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•• 
YUK ŞEFiMiZiN 
EZi iNTiBALARI 
Drl• memleket blllgelerl geçtik ki orada kadınlar 

erkeklerden daha çok sapana yapıfmlf, ellnde Ç•P•

.... Tark'Gn azık topraklarını zenglnleftlrmeıe çahfı

Jor, t~raıını eevlyor, ona gllnUlden ballıdır. BUtUn bu 

lnHnl•r TUrklye cumhuriyeti zengin, kuvvetli ve muh

.... m oleun dlJ• kendi rızkının fazl••ım •eve seve, 

..,. ... 11111811z bUyUk bir fedaklrlıkla Devlet hazlneelne 

,,...., .... UtUn gBrdUklerlmlzl bu kl•a ifade içinde top-

'••811 lmlaU dellldlr. 

ra : 2l [ Hususi muhabiri-
) - Ulu Önderimiz Atatürk

seyahatleri esnasında refa· 
bulunan lsmail Müştak 

Şefın buton konu~malarmı 
lftir. 

\ILus ,, gazt:tcsi BG)'i.k ~cf
deterlı h:ıtıralann neşre mü· 
•lmış ve hu notlaı ı hu gıin 
lnda ncşreıın·şıır. /\)nen bu 

•hyorum : 

linl 'ı n l ı cıı'ııdcyız. On gt n 
~1.ıdı~ ı ıır, Do 11 • c~, f ••• ı irı-

k itt<tya d<Pl•)<>·U'l, "lıcn, gc. 
i\rttn!ıkl.ı ı ıç nde, Es' işelıiı .e 
ar, sııı 1.ıl.:ı nıc , feyı ~O kı'o. 

l\ir'allc k.tledıvoıuı. B 7. hu 
lcifi <bulmuyoruz, dnha hı2Jı 
• d•ha çabuk varmak istiyo· 
ÇÜnkü kalplerde şirin ve sc· 
~ nkar anın nostalj si başlamış 

er te gonülfer Aıaıüık'e 

ıh, hep Onu dinliyoı uz. O, 
'terlere feyz ve bereket sa· 
bir kıynatın temiz sula ı ı gı

liirlü hldiıe ve mc ele'er ü
düşüocelcrini, du gularını, 

.,:•nı anlalıyordu. Baıan mazi· 

._ hat1ra ile günün bir hadi. 
leliyor. hazan halde yaşa· 
hidise ile "istikbalin bir sır. 

atıyordu. Beşer b·lgilerinin 
lahalarında, fakir dünyasının 
lllnıtıkalannda ayni salahiyet 

İyetle dolatan Atatürk göz-
önonde daima yeni yeni u•u Önder 

&çıYordu. Üzerinde durduğu mevzu ne kadar çetin olursa olsun Q. 
baSit idrAklere bile derhal hilap eden .:yle kuvvetli : bir tahlil ve 
Vardı ki meselenin düğümlerini bir anda çözüyor, hadiselerin ka· 
t ı il~ hamlede berraklaştırıyordu. 
çeşıt mevzular arasında dolaşan konuşmalar bir arahk tekrar Do· 
t~e intikal etti . Bu seyahatin Atatürk'te bıraktığ1 intibaı öt-

~ım için paha biçilmez bir kazanç, onu Türk milletine bildirmek 
hı~teci içi~ vazgeçilmez bir vazife idi. Atatürk'ün bu noktaya tev

ıtık vıcdanlara aydınlatmaya ve kanaatleri yapıp yuturmaya .. 
başh bat.na bir amil olacakh. u mülahaza ile Atatürk'ün sörle· • 
tttim; işte Ulus'un baş sütununa aynen tevdi ediyorum : 

trlıleketin on bir Vilayet merkez ve dolaylarını gezdim. Bütün bu 
l 'ie dola~la~ındaki TCJrkleri, babaları anaları ve Çocukları ile gör
~ aevındım· Yüksek medeniyet temeline şahit oldum: Maden
urulmuş temeller ... , Bu açılmış maden ocaklarında Profesörle

..:• b~•~niayenleriyle, amele.sile b"ştan aşaı}ı Türk olan yOkHk anla• 
~1 ır ınsan sosyetesi •.... Öyle memleket b'llgeleri geçtik ki orada 

.:r erkeklerden daha çok sapana yapışmış, elinde çapasile Tür
~,..ld~k topraklarını z~nginle~tirmel)e ç~lı~ıyor, topra~ı~ı s~viyor, ona 
~ n bas)lıdır. Bütun bu ınsanlar Turkıye Cumurıyetı zengin 
~1 va. ~Ohteşe~ olsun diye kendi rızkının fazlasını seve seve te. 

Oı.. büyOk bır fedakArlıkla devled hnzinesin9 veriyor bütün 
klerımızi bu kısa ifade içinde toplamak kabil değildir. Türk olsun 

~ll'ıllsın, b~ Türk Clmi~sı içinde az çsk gezen, dolaşan, tetkik 
'ıtj er. akıllı ınsan kendını bütün dünyaya büyüklük saçan kuvvetli 

bır v_arlıS)ın içinde duymamak imkanı yoktur. B'iyle buymayan 
~ Zlar bır tarafa bırakılınca, hakiki insanlık fereddütsüz, kabul e-
1 l'Orkiye Cumhuriyeti ve onun bugünkü sahipleri olan Türkler 
~nya madeniyert ve insanlı?jı için bir imtisal örneğidir. Yalnız 
~la des)ıl, TOrkler tarihin çok eski devirlerinde beşeriyete karşı 

rı kültürel vazifeleri yeniden, ve fakat bu sefer daha ala su
..:•Pmaga hazırlanan yOksek bır varlıktır. 
~ • Doou seyahatinden dönerken, Ankara'ya ulaşmak için geçen 

ltırıan içinde seyahat arkadaşlarıma ifade edeb:lcccğim intiba . ,, 

ord Halifaks Nikbin 
llgün Avam Kamarasında 
Lord izahat verecektir 

Gazeteler ise 
: 23 (Radyo) - Lord 

Berlirtden Londraya dön -
8eıJinden ayrılmadan evvel 

çok bedbin 
Gazetecileı le yapılan 1rorüşmeh.:rde 
.. lng.Jterc Almanya arasındaki 

- Gerisi ikinci sahifede -

Dış bakanımız ....,,, 
ARAS DNOMOZDEKI AYLARDA 

MISlllA alDEcuTNI 

lstanbul : 23 (Hususi) - Şeh· 
rimizde bulunan Hariciye vekili "B. 
Tevfik Rüştü Aras, Ankaraya avdet 

etmiştir. Hariciye vekilinin ilkbahar· 

da Kabili ziyaret edecetini yazmış 
ise de tahkikatJma ıöre böyle bir 

seyahat henüz kararlaıtınlmış detil · 

dir. 

ransadaki gizli teşek
külde Alman· ajanları 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.._, 1 Ih Şubatta bir darbai 
l CEYHAN h••kA t l kb 

Mısır hükQmetinin evve1ce vaki 

olan daveti üzerine Hariciye vekili 

8. Tevfik Rüıtü Arasın bir iki ay son 
ra Mısrra gideceti haber alınmıştır. 

i TAŞTI u ume :rapı aca 
Yetmiş iki mebusun şahit sıfatlie 
J ifadelerine müracaat edildi 

Avusturyada 
Gizli bir teşkilat mey

dar.a çıkarıklı 

Viyana : 23 (R•dyo) - Bu 
gUn alınan malGmata göre, 
A•turya eyaletlnd.,, Awuatury• 
pollsl glzll bir t•fklllt meyda
na çıkııırmı,tır. On Uç kl•I tev. 
klf ednmı,ur. Tefklllta men
• tp bir çok kl•ll•r hudud dl· 
fına kaomı,br. fl'oll• lahlrakat 
yepmaktadlr. 

BUtUn hullutlarda ar• ... r
malar olmaktadır. 

