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Sergerdelerin idamı istendi 
lıazız: 5 (TUrksözU muhabirinden) - Tuncell isyanı suçlu

" tnuhaKemelerlne bugün de devam edllml• ve müddei 
ı.: iddianamesini okumuştur, 

11 
lıınameye göre, bir kısım suçluların Türk ceza kanu

•) 149 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre, bir kısmının 
rt0'1"9ı .... " 1 maddenin üçüncü fıkrasına göre cezalandırılmaları 

~ •ktedlr. 
ııcı fıkraya uygun cezalandırılmaları istenenler arasında 
ltıza ve avenesi bulunmaktadır. ( 

demi müdahale, müza
kerelere son verdi 
ilterenin general Franko hüku
etini tanıyacağı şayiaıarı yalan 

ijiikumetçilerle asiler çarpışıyor 
~o . 
li~a : 5 (Radyo) - lngiliz hü. 
t nın gcr.eıal Fızdqa ticaıet 

d
1
1111Ieri ~irdeıccıği hıkkııda 
1 k•ız1 lıalyın;n tık hin ıklc 

lı~ı ~ıil'ııe ı H~n [~ıi 'ırıJ..tcdir. 
ı. l<n ~"' tclcıı cıu n.!e ıcy!c 
'it: 

ı t Eırer lngillcrcnin m; ksı dı gc. 
'ı•r.kcyu rlde clnıl:c, lqura 

:ı_ akladır. 
' 1•nıanka : 5 (R2dyo) - Cin 
q d" 

Uşınanm Arvakaya yaptığı bir 
e _ger; püskürütlmüşlür. Aragon 
lit.de kıtnt, ilrri hueketlere 

Qa etmektedir. 
e lı;•clon : S (Rıdy o) - Bir t•y· 
da o~u ci:n f·glcdın ~ıı rn Arı -
ı., ka:n hıtayuu lı rrlud n.<ı· 
ılblı:s l'lm:ş ııc c'c Tıyıaıclrr 

asi filonun bu bombardımanına mey. 
dan ver mi) eı ek defet miştir. 

Londra : 5 (R2dyo) - Ademimü
dahale :tali komitesi iki: saat sü
ren bir ictima J<ı:mıştır, Kcmile, ev· 
velce bir çok .müme~siller larafınllın 
verilen tavsiyeleri tetkik elmiş ve bir 
kıı mını katul e mişlir. Eu l~vsiı ele re 
gere lsp<n)tda çıı pııan her ıki ta· 
raf nezdinde teşebbüste bulunulmrsı 
da vardır. 

Reis istediği zaman komiteyi lop 
lzmak üzere müz2kerelere nihayet 
verilmiştir. 

Paris : S (Rı dyo} - Havrs ajan
sı iyi haber alan mahafilin beyanatı
na atfen lngilterenin Genemi Fraı.ko 
lıLküınel ııı tanım. k üzere buluı dugu. 
na dr.ır hclcılrı:n ;:-ıtl!'ız. o!Ctı,.ur.u 
hifd;ı mck I< dır. 

~tüksel konferansında 
ır şey elde edilemiyor 
~an bir komite mi seçilecek 
' ------·------'~liler dün büyük 

llarak Japonları 
bir zafer kaza -
püskürttüler 

~~t' 1\l ~g : 5 (Ranyo) - Matbuat 
itik ık hadiscler'ni göz cnünde 

1 ılt Ilı Brüksel konferansı ınüzake· 
~ tşgul olmaktadır. 
tı· 

li ;1- Parisien bu hususta di-

eı10\:inc_ ve japanyaya yapılan 
~~ b ICsıri hususunda Brükseldc 
~o Cslcnıııcınektedir. 
)• nfcransm haı•iyet ve ş~refiylc 
•Q b' '<ı h· ır mah~e'.°e olmadığını 

