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Böyle bir Bayrağın gölgesinde y aşamaya laylk 
Türk Yurdundan bir s embol : Antakya 

• 

Antakya Belediyesi önünde to la
tıan on binlerce Hataylı jandarma 

kuvvetlerile dağıtıldı 

~~ATA YULAR MİLLETLER CEMİYETİNE VE 
~ANSA CUMHUR REİ İNE PROTESTO ETTİ 

r enigün ga7.ete v a 1 a 
~~--------------------~-

Antakya Muhabirimizin şayanı dikkat haberleri 
~ 
~~akya : 29 ( Aı kada~ımız g:ce yarısı bildiri) or ) 
~lldnuber i Şt hi r füi \e l·c) 1 ü~ü ile ~Ü)Ük istikla l 
~ına başlcıyıın Hatay c'ün grce cerel iliıki, En 
ır tezahürata nhne olc'u. Hrt; )•n fftı ı eıi ~ıkk-

Fr kat ~u l öyle o'n-< dı. Jır:raırra ı rn rrcrr.ı 'e 
ÇC\\ uşhır rra)c: tindeki jandaımalma l alkı dağıtn n cm· 
rini veriıkrn Tiitı luc l ·, <'< 'u gC'zJrıle ~unları ha) kır
dı 

~~kil etmesi c.lolayısiylc buğün cğl< drn e~vd ya 
l f lnerasimde Ant ak} ada bu1unm<.k ve öğleden 

~kendeı una gitrnt k üzere l ütiin lskrndeıunlular 
'tıdeıun kö) lüleri ile Antakya köylüleri şehre 
lt, Fakat asırlaı dan beri istiklal bn} ramma su· 
~olan Hatay Türklerine bu bayram çok göıüldii . 
J:ıtay~.ıların bayramına sed çekildi . 
~~~ılerde, esas:n bu faciayı bir hissikablelvuku 
ı~sıt bir Kritikle his eden Hataylıların kalbi bur· 

· Çünkü Sancağa geldiğinden beri acemi dip· 
~ilrıavrn larile Hatay Türklüğünün gözünü boya 
~'Y~n Antakya Delegesi Roge Kıonun son gün 

ltı ırimdeki suikasdleri anlaşılmı~tı. Yeni Deleg"' 
,~erde Antakya hükumetini sinsi bir engizisyon 

c döndü rmüştü • 
1 ~abah, bu vaziyet bütün çıplak! ığiyle me)dana 
~ .. Sabahlayın on binlerce Hataylı Tüı k beledi 
i~ lırıc dolmuştu . Çünkü kimsenin, Hataylıların 
• c karşı hazırlanmıs olan suikasdden haberi 

; kütleleri hükumet tarafından gelen müscllah 
ırıatlllalar la dağıtı lmağa başladı. Yeni rejimin 
~~llıüjdeleyecek olan Suriye Fevkalade Komise· 
~~le bekleyen Antakyalılar bu müscllrıh kuv· 

1 111.ıcumunu ilk-anda, merasimin intizamını temin 
a atfetti ler • 

- Ali Komiser dö Maı tel gdn İyt ccktir. Dağılın .. 
Bülün bu tehdidll•r, Beledi} e me} dcının ı ve sokak· 

laıı dolcurrn ha kı l:ir <::n ol~trı d?ğıtr m2dr. Fc.ı at l·u 
kütleleri tr~kil edenler l-İİ} iik bir içinde ıdiler, Tiiık 
vakar ve ciddi) ct;ni ta~t)ordu. Ve rnma ht r ~ey anla 

şıld r . 
Sancak mahalli htikümeti bayr2ma i~tinık etmi}or. 

Rejimin tatbikını ilan için Antak}aya gelmesi lakknerı 
dö Mnrtel de gelmeyecektir . 

Bu h<>ber bir dakika içinde bütün Hataya yayıldı 
ve fakat Hataylıların neşesini kırmadı . 

Saat dokuza doğru hala halkı dağıtmağa ugraşnn 
iandarma kuvvetlerinin kafi gelmediği nıılaşı'm ş· ola 
cak ki gelen jandarmalar halki kordon altına aldı. Ve 
belediye binasının pencerelerinden tız&ınrn silahlı as· 
kerlerle halk ateş edileceği tehdidi ile dağılmıya ınec. 
bur edildi • 

Biraz sonra Antakya merkez kar ak ol kumandanı 
halka bağırarak bayramın yalnız Türk mıntakasınn in 

hisar edildiğini bildirdi . 
Bu kati tehdit ve son söz üzerine köprü tarafındaki 

Türk mahallelerine doğru boynu biikük bir halde akın 
eden Türkler bu anda Yeni gün mat b:ıası tarafından ge· 

len bir bölük jandarma ile karşılaştılar. 
Sonu ikinci Sayfode 

~ctnkocuların çok feci Ber tta Y 
h. b b d ar ı a 
ır om ar manı T 

1 
b 1 1. . 

a e e er po ısı 
11\bardmanda 30 Çocuk yüzlerce taşladı 
kadın öldü ve yaralandı 

tjd 
~il : 29 [ Radyo ] - Mad-
~.1 °ınetre şimalinde kain 
~tıorı kasabası dün Asi tay. 
t tarafından bombnrdmnn 
ı ·~ B kasabanın bom 
~ b·k feci ve yürekler par

ır rnanz.arn meydana ge. 

""tirmiştir. Saat on bir de on iki Asi 
bombardman tayyaresiyle bir çok av· 
cı tayyareleri kasabanın üzerine gel
mişler ve alçalarak halk ın ve bilhas
sa kadın, çocukların kalabalık bir 
halde bulundukhırı cadde ve sokak. 

- Gerisi ıkinei sahifede -

Kudüs : 29 (Radyo) - Alınan 
malumata göre son hadiselerden son• 
ra Lübnan parlamantosu ictimaa da
vet edilmiştir. Parlamento ictima ha
linde iken binanın önünde toplanan 
binlerce halk yeniden prote5to nüma. 
yişleri yapınnk istemiş ı·e polis nü
mayişçilerin üzerine ateş açmıştır. Nü. 
mayişçilerden 25, polislerden 13 kişi 

Nahas paşaya 
suikast 

Nahas Pa a 

Vaptırllmadı 
•• •• 

ÇiN GUMRUKLERi-
•• •• •• 

MESELESi BUYUDU 
Çin matbuatı sansör 

ponların eline 
bürosu 
geçti 

Ja-

-----······---
Vaşington: 29 (Radyo) - Ame

ı ikn, jap nyaya Çin gümrük idare
lerinin bu günkü faaliyetine ve vari
datının taksimine dokunacnk her 
türlü hareketi büyük bir endişe ile 
knı şılryacağını bildirmiştir. İngiltere 
de Jnponyaya Çin gümrüklerinin re
jimi değ'işmeden evvel kendisi ile is· 
Lişara ediimesi lfızımgeldiğini hatır. 

]atmıştır. 

Tokyo : 29 (Rndyo) - Japon· 

lnr Şanghaydaki Çin mntbuat san. 
sör bürosunu teslim almışlardır, 

Tokyo : 29 (Radyo) - lngiliz, 
Fransız. sefirleri Hirotayı ziyaret ede· 
rek Şanghay gümrüklerine dair olan 
Japon talebi etrafında bir nota 
vermişlerdir. 

Japonya namına söz söylemeğc 
salahiyettar bir zat ·gümrüklerin Ja
ponlar tarafından kontrol edilmesi 
icabettiğini beyan etmiştir. 

Londra müzakereleri 
Şotan ve Delbos dün Londrada 

merasimle karşılandı 

müstemlekeVersay muahedesinin 
lere dair hükümlerinde değişik

yapılacaktır likler 
Paıis : 29 (Radyo) - Havas ajan· 

sının Londradan verdiği bir haberde 
Hitler - Halifaks mülakatı ile ya
kında cereyan edecek olnn lngiliz -
Fransız görüşmeleri neticesinde Ver. 
say muahedesi müstemlekelere dair 
olan hükümlerini değiştirmek üz.ere 
hususi konferansın toplanması ihtima
li bulunduğunun bazı siyasi 
mahafillerde soylendiğıni bildirmekte· 
dir . 

Almanya ve müstemleke 

Berlin : 29 (Rudyo) - General 
Göı ing Hamburgdn söylediği bir nu
tukta Alınanyanın müstemleke istek
lenni tekrar etmiştir. 

