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Kuruluş Tarihi 

1 Klnunu&anl - 1924 

sırdan daha 
tüzel daha 
rimli Adana 

• 
üyük Şefin, son tetkik 
seyahatlarından edindik-
leri intibaların memleket 

hayırlı sonuçlar verecek bir 
0lduğunu derin bir sevinç için-
tat kendi dillerinden dinledik. 
de, bu seyahatta kendilerine 
Ctıniş olan Başvekilimiz Celfil 
11ltibalarını öğrenmiş bulunu

bcterli ba vekilimizin bu se-
ıı edindikl~ri intibaları ifade 
ıleri arasında Adanaya da 
Cdcn bir kısım var ki, içimi-
k hır müjde sevinci ile dol
llr, Adanamızın bugünkü um

dllkişaf ını takdirle işaret eden 
evlet adamımız: 
1rniz esnasında, yeniden 
1 eketın imarının müstesna 

a Oldugu, ve burada bir Mı
ondan daha feyizli bir ül

t labileceği kanaatına tekrar 

Ckıliınizin şehrimizde gör
llıar 4 \e inkişaf hareketleri 
~i sözleri hiç şüphe yok 
ilınla ve bilgi ile çahsan be· 
ı içın çok değerli bir teşvik 
'ınleleri için büyük bir kuv-

~ı ol muştur. Fakat bizi asıl 
taraf, Başvekilimiz.in Ada-

~~li hakkındaki düşüncelc
trımizin bu meseleyi [ müs. 
dava ] halinde ortaya koy· 
latıdır. 

bij l\ın millr servet çerçevesi 
Yük yerini yani, ekono· 

1
Yct ye sonsuz istihsal im· 

Ç '•Yıp dökmeğe bile lüzum 
11kurovanın toprağı, iç ve dış 
Cki coğrafi vaziyetinden doğ
~İYetli hepimizin bildiği şey-
lltovanın mevcut ve klasik 

~llaklarından faydalanmanın 
llt .. 

tın yolları bulunmuş ve 
hususta büyük tedbir al· 

Şiındi kadar , yani im-
idaresinin tamamile ca-

11hı, Adananın çok büyük 
r ~aYnağı tam amile ihmal 

: Turistik kabiliyeti . 

~ harp sonunda bir çok 
tde büyük inkişafa kavuş-
~~ . tamamile büyük bir 

lını alan bu zenginlik 

tkt~r ovada çağlar bir 
&'un artık bir çok mil
licarct metaı şekline sok-

Ilı Yumşakhğr , taliat gü
'ak· 
t 1 medeniyetlerin halı· 
0~anın en bariz karak-

~t. 8utün bu tabii servet 
ara lıalınde milli kasa-

~~k için üstlerinden insan 
1ni beklemektedirler . 

t 
ird kadar mılli ekonomi-
; 

1~1 işlerle modern bir 
t llıildaını olduğunu fazla
~ ış olan Başvckilimiıin 
lııdaki sozierindc , derin 

tcı ~in insana yaptıracağı 
. Çeşrıisi gormek . büyük 

Onun bu sozleri bu· 
ltıık hakikatlere 'ukufun 
~Otuşun eseridir.Çünkü, 
lı.ın istihsal imk.in ve 
bY~k hır istıtbale nam. 
q ?iık istikbali hazır. 
1n arın başınde ise onun 
"ab·ı· ı ıyeti gelmektedir . 

1 Phe etmiyoruz ki , in
Ve ınucizeli eli yakın 
Adanayı Mısır kadar 

r ııl daha mamur, zengin 
& u ke haline sokacaktır. 

Yar h ın Adana hakkın-
tı istıkbalin müjdesi-
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BAŞVEKİLİMİZİN SEV AHAT İNTİBALARI 

Ceıaı ADANA 
Bayar diyorki: 

ADANA YOLCUSU , 
TRENDEN iNiP GARDAN 
GEÇERKEN, MEDENİ BiR 
ŞEHRE GiRMEKTE OLDU
(',U NU DERHAL HiSSE -
DER. OTOMOBiLiMiZ sızı 
iKi TARAF GENiŞ elR 
CADDE ORTASINDA Si • 
CAK MEML~KETLEROE 

GÖRÜLEBiLECEK, NEFiS 
BiR PARKIN KAPISINA 
GÖTÜRDÜ. INDIK,DOLAŞ· 
TIK,HAYRANUC,IMIZI GiZ
LEMEDiK. 

Müstesna 
bir dava: 
Bu memleketin ima
rı müstesna bir dava 

olduğu, bura da bir 

Mısır , hatta ondan 

feyizli bir ülke yara

tılabileceği kanaa -

tına tekrar vardık.,, 
Bo;!vclalimi:: {~tül Bayar, 

Büyiik Şef11nı:. Atıılür/.ıün 1e· 
fakatlcrıııde son ')'apııklurı do
ğu ı:e unııp Anndol" seya
hatkrinJe edındıklcn iutiba-
lım " Ulu-r ., arkado§ımıza 
liıtfetmişlerdET • Hu kıymcılı 
inııbaları a) 11e11 a§oğıya alt· 
')'OTUZ : 

"- Büyük Şefin rekr.fetlerinde, 
12 "Teşrinde Ankarada başlayan, ve 
16 "Vilayetten geçerek 21 ikinci Teş. 
rin "de Ankarada sona eren seyaha· 
timiz dokuz gün surdü. Ankara - Si
vas ve Sivas - Malatya iltısakı ile, 
evvela Diyarbakıra gittik. Oradan dö· 
nüşte Elazı~'da, daha sonra Adana, 
Mersin, Afyon, E.skişchir'de durduk. 

.. Gördüklerimizin bende bıraktı· 
ğı intibaları aynen söylemeliyim. 

Sivas'da demiryoluna aid büyük 
inşaatı derin bir :r:evk ile tetkik ettik. 
Sivas şehrinin tam ortasını J'ÜZelleş
tirmek için yapılmış olan ve yapılma
sı düşünülmekte olduğunu anladığı
mız binaları gördükten ve muhayye
lemizde canlandırdıktan sonra dahi' 
Tarihi Sivasın bütün o çökmüş ve 
çökmekte berdevam toprak yuvaları 
bize yeni yapılmakta olan eserlerin 
zevkini acıtacak kadar haz.in tesir 
yaptı. Sivasa tayinlerindenberi kısa 

bir zaman geçen valimiz, mühim iş

ler müvacehesindedir. Sivasta çok 
daha ciddi çalışmak lüzumu hissedıl
mektedır. 

Çetinkaya - Sivas . ~la)atya ilti
s Jkından Divriki'yc giden demiryolu 
başlangıcında durduk. Mevki in tabi· 
atını tetkik cıtık. jltıscıklan şarka u· 
zanması laıımgelen yol, buradan ay· 
ı ılmalı idi; oylc olmuştur. Yeni dö· 
şenmede raylar üzerinde Divriki'ye 
kadar yürümek hevesinden kendimi· 
zi alamıyorduk. Fakat vazifelerimizin 
çokluğu ve günlerimizin a1.Jığı bu he. 
vesimizi tatmin etınekliğimize ınani 

oldu. Atatürk terenine refekat eden 
terenle Divrıki'yc gitmiş olan kadın 
erkek mebus arkadaşlanmrz, orada 
bizleri de temsil ettiler. 

Malatya yini umran eserleri ile, 
bilhassa kurulmakta olan dokuma 
fabrikası ve o sayede t~ekkül etme· 
ye başlamış olan modern mahallesi 
ile biıi nUıkadnr etli. Elaziğ'a uğra
madan Diyabakır istikamctıni tuttuk. 
Yolumuz üzerinde, dağlar arasına sı
kışmış güze] bir gölvar. Cenub yol
unda Hazarbaba tepesi, bütün o ha· 
valiye yüksek bakışlarını teşmil edi
yor. Golcük denilen bu gölü, Atatür· 
kü'ün derin Türk Tarihinden vermiş 
olduğu ilham ıle, Hazar gölü tesmiye 
ettik. Onun şark sahilinde trenimizi 

Bafvekll Cell' Bayar 

durdurduk ve indik. Kıyılarını zevk 
ile dolaştık .• urasını bütün bu bakır 
ve mağden ocaklarında yaşıyan, en 
yüksek fen adamından en son galeri 
adamına kadar her kes için istifadeli 
bir hale koymak kararını verdim. Ka
rarımız, bu ihtiyacı duymakta olanla
rı Atatürk.'e bir daha minnettar kıl· 
mrştır. 