(), •lırlatmak lazımdır. 
'ta '. g.ızetesi de şunları yaz· 

. ıi,k 
'1ıaJ u sel konferansının içtimaı 

1 ıı,_ Sek;, gfın daha tehir cdılc-
1 th 
,1 ~'aı: J•ponya bu müddei 1.aıfı .-
~al knd.a devam ederse o zaman 
~l~nı 1 nakkını kaybetmi~ olacak 
111 ''•ns Ccnevı eye naklola· 

Tokyo : 5 (Radyo) - Domey 
ajansı bildiriyor : 

Resmi mahafil, Bıüksel kcnfe

ransının Japonyaya kal:ul busurnnda 
yapacağı teklifi ve lu trklifin Ja· 
ponlar larafmdan kabul edilip cdil
miyeceğine dair hiç bir Şl y söyle
memektedirler. 

Fakat diğer taraftan siyasi ma· 
hafi!, Japonyanın red cevabı vere
ceğini, zira Japon hat ve hareketinin 
değişmemiş olduğunu beyan etmek· 
ledirler. 

Brüksel : 5 (Radyo) - Dokuz· 

lar komitesi bir tali komitenin se· 
çilmesine karar vermiş bulunmakta

dır. 

Yeni mebus 
namzedleri 

Ankara : 5 ( A. A. ) - Bayazıt 
Saylavı Übeydullahın Kütahya Say 
lavı lbrahim Dalkılıcın ölümleri ve 
Zonguldak Saylavı Dr. Mitat Altı. 
okun istifası üzerine Bayazıt Say· 
lavlığına Sıhhiye Vekaleti Müste· 
şa rı Hüsameddin Kural , Kütahya 
Saylavlığma Başvekalet Hususi Ka 
lem Müdürü Vcdit Uzgören ve Zon
guldak Saylavlığma eski Erzurum 

Saylavı Tarih, Coğrafya Öğretmen
lerinden Necati Güneri Parti Gen· 
baş Kurumunca Parti namzedi ola. 
rak onaylanmışlardır . Sayın seçici

lere bildirir ve ilan ederim . 
C. H. P. Genel 
Başkan Vekili 

C. Bayar 

Kamutay da 
Encümenler intihabı ne

ticesi belli oldu 

Ankara : 5 (Telefonla) -
Bü}ük Millet Meclisiııin l ugünkü 
toplanlısında Diyarbt kir Valiliğine 
tayin olunan Zonguldak Mebusu 
Mıtat Altıokun i•tifanamesiyle Ba

yazit Mebusu Übı ydullahın ve Kü· 
tabya Mebusu lbrahim Dalkı'ıcın 
ölümlerine dair teıkereler okunmu~ 
ve merhum mebuslaı ın hatırasına 

hürmeten bir dakika susulmuştur . 
ikinci celsede d~ encümenler inti· 
babı neticesi bildirilmiştir. 

Mrclis Pazaı lesi günü loplana 

caktır. 

Diyarbekir-Cizre 
yolu açılıyor 

Aııkara : 5 ( Telefonla ) - Pa 
zaı tesi giinü açılacak olan Diyar 

bekir Cizre yolunun resmi küşadı 

nı yapmak üze.e Nafia Vekilimiz 
Ali Çetinkaya rrfakatında bir he

yetle bugün şehrimizden hareket et

miştir. 

Filistindeki 
karışıklık 
Kudüs: 5 (Radyo) - Filistin 

deki inzibat vaziyctir.in sıkı bir hal. 
de devamına rağmen yine hadiseler 

olmaktadır. 
Beytüllahimde yapılan katliamlar 

üzerine şiddetli tedbir alınmış ve 

daha bazı arap ileri gelenleri tevkif 

edilmişlerdir: 

Hükumet makamları eski Kudüs 

ile yahudi ve arap mahalleleri ara 
sına parmaklıklar koymuşlur. 