ı 
i 
t 
t 

Münakalat 
durdu 

ı Ceyhan : 23 ( TÜRKSÖZÜ 
1 muhabırinden ) - iki gündür 
f mıntıkamıza devamlı surette ya- ' 
f öan yağmurlardan Ceyhan neh· 
İ ri taşmış ve ovanın bır <ok 
i kısım1&4rı sular altında kalmıştır. t Ceyhan nehri üıerin e ve muh
t teılıf yerlerdokı bütlin salıar ka
• raya çekılmıştir . Nehrin anı 

1 
ta~maeı dolayısıle yanı Cayhan : 
köprüsOnün tenıel sondHj faa- C 

t lıyetı tatıl edılmıştir . i 

i 
KarşıyakadJkı köyleri~ bin t 

müşkülAtfa kF.yıklar vasıtasıle t 
ırtıb.•t temin edılebılmektedır . 1 

~·-·49·--·-~ ...................... ~ ... ~ 

F ranko kuvvetleri dün 
bir şehri daha yakhlar 
lngilterenin, Franko i anlaşmalar 
yap dejildi 

İngiliz Hariciye Vekilinin beyanatı ı 
Londra : 23 ( Radyo ) - Po• 

lonya hükumeti, General Franko hü· 1 
kumetini yarı reımt bir surette ta. 
n1mıştar . Yakında Salamankaya bir 
siyasi ajan gösterecektir. 

Banelon : 2S ( Radyo ) - Ast 
tayyareler dün Alikankai tehıini bom
bard man etmişlerdir . 32 ölü ve 80 
yaralı vardar • 

Londra : 2l ( Radyo )- f ranko 
ile lnı'iltere aruında yapılan anlq· 
maların Franko hükimetini tanımıya 
matuf olduQ'una dair çıkarılan şayia. 
lar hakkında Avam Kamarasında 

Edenden izahat istenmiş ve Eden de 
cevap olarak; Franko ile her ne türlü 

anlatma yapanıak yapalım onu tanı
madık ve tammıyoı uz demiıtir. 

Lizbon : 23 ( Radyo ) -- Fransa 
Kralı hanedanana mensup Albay Çi

çero, ispanyadaki hadiseler etrafında 
açık beyanatta bulunduğundan iki 
sene müddetle sürgün edilmiştir . 

Bazı mahfeller Albayın nefyi ha· 
disesinin siyasi propagandaJar la ut· 

raşması neticesi oldutunu söylemek
tedirler. 

--~--.....-----_...,.,..__..._.. ..... ..._ ______________________ __, __________ __ 

Brüksel konferansı müzakereleri 

Komite henüz bir ka
rar elde edemedi 
Şanghayda yeni bir bitaraf 
mıntıka tesisi teşebbüsleri 

Uzak şarktaki harp biraz tavsadı 
Brüksel: 23 (Radyo) - Çün oğ

den S•>nra dokuzlar kofransı tekrar 
toplanmıs ve iki saatten fazla görüş
meler oimuştur. 

Bu ictimada lngiliz, Fransız ve 
Amerikahların hazırladıkları müşterek 
bir karar diter delegelere tevdi edil. 
miştir. Bu karara ıöre. Konferansm 
gayri muayyen bir zamanda tekrar 
toplanmak üzere datıtılması isten
mektedir. 

Çin deleıesi, üç büyük devletin ha. 
zırlamış olduklara bu müşterek karar 
karşısında şiddetli tenkidlerde bulu· 
narak demiştir ki;Çin, müşterek bir 
hak ve müsavat istemektedir. Çin. 
nin aradıtı haklar ayni zampda Av. 
nıpa sulhunu de temtn edecektir, 

Şunu beyan etmeliyim ki eğer 
Çin jabon hadiselerine doğrudan doğ 
ruya bir müessir hareket yapdmıya· 
cak olursa vaziyet çok tehlikeli bir 
şekil alacaktır, Biz bir çok devletle
rin sulh için oynadıkları rolleri gör
dük. Daha bir kaç sene evvel sulhu 
ve milletler arası refahı ağızlarından 
düfünmeycnler, harp tehlikesi karşı
ıında kendi menfaatlerini korumak 
ve sulhu f cda etmekten başka hiç bir 
fCY yapmadılar, Harp zamadlannda 
ara bulunacak yerde her şey umuldu. 
tundan aksi oldu ve bugünde böyle 
olmaktadır. 

Brüksel : 22 (Radyo) - Ameri
ka, Fransa ve lngiltere devletleri on 

(Gerisi üçüncü sahifede ) 

- Soi'MllMlmıı .. 

aahne olmaktan ku......., P•rlat9n blr·m_... 

Paris : 23 (Radyo) - Meydana çakarılan ·kut 
aiuıd.a ç~ sıkı araştırmalar yapılmak

tadır. Bu gizli te,kilitın bir darbai hükumet teşeb
büsünde bulunmak istedikleri anlaşılmıştır. Lil ıeh
rinde yeni bir silah ve mühimmat deposu meyd•ne 
çıkarılmıştır. 

Bugünkü araştırmalarda gizli teşkilatta Alman 
ajanlarının da bulundğu ortaya çıkmiı ve yakalan
mışlardır. 

Paris : 23 - lsyanyada tam 491 
günden beri devam eden ve zaman 
Avrupa su1hunu tehdit eden isyan 
henüz bashrılmamışken Fransada da 
tıpkı ispanyadakine benıer korkunç 
bir isyanın patlamasına ramak kal
kaldıtı bugün kat'i suretle anlafılmış
tır. 

•Les Gagoulards - Kukuletal•tar• 
adı verilen ve sat cenah mensupları 
tarıtfından k\ rulan teşkilAtın silih de· 
polan meydana çıkması üzerine baş
isyan tahkikat teşkilatın ve iıyan te
şebbesünün nihayet ve şümülünü o· 
Janca ehemmiyetile ortuya koymuş
tur : 

• Kukuletalılar • teşkilatı Fran· 
sada sağ cenah diktotörlütü kurmak 
gayesini gütmekteydi. Bu iş için li 
zım gelen parayı - henüz anlaşılmı· 
yan bir menbaadan ve ihmal hariç
ten - temin etmiş, silahları da - ge
ne ihtimal hariçten - bulunmuştu. 
isyan hareketi söylenditine göre altı 
subatta başhyacakh. Malum olduğu 
üzere 6 şubat 1934 de, •Halk cephe
si• nin teşekkülü üzerine sağ cenah 
mensupları Pariste hadiseler çıkarmış 
ölenler olm\lftU. O zamandanberi ay
ni günde ölenlerin hatıralarını anmak 
için nümayiş yapmak mutadır • 

Kukuletahlaı 'm 6 şubat 1938 nü· 
ma)işlerini isyan hareketine başlan
gıc olmak için münasip buldukları 
sanılmaktadır. 

Asiler, ayaklanmanın tarihini 

tesbit:ettikten sonra Fransanın müs 
takbel diktatörünü tayinde tered· 

düde d~müşler, nihayet - söylen

diğine göre - Mereşal Peteni mü· 

nasip bularak ona muracaat et:niş· 
ferdir. Fakat Mareşal bu teklifi hem 

kabul etmemiş, hem de hükumete 
haber vermek suretiyle vatanper
verlitini ispat etmiştir. 

Bunun üzerinedir ki silib depo· 
ları hadisesinin büyüle ve feci ebem-

miyeti an1qalarak tahkikata o bak. 
ımdın genişlik ve sürat verilmiltir. 
Şimdiye kadar Pariste, vilayetlerde 

ve bilhassa Oiycp m1ntık111nda SOO 
kadar yer de araştırma yapılnut. 
700 tahkik komiıyanu muhtelif 
mıntıkalarda tahkikata başlamışbr. 

Rotru solcatında bir antikacı 

matazasmd• ren• bir iiWı deposu 
buhmmuştur. Burada da Alman 

•schneffer• marlcah 45 mitralyoz, 
134 tüfenk, 20 bin fişenlc bulun· 
muştur. 

isyan teşkilatında ut ceuba 
mensup ba11 mühim şahsiyetlerin 
bulunduğu aöylenmekteyse de be· 

nüz hat'i bir vaziyet yoktur. Şimdi 
arattırılan nokta asilerin silihlari ve 

teşkilata sarfettilderi muau.am pa· 
ranın menbaıdır. 

Yani•• bir haber 
TÜRKSÔZÜ - (Son Posta) ıa· 

zetesi isyan icşkilitı ile alakaları 

görüldütü için F ransada 72 meb'u. 
sun tevkif edildiğini yaanak. 

tadır. Bu haberin doğru olmadıtı. 
gelen haberlerden, anlaşılıyor. Bize 
gelen telgraflara göre ban meb•uı· 
Jınn malUınabna müracaat edilmif, 

fak at hiçbir meb'uı tevkif ohmma
mıştır. 