Londra : 29 (Radyo) - Fransa 
Başvekili Şotan ile Hnriciyc Nanrı 

Delbos saat 23,7 de Viktorya istas
yonuna gelmişler ve Başvekil Çem
berlayn namına karşılanmışlardır. fn
giltere Kralı Fransız ricalini yarın 
öğle yemeğine davet ettiği için Fran
sız snfnretinde verilecek olan öğle 

ziyafetinden vazgeçilmiştir. 
Londra : 29 (Radyo) - Fransız. 

ve lngiliz. ricali arasında bu gün ya
yılacak olan konuşmalara çok büzük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

SaUihiyettar bir zat bu konuş. 

malar etrafında Royter ajansına be· 
yanalla bulunarak demiştir ki : Ne 
Fransız, Sovyel paktının değişmesi 

ve ne de lngiliz siyasetinin tadilata 
uğraması mevz.üubahs değildir. 

( Gerisi üçüncü sahi( ede ) 

Antakya ve fskenderunun hür hayatı 

n-""" ün Antakya [ Yeni Rejim ] inin tatbika başlanmasını , hiç şüphe 
l.!::::U yok ki,gelen telgraf haberlerinin ifadeden aciz olduğu bir şekilde 

kutladı . 
Atatürk yıllarca evvel, siyahlara bürünerek önüne çıkmış olan Antak

yalı kızlara '' Kırk asırlık Türk diyarı esir olamaz ,, demişti . Knk asırlık 
Antakya esir kalmadı. Ve Antakya dün, esaret yıllannda kendisi için en 
kuvvetli bir teselli ve ümid kaynağı olan bu sözlerin gerçekleştiği günü 
yaşadı . 

Kahire : ~9 (Radyo) - Royter 
ajansı nıuh biı i bildiriyor; Dlin akşam 
Kahircde büyük bir su'kast hadisesi 

Antakyada çarpan kalple, ana Türk diyarında \ uran kalp eştir . Dün 
bütün Türkiyede bayram yaptı. Tarihin en büyük mucizesi olan basibadel
meı.; tini tahakkuk ettiren Türk milletinin en büyük acısı, kopmuş bir par
çasi olan Antakyanın ız.tırabına şahid olmaktı. Antakya layik oldu~ hür
riyete, hayata kavuşmadıkça büyük Türk milletinin içi rahat edemezdi. işte 
bunun içindir ki, kırk yıllık Türk diyarı esir kalmadı . Antakya ve isken. 
deıunun dünkü sevincinde sadece 300 bin kişilik bir kütlenin 18 milyonluk 
bir milletin gönül rahatlığını, saadetini görmek lazımdır. 

oldu. Sa. l tam 22,30 da , Mısır baş 
vekili N. hns r şa~ a h r uıkast ya· 
pılmrştır. Fakat N has P• şa bu sui. 
kasde hedef oln. kt. n l.urlulmuştur. 

Su'kadi yapan bir Mı ırhdır. Der
hal te\kif ed'lm' .tir. Knhire ve butün 
Mısırda bu haber bü} ük bir teessür 
ve heyecan uy ndırrnıştır. 

hnfif ynralanmışıır. Bu sırada talebe
de polislere taş fnlatmıştır. 
Lübnan bnş peskoposide kilisede hü
küınet aleyh'.nd şiddetli b'r nutuk 

Bugün on sekiz, yarın otuz. sekiz milyonluk kuvvetli, ileri, büyük Türk 
milleti yaşadıkça da Antakya ve fskenderunun bir dnha kara gün görme
sine imkan yoktur. O, Türkiyenin yanı başında, kendisi için her tü~lü fe
daktiılığa hazır büyük bir kardeşin himnyekAr ktlmşuluğunda mesut bir ha· 
yata doğru gidecektir.Antnkya ve fskenderun için mev'ud olan bu hayatta 
orada yaşayanların hepisinin müsavi nasibi olacaktır. lnsanhğı baş prensip· 
leri arasına koymuş olan Türk milleti, din, mczhi'p hatta ırk ayrılığı yü 
zünden, kendisile beraber yaşRyanları kendisinden ayrı görmiyecek kadar 
cömcrd ve insandır . 

On sekiz. sen .. acısını çektigimiz. Antakya 1 Yeni hayatın kutlu olsu~ ! 
O senin hakkın ve şcrefindir. Bu müşterek hak ve şerefi dün :oıduğ'u i1?1 

her zaman her çcşid fedakarlığı yaparak korumağ'a hnzır olan on sekız 
milyonu düşün ve müsterih ol l 



Sahife : 2 Türksözü 

Paris sergisinin plançosu ' 

Yalnız Fransanın harcadığı para 1 
72 ~ilyo· Türk Urası~~~~~~-~~~~~~~~11

1 

Öğretmenler tasar Şeker Bayraını Hatay gecesi 
Sergide 24 bin amele çalışmış, ve 
33 milyon insan ziyaret etmiştir 

Modcın erdfalri \C Hı at n !cnı"rcc nih"m b;rhrdi.seolarak 
k~bul edile? 1937 :nr"s .sc ı g_"~·n n b"tcıck l ap:ndı~ını bir kaç 
gun ev\elkı sayılarımızdan bırınde }<l7mıştık. Bugün gelen « Pa· 

ris Soir» gazetesinde sergiye ait entercsıın bir yazı gördük. 
Tercüme ederek aşağıya koyuyoruz: 

' ' {e? erginin daha yaşıya· 
e;;;;ıJ cak bir kaç günü kal· 

dı. Daha doğrusu bir 
kaç gün 193 7 yılı içinde. Çiinkü ı::er · ı 
ginin 1938 yılında tekrar açılıp, açıl· 
ması meselesi ayan ve mebuslar 
meclisinde henüz halledilmiş drğil· 

dir. 

cıların miktarı sekiz yüz bindir. Eu 
miktara girenler Pariste hiç olmazsa 
bir gece geçirmiş olanlardır. Bu ya 
bancı kalabalığı <la şu suretle ay· 
rılmaktadır : 

120,000 lngiliz, 80,000 Alman, 
60,000 Amerikan , 35000 Hallan 
dalı, 27000 ltalyan , 20,000 lsveç 
ve Norveçli, 14,000 Polonyalı,70,000 
Belçikalı, 2500 Japon , 1800 Çinli, 
17,000 fspanyol , 22000 Çekoslo· 
vak, iki, üç bin Sovye.t Rusyalı ... 

Fransa ile beraber kırk döıt mil 
le tin faaliyetlerinin şahitlerini teşhir 
ettikleri bu muazzam sanat tezahü· 
rünün adetlerle ve tam olıırak bir 
plançosunu yapmak her halde heniiz 
mevsimsiz bir şey olur. 1937 sergi 
sini görmek için gelen kalabalık, bu' 
serginin icabettirdiği muazzam te;; 
kilatı hakkında çok zaif bir fikir 

Bundan başka altı taçlı başta 
sergiyi onuı landırmıştır : 

verebilir, 

Luksemhurg Grand Düşesi , 
Belçika Kralı, Bulgar Kralı , Mısır 
kralı,Yunan kralı,Roman}a kralı Ser 

~ ginin açık bulunduğu müddet içinde 
t889 •.. 1900 •.• 1931 ... 1937 

Ewt'la, 1937 sergisini daha ev· 
velki alem .şumul Fransız sergileri 
ile mukayese edelim: 

1889 Sergisi, ·serginin açık bu. 
lunduğu 185 gün içinde, otuz iki 
milyon 350,277 kişi ziyaret etmişti. 
Eyf el kulesinin inşası ikinci teşrin a · 
yında bitmiş ve serginin halk tara· 
f ından en çok ziyaret edildiği ay bi 
rinci kanun olmuştur· Bu ayda her 
gün vasati olarak 272,602 kişi kay-
d~dilmiştir. . 

1900 beynelmilel st rgisi "daha 1 
fazla rağbet görmüş ve bunun içindir 
ki, 212 gün açık kalmıştır. 1 

Bu sergiyi ziyaret edenlerin sa
yısı da kırbeş milyonu geçmiştir. Bu 
Frasanın bugünkü nüfusünden bile 
galebelik bir İnsan yığınıdır. Bir giin 
de vasati en çek ziyaretçının geldi· 
ği ay birirci kanun ayı olmuştur. Bir 
günde 340, 120 ziyaretçi .. , 

1931 de açılan ( müstemleke 
sergisi) 193 gün açık kalmış ve bu 
sergiyi (33,409,902) kişi ziyaret et 
miştir. 

