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Siyasi müsteşarllklar kaldırıldı 
------------------------------------------~-----------

Vekaleti er siyasi müsteşarları Başvekile 
istifanamelerini verdiler 

~killer Heyeti 
tarı Büyük mil
let meclisine 
bildirilecek 

aşvekilimizin 
indeki toplantı 
'"kara : 22 [Telefonla ] -
l•ce Reisicumhur AtatUr
"IYaaetl altında, Bafbakan 
llayaruT evinde bir top. 
»apılmıfllr. Bu toplantıda 

" Y•klletler siyasi mUste· 
a!ı hazır bulunmuflardır. 
-.wtıcede, siyası mUate,ar-

luzUm olmadıAı karar. 
n bu husustaki kanu· 

~bdlll için de ea,vekllet-
-.U)Uk mlllet meclisine bll. 
'9 ••ine karar verllrrlftlr. 
~ ... kararı müteakip siyasi 
S"•rlar, aa,veklle lstlfala
~·rmı,ıerdlr. Bafvekll Ce 

~._Yar, bu latlfaları Cumhur 
~ ve bUyUk mlllet mecll· 

bHdtrecektlr. 

~~atematiK 
terimleri 

-
triınler Mekteplerde 
•iiratle yayılacak 

~Ültür Bakanlığı, Türk Dil Ku 
tarafından hazırlattırılan ma· 
~k terimleri hakkında ttşkila
~rıi bir emir göndermiştir. 
'anlık, Büyük Önder Atatürk· 
I na geçtiği ve başardığı Türk 
~lcdabının önemli bir cebhesi 

~illi terimlerin mckteblerimiz· 
~ t~Ue yapılmasını ve talebeye 
~ C>nce öğretilerek hazmettiril

~ teınin için, Orta, Lise, Mual. 
t Meslek Mektebleri muallim · 

~lil2ami gayret sarfetmelerini 
~ 1rıa bildirmiştir, 

1 
ders yılından itibaren yeni 

~tin metcmatik dcrslerind~ 
t tre ne şekilde öğretilcceği

tc,kilatma ayrıca bildirilmiş· 

~ttirnJeri havi broşör Devlet i.'1 tarafından basılmış ve beş 
1•tla satışa çıkarılmıştır. Ba 

b· terimler hakkımla izahatı 
~, GOT kitabı da basılmakta. 
~ ~•nlık, matemetik terimleri· 
~te ne suretle kullanacağena 
b rtıak üzere bir geometri ki· 
•stırmış ve bunlardan mual· 

~'tdc göndermiştir. Gene Pt>v
\' baasında basılması bitirilmiş 
\.'botanik ve jeoloji terimleri 
'\, da mekteplere gönderile. 

ıh . .h 
·•cır ı racatı 

'~Ilı· ~t. •r : 22 ( Hususi ) - Tutu· 
•· ~tatistika göre, 13 Teşrini 
"tlh· 
lif •ne kadar f zmir ]imanından 

1 
ecnebi memleketler liman· 
9,00Q ton incir ihraç edil· 

BUyUk Şetımaz AtatUrkUn seyahat lntlbalarından : Dlyarbeklrde 

Ulu Şef Ankaraga döndü 
Ankara : 22 [ Telefonla ] - Ankaralılar sabırsızlıkla bekledikleri 1 üyük Şeflerine kavuştular . Reisi 

Cümhur Atatürk rr.aiyetlerinde Başvekil Celfil Bayar, Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Na
fia Vekili Ali Çetinkaya ve mutad zevat olduğu halde memleket içinde yapmış oldukları seyahatten evvelki ge· 
ce saat yirmi üçte avdet buyurmuşlar ve karşılıyanfara iltifatta bulunduktan sonra Çankayaya çıkmışlardır. 

Japonlara karşı müttehit1 Litvinofun evinde 

h .. b ) k ? araşt&rmalar 
Cep e VUCUt U aca mi• Litvinof istifa mı edecek 

Japonlar mütemadiyen ilerliyorlar 

Japonlar , mıntıkalar sekreterliğine 
ağır şartlı bir muhtıra verdi 

etmek için şiddetli bir taarru1.a geç
mişlerdir. 

Barajların bir kısmı Japon asker· 
Jeri tarafından berhava edilmiştir . 

Şanghay : 22 ( Radyo )- Japon 
hükumeti, Amerikan , lngiliz beynel· 
mılel mıntıkaları genel Sekreterliğine 
ve Fransız mıntıkası hakkında da 
Fransız Baş konsolosuna Japon talep· 
!eri hakkında bir muhtra vermiştir . 
Buna nazaran Japonya, japım aleyh 
farı Çin teşekküllerinin dağıtılmasını; 
sinemalarda Japon aleyhinde film 
oynatılmamasını , tiyatro piyeslerinin 
değiştirilmesini , radyo neşriyatına 

ve büyük mikyaııta faaliyette bulunan 
casusluğ'a bir nihayet verilmesini is. 
temektedir. Ayni zamanda Japonya 
merkezi ve mahalli Çin bürolarının 
kapatılır.asını; posta , telgraf , telsiz 
servislerile yabencı ajanslar üzerin· 
deki sansörlerin kaldınlmas1nı ve Çin· 
!ilerin telsiz telgraf ınuhaberatının 

menedilınesini talep etmektedir . Bü· 
tün bunlardan başka Japon askerinin 
beynelmilel mıntıkadan geçmesini de 
ısrarla istemekte ve aksi takdirde 
yeni tedbirler alacağını da beyan et. 
mektedir. 

Brüksel : 22 ( Radyo ) - Do
kuzlar konferansının sabahki mesa
isinde,Eden,Delbos ve Litvinofun ye. 
rine gelen yeni murahhaslar celseye 
çıkmışlardır. 

Bu celsede, ltalyan murnhhasının 
vermiş olduğu rey üzerine Litvinofun ' 
konferansı birdenbire bırakması da 
görüşülmüştür. 

Roma : 22 ( A. A. ) - Romada 
bulunan Çin propaganda Nazırı ftal· 
yanın Çine harp levazımı sokmakta 
devam edeceğini söylemiştir • Nazır 
Mussolini ile görüşmüştür. 

Bay Lltvlnof 

Berutta beyaz göm0 

leklilerin nun1ayişi 

Brüksel : 22 ( Radyo ) - Ôğ-J Polis tedbirler aldı çarpış-
leden sonra toplanacak olan Pasıtıf 1 • • 

konferansında Amerikan ve Çin maya meyoan verılmedı 
delegelerinin vücuda getirdikleri pro· 
jeyi diger heyetlere arzolunacaktır . 
Bu proje , Jnponyaya müttehit bir 
cephe alınması şeklinclcdir . Bundan 
sonraki toplantılarda Cencvrede Yir· 
mi Üçler Komitesine hav,de edile. 
cektir. 

Şanghay : , 2 ( Radyo ) - Şang· 
tunda bulunan Japon kıtaatı Sarı 
Nehri geçmek için geniş mikyasta 
hazırlık yapmaktadırlar . Bu cephe 
üzerinde bulunan demiryolunun 350 
metrelik kısmı Japonlar tarafından 
tahrip edilmiştir • 

Şanghay : 22 ( Radyo )-Japon· 
1 lar Ganjer nehri barajlarını berhava 

Berut : 22 (Hu~u Ji) - Yağmur
ların fazla mikdarı:la yağmasından 

dolayı bazı irmaklann taşması muh· 
temeldir. Bunun için irmaklara cıvar 
halk sedler meydana getirmeğe baş· 
lamışlardır. 

Berut : 22 (Hususi) ·· Yeni ka· 
rişiklıklara mani o1mak için askeri 
kıtaalar sıkı tedbirler almışlardır. Bu 
arada polis teşkilatı da dahili yeni 
bazı tedbirler ittihaz etmiştir. 