Kudüs: 5 ( Rad) o ) - Şubat 
a}ında Kahirede toplananması ka 
rnrlaştırılan Pan Arap talebe kong · 

resinin Şamda toplanmasına karar 
verilmiştir: 

1 ~:nk 
~1 1~ k 1~ : S (Radyo) - Japon 
~~ııı-ıtalaı ı yeniden 1.clıirli g;ız 
tı~ 0•ktadır, 

Grup birincilikleri devam ediyor 
~ ~ıı, •ukua gelen ani bir rüzgar 

~ll •t htının lı;ırekalini kola_yldştır 
Crı 

1
"ckcllc bulunan Çın kuv-

) a 
1~ ~k t 

1 
arruza geçerek Japonlara 

1•rd: cf•t verdırmişler ve miıhim 

10 
~~nk·da sıliih elde ctmişludir. 

q'; ttJc 10 : 5 (Radyo) - Tayanka
ııı.oa n haberlere gore bu şehrin 

ı...'ı Y !l'eçmesi beklenmektedir. 

İı"'~ ll~kııı bir zamanda bu şehir dü 
~~ ~rıa. o zaman müdafaa hat· 

~ ~~r. ~ta. kiin Çınçine nakloluna 

1 ~1 btiya.~nların baraj istikametin 
'lııııı. .. ~k taarruzları da akim bı 

"'tlır, 

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

idman Yurdu - Kayseri 
maçında 1-5 galibiz 

--~-~-·----~--
Dün Grup Birinciliklerinin en gü

zel ve heyecanlı bir maçıııı seyrel
tik . Günün Cuma ve her larafın a
çık olmasına rajtmen sahada çoktan
beri görmediğimiz bir kalabalık var. 
Herkes ~atın 14,30 olmasını b~kli
yor . Ortada bir çok şayialar , !d 
manyurdu her zamanki kadrosundan 
zayıf bir halde . En kuvvetli elebaşı 

olan orta muhacimi yok . Fakat buna 
rağmen ldmanyurdu tarafdarları çok 
ümitli muhakkak galip çıkacaklarını 

söylüyorlar . 
Mutat sremogaden sonra hake· 

min ilk düdüğiyle Yurtlular akına 

başlıyorlar. Kaleye kadar uzayan bu 
hücum neticesiz kalıyor . Şimdi her 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Halayda bayram hazırlıkları 
Kontrol heyeti dün Şamdan döndü 

Antakya : 5 (TÜRKSÖZÜ muhabirinden} - Bütün 
Hatayda 29 Teşrinisani lstıldAI Bayramı için büyük ha
zırlıklar yapılmaktadır . 

Yüce Komiser ile görüşmek ve Suriye hükumeti 
erkaniyle tanışmak üzere evvelki Cuma günü Şama git
tiğinı yazdığımız Milletle'r Cemiyeti kontrol heyeti ev
velki:gan akşamı şehrimize dönmiıştür. 

Heyetin Şam seyahatı etrafında mütalaa yürüten 
Suriye gazeteleri, Heyet ile Yüce Komiser arasında 
Sancak intihabatının tarzı cereyanı hakkında konuş
malar olduğunu yazmakta fakat bu hususta tafsilat ver• 
memektedirler. 

Heyet Azaları dün otellerinde istirahat ederek bir 
tarafa çıkmamışlardır. 

Ayni gün Yüce Komiserle görüşmek üzere Beruta 
gitmiş olan Delege M. Roje Garo da evvelki gün şeh· 
rımize dönmüştür. 

ŞARKi ERDENDE 
BiR iSYAN MI ÇIKTI? 
Bazı kaynaklar bu haberin kaydi ihti
yatla telakki edilmesini söylemekte 

Şam : 5 ( TÜRK. 
SÖZÜ muhabirinden ) 
Şarkülürdünde Emir Ab 
dullah aleyhine bir is. 
yan çıktığı haber ve 

rilmektedir. A>iler, te
lefon ve telgraf telle · 
rini kesmişlerdir . Hü 
kumct ko:ıağına bir bom 
ba atılmış , Ürdünden 
geçen petrol boruları 

tahrip edil • İştir. Um 
manda ihtilal beyaıııı~ 
mC:eri da~ıtılmaktadıı. 
Durumun çok vahıııı 

olduğu bildirilııırkledır. 