Son Dakika 
Ankara : 23 ( A. A. ) - Cum· 

huriyet Halk Partisi gurubunnn bu· 
gunku toplantısında Baıvekıl Celil 
Bayar Siyasi müsteşarlıklann llr• 
hakkındaki hükumetin noktai nazan• 
na izah etmiş ve bu beyanat ittifak
la tasvib adaJmittir. anadolu aianaı. 
nın istihbaratma nazaran bu buıu· 
taki kanun bu ayın nih yetine dntru 
çıkmış olacaktır • 
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Anti komünist pakt münasepetile· ,_...,.. ___ ._.,_ .... ._...._._._..111!11, ---mıııııı.---....... -· .. 
Japonya, Almanya, 
ltalya elele yürüyor 

Ş<ehÖT 

C. H. Partisi 
Bu üç devletin imzaladığı 
Komünist aleyhdarı ın_ua

hedenin ideolojik mahiye
ti bir görünüşten ibarettir 

Merkez Kamun kongreleri 

} 9Jl J~m~;~:!~; ı· -~i~;~zEan ~.O .... 1 .... " " •• ·ı [s~~da~e~i:;s j 
ıle Japonya komu M Nlq UE gazetesinin siyasi 
niıme kar..ı bir . , . muh r · ı· b m 

• -s • -.. /,a 1 rılmne des .l\utw11 'U.urı a r!r, u u 
pakt ımza ttır.ı~· ...._ ahedenın Uzak 
ti · . . .. .. . .. . Şark har bine, ve 

fşte b? ıkı hukumetın, boyle bır harp bittiği zaman ltalya ile Al· 
muah:denm. ya~ılmasına sebep ola- manyanın Çinde ve hatta dolayısile 
rak Josterdıklerı .. '~!fer: Avrupada elde edecekleri avantaj· 
. Almanya ~uk ... ume~ı ve ~apon lara taalluk eden gizli maddeleri 
ımparatorluğu hukumetı Komıntern olup olmadığını kendi kendine sor. 
denilen beynelmilel komünizmin güt· maktadır . 
tütü gayenin her ne vaı11ta ile olur. 
sa olsun bugün mevcut devletleri 
zor kullanarak yıkmaktan ibaret ol· 
dutunu anlam11lardır. 

.. Komünist erıttrnasyonal'm mil· 
letlerin dahili işlerine kanşmasına 
müsameha etmenin yalnız bu ~millet 
lerin iç sükijnlerini ve IOSyal huzur
larım detil, ayni zamanda dünya sut. 
hunu da tehdit etmekte olduğuna 
kanidirler. 

•Komünist tahrip harekete karşı 
mÜflerek müdafaa arzularile birleşe 
rek aşatıdaki kararlan vermişlerdir.,, 

lt.lya ••• kartftyor 

Bu muharrire göre , bu muahe· 
deyi, Rusyaya karşı tecavüz vası
tası olmak bakımından, Çin-Japon 
harpi bir hayli zayıflanmı~tır . Al· 
man-Japon iş birliği yeni bir şey 
değildir ve en nihayet tğer bu iş 
birliği lngilterenin Akdenizdeki men· 

1 faatlerioe doğru teveccüh edılecek 
olursa hiç şephe yok ki , lngiltere · 
lakayt kalmıyacaktır. 

Amerikaya gelince : Onlar da 
endişelidirler. Filhakika bir müd · 
det ten beri bilhassa Brezilya ve Bo · 
livya gibi bir çok ct-nubi Amerika 
hükumetleri Almanya ve balyayı 
taklide doğru gitmtktedirler. 

Komonizme karşı yapılan mu· 
ahedeye imza koymuş olan bu üç 

1 

Dün akşam Parti binasmda Parti 
Başkanı Tevfik Hadi Baysalın Baş· 
kanlıiında yapılan Merkez Kamun· 
yan kongresinde hesap ve dilek 
Encümenlerini ayrılmış ve celse ta
til edilmiştir . Kongre akşam geç 
vakta kadar devam etmiş ve dilek 
ve hesap Encümenleri hazırladıkları 
raporları bildirmişlerdir . 

Hazır ilaçlar 

Aldığımız haberlere göre, yirmi 
b~ş kuruşa kadar olan ve Eczaha· 
nelerde sablmakta bulunan bilu 
mum mustahzarlardan alınan res 
min yakmda kaldırılacağı anlaşıl 

maktadır . 

oruçlulara vakıt bild.ren 

Bugün Güneş 6,28 de doğacak, 
Öğle ezanı 11,43 de, ikindi ezanı 
14,23 de, akşam ezanı 16,36 de, Yat· 
su ezanı 18,7 de, imsak 4,43 de 
olacaktır. 

İki esrarcı 

Maraşlı Mahmud oğlu Aziz ve 
Nizipli Mehmet otlu Davud iki 
gram ve 33 santigram esrar! a ya 
kalanarak haklarında· kanuni mua
mele yapılmıştır. 

Aradan hemen bir sene geçti. 
6 jkinci teşrin 1937 de, belki d~. 
timdiye kadar Habrş imparatorlu· 
ğunun İngiltere ve Fransa tarafından 
kM>ul edilip edilmiycceğini gözlemiş 
olan ltalya da bu komünist a)eyhda· 
n protokolu nihayet imza etti. Bu su 
rette ltalya, ittifakı müselles denile 
celc bir anlaşmaya dahil olmuş sa· 

hükumetin bu yerlerdeki propagarı· '------------

ydabilir. 
Almanya, ltalya ve Japonyada. 

ki akaUll111el 
Muahedenin balya tarafından im 

z.Janmasmı mütaakip bütün düny;t· 
da 1936 da Almanya ve Japonya 
tarafından imzalandığı zamankinden 
daha fazla bir heyecan doğdu. 

halyada intişar etmekte olan Lıt 
Tribuna ıunlan-yazıyor: 

.,Bu anlaşma bugün hiç bir kim· 
seye, hatta komünizm Rus hukümeti 
ve milletine ait temamile dahili bir 
hadise olarak kaldığı takdirde biz
zatJRusyaya bile karşı değildir." 

Fakat, eğer, merktzi Rus yada o· 
lan enternuyonal diğer bir devle
tin işine karışacak olursa ( ispanya 
gibi ) mesele temam ile değişir. Bu 
ltalya rnetesinin iJaret etttiği gibi 
ltalya ve Almanyanm J.,panyol iç 
harbine kanşması, Sovyet Rusyanın 
buradaki müdahalt-si büyük bir nis· 
bet aidatı zaman vukua gelmiştir. 

Japon matbuatına gelince: Nic· 
hi - Nichi) gazetesi Ç4nin bolşevik· 
lerin elinde bir kukladan başka bir 
fCY olmadığtqı ve ( demokrat hükü. 
IJ)etlerin Komıatern ije teşriki mesai 
politik•sııadıan vaz gcçmdcri lazım 
geldijini) yaun.aktadır. 

dası gün geçtikçe biraz daha yer 
almakta ve Amerika sürükleneceği 
her hangi bir harpte bir kısım 
orta ve cenubi Amerika hükumet. 
lerinin düşmanlığile karşılaşıp, kar· 
şılaşmıyacağım düşünmektedir. 

[ Nev. York Times ] in muha
biri şun'arı yazmaktadır : 

" Yalnız, Portekiz ve digt r bazı 
Avrupa devletlerinin Antikomünist 
gruba iltihak etmeleri değil bu ce
reyanın Latin Amerikasına kadar 
uzanması da muhtemeldir . Ve Bir· 
leşik Amerika hükilmetlerinin men
faatlerinin de a5ıl haleldar olacağı 

yer de buradır. ,, 
Görülüyor ki mesele şayanı dik. 

kat bir surette karışmaktadır. Ame- ı 
rikalılar için mesele , Avrupa işle · 

rine müdahale değil , kendilerini 
Amerikada müdafaa şeklinde ortaya 
Çfkmaktadır . 