Hazar gölünün şark .sahilini yaz 
: hayati için, yalnız mağdencilerin de-

ğil, tarihte ınağden bekçiliği yapmiş 
olan Diyarbakırlıların ve bütün civar 
halkının istifade edebilecekleri bir ha· 
le getireceğiz. Ergani bakır mağdc
nincleyiz, Atatürk yapılmış ve yapıla
cak tesisatı planlnrı üzerinden tetkik 
ettiler. Bizzat mağden mahalline çi. 
karak cevher ihracı ameliyesini gör
düler ve malümat aldılar. Ergani ba· 
kır madeninin muazzam program da-

- Gerisi ikinci sahifede -

1 UZAK ŞARKTAKi HARBiN SAFAHATINDA DEOIŞIKLIK 1 

ŞANGHA YDA AÇLIK 
Milyonluk ·çin ordusu korkunç 

taarruzlarda bulunuyor 

Üç cephede Japonlar bozuldu 
Şanghay : 26 (Rndyo) - Çinlile-, 

rin büyük taarruzu çok korku~~ç hir 
şekil alıııışlıı. Japon oı dularr Çın ta· 
arruzunu durdurmak ve yeniden mu. 
vaffakiyct elde etmek için her türlü 
askeri harekatı göze almişlaıdır. 

Şanğhay : 26 (Radyo) - Şanğ· 
hayda büyük bir kıtlık baş gosler
miştir. imtiyazlı mıntakalnr mQmessil. 
)erinden söz sö )emeğe sclfıhiyetlar 
bir zat royter ajansı muhabirine baş 
gösteren kıtlık etrafında demiştir ki; 
mevcut erzak az bir 1.aman sonra 
bitecektir. Açiık yüzünden kanlı kav. 
ğalar çıkmasından korkulmaktadır. 
Diin Fransız mıntakasında aç kafileleri 
pirinç depolarına hücum ederek yan· 
ğın çıkarmışlardır. Bu hadise de gös
fcriyor ki; bir milyon Çinlinin sığın. 
dıkları bu mıntakada açlar korkunç 
hadiseler hazırlamaktadırlar. 

Şanğhay : 26 (Radyo) - Şimdi
ki halde, mücavir sahillerde yapılan 
naklıyat vasıtasile aç knflelerinc erzak 
gonderilmekted ir. Bugun muaz'lam 
bir aç kafilesi, f ransız mıntakasında 
bulunan pirinç antrepolerine saldır- 1 

nıışlardır. Pirirıı; antrepolcrini sıkı bir ı 
şekilde nskcı i kordon ılıata etmek· 
tcdir. 

( Gerisi üçlincü salııf ede ) 

/"-- ... ---~"'\ 

T opraklarıınız-
da altın madeni 

bulundu 

Bulgar da§ında bir al. 
tin madeni bulunmu,tur • 
ilk bulunan altın miktarı 
2200 kllo tahmin edllmek· 
tedlr. Her ton cevherde 
on bir gram altm 250 
gram gUmu, olduğu tah
min edlliyar. 

Dağdaki cevherlerin 
tamammın 200 bin ton ol
duju kuvvetle zannedll. 
mektedlr. 

Londra müzakerelerine 
çok ehemmiyet veriliyor 
ingilter , 
rüşmede 

Fransa ile gö
iş yapmıyacak 

Londra : 26 ( Radyo ) - Başve· 
kil Çcmberhıin, Avam kamarnsında 
sorulan bir suale kaı şı demiştir ki : 
Ônüınüzdcki hafta içinde Fransız Na
zırlariyle yapacağımız gorüşmc)erde 
Alman meselesi de goruşülecektir . 

Fransanın emniyetini bozacak 
bir şekilde lngilterenin Almanya ıle 
bir anlaşmn yapıp yapmadığı suva· 
line de Çcınberlıtin şunları soylemiş· 

tir: Fransa emnıyetinı bozacak hiç bir 
anlaşma veya gorüşmc ) • pılınamış. 
tır . 

Londra : 26 ( Radyo ) - Frnn-

BERUTTAKi 

sız Dt.:vlet adamları Pazartesi günü 
bumda olacaklardır. Başvekil Çcm· 
berlain Fr.:msız ricaline bir oğfo ye. 
meği verecektir. Salı günü de Fran
sız Sefarethanesinde, NazırJard bir 
ziynfet verilecektir . 

Londra : 26 ( Radyo ) - Fran
~ız Başvekili Şolan ile Hariciye Ve
~ ıli Del busun Londra ziyaretlerinde, 
Halifaks'ın Hitlerle yaptığı gorüşme
Jerden başkn ispanya işleri, Genubi 
Afrikn ve Belçika mcselelcı·i de ko
nuşul.ıcaktır . 

Bütün dükkanlar kapandı 
------. -------

Protesto harekatı ticaretle meşgul 
halka da sirayet etti 

Berut • 26 [ Hususi] - Şimdi 
8erutta Başlamış olan protesto hare. 
katı, ticaret işJeriJe meşgul olan hal· 
kın büyük bir kısmına sirayet etmiş
•İr. Dükkanlar kapalıdır. Şehrin her 
tarafında devriyeler dolaşmaktadır. 

Yeniden bir takım arbedeler vukua 
geldiği bildirilmektedir. Dün başlıyan 
karışıklarda devriyeler silfıh istima
line mecbur kalmışlar ve bir kadınla 
bir delikanlıyı ağır surette yaralamiş
Jardır. Talebeler de öğleden sonra 
nümayişlere başlamışlardı. 
Zabıta; Nasyonal Sosyalist taraftarla-

rından iyasi bir mahiyet almak isli· 
dadını gosteren talebe nümayişleıi· 

ı nin onüne geçmak için çok şiddetli 
inyibati tedbirler almıştır. 

Berulta halk heyecan içindedir. 
Her an polis ve askeri kuvvetlerle 
çarpışmaların vukua gelmesi melhuz
dur , 

Berut . 26 [ Hususi 1 - Hüku
met vaziyete tamamile hakimdir. Ha
diselerin bilançı>su şudur : Dört olü, 
elli yaralı ve iki yüz kişi tevkif e
dildi. 

Hatayda bayram yapılacak 

aha li hiikümet dün bir 
beyanname ne halkı bay 

ra a teşvik etti 
Hatay coşkun bir sevinçle büyük 

Bayramına hazırlanıyor 

Kont Dü Martel 

Antaktye : 26 ( TÜRKSÖZO Mu· 
habirinden ) - Deleğe Bay Rojc dün 
Lıseyi ıiyaret ederek talebe ile has

bihaller yapmış ve talebeye « 29 Teş' 
rini 'anide yapılacak bayrama hazır
lanınız • dedi . 

Dün Masalihi hasssa sanayiliği 
de şu tek1ifi yaptı : 

Fransa Sefiri ve Suriye ve Lüb· 
nan Yüce Komiseri" M. do Martcl 

zartesi günü saat onda Antakycıya 

gelecek ve Sancağın Statüsü ile A
nayasasının ıneriyete vannı ilan cde
cektır • 
Bu ınunasebctle } apılac<ık olem geçit 

ı esmine iştirak edecek olan askeri 
kıtaatı teftiş edecek ve şehirle mul
hakntın ilen gelenleı ini Belediye bi· 
nasında kabul edecektir . 

Yüce Komiserin hitabesini dinle· 
mek ve hüküınet tarafından yapıln
cak şenlığıne iştirnk etmek üzeıe u
mum tınlk Bclcdıye binası önünde 
bulunmağa davet olunur . 
Antakya: 24- Sonteşrin 1937 -

Haber aldığımıza ~göre, Yüce 
Komiser Kont ciö Martd 29 Bay· 
ramına iştirak ettikten sonra, akşa· 
ma doğru şehrimizden ayrılarak 
lskenderuna gidecekler ve orada 
yapılacak merasime de riyaset ey· 
Jiyeceklerdir • 

Kontun, şerefine lskenderunda 
bir balo verileceği ve balonun par
lak olması için şimdiden hazırlıklara 
başlandığı haber alınmıştır . 