Kudüs : 5 - Şar 

kuliirdüııd~ E · ııir Aı.. 
d ıll ıhı kar~ı l,,ır i.yarı 
çıktılı lı ık kın JJ gelen 
halıerler KuJü ı sıyaoi 

mahafilince yalanlan · 

mal.tadır . 

Emir Abdullah 

HAVA KONGRESi 
Çif çim iz her cins mahsulünden Hava 

Kurumuna yüzde •• • uç verıyor 
----······----

Vılayelimiz Hava Kurumu kon
gresinin evvelki günkü toplantısını 
ve bu toplantıda yeniden kurum 
hissesine labi tutulacak yer mahsul
larile diğer bazı maddelerden ne şe. 
kilde hisse alınacağını tesbit için 
kongre aıiiları arasından bir encümen 
teşkil edildiğini yazmıştık. 

Adana Çiftçi Birliği ile beş ka. 
za murahhasından ve mıntıka Ha va 
Kurumu Müfettişinden terekküp eden 
bu encümen evvelki akşam ve dün 
sabah iki mühim içtima yaparak ge
rek Adana Hava Kurumu Şubesince 
isimleri lesbıt edi'en ve gerekse umu
mi merkezden gelen ve diğer vila
yetlerin bu husustaki kararlarını bil
diren cedvel ve liiminıleri tclkık ve 
bir rapor tanzim etmiştir. 

Kongrenin ikınei ve so~ celsesi 
dün C. H. P. binasında Kurum fahri 
Başkanı Valimiz Tevfik Hadi Bay
salın Başkanlığında toplanmıştır. Kon· 
gre açılır açılmaz kongrenin esasını 
teşkil eden encümen mazbatası okun
muş ve izahat verilmiştir . 

Adana Şubesi Başkanı Sabri G ü 1 
tarafından söylcnmi~ ve encümen 
mazbatasının heyeti umumiyede ay
nen kabul edilmesi teklif edilerek 
kongrece ittifakla olunmuştur , 

Bu kararla Adana çifçisinin bu 
yeni fedakarlığı murahhaslar tarafın
dan izah edilerek kongre dağılmış

tır . 

Faşizme karşı 
Demokrat dev
letler birleşi -

yor mu? 

Nevyork : 5 ( Radyo ) -
Niyork Times gazetesi Brükselde 
toplanan bazı heyeti murahha· 
salar arasında Faşist tecavüzüne 
karşı Demokrat devletler ara
sında bir blok teşkili için gizli 
müzakereler yapıldığını yazmak 
tadır . 

Kont Cianonun 
, Ankarayı ziyareti 
1 Seyahat tarihı henüz 

tesbit edilmedi 

1.ıanl ul : 6 ( u.-usı) - İtdlya 
hariciye nazırı koııl Cianoııun bu a. 
yın o., b~~in len sonra memlekdi
ıııize gclecrği lıoberi üzerine. şehri· 
miz ltalyan konsoloshane ,inden tah· 

kık ettim. Salahiyettar lı:r z .. t dedi

ki: 

" Kont Ciano'mın seyahat ta· 

rihi henüz tesbit edilmemiştir. Bu 
hususta mdlümatımız yoktur .• 

Hastalığı yüzünden Ankaraya 
gidemiyı-rek bir müddettenberi şeb. 
rimizde bulunan ltalyanın Türkiye 

sefiri B. Carlo Galli bugünkü ekesp · 
resle Ankarya vazifesi başına gide

cektir. 

Akdenizde bir 
korsan gemi daha 

Paris: 5 (Radyo) - Dün saat 
16 da Valansiya sahillerinin açık. 
larıııda lnersini vapuruna refakat 
etmekte olan bir Fransız muhribi, 

önl.:rinde beliren bir korsan deniz 

altı gemisine ateş açmıştır. Tahte(. 

bahirin akibeti meçhuldur. 

