını , bulduğu daki· 
göıülüyor. ikisinin de gözleri, kalın camın Bu akşam, lokanta vitrininin ö· mıştı . kadaki gösterdiği bir hayretle ar· 

La Grandia kongreye ilk defa arkasındaki süslü yemeklerle dolu nünde mütehassir duruşları, iki ak· Bütün bu za'llan içinde dalgın , • kadaşına baktı : 
" Repübliken " olarak irınişti.Sonra büyük kayık tabaklar Üzerinde do- şam evvel h~nu"z memleketler"ınden 1 ı· .. J l 

S ' e ~mı goz ere gdip geçeni süzen - Bak bir yere mühim bir 
" osyalist " c~phesine dönmüştü . )aşıyordu . 1 1 k d d J'k ge en paıa arını po er masasın a e ı anlı , bir şey hatırlamış gibi mektup yazacaktını şı'mdi hazırla Fakat her zaman partı"dekı' mevkı'ı"nı· V t · · f d ·· " ' • 1 rının etra ın a yanıp sonen kaybetmelerinin neticesi idi. ikisine sarışın arkadaşına döndü ve : 
düşünmeden arzu ve kıymetlerini :5. renkli ampullerden fırlayan ışıklar dım. Buradan sakin bir yer olmaz 

de ailelerinden hemen ayni mealde K ? d d' 
tiklal dairesinde izhar etmekle bu- kompostolara renkli bir kristal man · - ırnın aç mı · e 1 • hemen şimdi yazayım. Sende yarın 

A k d k mektuplar gelmişti : -- Aç fakat... Bilmiyor musun? k k k 

Amerika Dünya muharebesine 
girdıği zamaıı La Grandia kongre 
yi terkedip orduda bir hizmet iste 
mişti . Boyu pek küçük, ancak bir 
metre 25 santim olduğu için bu ta· 
lebi reddedilmişti . 

gün meri a a şöhret azanmıştır. zarası veriyordu, " Ay başlarından ınada para is H trene yetişme için er en alka· 
• d - aydi gel yemek yıyclim . 
Sarışın elikanlı, soluk dudak- temeyiniz, bu son •efkatimizdir. " s caksın,h3ydi git ben pansiyona ge-

Sonra tayyareci olarak orduya 
alınmış, gönderildiği ltalyan ordu· 
sunda ihtiyat Binbaşılığa kadar yük 
selmiıti. Muharebeden sonra Be· 
kdiye meclisi reisi seçilmişti . Son· 
ra Cumhuriyetçiler belediye intiha· 
bını kazandıkları için La Grandia 
da kongreye dönmüş ve burada 
müstakiller arasında çalışmıştır : 

Dört sene evvel birinci defa 
Nevyork bt'lediye reisi seçilmeğe 
muvaffak olmuştu. Bu muvaffaki
yetirıin sırrı o vakit çok kuvvetıi 

hulunan Cumhuriyetcilerin reyleri 
ı karı:ıklığ'a u~l"ama ı ıdi. Bu 

' arışın delikanlı hayretle göz 
)arım yalıyarak arkadaşına mırıl· Artık hu kat'i ihtar üzerine ai- )erini açtı : lirim. 
dandı : lelerinden para istemeğe yüzleri F 

- Şu dolmalara bak .. Yalancı - akat nasıl ? kalmamıştı, Ve esasen sarışın deli· B 
dolmayı O kadar severim ki, hde ya k 1 - ende biraz para ~ardı . Me 

ın ı memleketine dönüyordu. Aile· k 
nlnda bol ıı.monlu bir turp salata. h ra etme .. sine, er şeyi anlatacak, onlardan af L 
Si da Olursa.. d ·ı k E okantaya girdiler. Ve bir ma 

ı eyece ti. lbet te afv"dileceklerdir. 
Sarışın genç dudakların ı tekrar F k t k d d Ç saya yerleştiler . a a ar a a~ı önmiyecekti. ünkü 

yalamağa başladı. arkadaşı, çok dü. o, babasından emin de~ ildi. Arkarlaşı , sarışın delikanlıya 
şünceli idi. Onun, ancak suallerine Sarışın delikanlı lstanbul Bele- çeşid çeşid yemekler tavsiye edi-
karşılık verebiliyordu.. diyesin Jen aldığı " muhtaç bileti " yor, yemesi için ısrarda bulunu 

Henüz çocuk denecek kadar ile lzıııite kadar gidecek ve böylece yordu · 
gençtiler · ikisi de Anadolunun şi· Belediyelerin yardımile memleketine Nihayet doymuşlardı. Kompos· 
rin bir ka1abasında bulunan iki te- varabilecekti . tosunu bitiren sarışın genç arkada-
miz ailenin çacukları idi. lstanbulda Fakat ne yiyecekti ? şına döndü : 
tahsil için bulunuyorlardı. Fakat son Dah~ bu akşamdan aç dı . Ar· - Gitmiyelim mi ? 
yıllarda onlar, artık lstanbulda oku · kadaşı ona yardım edecek vaziyette - Gıderiz canın biraz daha 
muyor, geziyorlardı. Fakat okuma· değildi . Çünkü o da aç dı . oturalım . 
ları için babalarından gelen para, * * * Dakikalır geçtikçe, iki gencin 
onlaıın gezmAlerin<' kiik değildi; Yarını sa3t o!·nu~lu,<)!ılaı, lıala mas1sın.ialii kabus artıyordu. Nilıa. 