Berut : 22 (Hususi) - Beyaz 
gömleklilerden teşekkül etmiş bir 

Belgrad : 22 ( Radyo ) - Sov
yetler Birliginden gelen son haber· 
)ere göre Sovyet polisi, Hariciye 
Komiseri Litvinof'un evinde bazı 
araştırmalar yapmıştır. M.Jzkur ha
berlere göre Litvinof yakında isti· 
fa edecektir. Diger taraftan yeni 
intihapta Litvinofun l..eningrad be. 
lediye dairesinde namzet1iğini koy· 
duğu göz önünde tutu1acak olursa 
bu haberlerle namzedlik meselesi· 
nin bir tezad teşkil ettiği aşikar ol
duğundan şimdilik son haberlere 
kaydi ihtiyatla telakki edilmesi i· 
cap eder . 

alay nümayiş yampak istemişse de 
polisin müdahalesi ile Lu nunıayiş 
dağıtılmış ve bir çok kimseler tev· 
kif edilmiştir. 

Öğleden sonra nümayış tekrar 
başlamış ve gittikçe büyümüştür. 
Bunun üzerine hadiseye polis ve 
jandarma müdahale etmrk mecbu· 
riyetinde kalmıştır. Ortaya çıkan 
karışıklık e:;nasında bir senegal as· 
keri ölmüştür .. 

İsmet İnönü Berlin Bü
yük Elçimiz oluyor 

Belgrad radyosunun verdiği haber 

Belgrad: 22 (Radyo) - Ankara sa\ihiyettar 
kaynaklardan öğrenildiğine göre Türkiye Cumhu
riyeti eski Başvekili ismet İnönü yakJnlarda Berlin 
Büyük Elçiliğine tayin edilecektir. Berlin Büyük 
Elçisi Bay Hamdi ise Tokyo elçiliğine tayin edile
cektir • 

ŞAMDAN ANKARA
y A HEYET GELiYOR 

• 
l 

Türkiye - Suriye dostluk ınüzakereler 
ne yakında Ankarada başlanacakmış 

-------------- ·---------~--

Şam : 22 [ TÜKRSÔZÜ muhabi· 
rinden ] - Bugün aldığım mulfımata 
göre : 

Türkıye Hariciye Sıyasi müsteşa· 
rı Numan Rifat Menemenci oğ"lunun 
hastalığı dolay•sıyle Şama gelmemesi 
üzerine Türkiye ile Suriye arasında 
akdı mukarrer dosluk muahedesinin 
imzası da teehhür e) lemiştır. 

Aaber verildığfoe gore, yakında 
hem Menemencioğlunun ziyaretini 
iade ve hemde Türkiye suri)·e dost· 
luk ''e eyi komşuluk muahedesini 
imza etmek üzere bir heyet Ankaraya 
gidecektir. 

Müzakerelerin Ankara da Harici. 
ye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras. 
m da iştirakıle yapılacağı söylenmek. 
tedir Heyete kımin riyaset edeceği 

henüz belli değildir. 
Türkiye ile yapılacak müzakere

lerde, dostluk ve iyi komşuluk mua· 
hedesinden ba~ka bir de ticaret an· 

!aşmas ı yapılacağı ve bu suretle Su· 
riye ile Türkiye mamullitının geniş 
mikyasta mübadelesine başlanacağ'ı 
tahmin edilmektedir. 

Paristen gelen bir telgraf habe
rine gore, Suriye - Fransa muahede
si Fransız parlamento Hariciye encü • 
meninde tedkik edilmiş ve lastik edil· 
mek üzere esbabı mucibe mazbatasi· 
Je birlikte meclise sevkofunaı ştur. 

Muahedenin matbu nüshalarından 
birer t nesinin parlamento azalarına 
tevzi edildiğ'i de bildinlmektedır, 

Bu suretle, muahedenin gelecek 
Mart devresine kaldığ'ı hakkındaki 

şayiaların yalan olduğu meydana çık· 
mış bulunuyor. 

Muahedenin tasdiki esnasında 
Pariste buiunmak üzere Başvezir 
Cemil Mürdümün yarın ve yahut sa· 
Jı günü Parise hareket etmesi muhte• 
meldir. Baş vezire, Dahiliye ye Hari
ciye Veziri Sudullah Cabiri vekalet 
edecektir. 

KONTROL HE-f'v'INE-HArAv'? 
YETi. DU •• N Gı.TT·ı ! MESELESi ET- i ! RAflNDA i • • . ......... ,.,, ,..,.,.,.,.,. 

Yeni bir dava karşısında 

Her unsurun mutlik ken 
di cemaatine rey ver

mesi lizımmış 

Antakiye : 22 ( TÜRKSÔZÜ Mu. 
habirinden ) - Bu akşam aldığım 
malumata göre Milletler Cemiyeti 
Hatay intihap kontrol heyeti Bey· 
ruttan bu sabah Marsilyaya hareket 
etmiştir . 

Bir ay süren gezintilerinden son· 
ra bugün şehrimizi terkedecek olan 
Milletler Cemiy~ti tetkik Heyeti rei· 
sinin Sancak dahilinde her gittiği 
yerde halka hitaben söylediği söz· 
ler arasında hassaten ve musirrane 
olarak, bir de : 

" - Hiç bir kimse mensup bu· 
lunduğu cemaattan gayrisine rey ve· 
reınizecektir. Mesela bir Arabın Tür· 
ke rey vermesi kabul olunmıyacak· 
tır . ,, 

Dediğini işidiyor, fakat Sancak 
yasasmin ilk tatbikatı hakkında tet
kikat yapmakta olan bitaraf bir he· 
yet reisınin hakikattan bu kadar u· 
zak \'e aykırı sözler sarfedebilece· 
ğini bir türlü havsalamıza sığdıra· 
madığımızdan işin içinde daha ziyade 

bir yanlışlık olmasına inanmak isti
yorduk . 

Fakat, ne zaman ki heyet Reisi 
evvelki giin şehrimiz belediyesinde 
toplanan halk mümessillerine hita. 
ben de ayni sözleri - hem de kati 
bir lisanla - tekrar etti, önce hay
ret ettik ve kendisine müracaat ede· 
rek bu sözlerile Anayasasının hangi 
maddesindeki muameleleri kastelti
ğini sordukumuz zaman cevapsız 
kaldığımızı görünce işin ciddiyetine 
ve hakikatma erdik . 

Ancak efkarıumumiyemizi bu hu. 
susta kati surette tenvir etmek vazi. 
feıniz olduğunu ve müracaatımızdan 
tam kati bir netice almak ve bu ne· 
ticeye göre mütaleamızı yapmak Ja
zım geldığini düşündükfımüulen he. 
yetin peşini bırakmadık . 

Heyet reisine, Belediyede sarfet
tiği sözlerle Anayasasının 9 uncu 
maddesindeki muameleyi mi yoksa 

(Gerisi üçüncü sahifede ) 



Shaife ; 2 

MÜTAREKE VE SULH 
---- Yazan ----

VinStOn Çorçil 
• aıın - lllrlncl 111nu, 11u,ak harbd•n gaUlt çı

k an memleketlerde tlrenlerle kutlanan mUtareke gUnU 
dal a,ıalle, lnglllz devlet -•mlatrnadan VVlnslon Chur. 
.. 

0 
• ..__ ~lr .. zete9fntle bir mak ... ne•retmı•tlr. 