Zevahir ve hakikatler 

Bir neticeye varırken diyeceğim 
ki, bu muahedenin iJeoloji üzerine 
kurulmuş olması bir görünüşten 
ibarettir . Hakikat tamamile, bam 
başkadır. Evvela , bu muahede de 
herkes için bir açık kapı bırakılmış 
olması, muahedeyi imza eden üç 
devletin, arkalarından mümkün ol· 
duğu kadar fazla ikinci derecede 
taraftar sürüklemek an.ularım isbat 
eder.Bu ikirıci derecede hükumetler 
dünya efkarı • umumiyesinin epeyce 
büyük bir kısmını teşkil edeceği 
için bu efkarı ooıumiyenin Berlin
Roma-Tokyo blokuna karşı hare 
kete getirilmesi şüphesiz güç ola. 
caktır. işaret edilecek ikinci nokta : 

Berlin bu Koalisyonun merkezi 
olmaktadır . Yakında Berlinde bir Angla-8aksonlarda reakstyon 
Üçler komitesi toplanacaktır. Bu kffi 

Elhatil her şeyin :ıslı' Rusyaya 
karşı ve Ruıya ılaraf ındao destekle· 
ncnlerc (Çin, ~mhuriyetçi ispanya) 
veya Rus dostuna (F raQSa ve Çekos· ' 
lomya) karşı duşmanJaktır. 1 

Bu hususta Rusların ikinci dere- · mısyon, hiç olmazsa kısmen. üç er· 
cede kalan bumnla beraber bir çok· kanı harbiyenin delegelerini toplı-
larmın bu iıle ~tikadar olduğü (me yacaktar . Bu ınsanlar vazifesi üç 
seli resmi yugoslavya bu işten çok ordu VE Jonanmarun muhtemel müş 
memnundur) diğer bükümetlerin re- J terek hareketlerini tanzim edecek
akliyonlannı bir tarafa bırakacatım tir. Bu 1914 den ,evvel lngiltere ile 

Yalaız lnıiliz ve Amerikan r '!· ı' F ransa,F ransa ile Rusya ve Alman· 
akıiyonlaq hakkında bir iki kelime ya ile AvUJturya - Macaristan 
söylemekle iktifa edecetim . Gaze ara~nda ya~Jan işlerin tamamile 
telcı ihtiyatlı davranmaktadır • Bu ·aynidir 

imparatorluk P••lnda 
işaret edilebilect"k i•çüncü nokta 

en ehemmiyetlisidir. Japonya Çinin 
beş şimal eyaletini koparmak ve 
muhafaza ~tmek emelindedir. 

Bunlara Mançuri ve Motolistanı 
da ilave ederek, içinde maden kö· 
mürü, demir, petrol ve bilhaua pa· 
muk ve pirincin bol bol bulunduğu 
müdhiş bir imparatorluğa sahip ola· 
caktır. Diğer taraftan İtalya, yine 
zengin maden kömürü demir ve pet· 
rol membalarının bulunduğu iki bu 
çuk milyon kilometre murabbaında 
muazzam bir imparatorluk elde etti. 

Dünyanın bu iki parçası etra 
fında bu üç devletin bir takım an· 
laşmalar • yapacağında şüphe yok· 
tur. Yani, Jaı onya ve Almanya Ha· 
beşistan imparatorluğunun servet 
membalarının işletilmesine lta.f ya ve 
Almanya Japonya tarafından feth 
edilen ve belki Je bir muahede ile 
diğer ~ devletler tarafından servet 
mem balaıının işletilmesini ka \.,u) ede 
cek olan Nankin hükumetinin idare· 
sindeki Çinin istismarına iştiralC ede 
ceklcrdir. 

işte bu günkü vaziyet.. Bu va· 
ziyetin vahim tarafları olduğunu ka 
bul etmek lazımdır. Eğer bu nıua· 
hedeye girmesi muhtemel olan dev 
!etler arasında Polonya bulunsa idi, 
vehaınetin bir kat daha artac:Jğında 
şüphe yoktu. 

Bu takdirde ortaya Ukranya 
meselesi, Ukranyanın kömürü, buğ· 
dayı ve Bakfınun pctrolları meselesi 
çıkardı. Şu an la bu üç devletin göz 
lerinin dikildiği ve faaliy~tlerine sah· 
ne olarak önlerine açılan iki impa· 
ratorluk vardır : 

Habeşistan, ve bilhassa ~in im· 
paratorlukları. 

Bu gün ve yarın üçüncü bir: im· 
paratorluk ta bu suretle mevzuubahs 
olabilir. Buğday, demir, maden kö· 
müru orman ve petrol pamtJtun Lal 
bol bulundu~u Sovyet Rusya .. 

Bu zaviyeden bakıldıiı ıaınan 
komünist aleybtau muahcaenin 
ehemmiyetli olduğunu kabul etmek 
lazımg~fü· • 

Henüz soyadı 
almayanlar 

Haklarında takibat yapı
larak ceza kesilmekten 

vazgeçildi 

Soyadı kanunu mucibince bütün 
vatandaşların soyadı almaları icap 
ediyordu. Bu İş için ayrılmış olan 
kanuni müddet bittiği halde birçok 
vatandaşların soyadı almadıkları gö
rülmüş, ve· hükumetçe müşfikane bir 
karar İttihaz edilmi~tir. 

Bu karara göre, şimdiye kadar 
soyadı almadıkları için kanuni taki· 
bat yapılarak kendilerinden ceza 
kesilen vatandaşlardan artık ceza 
kesilmiyecektir. 

Resmi tebliğ Dahiliye Vekale· 
tinden bütün vilayetlere gönderil· 
miştir. 

Okaliptüs işleri 

Merkezi Ceyhan kazasında ol
mak üzere vilayetimizde bir Oka· 
liptüs işleri ş~fliği ihdas edilmiş ve 
Bolu orman mühendisi Fehminin 
bu vazifeye tayin edildiği haber 
alınmıştır. 

Gece ev soyan bir hırsız 
yakalandı 

Erzu rumJu Mehmed oğlu Hasan 
Sugediği mahallesinde oturan Rifat 
kızı Münevverle. Şaban karısı Na· 
zirenin evine geceleyin girerek eşya 
lannı kan.ştırıp bir şey almadan sa
vuştuktan sonra aynı mahallede otu· 
ran İbrahim oğlu Abdonun evine de 
girerek on üç lira para, bir saat ve 
bir altınını çaldığı anlaşıldığından 
yakalanmıştır. 
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Gök yiizü açık, Güneşli, hava 
riizgarsız, ufuklar sisli, en çok sıcak 
gölgede 20 santigrad derece , 

YENi NEŞRIY AT 

Üniversite konferansları 

lstanbul Ünivcrsi trsi neşr iyalın
dan " Üniversite l<onferansları ,, ad. 
lı 1935 - 1936 tarihli kitap intişar 
etmiştir. Bir çok değerli Profesör· 
lerimizin konferanslarını ihtiva eden 
bu kıymetli eserleri, okuyucularımı· 
za tavsiye ederiz . 

Bahçede seylap 
üç ev yıkıldı 

Bahçe : 23 [ TURKSÖZÜ mu 
habirinden } - Son günlerde yağan 
yağmurlardaa kasabanın çayı taş· 
mış ve seller orta mahalleyi bas· 
mıştır. Yağan Öevamh yağmurlar· 
dan üç ev yıkılmıştır. insanca zayiat 
yoktur. Suların fazla taşması karsı
sında korunmak için icabeden ted· 
birler alınmaktadır, 

l3ugece nöbetçi ecza.ne 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczanesidir 

Şehrimizde bir 
katil yakalandı 

Mühim bir 
-· 

Bir Amerikan mec 
merkezi Amerikada bir 

Altı sene evvel Maraşta bir ci
nayet olmuş ve İbrahim oğlu Meh· 
med adında biri kız kardeşi Fatma· , 

mış, yerliler llu ağacın ,Jta 
diş fırçası olarak lcullalllD. 

Mecmua, bu tabii dıı 

yı kama ile öldürmüştü. Katil, altı \ 
senedenber izini gizlemek suretile köy. 

lerde çalışmaı ve son olarak ta 
şehrimize gelmiştir. 

Evvelki gün katil şehrimizde do· 
laşırken tanınmış ve zabıtaya haber 

verilmiştir Bunun üzerine zabıta derhal 
işe el koyarak katili yakalamış ve 
adliyeye teslim etmiştir. Katil Meh. 
med ikinci sulh cezada sorgusu 
yapılırken cürmünü itiraf etmiştir. 

Lord Halifaks 
nikbin 

-Birinci Sahifeden Arlan· 

havanın eyileştiğini ve daha iyi bir 
anlaşma için kapı biraz daha açıl· 

mış oldutuou söylemiştır . 
lngiliz, Fransız, Alman Gazetele· 

rinin neşriyatı bu milikattan mühim 
bir netice ç.ıkmadığı merkezindedir . 

Londra : 23 .( Radyo ) - Havas 
ajansından: YanDki Kabine toplantı. 
sına pek büyük ehemmiyet verile· 
c.ektir . Bu toplantıda Lord Hısli· 
faks Hitlerin şifahi ıuallarını bildi
recek ve fttÜIW[iJ İngiliz, Alman mü
zakereleri etrafnda göriifmeler ya· ı 
pılacıktır . 

