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F ransadaki ihtilal teşebbüsü 

Gizli teşkilitın şefleri 
anlaşddı fakat 1 

Bütün hududlar kordon altında 

1 
de yazdığımız gibi , Fransa· 

~I hazırlamış olan " Kukuleta
kkındaki tehkikat hümmalı 

1Yetle devam etmek le ve her 
Yeni bir cephane veya silah tc yeni suçlular meydana çı. 
tadır. 

'~len gelen son malümat şun. 

lı' 
1 

ır. ' 'ı 5 - Fran•anın hemen 
afında korkunç bir ihtilal ha
lk• mühtelif binaları, hakiki 
'Phane ve silah deposu haline 
~ın ve bu vasi komplo teşki· 
tanların bilhassa kraliyetçiler 

~ra iltihak eden bazı sajt ce. 
, supJarı olduğu artık tema
~sıldığ'ından, emniyet direk· 
k teşkilatın başında kimlerin 

Ş. larını öğrenmeıte çalışmak• 
1ı'llıdi den bazı tanınmış sima· 
llıleri zikrediliyorsa da, al ey. 

~ ~at'i bir delil bulunamamış. 
.ır taraftan polise ve dahiliye 
ne de hergün yüzlerce imza
t hu lllektubu gelmekle beraber 
nların, sıkı bir tahkikat ya· 

~ nazarı itibara alınmasıda im. 
\'.!Ur. 
~ afih, kuvvetle söylendiğ'ine 
~t~ hüktlmet, kerekse Emni· 
ittlorlüğü şeflerin kimler oldu. 

enmiştir. Hatta. tahkikat ne. 
' kendilerinin mesuliyet de. 
dahi tayin edılmiştir. Bunlar 
~ A.~eş Haçlılar vesaire gibi, 

it lhıyette görülerek Jağvedi. 

1 
cenaha mensup olup, bilaha. 
teşkilat halinde toplanan ba

l ış simalardır. 
tı Umznıiyenin bütün sabır· 

1 .~<l~men., bunların isimleri 
~Uzum üzerine, henüz zikre· 
t ledir. Fakat muhakkak olan 

Varsa o da, bunlardan bir 
G ~ firar ettikleridir. Bunun . i· 
~ Polis teşkilatları, huddut 
/

1
• tayyare istesyonlar ve 

~ kumandanlıkları, bunların 
lıııdışarıya çıkarılmaları husu
• it almışlardır. 

: .. direktörü Mutsye, gazete
"llt" Urı israrlarına rağmen hiç 
I~ t u a ta bulunmamış sadece: 

b~Urniye en kısa bir zaman 
Ut" 

1 .. Un hakikati ve suçluların 
°trrrıecektir 1,, demiştir. 

tı taraftan, bu vasi gizli teş 
~~ebi bir devletle münase. 

1 
Urıduğu şayiası da, tahki· 

t l ~ lı çe, kaydedilmekte ve 
tsbcdmektedir. 

ltcrıebi hük metlerle birlik· 
o.. ~.brikatörleri bu gizli teş
'"1 ık· 

1 rniyar frank harcamış 

~ Fıarısız limanları, tayyare 

11'
1
• hudut geçid yerleri 

lıııa ilındığı halde, suikast. 
~tk . h d f . . 
1~ çogu u ut ıarıcıne 
\llt. 

t~düfer istasyonlarında 
Uı::J 
'"" u ihaas olunmuştur 

~ . 
~ nezaretler ve bilhassa 
~tzareti kalabalık muhafız· 

\~ijn~~ altında bulundukları 
"-'\ u "Paris Soir. gazetesi· 

~na göre, hususi müsaade 

. ~c olan harbiye nezareti 

t.,1 tııe dört kişi girerek bir 

~ ı alıp gitmişlerdir. 
ti rütbeli Fransız zabiti 
~~en dört kişi bir otomo. 1 

~tt binası önüne gelmişler. 
~ llıakinesi işler bir halde 

1 

bırakılarak askerlerin arasından se· 

lam vererek içeri girmişlerdir. Dört 
sahte zabit, bazı odalara girmişler 

masaları karıştırmışlar, çekmeceleri 
açmışlar ve bazı mühim evrakı çım· 

talarına yerleştirerek, sakin ve müs· 
terih adımlarla dışarı çıkarak, oto· 

mobile atlamış ve kaçmışlardır. 

Beş dakika sonra hakikat anlaş· 

ılmışsa da yapılan bütün araştırma

lar Loşa gitmiştir. Polis araştırma· 

!arına devametmektedir. Umumi 

efkar heyecan içindedir. 

Mevki ve nüfuz sahibi bir çok 
kimselerin de bu işte methaldar ol 

dukları anlaşılmışsa da henüz İsim 
!eri gizlenmektedir. Bunlardan yal· 

- Gerisi dördilncU sahlfed -

Madrid yanıyor 
Frankonun 

Madridi 
hava kuvvetleri dün 
bombardıman etti 

Madrldden bir gör-Unu, 

Madrid : 25 (Radyo) - Dün 

saat 22,30 da Madrid a~i tayyare 
filoları tarefından çok şiddetli bir su

rette bombardman edilmiştir. Birçok 
mahallelere yüzlerce ôbüs düşmüştür. 

Üniversite mahallesi alevler için· 
dedir. Ölenlerin sayısı henüz bel· 

li değ-ildir. Cümhuriyetçi bataryalar 
mukabil ve şiddetli bir ateş açmış
lardır. 

Guvadalajara cephesinde asilere 
karşı hücuma kalkan Cümhuriyetçi 
kuvvetler, dü~nıaııı püskürtmüşler 

ve mühim miktarda harp levazımı 
ele geçirmişlerdir. 

Dokuzlar konferansı 
dün blamüddet dağıldı 
Esaslı ve kati bir netice alınmadı ı 

Brüksel : 25 [ Radyö J - Do· 
kuz devlet konferansının bugünkü 
celsesinde Belçika delegesi Şbağ be· 
yanalla bulunarak demiştir ki ; Bu
rada günlerdenberi toplanıp kararlar 
almiya uğ'raşan bizler bir hayal in· 
kisarına ujtradık. Uzak Şark mesele 
)erinde lazım gelen vazifemizi ifa et. 
medik . Bununla beraber Amerika de. 
legesinin ileri sürdüğü hakikati ka
bul etmiş olduk . Ve konferansta 
gördük ki, bir çok devletler imia ve 
muahedekrine sadık kaldılar . işte 
Brüksel konferansının neticeleri. Bel
çika hükumeti, Uzak Şark hadisele
rini tetkik için alakadar devletleri 
konferansa çağırdığı zaman herkes 
ıştirak etmişti. Ve bugün de konfe
ransın ancak iıtihaz ettiğı tedbirleri 
ışitıyor ve görüyorul. 

Çin murahhası da şunları söy· 
!emiştir; Müşterek bir hareket lüzıı · 
munun da nazarı diki-. ate . alınmasını 
kuvvetle ümit ediyoruz . 

Brüksel : 25 [ Radyo ]-Brüksel 
konferan<ının son toplantısından elde 
edilen neticeler tetkik edilmiştir. Kon· 
ferans dağılmadan evvel yaptığı iş· 
!eri göz önünde bulundurmuştur . 
Beynelmilel ilitilaflardan kuvvet isti·. 

malile bir netice elde edilemiveceğ'ine 
konferans kani olmuştur.Devletler tara
fından yapılacak tavassutun kabul edil
ınesıni konferans memnuniyetle kay
deder. Bir ihtilafın zuhurunda ala
kadar devletlerle yapılacak istiş~re 
sonunda iyi neticeler elde edileceğ'ine 
konferans kani bulunmaktadır. 

