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YARIN HATAY BAYRAMI 

asla ya
' naşmıyacağını söylüyor 
Franko sulha 

l İhtilalcıların reisi kim 
1 tavassut tekliflerini 

olursa olsun 
reddediyor 

------·------
Burgos : 27 ( Radyo ) - General Franko Havas ajansının Hususi Mu

habirine beyanatta bulunarak demiştir ki;lrademi harple kabul ettirecejtiıu. 
Hiç bir müzakereye giıişmiyeceğim gibi tavassut tekliflerini de reddediyo· 
rum . Valansiya hükumeti ile her ne şekilde olurst olsun bir uzlaşma yap· 
mıyacağım . 

tayhlar yarın istiklal bayramla-
1 

Kamutayda Fransadaki gizli teşkili
ru büyük feza hürle kutlayacak Dünkü müzakere tın 6000 izası varmış 
tk:Fr':'nsız delegeleri arasında seçi· 
aıt bır tefsirden ihtilaf çıktığı yalan 

tay bayramında bulunmak üzere şehrimizden 
bir çok Hataylllar dün Antakyaya gitti 

A.ntakya ve lskenderunda kut 
01an büyük Hatay istiklal 

i· a bulunmak üzere evvelki 
~4n şehrimizden bir çok Ha. 
knta~ yeye gitmişlerdir. 
,Ya : 27 (Türksözü muhabi

'ı;~ '.arından sonra yapılacak 
Ilı lal bayramına bütün Hatay 

~ 

Caddeler, binalar, süslenmiştir. 
Gerce intihap Şubat veya Martta ya· 
pılacak ise de nüfus işleri şimdiden 
ciddi surette harekete geçmiş bulun
maktadır. 

Gerek mülhakattan ve gerek 
şehirden nüfus dairesine gelen mek· 
lOrıı muamelaıının çoklugu ve rama. 
zan münasebetile gündüz deva . la-

RiYE MUAHEDESi 
\sd·k' * ı meselesinin bu kadar uza-

ması endişe uyandırıyor 

tiye Ali Komiserinin ünvanı 
Büyük Elçi olacak 

l t7 ( TÜRKSOZO muha· 
. 1. Suriye ~ Fransa mu. 

•tsct· ~c, · ık işi ımıd ıkça gerek 
., ekse ~iyasi muhafil ara

' i lclckkiler mevcut bulun. 

1de · • ·ııı· nın lasdık cdılcccğıne 
1Ycccğinc d•ır l'Misten 
ıaı 

teı 'erler gclmcktedır. 
,.,~n hir habere göre, mu
I Ye cncumenıııdc okun· 
Ji} I 

ııı, :1. mrlddcler hakkında 
ı ~~- ıhııy;ıç göıüldüğünen 

krar meclise iade edil-

'• "•<1 't. va muahede dosyası 
tkı· ~ tekrar encümene td· 

ıt B 
f-ıı d u hesaba gore, mu· 
nbeı· evre de lastik edilme-
~ 1clir. 
~ıııı 
•• •erın Unvanı 
""en· 
·~ & ın Fransız meclisinde 
, ~ ~Onra, Yüce Komisr Kont 
~4 nvanı « Fransa sefiri " 
l'ıııı~".vanın Mandanın so-
1 ~· s~ . icab ederken, mu· 
1 1,,.1~ın1 müteakip yapılma· 
~ 1 inesi, Fransanın Suri· 

("lıı,~::cliği iyi niyetin bir· 
~~lıı dır. 
\ 'l.ı ht rn•murları 

~azeı . . b" k . ,1 esının ır mevsu 
~ek dığı havadise göre 

~ıt; Kont dö Martel Su· 
ıt a:cıc_n devairi hükümet· 
1 ~~ alıyellerin adedini ve 

Stcrir bir cedvel talep 

~~kG 
ctv melinin bu t<1lcl>e kar· 

"Pta ekalliyetlere men, 

sup meınureynin adedinin halkın ekse
riyet unsuruna nispetten pek fazla 
bir miktarda olduğu bildirılmiştir. 
Taleb edilen cedvelin veriıdığ'İne da
ir bir haber a ' ınmanıışlır. 

Gazetelere serbesti verildi 

Beynıt : 27 [ Hususi J - Son 
hadiseler dolayısilc' malı ili hükü
mel gazetelere, hükıimetın resmi 
leblig-lerinden başka havadis yazılma. 
masını bildirmiştir. 

Yiice komiserin yeni bir karar. 
namcslie, bu karar ılga cdılmış ve 
gazctcleı in lam bir serbesti ile hadi
se hakkındaki düşücclerini yaımalaıı 
ilan edilmiştir. 

Yugoslavyada 
seylaplar 

Belgrad : 27 (Radyo) - Sava 
nehrinin suları taşmaya devam et 
mektedir. Bugün de suların beş san. 

timetre daha fazla yükseldiği haber 
alınmıştır. Yirmi dört bin hektar 
arazi su altındadır. Bir çok köylerin 
ancak damları suların içinde görül. 

ınektedir. Köyler arası irtibat kesil· 
ıniştir. Binlerce kişi açıkta kalmıştır. 
Suların hücumünden kendilerini kur. 
taranlar vagonlara iltica etmişlerdir. 

Hükümet acil tedabir ittihaz etmek 
tedir. 

rının çokluğu yüzünden nüfus dairesi 
geceleri de çalışmağa başlamıştır. 

Bazı ••Ylaları 

Hatay seçimi arfesinde bazı nahoş 
şayialar çıkar•lmaktadır. Bu da: Güya 
Türk-Fransız delegeleri arasında in· 
tihabata dair maddelerin tefsirinde 
ihtilaf çıktığıdır. 

Bu haberi bilhassa Şamda çıkan 
Fransızca Lezeko gazetesi yazmakta. 
dır. Mezkur gazetenin bu hususa da· 
ir olan yazisı aynen tercüme edip a· 
şağıya alıyorum: 

iskenderun-Arap ajansı- Tatbi· 
kinde büyük bir ehemmiyeti olan lıir 

ıhtilafı nazar Prensipi Fransız ve Türk 
saliihiyetdar makarnalı arasında ta· 
haddüs etmiştir. intihabata dair mad
delerinin tefsirinde Fransız makarnalı 
Arap ve sair unsurların yalnız kendi 
unsurları lehine rey vereceklerini ve 
Türk salahıyetdar makarnalı da her 
bir unsurun gerek kendi ve gerekse 
sair unsurların lehine rey vermekte 
serbest oldukları tezini ileri sürmek-
tedirler. 

Komşu Bulgar 
Devleti ve milleti 
Bulgar matbuatı ve şef

leri ne diyor ? 

Normalizasyon keyfiyeti yine ha
raretli ıııünakaşalarıa yol a~· nıak ıs
tidadındadır. Bundan evvelki bülte
nimizde Adliye Vekili Gaspodin Og . 
niyanof'un makalesile ona cevap teş

kıl eden Mir :gazetesinin yazısından 

bahsedilmişti. Bu gün hükumetin or
ganlığını yapan " Dnes ., gazetesi 
" Açık gôrüşelim ,, adlı bir başma-

ı kale neşrederek Bulgar milletinin haya
li ve ruhi temayüllerinin ~devlet ida
resinde hakiki bir demokrasinin tees
süsünü icabettırdiğini; otoriter bir 
devlet şekli kurmak istiyenlerin bu 
cihetleri nazarı itibara almadıkları 
için muvaffak olamadıklarını ve bu 
yurdu normal bir duruma sokmak 
azminde bulunanların ise memlekette 

Hakiki bir demokrasi Nasyona. 
lizm yaratmak istediklerini kaydet
tikten sonra " Mazideki fena itiyat
yadların hasıl ettiği kötü bir kanaate 
göre demokrasi deni lince mutlaka 
partizanlık anlaşıldığından ve daha 
ileri gidilerek memlekette halkı sı
nıflara ayıran bir idare şekli telak· 
kisi hasıl olmuş bulunduğundan ke
limeyi nasyonalizme tahvil etmek 
lazımdır . ., demektedir . 

- Gerisi ikinci sahifede -

Ankara ; 27 [ Telefonla ) -
Büyük Millet Meclisinin bu günkü 
toplantısında Devlet ormanlarından 
köylülerin intifar hakkı kanununa 
ek kanun layihasının geri verilme: 
sine dair Başvekalet tezkeresi okun 
muş ve kabul edilmiştir. 