ôtr..Wdifiae göre Ahnanyanın 
Avusturya meselesinde israr etmesi 
karşısmda latf)terain Almanyaya 
cevap -vereceti fiiplaelidir . 

Alman anaları karş111nda Fran. 
sanın ~if •.-ası da 91ehim ne· 
ticcler do~uracağı kanaatini kuvvet
lendirmektedir • 

Londra : 23 ( Radyo ) - Ha. 
vas ajansından : Halifaks, Hitler gö 
rüşmeleri esnasında Hitler Ha lif aks' 

tan şu meseleler üzerinde lngiltere • 
nin hattı hareketini sormuştur ; 

Almanya Büyük Harpten mes· 
ul değildir, Alman müstakil hakkı-

nın tanınması, 

bulunan Alman 
ecnebilerde 
akalliyetleri· 

nin mukadderatının Almanlar tara· 
fından tayini tanınması, Avush:rya-

daki Reyiam meselesi. Lord Hali· 
faks bu suallere cevap vermediği, 

ancak lngiltere hükumetine Hitle. 
rin fikrini bildirecıoğini söyledi~i ha· 
ber verilmektedir. Tahmin edildiği 
ne göre bu su.allardan bazılarına, 

bir takım şartlar altında müsbet 
cevaplar verilecektir . 

Lakin Avusturya meselesinde 
bü)'ük ihtilaflar çıkacağı kuvvetle 
zannedilmektedir. Zira bir çok Na. 
zırlar Almanyanın Avusturyaya kar 

şı beslediği fikirlere kati surette 
muhalif tirler . 

Avusturya meselesinin uzun mü· 
nakaşalara yol açacağı tahmin edi
liyor . 

Paris: 23 (Radyo) - Ekodö
pari Gazetesi Halifaks'ın Berlin zi· 
yareti münasebetiyle diyorki; Hit· 
lc::r, Almanyanın tuna havzasındaki 
arzularına lngilterenin müsamaha 
eder bir vaziyet almasını temine 
çc.hşıyor . 

Larepoplik ise şöyle yazıyor ; 
lngiltere hiç bir zaman için tuna 
havzası meselesinde Almanyaya 
müzaheret etmemelidir. Çünkü iler. 

nın bazı iyiliklerinden de 
ği unutmamıştı ~ 

Zavallı Amerikalı na 1 nun bizde misvak denilen şe 
ğunu bilmiyor anlaşılan 1 

Bayan ğelin, altı y• 
da idi 1 

Ce b .. Sır 
Geçen gün nu 1 ~ 

9 yaşında bir kızın 39 Y le. 
adamla evlendiğini yazrnlf~ 

Bu. belki hayreti ınucaP 
tur . 

Fakat Hindistanda Y
1 düğünde, gelinin sadece 1 ti 

olduğunu söylersek hayr~t? 
rece daha artar değil rnı k 

d d rner• Dama ın yaşını a baf 
fere haber verelirn ki, ~ 
beş yaşında bulunmakta 1

'' 

bs"' Çocuklara ına 
lokanta 1 

Bir çok çocuklar, yelll~lcf• 
mekte çok müşkilat gösterı 
çok analar ve babalar ç acil 
ne yedireceklerini tayinden ... 

~te•"' 
fırlar ve çocuklara da rnu 
zayıflar durur ! b" fe' 

k ·· ır Nevyorkun açı goz 
mı, sade çocuklara mahsu•. · 
üzere bir lokanta tesis e f 

Çocuk ruhiyatına vak• 
._...ıe 

adamın lokantası sayesnıY 

k .. k'I d olall yeme te muş ı pesen 
lara yemek yedirmek kolaf' 
muştur . 

Kalpsiz adalll 
·r· ·e 

V arşova hastahaneJIP 
Şlvabuski adlı bir adam Y 
tır . reti11İ 

Hastanın nabzını, har:aıbiıtf 
yene eden doktorlar, kili' 

k . t mişftr, 
muayene et~e k~slde bildirdi 
masının sarıh şe ı e " 

· •-n kı 
hastanın kalb yerı o~ ·pde 
muşlar, fakat hayret iÇi 

lardır. lb 
Çünkü bu adamın .ka eY blJf 

hareket eden , atan bır ş 
mışlardır. 0 1 "ını Eğer hasta, hasta ıg 1,,-
bile dönmemiş ve dokt<>' · 
lağı O ıstanıo sağ tarafını t'' İtt1 
~iş olsay~ılar, ~u adarn::yede 
sız addedılecektı. Bu . k.Sİpe 
adamın kabinin, herkes•~ ~ştıf· 
rak sağda olduğu anlsŞI ıP ııai 

d uıPU 
Mamafıh, bu a a:n beletİ 

te Alman ahzıasker şu ·ı 
asker mu:ıyene'iinde (kalpsı 
raporunu almıştı! 

Avustralyada 
vel A 

Bundan 23 sene ev dan f 
ralyada cizvit papazların. 2 W 

d b. · · behel'I çizko adın a ırısı, bfl 

olmak üzere 141 kadın 5dü~~ 
ve bedellerini de b~~cuk~ tir. 
saire gil>i ~eylerle odeaıll 

1 

Bu alış verişin garip 5 bİf 
dan birisi de bu kadınların bPııı'f 

1 anının doğmadan sabn • 

1 masıdır, ıiçİ" 
1 Bu papaz, bu kadınla" 
' bayaa etmiştir : 
1 ·ı · en Bilhassa yerlı enn ~ 
j devrelerinde niçin böyle hare 

ı miştir; d'si tJ 
Papas bu süale ken 

1 

1 
vabı vermiştir : d 

- Ban Jcadm tiilclı1 
daha doğrusu , ben ruh alı 

de vahim hadiselerle karşılaşmak 

ihtimali şimdiden kendini göster 
mektedir • 

P.ıpaı, bu :aurcrtle • ...-~ 
kadınları bıristiyanbt• .ak 

1 işte bt.t alış veri~ hiddiki 
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nunların altüst olduğu ga
rip memleket : 

Ti BET 
----.......... ___ _ 

da nehirler kaynıyor, istenildiği 
ölünüyor, kanadsız havaya 

uçuluyor 
akit 

ibet ... Harika ve mucizelerin 
llıp verme gibi pek alelade 
olduğu bu memleket, asırlar. 
llıpalılara karşi kapalı ve gi · 
esi memnu bir memleket o 

kalmıştır. 
1Ya daha evvelce gidebilen 

seyyahlar, cür'et ve c;:saret 
~larile ödemişler, gözlrrini 

demirlerle oyulmak gibi 
lıııez eziyetlere maruz bıra. 
tdır. 

an seneler geçince, Tibetin 
dolu kapıları yavaş yavaş be. 

'nlara. Avrupalılara açılını~ 
a akılları durduran, en ke 
'ları şaşırtan, fevkalade şey· 

r~labileceği görülmüştür. 
ııS ı"lllillenler, birer masal, birer 

rhcılık mı? 
"t'iyyen. Bütün bu şeyleri gö· 
'•caba:gördüklerini mi sanı· 
Veya gördük dediklerini rüya. 
llıı görmüşler, hayallerinde 
tıııışlardır ? 

~ • ... 
lar zihni kuvvetlerile yalnız 
. değil, yan na da hakimdir. 
Yi görebilirler. 
n sene, Tibetli bir lama 

• Reis ) 1938 senesinin gir
~Ussolininin kudret ve kuv· 
İnhitata başlıyacağını ve bu 

'ı\vrupada diktatörlüğü zayıf
başlama yılı olacağını söy-

~ " ~ zat, Japonyanın Çine hü· 
tek bir Japon -Çin harbi 

l kını evvelden görmüş, ev· 
'lllber vermiştir. 