Saıışm delikanlı bu teklifi ilk 
dakikada gayet tabii gördü ve ar
kadaşının elini sıka'rak lokantanın 
kapısından çıkıyordu , fakat o anda 
bir hissi kablelvuku kafasında şim
şeklenmişti. Döndü köşede bulunan 
masadaki arkadaşına baktı . Onu 
elinde kalem , masanın örtiisü üze· 
rinde manasız şekiller çizmekle meş· 
gul gördü. Gözleri sulanmıştı . An· 
lamıştı çünkü . . . Arkadaşı , 

Onun karnın• doyurmak için lo
kantada rehin kalmıştı. Sarışın de· 

likanlı ağlamak için karanlık sokak· 
lara dalarken mırıldanıyordu : 

- Karakol .. 
!=-.ı~n;c.,,.~_c_,~,........,~~'\'W~_,.,.._.._~r.~..,. .......................................................................................... 
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Altın dişli koyun! 
·ı lııı Bu garibe Amerikada değı ' 

gilterede olmuştur. JaO 
Hayvanlara çok mera~!' .. \ir 

bir lngilizin güzel ve ince yunlu 
koyunvarmış. yok 

Bu koyunun dişi mi ağrımış. 
. . . b"I ·yoroı. 

başka bır sebep ıle mı ı mı . le' 
zengin ve deli lngiliz koyunun dış 
rinden ikisini kaplatmıştır. 

Kemikten dağ ! , 
Nevyork tHih tabii müzesi k3da~ 

lettarih zamanlara ait hayvanl3
\ 11 

Dimosurolara ait bir kaç iske 
bulmuştur. .. ii~ 

Bu iskeletlerin yekunu [ıuÇi 
bır tepe teşkil etmekte imiş ve ııı ye 
ze idaresi bu iskeletleri ınuıe 
nakllettirilmiştir. l 

Öteki dünyada hayat· k' 

1 ki rı da 
Londra'da kadın hasta ı 3 t Baro, 

tarlarından La 0 di Florans f 
• "teVC 

son z1mınlarda her halde rııu k ki 
fa kocasının hasreti ile olaca ur· 
ruh işlerile uğraşmağ~ b~şlaıtl~~akl 
Nihayet kocasının ruhıle hır m 
yapabilmiştir. hOO 

Bayan Florans kocasının ru oı 
dan öteki dünyadaki hayatı 501111 

ve şu cevabı almıştır : d ~e 
- Buradaki hayat çok sa e sı'• 

güzeldir. Yemek yemiyorum. rıe ,ııı 
ne viski içmiyorum. Halimden ııı 
nunum 1 • ? 

Acaba sebebi nedır .. ·
11

. 

Pragda bir diş doktoru ~u~er 
rilerini gece kabul ~ve tedavı e lfl'~ 
Her müşteri keyfine göre. akşa dır 
yedisinden sabahın yedisirıe k:ilil 
bu sayın doktora miiracat ede 
Bunun sebebi çok basit iıııiş '. ,ıır 

Ekseri kimselerin diş 3 ~'.-t,il 
k. ı· va•1 

gece şiddetlenir ve va ıt ı 511 

dişçiye koşarlar . Bu dişçi de ~e dı 
saatini geceye çevirmiş, günJuı 
istirahate karar vermiştir. 

• 1 
Burun kıymetı · ~ 

Sidney mahkemesi hen~ pi! 
dokuz aylık olan Patrisi_Y~ ;2"1 
adlı bir çocuğun burnu ıçın . ek 
1 ·1· 1· . t ·ırııesırı ngı ız ırası tazmına ven 
rar vermiştir. 

Bu tazminatın 
;U 

b. de ' sebe ı 

dur : • ~I 
. b' ·ıeııın Bu çocıık, zengın ır aı .

1 
,il 

zdır; Sidneyin zengin bir 31 ~; ~ 
. 1 [ıetı mensuptur. Ve yıne meme ~ 

zengin kiliniğinde doğınuşı~r. 01~.Jl 
nüz dokuz günlük iken klin 1 ~ 01&1 
runun bir papağanı çocuğun 
nu kapmış ve yemiştir. 

At, insandan neye 
korkuyor ? 1ı 

Aınerikada, göz doktorla1 11,_~, .. o• 
sında atlara , köpeklere goı 
çetesi verenler de vardır • ı d 

Bu hayvan gözü ile ıııeşgutı 
torlardan biri atların insan• dıl 
büyüklüğünden iki buçuk defatıS 
biiyük görmekte olrluğunurı .