• vvv,vwv a ......... lnelHn ..... h ........ ••rl dair•· 
•inile k•Pll•••• 8991nm• davetten ll••k• aulh çare. 
• .. retnlJ•n Churclll'ln bu makaleel son on dakuz 
~ ... ..,,.. mauar .. n1 vuaull .. tarif ve ....... et· 
me .... dır. 

n dokuz yıl oluyort dü~ya J ait parçalar halinde inkisama utra · 
~ en biyik. par~ı uze- mııbr. Japonya cephe değiştirmiş. 

bir melen kuvvet~ dayamlmaz tir. Fakat diger taraftan , Rusyanın ... r. ~1 l~Ç1yordu. Hot Uzak Şarktaki kudreti 914 tekile 
P1' ea ımkimız ahetlerdtn son kıyas edilemiyecek kadar ço~almış-
ha~ bir kartal du L-..: • 

• Uf ,..... ~ tır. Beri tarafta , artık Rusyanın ve 
;:--. ~V ve~ ~fer elde Yunamstanın düşmanı olmıyan Tür-

m11tL e zafenn pepsara sulh kiye, Mustafa Kemalın idare.inde 
ve refah devreleri relecektL " müttefık ve müşarik devletler ~ 
. !'abt mütareke ı~lb dem~ de· adiyle alınan devletlt rle banşmış-

tiWıü'· Kıam• ~ fqJle tarif e br. Amerika BirlCfik devletleri ise, 
1 ... v.w..t aurette dur- gün reçmiyor ki, miiltakbel harp. 

mut. Lir 11eYİ. mol~- _ve sulh, hali ten uzak kalacaklarmı beyan etme-
........ alır, bıç bir vakıt akd miş olsun. 
... elaemiıtir. Hemen yirma seneye yakm bır 

Geçen on dokuz yaldanbori mü· zaman geçti. Siperler düzelmiştir . 
tareke halinde yaşamaktayız. Banş, Sapan eski garp cephesinin bir 

• ·~ uıla,mau, medeniye. başından öte başına kadar işlemek 
tin Wcnr doima11 bugün her vakit. tedir. Fakat büyük devletlerle ta· 
• ......... raft•ları biribirinin karşısanda ve 

Mitareke devrinin ilk yallannda ıilih a1bnda bulunmaktadır. 
plibler nefes ahrken bir takım kü· " Silah altında " dedim; hiç bir 
çük devletlerin türlü dilekleriyle: sulh zaman silahlanmamış oldukları ka-
lsır .. _. bozdaddarmdao ve t.hmini dar .... Gece gündüz demirhaneler 
bbilDea pliplerio unutup ıutlub· homurdanmakta; çekiçler çelik döğ 
a... •llrlMWc:lan bir batka devre- mekte , şeytani bir takım silahlar 
Dİ11 4elip ~UJtmdan ve lnailterenirJ, talim etmekte o'an askeri kıtalarm 
-- manevi ve maddi barb 

1 siliblannı biraz daha arhrmaktadır. 
....... birer birer elin4ea çı. Devletlerin takibettikleri politika 
balta.._ baıbaottildeıiaden 1onra, iflis politikuad1r • Hıristiyanbk bir 
.,.. ~ yanıma ılyle devam efsanedir .... Gtçmif çatlann itrenç .,.tedif. ~breli harp iWılan ıinsi sinsi et· 

..... lliyetin bı.taLtı bolte· rafta dol8flllaktadtr. 
YİllR oldu . Fakat bolşevikliğin imdi, üç yüz milyon A vrupafının 
Födı'uD dikbıe liyilc mütalaas; iatediti nedir ? Onlar sulh ve refah 
vttıWle • Zaferin lwcluJl•nm q. istiyorlar. Rahat yaşamak arzusun. 
•la biç bir vakit ımwılfılk olma- dadırlar • 
_,. b. Zaferin illeti ise başka Ta~ımak mecburiyetinde kaldık· 
MI: S8lh yapmak kıbiliyebizliti. lar1 faydasız yüklerden bir kısmmı 

Cedluimizin , NapJıyan muba· atmak istiyorlar; istedikleri yan ya-
~ sonra bir pyeai vardı. na ve bir arkadaşlık havası içinde 
o.lar a...parb Sent • Helen ada· ve biribirine mütekab 1 ve müşte-
- ölümünü beldemej'e gönder rek hizmetlerde bu'unarak yaşamak· 
aiıl11ıli ~· mulcadJea itti br. mütarekenin harbe inkılap et· I• · veya buılarmm aöylemiı ol. mesi için en b ü y ü k ölçüde 

""""-~ fe)'tani ittifak • hlliade büyük cehdi, en büyük cehdi gös· 
~tlMcLMlıılar ve otuz seneden termesi daha d<>tru delil midir? 
fGlai bir uea IUlbuo nimetlerin· Milletler Deden bu cehdi göster-
•l•••lle;•o.iflercli• • Uzun za- memeliler? Onlann iradesi idareci· 
- ea mfiz clnlet vaziyetini mu leri ve hükümetleri doğru yola sevke• 
Wua etmif olan Fransa, Waterloo decek kadar kuvvetlidir. Bundan 
................ ..ra, Avn1pa için batka ilim de onlann emrindedir: 
bir tehlike teşkil edebilecek bir o.ha kolay, zahmetJerinin mukabi· 
We uti~ ıel•miştir. lini daha iyi mükafatlandıracak bir 

ha biç bir ZMllD kavuşa· laayat, daha plah bir beslenme re-
..... yahz vakit vakit yenilenen pmi, daha ziyade zevk, da. a çok 
ft faizi tittikçe artan bir müraba- etlenceyi onlara temin edecek olan 
-~-~ beazeyen bir müta- ilim_ Her feY emrimizdedir. Ciddi, , 
reb devraine erifebilmİf olduğu· 
muzu JazAClkbm • Arak bu da _ 
yulq bir iddle ot.yacak mı idi ? 
8apa mütarekeden istifade ediyor 
..,.?Avrupmm - veya Asyamn
Ylli.ptine kim • harbin muvakkat 
..ıatae durması • vasfım verebilir? 
-.llıt~irli"•~~--~ buluadutuma hal· bü 

az' lırm " büyük dwa-
..... • .-emelıte olduldan • ..., ...... 

K.-. veya uzaa mola bir kaç 
senecfe,meri niuyıt bulmuştur • 
e..pıkü hal büyüle 'Diletl• ait 
.......... patlamakta ve nailrGlllarca 
• • vurulup ölmemekte b.lm. 
dutu bsptir. H.rita ve kitıt üze
~ bir harp, böyle olmakla bera • 
her p,ne harptir ... Ôyle bir vazi· 
JCtk ~ki etki gruplar 
• bpla 1918 ,.,_ oa. •nci ayının 

· ıl .. On on birinci saa. 
hada CÜllU ıibi • biribiriuin kar ,.Wsa ....,., 1915 de yapımı 
aldii• pi _., deiiftirmittir. Fa. 
bt • .._.llC'ı mri A ••l•ya Ma

iki tanf a 

reu Starhembergin adı 
çoktanberi duyulmamakta. 
dır. Avusturyada ltalyamn 
maddi yardımlarile müte 

madiyen siyasi hadiseler çıkaran ni
hayet Awsturyanın istiklalini teh
likeye daşürerek, kendisini de göz· 
d.!n düşüren bu adam gene günün 
kahramanı oldu. 

Prens, çok muhteris bir adam 
olmak itibarile k ndisini müstakil A· 
vusturya veya Macaristan hüküm
dan farzediyordu. Fakat ayni za . 
llianda da aktrist Nora Gregori 
ç.ldıraliya sevmekte idi. 

Ella ve koyu bir katolik olduğu 
için de, asıl zevcesinden bir türlü 
ayrıla1111yorclu. Nabayet, aşk ve ihti 
ras, siyasi ihtirularma galip gelmiş 
ve papalık ........._ !tansa aley 
hine bir talak karan aLnak için ltaı 
yanın hususi menafiine hizmete bat 
lımışbr. 