Brüksel 25 [ Radyo ] - Kon
feransı, umumi celsesini kaldırmış ve 
bliimüddet tatil edilmiştir . Hüku
metinden talimat almamış olan Çin 
delegesi; dıger murahhasların ısrarı 
üzerine konferansın nihai şeklini las
d ik etmiştir. Diµlomasi nıahafıl, Ame
rika delegesinin ı\merikaya hareke. 
tinden evvel Parise ujtrayıp bir müd. 
det kalaca ğı etrafında bir şey beyan 
ctmeınektedirler. Bu ikametin hususi 
olduğu zannedılmektedir . 

Karadenizde 
fırtına 

lstanbul : 25 (Radyo) - Kara · 

denizde bu gün şiddetli fırtınalar 
başlamıştır, Vapurlar yollarına devam 

edemiyerek en yakın limanlara 

ltica etmektedirler. 

Sovyet-Alman 
münasebatı 

Rusyadaki Alman kon
solsluklarının lağvı 
Berlin : 25 (Rad~10) - Rnsmen 

ilan edilmemişse de, diplomatik mem 

balardan sızan havadislere göre, 

Alman hükumeti, şimdi Sovyet Rus· 
yada bulunan yedi konsolosluğun
dan beş tanesini kapatmaga muva· 

fakat etmiştir. 
Buna ilk defa Sovyet hükume · 

tinin teşebbüs ettiği anlaşılmakta
dır . Sovyet hükumeti bundan ön

ce de Japon ve Leh konsoloslukla· 
rının sayısını indirmiştir. 

Sovyet hükumetinin noktai na

zarına göre Sovyet Rusya , 
Aiınanyada yalnız iki konsolas. 

luk bulundururken Almanyanın Sav· 

yet Rusyadaki koıısoloslu2'u neden 

yedi tane olsun l 
Sovyet Rusyanın ~Almanyadaki 

konsolasluklarından biri Hamburg· 
da diğeri Könisbergdedir-

Alman hükumeti, Ukranya hu

bubat mıntakasının merkezi olan Ki· 
yefte ve kömür, demir madeni git

tikçe artan Novosibirdeki konsolos· 

luklarını muhafaza edecektir. 

Leningrad ve Tiflisteki konso· 

Iosluklarla Harkof, Viladivostok 

ve Odesadaki konsolosluklar kapa· 

tılacaktır. 
Yeni seneye kadar tasfiye işle· 

rinin ikmal olunacağı tahmin edili

yor • 

Kral Zogo 
Arnavutluk istiklalinin 
yıldönümü münasebe
tiyle mühim bir nutuk 

söyledi 

Tiran : 25 ( Radyo ) - Arna
vutluk istiklalinin 25 şinci Yıldönü 
mü şenliklerinde bulunmak üzere 

memleketin her tarafından Tirana 

gelen halka hitaben Kral Zogo şu 
nutku söylemiştir : 

Büyük küçük, kadın, erkek he

pinizin bu büyük günü idrak etmiş 
olduğunuza kaniim. Arnavutluk Is· 

tiklalinin 25 şinci Yıldönümü müna

sebetiyle gösterdiğiniz bu büyük 

alaka hiç şüphesizki vatanınıza olan 

bağlılığınızın açık bir ifadesidir . 

Arnavut ulusu diğer yüksek millet· 

!erin mertebesine ulaşacaktır . 

Arnavutluk gençliği! Gözlerimi 

size çevırıyorum. Kollarınızın kuv· 

vetli olmaması, yapıcılığınızın yük· 

selmemesi mazinin en büyük hata

sıdıı. Sizler, bu vatanı her sahada 

yükseltmek için çalışacaksınız. Ta· 
rıhte göze çarpacak olan izler bı
rakmış olan bizler lskender ve di. 

ğer fedakar Arnavutların sonsuz 

gayretlerile elde ettikleri istiklali 

elbetteki takdir edersiniz.. Ama· 
vutluk istiklalinin 25 şinci Yıldönü
münü hepinize kutlarım . 

Bu tarihi nutuk ilk defa olarak 
Tiran radyosu vasıtasiyle ve Ama· 

vutça olorak nı;şı edilmiştir . 

Avusturyada ta
lebe nümayişleri 

şiddetlendi 
Viyana : 25 (Radyo) - iki gün· 

denberi devam eden üniversite ta 

lehe nümayişleri lnzburg ve Grak 
üniversite talebelerine de sirayet et. 

tiğindeıı vaziyetin tehlikeli bir şe-
kil almasından korkulmaktadır. 

Avam kamarasında müzakereler 

Hitler- Halif aks görüşme 
leri hakkında ketümiyet 

Çemberlayin kameriya izahat vermedi 

Bay Delbos 

Londra : 25 (Radyo) - Avam 
kamarasında muhalif işçi partisinden 
bir mebüsun sualine başvekil Çcm
berlayin şu cevabı vermiştir; Halifak
sın berlin ziyareti tenıamile hususi idi . 
Gerek Hitler, gerek Gôring ve gerek 
diğer Alman ricalile yapılan ıörüş. 
melerde husus! bir mahiyette olmuş 
tur. Meclis bu sebeple benden mu
fas,al beyanat istememelidir. Bu zi 
yaretin çok faideleri olmuştur. 

işçi partisi lideri Arthr'ın bir su
aline de Çemberlayn demiştir ki ; 
Bu gö~melerin mahrem kalması ka· 
rarlaştırılmış oldujtuadan fazla bir şey 
söylenemez. 

Henderson, bu görüşmelerde 
Fransanın haberdar edilip edilmedi
ğini sormuştur. Başv ekil bu suale de 

cevap vererek demiştir ki; Bu görüş· 
ınelerde hiç bir taahhüde girişilme· 

miş ve heniiz Fransaya da malumat 
verilmemiştir. Başvekil bundan sonra; 
Fransız b aşwkili Şotan ile hariciye 
vekili Delbosun Londraya gelmeleri 
içın yapılan davetin Fransa hüküme· 
tı tarafından kabul edildijtini bildir
m işt i r. 

Royter ajansının verdijti haberle· 
re göre ise, tlttler - Halifaks görüş
melerinde Hitlerin bazı taleplerde bu
Jundujtu yalanlanmaktadır. 

Bu görüşmeler bir selah elde et· 
mek içindir. Görüşmeler esnasında 

her iki taraf da pazarlıjta benzer hiç 
bir şeyden bahst!lmemişlerdir. 

Alınan, İngiliz tüccari münasebet· 
lerde gerginliğ'in izalesi çok iyi bir 
şekilde telakki edilecektir. İngiltere 
Almanya ile iyi münasebetlerin ida· 
mesinı hararetle arzu etmektedir ve 
bu hususta da Almanyanın noktaina· 
zarını anlamak istemektedir. 

Bu tüccari münasebatın çabu. 

cak tesisine imkan yoktur. Zira göz 

önünde bulundurulmalıdır ki; Ame
rika il~ fngiltere arasında girişilen 
tüccari işler iki sene uzamıştL Fakat 

muhakkak olan bir şey varsa o da, 

Şotan, Delbos, Çernberlayin, Edin gi. 
bi dört diplomatın Londı ada yapa · 

cağı temaslardır. Bu devlet adamla· 

rı yalnız Halifaksın Berlin ziyaretile 

edinen intibaları değil, ayni zamanda 

enternasyonal meseleleri de görüşe· 

ceklerdir. 