Amerikada 
masraflar 

kısıldı 
Vaşington : 27 (Radyo) - lk· 

tisadi yniyet fenalaşmakta devam 
ediyor . işler gittikçe azalmaktadır. 
Bir çok sanayi erbabı, tacirler işçi

lerine yol vermişler ve iş saatlerini 
azaltmışlardır. 

Herkes masrafını kısmaktadır . 
Borsada B. Ruzveltin " Nev Deal • 
denilen yeni sistemine göre takibe. 
dilen siyasetin akim kaldığı söyle· 
nıyor. 

Efkarı umumiye B. Ruzveltin 
~imdi iş adamlarile birlikte çalışma
ğı temine uğraşmakta haklı olduğu 
mütaleasındadır. 

Beyaz saray nıahafilinde;B. Ruz 
veltin büyük, küçük sermayeye düş
man olduğu reddedilmektedir. Ma
mafih B. Ruzvelt esas prensipini 
terkdmiyecek, 932 senesindeki iç· 
timai sefaletlerin tekerrür ıtnıesine 
meydan vcrııııyec~ktir. 

F rausa lngiltere 
1 

Alınanyanın, Orta Avru- 1 

pada İ {tisadi ve askeri 
serbesti taleblerini red 

edecekler mi ? 

Paris : 27 ( Radyo ) - Başve
kil Şotan ile Hariciye Vekili Delbus 
yarın öğleden sonra ( bugün ) Lon· 
draya hareket edeceklerdir, iki dev 
let ricali, Halifaks'ın Hitlerle yap· 
tığı görüşmeler intibaları etrafında 
ve Cenubi Afrika ile ispanya me· 
seleleri üzerinde lngiliz Başvekili 
Çemberlain ve Hariciye Nazırı E
den ile görüşmeler yapacaklardır. 
buradaki selahiyettar mahafıl; Alman 
yanın da Orta Avrupa iktisadi ve 
askeri bir serbesti istemesine dair 
Hitler teklifinin, Avrupa durumunu 
karıştıracağından gerek Fransa ve 
gerek lngiltere tarafından kabul e· 
dilmesi şüpheli görülmektedir. Bu 
mahafil, Hitlerin arzusunun isaf 
edileceğini beyan etmemektediı ler . 

Va~ington : 27 (Radyo) -
Almanya, Amerika b i r 1 e ş i k 

Dün daha bir çok yeni vesikalar 
meydana çıkarıldı 

Parls : 27 (Radyo) - Fransız 1 
polisi, Fransa Cümhuriyetini devir. ı 
mek ve diktatörlük idaresini tesis 
etmek :':!lelile. meydana gelen gizli 
teşekkulun suı kasd teşebbüsünü or· 
laya çıkardıktan sonra, seferber bir 
vaziyete geçmiştir, Bütün hudutlar 
büyük bir takip altında ve şüpheli 

insanlar ~~z :hapisinded!r- Bu gizli 
harp teşkılatın.n daha hır çok mü
him vesika ve planları elde edilmiş• 
tir . 

Bu gün Parisin tanınmış sima !a
rından daha 16 kişinin tevkif edildi· 
söylenmektedir. 

Paris : 27 (Rıdyo) - Suikasd
çıların tamamen meydana çıkarılması 
için araştırmalara devam edilmekte· 
dir . 

Eski bir naıır bu gün nezaret 
altına alınııııştır. 

Öğleden sonra iki mutemed ya· 
kalanmıştır . Bunlar askeri kışlalar· J 
dan silah çalmak için suikasdçı şe. l u gizli teşkılatın altı bin asıl 

azası oldujl'u da meydana çıkmıştır. 1 beke tarafıııdaA- memur edilmiştir. 