Encümen mazbatasına nar.aran 
isimlerini yarın neşredeceğimiz ve 4 
Temmuz 935 çiftçi kararından hariç 
tutulan yer mahsullerinden de eski 
karar gibi yüzde üç alınması teklıf 
edilmekteydi. Bu teklifin çok iyi ve 

bir çok noktalardan isabetli olduğu 

Ankarada yapılan Beledlyeler bankası 

Ankara: 5 (Telefonla) - Bugün saat 15 de Polis enstitüsü, yüksek Su· 
bay mektebi ve belediyeler bankası dahiliye vekilimiz Bay Sükrü Kaya ta· 
rafından açılmıştır. 



ÇiNi BiN ERCE YI 1 
-~- SUNDAN KALOIRAN SE:S 

• 

Şen- Kay -Şek 

"Otomobil ~üc;ük, basit fakat 
~şirin Villanın önünde durdu. Der· 
hal ..,.Qtta genişlikte bir salona 
götürüldijm. Salon çok mütevaziane 
fakat zevkle döşenmişti . Her sey 
vazih, her 1.ey gülümseyordu. 

Çok uzun, çok jnce, çok dik bir 
adaıp ..RrıımdJ, ay~ta duruyordu. 
Eli ile bir 'f.nuğu işaret etti ve ken· 
disi de oturdp. Bu sırada çay da ge
tirilmiş ·. ~er onun beni beklel~iği
ni bilmescy~im, Çini:le bulunduğum 
üç haf tJtdanberi belki bir kaç yüz 
dafa portresini şörmemişde olsay 
dım, Jıİne de Şan.Kay. Şek'i deı hal 
tanırdım. 

Bazı dafa hissedilmiyecek dere
cede hafıf bir tebessümü saklayan 
kesfcin dudaklar, kü_:ük fakat fevkal 
ide canlı, ayni zamanda emniyetsiz 
lik ve eneı ji ile dolu gözlt>r, yuvar
lak elmacık kemikleri güzel bir alın 
ve tamamile kazınmış bir kafa: ht>r 
şey, her şeyi Silueti, sesi gözleri ve 
testleri Şan Kay Şek'in bir şef oldu 
ğunu İşaret etmektedir. 

Üzerinde dik yakalı basit bir as 
keri elbise var. Ne göksünde nişan, 
ne de kollarında sırma var. Elbise 
sınin bütün tezyinatı bir düzine ba 
kır düj'medt>n ibaret 

Diktatör-b•• kum•ndan 

Şan Kay ~k Bugün dünyanın 
en kudretli insanlarından birisidir! 
Çünkü dörh üz milyonluk bir halk 
kütlesini idare etmektedir. Resmi 
unvanı baş kumandandır. Halbuki 
hakikatta salahiyetleri bir diktatö· 
rün ~ini pek andırmaktadır. 1937 
P:İl.I Çini n uvak~1ttn hem sade, 
hepa çok karışık bir rejim ile idare 
()iqnpyor. Hadiseler ve bugünkü şart 
l4r müsade eder etmez toplanacak 
Qlan bir miUc:t meclisi vardır. Bu 
meclis yeni baştan hazırlanmış olan 
bir ana yasayı müzakere ve tasdik 
ed~ctktir. 

ffugiln milli hakimiyet milli hü 
~ l tarafUlda,n temsil olunmakta 
dı~~ Fakat hakı,atta Nasyonalist 
partisinin elindedir. 