Paris : 25 (Radyo) - Başvekil 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Büyük Çin ordusu dün 
sabah taarruza geçti 

Çin ordusuna 
tayyaresi 

yeniden elli 
daha alındı 

harp 

Japonlar bir 
surette 

kaç 
tard 

mevziden 
edildiler 

A A 

anı 

----······----
Şanghay : 25 (Radyo) - Büyük 

miktarda takviye kıtaatı alan Çinli
ler, Nankin üzerine ilerliyen Japon 
k~vvetlerine karşı büyük ve kanlı 
bır taarıuza geçmi~lerdir. 

Japonlar bu ta arı uz karşısında 
arazi terketmek mecburiyetinde kal
mışlardır. Evvelce Japonlerın eline 

lgeçıniş bulunan Vudingte çok kanlı 
çarpışmalar olmaktadır. 

Nankin hükumeti tarafından si· 
pariş edilen ve saatte _450 kilometre 
giden on bombardman tayyaresile 

kırk avcı tayyaresi dün Çinlilere tes
lim edilmiştir. 

IEnt~rnasyo?~I ı 
Parıs sergısı 

L~.-9~~ 

Parla serglelnln kurı.ılduiu yer: Eyfel ve Sen 

Paris : 25 (Radyo) - Enternasyonal Paris sergisi bu gün kapandı 
Şimdiye kadar otuz üç milyon kişi ziyaret etmiştir. Varidat plfınçosu he. 
nüz yapılmamakla beraber, fuarın geç açılması dolayısile kar ede • 
mediği ve hatta ma:srasını çıkaramadığı sanılmaktadıı. 
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BiR YUNMt MUHARRiRiNiN MEMLE
KETiMiZ HAKKINDAKI MAKALESi 

"Atatürkün çelik i
radesitabiata bile 
gem vurmuştur,, 

"Kemalist inkilabı dünya tarihinin en 
cüretli inkilabıdır diyorlar, buna en 
verimli,, kelimesinide ilave etmek lazımdır. 

fC5) u gazetenin aytarlarından 
~ V. Meşolangitis. memleketi· 

miz hakkında yazdığı ma-
kale serisinde, intibalarını şu yolda 
anlatmaktadır: 

Türkler terakki yolunda koşmak 
ta olduklarından bu şehir daha çok 
ilerleyecektir . Kemalist Türkiye, 
Osmanli devrinin kusurlarım attnış· 
hr. Yaphkı herşey, insana hürmet 
telkin etmektedir . Ankaramn yeııi 
binaları eski saraylara benzemiyor· 
sa da, gösterişli ve büyüktürler . 

TGrkaöd 

' 
1 

-, 

Şehür 

Sular umum mü- ı 
dürü şehrimizde 

Sular umum müdürü Bay Sala. 
ht"ltin Ankaradan şehrimize gelmiş 
ve tetkiklere başlamıştir. 

Umum müdür, Seyhan üzerinde 
su işleri teşkilatının yapacağı işler 
ve nehrin vaziyeti üzerinde esaslı 
malumat edinmek için şehrimizde bir 
müddet kalacaktır. 

Motor kursları 

ı• 

Yerli mallar ve artırma haftası yaklaşıyor 

Şehrimizde hazı:rhk 
--.-~-------·---------~-Dahiliye Vekaleti bütün vilayetlere 

ehemmiyetli bir tamim gönderdi 

"Türkler, lstanbulu bilmeyen, 
dünyayı bilmez,, derler. Ben bunu, 
"lstanbulu bilen yüz def'a görmek 
ister, diye tadil edeceğim. insan ls
tanbulun güzelleğine doyamaz. Gü. 
nün her sa.ıtinde fstanbul başka bir 
güzelliğe bürünmektedir. 

Ziraat entstitüsü başlı başına bir 
şehirdir. lnönü kız enstitüsü bir ma· 1 
halledir. 

Talebeye karneler 
dağatıldı 

Halkevinin motor kursuna devam 
eden 200 talebeye fotoğraflı kar
neler dağıtılmıştır, Talebeler mev
cut ~motorun yedekleri üzerinden 
tetkikatlarma devam etmektedirler. 
Haber aldığımıza göre yakında 
Halkevinin temin edeceği ziraat ma· 
kineleri üzerinde tatbikata başlana· 
caktır. 

Birinci Kanunun on ikisinde 
başlıyacak olan sekizinci yerli malı 
ve artırma haftası , yurdun her ta· 
rafında Jiyilc olduğu ehemmiyetle 
kutlanacaktır. Haftayı Başbakan B. 
Celil Bayar Halkevinde vereceği 
mühim bir nutukla açacaklardır . 
Bakanbklaramız haftanın verimli -geç. 
mesi için lizım geldiği kadar çalış· 
malarını teşkilatlarına bildirmişler. 

dir. iç Bakanlık Vali, Kaymakam, 
Nahiye direktörlerine bu hususi 
bildirdiki gibi Kültür Bakanlığı da 
Kültür Direktörlüklerinden haf tanın 
mektepler ve mektepliferimiz tara· 
fmdan iyi bir şekilde kutlanması İçin 
tedbir almalarını bildirmiştir . İlk 
okullarda bu haftanın tedris vahidi 
artırma ve yerli malı mevzuu ola· 
cakbr. Orta okullarla Liselerde, Sa· 

nat, ve Ticaret mekteplerile Mual
lim mekteplerinde uygun saatlerde 
muallimler tarafından artırma ve 
yerli malı,yemiş ve meyvalarm fay
daları mevzuu üzerinde konferanslar 
verilecektir. Hafta içinde okullarda 
birer müsamere verilecek ve bu 
müsamerelere çocukların anne ve 
babaları da davet olunacaktır. Haf ta 
içinde bulunan pazar günü hava 
elverişli olursa talebelere açık ha· 
vada bir geçit töreni yaptırılacak
tır . 

fstanbulu bir buçuk sene evvel 
görmüş olduğum halde Atatürk'ün 
yeni yeni islahatı berrak surette 
göze çarpıyordu. 

Kemalist lnkilabı dünya tarihi· 
nin en cür'etli lnkilabıdır, deniliyor. 
Buna "en verimli kelimesini de ila
ve etmek lazımdır. Türkler bir kaç 
yıl içinde yüz senelik mesafe kat 
etmişlerdir. Dünya buna hayret et. 
mektcdir. Beyoğlu c~ddesinde şark· 
tan iz bile kalmamıştır. Eski devrin 
beyefendil~ri kalmamiş ve yerlerini 
modern insanlara terketmişlerdir. 

Türk kadını da yeni kıyafetleri. 
ne alıştıkından: bir Avnıpahdan hiç 
de farklı d.-tildirlcr. 

Hamallarla gezgin satıcılar ar· 
tık tarihe karışmış ve eskiden kül· 
lıanbeyi tavru takınan polisler de 
kalmamıştıtr. 

Türk Subayları lngilizler kadar 
şıktır. Eski alaylılardan bir tane bile 
yoktur. Devlet dairelerinde muame. 
leler derhal görülmekte olup, "bu. 
gün git, yarın gel.,, adeti kalkmıştır. 
Türkler hunlarla iftihar edebilirler. 
Jstanbuldan daha rnteresan şehir 
yoktur. Şehrin en uzak semtlerini 
gezdiğim halde, eski kahve tiryaki· 
lerine rast gelmedim. Türk milleti 
durmadan çalışmaktadır. Cami av· 
lularmdaki yazıcılar bile, makine i. 
le çalışmaktadırlar. 

lstanbulun eğlence yerlereni de 
gezdik. Buralarda fiat meselesi pek 
de şakaya gelmiyor. 

Yeni Türkiye tatil gününü de· 
ğiştirdiğinden, bütün halk pazar gü 
nü eğlenmektedir. Burada tramvay· 
lar katarla geçmekte ve yene dol· 
maktadır. 