Şimdi geçelim 1937 sergisine: 
Serginin kapanmasınd;ın beş gün 

evvel, ziyaretçilerin mıkdarı otuz 
milyon dörtyüz elli bin olarak he 
saplanmakta idi. Bu sergiyi para· 
Sız ziyaret edenlerin takribi sa. 
yısı olan 2,500,000 kişiyi de ilave 
edecek olursak bütün ziyaretçilerin 
sayısını 53 milyon olarak kabul etmek 
lazımdır. 

Eger sergiye giriş tarifesi muay
yen olmuş olaydı, sergi kazancını 

hesaplamak çok kolay olurdu. Fakat 
3 frank, 6 frank gibi iki tarifenin bu· 
Junması ve son günün kaza cının da 
fakirlere terkedilmiş bulunması bu 
hususta kati bir adet elde etmeğe 
mani olmaktadır. Bazı selahiyetdar 
sergi mernurları sergi kazancı 150 
~ilyon frank olarak heo;aplamakta 
ıseler de bu adet de henüz kontrol 
edilmiş değildir. 

SERGi HER GÜN N&:YE MAL 
OLUYORDU? 

Serginin her gün neye mal ol
duğu hakkında bir fikir edinmek 
her halde enteresan bir şey olurdu. 
Fakat yine masrafların çok muhte· 
lif ve karışık olması ve ayrı ayrı 

muhasebeler bulunması bunu da 
şimdilik imkansız kılmıştır . Yalnız 
şurasını söyliyeliın ki,sayıları 1200 ü 
bulan Sıhhiye, Polis ve itfaiye ka 

rakollarının idaresi için günde 160000 
frank harcanmakta idı . 

YABANCI KALABALIGI 

Sergi için Parise gelen yaban· 

Pariste 500 muhtelif cins kongre ol 
muştur. Bu sayıya bakılacak olursa 
Sergi, ayrıca bir [Belagat mevsimi] 
de olmuştur. denilebilir. 

Son zamanlarda Fransanın Ser
gi ye iştir ak masrafı hakkında r ok 

'> 

müba ağalı istatistikler neşredildi . 
Sergi finan-; direktörlüğiinün ver. 
diği aded bir milyar 450 milyon 
franktır . [ Takriben 72 000 000 . ' 
Türk lirası . ] Buna mukaLil Ser-
ginin kazancı ; duhuliyelerden 150 
milyon frank, yer kirası olarak da 
10 milyon franktır . 

Yalnız Sı>rgi bit-tikten sonra 
milli bir kazanç olarak kalacak o· 
lan müzeleri, köprüleri , havuzları, 
park ve bahçeleri ve sonra yep 
yeni inşa edilmiş olan Trokadera 
sarayını unutmamak lazımdır . Pa
ri5in güzelliklerine ilave edilen bu 
tertibatın değeri 418 milyondan 
fazladır. Bundan başka Eylul ayı 
içinde Sergi iskeleleri üstünde sa· 
yılan 24,793 Ü bulan ameleye dev 
Jetin vermiş olduğu paranın da ne 
kadar iyi Lir yere sırfedilmiş bu 
lunduğunu da hesaba katmak ica
beder. Bu sureti,~ 38500 insan ya· 
rım yıl müddetle hayalını kazanmış 
oldu. Sergidt! çalışan [ 1300 ] sa· 
natkarın kazancı ise 30 milyon fran· 
kı bulmuştur. 

F roııkocuların feci 
bombardmanı 

-Birinci Sahifeden Artan· 

lara rnütemııdi bir surette bomba 
yağdıı maga başlamışlardır. Ağzına 
kadar çocuk ve knd 1nlarla dolu olan 
bir Sığnağa kuvvetli bombalar isabet 
~ t_ıniş ve sığnağın divarları yarı larnk 
ıçınde bulunan insanların üz.erine 
düşmüştür. Bu feci bombardımanda 
otuz kişi ölmüş bir çok çocuk ve 
kadın yaralanmıştır . 

Yine hüyük bir binaya bir çok 
bombalar düşmüş ve bina te
mamile harap olduğu gibi içinde bu· 
lunanlaıdan ekseri~i de ölmüş ve yıı
ralanm1şlardır . 

Asi tay; ııreler kasabanın her ta. 
rafına yüzden fazla bomba attı~ tan 
sonra çekilmişlerdir. Derhal farıliyc· 

te geçen sivil yaral•lara yardım kol
ıa:ı, ya~alılaı ı geri hastahanelere cek· 
~ışlerd r. Askeri scn·isler kasaba i. 
çındc temizlık ile uğraşıyorlar . Bu 
~eh"şe~.Ji .. bombardmanda elli kişinin 
olduğ"u yuzdcn fazla kadın ve çocu 
ğun yar<1land1ğı tesbit edilmiştir . 

Asi tayyare fılolan saat on beş
de tekrar kasaba üzerinde görün
müşlerse de bomba atmamışlardır , 

Kroınenaldijon kasabası bir ha· 

ruf sandığı işleri Önümüzdeki Şeker Bayramının D · 1 ün gece Halkevi salonumuzda 1 

Yeni idare heyeti seçildi 

Gazi ilk okulunda Seyhan öğret· 
menler yardım sandığı kongresi top· 
lanmıştır. Kongrede idare ve müra. 
kebe heyetlerinin raporları okunarak ı 
umumi heyetin tasvib:ne arzolunrnuş 
ve umumi heyet idare ve mürakebe 
heyetlerini seçmiştir. Yeni idare he
yeti mürakipliğinc seçilenler şunlar· 
dır : Ticaret mektebi öğretmenlerin· 
den Zehni Bayo ve Namık K~mal o- I 
kulu baş öğretmeni Ömer, sarıver yeni 

1 

idare heyetine de eski heyetinden ' 
fnönü okulu baş öğretmeni Bekir 
Akkaya ile istiklal baş öğretmeni 

Kemal Altan kura ile: Cümhuriyet 
öğretmenlerinden Alaeddin Ôzcan, 
Gazi baş öğretmeni Esat, Ziya gök· 
Alp baş öğretmeni Selami Aka! rey· 

le seçilmişlerdir. Kongrede okunan 
raporlara göre sandık en dar ve 
müşkül zamanlarda azaya para ik· 
raz etmek snretile yardım etmiştir. 

Sandığın bir senelik karı 242 
lira 17 kuruştan ibaret olup şimdiye 
kadar üyelerin artırdığı paranın ye 
künü altı bin lirayı bulmuştur. Dun· 

!ardan başka ayrıca bu sandığa üye 
olan öğretmenler ölen öğretmen aile
lerine yardım icin aralarında yüzler· 
ce 1 ra toplayarak bunun bir kısmı· 
nı tahsis olunan maksatlara göre 
haıcaınışlır. Diğer bir kısmı da fe· 
laket vükuunda yardım edilmek üze· 
re ihtiyat olarak saklanmaktadır, 

Kongre ayni zamanda şu karar· 
ları ittihaz etmiştir: 

Olen öğretmen ailelerine yapılan 
yardımın iki misle çıkarılması, san· 
dık hasaplarmın tutulduğu usulün 
sadeleştirilmesi, kazalarda toplanan 

aidatın oraca senetle verilebilmesi 
keyfiyetidir .. Geçen sene idare heye. 
tinin gösterdiği gayret ve feragatlı 
ğa yazılı bir teşekkür verilmesi de 
kongrece karar altına alınmıştır. 

Seyhan bölgesi yardım sandığı· 
na seçilen yeni idare heyetine bü
yük muvaffakiyetler dileı ken önü
müzdeki yıl içinde geniş ölçüde iyi 
başaı ılarda bulunma~ını da temenni 
ederiz. 

Seyhan indi 

Son yağmurlar iizerine Seyhan 
nehri iki metre beş santim kadar 
kabarmıştı. dün aldığımız malumata 
göre, Seyhan ,1,60 santime kadar 
inmiştir. 

Şehrimiz seferber
lik müdürü geliyor 

Hükümetimizin vilayetlerde bir 
seferberlik müdürü, ve kazalarda bir 
seferberlik memuı u, unvanı altında 
yeni m<'muriyetler ihdas ettiğini yaz· 
mıştık. Aldığımız malumata göre vi. 
layetimiz sd:=rberlik müdürlüğüne 
binbaşılıktan müsafı lsmail Hakkı ta
yin edilmiştir. 

Bay lsınail Hakkı bugünlerde 
şehrimize gelecektir. 