Pça, ıimdi talik kararmı ver-

TGrb&zl 

Şeh lr haberoern 
25 ve 1 O kuruşluk-' 

lar geçmiyecek 
değildir 

K stro ı Adana-Ko ya 
teşkilatında 1 telefonu haşlıyor 

• Oiin aldttumz maMnata göre, 
J ler iler • 10 P. T, T. U.Ouaı Miiclürliitü Kooya· 

Bu paralar yalnız halk 
arasın.da alınıp 

verilmiyecektir 

Bronz ve nikel 1 O ve 25 kurat· 
Juklann ay başından itibaren teda. 
vülden kalJmlacakları hakkındaki 
karar bazı yanhş akisler uyandır· 
mış, sui tef chhümlere meydan ver 
miştir, 

Filhakika bu paralar, ay bapn· 
dan itibaren tedavülden ILaldanla· 
cak hılk arasanda; alış verişlere kul. 
lanılmıyacalbr. Fakat elde bulunan 
paralar, bir yal içinde mal sandıkla
rında hazine •vezncdarbta yapan 
Cümhuriyet Merkez Bankuanda de
ğiştirilecektir. 

Bu itibarla bu ayan son paü, 
bronz ve nikel 2S ve 10 kurutlulda. 
n ellerinde bulunduranlann telitla
nna mahal yoktur. 1938 yılı içinde 
bu pvaları yukarıda yazd.t11111z yer. 
lerden detiştirebilirler. 

Bankalarda lMalunaa ~a sa 
hiplerinin de haklan mahfuzdur. Esa· 
sen para bankalarda balunduğu i"in 
değiştirme muımeleli kendi kendiDe 
yapılmış demektir, Bunlar b1r yd 
da sahiplerinin huzurile açılacak ye· 
ni paralarla ,detiştirilecektir . 

At koşuları 
Pazar günü havamn yağmurlu 

geçme.i dolay.aile at kQfUlar1 yi'e 
önümüzdeki Pazara kalmışbr. 

Kotular müsait b,va oldutu tak 
dirde mutlak surette yapılacakbr. 

Oruçlulara vakıt bild"ren 

Bugün Güneş 6,27 de dotacak, 
ôtle ezanı 11,43 de, ikindi ezanı 
14,24de, akşam ezanı 16,37 de, Yat· 
ıu ezana 18,7 de, imsak 4,42 de 
olaeaktıı 

umumi bir azim zamanımızı hürri· 
yetin, kanunun, adaletin ve sulhun 
bakim oldup bir çat haline getire· 
bilir. 

.... Henüz zamam ikea o emre 
haristiyan ahlikımn iyilitiı.e avdet 
edelim. insanların hep beraber isti· 
fade edebilecekleri servet kaynak· 
larm1 ele alalım. Mütecaviz miliyet
perverliti de, marazi ideoJoiileri de 
telin edelim. Mütarekeyi artık sulha 
kal bedelim. 

ŞehrİlllİZ. lclMiaS.Uo tefkilitı illeri 
ilerilemektedir. 

Alidede mahellesinin çapları

Dı• tevqo b1tlaPmışt•. Caıml 
l'Jata mal.tl.einin bü.tün munıe
la tı bitirilmiş olup yeni kütüklre 
bir kaç gün zarfmda tapuya devro. 

1 
lunacatı haber alanmışt1r. 

Bu mahalleye "it haritalı sened
lerin de tevzüne başlanmışbr. Mem
nuniyetle öğrenditimize göre kadast. 
ro idareli imar sahası bulunan Re-

mn Mersin - Adana ve lzmirle ko · 
nuşmal" yapllması ci~tinin temini
ni clile!Qİftik. 

Sevinçle halter :aldıfnmza göre 
KC1Pya telefon tesisatınm tetsii "8· 
ratJ..-ıhn•t•. 

Bu karann tatbik mevkiine ICo
nulabilmeai :için Umum Müdürlük 
Konyaya telefon mütehassıslan gön 
derecek ve tetkikler yaptıracaklardır. 

Bu tetkikler neticesi verilecek 
rapor üzerine tesisabn inşasma d•r
hal başlanacak ve bu suretle Acfa· 
na - Konya irtibab temin edile· 

şad bey, Cemal paşa, kurtuluş ma· cektir. 
ballelerinin muntazam ve esamili 
p1an1armc1an birer IÜretıerini beledi. Belediye encümenin 
yeye vermete başJamışbr. d d .. . . 

Bu sahada şehrimizin en kıymetli e unku kararlar 
yerlerinin uulı haritalanm belediye· 
mi& kı--. o&naktadar. KurtulUf 
mahallesinin pek yakında senetler•. 
nin ~ yazıl1Mt1Da baılaaacaktır. 

EJde bulunao tepebat ve u,.lt
bat .mahallatınm da bu •Y nihıye· 
tinde muamelitmm ikmal ve komil'· 
yona devredileceği öğrenilmiştir. 

Buna nazaran şehrimizin 5000 
küliir pyrimeakuldfn ibaret bulu
nan dokuz mahaDesinin fenni ve hu· 
kuki bakı'llmdan muamelatı tekem
mül ettirilmiş demektir. Bununla be 
raber bu mahallat içinde kıymeti 
binlerce lirayı bulan metrük ve kay· 
de tabi olmıyan gayrimenkuller ha 
zine namına tf'sbit edildiği gibi pek 
çok münazaalı olan, hatta kayitleri 
bulunmıyarı biı çok kanşılc yerlerin 
bu suretle münazaadan kurtulmuş 
olarak yeni kayıtlar tesiı edilmiş bu
ı .... lılacllr. 

Pek çok fay dası aşıkir bulur an 
kadaıtronon daha çok lüzumlü olan 
ballar v~ aruide de ya(>llınuı te. 
min edildiğinden milyonlarca dönüm· 
lüle bir saha olan Çukurovamn da 
bem hakiki ve hem de pek çok ka· 
nşılc olan ve adedi belli olmıyan mü. 
nazaalardan kurlulnauş olm.kla be· 
raber hazinenin de belki yüz binlerce 
liralık kaybolmuş hakları meydane 
'çıkmış olacaktır. 
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Gök yüzü açık, güneşli, hava 
hafif rüırarb. En çok sıcak 19 san· 
tigrad derece. 

Dün ötleden sonra Belediye Da 
imi F.nciimmi topa.,,,.. ve bm 
kararlar ittihaz etmiftir. 

DGnkü toplantıda elemek nadıı 
görü,ülmüş ve oldutu gibi kalma· 
sma karar verilmiştir. 

Belediye müstahdem ve zabıta 
mcmurlarma yapılacak kışhk elbise
ler müteahlaicline ihele edilmiştir. 

Ticaret okulu yapılmak üzere is
timlaki evvelce kararlaşbralmış olan 
Scd ffe Vali Konağının birleştiği 
noktamn şimalindeki arsanın takdiri 
kıymeti için k:uıunen tayini liZl!D 
gelen heyet Belediye Encümenince 
seçilmiştir . 

Parti kongreleri 
Yiiretir Nahiyeai Konrresi Pa 

zar rlrtl Parti bi11811nda topl• · 
m1şbr. Kongrrde Asıl üyeliklere; 
Osman Turan. Hüsnü Gülek, Ya
kup Güçlü, Süleymın Kayırlı, Ya· 
sin Milli, Yedeklere ise; Mehm~d 
Eken, Cemal Kodal, Tahir Emekli 
sub•y, Ali Karabucak, Sayıl Ab· 
dülgafur .. Asıl M&mellillere de 
Zahid Bayıal, Fahri Köymen seçil· 
mişlerdir • 

Kültürde 
tayinler, nakiller 

Birinci orta okul yar direktörlü • 
tüne ayni okul Türkçe ötretmoni 
Necmeddin Esin terfian teyia ecll· 
mittir. Birinci orta okul Türkçe öt
retmeni Zülfiibr Ortaç ikinci 
okula, ikinci otta Türkçe ötretmeni 
Sadık da birinci orta Türkçe ötret 
mealiğine naklen tayin edilmiılerdir. 