29 Teşrinisani bayramını kutlu· 

lamak için Belediye hazırlıklar yap· 
maktadır. Belediye önündeki saha 
fevkalade bir surette tezyin cdi

resmi orada yapıla-



~haifc ; 2 ... TCirksözO 

Başvekilimizin seyahat intibaları 

ır o 
a 

ır o 
.................................................................. , 

- Birinci sahifeden artan - - Türk tarihi çok eskı ve de· 
rindir. Bu derinlikler henüz bizim 
elimizdeki kitablarda izah edilmiş 
değildir. Bununla beraber, biz ar· 
tık kendimizin ne olduğumuzu anla
mış olmakla bahtiyarız. En asil mil
let ve en kOltürlü varlık. işte bu 
kadar.11 

Yağmurlar Ormanların işletilmesi 
hilındc işlerinin yürüdüğünü anladık. 
Fabrika müdürü gelecek sene bu 
mevsimde bütün inşaat ve hazırlıkla

rın bitirilerek bize saf bakır verece
~ini temin etti. 

Dün sabahtan itibaren mütehav· I 
vil olan hava akşam doğru tama. 
mile kapanmış ve oldukça şiddetli 
bir yağmur başlamıştır. 

Talimatnamenin h~zırhğı bitti 
----···· ... ·----"---

DIYARB KIRD 

Trenimiz Diyarbakıra güneş 

batarken yaklaştı, Elektrik ışıklan 
İçinde bir şehirl Diyarıbakırı bu ka
dar parlak bulacağımızı zannetmi· 
yorduk. Halkevinde localarımıza gir 
diğimiz vakit, kendimizi yüksek me. 
deniyetli bir cemiyetin müessesesi
nde hisetmekle bahtiyar olduk Halk 
şapkalarım havaya atarak Atatürk' 
ü selamlıyor. Burada ileri ve yeni 
Türk muziği, ve, ileri ve yeni Türk 
cemiyetinden bir parça olan lıalk

manzarası bizi pek mütehassis etti 
Oradan ayrılırken hazır bulunanla
rın zevk ve heyecanı karşısında, A· 
tatürk bir kaç cümle ile tahassüsle. 
nini beyan ettiler. 

Ertesi gün Diyarbakın devlet 
dairelerinden başlıyarak ve nefis 
kalesi içinde dolaşarak tetkik ettik. 
Alakadarlara imar planının şehrin 
eskiliği kadar güzelliği ile mütena· 
sip olmasına itina etmelerini tavsiye 
ettik. Atatürk'ün mağden kapısın. 
da ki k.öşkünü gördük. Şef, burada 
yirmi sene evvel, ordu kumandanı 

olarak oturmuştu. Denilebilir ki 
Diyanbakırın en güzel noktası bu' 
köşkün bulunduğu yerdir. 

DERSiM 

Dönüşte Dersim'i gördük. Sin· 
geç ve Murad üzerinde kurulmaya 
başlanan köprüyü gördük. Pertek'te 
biraz kaldık. Bu güzel ve sulak yer· 
de, nereden ve nasıl geldiği henüz 
tesbit edil mi} en sineğin insan yüz
lerindeki tahriba tı bizi müteessir 
t-lti. 

Oranın kahramanı Alpdoğan 

bize Dersim hakkına izahat verdi. 
fntibaımı açıkça söylemeliyim: Der 
simde yaşanabilecek mahdut vaha· 
lar, birer sosyal merkez teşkil ede· 
cek kadar verimli iseler - ki bu· 
nun böyle olup olmadığının tahki· 
kini emrettim - onları ihya için 
her şeyi yapacağız. Fakat Türkiye· 
de çıplak kayalar içinde bedbah 
bir hayat sürmekten başka nasip 
bulamıyacak olanları da oralarda 
bırakmayacağız; geniş Türkiyemiz. 
dl:! onları mesud edecek topraklar 
bulacağız. Binlerce işci geçindire· 
cek olan endüstri merkezlerimiz, 
münbit ve müsaid topraklarımız, 
bir çok yurddnşlarımızı iptidai >İr 
hayata mahkum olmaktan kurtar· 
mamızı kolaylıkla mümkün kılar. Bu 

Mersinde alakadarlarla mutad olan 
tetkikleri yaptık. Şehir içinde ve az 
uzağında dolaştık. Dönüşte Ereğli. 
den geçerken oradadaki devlet ku· 
maş fabrıkasının nefis ve türlü renk
li toplarını aldık. 

AFYONKARAHISAR 

Afyonkarahisarda Atatük'ün 30 
Ağustos meydan muharebesine 
karar verdıği belediye dairesinin 
önünde yep yeni bir eser ve eser 
etrafında genişlemekte olan bir 
mamure g ö r d ü k . Afyonda 
gördüğümüz inkişaf bizi bir çok 
noktadan memnun etti. Bir defa 
Afyonkarahisar tarihle mühimdir. 
Afyonkarahisarın bizim inkılap ta· 
rihimizdeki mevkii ise çok daha mü
himdir. Afyonkanhi ar bu askeri 
ehemmiyetini bugün de daha ileri 
olarak muhafaza etmektedir. Ora. 
da belediye dairesinin bir odasında 
oturduk. B'ze ikram edilirken oda
nın duvarına asılmış olan bir levha. 
yı okudum. Yazının hülasası şu 
idi : 

Atatürk bu odada yattı. Düş· 
manın çevrilmiş olduğu haberini bu 
odada aldL Düşmanı kamilen sarmak 
ve imha etmek kararını bu odada 
teshil etti. 

Ankaraya dönerken, Eskişehirde 
hükumet mümessilleri, kumandan 
ve çok kıymetli tayyarecilerle bu· 
luşup bir müddet görüştük. Ondan 
sonra bütün işlerin halledileceği 
merkeze, Ankaramıza geldik. 

Ceyhan daha iki 
• 
ın 

• 
ı metre 

Son yağan ynğmurlardan Cey
han nehri yükselmişti. Yapılan tah. 
kikattan anlaşıldığına göre nehrin su. 
lan iki metre inmiş ve nehrin kabar· 
masanda etrafa hiç bir zarar yapma· 
dığı anlaşılmıştir. 

öyde cinayet 
Saim beylinin karakuyu köyün

den Mustafa oğlu Ali bir su hendeği 
yüzünden ayni köyden Ali oğlu 30 
yaşlarında Ahınedi mavzerle öldür· 
müş olduğu haber verilmesi üzerine 
suçlu Saim beğli kasabasında yaka· 
]anmıştır. 

Dünkü yağmurun bölgenin hemen 
her tarafına düştüğü anlaşılmıştır. 

Geçen yağmurlardan sonra de
ğişen hava dün bır kat daha soğu. 
muştur. Artık pal tos uz şehirde ge 
zilememektedir. Bilhassa geceleri 
çok soğuk olmaktadır. 

Ücretli memurlar 
Vilayete bir tamim geldi 

Dahiliye V c:kaletinden Vilayete 
gelen bir tamimde , muvazenei umu. 
miyeye bağlı ( E ) cedveline dahil 
masraf tertiplerinden idare olunan 
ücıetli vazifelerde çalışanların tayin 
ve terfileri maaşlı memurlara kıya
sen bazı takyidata tabi tutan 17-
6-937 tarihli kararnamenin icra 
Vekilleri Heyeti kararile meriyet· 
ten kaldırıldığı bildirilmiştir. 

Halkevinde 
Adana Şairleri gecesi 

Bu akşam şehrimiz Halkevinde 
" Adana Şairleri gecesi " verilmek 
tedir. Halkevi gençliği bu gece için 
çok büyük hazırlıklar yapmış bu
lunuyor. Gecenin çok parlak geçe 
ceği sanılmaktadır. 

Vergilerin mal san 
dığına yatırılması 

Kazanç vergisinin otuzuncu mad. 
desinin birinci fıkrasında yazılı da
ire ve müesseselerin memur ve 
müstahdemlerinden kesecekleri ik. 
tisadi buhran , muvazene ve hava 
kuvvetlerine yardım vergilerinin te. 
diye şekli Maliye Vekaletinden so· 
rulmuş ve Vekaletten bu hususta 
Defterdarlıklara bir tamim gönde· 
rilmiştir . Bu tamimde : 

Müstahdemleriııin vergilerini bor· 
dro ile bildirmek mecburiyetinde 
olanlar ile, bordro vermek mecbu
riyetinden vareste olanların kese· 
cekleri vergileri Kazanç kanunu ile 
kendileri hakkınja tayin edilmi~ ah. 
kaıı ve şerait dairesinde ödeye 
cekleri ve bir hafta içinde mal san. 
dığına tediye etmiş bulunmaları la 

, zım geleceği bildirilmektedir 

Adana işletmesi 
Mersinde 

Yeni orman kanununun tıtbik 
şeklini gösterir talimatnamenin ha. 
zırlığı bitmıştir. 