1 
Jıl 

etmiştir. Küçük ve kuvvetli bı_ ıı~ 
ın 

van olmasına rağmen atın iıJ!' 
b. bU 

çok muti olmasının sebe ı 

Cinayet ,l 
ot· 

Bayındırda zeytin toplama '
101

if!' j,., 
sinden iki kardeş kavga e, ıi ti ."\ 

1 JııO ~··~! bunlardan flyas kardeşi br3 \b v 
bana ile oldürmüştür. 11 

• 
• ı1I • J ıııı 

Amerika devletleri ıı· 
tere ile bir ticaret 911 ~(eri 

ması yapacak ~tıııi 

,..,~ 
Nevyork ; 20 (Radyo) ·~~ 6 

rika Hariciye Nazırı, Arnerı 1 ~ 
!eşik devletlerinin bir ticaret n. 
d .. 1 k .. 1 gilter< 
esıımza ama uzere n d 

müzakereye başlamaya aoı~ 
du~·uıu resmen bıldirmişlır . 

~\ 11 Ve 

ij~ .. 
1 lı. 

1 lı_t: 
'~- il ..,Q illl 

~ : 



lıır 
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Son mağ -
lubiyet 

Kcirşısında 
•• 
Üzücü neticeler 

ldmanyurdu, Ankara sta· \ 
•~nelik spor hayatına 9 
'*zimet ve 4 sayılık bir 

'-: kaydetti. j 
."'Ct meşin topa ayak sal
~~bahatı değil: ş1nssızlık 
~·il varlığın ağır bir darba. 

lll topun hoşa gitmiyen 

İiınidlerin hilafına düşük 
derecesine inen. takım sa 

Yerine merhamet topla-
11 bir mevcudiyet oldu. 
lerde fahrile kabarmaya 
~ g.öğüslerimiz bir limon 

ıçine çekildi. üzüldük, 
. Ben yazımı futbolcuları 
Ye etmek için yazıyorum. 

~t ~enimle beraberdir. Bu 
buyük maddi fedakarlık. 

~~dana halkı kim bilir ne
~~ssir olmuştur. Bu kötü 
~ırlayan amiller nedir ?. 
~evap verebilirim: f dare

Çukurovanın hudutları 
rtıış futbolcularımız mın -

~aça ilk dafa giriyorlar. 
de kuvveimaneviyeleri-

. ita zaman takımın fevkel· 
~mıştım. Çocukların ek. 
~evcut mücevheri, enerjiyi 
~Ordum. 

1 
~asıl oldu. Maça çıkar. 

-tın hepisinde haleti ru
du. hatları ara.1&rndaki ir
rıoktası göz önünde tu· 

cesi on kişi ile oyuna devam eden 
bir takımın defanse en zaif oyuncu
ları çekmesile oldu. 

Kocaeli maçında tali abu; çeh
resini göstermişti, Kemalın sakatlan· 
masından on kişi kalan takım der 
hal karşı tarafın hakimiyetini kabul 
etti. Yirmi beş dakika hasım kala. 
sını tehdit eden ve (8)de gol çıkaran 
futbolcülarımız (Panik) vaziyetine 
döştü. Bir daha toparlanamadı ve 
arka arkaya yediği gollarla 9-- 1 
mağlup olarak sahadan çıktı. 

ikinci maç ayni şarait içinde ce· 
reyan etmiştir. Alınan netice tabiidir.• 

Ankaraya gelen bütün takımlar 
takviyelidir. Kocaeli, Bahriyeden Is . 
tanbuldan oy~ncular alnııştir. Bafra 
Balikesir müthiş muhtelitler şeklin· 
dedir. Hal böyle ikc-n mıntakavi maç
lara Çukurova şampiyonunun zaifçe 
bir kadro ile gelmesine hayret ettim. 

Ankara spor mahfelinde hasıl 
olan kanaat Adana takımımmın kıy· 
met noktasından sıfır oluşudur. 

Burada nazardikkatı celbeden 
en iyi oyuncu Kadir olmuştur. Tek 
başına hasım kalesini tehdit edişleri 
sıyrılışlarile takdir topladı Fakat 
ne yapsın ? bozğuna uğrayan bir 
takımda tek kıymet ne yapabilir? 

Ankarada bulunan bütün Ada 
nalılar sahadan büyük bir hüsran 
içinde ayrıldı. Temkinsiz ve tedbir. 
siz bir .ı.eyahatm acılarını paylaşır 
ken h·ilisane bir teveccühde bulun· 
mayı borç biliyorum:. 

Sporculara çalışmak .. idarecilere 

Türkıôıfl , Sahife : 3 
. 

şı alınacak beynelmilel tedbirleri 
tesbit eylemek üzere Qn beş gün 
evvel toplanmış ve mesaisini bitir· 
miştir. 