Sovyet ve İngilizler Çin
lilere yardıma başlamış 
Japonlar şiddetle protestoda 

~~~~~~~~~ 

Çine Sovyet 
tayyare 

Rusyadan daha 
gönderilecekmiş 

160 

Bir Japon nöbetçlel 

Şanghay : 27 ( Radyo ) - ja. 

ponlar, lngiliılcrin Çinlilere büyük 
miktarda:silah ve cephane vermekte 
olduğunu söylemektedirler . 

Söz söylemeğe selihiyettar bir 
Japon Ceneralı, bu hal eğer böyle 
devam edecek olursa Çin;:Japon ha. 
diseleri durulacağı yerde bilakis teh· 
likeli bir şekil alacaktır Diyor . 

Şanghay : 27 ( Radıo ) - Ja· 
ponlar lımana mal çıkaı an bir lngiliz 
gemısini faaliyetten menctmışlerdir . 

Londra : 27 ( Radyo ) - Uzak 
Şaı k hadiseleri etrafında son alınan 
malumata göre Sovyetler, Çinlilere 
" 160 ,. tayyare göndermek için ha· 
zırlıklarda bulunuyorlar • 

Belğrad : 27 ( Radyo ) - Lon. 
dradan gelen en son haberlere röre 
Japonyada pek yakında ikti$Adi bir 
iflasın baş gö~tereceti k, vvetle tah · 
min edilmektedir . 

devletlerine müraçaat ederek, Al· J A k • M k 
manyanın orta Avrupadan istifade · rap OngreSI e -
edemiyecek şeklinde olan Amerikan k d İ } 
telakkisinin bozulmasını ;ve Alman e e Op anıyor. 
hükümetinin diğer ~evlctler gibi or-ı -

ta Avrupada tam bır serbestiye sa· Şam : 27 [ rORKSôZO muba· 
bip olması hususunda Amerika bir· 1 b' . d J H • . 

ınn en - ac mevsımı esnasın· 
leşik devletlerinin de müzaharctte da Mcklcede bir Arap kongresi ku· 
bulunmalarını istemiştir, rulması için Mekke - Şam - Bat· 

Londra : 27 (Redyo) - Havas dal ve Kahire arasında muhabere. 
aıansından: Alman-lngiltere görüş- ler olmaktadır. 
melerinde v~rsay muahesinin değiş- H I · ı icaz Kralı bnissuud kongre· 
tıri mesi için yeniden bir toplantı nin Mekkede yapılmasına müsaade 
yapılacağına dair olan haberlere kar etmezse, kongre Bağdatta topla· 
- Gerisi dlSrdUncU ••hltede- nacaktır. 

~ 



!ıhaife ; 2 

ESKi DEViRLERDEN YAPRAKLAR 

Bütün 
la 

ömrünü k n ... - .... 
• hükümdar 

• Ki Di ? • ------. ------
B azı basta ruhların zan ne tik 

)eri gibi zamanımızda has-

talıkların nevi hastaların sayısı art

mış değildir. 
Ceçen yüz yıllardan kalma e· 

serlere bakıpta o devirde doğma. 
dıklarına teessüf edenler hiç şüphe 
yok ki yanılıyorlar 

Eski adamlar daha sağlam, da· 
ha metindi diyenler, bu kanaatlarını 
kuvvetlendirmek için müzelerde, ai
le kolleksiyonlarında bulunan ağır 
zırhları gösterirler. 

Hakikatte eski devir adamları 
ağırlıklarına rağmen bu zırhları ta 
şırlardı. Fakat, şunu da unutm~ma. 

lı ki kaplumbağa kabuğuna benzi· 
yen bu kaplara giren muharipler, an. 
cak at üstünde maharet gösterebi 
liyorlardı. En büyük yükü de altla 
rındakı zavallı hayvanlar laşıyorlar
di. Zırhlı adamların yaya yürüyüşleri 
de, sudan çıbm bir istakoz yürü
yüşünden pek farklı değildi. 

Tetkik nazarımızı biraz daha es-
' ki devirlere doğru çevirirsek'göre
ceğimiz şeylerin pek'o kadar cesaret 
verici olmadıklarını anlarız. 

Büyük (Sesotris) üç bin bu kadar 
sene eyvel tehnit olunan mumyasını 
1881 de (Maspero) mezarından çı 

karıldı. En büyük alimler tarafınan 

tetkik olundu. Mumya. bu . alimlere 
anhttı ki, Allah gibi sevilen tanı)an 
bu hükumdar müzmin bir hastalığa 

müpteladır, Ve ömrünü kaşınmakla 
geçirmiş, bir gece rahat yüzü gör
memiştir. 

Biraz haha on on iki bin yıl e 
veline ıkarsak, müstahasat alimleri. 
nin tetkiklerinden ecdadımızın pek o 
kadar gıpta edilecek halde olmadık

larını görürüz. 

Eski escrlet bulmak için ya plan 
hafriyktta tesadüf Pn bir çok k mik. 

!er çıkarılmıştır .. Bunlar yırtıcı hayvan

lardan sisten kar tiplerinden ve ya 
ne in taşmasında, dağlarn he· 
yalarında kaçan zavallıları mahkum 

lan hatıra getirir 

Bu tedavi usulünün içtimai ba. 
kımdan bir ifadesi vardı; hakiki 

hastalar ölnı ·kte gecikmez ve ırk isi tifasıda lendi kendine yapılmış o 
lurdu. 

Komşu Bulğar dev· 
leti ve milleti 

- Birinci sahifeden artan -

Gezeteye göre sosyal - Politik 
tiır ilim ıla!ile demokrasinin yerine 
kaım olan Nasyonalizm , halkı sınıf
lara tefrik etmediği gibi icral, teşrii 

ve adli kuvvetlerin mukadderatını 
da meclıs reylerinden doğacak olan 
aritmedik neticelere ve ekseriyetlere 
d~ğil, idare kabiliyetini inkişaf ve 
tekemmül et tirecck kabiliyetli ve 
salahıyetli ekserlyetlere tevdi etmek
tedir. Binaenaleyh; yapılmak istenen 
şey budur ve bunda ne diktatörlük 
ve ne de otoriter bir idare şekli 
ınevcu; olmadığından akıtılan tiınrah 
göz yaşlan da fazladır . 

Halk gerek belediye ve gerek 
Mebus intihaplarında reylerirıi kul
lanacaktır. Bu, anayasa mucibince 
hn:lisinin hakkıdır . Fakat devlet 
• 
ayni zamanda meşruti bir devlet 
olduğundan ve başında pek tal:ıii 

olarak bir de hükümdar bulundu
ğundan devlet reisi adli ve icrai 
kuvvetleri tayin etmek hakkına 
maliktir . 

Bu cihet ele ana yasaya tama· 
men uygundur. Hal böyle ikeıı bu 
meselenin münakaşa yeri matbuat 
değildir. Bu hususta yazı yazmak 
istiyenleriıı Nasyonalizmin bir mem
lek<'le yaptığı faydalardan bahset
meleri hakiki vatanseverlik olacak
tır . 

Gazete bundan sonra Bulgar 
Nasyoııalizminin ihtiva edeceği pro 
gramırı kısa bir hülasasını yapmak· 
tadır : 

- Hükumet Nasyonalist bir 
hükumet olacaktır . Çünkü Nasyo· 
nalizm bugiirı asrımızın idare , sos
yal ve polıtik sahalarda en uygun 
olan idare şeklidir. Bu sayede mil-: 
let kendi kendisinin efendisi olacak-

Türksözll 2~ Teşrinisani 
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• 
~ ....................... -.-.............................. , ......... _ ........... , Talak Kulesı 
Mersin yolile pa
muk ihracatımız 

Aldığımız malumata göre, Mer
sin yolile harice ihraç ettiğimiz böl· 
gemiz pamuklarımızın ihracat mev· 
simi başlangıcı olan Eylul 937 den 
beri 707 368 kiloyu bulduğu anla. 
şılmaktadır. 

Bunun 376060 kilosu Alman
yaya, 11001 kilosu Çekoslovakyaya, 
246274 kilosu ltalyaya , 40202 ki
losu Japonya ya, 33831 kilosu da 
Polooyaya ihraç edilmiştir. Bu mik
tarın tutarı 311248 liradır. 

Şehrimizdeki Al-
• man tayyaresı 

Evvelki gündenberi şehrimizde 
bulunan Daavoe markalı Al · 

man tayyaresi dün de havanın bo 
zukluğundan dolayı uçamamıştır . 

Bu tayyare Halepten gelmişti , 
Ankaraya gidecektir. 

tır. partilerin değil, kendi milletinin 
bir ferdi olduğunu hissedecektir. Nas
yonalizm sayesinde milli çalışmayı 
profesyonel kurullar halinde organi· 
ze ederek bunlar arasında sıkı bir 
ahenk tesis etmek suretile milli eko. 
nomiye haiz vereceğiz ve bu yüzden 
tahaddüs eden veya etmiş bulunan 
sosyal anlaşmazlıkları bertaraf ede· 
ceğiz. Nasyonalizm kapitali teşvik 
eder ve memlekette yaratmak kud· 
retini doğurur. Pazarların sarsıntıla 

rına karşı kollektiviteyi korumak 
için müdahale eder; esnafa, zınaat
çiye ve ameleyi himaye eder ve tek 