Talimatname tasdik edilmek ü· 
zere bakanlar heyetine verilmiştir, 

Orman işletmesinde ön saf ta 
gelecek iş Safranbolunun Büyük 
düz ormanları ile Keltepe ormanla· 
nnın devlet tarafından işletilmesi 
olacaktır. 

Cenup ~ilayetlerimizin müsait 
yerlerinde okaliptüs ağaçları yetiş· 

tirilmek için hazrlıklara başlanmış· 
tır. 

Uktali1 tüs ağaçları bataklıkları 
kurutarak memleket sıhhatine hiz· 
met ettiği gibi ayni zamanda kömür 
havzasında maden ocakları direkle· 
ri ihtiyacını da karşılıyacaktır. 

Orman muhasebe işlerinin mem · 
kette on bir muhasibi mesullük ta
rafından idaresi kararlaşmışhr. 

Her muhasibi mesullük bir kaç 
orman mühendisliğine yani bir kaç 
vilayete aid olmak üzere hesap iş· 
ferinin merkezi olacaktır. 

On bir muhasibi mesullük mer
kezleri ile ona tabi olacak vilayetler 
şunlardır : 

Ankara merkez muhasibi mes· 
ullüğüne tabi vilayetler : Çankırı, 
Kırşehir, Kayseri, Çorum, Yozgad 
vilayetleri. 

lstanbul muhasibi mesullüğüne 
tabi olanlar : Edime, Kırklareli, Te· 
kirdağı, Çanakkale, Bursa, Kocaeli, 
Bileciktir. 

lzmir muhasibi mesullüğüne 
tabi olanlar ; Balıkesir, Manisa, Ay
dın, Denizli, Muğla vilayttleridir. 

Antalya muhasibi mesullüğüne 
tabi olanlar : Isparta, Burdurdur. 

Bolu muhasibi mesulluğüne tabi 
olanlar : Bolu, Zonguldak vilayetle
ridir. 

Eskişehir muhasibi mesullüğüne 
tabi olanlar : Kütahya, Afyonkara. 
hisar, Konya. Niğde vjlayetleridir. 

Kastamonu muhasibi mesullü · 
ğüne Kastomonu Sinob vilayetleri
dir . 

Samsun muhasibi mesullüğüne 
tabi : Sıvas, Amasya, Tokad, Erzin
can vilayetleri tabidir. 

Mt:r in muhasibi mcsulluğüne : 
Adana, Maraş, Gatiantep, Malatya, 
Urfa, Diyarbekir, Muş, Siird, Tunce. 
li, Van, Hakari vilayetleri tabidir. 

Trabzon muhasibi mesullüğüne: 
Ordu, Giresun, Güınlişhane, Rize 
vilayetleri tabidir. 

mesul muhasipliği 
bulunacak 

Kars muhasibi mesullüğüne : 
Bayazıd, Erzurum vilayetlari tabi· 
dir . 

• 

Muhasibi meı;uller tay:n edilmiş· 
tir. 1 Kanunuevvrlden itibaren her 
tiirlü havale ve tediye işleri bu ka· 
nallardan temin edilecektir. 

--== 1 

MAHKEMELERDE 
-

Bir cinayetindavası 
neticelendi 

Arap lsa sekiz sene dört 
aya mahkum oldu 

Geçen sene 15-2 936 günü 
şehrimizde kanlı bir cinayet olmuş 

ve bu hadise bir adamın ölümile ne. 
ticelenmişti. Hadiseyi hatırlatalım : 
O gün kasaplar ve kunduracılar 

iki kafile halinde ve bir düğün evi. 
nin avlusunda rakı içiyorlardı, .Ka· 
saplar ayrı bir masa, kunduracılar 
ayrı bir masa işgal etmişlerdi. Bir 
aralık kasapların oturduğu masadan 
kunduracılar masasına şarap ısmar· 

!anıyor. Kunduracılar ısmarlanan bu 
şarabı red ediyorlar ve işte bu anda 
her iki taraf kanlı bir boğuşmaya 
başlıyorlar. Bu kanlı boguşma neti· 
cesinde E kihamam mahallesinden 
Fettah oğlu Develi namile maruf 
Kasap İlyası Alidede mahallesinden 
Celal oğlu kunduracı Isa öldürüyor. 
Mehmed oğlu Hüseyin ile diğer on 
arkadaş td birbirlerini yaralıyorlar, 

Bu kanlı hadisenin duruşmasına 
şehrimiz ağırcezasında devam edil· 
mekte idi. Bir çok şahitler dinlen· 
dikten ve hadise etraflıca tetkik 
edildikten sonra duruşma dün sona 
ermiş ve suçlulardan katil Arap lsa 
sekiz sene dört ay ağır hapse mah· 
kum olmuştur. 

Diğer suçlulardan Ali oğlu Meh · 
med, Yakup oğlu Memik binnetice 
on dörder gün Zekeriya, IAhmed, 
Salih, Mehmed Ali, Süleyman oğlu 
Salih, on yedişer gün, Mustafa oğlu 
Mehmed beş ay yirmi gün, Mehmed 
oğlu Nuri on beş ~ün hapse nıah · 1 
kum olmuşlardır. Esasen aradan u· ı 
zun bir müddet geçtiği için ~u suçlu 
)ar cezalarını bitirmiş bulunmakta· 
dırlar : 

huslısta tedbir almalarını )azim ge. r------------...----=-=--·----------------------------..---------, 
lenlere şöyfedim. çık konuşalım. Ben herşe· K t L f t bu aşkı çok kuvvetlendirmeli. Kra. 

ADANA VE MERSiN yi biliyorum, Kral sizi · o n es a ay e fa Matmazel tarafından çok sevildi· 

Ad G 1 b A seviyor, onun menfaati hini ihsas etmeli .. 
anadayız . üze ir gar. - sizin menfaatinizdir. Hat· Dört OünlUk T rlh Hlk yesl li 

dana yolcusu trenden inip gardan - Bundan ne çıkacak ? 
geçerken, medeni bir şehre girmek- ta daha ileriye giderek diyeceğim Ill - Bundan şu çıkar: Kral Mat · 
le oldux.unu derhal h·ısseder. Oto- ki onÜn menfaati hükumetin men· ld d ' 

l:I mazeli çı ırasıya severse on an 
mobillerimız bizi iki tarafı geniş bır faatidir. Size samimi bir arkadaşlık sanın vazifesi ona faydalı tavsiye. Konuşma burada bitiyor . randevu istiyt. cektir. Halbuki Mat 
cadde ortasından, sıcak memleket· teklif ediyorum . !erde bulunnlaktır . R' hl' k · · M 1 d L f f ·ı ıerde görülebılecek, nefis bır par· ıc ıru ararım vcrınıştır: at. maze ö a ayet metın ve azı et 
kın kapısına götürdü. indik, dolaş- - Arkada~lık tabirinden ne an Doğruluk kafidir . mazcl Lafayeti saraydan çıkaracak· lıdir. Bu randevuyu reddedecektir . 
tık hayranlıOımızı gizlemedik. ladığınızı öğrenmeği çok isterdim · Richlieu kızmış ve çılgına dön· tır. Çünkü sarayda ancak onun a- Bu suretle araları açılacaktır . 