Zat, ayni zamanda, başlan· 
llıuvaffakiyetlerine rağmen, 
•nııı Çine karşı bu teşebbü 
~•la muvaffak olamıyacağını 
'ıtıiştir. 
' 

bu kehanetleri yapan zat 
rıda bulunuyormuş, lngiliz 
~ Dr, Murdo Mackdonald, üç 

evvel doğmuş daha birçok 
e tesadüf etmiş olduğunu 

~? e~lemiştir. 
,

1 Rımpoche adındaki Lama 
ıL?an daha az yaşlı değildir. 
~~duğu vakit, lngiltere Tu· 

11 tahta oturmuştu. Aradan 
, te neler geçti. Gishi hala 
i laldi• ve ölmez gözleri le 
~\ Udrete de sahiptir. 
"P~lı seyyahların anlattıkla· 
~'•.büyük kayalarla örtülmüş 
-ı: ıçindt', yirmi, otuz, kırk ve 

' llıış sene kalan ve sonra da 
01ıtıamış gibi dipdiri çıkan 

\; varmış. 
' 1•rafı sımsıkı kapalı bir me· 
t\VUr ediniz ki hariçle irti 

l dar bir delikten ibaret 

lsarayda, 
\Gıı BU AKŞAM 

sayın müşterilerini 

\&keli Balo )ya 
et 

\ etmekle bahtiyardır 

\'keli Balo ) nun 
lı lııııyacak kahramanı 
S't AV FROHLIH 

e~. R 
· enkli Miki ve dünya 

l: haberleri 
.... 22t 

Mezara yalnız bu delikten hava 
ve ışık girebilir. Gene bu delikten 
içeriye zaman zaman az miktar da 
yiyecek te konur. Oraya giren adam 
tefekkürle, kendini kontrolla mane· 
vi kudreti iktisap ed~r. Böyle 
maddeten hiç bir şey olmamış ve 
sonra manen büyük kudret ve kuv· 
vet iktisap etmiş ne kadar insan 
göı ülmüştür! 

Dr. Murdo, iki yüz yaşında bir 
adam görmüştür ki bu adam hemen 
çıplak denecek bir halde, çok soğuk, 
şiddetli rüzgarlı bir havada karla 
Örtülü bir dağın tepesine çıkmış, 

oraya oturmuş ve bütün vücudu kar
la örtüldüğü halde orada sanki ka· 
loriferli bir salonda imiş gibi uzun 
müddet kalmıştır. 

Lamalar bizim bildiğimiz gil,i 
ölmezler. Onlar ölmek istedikleri 
vakit ölürler. Diledikleri kadar ya· 
şadıktan sonra bir gün, ölmek is. 
terler, ölecekleri zamanı ta~·in eder
ler ve ölürler. 

Bir defa, sekiz asır kadar yaşa
yan bir Dalaylama ölmek istemiş ve 
etrafındakilere bu arzusunu söyle· 
mişti. ·öleceği vakti de bildirmiş . 
Vakit gelmiş, ölmeden evvel etra 
fındakilere : 

- Sakın, öldükten sonra bana 
dokunmayın. Vücudum, kendiliğin· 
den uçacak ve ilahi kuvvete karı· 
şacaktır 1 

Demiş. Ve filhakika da öyle ol· 
muş 1 

Bir gün bir Avrupalı seyyah, bir 
kaç ·Lamayı tefekkür halinde ve 
toplu bir vaziyette açık bir vaziyet· 
te görmüş. 

Birdenbire Lamalardan biri or 
tadan kaybolmuş . Biraz sonra di
ğeri uçmuş! Sonra da sıra ile öte· 
kileri Ve ortada kimse kalnıamış .. 

Issız l>ir yerde kimse görünme· 
diği halde ılahi sesler başl;ımış. U· 
çan Lamalar dua ediyor !armış .. 

lwrupalı seyyah, bütün bu olan 
şeyleri derin hayretler içinde sey· 
rederken bütün bu lamalar, bir an 
içinde eski vaziyetlerinde ttfekkür 
halinde ve toplu bir vaziyette tek· 
rar gör.ünmüşler . 

Diğer bir seyyah anlatıyor : 
Tibette bu!unuyordum. Lahas· 

saya yakın kasabalardan birinde 
idim. O civarda bir Buda manastırı 
vardı Maksadım, bu manastır civa· 
rında tetkikat yapmaktı. Bulundu· 
ğum yerden manastıra kadar git· 
mek için bir nehirden geçmek icap 
ediyordu . 

Lamalar, maksadımı anlamışlar. 
Fakat manastır v"ya civarına kadar 
gelmemi de istememişler .. 

Nehir, derin değildi. Ve bir in
san bogulmadan geçebilirdi. Bunu 
benden evvel geçenlerden anlamış

tım . 
Nehre girdim. Benimle beraber 

iki Lama da girdi, onlar da maııas· 
tıra gidiyorlardı . Nehrin suyu ilk 
girdiğimde soğuktu. Fakat birden· 
bire ısınmağa başladı. Hararet git· 
tikçe artıyordu. Nihayet tahammül 
edilm~z bir sıcaklığa geldi. !Jerlt'me 
veya geri dönmek şıklarından biri· 
ni düşünüyordum . 

Evvela; sür'atle ilerlemek ve 
nehri bir an evvel geçmek istedim . 
Fakat nehrin suyu o kadar sıcak 
olmuştu ki .. Buna iınkan görmedin'. 
Tekrar nehrin kenarına vasıl of. 
dunı . 

Nehrin suyu kaynamağa başla· 

1 

T ıı rlı:ııözll 

Kamutay.da 
Ankara : 23 ( A. A. ) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Konya Ovası 
sulama idaresinin, Yüksek Ziraat 
Enstitüsünün, 1933 yılı son haline 
aid mutabakat beyannamelerile ay· 
ni yıla aid son hesabı hakkındaki 
kanıın layihalarını kabul etmiştir . 

Balkan antantı 

Devlet Bankaları kon
feransı toplandı 

Ankara : 23 ( Telefonla ) -
Balkan antantı Devlet Bankaları 
konferansı bugün şehrimizde Türk
Yugoslav Yunan ve Romen heyet· 
!erinin iştirakile bir umumi ve bir 
tali toplantı yapmıştır . 

Brüksel konferansı 
müzakereleri 
Birinci sahifeden artan -

bir fıkradan ibaret bir metin hazırla

mışlardır. Bu metin prensip itibarile 
kabul edilmiştir. Yalnız metnin doku
zuncu fıkrası istikbaldan bahsettiğin
den kabul edilmemiştir. 

onuncu fıkra ise bu ayın yedisin
de Japonyaya yapılan tebliğ'e hasre-
dilmiştir. 

Tokyo : 23 (Radyo) - Dün, ln
giliz dostluk teşekküllerinin dağıtıl

ması dolayısile bir çok liderlerin işti. 

rakile :büyük bir mitinğ yapılmıştır. 

Bu mitinge 4000 vatanperver iflirak r 
ctmış ve milli bayraklarla imparator 
sarayının önundengeçmişlerdir. 

Bu büyük geçit alayını mütaakip 
küçük bir heyet lngiliz sefaretine gi· 
derek lngilterenin Çin, Japon işini 
yeniden tetkiki için bir beyanname 
vermişlerdir, 

Amerikda Alman 
düşmanlığı 

Nevyork : 23 ( Radyo ) - Na· 
tional Sosyalizm aleyhine tertip e. 
dilen hafta dün başlamıştır. Birçok 
tüccarlar Alman mallarına boykut 
yapılması taraftarıdırler . 

Macar Başvekilinin Ber . 
lindeki temasları 

Berlin : 23 ( Radyo ) - Harici 
ye Nazır Fon Noyrat bu sabah Ma· 
car Başvekili ile Hariciye Vekili 
Kanyayı kabul etmiştir . 

Macar devlet adamları saat 12,15 
de Güring'in evine giderek öyle 
yemeğini orada yemişlerdir . 

Akiam Noyrad Macar devlet 
adamlalı şerefine büyük bir ziya· 
fet verecektir . 

Bir Yugoslav Saylavı öldü 

Belgrad : 23 ( Radyo ) - Say
lav lvoloriç dün 53 yaşında olduğu 
halde Zağrepte ölmüştür . lvoloriç 
uzun seneler gazetecilik de yap
mıştı . 

Sovyet Rusyada 
idamlar 

Londra : 23 ( Radyo ) - Mos· 
kovadan son alınan haberlere göre 
Sovyetler birliği yüksek icra komi· 
tesi yirmi iki OrtoJoks rahibi hiya 
neti vatııniye ile itham etmiş ve 
mahkeme altına almıştır. Bu rahip· 
lerin suçiarı sabit görüldüğünden 
idama mahkam edilmişler ve hüküm 
derhal infaz edilerek rahipler idam 
edilmişlerdir. 

~--------, 
Nankin : 23 (R1dyo) - Nankin. r Tu·· rkso·· zu·· 

de bitaraf bir mıntaka tesis için se-
faretler bir plan hazırlamaktadırlar. 

Alınan haberlere göre cepheler· 
deki çarpışmalar biraz hafiflemiştir. 