Qll parti Çinin yegane meşru ve 
iusy~AAi kom~q\ft veY.abut ltalya 
~i fN~~ partisinin mahiyetinde 
olan fırkasıı1rr. 
~ri işlc;r koµıit~.ı i adını taşı· 

>f P.D er~ı harbiyeiumumİ,), ede ol 
dukça g.eni~ ~ir sahada heman he 
man tam ve müstekil bir otorite sa
niLı.fir. Rayoverin Af manyadaki vazi· 
yeti fibi .. Bu üç elemandan her bi· 
rİiİnin - Hükümet, erkin harbiyei 
umumiyr, parti - ayrı ayn i~leri 
vardar. ve bu eltmanlan teıkil eden 
insanlar. bir birlerile daima mutal11k 
değildirler. Fakat memleketi idare 
eden bu üç teşekkülün üatiirde dai. 
ma bir tek baş vardır: Şan Kay Şelc 
bı• üç bvvet onun şahsında tecelli 
dmiftir. Ve badema onun bütün Çi· 
ni temsil ettiğini söylemek de mü 
bale.... W,. teY olmaz. 

Blrlrlt8p •lllra ... m 

Modem Çin bütün ıtırlağile bu 
gün iki istifwikllı.a dayanmaktadır: 
Bir R'P ve ~ir adama .. 

.la~ql ~i~n hiımetyı~P- ve em 
rindedir. Adamm adı Şan Kay·~k 
kitabın adı Son Min Şuidir. 

B ~ünk1i ~inih iki t~ • • 

Bir kitap bir adam .. 

Şaft - Kay - ek'le 
bir liklt 

Kaık sene evveldi: Birdenbire 
b.ir ~ey'f amber çılCtı ve sesi l>inlerce 
yildanberi uykuda olan Çini uyan
dırdı. 

Adı Dok tor Su< n Ven olan bu 
adamı Avrupa bilhassa Sun Yat Sen 
namiyle daha çok tanır. 

Bu adam az kaisın yalnı~ eski 
bir hanedana değil ayni zam~d" l>ir. 
lerce yıllık köhne aoineigrı clevıre· 
cek olan Lüyük bir ibt'ifaim ruhu ol· 
mu~tu. 

Sun Yat ~n on ili sene ~vvel 
of~ü. Fa~at San Pdin Şui lani ~1-
l~ijn üç prensesi) aCtla bir lcitap hı 
raktı. Bu esn otuz senelik tdekkü· 
rün ~Gsulü idi. 

( Mıfletin üç prensibi) ~inin İs· 
tik6alini ,1u üç temel taşı uz~one bi 
na etme~'tedir: Milfayetperve:tik, sos· 
yalizm, demokrası. 

Bu kitap Lu gP.n yüz milyonlar
ca ÇinHnin hakiki bir mu,addes ki· 
tabıJır. 

Bu ijnkü ct'reyan<la, hakiki bir 
din çeşnisi görm~k lazımdır. Sun yat 
S.:n'ın kdyın kardeşi, ve til.nizi olan 
Şan-Kıy -Ş:!k bu dinin biı inci 
halifesi v~ aynı zam nJa mukaddes 
cihazın ilk kurna.danı olınuştur. 

Kendisi [ Mıllt tin üç prensipi ] 
1 

ni butün J:inde ınuzaffeı cilik vazife 
sini Üzerine alan milli partinin oldu
~u gibi hülü netin d~ ıefıJir. 

Başku.nandan da kendisidir. O 
sulhta olcfuğu gibi harpte d..: bütün 
Çine kumanda etmekt~wr: 

8u kısa ızalıat lüzum.süz bir .şey 
değildi. Çüııkü bu askt>rin Çin için 
Lüyük l ir ehemmiyeti ve derhal o· 
nunla temasa geçmek hususundaki 
gÖsteı di*im aceleyi İzah ıç'in çok 
lüzumlu idi. 

• • 
Onunla mülakatımız oldukça u

zun sürdü. 
Şan - K~y-Şek benimle olduk· 

ça serbes konuş•u. St>sinde ciddi 
yet, hatta bazan hüzünvari fakat 
hiç 11ir zaman entrji ve kat'iyet ek· 
sik olmuyordu. 