bir vatandaşın bile ekmeksiz kalma
sına tahammül edemez. Nasyonal 

devlet, köyü ekonomik bakımdan 
kuvvetli yapan devlettir. Bunun te· 
mini için köye bütün kültürel ve e 
konomik şeraiti bahşeder. Kadına 
devlet idaresinde hak vardır. 

işte biz bunl~rı yapmak emelin· 
deyiz ve hakiki vaziyetile Bulgar 
realitesi bunu icabettirmektedir. Biz, 
bu ciheti, yarın, parlamenter bir şek 
le sokmakla partisiz bir teşrıi kuv· 
vet meydana getireceğiz. Bu kuvvet 
milletin kendi kuvvetidir. 

Portakallarımız 

Muayene edilmeden ha
rice sevkedilmiyecektir 

1 At koşuları 
kaldı 

• 
yıne 

Ziraat Vekaletinden bölgelerimiz 
Ziraat teşkilatına gönderilen bir 
emirde, bundan böyle hastalıklı Li 
mon ve portakalların hariç memle· 

ketlere ihracına mani olunması ve bu 
lüzumun temini için Ziraat memurları 
tarafından ihraç edilecek Portakal 
mahsulünün muayene edilmesi bildi

rilmiştir . 

Ha • 
evın e 

Adana Şairleri gecesi 

Dün gece şehrimiz Halkevi sa· 
!onunda bir • Adana Şairleri ge· 
cesi " verilmiştir. Gece pek parlak 
olmuştur . Gençlerin hazırladıkları 

zengin program tamamile tatbik 
edilmiştir. Davetliler, söylenen Şiir 

leri büyük bir zevkle dinlemişler· 

dir. Ve yine Halkevinin genç mu. 
siki elemanları da programı mü
zikle bir kat daha canlandırmışlar

dır . 

Sulhcezadan Ağırcezaya 
verilen muhakeme evrakı 

Gökçeli köyünden Tahir oğlu 
Hasan, Karataşın Yemişli köyünden 
Mehmet karısı Dursuna tabanca çe
kerek tehdid etmiş ve boğazında 
bulunan dokuz tane altın lira ile lıeş 
tune beşi bir yerdesini zorla al· 
mıştı. Bu husustaki duruşma Birinci 
Sulhcezada başlamış.lakin suçlunun 
işlediği suç Türkceza kanununun 
495 inci maddesine uygun görül
diğinden evrakın Ağırceza mah
kemesine sevkcdilmesi kararlaştı
rılmıştır. 

1 
iki gündenberi havanın yağmurlu 1 

gitmesi , hipodrum sahasını çamur 
haline getirmiştir.Bunun için bugün 
yapılması mukarrer olan At koşu. 
!arının yine önümüzdeki haftaya te· 
biri muhakkak görülmektedir . 

Oruçlulara vakıt bild ;reni 

Bugün Güneş 6,32 de doğacak, 
Öğle ezanı 11,44 de, ikindi ezanı 
14,20 de, akşam ezanı 16,34 de, Yat· 
sı ezanı 18,5 dt', imsak 4,46 de 
olacaktır. 

Yeni bir tip rakı 

Haber aldığımıza göre inhisar
lar idaresi piyasaya " iyi Rakı " na 
mı altında yeni bir tip rakı çıkara
caktır. Bu rakı Antep ve Diyarbakır 
rakılarının yerine kaim olacaktır. 

Buharin klirşuna 
dizilıniş ! 

Paris : 27 (Radyo) - Fransız 
gazetelerini yazdığına göre, komü . 
nist liderlerinden Buhari Muskovada 
kurşuna dizilmiştir. 

Buharin'in idamına sebep, Sov
yet devleti aleyhine çalışan bir sui
kast teşkilatından hükümeti haber. 
dar etmemiş olmasıdır. 

Bolşevikliğin imhası için 

Roma : 27 ( Radyo ) - Japon , 
Alman Anti Komonist paktının im· 
zasının yıldönümü münasebetilt. Tok. 
yo ~e Berlinde olduğu gibi Romada 
da halk büyük bir tezahüratla bu
günü tesid etmiştir . Roma halkı , 
Bclşevikliğin husule getirdiği dü.ş 
manlığın imhası için çalışııcaklarını 
büyük tezahüratla isbıı.t ·etmiş olu· 
yorlar . 

----
·r ci"' lsviçrede Zürih go u adı 

eski bir kule vardır. Bunun 

lak kulesi. dir. . bifilı 
E,ki zamanlarda, bır 

çinemiyen ve ayrılınak ol1f 
gösteren karı ve koca ın t' 
müJd,t bu kulede yaşaııı• 
edi'irmiş! • aııd'lf 

Bu kulede, tek hır s k veY' 
bir tabak, tek bir kaşık ·r 

t tı . 
tal... Hasılı her şı Y e eıY 
mak istiyenlere bu tek edv 

k 1 u 
yalnızlığın ne deme 0 

dO 

1 .. . 1· V va)•ete • en gostcrı ır. e ıı )ıoCB• 

buradan çıkan karı ve n' 
arzusunu bir daha göstere' . 

Ne ala yer.. • 
•• 1 

K l ·· · tatisltg u up ıs 

işi çok olmıyaıılard':ut 
. d ıneV 

oturmuş, arz üzerın e "t el 
kulüplerin miktannı t:sbı jııg' 

Bu istatistiğine goreAnıe 
de 20,000 den, Bırleşı~ var~ 
12.000 d!n, fazla kuluP ok 1 
iki memlekete nisbetle ç da 
bir devlet olan Avustu rra 

binden fazla kulüp vardır. . 

tt' 
Bir ölümün icab e 

ği cinayet! 
. de ok 

Bükreş Gazetelerııı 

tur: ~ 
Umumi harpten sonra 8ıJ 

yaya geçen Maca~ to~uıuo 
çok garip ve emsalı aı bif 
hadise, daha doğrusu 

olmuştur. StefsC 
Aslen Macar olan.. ~c 

adlı bir adam öimüştu.r. de 
len bu adamın öfüın~0 ,ur 
ki bir harikuladelik ta53

" iil 
mez. Fakat bu adaıncığın r? 

k ıııştı 
den bakınız neler çı 1 ·del 

Stefan hıristiyanlık 3 
ıc 

cibince tabuta konınuş. ştır· Pı 
feryat ve fiğana başla~\. 3Jı 

b d 
.k. · bır ~ 

tam u sıra a, ı ıncı ff 111ıı 
da olmuş ve müteve ~ 
sıne : ekil. 

- Sen buradan. ç h•k~ 
matem tutmak bcıı 1111 

27 Te,rlnlsanl 936 Demiştir. k" 0)ıı)oS Bugece nöbetçi eczane - Fakat siz un ? 
Gök yüzü kapalı, muhtelif fası· Kim mi oluyoruıtl 

1 1 1 48 b · ğ d Belediye civarında a ara saattan erı ya mur e· ilk kaıısı bı:-nim. ı. ,3(111 

vanı ediyor. En çok sıcak 15 san· Yeni eczanesidir Ve lmnun üzerine~•) lı 
· d d ·aÇ3• 

Acının tedavi ve iyi olmak ar
zularını doğurduğu muhakkaktır. Es 
ret ınsıınlarda biri birıne yardım his 
si'çôk daha fazlaydı. Yaralılara,has· 
talara dikkatle bakıyorlar; bunları 
-:ahşi hayvanlardan, souktarı ve ya 

tıgra erece. , muş, iki kadın saÇ 5 c:ıan 
,.. • ._.._ __________________________________ ·---------~--------, gelmişlerdir. Bu kav!(dat· fi 

Lafavet riki dünya kıyafetile Manastıra gi lardan biıisi ölmüş fak 

' . sıcaktan muhafazaya çalışıyörlardı 

Bundan başka, tedavi edenlerin 
kırık uzuvları l:iırleştirmek usulunc 
de iyice vakıf 'oldukları anlaşılıyorsa 

(Pline) ye göre, bu gün bile tas· 
yit olunan bazı tedavi usullerini, 
mıı;ır~lar hayvanladan öğermişler

Cir. 
Mı~ırda st aygırları fazla gıda 

neticesinde semizleyip yağlandılar 
'mı (Nil) l<enarına giderler, sivri ka 

" mışlara dayanırve butlaındaki da-
marlada b!ıini ~çarlardı. Bu suretle 
fazlakanlarırıı akıtırlar, sonra bu ya

ray: çün~ Ü bu yareyı çamurla ka 
patırlardı. 

(Herodote) a göre gildani pa· 
pa !arı doktorlu~ yaparlardı 

(Baöil) de, hastalar mabede 
götürülür, ayin esnasında mukaddes 
su ile yıkanır, temizlrnir, sonra u 

mumi meydanlara naklonudu. Her 
gelıp geçen hastaya uğraır, derdi. 
ni sorardı' 

ir gün Matmazel dö La 
fayet Kraldan şöyle bir 
mektup alıyor : 

• Seni sevdiğim iki se 
nedeııberı seninle iki defa yalnız ko 
nuşabıldim. Artık dalıa fazla taham
mül edenıiyeceğim . .Seııinle baıba. 
şa kalmak üzere Versayda herşeyi 
hazırlattım. Orada mesut bir batı· 
ra içın lıerşey var. Çiçek, yeşillik. 
güz ilik. Buraya gelmeni rica ede
riln. Red cevabı verirsen bu ruhu 
mu yırtar ve saadetimi harap eder.,. 

Kral adam üstüne adam gönde· 
rerek Matmazelden şu cevabı ala 
biliyor : 

" Haşmetpenah, bizi tarassut e· 

1 
den gözlerden uzak bir dekor için· 
de başbaşa bulunmamızı emredi
yorsunuz. Ne istediğinizi bilmemek· 
le beraber emrinizi kabul ediyorum. 