Daha önce vltlı, belediye reisi, - Karşılıklı itimada müstenit müştür. Birdenbire sesini yükse ite. damları, onun traftarlarr kalmalıdır. - Ya işler böyle gitmezse 1 •. 
ve halk Partısı reısi ıle şehrin ve bir arkad lık .. rek şunları söylüyor : V c kalabilirler ... Matmazel ne tecrübesizdir . Niha· 
halkın ihtiyacları vo meseleleri üze- Matmazel cevap veriyor : - Burada benim müzaheretiıne Bir sabah, mesai odasında ça- yet kadındır Ya randevuyu kabul 
rinde konuşmuştuk. Ziyarotımız es- d d b kd' d K 1 ·ı 1 - Benim gizlı' hiçbir şeyim yok. ayanmıyan, ben'ım tavsı' '-ı'me maz. lıs k Cl · k d' · .. c eıse, u ta ır e ra ı c ara a· nasında, yeniden bu memleketın i- u ,ır ·en ıavıgny en ısıne şu mu· 
marı müstesna bir dava olduğu, Size itimat ederek söyliyebilcceğim har olmıyan her ikbal, her muvaf· taleada bulunuyor : rındaki münasebet soğuzacak ycr-

d f fazla b'ır şey de mevcut değı'ldı'r . f k' t t ld k y . d' k' K 1 de IJüsbütün hararetlenmez mi '? burada bir Mısır, hatla on an eyızlı a ·ıye amamen a alıcı, muva • - emın e ıyorum ı ra ın 
bır Olke yaratılabileceği kanaatına Kalbim hır tan uzaktır. Hayatımda kat ve zahirdir . fstikl>ali düşünü. Matmazele karşı olan aşkı zaafa - Hayır, iki ihtimalden biri " 
tekrar vardık. da esrar yoktur. izce de malum· nüz . uğramıştır .. Ya Kralın istediği ranJevu Matına· 

Heyacanlı gençli~in alkış tufanı dur ki eğer Kral, tenezzülen beni Bu defa kafi cevap vermek sı. Richileu cevap veriyor : zel tarafından reddedilecektir. ( ki 
içınde yeni yapılmış bir ·onstıtüye itimatlarına ]ayık buluyorsa arada· rası Matmazel do" Lafayete gelmiş· H b'I k h k bu takdirde Kral kızacaktır ) veya 
girdik. Enstitü ershanelerinde, Türk - ayır, 1 a is, ergün me · hut bu randevu Matmazel tarafın 
terbiyesinin inkişafı hepimizi sevin- ki vttziyeti değiştirebilecek dünyada tir. O, sakin bir sesle şunları söy- luplaşıyorlar ... dan kabul edilecektir . ( Bu halde 
dirdi. Talebeden bir genç kız, Türk hiçbir kuvvet yoktur . lüyor ; - Peki, Kralın Matmazele kar· de Matmazel işlediği kabahatten 
Tarıhi dersi takrir adıyordu. Onu Richlieu şaşırıyor : - Ben vazifemi yapıyorum ve şı aşkını soğutmak için ııe yapma· utanarak kendiliğinden saraydan 
dinlerken işittıgımiz sözler Büyük - Evet kızım, eğer büyük bir yalnız Allahtan ve vicdanımdan e !ı ? . kaçacaktır ) . 
Şefı ve hepımızi mütehassis ettı. Kral bir insan itimat ederse o in- mir alabilirim 1 - Soğutmak mı, aslaal Bilakis 
Ti.irk kızı diyordu kı · ____ .._ ____ ..:ı----------~~-!llllO!'"'!!!"!"--""'!M~----~-· - Sonu Var -
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MILLl BANKALARIMIZ 

Memleketin en bÜY 
redi müessise 

Ziraat bank 

n :n )usumuzun .. 
~ teşkil eden ko 

ricik ve çok 
kredi müessesesi Türkiye 
yeli Ziraat bankasıdır: . 

Cumhuriyet idaresınıll 
sini yüz milyon liraya k•: 
masını kanunla tasvip et 
yük müessesemizin kir::.ı 
936 yılı pilançosunu ka .• 
mumi heyet müzakereJerill' 
lerde okuduk: 'cihan bub 
başka memlek~tlerde bin de 
kanın kapularını kapadıtı 
bu bankamız gibi mernl~ 
bucağındaki 300 den f aı ' 
ajansları ve memleket dı 
çok muhabirlerile berabt' 
ranı sapa sağlam ve .z~r~ 
tabilmek her babayıgrt h 
senin karı olmayacağın• ~ 

Bununla beraber ıne:r• 
Iüsünü sıkıntıya maru ı .

1 
'ofl 

için sermayesinin 21 1111 ~o' 
yüz de 3 faiz gibi masr;. 
fayet etmiyen az bir ge ırJ 
linde 15 sene vad~~e ib:t 
yinede çok kuvvetlı ıht 'f 
lan altında plançoyo kr~ 
den mühim bir muvaff ~ ı 
leketimizin bankacılık t~d:~ 
yük bir tekamülün eser1

1 Bankanın 2814 Nu: ~ 
ayırdığı 1 milyon Jiralık1 ı. 1. a , ... 
yat olarak 884,099 ır 
farından başka tahsili rnr 
zata karşılık 4,975,782 : 
ham, tahvilat, borsa fi• 

• eO 
dan kar kayt edilın•Y 
küsür bin liralıkta ayrı: 
lara malik olması b~ sle k ı 
len 130 bin küsur Irra 1 

1 • 5e 
beraber tahsil edi rnış ·ı 
dörtte birini, yani 7,~ ~

1 

bulan ihtiyat kuvvetıle el 
temel zararları sıkıntısı% 11 · ette~ yacak kudretli vazıy e 

1 b b.. "k nıüeSS şte u uyu· 
dığımız çok sağlam ve ~ek 
mellere dayanması ıne~e 
!et için cidden iftihara 
kemmeliyettir. d' ib 

Köylümiizün kre ık 
tenıin edebilmek, 61~ k 
kil ve tesisine muvaf adi! 
lunmak, Liverpol bulkad• 
köylümüzün ayı:ığ',."~.k ~ 
te cüınhuriyetin buyu .. 
essesesini her zaman ° 
cek bahtiyarlıklardır:ıııb 

Yine bankanın cll I• 
metinin kuvvetli yard!~ 

'k irı"'1 

lekctin ckonomı .. ıcot 

Yakın bir atide Turk de 
"' az faiı ve çok uzun r bi' 

temin edecek aıaınel ~t• 
tın• 

doğru adımlarını ~. ef• 
görmekle; köylünun dıfl' 
gösterdiği büyük yart~ 
çe genişlediğini seyr~~· 
riyet hükumetire ve be 
karşı sevgi ve sa)'i~ d 

k "ınkll" yaşamama mu ııll 
Milli bankalarım• ~ 

• 111t 
ne zenginleşmesı, rııt 

·ıı . . . S!inJeŞ mı etımızın zen~ 
1 

r 
her fert milli banka ;i 
ki bu paraların ke~ 01 
zanıanlannda imd3 1'cı11• . . çıtı ... 
ya sermayeshı~ı, edilfll 
artırmaya ta sıs ~s 

bindeki paradan fsr k' 
bilmelidir, milli b~1° ğ ı ı e 
sevgi ve bu say . 
şüncesi şüı hes~z. bı~ 
cudur. cnilletimı.:an 

1 
1. . .. l · c olrıı 
ı yet ı gos er mı,. l:Jrı 

ginlik kaynakları 0 

··ne 
larımız günden gu 

seli yor. ıJ,! 
Harbi1Jmumi sof1 le' 

k · ete kapayaca vazı'/ le 
muş olan Ziraa~. b~ııı 
yaratıp bugünku k 
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Ceyhan havalisin
de şiddetli dolu 

Ceyhan : 26 ( 'J ORKSÖZÜ 
\ıhabirinden ) - Ceyhan havali 
~de dün de yağmurlar devam et
~tir. Dün gece sabaha karşı Kır 
~ıt nahiyesine müdhiş dolu ·yağ
~ihr. Dolular iri fındık büyüklü· 

nde olmakla beraber bunlar ara· 
~a ceviz iriliğinde olanları da 
~ru··ıın·· ı·· us ur. 

Dolu tam on beş dakika devam 
~tııiş ve bütün evler akm•ştır. A
~ _çökmüş fakat ahırlar boş oldu. 
~r ıçin hayvanca zayiat olmamış· 

Göçmenlerin evlerl 

~ ~aber aldığıma göre Kırını! na· 
Yesınde yapılmakta olan göçmen 

!ıılerinin inşaatı ikmal edilmistir. 
Evlerin camları da takılmiş olup 

~ılnız iç ve dış .sıva işleri kalmış· 
~1.ki bu da bir kaç güne kadar bi· 
nlecektir . 

, Öğrendiğime göre Kırmıta ye. 
~d:.n 6 nüfuslu bir aile Romanya· 
&oçınen gelmiştir. Bu ailenin iaşe 

~'. ibataları Kırınıt nahiye müdürlü. 
<ii tarafından temin ve tedarik edil 
~İştir. Göçmenlerin hububat bider 

1
tri de ekilmiştir. Göçmen kardeş· 
ır hallerinden pek memnundurlar. 