Filistinde istisnai l Balkan antantı Tedhişçilere karşı 
tedbirler kaldırıldı Merkez Bankaları konfe- beynelmilel tedbir 

Komite tedhişçilerin, her mem. 
lekette takibedilmeleri lüzumunda 
karar kılmış ve bu gibilerin devlet
ler arasında adi mücrimler gibi iade-

sini mümkün kılacak derecede ka • 
rarlar almış, tedhişçiler in, beynelmi] 
Jel bir mahkeme huzurunda muha· 
keme edilmeleri lazımgeldiğini tesbit 
eylemiştir. 

Kudüs : 20 ( Radyo ) - As
keri mahkemelerin faaliyete geç· 
mesi üzerine vukuat şayanı mem
nuniyet dwecede azalmıştır.Bu mah· 
kemelerin vereceği kararlar kati ve 
temyiz imkanı olmaJığından karıştı· 
rıcıların gözü yılmıştır . 

Kudüs: 20 (Radyo) - Bütün 
havalide alınmış olan istisnai ted. 
birler bugün kaldırılmıştır. 

Suriye fel~ketze
delerine iane 

Irakta da iane toplanıyor 

Bağdat 20 - Suriyedeki feye· 
zan felaketi dolayısile lrakın her ta 
rafında ialleler toplanmaktadır . 

Irak Kralı Gazi, 100 lngiliz li 
rası teberrü eylemiştir. Irak Hilali
ahmer Cemiyeti de felaketzedelere 
y;ırdım için Suriyeye bir heyet gön· 
derecektir . 
Şam TUccarları iane vermiyor 

Şam 20 : ( Hususi ) - Seylap 
felaketlerine iane toplanması için 
teşkil edilen komisyonlar faaliyet. 
lerine devam etmektedirler. Ancak 
Şamın zenginleri ve Hamidiye çar· 
şısmdaki tüccarlar iane vermekten 
istinkaf ey !emişler ve hatta iane 
toplamak üz~re gelen komisyon a
zalarını tahkir eylemişlerdir. Gaze. 
tcler, bundan acı ::ıcı şikayet et .. 
mekte ve zengin olup ta iane ver 
miyenlerin isimlerini kara liste ha. 
linde neşreyleyeceklerini tehdit ma· 
kamında yazmaktadırlar . 

Yugoslavyada seylap 

Belgrad : 20 (Radyo) - Sava 
nehrinin suları taşmış ve bir çok 
hayvanları alıp götürmüştür. Nehir 
kenarında hayvanlarını otlatan se· 
kiz kişi, sufann laşmasiyle hayvan
larım kurtarmak istemişler ve fakat 
muvaffak olamıyarak hayvanlariyle 
birlikte kendileri de boğulmuşlar· 
dır. 

ransı yarın Ankaı·ada 
toplanıyor 

Ankara : 20 (Telefonla) - Bu 
ayın yirmi ikisinde Ankarada top-

Cenevre : 20 (Radyo) - Yu
goslavya Kralı Aleksandrm uğra· 
dığı suikasttan sonra teşekkül eden 
komite bu sefer de tedhişçilere kar. 

Komite, almış olduğu kararları 
bütün devletlere bildirmiştir. 

lanacak olan ·Balkan antantı merkez .-.------·-----------..---------

bankaları konfransına iştirak edecek AS RAı s ı• N EM ADA 
Romen milli bankası heyeti dün fs. 
tan bula gelmiştir. 

Heyet Ankaraya hareket etmiş. 
tir. 

Musolininin oğlu 

Dün Romaya vardı 

Roma: 20 (Radyo ) - Cum 
huriyetçi ispanyanın eline esir düş· 
tüğü söylenen B. Mussolininin küçük 
oğlu Bruno Mussolini, bugün buraya 
gelmiş ve B. Mussoliniye bir raporla 
ihtilalci ispanyada gördüğü vazife 
hakkında izahat vermiştir. 

Belçika Kralı döndü 

Brüksel: 20 (Radyo) - Bel 
çika Kralı Londr adan buraya dön
müştür. 

r , 

Alsarayda 
BU AKŞAM 

1 

Arizona 
Oynayan 

Rişa~d Diks 
2 

SAM SON 
Harri Bor 

Pazar : 2 de matine 

Telefon. 221 
8723 

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

20 İkinci teşrin 937 cumartesi akşamı 
BU AKŞAM 

Piyer Benuvanın ölmez eserinden alınmış AleXi Granovskinin 
muazzam filmi 

Moskov;,ı · 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 ve en güzel filmi 

...... ··-----.-...-.--- ...... ··-··-------' t 

* Bu·· ıbu·· ller ·· k * ! oter en ! 
1 * .. ---------------··-----------·· 
Telefon - 250 ASRİ 

8733 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

Kanun ı\o.3202: Kabul tarihi : 4 611937 ş~ Çıkarılan takım ancak mu 
'qınan muvaffak olaLildi. 