Yalnız sizden bir şey rica edeceğim. 
Buluşacağımız yeri ben tayin ede· 
yim, b;ın hazırlıyayım, ben size bil· 
direyim. Sekiz gün zarfında lıerşey 
kazırlanınış olaeaktır. Ben sizi ha· 
zırladığım yerde bekliyeceğim, teş 
rif eUiğıniz vakit size bağlılık ve 
samimiyetimin derecesini takdir e
dersiniz . .. 

Matmazel bir taraftan bu ceva · 

bı Krala gönderirken diğer taraftan 

da en samimi ve candan dostu Kon 

K.ontes 
Dört Günlük Tarih HlkAyesl 

iV 

tes Beamonta da şöyle bir tezkere 

gönderiyor : 
• Çok mühim ve çok acele bir 

iş için seni görmek mecburiyetin· 

deyim, çabuk gel ... 
Kontes süratle geliyor . 
Matmazel dö Lafayı-t, saklıya

madığı heyecanile diyor ki : 
- Biliyorsun ki zenginim. An· 

nem bana büyük bir servet bırak
mıştı. Son zamanlarda ölen biı ha 
lamdan mühim bir servete tevarüs 
etmiş bulunuyorum. Bunlardan baş
ka mücevhnlerim de oldukça kıy· 
metlidir. Bunların hepsini satarak 
tutarımı fakirlere ve hastanelere 
tavzi etmek istiyorum. Bunlardan 
bir kısmını da sana vermckliğime 
müsaad··ni ri.:a e.lerim; çünkü se
nin lıuna ihtiyacırı olduğunu zanne· 
diyorum . 

Kontes birdenbire şaşırıyor : 
Fakat • diyor · , kararınızda 

acele etmeseniz daha iyi olmaz mı? 
Sizi bn yolda h•rekete sevkeden 
selır bi bilmiyorum . Yalnız acele 

bir kararın ağır neticelerinden bü-

tün hayatımızda ınütcı ssiı olmanız 

mümkündür. Onun için bir defa da
ha düşünseniz . , 

Fakat Matmazel dö Lafayet bü. 
tün servetini Kontese terk ve te· 
beırü ettiğine dair bir kağıt imza
lıyor ve Krala d~ bir gün sonra 
için Sent Mari manastırında öğle 

vaktı için randevu vaı iyor . 

Kral randevuyu öğrenmekten 
mesuttur. Onun yalnız bir şey ca
nını sıkıyor, Bu manastırda bir er
kek lıir kadınla yanyana konuşa· 

maz. Aradaki demir parmaklıklar 
kadınla erkeği birbirinden ayırır ve 
burada bir erkek bir kadında an
cak bu parmaklıkların arkasından 
konuşabilir . Kral : 

- Fakat ne de olsa bu bir şey. 
dir ! 

Diye söyleniyor : 

Manastıra kapanmağa gitmeden 
evvel, son bir gayretle Matınaz l 
dö Lafayet Kralın göndermiş oldu 
ğu mektupların hepsini yakıyor ve 

siyahlar giyinmiş olduğu halde ta 

diyor . ki öiü de dirilmiştir! . )ıadın'~ 
Bir gün sonra, Kral kendisini Çınli feylesof: ".l~_ıJijlcr 1: 

ziyarete geldiği vakit gördüğü man- gasından mezardakı 0 ,: J 
' de~I 

zaradan ürküyor ve acı hakikatı an- ğa kalkar., dernesııı .ıır· 
lıyor · bu hadise ile anlaşılıııı. 

Matmazel dö Lafayet ağlıyarak d ıı 
iUnları söylüyor : Köpek yüıÜO e . 

- Randevuyu burada ve bu ıe· ·sPtıl 
rait altında hazırladığım için beni ı Uluslar Sosyete''/ ı k 
affetmeni rica ederim. Haşmetpe· rosu tanıfından .k\ u pe$ 
nah bana gönderdiğiniı mektupla hakkında bir istatıstı 
Versayda birleşıııenıi eınıetmi~ler- tir. Bu istatistiğe giirebi!l ~ 
di. Fakat bunun verebileceği aki bir sene içinde 

286d 11 ısı 
betlerin ağır olduğunu anlayınca kuduz köpek tarafınk~duı ~ 
böyle bir kararla Manastıra kapan Anıerikada da ıarıı' · ,an µ 
mağı tercih ettim. Aramızdaki mü· tarafın lan ısırılan ın- ·çin 
nasebetin çok ~am'imileşmcsi beni 219.681 dir, Bunla"'' 

1 
~,Jı 

çok mesut edecek idi bunu bilmi- pada yüzde 15, Anıcrı 
yorum, fakat sizi çok rahatsız e· 7 l nisbcti ölmüştür. 
decekti. bu bence muhakkaktır . 

Kral şaşkın bir vaziyette : 
Fakat • diyor . bu parmaklıklar 

bizi ebediyyen birbirimizden ayıra 
caktır . 

işittiği son sözler şu oluyor : 
- Ölüm ')ile bizi ayıramıya· 

caktır. Ruhlarımı:ı; tamamen saf ve 
tamamen temiz olarak, sonsuz bir 
aşkla sevişecekler ve ilahi bir mu· 
habbetle biribirlerile birlececekler 
dir . 

-SON-

. P'~ 
Ziraat~ 

u'd 
Ankara : 27 ( !-1~50 rııı 

k ·ı . 1 ıırıa . biliye Ve a etı, ıa 1.,sı . .. k n»ro 
Zıraı asayış anu • 1 

1 
rıoı 

Vilayetlerin mutalaa ~ 1,rıfl' 
Vilayetler, mutalıı~3fet 

miş olduklarından Ve ıet~ 1 

!erde projeyi yenidetı 1 ,ı~ . btl 
lıyacak ve proıe kllr 

Bunlar arasında vaktile· ayni 

hastalığa tutulanmutlaka çıkar, 'e 
' bu hastlıktan nasıl kurtulduğunu 

anlatırdı. Kullandığı ılacı tarif ed~r· 

Oı. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
ki

. . Jııca 
sonra son şe mı a 



lesi 

1937 

bin kişiyi etrafınd·a toplayan 
doğdu bir mezhep 

MABUT GÜNEŞ 
Bulgaristanda doğan bu yeni mezhebin 

~_,,_,.·~~-- ·· •· · Şefi diyor ki ~~· ·- •· · 

dost, arıyorsan akıllı, zeki 
ve yüreği temiz olanını seç 

·-~.~ ~ Te,rlnlsanl 937 ~~ 

ıftıı Bıılgaristanda bu gün 40.000 
fazla insanın güneşe taptığını 
söylersek şaşarsınız değil mi ? 

Bu mezhebin prensipi üçtür : 
~Vgi, hakikat ve itidal .... et ye • 

• şarap veya alkollü içkiler ve 
ra kullanmak haramdır, 

Avrupanın ve Amerikanın bir 

~ ~emleketlerind~ bu mezhepten 
l· · ınsanlara tesadüf etmek müm· 
~d·· Ur, 

çirirler. Hiç birisi boş durmaz, hep· 
si bir işle meşgul olur. 

Reisim, müritlerine bazı tavsiye· 
leri de vardır : 

" Kendinizi beğenmekten vazge. 
çiniz. Benliğinizi terkederseniz haki
kate erersiniz ' s ... n de her zaman, 
her yerde sevgi, hakikat ve ilim şu· 

, lelerini saç .... 
Üstad, daima kanaat verici şry

ler söyler . Sözleri gayet açıktır . 
Herkes anlar bir kaçını naklede· 

lim: 

Bulgar Kralı Bel
grada geldi 

Belgrad : 27 (Radyo) - Avru· 
pa seyahatinden dönen Bulgar Kra· 
lı Boris Zagrebe gdmiştir. Kral Bo 
ris mütenekkiren seyahat etmekte
dir . Gece yarısından sonra Zagre· 
pe vasıl olan Bulgar Kralı mahıılll 

hükümet erkanı tarafından parlak 
bir şekilde karşılanmıştır. 

Kral Boris bu gün öğleden ev
vel Belgrada geldi. Kral Borisin 
Belgrada gelişi münasebetile Prens 
Paul ve bir çok Yugoslav saray na · 
zırları kendisini Topçu Deı e istas
yonunda karşılamışlardır . 

Kral Boris, Yvgoslav Ana Kra. 
!içesi Mariyi ziyaret ettikten sonra 
Baş ve Dış Bakanı Stiyadinoviç'i 
kabul etmiştir. 

Bulgar Kralı buradan .Sofyaya 
hareket edecektir . 

İtalyan Demiryollarında 
elektrik ilerliyor 

~Bunlar; birbirini tanımak için 
~larında beyaz bir rozet bu· 

Ururlar. Bu ( Sevgi ) ye alamet· 
~' Ekseriyetini münevver tabaka· 
1 

, llıensup erkek ve kadınlar teş· 

" ibadet edeceksn, güneş doğ
madan et. Eğer hakikatli bir dost 
arıyorsan akil, zeki ve yürl!ği temiz 

olanını seç. Roma : 27 (Radyo) - Demir
yollar idaresinin büyük muvasala 
yollarına tedricen elektrik tatbiki 
işleri gittikçe ilerlemektedir. 

\iıııtdeT; Doktorlar, sanatkarlar, ha
lcr, mühendisler, zabitler, ilah .... 

'Iİıı A~r~t~ ~it bilgilerini arttırmak 
~ gızlı ılımlerle çok uğraşırlar : 
'1 s ' t' 1 ' . b. • pır ızma, te epatı gı ı. 

Bunlar yrz mevsimlerinde Sofya 
~•tında, yüksek bir tepede kamp 

lrlar. 

~Reisleri, ( Peter Denov ) , geniş 
bahçe ortasında sdde ve beyaz 

~alı bir köşkte oturur, Köşkün 
L. ·llda büyücek bir konferans sa 
~vardır. 