Oruçlulara vakıt bildiren 

ıj. Bugün Güneş 6,31 de doğacak, 

1 
&le ezanı 11,44 de, ikindi ezanı 
4,21 de, akşam ezanı 16,34 de, Yat· 

:ı ezanı 18,5 de, imsak 4,45 de 
acaktır. 

l<açak boğma 
rakısı tutuldu 

S· Akkapu mahallesinden Ali oğlu 
Ulcymanın evinde dört kilo mıkda· 
~nda kaçak boğma rakı yakalanmış
r, Suçlu adliyeye verilmiştir. 

köyde hırsızlık 
1 Gökdere köyünden Mehmet oğ
u lialilin dün gece evine, Karaısalı
Qın l<ızıldam köyünden Aıap Halil 
0
ilu Hüseyin ile Güneri köyünden 
~lbıkalı .:ıüleynıan girerek sandık 
ı~e .. 

rısınde bulunan 96 lira parasını 

~ldıkları anlaşılarak suçlu Hasan 
,_3kalanmış ve adliyeye teslim edilmiş 
•e d' i , ığer suçluların de yakalanması 
~ın sıkı takibata girişilmiştir. 

IAN Sinemasında 

BU AKŞAM 
Senenin en büyük filmi 

( K.rım Harbi ) 
'.ı _( Beyaz Melek ) 
b evsımin en büyük en güzel ve en 
cyecanlı bir filmi olan ve mev· 

ı~tınun bir kısmı fstanbulda geçen 

( Kırım Harbi ) 
Ş BEYAZ MELER 
, ~heserini takdim ediyor . Bu hissi 
e heyecanlı filmi bütün sinema 

Severlere tavsiye ederiz.Baş rolde : 
( KAY FRANCIS ) 

(Kanunsuz 
2
Memleket ) 

istek üzerine bu heyecanlı film 
tekrar gösterilecektir 

l>ı;: -f< YAKINDA : Jean Kiepura 

( Aşk Güneşi) 
Nefis musiki filminde 

l>lkkkat: Sinema saat 8.5 
da baflar 

Telefon : No • 266 
8739 

)~ 
s te binlerce saygi, binlerce şükran 
~u_narken gayri ihtiyari dilimden dö
ı~1liiy11r: Ey yüce cümhuriyet •en bi-
3 ne kuJretler yarattın; daha ne 
ladetler yaratacaksın. 

H. Yetifkln 

Türkıôzll 

Bir tren faciası oldu 
Losancelos l Elaziz-Ergani hattında dün bir 

tehlikede tren yarın altında kaldı 

Şehrin üzerindeki 
dağ ikiye ayrıla

rak düşüyor 
Losancelos : 26 ( Radyo ) 

Şehrin yanı başındaki büyük dağ 
tedıici surette ikiye ayrılmakta ve 
yarısı şehrin üzerine düşmek tehli 
kesini göstermektedir . 

Dağın üstünde hasıl olan yarık, 
iki gün içinde 12 santimetre açıl· 
ınıştır . Bugün yapılan tetkikatta 
yarığın saatte bir santimetre açıl· 

makta olduğu tesbit edilmiştir . 
Losancelos şehrinin üzerine düş· 

mesi muhakkak olan dağ parçası· 

nın, iki milyon ton ağırlığında oldu· 
ğu da tahmin edilmiş bulunuyor . 
Böyle bir felaket halinde Los An

celosun en kıymetli mühteşem vil
laları enkaz altında kalarak mahvo
lacaktır . 

İmdad trenleri gönderildi 
Elaziz : 26 ( TORKSÖZÜ mu. 

habirinden ) - Elaziz-Ergani ara· 
sında dün öğleden sonra bir tren 

faciası oldu. Elaziz- Ergani büyük 
istasyonları arasındaki Gölcük Gezin 

Türkiye hakkında 
yeni bir film 

Ufa şirketi mümessilleri 
hazırlıklar yapmakta 

1 

arasında o saatta geçen katar yıkılan 
yarın altında kaldı. 

Elaziz-Erganiden imdat tren 
!eri vinçler gönderildi. insanca ve 
sair zayiat henüz malum değildir. 

İspanyadaki gö
nüllü meselesi 

Londra : 26 ( Radyo ) - Ge
neral Franko, Ademi Müdahaloı ko 
mitesine ispanyaya kontrol heyeti 
gönderilmesi hakkında verdiği ce· 
vapta gönüllülerin geri alınması 
takdirinde muharip hukukun tanın 
masmı istemiştir. General F ranko· 
nun bu cevabı reddedilmiştir . 
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Gök yüzü kapalı , hava rüzgarlı 
ve sağuk, hararet derecesi azami 
17 santigrat derece yağmur ibti· 
mali kuvvetli . 

Hayvan hırsızlıkları 

Sahife : 3 

Yurddaş 1 

Fıtra ve Zekatını Türk Hava 
Kurumu Adana Şubesine ver. Ve
receğin para Tayya·re Cemiyeti , 
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 malul kalan va· 
tandaşı sevindireceksin. 

1 

Kozanin Ilıcak köyünden Mus· 
tafa oğlu Süleyman Fekenin Taban 
yaylasından köyüne dönmekte iken 

dün gece Akç~lının garda boğaz mev 1 

kiinde gecelediği sırada meçhul bir 

el tarafından üç blş beygiri çalmış
tır. Suçlu ve hayvanların meydana 
çıkarılması için takibata girişilmiştir. 

ASRi SiNEMADA 
27 İkinci teşrin 937 cumartesi akşamından itibaren 

Senenin iki büyük ve yeni şaheserini birden sunar 

-1-
]O ~N CRA WFORD-CLARANCE BROWN'S ve dört büyük 

'Artistin iştirakile 

( S vem ek Yaşamaktır ) 
Sevenlerin.,, Sevilenlerin,,. Sevmek arzusunu hissedenlerin mutlak 

aşka kavuşmak istiyenlerin filmi ..... 

-2-
GERTRUDE MICHAEL -PAOL CAV ANGH tarafından temsil 

edilen heyecan filmi : 

[ Tehdit mektupları ] 
Bu film : Yalnız bir sergüzeşt filmi değil hissi bir aşkı, müthiş bir 

kıskançlığı perde üzerinde bütün açıklığile gösteren hakiki bir eserdir 

Los Ancelos ile Holivud arasın
daki büyük şosa şimdiden hükumet 
tarafından kapatılmıştır. Bunun ke· 
narına ikame edilen Jandarmalar 
borular vasıtasiyle yolcularını ha· 
berdar etmekte ve tehlike mahalli· 
ne kimsenin yanaşmaması temin o
lunmaktadır. Dağın altında bulu· 
nan Villa derhal tahliye edilmiştir . 

lstanbul : 26 [ TÜRKSÖZU 
muhabirinden ] - Memleketin sa
nayileşme hamlelerini ve sanayi mü· 
esseselerini tesbit etmek üzere ha· 
zırlanacak film için memleketimize 
gelen Ufa şirketi kültür filmleri re· 
jisörü ve teknik müdürü tetkiklerini 
bitirmişlerdir. Film 3000 metre u· 
zunluğunda olacak ve beş altı aya 
kadar ikmal edilecektir. 

, DİKKAT:Bugün gündüz 2,30 da:Umumi arzu Üzerine 

Ölmeden öldürü-1 Harp Kahramanları 

Altın yükseliyor 
lstanbul : 26 ( TÜRKSOZO Mu. 

habirinden ) - Altın fiatı bugünde 
yükselmekte devam etmiştir. Türk 
lirası 1098 kuruşa kadar çıkmıştır . 
Memleketimizde kağıd paranın ih· 
dasından beri Altın fiatının bu de
rece yükseldiği görülmemiştir . 

Bükreş Elçimiz dönüyor 

lstanbuı : 26 ( Hususi ) - Bük· 
rrş Elçimiz Hamdullah Suphi Tan· 
rıöver yarın ( bugün ) Bükreşe ha
reket edecektir . 

Bu filmden yüzlerce kopya çr 
karılacaktır. 

Uzak Şark harbi 
-Birinci Sahifeden Artan-

Kışın basmış· olmasile de mülteci 
Çinliler bozğun bir halde ölmekte. 
dir. Gerek açlığın ve gerek kışın bu 
bir milyon mülteci üzerindeki tahri
batı çok büyük hadiselerin patlama. 
sına sebep olacaktır, Seliihiyyettar 
mahfellerde söylenildiğine göre kati 
ve acil tedbirler alınınıyacak olursa 
yüz binlerce Çinli korkunç bir şekil
de ayaklanacaktır. 