jo r ~ bt hücum hattına yığıldı. feragatle' bilgi ile çalşımak .. -----------.-------
DÜDNEN ART AN 

ile9" ırakıldı. (9) golün neti- Gani 

e BOGAZiÇi 
1• gidip de Boğaziçini 

~.tehirler kraliçesini gör· 
ıa d B ')i b·~ emez. en burala· 

ıt.~ ılırim . Şirketi Hayri· 
'11~eı· t~ ıın vapurları ile Bo-

llıek kadar zevkli bir 

A'').y 
~!. ~ Sinemasında 

~lJ AKŞAM 
"et...." f'I b. d ·••Ustesna ı m ır en 

JA -1-
~I( HOLT'un 

I Ve heyecanlı temsili 

tNNEM 
l<ARTALLARI 

\ı :-2-
~l!tjın büyük kahramanı 

~"' ONSON 
'• e müstesna şaheseri 

~Uk Şarkıcı 
~·-~ Sinema saat 8.5 
"~ ba,ıar 

' No • 266 
8726 

T. Çakırtdls 

gezinti olamaz. Bu şirketin vapur
ları adeta seyyar birer salonu an· 
dırmaktadır . 

Boğaz halkı her gün bu vapur· 
)arla gidip gelmektedirler. Boğazın 

Anadolu kıyısı Sultanlar devrinin 
efsanelerini ve esrarenğiz cinayet· 
lerini hatırlatmaktadır . 

Kuzguncuktan Beykoza kadar 
yemyeşil ve ağaçlı bir manzara in
sana neş'e vermektedir. Büyük ah· 
şap konaklar, koca kafes izlerini 
mu haf aza ederek, eski devri hatır 
latmaktadır. Bu binalar arasında 
Sultan sarayları da vardır. Beyler· 
beyinde yükselen Hidiv Abbas Hil-

1 mi paşanın meşhur sarayında, Sul
tan Hamid hapsedilmişti. fstanbul 
halkı Hamidi bu sarayın pencere· 
!erinden görürlerdi . 

Biraz aşağıda Kandillide eski 
darphane müdürünün yalısı elan 
mevcuttur. Bu paşa, meşhur Halet 
efendi ile birlikte sabahlara kadar 
saz alemleri yaparlarmış. Anlattık
l;uına göre bu yalıda Sultanlardan 
bir isi ölJüriilcrt"k denize atılmıştır. 
" Kandilli., kelimesi dili kanlı de. 
m'ektir. 

~""° • 
ca 

M U' [F>©U'[MJ@ ~ 
.~ 

Vücudünüz bir tehlikenin yakıa'ştığını haber veriyor : 

Grip.! 
Hemen ASP IR 1 N; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emniyetH 

ilacı ASPiRiN alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek 'az sonr~ 

göreceı·siniz. 

lsr~rla 

20 ve 2 tabletl ik ~ekıtlerd• bulunur. 

Her şeklin üstündeki EIJ markası aldığınız malın 

hakiki oldugui1ı.ın ve iyi tesirinin garantisidir. 

5-26 

insan Boğazda seyahat ederken 
nere}'.e bakacağını şaşırıyor. Gerek 
Anadolu, gerekse Rumeli sahilleri 
birbirinden güz'cİdir. Rumeli sahÜi 

8615 

daha bakımlıdır· fstanbuldaki soy
daşlarımızdan bir çoğu Boğazda O· 

turmaktıdır. ~ğ'az sakinlefli dün· 
yanın en bahtiyar in'sanlarıdırlai. 

FASIL: 111 

Zirai ı.ercdilcr 

Madde 8 - Bankanın yapacağı zirai kredilerin temeli memleket için 
de veya dışında sürüm ve satış kabiliyeti bulunan zirai maddeleri istihsa
lidir. Zirai istihsali gütmiyen her hangi bir zirai kredi talebi, gösterilecek 
şahsi veya maddi teminatın değeri ne olursa olsun, kabul edilemez. 

Zirai krediler aşağıda yazılı umumi maksadlerı güder: 
A) Çiftçinin işletme sermayesi un~urlarını tamamlamak, 
B) Zirai istihsali verimlendirmek ve iyileştirmek, 
C) Bir zirai işletmeye sahip kılmak veya bir zirai işletmeyi genişlete. 

cek arazi edindirmek, 
Ç) Zirai mahsullerin sürüm ve satışını koiaylaştırmak ve artırmak. 
Verilecek kredilerin hakiki ihtiyaçla mütenasib olması ve alakalı çiftçi

nin istihsal durumuna bir fayda katmakla beraber ödeme takalım aşma· 
ması aranır. Banka, muamelelerinde bu icabları gözetir ve verdiği kredile
rin yerlerinde kullanılmasını arar. lşletmelrrinde tekniğin icablarını mu
vaffakıyetle tatbik edenlere, kredi hususunda rüchan verilir. 

Madde 9 - 8 inci maddenin (A) fıkrasındaki umumi maksadı karşı. 
lıyan işletme kredilerinden: 

1 - Tohum, fide, gübre, ilaç alımı ve istihsalde kullanılan işçilerin 
ücretlerini tesviye gibi çiftçinin yıllık devamlı masraflarını karşılıyan çe
virme sermayesinin zayıf veya noksan olan unsurlarını temine matuf bu. 
luoan (çevirme) kredilerinde vade bir seneyi nşamaz ve borcun istihsal 
devresi iç.inde ve o yılın istihsal bedelile ödenmesi gerektir. 