SAHNE KIZI PEŞiNDE 
:3 SIJael bir hayatin hlkl,eal 

miş bulunmaktadır. Bu kararm res· 
m n tebliğini müteakip, azametli 
pres, sahne kızını resmen z vceliğe 
- lam üç senelik b·r intizar ve sa 
bardan sonıa - kabul edecek· 
tir • 

Bu aşk, 1933 t", maktul Dol· 
füsün siyası fmldaklanmn dön ı eğe 
başladı~ı sırada, vatani ve ıiya~i bir 
mı1ksadla prMs ile uz)aşhğl günden 

itibaren başlamı 1tır. Bu vatani ve 
siyasi içtiınada , prens Staramb\!rg 
dav tlıler arasmda Norayı görmüş 
tür . 

Bu ilk göriij prens ile aktrisin 
birb'1lerini delice scvmuine kifi 
gelmiştir. 

NCll'a, A vushlr"• eyaletleri.den 
birisinde kuyumculuk yapan bir ada· 
mm kızıdır. 

17 yaşmdanberi sahnede şöh
ret lcazanmıtbr. 

Cidden güzeldir; fakat güzelliği 
kadar da fettan ve muhteristtir. Al· 
manyadan başlayan şöhreti Holivu 
da da gitmiştir. Starhemberg -
Dolfüs anlaşması sırasında ise mem· 
lekctine altı ay istirahat etmek için 
gelmiş butunuyordu. 

Starhemberge gelince; evli, fa
kat zevcesİDdeQ hiç memnun det IJi. 
Dedikodulara bakılırsa, Pren1 gd· 
geç huylu bir adamdı; bir kadım 
hemen stver, pek az bir .ıaman 
içinde bıkar ve terlcederdi, Anlaşı
lan şimdiye kadar i•lediti aşk gü· 
nahlannuı cezua Nor.._ elile çele 
mesi mukadderdi· 

Çünkü 1933 ıenesiodenberi ken 
disin - bir takim ıkandalle rat· 

men - Noranm elinden kurtarama
mıştır. -O kadar ki aiyasi ve içtimai 
mevcudiyetinde bu kadın utrunda 
feda etmiştir, 

Starhemberı[ başına g~titi 
adamlarla Cenubi Tirolu ftal)anlar 
dan kurtaracaktı; bunu yapmad ktarı 
bqka, bir az fazla para bulmak v. 
Papadan zevcf'.si aleyhine talik ke 
ran almak içın bütün Avusturyayı 

bir ltalyan eyaleti derece•ne dü. 
şürmete ~ile razı olmuş u. 

Prens Starhemberg şimdi ktn. 
disine bir teselli bulmuştur; lngiliz 
Krah sekizinci Edvard ile kendi.sini 
macera onatı addetmektedir. Ama 
biriMiainia hareketinin taşıdıjı yük· 
sek ruh. fazilet, centilmenlik ile ken· 
di hareketi arasındaki farla takdir 

edecek mi, meçhul ! ... 

Mikropla 

Cinayetleı oalarM 
ya ezici, ya kesici ve 
ve yahut da zehirı. 
ıi9di. yirminci amt~ 
oayet betJ,aaııp. 

Amerikada Wr 
djği kızı vermenüşler. 

la e iSkbelr-a 
yolog imiş. Ke.dm_. 
miyen aileyi tifo mikr 
ıuretile öldürmüştür. 

lncil ve ko 
lncil az zaıı.aa t 

line de tercüme 
k91lJR kelime.-, 
bu tercümede • Balına 
k"'ljlplauttlr 8-ao 
dur : 

1slcimo1Jt koyu• 
Jer; Koyun etinden de 
fakat balina balığını 
ve eti, yafı da onlar 
bul bir gidadır • 

Çinliler erva 
korkuyorl 

Çiade her ıene bİrl 
lu rahlann upuaa ve 
şekilde aarfedil'mekt.
ruhlırdan çok korkan 
ve senenin muayyen 
ervahuı faaliyetlerİllİ 
kanidirler. İtte bu • 
ıimlerde Çinliler, 
kiymetli ataçlar Y6 
kendilerini ruhlann 
tarmata çalat1rlar • 

Afyon, beynelmilel 
maddedir. Afyon,... 
memiş ancak bir ilci 
vardır. Bu sebeble ba 
aman11z bir mücadele 
mektedir. 

Afyon kaçakÇJI 
Riyo Dö Jamrodao 
.. Afrika Yıldızı. vı 
miktarda kaçak af 
kendia de- vapura bi 
yolda "mukna.dık bir 
tur. Ayni şirkete m 
vapur, •Afrika Yılda 
m1ıtır. Bu vapm; • 
lunan vapura telsizle 
rini vermiftir. Bu 
ihtiyarca ve sivil bir 
tevkif tezkerasi ile 
m a111Uf ve Riyo Dö 
etmiftir. 

Bu mefhur ~ 
r-' sayesinde bu sure 
vetmııtir. 

Halfetili Milllim' 
Derendeli Allmet: 
cebinden kırk bet 
lukçuluk ıur.etile 
dia ve ıikiyet edi 
lanmıştır. 

Bir deQ 

s 
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Fen aleminin meşğul olduğu bir mesele 

•• •• 

UNY ANIN EN BU-
•• •• •• 

YUK GOZU 
---········----

amerde bulunan yedi metre bü
iiklüğündeki her hangi bir şeyi 
ık rahat rahat seyredebilecek miyiz? 

~cnubi Kalifomiyeda Pasadena. 
eş on fen adamı, şimdiye kadar 
Yüzünde eritilmiş, dökülmüş o
Canı parçalarının en kocaman ve 

anını ekleyip, cilalamakla 
Yorlar. 
~ cam beş küsur metre kut

bir teleskop adesesidir. Ağır 
°'1 yedi küsur tondur, 

adesenin yapılması on sene 
ktir Müddetin çoğu geçmiş, 
nııştır. 

nyada m vcut en biiyük te 
P Hool r t leskopudur. Kutru 
Uçuk m tre kadardır. Ağırlıgı 

lbuçuk ton. Fakat )eni teles 
a nazaran Hookt r nki bir ço 
~Yunca~ r. 

eni t i kop borusu v nyağı 

450 kü ur ton agırlığında ola 
r. Y"rmi b ş s ne evv iki en 

tel kop bühin takım takla 
beraber kırk dört buçuk ton 

l'faoker teleskopunun aynası ye· 
~il yapıldı. 

~·e yc:di defasında da bozuk ve 
~'çıktı. Sekizinci döküşte mu· 

iyct hasıl oldu. 
~ker tcleskopunun traş edil
}'alnız, dört sene sürdü. Hoo· 
~cskopunun yeniliği şuydu : 
ıldızlara doğrudan doğruya 

11._l'orsunuz. Yıldızlar bir ayna
~diliyorlar. Siz bu aksi seyr. 
~ 1unuz. 

Ynanm buradaki vazifesi yıl
ışığını artırmaktır. Mesela 

er teleskopile bir yıldız, çıplak 
törüldüğünden 250,000 kere 
Parlaktır. Bu iş adesenin gör 
'-Gyütücü işten tamamen ay· 

~er teleskopu bize 240,000 
fedcki ayı, bir kaç yüz mi. 

lştırmıştır. Bu teleskop sa-

eritip kiilıba döktü, elde edilen şef· 
faf cismin cam gibi, soğuk ve sıcak· 
h kasılıp yayılmadığı da anlaşıldı. 

Bu netice, alakadarları sevinçten çıl-ı 
dırttı. 