Taksilerin sür'atine ve şöför]e. 
rin maharetine şaştım. 

lstanbu1da Sinamalar bol ve do· 
ludur. Diğer eğlence mahalleleri de 
lebalep dolmaktadır. 

Pedagoji akademisi binlerce ta
lebe alabilir. Yarış meydamnın Bal 
kanlarda bir eşi yoktur. 

Ankaraya ( Bankalar şehri ) de· 
nilebilir. Çankaya, çölün ortasında 
kurulmuş bir cennettir. Cumhur rei · 
sinin evini ziyaret ettik isede orada 
bulamadık. Yoksa Yunan gazeteci
lerini her halde kabul ederdi. 

Yeni Türkiyenin yaptığı muci 
zelerden birisi de, Orman çifliğidir. 
Bu çiflik en güzel mahsüller yetiştir. 
mektedir. Çiftikte alt(millyon ağaç· 
Jı bir orman vücuda getirilmiştir. Ya. 
pılan iki göl. şehrin mesiresi o'muş 
tur. 

Marmara köşkü de Atatürk'ün 
ikinci konai'ı olup son derece zarif. 
tir. Yeni şehirde cami yoktur. E!kİ · 
ler kafidir. Ulus meydanı cumhuri
yet caddesi, Ankaranm kalabalık 
yerlerdir. Burada ( Emmanu ilidiıı ) 
ile ( Sapunçakis'in ) dükkinlarmı 
gördük. Buradaki soydaşlarımızın 

kaffesi Yunan tabbiiyetindedirler. An
kara çarşısında Yahudi de eksik 
değildir. 

Yeni şehrin eğlence mahalleleri 
az olmakla beraber zarif ve şirindir 
ler. Mamafih gazinolar boftu. Bura· 
da her kes çalışmaktadır. An\cara· 
nın en yüksek sosyetesi Ankarapa· 
las salonundu toplanmaktadır. 

- Paristen ayrılmaklığım do 
layısile birikmiş işlerle meşgul ol
mak mecburiyetindeyim, bilmiyorum 
seninle ne vakit haşhaşa kalabile
ceğim? .. Eski Camiler hakkında yazı ya· 

zanlar çok olduğundan ben modern 
Madmazcl Lifayet, kralın biz. 

bir Camiyi anlatacağım. Ankara 
zat işlerle meşgul olmak istemesinden 

Hükumeti müslumanlığın düşmanı f k , 
d ğ'ld' S d d" · d" · ı · ev alade memnun şu cevabı veri-e ı ır. a cca mı unya ış erın 

d H k d .. d yor : 
en ayırmıştır. er es ının e ser-

b tt. B ğl dd · d k" Av - Haşmetpenah, demek bun · es ır. eyo u ca esın e ı ga· d . . . 
·· k ·r b' k"ld . an sonra ışlerınızle bizzat meşgul 

camıı ço zarı ır şe ı e tamır e· . . 
d · ı · t' C · · 1 • lb' 1 olmak nıyetındesiniz ? 

ı mış ır. amıye gıren erın e ıse- t' . • . • 

1 · · b k · · d b'I - .,ı-vet, tenbelhgımden çok şı 
cnnı ara ması ıçın gar rop ı e .. d' d'". . " 
yapılmıştır. Eski hali bilenler, de kayd e ıl ıgını tabu siz de biliyor. 
ğişikliğin büyüklüğünü kavrayabi. su~uz. .. ~~ndan sonr~ bütfüa şikayet· 
lirler, lerm onune geçeceğim. 

Egemenlerin istediği yerde pa· Büyük bir aşk ve CCf helcrde ka · 
yıtaht kurulmaz.,, diye bir darbımc zamlan muvaff akiyctlerin tesiri ar· 
sel vardır. Ankara, bunun yalan ol· tık on üçüncü Luinin kalbind..! yer 
duğunu ispat etmiştir. Atatürk is· etmiştir.O, halk tarafından candanalkış 
tediği yerde, muazzam bir payıtahf lanmanın zevkini tatmııtır. Artık bu 
kurmuştur. 1931 de gördüğüm şeh- yolda yürümek, bunun gururunu d, 
ri, bugün tanımadım. At\türk'ün okşıyan bir vazife haine plmiftir. 
çelik iradesi, tabiata bile gemvur· Fakat acaba sooona ıc-. ba yol-
muştur. da gidebilecek midir ? Onun zayıf 

Stadyum meydanı jstasyon bi· kalbi ve tenbel harektoü mütemadi 
nası, bulvarları yeşillik ve ağaçlıv- bir yorgunluk istiyen işlerden çabu 
farı, modern binaları, daireler ve cak usanıyor, ve bir gün Richliyeuya 
Bankaları, asri bir şehirden l>ilşka şunları söylüyor : 
yerde görülemez. 

Halkevinde kurs talebe· 
lerine faideli filmler 

gösterilecek 

Halkevinin Namık Kemal, Cüm · 
huriyct ve Seyhan okullarında aç
tığı gece dershanelerine devam eden 
400 den fazla talebeye bu akşam 
Halkevi salonunda faideli filmler 
gösterilecektir. 

Öğr~tmenleY san
dığı kongresi 
Geçen Cumartesi günü eks"ri

yet olmad.jından toplanamıyan Sey· 
han ötretmenleri sandık lkongresi 
yann saıt 14 de Gazı okulu salo
nunda toplanacakbr. 

Türk kadınlarını Avrupalılardan . ----·-------..,.~ 
ayıran yalnız kara gözleriyle bakış · 1 
!arıdır. Türk gençleri frak içinde Av· ı 
rupalı1ırdın farkla defildir. 1 

.. Yalan dünyaya,. geri gelen "ha
rumlar" mükemmel tango oynamak· 
tadırlar. Ankara Palasta Metek
sas'ın şerefine verilen bir ziyafette 
biz gazeteciler de hazır bulunduk. 
Burada Türk kadımru yakından ta· 
nımak da kısmet oldu, 

Y .A. Meaolongltts 

- Sinirlerim çok gergin, isti
rahate ihtiyacım var. 

Bir gün evvel Richliycu, kendi 
akrabalarından birinin, kont dö la 
Meillerais'nin matmazel dö Laf ayeti 
çıldırasıya sevdiğini öğrenmiştir . 
Fırsattan istifade ediyor ve krala 
şunu söylüyor : 

·- Haşmetpenah t'ğer müsade 
eder ve tensip buyururlarsa kont ile 
matmazel dö Lafayetin izdivaçları 
mesud bir hadise olacaktır, 

Kral, Richlicu'nün gözlerinden 
kaçmıyan bir hayret hareketilc : 

- Acaba, matmazel dö Lafa· 
yet bu izdivaca taraf tar mıdır ? di
ye soruyor. 

- Haımetpenah, matmazelin 
bu hususu. ne dü~ündüğünü henüz 
bilmiyoruz. Fakat eğer bir başkası
na söz vermiş ise her bakımdan fay
dalı olan böyle bir teklifi zannede· 
rim ki, reddetmiyecektir. 

- Matmazel dö Lafayctin bu 
hususta ne düşündüğünü öğrenmek 
icabeder. Bunu öğrendikten sonra 
bana söylersiniz, o vakit bir karar 
veririz .. 

Artık Richlieu kralın hissiyatını 
tamamen anladığına kanidir. Bahis 
üzerinde ısrarı doğru bulmıyor ve 
başka bir mevzua geçiyor. 

Halkevinden 
27-11-937 cumartesi gunu 

aut 20 de Evimiz ulonunda Ada· 
na Şairleri için müzikli bir gece 1 

yapılacaktır . Bu geceye gelmek 
istiyenlerin Halkevinden giriş kartı 1 
almaları rica olunur. 8745 I __________ ..... _________ . 