2 - Her nevi zirai aletler, küçük makinalar \'e sair zirai malzeme, 
her türlü İş, çift ve irad hayvanları gibi işletmenin cansız ve canlı de· 

mirbaşını teşkil eden vasıtalarla çiftçiyi teç'ıize yarayan (donatma) kre· 
dilerinde ise vade hizmet ve kıymet müddetlerine göre 11e bu hizmet 
müddetlerinin yarısını geçmemek ve borç taksitle ödenmek üzere beş se· 
neye kadardır. 

3 - Faaliyeti hayvan yetiştirmeğe inhisar eden veya bu şubenin di· 
ğer ziraatlerle birlikte yapıldığı işletmelerde hayvan yemi alımına; çayır, 
mer'a ve tarlalardan bu yemlerin istihsaline ve lıayvan1arm bakım ve sağ. 
lığına muktazi olup yıllık istifısalden ödenmesi münkün masrafları ve kü 
mes hayvanlarile ipek böceği ve arı yetiştirmeğe müteallik ve yine yıllık 
istihsallerinden ödenmesi kabil olen her çeşid masrafları karşılayacak kre 
diler vade ve ödeme bakımından bu maddenin birinci fıkrası hükmüne 
tabidir. 

8303 (SONU VAI\) 



Sahife : 4 . 

Ekalliyetlere ait 
dini müesseseler 

Cemiyetler kanunu hü
kümlerine tabi olacak 

Ankara : 20 { Hususi muhabiri
mizden ] - Dahiliye encümeni, u
zun tedkiklerden sonra ekalliyetlere 
ait dini müesseselerin tarzı idaresi 
hakkındaki proje ile cemiyetler ka 
nunu projesini birleştirmiş ve bunu 
tek proje halinde Adliye encümeni
ne sevkedilmiştir. 

Adliye encümeni. bu günlerde 
bu projeyi müzakereye başlayacak· 
tır . 

Yeni projeye göre, cemiyetler 
kanunu Büyük Millet Meclisince ka
bul edilip mer'iyete konulduğu ta
rihten itibaren hayri, ruhani ve em
sali müesseseler cemiyetler kanunu 
hükümlerine tevfikan teşkil edilecek 
cemiyetlere devrolunacak, din adam 
ları dünya işlerile uğraşmıyacak· 
lardır. 

937 itha,at ve 
ihracatımız 

9 aylık ithalat ihracattan 
2 milyon lira faz\adır 

fakat .. 
Ankara 20(Hususi nıuhabirimiz

drn) -· Başvekalet istatistik umum 
müdürlüğü, ihracat, ithalat vaziyeti· 
miz hakkındaki Eylül ayı bültenini 
de neşretmiştir. 

Buna göre 937 : senesi Eyh11 a -
yı ihracatımız 10,301,330 lira dır. 

f dhalat da 649,666, lira noksanile 
9,651,664 lirayı bulmuştur. Geçen 
seneye nisbetle ihracat 2 milyou li
ra fazladır. 

Yeni paralar 
8,170,000 lira tedavüle 

çıktı 

Turksözü 

Adana Bofsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ---------------- Kil o Fiati 

CiN Si En az En çok Satılan miktar 
Ankara : 20 ( Hususi ) - Tür 

kiye Cumhuriyd Merkez Bankasın- =:=='.:===-==>"'== K. _ s._ A.. -
5
-· - -=--===-=Kı=·ıo==== 

1 
Kapımalı pamuk 

dan bildirilmiştir : ·-pi-'y'-as_a_p_a_r,,...ıa-'ğ'-ı -.. --- 26,75-- -2~5--

Türkiye Cumhuriyet Merkez Piyasa temizi ,, _2_5 ___ , 
Bankası tarafından Türk harflerile iane 1 

bastırılmakta olan yeni banknotla· iane 2 
Ekspres 

rın beş liralıkları geçen ayın on be- Klevlant 
şinden beri tedavüle çıkarılmağa 

33 38,50 

başlanmıştı. Bu ayın on beşine ka· 
dar bir ay zarfında yeni beşlikler 

den 8, 170,000 lira tedavüle çıka 
rılmış ve buna mukabil eski barfli 
paralardan 8, 170,000 liralık mik-

ltarı mevkii tedavülden kaldırılmış 
tır. Merkez Bankası peyderpey bu 
Türk harfli yeni paraları piyasaya 
çıkardıkça ayni zamanda eski harf· 
li paralardan ayni miktarda parayı 
mevkii tedavülden çekecektir . 

Emniyet memurları 
İş sahiplerine iyi muamele 
etmezlerse ~asıl cezalan-

dırılacaklar? 