rabe haline gelmiştir . 
Geçen sene, Asi tayyareler bu 

kasabayı bir defa daha boınbardman 
etmişler ve o zaman yangın bomba· j 
laı ı atmak suretiyle kasabada 

büyük yangınların çıkmasına 

S<'bcbiyct vermişlerdi . 

4 Kanunuevvel Cumartesi günü ol· ~atayın istiklal bayramı münasebe· I 
duğu Diyanet işleri tarafından bir tıle çok parlak bir Hatay gecesi ve· ı 
tebliğle bütü teşkilata bildirilmiştir. rilmiştir. 

At koşuları yapılamadı 

Havanın yağmurlu ve sahanın 

çok çamurlu olmasından dolayı A
dana sonbahar at koşularının ikinci
si yine yapılamamış ve koşu önü· 
mü:deki Pazara tehir edilmiştir. 

Bay Vehbi gitti 

Bir müddettir ;şehrimizde bulu· 
nan Cümhuriyet Halk Partisi Gen· 
yönkurul azasından ve eski Valile· 
rimizden Bay Vebbi dün Ankaraya 
gitmişlerdir. 

Hayvanların Islahı 

Ziraaat Vekaletinin Vila· 
yetlere gönderdiği emir. 

Köy kalkınmasında hayvanla· 
rın ıslahına önem verilmesi hakkın
da Şehrimizdeki alakadarlara Zi•a· 
at Vekaletinden bir tarnim gelmiş 
tir. Bunda alınacak tedbirler için 
izahat verilmektedir. Şimdiye ka. 
dar boğa satın alınmamış Köyler 
için bu yıl Devlet haralarından bo· 
ğa satın alınacaktır. Ziraat Vekale
ti hayvanların ıslahı etrafında ted· 
bir alırken baytar müdürlüklerinden 
aşağıdaki malumatı istemiştir: 

Kaza, Mahiye ve Köyleri göster· 
mek üzere Vilayetin umumi bir ha· 
ritasının tanzim ve haritada köyler
de bulunan kısrak, inek ve dişi 

eşek mikdarının köy isimleri üzerin· 
de renklerle işaret edilmesi. 

Gene bu umumi Vilayet harita· 
smda ihdas edilmiş olan nümune 
kayitleri ile bu köylerde halen da 
mızlık olnak bulunan boğa sayısı · 
nın ayrıca gösterilmesi. 

A~ım durağı yapılması lazım ge
len yerlerin de işareti. 

Bu daritada nereleri için mcr 
kep aygırı alınması lazım geldiğinin 
de tespiti. 

Bu yıl hususi muhasebe ve köy 
lıüdcelerine hayvanların ıslahı için 
komuş olan tahsisat miktarlar ınin 
ve bu para ili yapılacak işlerin tet· 
kik edilmek üzere bildirilmesi. 

Altı aya mahkum 

Hasan oğlu makinist lbrahim, 
Ali oğlu Hüseyin isminde bir adam 
bıçakla teşhir ederek tehdid ettiği 
anlaşıldığından suçlu yakalanarak 
mahkemeye verılmiş ve yapılan du
ruşma sonunda Altı ay hapis ce 
zasına mahkum olmuştur . 

Irakta nümayişler 

Bağdad: 29 (Radyo) - Filistin· 
de Şeyh jadinin asılmasile Bağdat 
ve bütün Irakta lngiltcre aleyhinde 
nümayişler yapılmıştır. 

Suriyede Şeker bayramı 
yapılmıyacak 

Filistin hadiseleri ve son sey· 
lap felaketi dolayısile bu sene bay
ram yapılmaması için kuvvetli bir 
cereyan vardır. 

Neşredilen bir beyannamede, 
Arap ülkelerindeki kanlı karışıklık· 
lar dolayısile, halk bayram için ya· 
pacakları·masrafı iane olarak ver· 
meğe davet edilmektedir. 

Bu geceye şehrimizJeki bütün 
Hataylılarla beraber kalabalık bir 
davetli kitlesi İştirak etmiştir. 

Bir çok gençlerimiz bu g~cede 
komşu Türk Hatayın istiklali mihveri 
etrafında değerli konferanslar ver 
mişlerdir: 

Zabıtada 

Hakaret iddiası 
Sarıyakup mahallesirıden Ab· 

dullah karısı Necmiye ile Camiice· 
did mahallesinden Hüseyin oğlu 
Abdullah birbirlerini tehdid ettik
leri iddia edildiğınden suçlular ya
kalanarak haklarında kanuni mua· 
mele yapılmıştır . 

. Parasını aşırmış 
Tarsuslu Dursun oğlu Sadık, Re. 

sul adında biri, Mustafa oğlu Ali· 
nin yankesicilik suretiyle yirmi bir 
lira parasını çaldığından yakalan· 
mıştır 

Karısını bıçakladı 
Giritli mahallesinde oturan Meh

met kızı Şükrüye kocası Şakir 
oğlu Abdullah Azmi tarafından dö· 
gülerek çakı ile de yaralanmıştır. 

Zabıta Abdullahı yakalayarak hak· 
kında kanuni muamele yapmıştır . 

~~-------·---------~~ 

Hatay Türklerine 
dün Bayram yabdı

rılmadı 
- Birinci sahifeden artan -

Çok geçmeden Antakya Türk· 
leri şunu da anladılar : 

Y enigün gazetesi kapatılmış, Ye 
ııigün matbaası kordon altına alın· 
mış .. Ve şu da anlaşıldı: Yenigün 
gazetesini Antakya delegesi Roje 
kapatmıştır . 

Bu Çirkin hareketlerle neşesi , 
ümidi bir arıda baltalanan Türklerin 
bu masum duruşları karşısında halk 
mümessilleri, kendilerine düşen tek 
vazifeyi itidalle yapmışlar ve der· 
hal Cenevred ! Milletl~r Cemiyetine, 
Fransa Reisicumhuruna vaziyeti tel· 
grafla ve şiddetle protesto etmiş. 
!erdir.Bu anda Türkiyenin Antakya 
Baş Konsolosu Firuz Kesim An· 
takya Halkevinde idi ve Hataylı 
gençleri bu çirkin halikat karşı 
sında itidale davet ediyordu. 

Belerliye önünden mahalleler ara. 
sına dağılmış görünen halk biraz 
sonra Halkevinin etrafını kuşattı • 
Ve heyecanla şu avaze yükseli· 
yordu : 

- Yaşasın Atatürk , Yaşasın 
Türklük, Yaşasın Konsolos • 

Uu anda Halkevinin pencere· 
sinde görülen Firuz Kesim binlerce 
halkın şiddetH ve sürekli alkışlarile 
karşılandı . 

Halk bu esnada halkevinin önün· 
de tezahürler gösterirken, diger ta· 
raf ta caddelerde ve mahallelerdeki 
taklar resmi elbiseli ve sivil Tf'rk 
duşmdnları tarafından yıkılıyordu. 

Yine çok geçmeden belediye 
altındaki ilan tahtasına şu mealde 
bir tebliğ asıldı : 

- Sancak rejiminin ilanı müna· 
sebetile Türk unsurunun yapma~a 
teşebbüs ettiği bayram, memleketin 
asayışı cephesinden menedilmiştir. 

tezahür ve nümayişe teşebbüs eden 
ler şiddetle cezalandırılacaktır. işte 
bu anda idi ki yüz kadar jandarma 
halkevı tarafına yürümÜ§lÜ. V c bü· 
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Bu seneki kıŞ 
·ddeti 

Bu sene kışın çok şı V 
cağmı söyliyenler çoktu~·A 
iddiaların ispatı için fılill IJid 
maruf ve meşhur çob~. şabd • 
terilmektedir. Bunun ıçın 
fara fazla ehemmiyet vcrfJJ t 
zımdır. Esasen, lsveçin ı11e 
enstitüsü müdürü bu ,sene e.J 
fif geçeceğini iddia etınekl 

Bu zatın iddiası, bor!ı~ 
tinad etmemektedir. P . 

k. 1 
trem kış hakkında ı 
.. Avrupanın kaloriferi 'k;k- ~b 
Golfstraym akıntısını ted ~I> 
ra neşretmiştir. Bu akınt~ 
ne sutan kafi derecede ~ de 
termektedir. Bu vaıiyetifl 
rupa iklimine tesiri kat,i t/f 

tür. Bunun için 1933 kJllt 
senenin en mülayim ve 
olacakbr • ~ 

Kasayı kim aç• 
Ameı ika hırsız ve hl~· lft 

edepsizlik ve küstahlıl1 
• r 

CI ~ Bunlara karşı tahafftiz 1,,, L: 1 
him bir mt's ~ledir. Bank• bil "'Ç. 