Kenai9ile bütün konu~tukları 
mızı neşretmemi yalnn h bir ve ke 
limeltrini lcendlsanin göreceği bir 
mülakat yapmamı istedi. 

işte istediti mü1'1cat: 
" Japon tecavuz~en doğan 

mücadelemizin alacağı tekil ne olur 
sa olsun onun bir tek neticesi ola
calcbr: Çın birliğinin ta •. 
~ anlamak için adelenin 

ilk aıanlerinden i ibaren bütün cya 
letlerin hatta en uzatanın bile kıta
lant'ı cephelere göndermek hususun· 
da birbirlerile rekabet edercesine 
_xaptıkları gayreti ve hamleyi gör
mek kafidir. 

Japonya, yeniden doğuş ve bir
lik hususunda meydana ~etirdi~miz 
büyük est'rİ yılCmak için 6izi haksız 

Y.azan : EClou~ara H~lsey 

yere harbe sü· nk emeğe mectur 
etti . 

Fakat bu harp bilakis bizim 
kalkınmamızı ve birliğimizi tamam· 
hyacaktır. 

Çin, memleketin modern oir şe 
kilde orgaııize edilmesi hareketini 
n .. olursa olsun, her~eye rağmen ve 
bütün fedakarlıklaı ı yaparak devam 
dtirmeğe azmetmiştir. Hıttti uğra 

yacağımız muvakkat bir mağlubi· 
yet karşısında bile bu t'scrin ta· 
mamlanmasına devam edecetiz. 
f-!fatti, tu takdirde daha fazla bir 
gayrelle ... 

B~tün dost milletlerle el ele 
vererek medeniyetin muhafaza ve 
mütemadi inkişafma biz de bütün 
kalbimizle iştirak edecetiz. Ayna 
zamanaa ve her şeyden evvel biz, 
hayahmızı tanzim ve inkiıaf dtir
mek isteyoruz. Bu sulh işinde de 
Canae J.Österdiğiıniz cesaret ve kah 
raman~lı göstereceğiz. 

'-u adde• bir dav• 

Çin hüku1J1eti ve bizzat ben, 
birçok defalar ilan ettik ki, Japon 
taarruzuna mukavemet etnıt>kle yal
nız kendi vatanımız için değil aynı 
zamanda mukaddes bir dava için 
de dö~üşüyoruz: .. 

M1.1aİiedelere everilen söze hur 
met muka!JJ<~s prensipi iÇtn .. Dünya 
da adaletin zaferi için döğüşüyoruz. 

Biz Çinliler, sulhperver bir mltle
liz. Biz blltün taab~ü\feri6.fze htr
met ediyoruz Ve enıioiz ki, bütün 
namu~kar milletrer l>ızım tarafımız· 
dc1dır. Bir gün ad:tlet saati ÇAiacak· 
tır. Biz, mukaddes (H:ık) davası ta· 
mamile muzaffer oluncJya kadar 
döpşmeye ve mücadeleye kat'iyyen 
karar vermiş bulunuyoruz " 

•• 
işle Şan - Kı.y - Şek böyle 

konuştu. Bu enerji'< sözlerin akisle 
rine buraJa kiminle konuştun ise 
onda rastladım. 

Ereğlide hır ai1e 
faciası 

Eniştesini nasıl öldürdü 

E·t"ğli - Bura.ia dün kanla bir 
aile faciası olmuştur. Bez fabrikası 
ressamı, kainlJiraderi tarafınelan öl 
dürü!ınüştür. Hi Jise halCkında elde 
eltiğiın malumat şudur: 

Yol la kainbirad.sile karşılaşan 
ressam Cevad 

•Niçin geldin,. diye çıkaşQllf kav
ga eve girdikleri zamen ilerlemiştir. 
Enişte evde : 

- Ne seni, n"! anneni ve ne de 
k rdeşlerini istemiyorum 1 Def olu-

Orta öğretme-o 
kadrosu 

Yardımcı müallimler 
k 61tl1nl\iita sı ha~ kın

d aki kanun üç yıl 
uzatıldı 

Kültür Bakanlığı, orta tedrisat 
mekte~leı İnCle yarCfımcı muallim ça 
lışfırrlması halC~ındaki ~anunun bir 
inci ıtiaHdesi müddetihin üç yıl u 
zatılması hakknld~ ICanün prbjesı ha
zırlamıştır. Bakan~k bu projenin ha
zırlanliıasmı muc1b seliebler liyıha. 
sında şöyle anldtmaktachr: 

Hifeii kahveler 

Şehrimizdeki hemdn ekseri kah
vehanelerin kullandıkları kahvelere 
çok mıkdarda nohut kanştınld1f1 
anlaşılm~ktadır. 