Ayni gunun akşa mı, Kardinal 
dö Richlieu, samimi ve kurnaz adam 

lanndın Dük dö Lifayetin hislerini 
öğrenmesini söylüyor. 

Richlieu Chavigny'in raporunu 
okududan sonra kral ile matnıazc· 
lin seviştikleri hakkındaki zan ve 
tahminlerinde yanılmadığını anlıyor. 
Dük dö Chavigny'e söruyor : 

- Kral ile matmazelin sık sık 
buluşduklarını zanncdi.or muc;unuz? 

Richlıeu mütebessim, kral, bunu 
yapacak kadar ne cesarf"te ve ne de 
fırsata maliktir. 

- Herkes matmazel dö Lafa· 
yetin basiret ve vazifesinde mütte
fiktir. 

- Fakat zekasını da medhcdi· 
yorlar. Pek fazla olmasa bile hırsı 
da muhakkak . Her halde ma•ma· 
zel dö Lifayct ile görüşmeliyim . 

Ve, kardinalle dük birbirlerinden 
ayrılıyorlar. iki gün sonra matmazel 
dö Lifayet düşes dö Şevrözden bir 
davet ılıyor. Düşes mtıtmaze1i ye
meğe çağırmaktadır. 

Bu davet, Richlieu tarafından 
düşünülmüş bir plandır. 

Matmazel dö Lifayet davete ica 
bet ediyor. Düşrs, güzel misafirinin 
yüksek meziyetlerinden, parlak is· 

Bu geçit töreninde talebe elle. 
rin<ie haftayı ilgilendiren vecizeleri 
havi levhalar taşıyacaklardır . Ya
tılı mekteplerde talebeye üzüm , 
incir, fındık, kayısı, fıstık , portakal 
ve elma gibi meyva , yemişler 

verilecektir . 

~Okulların kırtasiyeleri 

ilk okulların .~enelik kırtasiyeleri 
dünden itibaren kültür dairesince o· 
kullara dağıtlmaya başlanmıştır. 

Belediye encümeni 

Dün öğleden sonra belediye 
dıimi encümeni Reis Turban Cemal 
Berilcerin BatkanJıtında toplanmış· 
tır. Bu toplantı geç vakte kadar 
devam etm~ ve bazı kararlar itti· 
baz eylemiıtir, 

oruçlulara vakıtbitd=ren 

Bugün Güneş 6,30 de dotacak, 
Öğle ezanı 11,44 de, ikindi ezanı 
14,21 de, akşam ezanı 16,35 de, Yat· 
sı ezanı 18,5 de, lm!ak 4,45 de 
olacaktır. 

Sonuvar -

26 Teşrinisani 

Bir kadının kıyllle 

Afrikanın bir çok yerle~ 
kek4er zevcelerini satan alır 
ğürtlere zevce yok demektir. 
)arın kıymeti de 16 inek ~Y' 
keçiden ibarettir, Mamafih 
ta yapılır, Bu inek veya keÇI 
daha az veya daha çok ol•~ 
dan başka boncukla da ıe 
bilir, fakat şişman genç bir 
boncukla kıymeti 5000 pake 

Demirden ciğeri 
F rederik Smayt ·~h "~ıııo 

26 yaşında olan bir deJık-? 
neffüs vasıtası, demirden bır 
Butdclikanlı çok zengin ve 
duğu halde nc:fes darhğın8 
tır. Tedavide müşkülat h• 
disine sun'ı bir ciğer yapıl: 
cihaz mükemmelen işlerne 

Kuş miktarı 

Arz üzerinde mevcut insa' 
di iki milyara yakındır. AV 
Jimlerinden birisi tarafındı~ 
tetkiklere göre beş kıt'• . 
tam.. 7 3 milyar kuş var iflllf. 

Bu mikdarın hakikat• ne 
ye kadar ifade ettiği ıneçh 

Rol yaparken heY 
kapılmış! 

Hindistanda yerliler'C 
bir tiyatroda vatani bir 'lf}t' 
rilmiştir. Bu temsilin. nı~.-! 
tana hainlik eden, bır ~ bl 
cera ve akibetidir. Rol ıca 
ini kılıcı ile tehdid ederek'
olan aktör, heyecanına . " 
mımış ve elindeki kılıç 1~ 
lünü yapan aktörü yarala 
nunla da hırsını ala111ıy~ 
hain rolünü yapan arka 
tarmak istiyenlerin bayıl~~ 
delmiş, bunlardan üç ık~tlll 
ladıktan sonra, kılıcını te 
tir . 

Bir kartalın taart 
jode 

Teksasta Ostcn şeh~t• 
pamuk tarlasında çahf al 
bir kıza büyük bir kart ,}iP 
etm~. Kızcağız , Kar~ 
için uzun bir müddet nıu . e 

. 'h k rd . yetıŞ mış, nı ayet a eşı .. 1 ·ıe o 
yırtıcı kuşu tabanca ı 

tür . ..,,de 
·'hSU 

Kızın ellerinde , go5 pençe 
zünJe, bir çok gaga ve 
raları vardır . 

Mersin Lirnaflf 
haftalık ibrac 

Mersin : 25 ( Hus~İ 
5
..,d 

mizden ) - Bu ayın 1. fe 
· ın ne kadar bir hafta ıç eın1 

limanından yabancı ın 60')0 
25 936 lira deır.erinde d 

• ;ı; r' 
keçi ve koyun 74,163 ır 2,s 
de 1,521,936 kilo ~rp•~,f, 
değerinde 53,505 kılo Y kilo~ 
lira değerinde ~5,988 11,9'1 
299 lira de"'crınde 1 

5 l" . · k""t ·· · ·· 92 913 ır cevız u ugu, , "" 
de 278288 kilo paınuk kilO 
lira değerinde 256,5~~,9 
yat ve sair maddeler 1 

tir . 

,,, 
25 Te,rın..-ı .flf 

Gök. .. - ----•i b .. yuzu gunef' ' k "JV 
.. .. Eı ok sıe• va ruzgarsıL ı ç 

tigrad derece. 



r eşrinisani 1937 

llzak Şarktaki hakiki vaziyet 

, üzerinde daima du
hnağa değer mevzudur 
Sovyet Rusyanın alakası 

~iç bir gün yoktur, ki gazete ı 
bir adamın gözü ( Uzak 

) cümlesine ilişmemiş olsun .. 
k Şark ) nedir; neresidir? Son. 
lijn dünya gazeteleri de bu 
tden ne için bu kadar çok 
diyorlar ? 

~r Ueu ta büyük denizlere va 
zak Şark, 2,945,000 kilomet· 

~abbaı araziyi ihtiva eder. Ay. 
anda Çın toprakları da bu 
ın İçine dahil değildir. Altın, 
kömürü, demir, kalay, ba-

lbalın nefti ile en birinci nevi 
.elik ormanları, balık hazinele. 
İİııesinde saklıyan Uzak Şarkı, 
~·dokuz bölgeye ayırmışlar 

Ulki taksimat itibarile bu böl 
83 havza olarak idare edil· 

1tdir. 

~n. - Japon harbi başlıyalı -
~ rı bazı Avrupa gazeteleri Ja · 

tın gözü Çın topraklarında de 
; onlar Rusların elindeki Uzak 
topraklarına meraklıdır" diye 
1ktadırlar. Diğer tarahan Ja· 
~ Mançuriyi elde ettikten son· 

toprakları da elde etmek için 
tılanlar yapmışlardır, demek. 
~ 1917 senesinden önce bu 

ve münbit yerler, ekonomi 
\_ llıından çok geri bir vaziyette 
i.""ıtı. işlenmemiş ormanlar: ma · 

!.dl~""" 
r, tutulan balıklar heba olup 
Ordu p • 

~ akat Ruslar, beş on yıldanbe· 
geniş zenginliklere fazla ehem· 

~ . 
.. Verıneğe başlamışlardır. 

tıı~ll'ıdi ormanlardan 8 milyon met 
~1abbaı ağaç kesilmektedir . 