Tokyo : 26 (Radyo) - İngiltere 
nin Tokyo sefiri, Hariciye nazırını 
ziyaret etmiştir. Bu ziyarette Şanğhay 
mevzuu etrafında gorüşüldüğü tah
min edilmektedir 

- , 
Vücudünüz bir tehlikenin yaklaştığını haber veriyor : 

Orip.! 
Hemen ASPİRiN; grip, soğukalgınlığı ve ağrıların emniyetli 

ilacı ASPiRiN alınız! Aspirin'in iyi tesirini pek az sonra 

görecel·siniz. 

ısrarla 

8-26 

20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur, 

Her .şeklin üstündeki EB markası aldığınız nıalın 
hal<iki olduğunun ve iyi !esirinin garantisidir. 

8615 

len bir bekçi ...- Moskova geceleri .._ 
Bekçi Mehmedin ailesi 

sevinç içinde 

Ceyhan : 24 (Hususi muhabi· 
rimizden ) - Ccyh~nın gece bek
çilerinden Timur oğlu Mehmet bun· 

dan yirmi gün evvel şehrimiz bas
tanesiııe gönderilmişti . 

Mehmed'in son günlerde hasta
hanede öldüğü Kaza içinde şuyu 
buluyor. Bunun üzerine burada bu
lunan akrabalarından birisi Konya· 
da bulunan kardeşine telgraf çeke· 
rek kardeşi Mehmedin öldüğünü 
bildiriyor. Zavallı kardaş büyük bir 
telaş içinde hemen trene atlayarak 
kazamıza geliyor. Tabiidirki bu a · 
damcağız yeis içinde, hiç soruştur· 
mağ: lüzum görmeden ölen karde· 
şinin eşyalarıni toplamıya başla· 
mıştı. Fakat işte tam bu sıradadır 
ki, Kazaınızdan Adanaya gitmiş bu 
lunan Komiser Kenan Sarıkaya ve 
diğer iki arkadaşı hastaneye de uğ, 
riyarak bekçi hakkında malumat 

Gerisi dördUncU sahifede-

,.. ., 
Alsarayda 

BU AKŞAM 

937-938 şaheserlerine başlıyor 
1 

Maça kızı 
PIYERBLANSAR 

MARGARITA MORENO 
Rus saray hayatının iç yüzünü 

gösteren harika film 
2 

( Maskeli Balo ) 
Gustav Fröhlichiıı güzel eseri 

devam ediyor 
MATiNELER : 

Cumarte~i 2,30 da 
Pazar 2 de 

DiKKAT : Karne Alsarayın kar· 
nesi ile Asride , Asrinin karnesi 
ile Alsarayda sinemaya girebilir
sınız . 

Telefon. 212 
8746 

------------------.;,,.-~-----

Sinema tam 8,45 de başlar 
Telefon 250 ASRI 

8749 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

Kawııı l'111.32U2: l\,ub11/ torılıı : /16/ /'JJ/ 

DÜNDEN ART AN -
1 - Zirai ve ticari portföyünü Türkiye Cüm'.uriyet Merkez Banka· 

sına reeskont ettirmek. 
2 - Kıymetli kağıtlar portföyü mukabilinde Türkiye Cümhuriyct 

Merkez Bankasından avanslar almak, 

3 - diğer Bankalardan muhtelif şekillerde krediler temin etmek. 
4 - Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine kadar lktisad Vekaletinin 

ve dahl fazla5ı için icra Vekilleri Hey~tinin kararile imtiyazlı, ipotekli 
veya basit tahviller çıkarmak, 

5 - Dış piyasalarda lktisad Vekaletinin tasvibile mutad kredi yol· 
!arına gitmek veya İcra Vekilleri Heyetinin kararile ledelicab (4) üncü 
benddeki tahvillerin ihracını ve sürümünü temin etmek. 

Madde 23 - Banka zirai m~hsul ve hayvan sigortalarile bu kamın 

hükümlerine uygun olarak yapmağa mezun bulunduğu muamelelerin em
niyetile ilgili diğer sigorta teşebbüslerine girişebilir ve bu gibi teşebbüs· 
!ere iştirak edebilir. 

FASIL : VI 

/lank11nrn idııre ı·e ııwrakabesi rıltıııdrı /111/ıınaıı ıe,ckküller 

Madde 24 - 2834 ve 2836 numaralı kanunların hiikümlerine göre 
kurulmuş ve kurulacak Tarım Kredi ve Satiş Kooperatiflerile birlikleri 
Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasının kontrol ve murakabesi altında
dırlar. 

Banka, muntazaman yaptıracağı muarkabe neticeleıini lktisad Vekille· 
tine bildirir. Bu murakabe lktisad Vekaletinin umumi mevzuatı dahilin· 
de kendi teşki!;ltile yaptıracağı murakabeye mani değildir. 

Madde 25 - !stanbul Emniyet Sandığı, Türkiye Cüıııburiyeti Ziraat 
Bankasına bağlı hükmi şahsiyeti haiz ve mezkiir Bankanın murakabesi 
ne tabi bir müessesedir. 

Sandığın müdür ve murakıbları Ziraat Bankası umum müdürünün 
inhası ve idare meclisinin teklifi üzerine iktisat Vekaletince ve müdür 
muavinleri ile muhasebe müdür ve murakıb muavinleri umum müdürün 
inhası üzerine idare meclisince tayin olunur. 

Sandığin bütçesi Türkiye Gümhuriyeti Ziraat Bankası idare meclısi· 
nin tasdikından sonra tatbik olunur ve bilançosu Ziraat 13ankası U;num 
Müdürlük ve idare meclisinin tasdik ve tasvibinden sonra İktisad Vekıi· 
letince Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Umumi Heyetinin tasdikma 
arzedilir. 

8303 (SONU VAH) 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

~-----

CiNSi 
Kilo Fiati 

En az 
s. K. 

En çok 
A.. s. 

Sntılnn miktar 
Kilo 

Kapım alı pamuk 
Pıyasa parlağı ,, -27;;----ı-----ıı-------
Piyasa temizic---'

1
'-, ---ı-...,,a-=ı---l-----

1 
iane 1 - --- ----

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 38,50 

Y A P A GI --------

Beyaz 1 1 --=-=s· ;..,--h ---- 1
------ıya 

ÇIGIT 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

.. "Tohumluk,, 2,75 

!i U B U B A T 
·-nB~uğ~d~a-y--K~ı~b-n_s __ - _- _- _-_-_-:-,....:...:--=. 1 

,, Yerli 3,5~-- __ _ 
,, Mcntane 

Arpa ----1 Fasulya ------· Yulaf 
--=o~--------·-elice 
Kuş yemi 

Türksözü 

Adana inhisarlar 
ğünden: 

Başmüdürlü-

Potas güherçilesi ticareti ya
pan tüccar ve esnafa 

ilan 124 

2441 sayılı kanunla Devlet inhisarlan altında potas gijherçilesinin 
alım ve sat.imını yapan tüccar ve esnaf aşağıda yazılı hükümlere göre ha· 
reket etme~e mecburdurlar : 

1 - Ellerinde (JOtas gühreçilcsi bulunan tüccar ve esnaf bu ilanın 
neşrinden itibaren bir ay zarfında bir beyanname ile ve a~ırı ayn göste
rilmek üzere ilanın neşri tarihinde ellerinde bulunan veya sıpariş edilmiş 
olan potas gühreçilesinin cins ve miktarını her )'erde inhisarlar idaresine 
bildireceklerdir. Tüccar ilanııı neşrinden evvel sipariş etmiş bulundukları 
gühreçilenin sipariş ve siparişin kabul vesaikini de inhisar idaresine gös· 
termeğ'c ve musaddak bir suretJerini vermeğe mecburdurlar. 

2 - Potas gühreçilesi ticaretile meşğul olanlar bu ticareti yapabil· 
meleri için inhisarlnr idaresinden birer rnhsat tezkeresi almağa mecbur
durlar. 

3 - Bu ilanın neşrinden itibaren bir ay zarfında beyanname vcrmi
yen ve ruhsat tezkeresi almayanların ellerinde bulunacak potas gührcçi· 
lesi kaçak itibar olunarak müsadere edilecek ve haklarında kanuni ta· 
kibat yepılacaktır. 