ve içerisi dolu kasalarını · ~ 
ve haydutlardan muhaf=-~ 
la ve hayale gelmez ~a dedir 
)eri tatbik mecburiyetın 

işte bu yüzden şu eti 
dise çıkmıştır : · 

K=1nadada Torento ~ 
bankanın en büyük ka 
tarı kaybol muştur • 

Yeni bir anahtar bil 
ğil mi ? 

Buna imkan yokttl'· 
kasaya kendi anabta ' 
bir anahfar veya çi~ 
mi, kasanın kapağı imf 1 

tir . • _ _. 
Bankaçılar ve ~ 

emaneti bulunanlar ti 
mak lazım geldiğini 
dirler • 

Yolu arslanlar 1' 
Af rikada Onfada iltı 

sında tek yol vardat ~ 
gündenberi kapalıdıa; 
kenarlannda yecli il 

mış, gelen ve geçeni t 
te imiş . 

Sinematoğraflı te 
k•tarl•" 

"Landon Nort R• drl 
dif er kumpanyası, Lo11 
hemen her katta bir t 
rı hareket ettirir • 

Kumpanya bu le' 
celbetmek için çok 
sul bulmuş ve tenezıl 
dildiği yerin tarihi, 
rini yolda v~gonlard' 
göstermektedir • 

tün bu jandarmaların 
gülü idi . 

Burada da halka~ 
ver ildi. Fakat hınca 
sokaklardan geçelllİyco 
run ayni dakikada bll 
at edemeyişi üzerİll' 
süngülerini kulla:1dıl~ 
zerine ortalık birdetl .... 
bu karışıklık yanlll 
Halepten, Kırıkhand,.. 
hiye karakollarından 
kuvvetleı en çirkiıı 
kütlelerinin üzerİD9 

Bütün bu vabfİ . 
halle bir an, satf-: 
memiş, fakat şaşkıdflk 
mış olduğundan ıüPI 
deldirmiştir. Kısaeli 
yada bu ana kı~ 
diA"ine göre on ild ttfİ 
süngü ile yarala~ p 

Şimdi son dakik• 
hududu dışından • 
fa göre Antakr- d 
jandarma ve askeri 

tıni sivil müdafa~:.,; 
teşebbüsüne ge~ . 
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KATili
KiM? 

evrasteni yerine Krizasteni geçti ! 

ahvaliruhiye 
alakadardır 

'zik , sıhhat ve 
ile yakından 

Fizik sıhhat ile ahvali ruhiyenin l 
ve aiabeti çok büyüktür ; 
içindir ki epeyce zamandan- 1 

Çekmekte olduğumuz iktisadi 
n yeni bir hastalıtın müseb

\'e mesulüdür . 
Bu yeni hastalık ferdi ve ma· 
bir mahiyeti haizdir. 

Bu yeni hastalığın adı , geçen 
· • Nevrasteni - Sinir has

• na mukabil ,. Kirizasten -
n hastalıtı • dır. 

\' •ıımakta oldutumuz bu devri 
ıu ıekilde tarif edebiliriz : 

Uaıumi bir teessür ve teheyyüç! 
in gözlerinde koyu siyah bir 

iilc, ber,ey fena, her şey kara , 
bir ıey memnuniyeti mucip 

·ı ı 

Sade bu kadar mı ? Halin böyle 
na mukabil yakın atiden de 

\ir ümid yoktur. Vaziyet, halden 
f<na olacaktır . Lialettayin 
1 ise tam felilceti mucip ofa-

bidiselerle doludur . Mazi için 
ür çekenler , o günleri nimet 

ltıdet ıGnü sayanlar ise ... hadsiz 
hesapsızdır. 
latikbalden bütün cihan bir 

1 ... .._ ile korkmaktadır ! O kadar 
·....., t.ı Ldiıle gelen sal&hlar , 

t hükümsür geçmektedir.Hatta, 
ilerinden salim bir düşünce ve 

bir irade beklenenler , bu 
eti en ziyade kuvvetlendir

edirler 1 
Bu enditeler altında ilk husule 
~ f~nabk , sabit fikir halinde 
i!'ltan memnuniyetsizlik ve istik
~deıı korku ve geceleri uykusuz· 

r • Ayni endişenin tamamen 
·1r albnda bulunan dimağ , ira. 
· kullanmak ve bu buhran ka 

ltnnı defetmek kuJretini kay ı 
elctedir. Bu hal , irade ve bf"n· 

kendisinden başkasının tahammül 
edcmiyeceğine kanaat hasıl eder. 
Bir çok tedavi usullerinden sonra 
da hastalığının kabili tedavi olma· 
dığmı kabule mecbur kalır. 

Bnnndan sonra hastalığın son şek
li başlar; eğlence, seyahattan bıkar, 
kalabalıktan gürültüden korkar; hat· 
ta halk içine çıkmağa cesaret etmez 
ve yalnızlığı tercih eder; kendisine 
bir hastalığı olmadıgını söyliyenle
çok kızar. 

Bu yazdığımız ıztırapla, hasta
sürmeneja mukavemet kudretini kı
rar . 

Eğer bu haller, fennin yeni ke
şifleri ile tedavi ediJnıezse, bir 
felce de intizar lazım gelir. 

• 
* * Tedavi her şeyden evci ruk üze-

rinedir. Her hastahğın, her felaket· 
in bir de teselli, nikbinlik cephesi 
vardır. Bunu kullanmak lazımdır. 
Buhran üzerine binbir bedbinlik 
propagandası yapanlara kulak as
mamak çok f aydabdır. Benliğe hak· 
kı olan salahiyet ve kudreti verme· 
lidir. Bu asnn yeni şart~rma uy
mak, hu uhran heyulasını kökünden 
yıkabilir. 

Arz üzerinde lıer hangi bir de 
virde her şeyden ziyade kıymetli 
olan sıhhattir. Her şeyden ziyade 
vevilmeai, muhafazası lazım gelen 
de sıhhattir. Sıhhatine malik olan 
ve ben&te inanan bir insan için buh
ran mevzuubahs olamaz. Buhran 
umumi olmazdan e-vel ferdi olur. 

işte bu imanı Celde etmek, yu· 
kandan~ri sayaıcldiğimiz düzine· 
lerce ıztırab ve hastalıkların en iyi, 
en ucuz tedavi yoludur. 

Yeni .•. Biz evham ve irade za. 
fımızladır, ki kendi k~ndimizi öldü
rüyoruz. ' tahrip etmektedir. Ayni zamanda ı 

.._.~teldi bir hastalık şekli başla. ı ·-~--=---·~-~-~-._. ...... ~ 
·~~r. J------------------=-ti...-~ haatahta uğrayanlar ekse. TAN 
·ntle baı atrılarmdan , bir çok Sinemasında 
~ \'e sızılardan , baı dönmelerin 
. ~ •esaireden bahseder. Bazı bo BU AKŞAM 

ıu bir yumruk tıkadığından, ba. Sentnin en büyük filmi 
bafmın bom boş kaldığından, ( Kjrım Harbi ) 
çarpmbsından ve daha binbir ( Beyaz Melek) 

'eti ıeylerden şikayetçi olur . Ek- J Mevsimin en büyük en güzel ve en 
.J• ... sabahlan , geceyi uykusuz heyecanlı bir filmi olan ve mev -
~ti için - istirahat etmiş , zuunun bir kısmı lstanbulda geçen 
·~ bulmuı olacağı yerde- Çok ( Kırım Harbi ) 
~ ve asabi bir halde kalkar ; BE y AZ MELER 
h..c IU~etle o rün için maddi bir İş 1 Şaheserini takdim ediyor . Bu hissi 
~lllek iktidanndan kafi derecede ve heyecanlı filmi bütün sinema 
"9t '111ndur. Artık İştahı da kalma- severlere tavsiye ederiz.Baş rolde: 

tar. ( KAY FRANCIS) 
\ \'emele istemez , çünkü midesi - 2 -

~zım işlerini matlup veçbile (Kanunsuz Memleket ) 
~. •maktadır. Ve nihayet • fikir istek üzerine bu heyecanlı film 
~•deaini bir noktaya teksif et- tekrar gösterilecektir 
· ~ mahrum ~ir hale gelir • ---

" . PEK YAKINDA : Jcan Kiepura 
~ "_rizaster.ik insan, kararsız insan ) 
~tir. Bir çok defelar, yen! azim ( Aşk Güneşi 

• Yeni planlarla faaliyete geçer, I Nefis musiki filminde 
çolc çabuk bekar ve daha bü. Dlkkkat: Sinema saat 8.5 

da baflar 
)eise düıer. Telefon : Na • 286 

Bu hastalıklardan bir çoğu ta· 8739 
elaralc bir doktora, hattı birçok 

ra blfYUfurlar; doktor, hasta
hahtettiti bir veya bit kıç atn 

' \re ızbrabt ekseriya bir sinir buh 
~1 •ddederler ve teskin edici bir 
' \'erir. Fakat bununla hiç bir , 'elde edilmif olmaz, haataLk de- f 

eder, durur l ' 
'Bu bal bastınıd manevi muka
~ tini bir derece daha kırar; has· 

tlbsalsız bir hastalıtın ıztırapla
..... l'8Mtt-, bu ıztıraplara 

Gaip mühür 
Noterlikten tasdikli miihürmü 

bir hafta evvel gaip ettim. Bu mü· 
hürle hiç bir kimseye borcum yok
tur. Yenisini kazdıracağımdan gaip 
mühürümün hükmü olmadığını ilan 
ederim. 87 53 

Ağzı Büyük kö . 