Bu suretle teleskopların petra· 
toru olan yeııi göz amanının pro· 
jesi çıkıyordu Evvela Hooker ade 
sesesinden biraz daha büyi.iğünü, sı
ra ile bunun da büyüğünü döktüler. 
N"hayet a 1 e e için kolla ı ,,ıvalı-

lar. ilk t er" e b rb dı. N"ba} t 
dö 

n ı 

tim tre yJ <s tıldı. d s ı in 3,300 
mil uzunluğu ldaki seyahatı esnasın
da katar saatte azami yirmi beş mil 
gidiyordu. 

Cenuba varan adese hemen traş 
edilmeğe başlandı. Traş makinesi 
nin yüksekliği yirmi beş metre, uz· 
unluğu otuz metre ve ağırlığı da yüz 
tondur. Dünyanın en büyük ustrası, 
dünyanın en büyük gözünü perdah
tladı, Bu adesenin telesko11 borusu 
Meksikaya yakın Palomer dağında 
hazırdır. Adesenin traşı yakında 
bitince, adese hemen oraya taşma. 
cakiır. Adesenin geçeceği yerler 
bosylu boyunna, şöseler açılmıştır. 
Teleskopun uzunluğu elli yedi küsur 
mr:tredir. 

Bu teleskop eskilerden üç kere 
daha uzak mesafelere nüfuz edebi· 
lecck tir. Ve kainatın bilinmiyen sa
hasında otuz misli daha geniş bir 
sahayı insanın gözü önune serecek· 
tir. Koca göz tek başına 640 000 in 
san gözünün toplıyabileceği ışığı 

toplıyabilectktir. Yani teleskopla 
bakan adam sanki 640,000 insanın 
1,280,000 gözile bakıyormuş gibi 
olacaktır. Koco göz 10,000 mil mc

- Gerisi dördUncU sahifede-

Londra - Berlin müza
kereleri 

Ha lif aks 
döndli 

Fon Noyrat londraya resmen 
davet edlldl 

Berlin : 22 ( Radyo ) - Lord 
Halifaks BerJinden Londraya hare· 
ket etmiştir . Halifaks hareketten 
evvel Hitlerle yaptığı görüşmeler 
hakkında Gazetecilere şunları söy· 
le~iştir ; 

Hitler, Göring ve Fon Noyrat 
ile yaptığım görüşmeler çok serbest 
ve açık bir şeklde cen•yan etmiştir. 

Öyle ümid ediyorumki İngiliz
Alman anlaşması için kapu biraz 
açılmıştır . 

Londra : 22 { I . A. ) - Alman 
H:ı iciye NazırıFon Noyrat resmen 
Londıaya davat eJilmiştir . 

Varşovada bir milyona sa
hip bir dilenci yakalandı 

Varşova: 22 ( Radyo )-Polis
çarşılarda dilencilik yapan bir ka
dını yakalamıştır. Yapılan tahkikat 
ve sıkı bir araştırma sonunda bu 
kadının bankalarda eshamı bulun
duğu, bir milyon frankı olduğu ve 
faizle para verdiği meydana çık

mıştır. Dilenciliği meslek edinmiş 
olan bu kadının F ransada yüksek 
tahsilde bulunan bir kızı olduğu da 
tesbit edilmiştir . 

Stoyadinoviçin Roma 
seyahati 

Belgrad: 22 ( A. A.) - Yu· 
goslavya Başvekili ve Hariciye 
Vekili Stoyadinoviç. lıkkanunun be. 
şinde Romaya gidecek , ltalya Ha 
riciye Nazırının Belgrad ziyaretini 
iade edecektir. 

lzmirde Tütün 
satışları 

22,300,000 kilo satıldı 

~---------·--------------------------------
ASRi SiNEMADA 

20 İkinci teşrin 937 cumartesi akşamı 
BU AKŞAM 

Piyer Benuvanın ölmez eserinden alınmış AleXi Granovskinin 
muazzam fılmi 

Moskova geceleri 
l Oynıyanlar : 

lzmir: 22 (Hususi) - Tütün ANNABELLA-HANRRY BAUR-PlYER WİLM 
satışlarına devam edilmektedir. Dün 1 Filminde : 

• 
akşama kadar bu yıl rekoltesinde · Çiğan orkestrası _ Rod Sandor 
satılmış olan tütün mikdarı 22,300, Çığan Korosu _ Dimitri Evich 
000 kiloyu bulmuştur . 

Türk tütün Limited şirketi mu Çığan Şarkısı - Podesta 
bayaa memurları tütün mıntaka- Napoliden Şarkılar : - Tino Rossi 
larında dolaşmakta, tütün mubayaa 
etmektedirler . 

Bir kaç gün içinde tütün satış· 
!arının 28 milyon kiloyu bulacağı 

tahmin edilmektedir . 

Tarih Kurumunun 
tetkikleri 

Ankara : 22 ( Hususi ) - Alı
nan mah'.imata göre, Türk tarih ku
rumu Anadoludaki bazi ~ehirlerin 
eserleri üzerinde tetkiklerde bulun
mak ve Türklük ile alakası olma
yan isimleri tetkik etmek üzere aza
ları Ankarada bir toplantıya da
vet etmiştir . 

Romanyada parlamento 
dün feshedildi 

Bükreş : 22 (A. A.) - Romanya 
parlc:mentosu feshedilmiştir . Yeni 
seçim önümüzdeki ay sonlarında 
yapılacaktır . 

~--.-.-----------------~ 
Kontrol Heyiti 

dün gitti 

-Birinci Sahifeden Artan-

14 üncii madde de derpiş olunan 
muameleyi mi kasdettiğini sormuş

tuk. Bize : 

Pek yakında : 

Martha Eggertin 
En son v ! en güzel filmi 

f Biiıbiiii~~-üt~~k~~-~ 
* * ··------------.... -.... -----------~ 
Telefon 250 ASRİ 

8733 

Sayın abonelerimize 

Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın abo-1 
nelerimizin gazetelerini mu~tazaman alabilmeleri 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatbaamıza 
bildirmelerini rica ederiz . 

Aşçı ve hizmetçi --------
Bugece nöbetçi 

aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat
baamıza müracaat edilmesi. 

eczaae 
Hükumet civannda 

· tstikemet eczanesidir 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 
Filipin Adalarındaki tay-

fonun yaptığı zarar j 
" - Maddeleri hatırlıyamıyo 

ruın. Ama,Milletler Cemiyetinin ka
ran böyledir,, cev;\bını vermişti . 

Kanım f\o.3202: Kabul tarılıi : 611937 

Manilli : 22 ( Radyo ) - Filipin 
Adalarında vukua gelen tayfondan 
180 kişinin öldüA-ü tesbit edilmiş. · 
tir. Hasar milyonlarca liradır. Tay
fon Çin istikametine uzanmaktadır . 

Hakikatta Milletler Cemiyeti. 
nin böyle bir hüküm ve kararı yok
tu ve mevzuubahs dahi olamazdı . 
Bunun üzerine ayni günün akşamı 
saat 5,30 da, yanımıza Sancak me-

DÜNDEN ART AN -

~ g~zle hayal me}al seçilebi. 
~hın yıldıza mukabil bir mil 
'il ~üz küsür milyon yıldızın fo 
~ crı rahat rahat alınmıştır. 

----,--. ---------'!"-.....----------.--.-----~ tinlerinin musaddak F ransızça bir 
nüshasını da alarak heyetin bulun-

4 - Yukarıki fıkrada yazılı teşebbüsleri hayvan mevcudunu teıyid 
ve idame suretıle veya nafi ve zaruri her nevi malzeme, vasıta ve tesis
lerle genişletip kuvvetlendirmeğe yarayacak kredilerde vade beş seneye 
kadardır. 