~ ~urada, müritlerini irşat edici 
~ Pıhallerde bulunur. Saçları gü. 

f 'gibi beyazdır. 
~ Uzun sakalı da öyle .. Sık ve ka· 

llıtı kaşları altında iki göz, siyah 
•ııta gibi parlar. 

( Denoveste ) !erden yani güne· 
~b tapanlardan biri kendisinden 
~ ~ederken aynen şu sözleri söy· 
'lııttir: 

tı~. • - insan onun yanınJ giripte 
;"'(ti çehresini görünet', her şeyi, 
~ derd.ini unutur. Üstadı dinlerken 
~ t~lerı dağılır, kalbi ferahlar, ru 

3ukanct bulur. 

~ Güneşe taplnlar, giineş doğma. 
'la 11 evvel ibadet ederler. Sonra jim· 
'ıtı'ılik yaparlar. Ve dini şarkılar söy-

Cr, 

~I Bazıları ziraat ve çiftçilik işle
• bazıları okumakla, tetkik ve 
tbb·· 'l d" k d ·~ u ı e, ığer ısmı a resim 
llıak, şarkı söylemekle vakit ge-

J\Isarayda 
9J) BU AKŞAM 

-938 şaheserlerine başlıyor 
1 

Maça kızı 
PIYERBLANSAR 

~ "'1ARGARIT A MORENO 
5 saray hayatının İç yüzünü 

gösteren harika film 
2 

~Maskeli Balo ) 
~stav Fröhllclıiıı güzel eseri 

devam ediyor 
MATiNELER 

~ Pazar 2 de 
~ . '<AT : Karne Alsarayın kar · 

1
41 ile A .d A • . k • A srı e , srının arnesi 

'İııi~ !sarayda sinemaya gırebilir . 

~•lefon. 212 

8746 --

" Bir erkek evleneceği, bir ka. 
dm kocaya varacağı zaman en zi· 
ya de buna dikkat etmelidir. Sakın 
söyledikleriıne riayet göstermemez· 
lik etmeyiniz. Sonra çok nadim o· 
lursunuz . Başınız dertten kurtul

maz.,, 
" Eğer bir kadın, kocasına göm. 

lek dikeceği zaman iyi, sağlam ve 
güzel bir kumaş seçmezse yüksek 
idaelli bir kadın dt"ğildir. Kocasını 
cidden seven bir kadın çarşıya gi. 
der, bütün dükkanları dolaşır, ipek 
veya keten kumaşların en iyisini se

çer ve bunu dikerken : ( Kocam be
ni takdir edecek. ) der. Bütün ma

haretini sarfeder. işte yüksek ideal· 
li kadın l:ıöylesine d nir. 

" Koca da eşine bir şey alaca
ğı zaman ; " Hayat pahalı, iktisada 
riayet lazım ... diye ucuz şeyler al- j 
mamalıdır. Bilakis en güzel şeyleri 
kumaşları seçmelidir. 

" Ben; eşimin boynura takaca· 
ğım gerdanlığın kıymetli inciler ve 
elmasJa,dan olmasını isterim. Bunu 
alabilirsem, ne ala. Alamazsam, ala· 

cak iktidarım yoksa hiç takmam ! " 1 

İJİSi de bu .. Fakat, kadınların 
çoğu elmasların, incilerin sahtesini 
de takmaktan hoşlanır, zevk alır

lar. Bunlara da razı olurlar. 
Üstadın dokunaklı sözleri de 

yok değildir : 
• Bir hocanız var; ondan bahs· 

Şimdiye kadar elektrik tatbik 
edilen demiryollarının uzunluğu 5000 
kilometreyi bulmuştur . Bir çok 
devletlerin demiryollarında elektrik
le müteharrik makineler koyma la 
rından daha fazla yekün tutan bu ra 
ka mm artırılması için çalışılmakta
dır. 

Arnavutluk _İstiklal bay
ramında İtalya Finar.s ba
kanı bir nutuk söyledi 

Tiran : 27 (Radyo) - Arnavut
luğun 25 nci yıl dönümü i.~tiklal bay. 
ramı şenliklerinde hazır bulunmak 
üzere İtalya hükümeti namına bura 
ya gelen ltalya finans bakanı Dorela 
büyük geçit resmi günü, saray bal
konundan Arnavut ulusuna bir nu· 
tuk söyliyeıek de'lliştir ki; Arnavut 
ulusunun faşizme karşı gösterdiği 
bakınlıktan biz ve ltalyan ulusu mem· 
nuniyetlerini her zaman izhar etmek
tedirlt>r. ltalya hükümeti, büyük lıir 
alaka ile Arnavutluğu en dost bir 
ulus olarak telakki etmekte bu u
lusa karşı her yardımı yapmaktan 
geri durmamakt?.dır. Arnavutluk Is· 
tiklal bayramında bulunduğum için 
büyük bir sevinç içindeyim 

ederken : Hocamız çok alimdir, kim :-------------
ya bilir, hikmet bilir, heyetten, feL 
scfeden anlar, dersirıiz. Aldanıyor

yorsunuz. Bu hoca değil, yüklü bir 
dev!"dir. 

" Seven. sevgiden; korkar, kor· 
kudan bahseder. Hangisi haklı ? • 

Sevgiden mi, korkudan mı bahseden. 
Hekim, hikemiyattan bahsPder. Bu· 
dala da yava:ı şeylerden. Zeki ya· 
par, budala yıkar .. Zeki yapar, bu· 
dala yalnız imza eder. Ömrü, yal· 
nız imza etmekle geçen ne adamlar 
v:ırdır ! . 

• insan böylelerine bakarken : 
Yazık 1 İmzadan başka bir kabili
yeti yok ... der. 

Bağdadda radyo 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 
Senenin en büyük filmi 

( K.rım Harbi ) 
( Beyaz Melek ) 

Mrvsimin en büyük en güzel ve en 
ht>yccanlı bir filmi olan ve mev· 
zuunun bir kısmı lsta ıılulda geçen 

( Kırım Harbi ) 
BEYAZ MELER 

Şaheserini takdim ediyor . Bu hiı.si 
ve heyecanlı filmi bütün sinema 
severlere tavsiye ederiz.Baş rolde : 

( KAY FRANCIS ) 
-2-

( Kanuıısuz Memleket ) 
istek üzerine bu heyecanlı film 

tekrar gösterilecektir 

Şam : 27 · Gazetelerin verdi PEK YAKINDA : Jearı Kiepura 

ği habere göre , Bağdatta büyük ( Aşk Güneşi) 
bir raJyo istasyonu kurulmasına ka· Ncfıs musikı filminde 
rar verilmiştir. 938 senesinde kuru Dlkkkat: Sinema saat 8.5 
larak neşriyata başlıyacak olan istas da ba,ıar 

1 

Telefon : No • 266 
yon Kahire ve Küdüs radyo istas _ 87 39 

yanlarından daha kuvvetli olacaktır; ----·-----------: 

Son ümid YirmiJ 
üçlerde 

Cenevre mahafili nevmid 

Cenevre : 27 (Radyo) - Brük· 
sel konferansınin neticesi, Milletler 
Cemiyeti mahafillerini inkisara uğ· 
ratmıştır. iyi haber alan mahafiller 
Çin-Japon işini tetkik etmek üze· 
re 23 ler komitesinin önümüzdeki 
ayın onunda toplanmasınin muhte· 
mel olduğunu söylemektedirl~r. 

Yugoslav kabine
sinin dünkü mu

zakereleri 

Belgrad 27 : (Radyo) - Bugün 
öğleden sonra, Başvekil Stiyadinovi 
çin riyasetinde toplanan heyeti ve
kilede bir çok nizamnameler tetkik 
ve kabul edilmiştir, 

Bunlar meyanında; işsiz amelenin 
korunmasına dair olan nizamname, 
maden, Jeoluji encümeni nizamna-

1 
me projesi, Polonyo inhisar idare· 
sinin Yuğoslavyadan satın aldığı yap 
rak tütünün Polonyaya teslimi hak 
kındaki nizamname vardır, bu ni· 
zamname ittifakla kabul edilmiştir. 

T unusta boykot 

Bir ltalyan tevkif edildi 

Paris: 27 (Radyo) - Tunusta 
hükümetin halı icraatına protesto 
yapılan boykot devam etmekte ve 
çarşılar hala kapalı bulunmakıadır. 

Bu;boykot hareketi sükunetle 
cereyan eylemekte ve hiiki'ımet kuv. 
vetleri vaziyete hakim bulunmak
tudır . Halkı boykota devama teş
vik eden bir ltalyan tevkif edilmiş
rır . 

Avusturya maliye nazırı 
dün Londraya gıtti 

Viyana : 27 (Radyo) - Avus
turya maliye nazırı maiyetinde yük 
sek iktisatçılardan müteşekkil bir 
heyet olduğu halde Londraya hare 
ket etmiştir. Nazır İngiliz, Avustur. 
ya tüccar! müzakerelerine başlıya· 
yacaktır. 

Roma Sefirimizin Roma 
sergisini ziyareti 

Roma : 27 (Radyo) - Berabe
rinde bir sefaret müsteşarı olduğu 
halde Türkiye Cümhuriyet hüküme 
tinin Roma Sefiri Hüseyin Rağıp 
dün Roma sergisini ziyaret etmiş 

ve sergi ile yakından alakadar ol 
muştur. Bay Hüseyin Ragıp sergi
den ayrılırken hayranlığını bildir· 
miştir . 

Cebelidüruz • • 
ışı 

Gönderilecek mebuslar 

Şam: 27 (Türksözü muhabirinden) 
- Cebelidü üzden Suriye parle
mantosuna gönderilecek olan me