Ankara : 20 ( Hususi muhabiri· 
mizdcn ) - Vekiller heyetince ha
zırlanan Emniyet teşkilatı mensup. 
larına verilecek inzibati cezalar hak
kındaki nizamnamt",bugün mer'iyete 
girmiştir. 

Bu nizamname ahkamına göre iş 

sahiplerine ve halka fena muamele 
eden memurların üç günlük maaş
ları kesilecek, tekerrürü takdirinde 
ceza şiddetlendirilecektir. 

YAPA Cı 
Beyaz 
Siyah 

ÇICIT 

:-ı U B U B A T 
Ruğday Kıbrıs 

,. Yerli 

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

--~-"------..,--------- ------1--------'.------------Keten tohumu ___ 
1 
_____ l __________ __ 

Mercimek ı 
--=s~u-sa_m ________ -ı5------ı---------------

UN 

1 
~ört yıldız Salih l 650- 725 
u~ç _ __:•~·--~":........--,..------'--~2_5 __ _ 

;.S .~_-1 Dört yıldız Doğruluk ' 650 600 ___ _ 
.!ııC - üç " " 
=' c: - s· · 900 

1 
':§ ~ ımıt ,, 

ı ~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet 675 
t <>- 625 __ _ 

'
~ ,~ '' '' 

Simit ,, 

Liverpol T elgraflan 
20 / 11 / 1937 

Samıın Perııı 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

-H-a-zı_r ________ ...,......-4.IS3 __,,,L_ire_t --.,.-------ı-ı-198 
- 4-, 43 Rayişmark 

, __ !k_._K_a_n_un __ v_ad_e_li___ ı_ Frank (Fransız) -62234 10057 
_M_a_rt_ v_ad_e_li ____ _ ~-ı 48 Sterlin (İngiliz) 
__ H_in_t_h_a_z_ır _________ 7_ 00 Dolar ( Amerika ) _80__ 12 

Nevyork 7 l 70 Frank ( isviçre ) 

1 

937 senesi bidayetindenberi 
memleketimizden vaki ihracat geçen 
senenin ayni müddeti zarfındaki 

vukubulan ihracattan 13 milyon lira 
faıla5ile 77, 111,595 lira, ithalat ta 
13 milyon lira fazlasile 79,268,320 
liradır. 

Vazife başında uyuyan memur· 
!arın terfileri bir derece geciktiri. 
lecektir . Amir ve mafevkini yazı 
veya her hangi bir vasıta ve hare
ketle tehdid edenlerle , umumi ka
dınlarla irtibat tesis edenler, ünifor· 
ma ile umuma mahsus yerlerde içki 
içenler meslekten ihraç suretile ce· 
zalandınlacaklardır • 

Adana Zirac.t mck-1 BELEDİYE İLANLARI ' 
Bu vaziyete nazaran memleketi· 

mizde gerek ihracat ve gerekse id
halat geçen seneden fazla yapılmış 

ve iş sahası genişlemiştir. Ancak 
bu müddet zarfında idhalatımız ih· 
racatımı.:dan 2, 156,7251ira fazlalık 
göstermektedir. 

tehi müdürlüğünden 1:------
ziraat mektebine 937 mali SO- 1- Belediye memur ve müstahdemleri için kumaşı Belediyeden veril· 

nuna kadar lüzumlu olan 25000 kilo mek şartilc yüz on bir takım kışlık elbise ve yüz yedi adet de tulumun 
ekmek ve 50 ton Ereğli veya Zon- 1 diki lmesi açık eksiltmeye konulmuştur. 
guldak maden kömürü ve 200 tene- 2- Elbiselerin muhammen dikme bedeli (777) lira ve tulumluın mu· 
ke benzin, 150 tem ke mazot, 100 hammen dikme bedeli (214) liradır · 
teneke gaz, 25 teneke vağom, 6 te· 3- Elbiselerin muvakkat teminatı (60) lira, tulumların (16) liradır. 

' 

Bunun en mühim sebebi, kıyme· 
ti fazla olan mahsülleriınizin henüz 
ihraç edilmcmcş bulunmasıdır. Ônü· 

neke valvalin yağları 8-11-937 I 4 - ihalesi teşrinisaninin 22 inci pazartesi günü sa~t on beşte Bele 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle diye encümeninde yapılacaktır· • 

müıdcki aylarda vaziyet değişecek 
ve ihrac~t artacak, bu suretle ara-1 
daki fark şüphesiz ki lehimize kapa
nacaktır. Çiinkü tütün incir ve iiıü 
ın ihracatı, hesap EyJUI ayında çıka 
rıl<lığına göre Lu rakamlara dahil 
değildir. 