5 - Ormancılığın diğer ziraatlerle 1Jeraber yapıldığı işletmelerin çe
virme ve donatma kredileri ihtiyaçtan bu maddenin hükümleri dahı1inde 
olarak nizamnamede derpiş olunur. 'ktile herkes "artık bundan bü

Yapılmaz,, diyordu. Fakat mü·• 
~r daha büyüğünü istediler. 

cılar bunun imkansızlığını 
1 

, en. ortaya delinin biri çıktL 

' krıstalinden olur,, dedi. Alay· 
tılandı, fakat o, tecrübeye baş-

Ul"'l.....,Siftah olarak: Yüksekce bir ha
kaya kı is tali ısıtılan bal gibi 

Sinemasında 

ik BU AKŞAM 
1 büyük fılm Lırdcn 

1-

MAK KOY ın n güzel 
J 

e 

Aksınk, öksürük, burun akması, düşkünlük 

tehlikesinin yanılmaz habercileri oldu~unu bilmiyormusunuz? 

Gripe karşı koymak için hemen A S P 1 R 1 N alıntz ? 
Grip, soğukalgınlığı ve ağrılara karşı en emniY.etli iliç budur. , 

ısrarla 

isteyiniz! 
20 ve 2 tabletlık ~ekılle de bulunur. 

Her şeklin üstundelti EB m rka,ı ld z :ı'ın 

hakiki otdu&ur.un ve iyi toılrlnln ıarantıaıdır. 

8715 

duğu Turizm Oteline gittik ve he· 
yet reisinden ikinci bir mülakat is· 
tedik . 

Şayanı dikkattir ki, önce bura· 
da ela atlatılmak istendiğimizi gör 
dük ve nihayet neden soma heyet 
reisine vekaleten Sekreter Ankerle 
görüşm<"ğe muvaffak olduk . 

Yurddaş 1 
Türk hiç bir savaşta di~er Ulus

lardan geri kalmaz. " Beynelmilel 
Arttırma ,, gününde de ödevini 
yap . 
l.lu ul J l.uflumı ıc 1rltırrıw /\.urumu 

,--·- --- ...., ., 
Alsarayda 1 

BU AKŞAM 1 
Blitün sayın müşterilerini 

1 

(Maskeli Balo)ya J 

davet e~ınekle bahtiyardır ı 

( Maskeli Balo ) nun I 
unutulmıyacak kahramanı 

GUST AV FROHLIH 1
1 ilaveten: Renkli Miki ve dünya 

haberleri 
Telefon. 221 

8740 ---

Madde 10 - 8 inci maddenin (B) ve {C) fıkralanndaki malcsadları 
karşılayan kredilerden: 

1 Gerek henüz işlenmemiş topraklan kabili jstifade bir hale getir-
mek ve gerek işlenen topraklrrın verimini artırmak için her türlü faydah 
toprak islahatı yapmak, 

2 - Sulama, kurutma ve su istilasını önlemek için lazım gelen her 
türlü tesisatı vücude getirmek, 

3 - işletme hududu içinde zirai işletme ile doğrudan dotnJya ıllkısı 
olan her türlü bina inşa etmek; 

4 - Kullanma ve dayanmaın üddetleri dokuzuncu maddenin 2 nci 
fıkrasında yazılı hadlerden fazla olan zirai işletme ilç dotnJdın dot
ruya alakası bulunan her nevimakina ve malzeme satın almak, 

5 - Tabii ve sun'i çayırlar ıslah, tesis ve tevsi etmek, 
6 - Meyva fidanlıkları ve bahçeleri tesis ve bunlan tevsi ve ıslah 

etmek ve bu gibi faydalı ve verimli ziraat kurnıt>k 
7 - Bizzat işletmek gayesile herhangi bir ziraat işletmesini edinmek, 
8- Gerek işletmenin arazisini genişletm ·k v gt"rck dağınık arazi 

parçalarını birleştirmek, 
Üzere verilecek kredilerin vadeleri, tesbit edilecek esaslar dahilinde 

20 seneye kadardır. 
Bu gibi krediler tahsil edilmiş sermayenin müsaadesi nisbetinde bu 

hususa ayrılacak miktarlarla tedvir olunur. 
Madde 11 - Banka, zirai kredilerde borçluların durumlarına ve gü· 

dülen maksadlara göre şu karşılıklardan birini alır: 
· 1 - 2836 numaralı kanunla teşkil edilen Tarım Kredi Kooperatifle· 

tinin mes'uliyeti, 

2 - Bu teşekküllerin cüzdanlarındaki ortak senc.lleri. 
3 -Çiftçilerin müteselsil kefaleti, 
4 - Arazi ipoteği, 
5 - Kanuni hükümlerin müsaadesi dahilinde iş, çift ve irad bayv• 

larile her nevi zirai alat, malzeme ve makinanın rehni, 
8303 (SONU 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fi ati 
CiN.si En az E.n çok Satılan miktar 

Kapımalı pamuk 
/{._ s. A.. s. Kilo -

Piyasa parlakJ ., 25 -28 ---
Piyasa temizi " -21 -22 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Ki evi ant 34 38,25 

YAPA GI 
Beyaz 
Siyah 

ÇIGIT 

" 

Ekspres 1 

iane 
·~---Yerli "Yemlik,, 

"Tohumluk,, 2.75 1 
H U B~U~B~A'7""':T:--..:_-------------1 

Buğday Kıbrıs ı 
_ ___;,;,

1

,

1 

__ Y_e_rl_i --=--=--=--== 4, 75 == 
Men tane 1 

Arpa 

·-~-:-~-~;""-ya ______ , ___ -----------

--------- ----~ı~------Ddice 
Kuş yemi 
Keten:...-to.,-hu_m_u ____ ----ı------·1--------•-~~~k------~~ 

1_~M~c_rc_im~e:._ ________ 1 ___ ~---ı-----===ı,-:-~-----------Susam -

UN 

1 
?ört yıldı7. Salih t 650-725 

u~ç::7"-::i:":i::-~'' -;---,...-___ ,_625 __ 
:E ~ ı-?ört yıldız Doğruluk 650 
~ uç " 11 600 __ _ 
~ ~,-S~i=m~it:--'"'---~.~.------90-0-~-
~ 1; Dört yıldız Cumhuriyet - 67:> ---
~ u-,-üç .. " _6_25 __ _ 

Simit ,, 

Kambiyo ve Para Livcrpol Tclgraflan 
22 I 11 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

1 
__________ _;;.;:Sa~nı::::im;:__..:..:Pene 

tt--7'"H_a_zı_r ------/ 44 4530 ,__,L,..,...ır_~'--------1-1-198 
!k. Kanun vadeli Rayişmark 
M 4 48 

Frank ( Fransız ) --23- 57 
art vadeli 5 ( - 624- -00 !erlin İngiliz ) 

Hint hazır 7-,ıBf Dolar ( Ame~r"'"'ik-.:a;.,.)-- 80 12 1--------------- --Nevyork 7 1 70 --=F,...ra_n,,_k_;.,...(-is-v-iç-re-).!.--- --- --

Türksözü 

Karaisalı T. C. Ziraat Bankasından : 
Hektar 

5 

2 

5 

18 

3 

Metre Köyü Mevkii 
9750 incir gediği Boz yer 

7529 
" " 

5158 " il 

Hududu 
Tarikiam ve Abdurrahman 
ve dere ve nizam 
tarikikiam ve Abdurrahman 
ve Ahmet ve Abdurrahman 
Şa: Ahmet ga: Abrurrahman 
Şi: Hacı Mehmed Ce : 
keza 
Mezkfir tarlaların birhissesi 
lncirgediği ahalisinden olup 
Küçük Çınar köyünde oturan 
Yusuf kızı Durdu ve bir his. 
sesi Hüseyin evladJarı Ah· 
met, Abdullah ve Ali ve iki 
nefer kızları Elife, Azime ve 
bir zevcesi Anış, 

3860 Topçu Köprü üstü Şa: Hüseyin ga: Tarikiam Şi: 

6772 
Hacı Ahmed Ce: Kara Veli 

Keçeliyurdu Şa; Kaya ga: tarik ve kab· 
ristan şi: Mehmed ce: Sarı· 
oğlan tarlası 
(Topçu köyünden borçlu ö. 
lü parpıcı Mehmet oğlu Sü. 
leyman•n vefatına binaen 
varisleri kızları Emine, Na. 
zife, Fadime ve diğer kızı 
ölü Haticenin kocası Meh· 
met ve oğlu Şükrünün va
sisi Mahmut oğlu Ali ) 

1 - Karaisalı Ziraat Bankasına borçlu eşhasın Bankaya birinci de
rece ve sırada ipotekli olup yukarıda cins ve evsafı yazılı tarlaları 25/11 / 
,937 tarihine müsadif Perşcmb.: gününden itibaren tahsili emval kanunu· 
na göre açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Art;rmaya konulduğu tarihten itibaren 21 ci gününde 151121937 
Çarşamba günü saat 15-17 de birinci ihale ve birinci ihale tarihiı.i ta· 
kibeden günden itibaren (onuncu günü 25/12/937 tarihine tesadüf eden 
Cumartesi günü saat 11 de kat'i ihalesi yapılır. 