busların 5 kişiden ibaret olması ka. 
rarlaştırılmıştır. Bunlardan üçü Dür· 
zü parfüini birisi ekaliyetlerin ve 
diğeri de aşayirin mümessili olacak· 

caklardır. 
Bu suretle 100 mebustan ibaret 

olan Suriye paılenıcnto azaları 105 
kişiye baliğ olmuş bulunacaktır. 

Pulluk fabrikası 
Ankarada kurulacak 

Sahife : ~ 

Bastırılacak uf ak paralar 

l•t~nl ul : 27 ( Telefonla ) -
Yeni lıeş v~ bir kuıuşluklarla yüz 
paralıkların basılmasına Kanunu sa. 
niden itibaren başlanacaktır. Darp· 
hane müdürlüğü yeni on paralıklar 
için de hazırlıklara başlamıştır. 

Ankara : 27 [ Hususi ) - Türk , 
köylüsünün pulluk sahibi olması için 
yapıhn çalışmalar bir neticeye var. 
mış bulunmaktadır. Haber aldığımı· 
za göre, Bakanlık, pulluk fabrikası-

Yeni çıkarılmakta olan 10 ku
ruşluklardan 25 milyon, beş kuruş. 
luklardan 70 milyon, 1 kuruşluklar 
dan 60 milyon , 10 paralıklardan 
160 milyon adet basılacaktır. 

Çankırıda zelzele 

nı Ankarada tesıs edecektir. F abri
ka fimdilik 50,000 pulluk ve bu • 

1 
arada diğ~r ziraat aletleri de imal ' 

Çankrı : 27 ( Hususi ) - Dün 
burada beş saniye süren şiddetli 

bir zelzele olmuştur. Hasar ve tele
fat yoktur. edecektir. 

,, 
,, 
,, 

ASRi SiNEMADA 
27 İkinci teşrin 937 cumartesi akşamından itibaren 

Senenin iki büyük ve yeni şaheserini birden sunar 

-1-
jQ},N CRAWFORD-CLARANCE BROWN'S ve dört büyük 

'Artistin iştirakile 

( Sevmek Yaşamaktır ) 
Sevenlerin. Sevilenlerin ... Sevmek arzusunu hissedenlerin mutlak 

aşka kavuşmak istiyenlerin filmi ..... 

-2-
GERTRUDE MICHAEL-PAOL CAVANGH 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 

Sinema tam 8,45 de başlar 
Telefon - 250 ASRI 

. 8749 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

l\wııııı f\11 .. ~2112: n.ubul ıurihı : f./6/ 1937 

DÜNDEN ARTAN -

Sandığın tevdiat ve ikrazlarile plasman ve diğer muamelelerinde ta. 
kip edec~ği esaslar sandık idaresinin nıütaleası alındıktan sonra idare 
meclisinin tayin ve iktisat Vekaletinin tasvibinden sonra tatbik olunur. 

Sandık için şimcliye kadar yapmağa mezun bulunduğu mumelatı da 
ihtiva etmek üzere bu kanunun neşrinden itibaren üç ay zarfında ayrıca 

bir nizamname neşredilir. 

FASIL : Vll 

Banhanın iduri biinyısi re te,ıW<ııı 

Madde 26 - Bankanın birinci maddede bahsi geçen salahiyetli u· 
zuvları şunlardır : 

1 - Umumi heyet, 
2 - Krediler yüksek nazım heyeti, 
3 - Murakıblar, 

4 - idare meclisi, 
5 - idare komitesi, 
6 - Umum Müdürlük. 

1 mıııııi //en·ı 

Madde 27 - Banka umumi heyeti Büyük Millet Meclisinin Bütçe, 
Maliye, iktisat, Ziraat ve Divanı Muhasebat Encüm~nlerinin mevcut aza
sı ile Başvekaletten her sene gösterilecek beş azadan terekküb eder. 

Müzakere nisabı mürettep adedin üçte biridir. Kararlar mevcudun 
mutlak ekseri yeti le verilir. 

Umumi heyet, bankanın en yüksek tetkik ve murakabe merciidir. 
Bilançoyu tetkik ve tasdik ve bankanın umumi faaliyetinin bu kanunla 
banka nizamnamesi hükümlerine ve bankanın teşekkül maksadlarına uy. 
gun olarak cer aya nını muralrabe eder. 

Krediler } üksrk .\azım /feyetı 

Madde 28 - Bankauın umumi faaliyet ve plasman proğramının 
ana hatlarının tesbiti, kredilerin istihsal mevzuları bakımından milli eko
nomi icablarına ve hu kanunun 4 üncü ına1desi h!l\müne uygun olarak 
çifci zümrelerinin ihtiyaçlarına göce tevzii nisbet şekil ve t~rzlarının tayini 
ve bu mevzular üzerine lktisad ve Ziraat Vekaletleıile Banka idare Mec
lisi tarafından vaki oldcak taleb v ~ müracaatların tetk ki ve umumiyetle 
zirai kredilerin memleketin yüksek icablarına göre rasyonel bir şekilde 
tanzimi için İktisad Vekilinin reisliği altında bir "Krediler Yüksek Nazım 
Heyhti. teşkil olunmuştur. 

8303 ( S O N U V A R ) 



Sahife : 4 
("' ________ , 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

1 - Dı~ meınlckclleı için Abone 

1 

bedeli değişmez yalnız posla masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir . 

Adana Ziraat mekte
bi Müdürlüğünden : 

l - Adana ziraat ve makinist 
mektepleri talebesine yaptırılacak 
harici elbise için 316 metre fesha. 
ne fabrikasının 1585/6 kalite numa
rasında gıri renkte ve beher metre
si 510 muhammen bedelli kumaşı ile 
115 takım elbisenin kol astarı, tela 
ve seteni terziye ait olmak üzere 
beher takım 800 kuruş muhammen 
bedelli dikimi ve 115 çift iskarpinin 
beher çifti 560 kuruş muhammen 
bedelli olmak üzere 27 19 /937 tari
hinden itibaren 13 12 937 Pazarte· 
si günü saat 14 de eksilmeleri ya 
pılmak üzere 17 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme Vilayet Ziraat 
müdürlüğünde toplanacak komis
yon tarafından yapılacaktır, 

3 - Kumaş, tela, astar, seten 
ve iskarpin nümune ve şartnamesi 
mektepte mevcut olduğundan istek
liler bu müddet zarfında tatil gün· 
!eri müstesna olmak üzere her gün 
mektep müdürlüğüne müracaat edip 
nümune ve şartnameyi görebilir. 
ler . 

4 - istekli olanlar 2430 sayılı 
kanunun 2,3 maddelerindeki vesaiki 
yüzde yedi buçuk nisbetinde dipo· 
zitelerini mal sandığına yatırarak 

ihale saatinde komisyoııda hazır bu 
lunmaları ilan olunur. 87 52 

28-2- 9-11 

Seyhan Defterdarlı -
ğından: 

Ziraat Mücadele Müdürlüğünde 
mevcut elli bir adet Hestonel 
Varil 37 5 adet Mnitol Varıl ve elli 
adet sandık açık artırmayla satıla
caktır. Mecmuunun tahmin olunan 
bedeli 209 lira 25 kuruştu. İstekli
lerin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
teminat akçasiylc 6 - birinci kanun 
tarihine müsadif pazertesi günü sa
at on durtte Def.ardarlığa gelmele 
rı . 

19-22-28-3 8724 

Seyhan Nafia müdürlii~ 
ğünden : 

Eksiltmeye konulan Adana Do
gum Evinde yapılacak ( 3186 ) lira 
( 43) kuruş keşif bedelli Mutbah ve 
ameliyathane inşaatına istek çık ·ııa
dığından pazarlıkla verilmek üzere 
müddeti 23-12-937 tarihine mü· 
sadif perşembe günü saat on bire 
kadar uzatılmıştır . isteklilerin bu 
tarihte ve keşfini görmek için de 
istediği vakıtta Nafia Müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

8750 28-2-8- 12 

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık

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

lstiyenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 

c. 

Türksözü 

Fransa - lngiltere Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
-Birinci Sahifeden Artan· 

şı selahiyetdar mahafil henüz ketüm CiNSi En az En çok Satılan miktar 

(davranmaktadır. K. s. ı. . s. Kilo 
-Kapımalı pamuk--~~ --~ = 

Diğer taraftan ortada ~Önen şa. Piyasa parlağı 27.-----ı------ı--------
yialara göre F ıansızlar ve lngilizler Piyasa temizi ~ ~ I 
kendi müstemlekelerinden Almanya. ' 1 iane ı ~---
ya bir kabu bırakmak şıkını kabul iane 2 ----- ı -----

------etmeleri için HitlPr tekliflerde bu· ~-spres _ _____ -------· 