!Ur madenlerinden çıkarilan kö· ' . tın tonu da 1936 yılında 2 
00 kilo dah1 artmıştır. 

1~ '11 Sahalin ) deki kuyulardan çı 
~n ( Neft) 1933 yılında 197 

!._ n kilo iken ' 1936 yılında bu 
r 308 milyona yiikselmiştir . 

~ avcılığı 1933 yılında 1200 
~0n. kilogram iken 1936 yılında 

ıltı'.IYon kilogra'll artmıştır . 
n lçı sayısı 1933 yılında 450 bin 

Son zamanlarda 620 bin kişiye 
~~ıştır . Amur havalisinde yeni· 

11 azı amele kasabaları kurul
ilr 

• ~skeri bakımdan da Uzak Şark
lı lşevikler büyük hazırlıklar yap· 

1 
adırlar . Utak Şark - Amur 

,
11
sinde yeni şimendifer hatları 

'Ollı. 
1 ış, Konsomolsk Volocayevsk 
~ işletilmeğe başlanmış ve 

Aılsarayda " 
~) BU AKŞAM 

'933 şaheseılerin c başlıyor 
1 

Maça kızı 
PIYERBLANSAR 

~ ~A.RGARIT A MORENO 
5 

Saray hayatının iç yüzünü 
gösteren harika film 

~ ~ask:li Balo ) 
ilstav Fröhlichin güzel eseri 

devam ediyor 
MATiNELER : 

Cumartesi 2,30 da 
~ Pazar 2 de 
~ i l\A. 1' : Karne Alsarayın kar
~ A.ıle Asride , Asrinin karnesi 
lıııj~ !sarayda sinemaya girebılir-

~leton. 212 

8746 --

yeni otomobil şose yolları da yapıl. 
mıştır. 

Şimal kutbu yolu açılmakla U
zak şarkın iktisadi hayatında yeni 
bir devre başlıyacaktır. 

*** 
Uzak Şark mıntıkasına giren ve 

Birobijan namiyle yeni bir cumhuri· 

yet kurulmuştur. Bu cumhuriyeti Ya 
hudiler idare etmektedir. Birobijan 

şehrinde 30 bin nüfus vardır. Bütün 
cumhuriyetin nüfusu 150,000 kişidir. 

Yapılan istatistiklere göre, U 
zak Şarkın zengin topraklarında bir 

buçuk milyon dönüm toprak henüz 
işlenmemiştir. Bunları işleyecek in · 

sanlar olmadığı için insan muha
ceretinin o taraflara başlaması mu 

hakkaktır. Japonlar, kendi tak-a
sından olan ahaliyi buralara yerleş· 
tirmek m~ksadiyf<! Ruslara diş bi
lemektedirler . 

Maamafıh, Ruslar da bu yerle· 
ri ellerinden çıkarmamak için bü: 

tün varlıklariyle çalışıyorlar. Av
rupa ve bütün dünya gazetelerinin 

ağızdan diişürmedikleri (Uzak Şark) 
içinde işte bu zenginlikler vardır . 

Ceyhan N1ehri 
gittikçe • • 

ınıyor 

hiç zarar yok 

Ceyhan : 25 (TÜRKSÔZÜ mu
habirinden) - Ceyhan nehrinin taş 

dığını, salların bağlandığını evvelki 
gün te grafla bildirmişdim. Ceyhan 
nehrinin böyl~ ani ve mevsimsiz ta. 

şarak arazileri su altında bırakma
sı köylüler halkını endişeye düşür. 

müşdü. 

Ceyhan Kasabası kurulalı neh
rin böyle Son Bahar mevsiminde 
ani olarak taşıdığı vaki deyildir. 

Nehrin taıarak bilahara suyun 
çekilmesiyle bırakdığı "MiL" üzeri
ne atılacak tohumların vereceği 

mahsulun her yılkinden daha bere· 
ketli olacağı umulmakdadır. 

Tatil edilen köprü sondaj faali . 
yelinin bir kaç gün sonra tekrar 
başlıyacakdır. 

'ehir ekeyce inmişdir, bir iki 
güne kadar hali tabiisini alacağı an· 
laşılmakdadır. 

Bugüne kadar tohumlarını eken 
Çiftçiler yağan yağmurlardan çok 
memnun !ur. Diger, tohumlarını he

nuz ekcıniyen çiftçilerdPn yağmur 
un dinmı:sini ve çamurun çekilmesi. 
ni beklemekdediı. 

Ceyhan nehrinin bu taşmasın
dan şimdilik bir zarar yokdur. 

Bugece nöbetçi eczane 
Yenicami civarında 

Toros eczanesidir 

YENi NEŞRIY AT 

AR 

Yegane resim, htykel, dekoras 
yon ve arkeoloji mecmuamız olan 
Ar'ın 11 inci sayısı çok nefis yazı 

!arla dolu bir halde çıkmıştı. Okuyu 
culanmııa tav;iye ederiz. 

Türksôzli Sahife : 3 

cesi paristen haraketle Londraya 
gidecekler ve iki gün kaldıktan son
ra çarşamba günü Parise dönecek· 
!erdir. 

Büyük Şefin 1 Japon casusları ! Avam kamarasın-

Belgrat : 25 (Radyo) - Bugün 
çıkan gazeteler, Fransa devlet a
damlarının Londraya yapacakları 

seyahatı tefsir etmektedirler. Vrene 
gayetesi diyor ki: bu davet, Halifaks 
Hitler görüşmelerinin Fransaya bil

dirilmesi ve Almanya. Fransa mü
nasebatının islahı yoluııdadır. 

ElazİLi şereflendirdiği gün 
her yıl bayram olarak 

kabul edildi 

Elaziz: 25 (Radyo )- Bugün 
Elaziz Belediye Meclisi fevkalade 
bir top 'antı yapmıştır . Meclis bu 
toplantıda , Ulu Önder Atatürkün 
Elazize şeref verdikleri 17 ikinci 
te-şrinin her sene bayram olarak 
kutlanmasını ittifakla kabul etmiştir. 

İngiltere-Amerika 
teşriki mesaisi 

Londra : 25 ( Radyo )- Deyli 
Telgrafın Nevyork muhabirine be· 
yanatta bulunan Hul , Amerika -
lngiltere ticaret müzakereleri hak
kında şunları söylemiştir; iki devlet 
arasında imzalanacak olan muahede, . 
Amerikanın üç senedenberi vücuda 
getirdiği itilafların en elzemidir. 

On sekiz senedenberi sulhu kur
mağa çalışan milletler bunda mu
vaffak olamamışlardır . Dünyanın 
bugünkü vaziyetini ıslah edebilmek 
için iktisadi sahada birleşmek ve 
kati tedbirler almak icabeder, 

Milletlerin haris ve hodbin dav· 
ranmalarından ziyade müsamaha 
kar davranmaları daha yerinde ve 
hayati bir hal çaresidir . Bugün, fi. 
yatların değişikliği ve piyasaların 

muvazenesizliği milletlerin refahını 

bozan ve dünya siyasetinde büyük 
tesirler yapan amildir . 

Belgradda 

Bir hastahaneyi kadın 
doktorlar idare edecek 

Belgrad : 25 (Radyo} - Kra
liçe Mari bu giin kadın doktorlar 
teşkilat azalarını Didine hastaha 
nesinde kabul ederek uzun müddet 
görüşmüştür. 