yünden Ali oğlu 

Veli 

TürlcsözD 

TRABLUSLULAR,TRAB 
LUSUN SURiYEYE 
iLHAKINI iSTiYOR 

Cebelidüruz intihabında uyuşuldu 
·------

Halepte geniş mikyasta Faşist 
Propagandaları başladı 

Beyrut : 29 [TÜRKSÔZÜ muha
birinden] - Suriye ve Lübnan mu
ahedelerinin tasdikinin yaklaşması mü. 
nasebetiyle Tarablustan Yüce Komi
ser vastasiyle Milletler Cemiyetine ve 
Fransız Hariciyesine bir telgraf çekil
miştir. 

Bu telgraflarda, Trablusun Suri
yeye ilhakı istenmekte ve Lübnanda 
kaldı~ı takdirde memleketiu her su
retle mahkum olduğu zikredildilmek· 1 

tani kütle ile tamas halindedir Ko· 
münistler arasında son z_manlarda 
sarıklı sakallı hocalarda i"ÖZe çarp
mağa başlamıştır. 

Diger taraftan buna karşılık ola
rak Faşist propağandas ı yapılmakta

dır. 
Bunlı.r, daha ziyade maddi fada

karlık yapmakta oldukluından Fa
şist propağandası fazla il erlemişt i r. 

tedir. ------ • ------
Şam : 29 (Hususi) - Cebelidü

rüz muhafızı Behiç Hatibin uzlaştırıcı 
bir zihniyetle işe ıniidahalesi intiha
bat meselelerinde muvaffakiyetle ne
ticelenmiştir. Hasan ELtraşJa vatani
ler Suveyda ve Şehbaden iki mebus
luğun vatanilere ve Salkatlan bir me
busluğun Hasan Elatraş partisine ve· 
rilmesi hususunda mutabık kttlmışlar
dır. 

Gençlik lideri olan Ali Elatraş 
bu anlaşmadan uzaklaşmış ve muha
h:fetde kalacağını ihsas etttrmiştir. 

Bununla beraber bu anlaşmanın 
muvakkat olduğu Di.irzü partisine ve· 
rilen dört mebusluğun beşe iblağına 
daha şimd id en çalışıldığı lıavadis ide 
dolaşmaktadır. 

Eğer dahiliye vezareti bu beşin· 

ci mebusluğu Hasan E.latraş partisine 
verecek olursa ozamanda Elatrş par. 
tisiyle diğer dürzü partileri arasında 
muhalefet hareketleri başhyacakır. 

Halep : 29 (Hususi) - Burada 
Komiinistlcr hemen her gün gizli ic
timalar akdetmekte ve göze çarpan 
bir faaliyet sarfeylemektedirler. Meş

hur komünist lideri Halit Bektaş Va-

Filistinde tahrikat 
Kudüs : 29 (Radyo) - Filistin

de tahrikat devam etmektedir. Bazı 
Yahudi kolonilerine karşı tecavüzler 
yapılmıştır. 

lsviçrede farmasonluk 
projesi rededildi 

Berfin: 29 (Radyo) - Memleket 
sağ cenahının farmasonluk projesi 
nin kabulu etrafındaki pilepisit usül 
neticesinde 242 bin rey'e karşı 514 
bin reyle lsviçredeki yeni farmason
luk projesi rededilmiştir. 

Londra müzake· 
releri 

Biı inci ıahifedon artan -

Bu hususta bir hedef istihdaf 
edilmemektedir. Görüşmelerin, Ber· 
lin - Roma mihveri ile Fransız -
lngiliz Antantı arasında bir yaklaş-
ma elde edilip edilemiyeceği tetkik 

Adana Ziraat Mektebi edilecektir. Şurasını da kaydetme· 
Müdürlüğünden: Jıdir ki; bu yaklaşma beşinci 

0

bir 
devlet aleyhinde değildir. İngiltere 

9 11/937 Tarihinden 24 11 937 böyle bir şekil hiç bir zaman ka-
Tarihine kadar on beş gün müddet. 

bul etmez ve hatırına bile getirm~le açık eksiltmeye konulan ınekte· 
miştir. Almanlar ne Avusturyanın bin Mayıs sonuna kadar lüzumu o-
Pilt>pisit talebim ileri sürmüşler ve lan ekmeğe istekli çıkmadığından 

k ne de Çekoslovak rejiminin değiş · on gün müddetle e siltmesi uzatıl. 
tirilmesini.. Hitlerin ileri sürdüğü mış ve 8/12 937 Tarihine müsadif 
mesele nıüstemlekelerdir. 

Çarşamba günü saat on dörtte Vi. Bu meselenirı de "gerek fngilte-
layette z·rı1at Müdürlüğünde mü 

re ve gerek Fransa kendi dominyon teşckkil komisyon taraf ınJan eksilt· 
larını alakadar ettiği fikrindedir. mesi yapılacağından isteklilerin yüz· 

Fransız ricalile yapılacak kode yedi buçuk nis')etinde dipozito 

Sahife : ! 

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

27 ikinci teşrin 937 cumartesi akşamından itibaren 
Senenin iki büyük ve yeni şaheserini birden sunar 

-1-
JO AN CRA wFORD -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 iizerinde bütün açıklığile gösteren hakiki bir eserdir 

Sinema tam 8,45 de başlar 
Telefon - 250 ASRI 

8749 

Sayın abonelerimize 
Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın abo

nelerim1zin gazetelerini mu!!tazaman alabilmeleri 
için yeni taşındıkları ev adreslerini matbaamıza 
bildirmelerini rica ederiz . 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha mües
sesesi Satın alma komisyonundan : 

1 - Muhammen bedeli ( 2500 ) lira olan 10 adet Katana pazarhk 
suretile perakende ve toptan satın c.lınacaktır . 

2 - istekliler haf tanın Pazartesi, Çarşanba ve Cumartesi filnleri 
saat 10 ili 12 arasında müessesede müteşekkil satın alma komiıyonuna 
gelebilirler . 

3 - Şartnamesi arzu edenlere her zaman verilir. 
( 8755) 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 
/\ arıun l\o.32U2 : Kabul tarihi : 41611937 

DÜNDEN ART AN -
lktisad, Ziraat ve Maliye Vekaletlerini temsil edecek birer aza ile 

Banka idare Meclisi reisi ve azaları, umum müdür ve muavinleri bu he
yete aza olarak i~tirak ederler. 

Heyet lktisad Vekilinin doğrudan doğruya iste~i veya Ziraat Vekili . 
nin talebi vey1hut da Bankanın yazılı müracaab üzerine lktisad Vekilinin 
davetile toplanır. 

Müstacel haller müstesna olmak üzere içtimaın gün"ve ruznameai aza. 
ya içtimadan en az beş gün evvel bildirilir. 