Londra : 23 (Radyo) Japonyanın 
Şanğhaydaki Fransız ve lngiliz bey
nelmilel makarnalı nezdindeki talep

lerine karşı gazetcleı şiddetle hücum 
etmektedirler. lngiltert'nin bu talep
leri red etmiyeceği zannedilmekte· 
dir. 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
~oo 

100 

Dün öğleden sonra gelen haber. ı -Dı~ mcınlckellcr i ·ın Abone 
!ere göre Japonlar biz:at bu mın~a- ıbedeli deği~mcz yalnız pus~a masrafı 
kaları kontrol etmek ıstemışlrrdır. zammedilir. 
Fakat selahiyettar mahafil bu haber·J 2 ı 1 • 1 . • :. 1 -. . . .. - an ar l\~ ln ıuareye mura-
leri teyit edecek hıç bır kclıme soyle · caaı edilmelidir . 
memişlerdir. :...--·-.;.;.;.~..;..-------

Avam kamarasında Japon meta· 
libatı hakkında Edenn fıkri sorulmuş. 
sa da Eden cevap vermekten İmtina 

etmekle beraber şunlaı ı söylemiştir: 
Şanğhay hükümrtiııin idare şartları 
Çine sorul'lladan değiştirilmiyen bir 
takım ınahalli rsaslardır. 

Şanghay : 23 ( Radyo )- Çin· 
lileı Japonların ileri hareketini dur· 
durmak için Buking şehrine asker 
göndermektedirler . Bu şehirde ve 
civarında yakında büyük bir muha· 
rebenin başlayacağı beklenmekte -
dir. Japonların Kiyanking de bulu 
nan kıtaları zayıf görünmektedir. 

Şanghay : 23 (Radyo)- Japon 
kıtaları dün Vusung şehrini zaptet
mişlerdir . 

:xo = 

mıştı. Nehirden çıkan buharlar ha· 
vaya yükselirken benimle beraber 
nehre giren Lamalar, güya hiçl>ir 
şey yokmuş gibi sakini hala suda 
idiler • 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 
iki büyük film l>irden _,_ 

TiM MAK KOY'ın en güzel 
heyecanlı filmi 

(Kanunsuz Memleket ) 
-2 -

Küçük daktilonun s •vimli Yıldızı 
MARY GLORI ve JEAK Catelain 

tarafından yaratılan 

( Aşk Çocu~ u ) 
Pek yakında : KRIM HARBi 

( Beyaz Melek ) 
mevsimin cm büyük Lir filmi --... -Dlkkkat: Sinema saat 8,5 

da ba,ıar 
Telefon : No • 266 

8739 

Sahife : 3 
----- --· --- --- -----

:-----------~-~----------------------~ 

1 

ASRi Si EM ADA 
24 İkinci teşrin çarşamba akşamından itibaren 
Sayın Adanalılara sinemamız senenin iki büyük ve emsalsız filmini 

sunamakla kıvanç duyar 
1- Meşhur Fransız artistlerinden: ALBER PE~lj ..\N ve DJniyel Derriyo 

( Sokaklarda Altun ) 
Komedjsinde sizleri sürur ve nrşe içinde bırakacaklardır 

2 - Harp Kahramanları 
Hakiki harp sahnelerini lıütün sahnelerile gösteren heyecanlı film 

, ........................................................................................................................ 1 
i Pek yakında : MARTHA EGGERTIN ı 

i Bülbüller öterken i 
i Filminde : i ...................................................................................................................... 

Bugün gündüz saat iki buçukta tenzilatlı matine.Son defa olarak umuma 
Piyer Benovanın ölmez eserinden 

1-Moskova geceleri 
2-Maymunlar dünyası 

Telefon 250 ASRf 
8741 

Sayın abonelerimize 

Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın abo
nelerimizin gazetelerini muntazaman alabilmeleri 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatbaamıza 
bildirmelerini rica ederiz . 

-

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 
/..ww1t l\ o.32U2 · Kabul turihi : 4'6/ 193 :' 

DÜNDEN ARTAN -

6-Menkul kıymetler ve zikredilen bütün bu karşılıklMı tamamlayıcı 
mahiyette olmak üzere her nevi maddi teminat, 

7 - Devletin veya mahalli idarelerin k faleti, 
8 - Ne ~ ileri ve teminat şekilleri nizamnamede gösterilecek olan 

toplanmış toplanamamış zirai mahsuller. 

Madde 12 - Tarım Kredi Koop eratifi olan yerlerde, zirai krediler 
Kooperatifi ancak bu teşekküllere ortalt olanlara 8 inci maddenin (B) 
ve (C) fıkralarındaki ihti y açları için ve ortak olmıyanlara da 8 iuci mad 
dedeki bütün ihtiyaçlar için verilecek kredilerde maddi karşılık aranır. 
Şu kadar ki, kooperatif ortaklarınının kooperatifin faaliyet mevzuu içinde· 
ki ihtiyacı temin edilmeJikçe diğer kredi muameleleri yapılmaz. 

Banka, kooperatif olmıyan mahal!trdeki zirai kredileri" 11 inci maddede 
gösterilen karşılıklarla temin eder. 

Madde 13 - iç ve bilhassa dı ş piyasalarda devamlı ve gmiş bir 
sürümü olan zirai mahsulleri işleyerek hazırlamak ve satışları kolaylaştır
mak için müstahsillere ve teşkil ettikleri koopt'ratiflere mahsul veya 
vesikalı seııed mukabilinde avans, vesikalı sened i ştirası vesai r suretlerde 
İcab eden kredi verilir. Bu kredilerin vadeleri piyasa şa~tlarına ve karşı· 
lık gösterilen mahsulün dayanıklığına tabi olup hiç bir zaman ertesi mev · 
sime kadar uzatılamaz. 

Bankanın riskleri karşılanmak \e iktisat Vekaletinin mütalaası alınmak 
şartile zaruri hallerde vadelerin ertesi mevsime kadar uzatılması caizdir. 

Banka, 2834 numaralı kanuna göre kurulmuş olan tarım satış koope· 
ratiflerine ve birliklerine mahsullerin işlenm ~si. huırlanması ve anbalajı 
için lazım ohn teıisatı g~rek ken:li hesabına ve ı: ~ rek bu kooperatifler 
hesabına yaptırabilir vaya bu gibi işl e r için uzun vadeli krediler verebilir. 
Bu gibi tesisattan kooperatiflerin ne suretle istifade edebileceği v~ bun· 
ların kooperatiflere hangi şartlar altında devredileceği banka nizamna· 
mesinde tesbit olunur. 

Madde 14 - Tarım satış kooperatiflerile birliklerinin Banka ve kredi 
işleri lktisad Vekaletinin direktiflerine uygun olarak Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankasınınca yapılır: lüzum ve ihtiyaç halinde Türkiye Cümhuri· 
yeti Ziraat bankası ile yapılacak danışma üzerine bu işltr lktisad Velraleti· 
nin gösterecrği Bankalar tarafından da yapılahli r . 

Madde 15 - Banka, tarım satı~ kooperatifleri ''P birliklerinin inkişa
fına halel vermeksizin zirai mahsuli erin sürüm ve satışını kollamak ve 
kolaylaştırmak maksadile bu hususla faydalı ı:öreceği her türlü lt'şeb· 
büslere girişebilir. 

. 8303 ( S O N U V A R 
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Sahife : 4 Türksöıü 

_____ A_d_a_n_a __ B_o~r~s~a~sı~M~u~a_m __ e_Ie_I_e_ri __ --.lr-------------------------..~---, 
PAMUK ve KOZA 

~---------------=~~------..;....;.----------~ : Kilo Fiati 
CiNSi 

.Kapımalı panwk--

En az 
K. S. 

En çok 
__ A. -~· 

Piyasa parlağı • -2-=c-:-5--- -28 

Satılan miktar 
JCilo 

-- "---'---====== 

P
. . . -21 ___ -22 __ _ 
ıyasa tcmızı ., 

---::--"--:-----'-;._._--- ----------~-- ----------iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant -34 38,25 

YAPA Cı ---------------------· 
-;;B~ey_a_z __________ ~,-- ı ı 

~-~Si~y~ah:---------- -------- -------------~ 

ÇICIT 
Ekspres J 

r-:---------------ıı-~----ı---~ ------------iane 

Arpa 
•-~F~asu~ly_a______ -----~ı~-----

Yulaf ------ -----------
__,.,,D_cJ,..,..ic-e------ ı-- ----

Kuş yemi 
-ı<Cten tohumu 

-------- ------------ - - --~-----~ 
Mercimek 
Susam 

- 1 
ı - 1 

UN 

I 
Dört yıldız Salih r 650- 725 
üç " " 1-62ç--

:E ~ ı -Dört yıldız Do~ruluk 650 
.:,/. -=ı üç .. .. ,-600--
..2 c: l: .--:-- -
~ -; •_..:ıımıl .. 900 
~ ~ D'1rl ) ıldıı Cumhuriyet- - - 67:J 
~ e,,I üç .. .. --- 1- n2s -

Simit .. 