4 - Potas iÜhreçilesi satan tüccar ve esnaf aldıkları ve sattıkları 
gühreçilenin miktarını ve nereden alıp kime sattıklarını gösterir bir def· 

___ I ter tutacak ve bu defteri her an inhisar idaresi memurlarının mürakabe. Keten tohumu 
Mercimek 1 · sine hazır bulunduracaklar ve bu maddeyi ancak kullanılacağı şekle göre ya 

ı~-~~--~--~---U~N-----~-~-----~ mahal6 sıhhat veyahut sanayi müdürlükleri tara~ndan tasdik edilmiş ve· 
Susam 

D 
--------• sika verecek ihtiyaç sahiplerine satacaklar ve bu vesikaları da, talep vu 

ört yıldız Salih ı 650- 725 M - kuunda inhisar memurlarına göstermek üzere saklayacaklardır . 
,_ _ u~ç;;-:--."-:--~" ..,.,.-~----1 625 :ö -:; Dört yıldız Doğruluk :-6-50___ 5 - Potas gühreçilesinin memleketin bir tarafından diğerine nakıli 
-5 ~ üç ,, ,, -60~0·--- için inhisarlar idaresinden bir nakliye ruhsatnamesi alınması ve gühcr-
_g ~ ı Sımit it -- 9 00---• çilenin sevkedildiği mahalle vardığında bu ruhsetnamenin mahallindeki 
~ ~ - Dürt yıldız Cumhuriyet - 675 inhisar idaresine tevdiiJ mecburidir. 
f' c>' üç " it , -

625 Tezkeresiz nakledilen potas güherçilesi 2441 sayılı kanun hükümle· 
Simit " ----:------=----------• rine göre evvelenıirde inhisarlar idaresince zapt ve müsadere olunur, 

Liverpol Telgraftan Kambiyo ve Para DİKKAT : 
26 / 11 / 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

anıinı Pene 

! ı... Kanun vadeli 
4 1 55 -,.l;::-ırc--ı :----:------1 \ 4 

1

50 __B•l'!şmark - 1- 98 i 
4 56 

Frank ( Fransız ) - 23- 57 

Hazır 

- Sterlin ( ingiliz ) 624- 00 
3_ 87 Dolar ( Amerika ) 80 12 

Mart vadelı 

Hint hazır 
Nevyork 7 88 Frank ( İsviçre ) ----- 1 

-------,ı' 
Tür sözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 

l
bedelı d eğişmez yalnız postn masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye mürn

cnaı cdılmelid i r . 

Ölmeden öldürülen 
bir bekçi 

- Uçuncü sahifeden art sn 

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık

mazda dört odalı mubah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

lstiyenlerin idaremizd~ Fuat 
Nabiye müracaatları . 

c. 

Seyhan Vilaye
tinden : 

Vilayet ve Nahiye merkezlerin· 
de çalıştırılmak üzere köy işl tri için 
35, 40 lira ücretle katipler alınaM 
caktır. 

Orta mektepten mezun olanla
rın evrakı miisbitelcrile Vilayete mii 
racaatları. 8748 

------····------
Seyhan Kültür Direktör
Jüğünden: 

6 - Potas giiherçilesi tedarik etmek isti} en toptancı liiccnr her de· 
fasında idaremize müracaat etmelidirler. Gühreçile ya idaremiz tarafın· 
dan veya hariçten celp için müsade edilecektir, 

7 - Birinci madde mucibince verilecek beyannamede cins ve mikta
rı gösterilecek elde mevcut güherçile ile bu ilanın neşrinden evvel sipariş 
edilmiş veya bundan sonra verilecek müsade ile getirilecek olan potas 
güherçilesini vürudunda beher kilosu ve kesri için bir kuruş inhisar resmi 
alınacaktır. 8747 27-30 

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 . 

KAYA DELEN 
KAY ADELEN su-
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

lan ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KA YAD ELEN gazozlarını alırken ~işf'lt>rdeki kırmızı ( KAY ADE· 
LEN ) tapalarına dikkat r:dirıiz. KAY ADELEN Tran~itlcri; Mersin ve 
Adana KAYADELEN depolarıdır. Büyük damacanalar: 100 kuruşa ev
lerinize gönderilir. 

1 
Mcnbndan Kayadclcn nakleden vagonlcıı lıcr :-;cfcıc.1c Kayildclcn suyu ile 
yık;ınmoktadır . 8495 78 :...:.;.;.;.,;m.;.;-.;.,;,;,;,;.;,;,...;... ______ ..;.;.;.;. ____ ..... ______ , ___________ .....,.._. __ 

- or. Muzaffer Lokman -
• 

27 Teşrinisani 

Sayın abonelerimize 
Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın a~ 

nelerim1zin gazetelerini mu~tazaman alabilıne 
için yeni taşındıkları ev adreslerini n1atbaaJ1J

1 

bildirmelerini rica ederiz . 

!Matbaacılık 1 1 Gazetecilik 

Mütenevvi renkli 
ber türlii tab işlerinir.i 

ançak Türksözünün oto 
malik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

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

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 
Kiitüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa.. 
nız kitaplarınızı Türk
sözüniin mücellithane· 
sinde yeptırıuız. Nefis 

.--------- -

1 LAN 
* 

A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 

GAZETE 

r '/C tJ 
bir cild, ren~. ı de , 
bir kapak bolge r' 
cak Türksöıüode 
pılır. 

Resmi eurak, k 
veller defterler, çe , ıa 

karneler, kağıt, 
b"luııııı 

kartvizit ve 1 ıcıs' 
tab işleriniz, en fı 

n' 
bir zamanda en ·f 

. ld zarı 
bır şekl e ~" .. de>' 
rufatla Türksozun 

pılır . ba' 
TürksözÜ rnat b• 

sı "Türksözünden" 
ıett 

ka her boyda ga 
mecmua, tabeder. 

-----------··-----------------

Maden kömürlerimiz geldi 

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

trasit Maden kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude yere ~· 
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins köm'irlerine her cihetle rekabet etıne 
tedir. 

Duman ve koku neşretmez. bir kcrre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında Ali Rıı9 

Kelleşeker. 

SAH 

---------------------------8-64_1 __ :~ 

/ 

istiyorlar. Tuhaftır ki, komiser Ke
nan ve arkadaşlarının hastaneden 
aldıkları cevap şu oluyor : 

lıkckullar için muktazi beheri 9 
lira muhammen bedelli 100 adet 
talebe sırası ile 7 lira muhammen 
bedelli 10 adet yazı tahtasının i. 
mali 937 senesi birinci kanunun 1 
inci çarşamba günü saat on birde 
vilayet daimi encümeninde ihalesi 
yapılmak üzere ~çık \!ksiltmeye ko· 
nulmuşlur. 

Hastalarını her giin eski ınuayene hanesinde ' 
- Bekçi Mehmet sağdır ve gün 

geçtikçe sıkhatı salah bulmaktadır. 
Bu haber üzerine, Konyadan gc· 

len kardaşına derhal telefonla Meh· 
medin sağ olduğu baber verilmiştir. 

Uzun senelerdenberi Ceyhanda 
bekçil ik yapmış olan ve muhitinde 
kendisine karşı bir sempf\ti uyandı· 
ran Mehmedin yeniden hayata dönü· 
şü kendisini tanıyanları sevindirıni~
tir. 

Mehmede ve beyhude yere bir 
kaç gün acı çeken ailesine geçmiş 
olsun deriz . 

Bugece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczaııesidir 

isteklilerin şartname ve nümune
sini görmek için her gün maarif 
idaresine ve muhammen bedel iize 
rinden 7,5 teminat akçalarilc de 
ihale gün ve saatında vilii} et daimi 
encümenine başvurmaları ilan o· 
lunur. 

14-19-23-27 8711 

Kiralık hane 
. Beş Kanunusani mektebi yanında 

itfaiye sokağında 125 numaralı ev

de iki oda kiralıktır. Taliplerin f da
rehanemize müracaatları. C. 

kabul ehnekted r. 

Bütün dünyada şöhret kazanan 
--= 

iz marka 
Motor, Amortisör, ldrolık fren, Mafsal Y AGLARILE radyator lehimi 

temizlcrncğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. 

Ş. Rıza İşcen Yeni Mağazada 
Satılmaktadır - Belediye civarında, Adana 

7967 77 

____________________________ __;3~1~6 _________ _.,,-/ 

Umumi neşriyat miidüıii 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