Kadın doktorlardan izahat alan 
Kraliçe Mari, bu hastahanenin kadın 
doktorlar elinde ka 1 ınası a zusunu 
izhar etmiştir. 

Elçimiz Stiyadinoviçi 
ziyaret etti 

13clgrad : 25 ( Radyo ) - Tür· 
kiye Cumhuriyet hükumetin Bel
grad Elçisi Ali Haydar Aktay bu 
gün, Hariciye Vekaletinde Baş ve 
Dış Bakanı Stoyadinoviçi ziyaret 
etmiştir . 

TAN Sinemasında 

13U AKŞAM 
iki büyük film birden 

- i-

TiM MAK KOY'ın en güzel 
heyecanlı fılıni 

(Kanunsuz Memleket ) 
-2-

Küçük daktilonun S!vimli Yıldızı 
MARY GLORI ve JEAK Catelain 

tarafından yaratılan 

(Aşk Çocuğu) 
Pek yakında : KRIM HARBi 

( Beyaz Melek ) 
mevsimin .ın büyük bir filmi 

Dlkkl'at: Slnoma saat 8.5 
da ba,ıar 

Telefon : No • 266 
8739 

Amerikada istihkamla
rın resmini alırken 

yakalandılar 

1 daki müzakereler 

Moskova : 25 ( Radyo } - Üni
ted Pres'in bildircliğine göre, Polis 
Boston limanını muhafaza eden Rak 
men istihkamlarının fotoğraflarını 
çeken iki Japon yakalamıştır. Bu 
iki Japon Boston civarında bulunan 
• Ceneral Elektirik Kompeni " fab 
rikasında çalışmakta idiler . 

Rakmen istihkamlarında uzun 
menzilli ağır toplar bulunmaktadır 
ve Japonlar bunu tesbit etmişlerdir. 

Almanlara göre 

Sovyetler Çin Türkistanını 
işğal edeceklermiş 

Berlin : 25 (Rady&) - "Borsen 
Zeitung. gazetesinin Şanğhay'dan 

öğrendiğine göre, Sovyetler birliği 
hükümeti Nankin hükumetine, Çinin 

Japonya ile Brüksel konferansı ve 
Milletler cemiyeti haricinde olarak 
müzakerelere girişmesine muarız ol
duğunu bildirmiştir. 

Buna göre, Çin hükumeti bu i.ı
teğe aykırı hareket edecek olursa 

Rusya Çin Türkistanını derhal işğal 
ecektir. Çin Japonyaya mukavemet 
te devam ederse Rusyanın yardimı. 
na güvenebilecektir. 

Balkan Banka Direktör
leri İstanbulda 

lstanbul : 25 ( Radyo ) - An· 
karada toplar.an Balkan Devletleri 

Banka Direktörleri işlerini bitirmiş 

ve Yugoslav - Romen heyetleri 
memleketlerine gitmek üzere şe b· 

rimize gelmişlerdir . 

Arnavutluğun 
istiklali 

Belgradda çıkan yarı resmi Sa. 
musturova gazetesi Arnavutluk is· 
tiklalinin yı !dönümü münasebetile 
dünkü nüshasında bu mevzua ait 
tahsis ettiği makalesinde diyor ki : 

Draş Saylavı lsmail Kemalın 
Avlunyada Arnavutluğun istiklalini 
açtığımız gün bu ayın yirmi beşine 
musadiftir . Tarihin kaydettiğine 
göre Arnavutluğun geçmiş günle
rinde yalnız bir devrede istiklal te 
ınin edilmişti . Lakin bu istiklal, 
1488 tarihinde 1skender'in ölümiyle 
sönmÜi, tarihe karışmıştı. Bundan 
soma asırlarca Arnavntluğa Ecnebi 
istilası devaın etmiş ve bu hal 1912 
ye kadar dayanmıştı . 

1912 Yılında Sırp orduları İş · 
kodrayı sardığı zaman Arnavutluk
ta yeniden istiklal gürıeşi doğmuş 
oluyordu. Bu işte bu devrededir ki 

lsmail Kemalın faaliyeti kendi be 
lirtmiştir. lsnıail Kemal Arnavutluk 
lstiklalinde canla başla çalışmış ve 
bu milletin temellerini yeniden sağ

lam bir şekilde koruma,a muvaf
fak olmuştur. Eski komşularımız· 

dan olması dolayısiylc Arnavutluğa, 
ileri hamlelerde muvaffakiyet di
lerken, bütün komşulariyle dostane 
münasebetler tesisinde de devam 
etmesini temenni ederiz . 

( Gerisi ikinci sakifede ) 

Şotan ile hariciye vekili Delbos'un 
Lo:ıdraya yapacakları seyahat prog
ramı hazırlanmıştır. Bu programa 
göre iki devlet adamı pazar ge-

Politika gazetesine göre ise, Fran
sa devlet adamları Londrada 
Hitler tarafından Halifaksa tebliğ 

edilen anlaşma şaraitini tetkik ede
ceklerdir. 

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

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

sunamakla kıvanç duyar 

1- Meşhur Fransız artistlerinden: ALBER PER(JAN ve Daniyel Derriyo 

( Sokaklarda Altun ) 
Komedisinde sizleri sürur ve neşe içinde bırakacaklardır 

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

.. .......................................................................................................................... . 
* Pek yakında : MARTHA EGGERTIN ı 

i Bülbüller öterken ! 
$ Filminde : * ............................................................................................................ ~ ......... 

DiKKAT : Umumi arzu ve istek üzerine son defa 
27 ikinci Teşrin Cumartesi gündüz matinesinde 

Moskova geceleri 
Telefon 250 ASRI 

8741 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 
f.. arıun ı\ o.3202: Ktıbul la rilıı : l 'lıl 1937 

DÜNDEN ARTAN -

4 - Devlet, Devlet müesseseleri ve hukmi, hakiki şahıslar nam ve 
hesabına esham ve tahvilat alım ve satımı, bu gibi kıymetlerin kayıd ve 
ihracı, muhafazası, kuponlarının tahsil ve tediyesi muamelelerini yapmak 
ve nizamnamede derpiş edilecek hükümler dairesinde bu nevi kıymetler
den borsada kote olanlar mukabilinde borsa kurlarının °/o 75 ine kadar 
ve Devlrt tahvilleri mukabilinde nizamname hükümleri dahilinde avanslar 
açmak, 

5 - Vesikalı vesikasız S<!ned tahsili hizmetleri yapmak, 
6 - Şübe ve ajanslarının kasa durumlarını lan1ime yaram lk maksa· 

dile hakiki ve hükmi şahısların bu şube ve ajansların bulundukları ma· 
haller üzerine çekecekleri çek ve azami bir ay vadeli poliçelerini iştira 
etmek, 

7 - Zirai sanayi teşebbüslerile milli ınalısul ve maddelerin İç ve 
dış ticaretini yapan hakiki ve hükmi şahısların dahilde ve harice yapa
cakları sat.ışa müteallik en çok üç ay vadeli bono ve poliçelerini iştira 
etmek ve bunlara şalısi ta~hhüdlerine müsteniden borçlu hesablar açmak 
veya mal mukabilinde cari değerin " 90 a kadar avanslar vermek, 

8 - 7 nci benddeki teşebbüslerle istihsalin ve ziraatin yürümesi ve 
ilerilemesi ile ilgili diğer teşebbüslere şalısi ve maddi teminat mukabi
linde her nevi akrenditifler açmak, 

9 - Ayni ve şahsi teminat mukabilinde kefalet ve teminat mcktub
ları vermek, 

10 - Bankalarla sermaye hadleri nizamnamede tayin edilecek mü
esseselere tek imza ile her nevi kredi muamelesi yapmak, 