Murakıblar 
nuşmalar arasında Uzak Şark mev-

larife birlikte komisyona müracaat. zuları da vardır. Madde 29 - Banka, ikisi umumi heyet ve biri Başvekaletçe seçi-
ları ilin olunur. lr.giliz hedefi bu gün, Amerika len üç daimi murakıb tarafından murakabe olunur. Murakıbların müddeti 

3o- 3-9-14 ile sıkı bir elbirJiği ) aparak çalış üç senedir. Tekrar seçilmeleri caizdir. icra Vekilleri Heyetince tayin edi· 
Seyhan Defterdarlı- maktır. Avrupada harp tehlikesi lecek maktu aylık bir ücret alırlar. 

gayri mevcut görünmemekle beraber Murakıblar, hu kanunun tahmil ettiği vazifeleri muvaffakiyetle başar-
ğından : pek te yı-kın değildir. mağa muktazi iktisadi ve hukuki malumatı haiz ve Banka ve muhasebe 

Adananın Kara Göçer Köyünde işte, Londrada yapılacak bu tekniğinde tecrübe ve ihtisas sahibi zeval arasından seçilir. 
Değirmenci Misisli Süleyman Oğlu ehemmiyetli toplantı, hep tehlikeli Murakıblar, Banka mu3'nelelerinin Banka Kanunu ve nizamnamcai 
Osınanın 935, 936; 937 Yılları Mu- görünen bu meselelere yardım et- hükümlerine uygunluğunu murakabe ederler. lcrai salahiyetleri yoktur. 

H miş olaca~ tır. 
amele Vergisinden azineye boçrlu W.urakıblar, senede bir Banka vaziyetinin tahlili ve mcsailtrinin ne· 
olduğu 702 lira 30 Kuruşu miadın· ,,-·-------------·----, ticeleri hakkında üç nüsha müşterek bir rapor tanzim ederek bir nüshası· 
da ödemediğinden dolayı Tahsilat Al nı Başvekalete, bir nüshasını da umumi heyete sunulmak üzere lktisad 
Komisyonunun 26, 3/937 gün ve sar ay Vekil ... tine verirler. Bundan başka Banka muamelelerinde kanun ve 
269 sayılı kararına Müsteniden meZ· nizamname hükümlerine uygunsuz gördüklerini idare meclisine ve Umum 
kur Köyde bulunan 2000 lira kıy· Sineması Müdürlüğe birer muhtıra ile bildirirler. Bunlardan nazan dikkate aLnmamış 
metinde 20 beygir Kuvvetinde Di- BU AKŞAM hususları yıllık raporlarında kayıd ve işaret ettikleri gibi mühim ve müs-
zel Marka tek Taşlı bir adet Kom· Çok heyecanlı bir program sunuyor tacel mahiyette buldukları hususlan da Başvekaletle umumi heyete bil. 
ple Motorları haciz edilerek 30/ ll 1 dirmek üzere lktisad Vekaletine arzederler. 
937 Tarihinden itibaren 15 gün Hudud Haydudları Murakıblar, vazifelerini bu kanunda ve Banka Nizamnamesindeki hü· 
müddetle Müzayedeye çıkanlmıt Mogou Gunes kümler dahilinde yaparlar. 
ve 14/12t937 Salı Günü saat 
15 de Merkez birinci Tahsil Şübe· 
sinede Sabşı icra edileceğinden ilan 
Bedeli ve Belediye resmi Alıcıya 
ait olmak üzere Taliplerin Mezkur 
Motoru Mahallinde gördükten son· 
ra 7 ,5 Pey Akçeesile Birlikte Şftbe 
Şefliğine Müracaatları ilan olunur. 

30-4 

2 

Maça kızı 
Umumi arzu üzerine devam ediyor 
ÇARŞAMBA TENZfLATLI 

MATiNE 
Telefon. 212 

8758 ................. ___________ ___ 

idare Meclisi 

Madde 30 - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Banka11 bir reis ve bet 
aza v~ Umum Müdürden müte,ekkil yedi kitilik bir idare Meclisi ile 
idare olunur. Reis, lktisad Vekaletinin teklifi üzerine icra Vekilleri He. 
yetinin kararı ve Cümhur Rt-.isliğinin tasdikile tayin olunur. 

Bir aza lktisait, bir aza Ziraat ve bir aza da Maliye Vekiletinia 
teklifleri üzerine icra Vekilleri Heyetince intihab olunur. 

8303 (SONU VAR) 



~haife ; 4 

Dosya 
No: 

9-35 

borçlunun adı ve sanı 

Kasapbekir ma. 
Musa kızı ölü Hibe 

köyü gayri mcnkulun 
mevkii cinsi hissesi 

Yolgeçen tarla tam 

Türksöı:ft 

Tapu senedinin Husudu: SJ 
metre murabbaı Tarihi No: 

91900 Eylul-339 20 Şa: Mariye hatun; şi: tarikiam, ga: Keli, ce: Hacı Meehmed 

9-36 

9-37 

it h " it " n 
45950 

137850 

" n 
18 

sel eri et 
Şa: Bekirce oğlu vrresesi, şi: tarikiam, ga : Mariye hatun ...___ 
tarikiam 

10 38 

10 39 
10 40 

10-41 

10-42 
11 43 

11 - 44 

11 45 
12-46 

11 - 47 

n " " 
Kasapbekir ma. 
Mehmed çavuş kızı 
Dursun 

" " " 
" " 

" ,, 
" 

.. ., " 
Döşeme Ma, Mrlı 
med oğlu Durıınış 

" " 

" .. 
.. " 

Nacaran ma. 
Gülckli zade 
Hacı Mehınec..I 

Refik 

" 

" .. 

" 

Karalar
bucağı 

" 
" 

,, 

" 
Adana 

" 

,, 

" 

Adrına 

Kireçocağı 

il yasağa 

" n 

" .. 

n 1t 

,, " 

,, " 

" " 
bağ)eri tam 

bağkii n 

rlimü 
bağ>•cri ,. 
bağkii - ., 
rumu 

çinko· ,, 
dan ma· 
mül bir 
bap hane 
maa arsa 

18380 

16542 
(10109) 

4595 

9190 
18380 

18380 

34003 
34003 

351, 

1288 

Ağustos 
929 

.. " 

" " 
,, " 

" " 

Teşrini S;t ni 
3'.l3 

" ,, 

.. 

Haz.İran 

341 

,, 

.. 

17 
Tı 
31 

30 

32 
29 

28 

475 

476 

473 
474 

8 

Adana Ziraat Bankasından 

Kıbleten : Halise hatun, şa: Mustafa, şi: Salih, ga: tarikialD 

Şa: Mehmed, ga: Mevlüt, şi: sahibisenet bağr, ce: Kara Mehıııet 

. " Şa: Penpe hatun bağı, ga : tarikiam, şi : Kulaksız Ltfüıeyillt 
Demirci Kadir h 
Şa: tarik, ga: Mehmet Ali, şi: Acemoğlu Mehmet, ce: tariki ~ 
Şa: Mehmet, ga: Hasan bini Sarı Hacı Ali, şi: zaptiye Duran 
ce: arabacı Mebmed bağı . bll 
Şa: emine, ga: Tabak kara Mustafa ile Kürl oğlu Ahmet, şı: " 
ye Duran, ce: sahibisen<:t Me 
Şa: Diyap kızı Aksabet ile Karabet kızı Annuk ve Şeyh blll 
met, ga : Mühabet ve Kuyumcu Oh~ncs, şi : Va~ıf. ce : Me 
ve Karcbrt 

" ,, 
" " " " " • " 

,, 

Şa: Kiirt Halil, ga: Vasıf, şi: Tirik kızı Ağsa, ce: Mehmet 
., 

" " 
,, 

" " ,. n 

Yemini veyesarı ve arkası tarikiam, cephesi: 
mahduttur. 

• • 

" " 

• 

1 - 28114 sa}ılı kanuna göre 15 sene ve 15 taksitte ödl'nmck üzere borçları tecil edildiği kaide 936 senesi taksitlerini ödemeyen Adana Ziraat Bankasına borçlu eşhasın bankaya birinci derece ve sıradaipotekliokJP 'f' 
karıda cins ve evsafı yazılı tarlaları 30 -11-937 tarihine müsadif salı - gününden itibaren tahsili emval kanununa göre açık arttırmaya çıkarılmıştır . 111ı,e 

2 - Arttırmaya konulduğu tarihten itibaıen 21 inci günü 20-12 937 Pszartesi günü saat 15 17 de birinci ihale ve birinci ihale tarihinden itibaren (onuncu günü) 30-12-937 tarihine tesadüf eden Perıe 
saat 15-17de kat'~ ihalesi yapılacaktır. 