2 
1 5 - Şaı lnamcler yazı işleri kalemindedir . isteyenler orada göı cbiliıler. açık eksiltmeye konulmuştur. 4 11· I 

6- Taliplerin ihale günii muvakkat teminat makbuzlarile birlikte mu · 
937 çarşamba günü saat 14 de Vilayet 

1 

ayycn saatta Belediye encümenin~ müracaatları ilan olunur. 
ziraat nıüdürliiğünJe toplanacak ko 

f h k 8687 7 - 11 - 16 - 21 misyon taı a ından i al t' si yapılaca ·-

Seyhan Nafia n1üdürlü
ğünden: 

2- 11-937 Tarihinde ihale edil· 
mek üzere eksiltme müddeti uzatıl

tır. İ:ı.tt·klilerinin yevmi meıkurde yüz 
de 7,5 buçuk nisbetinde dipozitle· 
ri ile 2490 sayılı kanunun 2 3 nci 
madddeleri mucebince lüzumu olan 
vesaikin ellderine Lulunmaları ilan 
olunur. 10 14 18 21 8691 

Seyhan 
ğından: 

Def terdarlı -

mış olan (7 497) lira (84) kuruş ke· Ziraat Mücadele Müdürlüğünde 
şif bedelli Adana Ziraat mektebintle mevcut elli bir adet Hestonel 
yapılacak Samanlık ve Anbar inşa- j Varil 37.: adet Mt·ritol Varıl ve elli 
atına istekli çıkmamıştır . Bu iş 2-

1 
adet sandık açık artırmayla satıla-

12 - 937 tarihine müsadif perşembe ' caktır. Mecmuunun tahmin olunan 
giinü saat onda Nafia dairesinde j bedeli Z09 lira 25 kuruştu. istekli· 
pazarlıkla verilecektir . isteklilerin j lerin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
pazarlığ' iştirak etmek üzere bu teminat akçasiyle 6 - birinci kanun 
tarihte ve keşfi görmek için istediği 1 

tarihine müsadif pazertesi günü sa
vakıt ta Nafia dairesine müracaat· :at on durtte Def.ardarlığa gelmele 
ları ilan olunur. ı· ri . 

7- 11- 16 - 21 8684 19 22 - 28 - 3 8724 

Yeni Kimya laboratvarı 
Kirpyager ve Kimya muallimi Ahmet R1za İşcen 

Belediye civarı 

Her türlü Kimyevi tahlilat dikkat ve ehemmiyetle yapılır 

7967 72 

1 - Kanara l>inaları ctrafınJa ve ahırlarla kesim salonu arasına yapı · 
lacak betoil tratuvar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1876,75 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 140,76 liradıı. 
1 - ihalesi Birinci Kanunun 9 uncu Perşembe günii saat on brşte 

Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartname keşif ve Projeleri Fen işleri müdürlüğündedir. isteyen· 

ler beş kuruş muk.ıbilinde oradan alabilirler. 
6 Taliplerin ihale günü muvcıkkat teminat makbuzlarile birlikte 

Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
8637 21 -- 25 - 30- 5 

-----------------------------------------------...-----Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
Tüı ki yenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somikok, Kriple, An 

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

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

Satış y~rİ : Tarsus kapısında Ali Rıza 
Kelleşeker. 

8641 23 - 30 
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IMatbaacıiıkl 

Mütenevvi renkli bir cild, ren~.ıi; 
her türlii ta b işlerinizi ı L A N bir kapak ~o~e 
ançak Türksözünün oto cak Türksoı 

matik makina larınd a pılır. 
eurak. it· 

yaptırabilirsiniz. Resmi 

T A B veller, defterler, 
Eserlerinizi Türk k~tıt, karneler, a 

sözü matbaasında bas- * kartvizit ve 
tınnız. Temiz bir tab 

KİTAP tab işleriniı, 
nefis bir cild içinde bir zamanda ell 

eseriniz dalıa kıymet· * bir şeklide en .. ' 
leneceklir. 

ı 
k "ı c L D rufatla Tür so 

Kütüphanenizi gü- pılır. 

zelle\>tİrmek istiyorsa-
.... ıo• 

T" ' soıu 
* u rı~. .. ünddl-

nız kitaplarınızı Türk· 
GAZETE 

sı "Türksoz 
sözünün mücellithane· ka her boy~ef 
sinde yeptırıUız. Nefis mecmua, ta 

______________ ! ____________________________ __ 

KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 
ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik k9Y 
nağıdır . Daima KA 
YADELEN içiniz· 

KAYADELE 
KAYADELEN su· 
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

KAY ADELEN sıı· 
ları ve gazozları ç 

.. pdo
vinize kadar go bt' 
rilir . Depoya ha 
vermek kafidir. 

E 
L 
E 
N 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı_{~~ 
LEN ) tap<ılarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitlerı : k ef1Jf' 
Adana KAYADELEN depolarıdır. Büyiık damacanalar: 100 

11 

lerinize gönderilir. sın' 

1 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her sefcıde KayadcJcrı 
yıkanmaktadır . 8495 73 -

1
- or. Muzaffer Lokma11 

Hastalarını her gün 

kabul etınektcd r. 

'Ci .• • .• : ! 

. 
es• eski muayenehaJ1 

312 

··d~~ 
Umumi neşriyat J1ltJ .. 

G .. lıJ 
Macid uÇ# 

Adana TüfRsözü nıil 