Livf'rpol Telgrafları 
23 I 11 I 1937 

~nıım ı•,,n., 

Ha ur 1 4-50 
-4--, 43 !k. Kanun vadeli 

Marı vadeli 1_4_~ 
Hint hazır 1 7 

1 
81 

- 1-/-10 Ncvyork 

Yurddaş ! 

Fıtra \'e Zekatını Türk Hava 1 
Kurumu Adana Şubesine ver. Ve
receğin para Tayyare Cemiyeti , 1 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku 
rumları arasında paylaşılacaktır . 
Yapacağın en küçük yardımla ha· 
vanı koruyacak , kimsesiz yavru. 

l
larını sevindirecek,ve senin için cep. 
hede çarpışarak malül kalan va· 
tandaşı sevindircceksin. ı ~ 

Ceyhan belediyesinden: 
10 numaralı adana caddesinin 

g"nişletilmesi sebebiyle doAu cep· 
he üzerinde bulunan ve bu suretle 
yolun muaddel güzergahı sahası ı 
çinde kalarak kısmen veya tamamen 
alınarak yola çevrilmiş oJan arsalar 
ve bu kabil yerler her kime ait ise 
hakları ziyaa uğramamak üure ya. 
zı ile belediye riyasctıne müracaat 
eylemeleri. 

8743 

Kiralık hane 
Beş Kanunusani mektebi yanında 

hf aiye sokağında 125 numaralı ev
de iki oda kiralıktır. Taliplerin fda 
rehanemize müracaatları. C. 

Zayi şahadetname 

Kambiyo ve Para 
iş öankasından a!Jnmıştır. 

-Lırd 

t-ı-\98 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) -23-j 57 
Stcriin ( ingi!İ7. ) 624 __ ) 00 
Dolar ( Amerika ~ 80 12 
Frank ( İsviçre ) --,-

Zayi Mühür 
Tatbikli mührümü kayıp ettim. 

bu mührümle kardeşim Abdurahim
drn ba~ka bir kimseye senetli bor 
cum yoktur.yenisini kazdıracağımdan 
eskisinin hükmü olmadığı ilin olu· 
nur. 
Ceyhanın küçük kırı ın mahallesi mü
messili Abdurahman yeşilhüyük 

Abdi 
8744 

Aşçı ve hizmetçi 
aıanıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranı} or. Mat
baamıza müracaat edilmesi. 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

llkckullar için muktazi beheıi 9 
lira muhammen bedelli 100 adet 
talebe sırası ile 7 lira muhammen 
bedelli 10 adet yazı tahtasının i 
mali 937 senesi birinci kanunun 1 
inci çar~amba günü saat on birde 
vilayet daimi encümeninde ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

fsteklileıin şartname ve nümunc
sini görmek ıçın her gün maarif 
idaresine ve muhammen bedel üze 
rinden 0/07,5 teminat akçalarile de 
ihale gün ve saatında vilayet daimi 
encümenine başvurmaları ilan o· 
lunur. 

14-19- 23-27 8711 

1 

' T"ÜftK8ÖZtİ 

- T• 

IMatb8acıiıkl 1 Gazetecilik 

Mütenevvi rt"nkli 
her türlii tab işlerinizi 
ançak Türksözünün oto 
matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

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

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zclle)otirmck istiyorsa
nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün müccllillıane· 

sinde yeptırıuız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C 1 L D 
* 

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

Resmi eurak, ced
vclJer, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 
kartvizi~ ve bilumum 
tab iş!eriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfis 
bir şekilde en zarif hu 

rufatla Türksözünde ya· 
pıhr. 

Tür ... sCizü m"tbaa
sı "Türksözünden" baş 
ka her boyda gazete, 
mecmua, tal>cdcr. 

-----------.ıı--..... ---------------------·--------------

• 
işte 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız: 

geçer gibi olurken yeniden geri ~elir. 

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

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

ısrarla 

isteyiniz! 
A · · ,. t • ı · h k'ıkl oldu&unu ~ markası garanti ederi spırın ın esır ı ve a (i W -

Satınahrken dışında ve tabletlerin üstunde 

El) markaeı~•f! bulunmasına dıkkat ediniz. 

4-26 8715 

Ekmek Sadey;t~ı Mııraş piı inci 
kio 7500 

Ekistra Zeytinyağı 
kilo 55000 kilo 4250 

lstanbul makaı na.sı 
kilo 1300 

Bey;ız peynir salamura Nohut Fasıılya 
Kilo 1500 

Mercimek 
kilo 600 

Patates 
kilo 5000 

kilo 2000 kilo 600 kilo 2000 
Ekislra ıın Milıls sabunu Kriple maden kömlirü 

kilo 2000 kılo 1000 kilo 50000 
Kuıu lzmir üzümü Lahana Pırasa Patlıcan 

kilo 1000 kilo 8000 kilo 8000 kilo 3000 
Taze fasulya lspanak Portakal Marol Yumurta 

kilo 4000 
Elma 

Kilo 5000 

8000 40000 Adet 36000 A. 60000 ki'o 
Ayva 

kilo 2000 
Karnebahar 

2000 

Kız, Erkek liseleri ve Öğretmen okulu direk -
törlüğünden : 

Cins ve mikdırı yukarıda gösterilen 25 kalrm erzak", seL:r.c ve meyve· 

934 senesinde Seyhan llkoku· 
fundan almış olduğum şahadetna
memi zayi ettim. Y cnisini alacağım· 
dan eskisinin hükmü olmadığını ilan 
eylerim • 

--------------------~---
ı 11".nin okullarımızın altı aylık ihtiyaçları olup 16 - 11-~37 tarihinden iti · 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Adanan1n Karataş n~hi· 
ycsinin Bey köyünden 1 

8742 Mehmet oğlu 

IBRAHIM KARATEKIN -----·------

baren 20 güıı müddetle eksiltmeye konulmuştur. Bunların 6-12-937 de 
pazartcsı günü saat 14 de Kültür direktörlüğünde toplanacak komisyonda 
ihaleleri yapılacakhr. Taliplerden şaraiti kanuniyeyi haiz olanların şaraiti 
anlamak ve nümuneleri götmek isteyenlerin her gün saat 10 dan 12 ye 
kadar okul idarelerine ve ihale günü de teminatlarilc birlikte ihale komis-
yonuna müracaatları ilan olunur. 8732 2J- 25-30-5 

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

K 
A 
y 
A 

24 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları sıh 
hat ve gençlik kaY 
nağıdır • Daima KA 
Y ADELEN içiniz • 

KAYA DELE 
KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
sal arı haizdir. 

KAYADELEN ,... 
ları ve gazoılafl r 

(;nde
vinize kadar 1 bet 
rilir . Depoya hı 
vermek kafidir. 

E 
L 
E 
N 

KAY AD ELEN gazozla'."'.' ahı k en şiş•· !erdeki kır'!''".~'<,{' 
LEN ) tapalarına dikkat edınız. KAY ADELEN Transıtlen · k tdt' 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Büyiık damacanalar: 100 11 

lerinize gönderilir. 

1 
Mcnbadan Kayadclen nakleden vagonlnr her scfeıde 
yıkanmaktadır . 8495 75 , ____ , ___ 

- or. Muzaffer Lokmalt 
• 

Hastalarını her gün 

kabul etmekted r. 

1 e•' esl<.i ıuuayenc ıaP 

Bütün dünyada şöhr ~ t kazanan 
- --- m sw '"• 

Whizmarka 
d ıor ~Otor, Amortisör, fdrolık fren, Mafsal YAGLARILE ra ya 

temizlemeğc yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. J ı• 

Ş. Rıza İşcen Yeni MaB" 
Satılmaktadır d' 

Belediye civarında, A 
7967 74 

Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleş~k~~ 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somıkok, • y~rc 

trasit Maden kömürlerimiz g .:idi. Kış gir lı. H dkı nız l>!yh, ı .. bet o 
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins kö n "iri erin~ h.:r cihetle r.:ka 
tedir. 

Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında Ali 
Kelleşeker. 

8641 25 
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