3 - Arttırma şartnameleri 30-11-937 tarihinden itibaren Adana Ziraat Bankasında ve Vilayet idare meclisi geyetinde herkes tarafından görülebilecektir. 
4 - Bankadan başka ipotek sahihi alacaklılarla diğer alacaklıların gayri menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde Adana Ziraat Bankasına 

la} et idare rnrcli!ii he)etine bildirmeleri aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedellerinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. 8754 
>C '.22E2:SS ~ o a s c ez:a 53 1 

BELEDiYE İLANLARI 
,--------------..,! Adana İnhisarlar Başmüdürl 

1 
----------------------------------------------------

•• 
TU KSÖZÜ 

ğünden: ~ 

Potas güherçilesi ticareti iY'" ~ıı. 1 - Kanara binaları etrafında ve ahırlarla kesim salonu arasına yapı 
lacak beton tratuvar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1876,75 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 140,76 liradıı. 

4 - ihalesi Birinci Kanunun 9 uncu Per~ernbe günü saat on beşte 
Beledi} e encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartname keşif ve Projeleri Fen işleri miidürliiğündedir. fsteyen· 
ler beş kuruş rnuknbilinde oradan alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale güı Ü rruvakkat t< nı!nrıt ırak! uzfarile birlikt:) 
Beledi} e enc.ürr.cnine müracaallaıı liiin olunur. 

8637 21 - 25-30-5 

Bütün dünyada şöhret kazanan 
~---- -----==== -- •• m 

Whizmarka . . 
Motor, Amortisör, ldrolık fren , Mafsal Y AGLARILE radyator lehimi 

lrmizlemeğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. 

7967 79 

Ekmek Sadeyağı 

kilo 55000 kilo 4250 
lst<ınbu n nakaı nası 

Kilo 1500 

Ş. Rıza İşcen Yeni Mağazada 
Satılmaktadır 

Belediye civarında, Adana 

Maraş pir inci 
ki'o 7500 

Ekistra Zeytinyağı 
kilo 1300 

Beyaz peynir salamura Nohut 
kilo 600 

Fasulya 
kilo 2000 kilo 2000 

Mercimek Ekistra un Milas sabunu Kriple maden kömürü 
kilo 600 kilo 2000 kıla 1000 kilo 50000 

Patates Kuı u fzmir üzümü La hara Pırasa Patlıcan 
kilo 5000 kilo 1000 kilo eooo kilo 8000 kilo 3000 

Taze fasulya Ispanak Portakal Marol Yumuı ta 
kilo 4000 kilo 8000 40000 Adet 36000 A. 60000 

Elma A)•va Kamebahar 
Kilo 5000 kilo 2000 2000 

Kız, Erkek liseleri ve Öğretmen okulu direk .. 
törlüğünden : 

Cins ve mikcarı yukarıda gösterilen 25 kalem erzak, sebze ve meyve· 
nin okullarımızın altı aylık ihtiyaçları olup 16- 11-937 tarihinden iti · 
baren 20 güıı müddetle eksiltmeye konulmuştur. Bunlann 6-12-937 de 
pazartcs-ı günü saat 14 de Kültür direktörlüğiinde toplanacak komisyonda 
ihaltleri yapılacaktır. Taliplerden şaraiti kanuniyeyi haiz olanların şaraiti 
anlamak ve nümuneleri görmek isteyenlerin her gün saat 1 O dan 12 ye 
lcadar okul idarelerine ve ihale günü de teminatlarile birlıkte ihale komis· 
yonuna müracaatlan ilan olunur. 8732 20-25-30-5 

...... ;:ı ~u~, .. ...,.,,,; 

IMatbaacılıkj 1 Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 
ançak Türksözünün oto 
matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle\>lİrmek istiyorsa
nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· 
sinde y1?ptırıUız. Nefis 

t LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zarif 
bir kapak bölgede an
cak Türksözünde ya· 1 

pılır. 

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 
kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 
bir zamanda en ntfıs 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır. 

Tür.-.sC'zü matbaa-
sı "Türksözünden" baş. 
ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. 

il} 

pan tüccar ve esnafa s~~ 
ilan 124 'ff 

lı~ 

.. ·ı~~ ~& 
2441 sayılı kanunla Devlet inhisarları altında potas guher~ I&, 

alım ve satımını yapan tüccar ve esnaf aşağıda yazılı hükümlere ~' 
reket etmeğe mecburdurlar : ;~ 

1 - Ellerinde potas gühreçilesi bulunan tüccar ve esnaf bu oıtt '" 
neşrinden itibaren bir ay zarfında bir beyanname ile ve a~·n a~rı ~ilfllİ' 
rilmek üzere ilanın neşri tarihinde ellerinde bulunan veya sıparı!de ,eii_ 
olan potas gühreçilesinin cins ve miktarını her yerde inhisarlar 1 ~ ~J,ıl 
l>ildireceklerdir. Tüccar ilanııı neşrinden evvel sipariş etmiş bulu~ IJ(I 
gühreçilenin sipariş ve siparişin kabul vesaikini de inhisar idaresıPe 
termeğe ve musaddak Lir suretlerini veımrğe meclurdurlar. . P' 

2 - Potas gühreçilesi ticaretile meşğul olanlar bu ticaretı Y' ,tJI' 
rneleri için inhisarlar idaresinden birer rnhsat tezkeresi almağa ıne 
d u rl ar. "et"'. 

3 - Bu ilanın neşrinden itibaren bir ay zarfında beyıınnanıe .. tır~ 
yen ve ruhsat tezkeresi almayanların ellerinde bulunacak potas gopİ t• 
lesi kaçak itibar olunarak müsadere edilecek ,.e haklarında kanU 

kibat yepılacaktır. tt•""" 
4 - Potas gühreçilesi satan tüccar ve esnaf aldıkları ve sa. tJ 

gühreçilenin miktarını ve nereden alıp kime sattıklarını gösterir .. b•~.11" 
ter tutacak ve bu def teri her an inhisar idaresi memurlarının mur• oıe 

sine hazır bulunduracaklar ve bu maddeyi ancak kullanılacağ~ şekl~ ~ş -/f 
-----------------: mahalli sıhhat veyahut sanayi müdürlükleri tarafından tasdık edıl7 p t" 

sika verecek ihtiyaç sahiplerine satacaklar ve bu vesikaları da, ta' 

KAY ADELEN A -
manos tepeleı inden 
en fenni cilıazlarla 

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 . 

ADELEN 
KAYADELEN su-
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KA YAD ELEN gazozlarını alııken şişelerdeki kırmızı (KAY ADE
LEN } tapalaıma dikkat ediniz. KA YADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAYADELEN depolarıdır. Düyiık damacanalar: 100 kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 

1 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her seferde Kayadelcn suyu ile 
yıkanm<ıktadır . 8495 80 _____ _ 

kuunda inhisar memurlarına göstermek üzere saklayacakla~dır.. .,-
5 - Potas gühreçilesinin memleketin bir tarafından dı~enne gabet: 

için inhisarlar idaresinden bir nakliye ruhsatnamesi alm?ıası ve mod, 
çilenin sevkedildiği mahalle vardı~ında bu ruhsetnamenın maha 
inhisar idaresine tevdir mecburidir. ijkii.-1' 

Tezkeresiz nakledilen potas güherçilesi 2441 sayılı kanun h r 
rine göre evvelemirde inhisarlar idaresince zapt ve müsadere olunll ' 

DiKKAT: • 
d' 

d 'k k . . t" ..... , htr 6 - Potas gühcrçilesi te an etme ıstı}en toptancı uc'-4" ,Jf 
fasında idaremize müracaat etmelidirler. Gührcçile ya idareıniı tar 

dan veya hariçten celp için müsade edilecektir, ·~ti' 
7 - Birinci madde muci~_ince ~er~lecek ~~yannam~de cins ve~~ 

rı gösterilecek elde mevcut guherçıle ıle bu ılanm neşrınden evvel 0tl 
edilmiş veya bundan sonra verilecek müsade ile getirilecek olan p ~ 
güherçilesini vürudunda beher kilosu ve kesri için bir kuruş inhisar r 
alınacaktır. 8747 27- 30 

= 

d"riİ Umumi nqriyat mü u 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matb.,,. 