-=K~lc~v-· la~n~ı _____ __; ____ __:._;;38~·:;;;;5o ___________ 

1 lunmuşlur. 

YAPA Cl 

---·-----------..1 Rcyaz Siyah __ _ 1-
Yurddaş ! 

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

ÇIGIT 

ı-~E_ks_,_p_re_s____ _- =----ı_-_ 
iane 
Yerli "Yemlik., 

.. "Tohumluk., ---- ı---2.75 --------

!-1 U B U B A T 
...:;_-.,...----------1 

Bu~0day ~~~~ıs ___ 
1 

_ _ 3._s_o·_=::::--==_/:::::::::::::::::::::::::::::::: -=-~------
" Mentane 

Arpa 

hede çarpışarak malul kalan va- Yulaf ·---ı------1 =ı 
-..,....--~-----1----1-----ı l

larını sevindirecek,ve senin için cep- Fasulya 

tandaşı sevindireceksin, ı Delice 
Kuş yemi 

ı-..--~~-.------ı------1------'--------Keten tohumu 1 

Kozan icra memur 
luğundan : 

Kozanda mukim muhacir Aliye 
olan borcundan dolayı Kozanın 
Mahmutlu mahallesinde Mümin oğlu 
nalbant Mustafanın Kozanın Kızıl· 1 

yazı mevkiinde vaki ve tapunun 
27- Kanunu sani - 935 tarihinde 1 

Mercimek ---- --,-:--..---------1- -----1-----I--------Susam 

UN 

1 

~ört yıldız Salih 1 650-725 
uç .. " -,~5 ] -·~ ı _D,,co.,._r_,.t-y"""'ıl'°"d-ız~D"--o~~-ru..,.lu"""'k---- 65''0.----ı 

3., _uç" " 
600.---ı 

] ~ 1 Simit ,, 900 
;;;: E; Dört yıldız Cumhuriyet 675 f.! "'I üç .. .. • _ ___ , 625, __ _ 

Simit ,, 

Liverpol Telgraflan 
27 I 11 / 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

kayitli Şarkan muhacir Ali Garben Sanıim Pen• 

Arnavud lbrahim onbaşı halen Yi- ı--H-a-zı-r------...,.,=44~-:-55 ,_~L":.::':..,' -------J-
1
-\ 9

8 ğen oğlu Halil Şimalen arabacı Ca. ı--!ı..'--.'""K"--an_u_n-va_d_e_li___ 50 Rayişmark 
ı----------

4 56 
Frank ( Fransız ) -23- 57 

28 Teşrinisani 

Sayın abonelerimize 

Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın ab0
\ 

nelerimizin gazetelerini mu'!tazaman alabitıneler 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatbaaınıı• 
bildirmelerini rica ederiz . 

-d-;' 
•· 1 ıı 
.; .. ... 

··•·· - - - - ....... ~<!~•· " ' " :..___-
'-------~~~------~~~~~~~~~ ________ .., _____ ... - - -

- ...
,..._~~~~~~~~ 

IMatbaacılıkJ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi t L A ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında -· 
yaptırabilirsiniz. T A Eserlerinizi Türk -

söı.ü matbaasında bas. * 

N 

B 

tırınız. Temiz bir tab 
KiTAP nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet- * 
lenecektir. c ı L D Kütüphanenizi gü-

zelle,tirmek istiyorsa-
* 

nız kitaplarınızı Türk-

GAZETE sözünün mücdlithane-

sinde y-ııptırıuız. Nefis 

------·--- -:.:,_../ 

. ıarif 
bir cild, renklı ve an· 
bir kapak ~ö~~ede y•· 
cak Türksozuode 

pılır. ed k c • 
Resmi eura • eklt'· 

veller, defterler, ç ti 
ı• ' karneler, kağıt, 

b·1uıııuııı 
kartvizi• ve ı • kıs• 
tab işleriniz, eo fıı 

oC 1 
bir zamanda eo ·f h~· 
bir şeklide ~n-ı~~ ya· 
rufatla Türksozun 

pılır . . 
T.. ı. .. .. nıatba3 

ur sozu baı· 
sı "Türksözünden. 

ıete. 
ka her boyda g• 
mecmua, tabeder. 

------------~-~------~----------
ko lsmail Cenuben yol ile mahdud 1 __ M_a_rt_v_ad_e_li _____ 1____ Sterlin ( İngiliz ) 624- 00 

yirmi beş dönüm bir kıta tarladaki • __ H_in_t_h_a_z_ır _____ ,_3_ 87 Dolar ( Amerika ) 80 12 ~ 
on altıda üç hissesi ve yine Koza 

1 
·_·;.;N~ev.;.;y:.;o;.;.r;.;.k _____ ...ı,....;.7_...ı,._88-:..-F.;.ra•n.;;.k-.,:(,.i;0sv;,;i,:.çr•e•)1 __ _.:::.--!!:;=" ı .-----------,--·-------------

nın Eldiven mevkiinde vaki Şarkan, B d d h k 
Garben şimalen eşhası menkuleden ÜtÜn Ünya a ŞÖ ret azanan 
metruk olup hazineye ait bulunan 
arazi ve Cenuben yol ile mahdud 
dokuz dönüm miktarında bir kıta 
harap bağının kezalik 16 da üç his. 
sesi işbu ilan tarihinden itibaren 
açık artırmaya konulmuş ve atideki 
şerait dahilinde 15-Kanunu sani-
938 tarihinde Cumartesi günü saat 
on ikide Kozan icra dairesinde ati. 
deki şerait dairesinde ihalesi ydpı· 

lacaktır. Verilen pey işbu iki gayri 
menkule takdir ~dilen kıymetin 

yüzde yetmiş lıeşini bulması şart 
tır. Bu bedelle talip zuhur etmediği 
takdirde müzayede on beş gün da· 
ha temdid edilerek on beşiııci günü 
ayni saatıa en çok artıranın üzerine 
ihalesi yapılacaktır.Artırma şartna
me~i 1-1-938 tarihinden itibaren 
herkese açık bulundurulacaktır. Del 
laliye ve sair resimler ve sair mas
raflar müşteriye ait olacaktır. lpo 
tek sahibi alacaklılarla diger ala· 
kadarların gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbi. 
telerile işbu ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde İcra dairesine bil
dirmeleri aksi halde hakların tapu 
sicillerile sabit olmadıkça satış be· 
delinin paylaştırılmasından istifade 
edemiyecekleri meşhut olup işbu 
şerait dairesind~ yukarıda gösterilen 
tarihte Kozan icra dairesinde açık 
bulundurulacak olan artırma şart. 
namesine talip olanların pey ver
meleri ve daha ziyade malumat al
mak istiyenlerin de 37-341 do~ya 
numarasile kezalik icra dairesine 
müracaat eylemeleri ve ihale tarihi 
olan 15- 1-938 tarihinde saat 12 
de dairede hazır bulunmaları lüzumu 
ilan olunur.8751 

Kiralık hane 

. Beş Kanunusani mektebi yanında 

itfaiye sokağında 125 numaralı ev

de iki oda kiralıktır. Talipleıin lda

rehanemize müracaatları, C. 

KAY ADELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle. 
dilen sudur . 

1< 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su· 
ları 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
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KA YAD ELEN gazozlarını alırken şişrlerd~ki kırmızı ( KA YADE
LEN ) tapalarına dıkkat ediııiz. KAY ADE LEN T ransitlcri : Mersin ve 
Adana KA YADELEN depolarıdır. Büyiık damacanalar: 100 kuruşa ev· 

terinize gönderilir. 
suyu ile 

1 
Mcnbadan Kayadclcn nakleden vagonlaı lıcr scfcıdc K<ıyadclcn 

WY:,:;ık~· a:,:.n~m.:,:a:,:k~ta:;:d:,:.ır:,_;·;_---~84~95;;.,. ____ 79 __ ----------

- or. Muzaffer Lokman 
Hastalarını her gun eski muayenehanesinde 

kabul etmekted r. 

Maden kömürlerimiz geldi 

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

trasit Maden kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhule yere te· 
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins kötnürlerine her cihetle rekabet etmek· 

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

S tış yeri : Tarsus kapısında Ali Rıza 
Kelleşeker. 

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

Whizmarka 
lebiJJl' 

Motor, Amortisör, ldrolık fr~n, Mafsal Y AGLARILE radyator 
temizlemeğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. 

1 . M w :ıııPıı 
Ş. Rıza lşcen Yeni agıı 

Satılmaktadır 

Belediye civarında, Adarııı 

7967 78 __./ 

ı------------------~~~--~----~ 
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Umumi· neşriyat müdürii 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