11 - Muteber iki imzalı ve vadeleri üç ayı geçmiyen ticari senet· 
ferle vadelerine en fazlı iki sene kalmış ve diğer bir imza taşıyacak 
Devlet bonolarını iskonto etmek, vadeleri altı ayı geçmiyecek ticari se
nedlerle vadeleri üç seneyi geçmeyecek Hazine bonolaıı mukabilincle 
nizamnamede derp•ş olunacak nisbetler dairesinde avanslar açmak, 

12 - Nizamnamede derpiş edilecek hükümler dairesinde Devlete 
borçlu hesabı carileri açmak ve kefalet etmek, 

13 - Devletin muhtelif taahhüdleri için vereceği bonolara hususi 
kanun hükümleri dairesinde akseptasyonunu koymak, 

Gibi Banka muamelelerini de yapabilir. 
7, 8, 11 ve 12 nci maddelerde yazılı muamelelc den her birinde ta

kib ve tatbik olunacak prensipler lktisad Vekaletine~ tayin edilır. 
M~dde 22 - Banka mali kaynaklarını artırmak için aşağıda yazılı 

muameleleri yapar: 
8303 (SONU VAH) 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CINst En çok Satılan miktar 

Kilo 
En az 

~-- _ K.__ S. 
Xapımalı pamuk - -

,__!.:.:....· ===s=. ,..-:;•== , ~-- - '== ====== 
Piyasa parlaA"t ,, 27 

-=-----1 Piyasa temizi ,, 1 1 
~---1 iane 1 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 38,50 

YAPA GI 

1 1 1 
Beyaz 
Siyah 
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Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

"Tohumluk., 
" 
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Bu~day Kıbns 

,, Yerli 
Men tane 

" Arpa 
Fasulya ' 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi ---

- - ----
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UN 
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:.;ı ~ Dört yıldız Cumhuriyet -6-75 __ _ 
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Simit ,, 
-------------------------------· Liverpol Telgrafları 

25 I 11 I 1937 
!ianıım Ptne 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Türksözü 

sız DE ; BENiM GiBi 

• • 
NI 

L 

K 
• 
• 
• 

MÜRACAAT : Rıza Salih Saray 

( Telefon No: 265 ) 

İÇİNİZ ' • t •• 

1-30 --------------· ._H_az_ır ______ l 4 1 55 .___,L_ir_ı:ı ______ l-ı-\ 98 1------------
!k.. Kanun vadeli 4 5 O Rayişmark 

F4
-

56 
Frank ( Fransız ) 23- 5f 

._M_ar_t _v_ad_e_li____ SterJin ( ingiliı ) 1 624 00 
....__H_in_t _h_az_ır_____ 3

7
- ==

8
7
8 

-=O_o_la,....r _,_(,,....A:-m....,,e_rik_a....,..,_) __ ,_80~_-_1-12-
Nevyork ~ Frank ( İsviçre ) 

:sc: 

Fransadaki ihtilal 
teşebbüsü 

- Birinci sahifeden artan -

r ------, 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 
nız, hava nezareti eski hususi kalem 
müdürü general Disingerin ismi or· 
taya çıkarılmıştır. 

Başvekilin riyasetinde nazırların Kuruş 
polis amirlerinin i~tirakile yapıl~n 12 Aylık 1200 

1 
bir toplantıda suıkast teşebbu • 6 Aylık 600 

KAY ADELEN A • 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

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

KAVA DELEN 
KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları c· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

sünü idare eden ecnebilerin isimleri 3 Aylık .100 1 

tesbit edilmiştir. 1 Aylık lOO \ KAYADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAYADE· 
Bugün toplanacak nazırlar mec- 1 0 1 k 1 . . Ab j LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 

d 
- ış mem e et cı ıçın one 

!isi F astaki ihtilal hazırlıklarını a b d 1. d ğ' 1 f Adana KA y ADELEN depolarıdır. Büyi.ık damacanalar : 100 kuruşa ev-
. .. . ' e e ı e ışmez ya nız posta masra ı 

tetkık v.e muzakere edecektır. zammedilir. lerinize gönderilir. 
Bütün nezaretlerle polis merkez. 

2 11 • . . _ 
1 

Menbadan Kayadelen nakleden vtıgorılar 1 er scfcıde Kayadclcn suyu ile 
. h f I d - anlar ıçın ıdareye mura- 77 leri asker ve polıs mu a azası atın a ..J 'I . . yıkanmaktadır . 8495 

M 1 d raat euı melıdır -
bulundurulmaktadır . arsı ya a 
ve daha bir çok şehirlerde yapı· 
)an araştırmalarda cephanelikler bu 
!unmuş ve tevkif at yapılmıştır. 

Lil şehrinde iki kardeş, kamyon· 
larla cephaneleri şehir haricine ka 
çırirlarken yakalanmışlardır. Teşki
lat mensuplarının hudut dışına kaç· 
mamaları için jandarmalar tarafın

dan yol geçitlerinde barikatlar mey· 
dana getirilmiş, kuyular kazılmıştır. 

Suikastçıların tahkikat işlerile 

meşğul olmağa memur edilen hakim 

Kiralık hane 
Beş Kanunusani mektebi yanında 

İtfaiye sokağında 125 numaralı ev

de iki oda kiralıktır. Taliplerin fda
rehanemize müracaatları. C. 

yem araştırmalar için daha 50 emir ----~-,~~----- ~-=------------
:mzalamıştır. 

Yurddaş ! 

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

l
larmı sevindirecek.ve senin için cep. 
hede çarpışarak malul kalan va· 
tandaşı sevindireceksin. 

1 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir kadın 

aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat. 

baamıza müracaat edilmesi. 

~-----------

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Bütün dünyada şöhret kazanan 

Whizmarka 
Motor Amortisör, ldrolık frrn, Mafsal Y AGLARILE radyator lehimi 

1 .. 

temizlcıneğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. 

7967 

-Dr. 

76 

Ş. Rıza İşcen Yeni Mağazada 
Satılmaktadır 

Belediye civarında, Adana 

Muzaffer Lokman -
Hastalarını her gün 

1 kabul etmekted ;r. 

eski muayenehanesinde 

26 Teşrinisani 

Sayın abonelerimize 
Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın •

1 
nelerimizin gazetelerini muı:?tazaman alabilnıe 
için yeni taşındıkları ev adreslerini naatba 
bildirmelerini rica ederiz . 

T"ÜI.lKSÖZU 

IMatbaacıiıkl 1 Gazetecili~ 

Mütenevvi renkli 

her tlirlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında ba~
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cil<l içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü
zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yeptırıuız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ~ 
bir kapak bölge 

1 

cak Türksöıünde 
pılır. 

Resmi eurıkı 
veller defterler, ç 

' t karneler, katı ' 

k . ... e bil 
artvızı~ v 

. · en tab işlerıpıı, 

bir zamanda en rif 
bir şeklide ~n .. ~~e 
rufat}a Türksoıu 
pıhr. 

Türksöıü 1111 

sı .. Türksözündellıt 
ka her boyda 
mecmua, tabeder· 

Maden kömürlerimi~ geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
. K. it, M 

Türkiyenin en iyi ve en cins Zonguldak; Kok, Somıkok, rıp te 
trasit Maden kömürlerimiz. ~eJ~i. Kı.~ ~~rdi .. H1lkımız. beyhude re:~k 
liş etmesin. Dünyanın en ıyı crns ko:n'Jrlerıne her cıhetle rekabe 

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

S · Ali atış yerı : Tarsus kapısında 

Kelleşeker. 
8641 

/ 

1 

·TOR.l(iYI i~ BAN~· 
315 

··durii Umumi neşriyat mu 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matba851 