3 - Artırma şartnameleri 25/J 1 937 tarihinden itibaren Karaisalı 
ziraat Bankasında herkes tarafından görülebilecektir. 

4 - Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların 
gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan id· 
dialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde Ziraat Bankasına bildirme· 
)eri aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelleri-
nin paylaşılmasından bar~ kalacaktır. 8738 

F "l · · b "' l r - ' en a emının eşgu T .. k .. .. --------------------·-
olduğu bir mesele ur SOZU Maden kömürlerimiz geldi 

- Üçuncü sahif edm artan -

safede yanan alelade bir mumun ışı
ğını kolaylıkla seçebilecek ve ay 
sathında enine boyuna yedi metre 
olan bir cismin de şc klini göstere. 
bilecektir. 

Bazi yıldızlarda hayat varmıdır 
yok mudur, yahut orada hayat, bu 
radaki mahiyet ve evsafta mıdır 
meselelerini bu teleskop hallede· 
cektir. 

fakat müneccimler bunula da 
kalmıyorlar. Daha haşka kainatlara 
göz salam istiyorlar. O kainatların 
yıldız adetlerini, istikamet. ve hızını 
ve bilhassa enişteinin rclatirtee na. 
zariyesine göre kainatin mahdud o· 
lup olmadığını görmek ist yorlar. 
Mesleki şemsimizle kehküşanımız 

boşlukta yüzen milyon !arca kainat 
arasıııda bir kainattır. Hooker te:Jes· 
kopu ancak 200 milyom ışık senesi 
ötedeki kainatları kösterebilmiştir. 

Yani saniyede 186,000 mil hızla fır· 
lıyan ışık o ka.inatlardan bize ge:e. 
bilmek için 200 milyon sene vakit 
geçirmiştir. Fakat koca gözün asıl 
ehemmiyeti: Gö'rebileceklerinden zi
yade, evelce gayri mümgün sanılan 
bir çok ihtimallere insan gözlerini 
açmış olmasıdır. 

T.H.K. Adana Şubesi 
Başkanlığından: 

Bu aym sonunda nikel 25 ku. 
ruşluklarla bronz 10 kuruşluklar te· 
davülden kaldırılacakları cihetle, ku· 
rumumuzdan dağıtılan fitre zarfları· 
na bu paralardan konulmamasını sa· 

' yın halkımızdan dileriz. 
14-18--23 8710 =------------

Kaçakçılar vat~n 
hainidir 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

t 2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış menılckellcr için Abone 

l
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar i~·in idareye müra
caat edilmelidir . 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

llkckullar için muktaıi beheri 9 
lira muhammen bedelli 100 adet 
talebe sırası ile 7 lira muhammen 
bedelli 10 adet yazı tahtasının i. 
mali 937 senesi birinci kanunun 1 
İnci çarşamba günü saat on birde 
vilayet daimi encümeninde ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

isteklilerin şarlname ve nümune. 
sini görmek için her gün maarif 
idaresine ve muhammen bedel üze 

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

trasit Maden kömürlerimiz gddi. Kış girJi. H1lkımız beyhude yere te
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins kö.n'irlerioe her cihetle rekabet etmek· 

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

Satış yeri : Tarsus kapısında 
Kelleşeker. 

8641 

Ali Rıza 

24-30 

--------~------------------------------~------..... ~ 

Bütün dünyad~~öhre~azanan 
ww,ea 

Whizmar a 
Motor, Amortisör, İdrolık fren, Mafsal Y AGLARİLE radyator lehimi 

teınizlcıncğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. 

7967 73 

Ş. Rıza İşcen Yeni Mağazada 
Satılmaktadır 

Belediye civarında, Adana 

rinden °/07,5 teminat akçalarile de ---------------

ihale gün ve saatında vilayet daimi ' ı 
~~;r~enine başvurmaları ilan o- BELEDİYE İLANLARI 1 

14-19-23-27 8711 ____ ,, __________________________ ..,; 
r 

Dişçi Nedim 
Yurtman 

, 

Yeııi Otel karşısında açtığım 
diş muayenehanemde saat 6 dan 
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 

1 - Kanara binaları etrafında ve ahırlarla ke-sim salonu arasına yapı 
lacak beton tratuvar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1876,75 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 140,76 liradır. 

4 - İhalesi Birinci Kanunun 9 uncu Perşembe günü saat on brşte 

Belediye cnciimeninde yapılacaktır. 

5 - Şartname keşif ve Projeleri Fen işleri müdürlüğündedir. İsteyen· 
ler beş kuruş mukabilinde oradan alabilirler. 

6 - Taliplerin ihrıle günü muvakkat teminat makbuzlarile birliktJ 

1 
diş çekmek meccanendir. 8656 

14 .._ ........... _______________ ,,....: ~~- --- Belediye encümenine müracaatlan han olunur. 
8637 21 - 25-30--5 

23 
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jMatbaacılık j 1 Gazetecilik 

Mütenevvi renkli 

her türlii ta b işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarmda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 
sinde yeptın uız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KİTAP 
* 

C i L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli vde 8 
b"Jge e bir kapak o ) 

cak Türksözüode 

pılır. ,rd-
Resmi eurakı ~ 

veJler defterler, çe~~ 
' t y 

karneler, kağı' 
b"lıııtl 

kartvizit ve 1 ıo5' 
. · eıı 

tab işlerınız, rfı 
en 11 

bir zamanda ıarıf 
bir şeklJde ~11 .. 

0
de ),, 

rufatla Türksozıl 

pılır . ı!I 
Türk sözü rıı• bal 

sı "TürksöziilldeDıııe 
ka her boyda d:: 
mecmua, tabe 

-------------------------
KAY ADELEN A • 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAYADELEN su· 
lan ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kaY 
nağıdır . Daima ı<.A 
Y ADELEN içiniz · 

KAYA DELE 
KAYADELEN SU· 

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

E KA y ADELEN sıJ' 
e· 

L ları ve gazozları 
.. de· 

vinize kadar gon r E rilir . Depoya habe 

N vermek kiıl idir. '/ 

KAYADELEN gazozlarını alırken şiştlerdeki kırmızı (~sırı 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : e~ŞS 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Büyi.ık damacanalar: 100 kıl 
lerinize gönderilir. 

1 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her scfeıdc Kayadclell 
yıkanmaktadır . 8495 74 

- or. Muza f r Lokmaf1 
Hastalarını her gün 

kabul etmektedir. 

esif1 
eski muayenehaJl 

/ 

~ 
~ 

T'ifl 
1 

'[c1RKiYE i$ SAN~1 
~ ~ 

.. d 
. t 01tl 

Umumi neşnya •• l~ 
Macid GuÇ .,d 

.... rnatb' 
Adana Türksozu 