Söylenilôiğine göre kahvehane· 
lerde kahve'ere nohut karıştırılmakla 
beraber, kuru kohvecilerden bazıla 
rımn da bu hıleye baş vurdukları 

anlaşılmaktadır. 

Kahvehanelerdeki kahvelerle, ku. 
ru kahvecilerin sattıkları kahvelerin 
sık sık muayenesi icabetmektedir. 

Bir araba bir adamı 
Çiğni~ofdu 

İsmail oğlu Mecid idaresinde 
bu~n atabayı başı boş olarak 
cadde üzerinde bırakmış ve ürken 
llayvanfar Hasan oğtu Metimede 
çarpmıştır. Mehmedin başından ya· 
ralanmasına st!bcbiyet verdiği.ıden 
araBacı ycıkatanintşhr. 

6 Teşrinisani • 1 

Ramazan 
münasebet 

Bakkalların geç 
kadar açık bulut\ 

meselesi 

Ramazanın girmf'si 
tile halkımızın belediye 
dileği vardır. Bu da : 

Bakkalların geç vakt 
açık bulu .. malarına müsa<le 
h!llkan ihtiyacım kolayca 
bilmesi bakamından yatnf& 
gecelerinde bakkalların i 
vakte kadar açık bulunJ 
gerek be1ediye ve ger~k 
tarafından müsade edilmdl 
rinde olacaktır. 

"Orta tedrisat mekleblerine de· 
vam eden talebenin her yıl artması 
dolayı~le birçok mı::kteblere yeni· 
den şh~eler il~ve etmek ve lüzumlu 
olan yerlerde de yeni orta mekteb· 
ler açmak zarureti hasıl ol'matadır. 
Bu yüzden muallim ihtiyacını kar 
şılamak ve münhatler doldurabil· 
mek içirı orta tedrisat mekteulerin
da yar~ımcı muallim çar.ştırmak 
hakkındaki kanunun birinci madde 
sinde yazılı üç sene müddt tin üç 
sene daha uzahlmasına zaruret gö 
rülmüştür. 

~~· . 
~ 1 

Hırsızın 
nsan olduğuna göre, bit 
midesinin diğer insan 

Muallim ihti) acını karşılamak 
için bakanlıkça muhtelif teabirler 
alınmakta ise de bu tedbirlerden 
ihtiyaçla mütenasib neticeler alın· 
ması zamana bağlı olduğundan ö
nümüz leki yıllarda mtkteblerde 

1 

derslerin açık kalmaması için bu 
kanun projesinin hazırlanmasına lü· 
zum ve zaruret hasıl olmuştur." 

Bir düğün evi yıkıldı 

lcıdiye mahallesinde oturan kon· 

5 Tefrlnlsenl 937 

Gök yüzü kesif sisli , hava ha· 
fif rüzgarlı , en çok sıcak 24 santig
rat derece. 

Ceyhanda 
Çif çi birliği kuru
larak işe başladı 

duracı Ahmediıı evinde evvelki gün Ceyhan: 5 (Telefonla) _ Böl· 
nişan merasimi esnasında merasime ı gemizin çok mühim bir ihtiyacı o an 
gelen bir çok davetliler evin sofa ve ötedenberi yoklutu hissedilen 
sına toplanmış bir vaziyette iken Ceyhan çifçi birliği nihayet kurul. 
sofa direkleri ağırlığa dayanamıya muş ve diin i~e başlamıştır. 
rak kırılmış ve sof ada bulunanlar· Birliğe çifçi doktorlardan Basri 

kunduracının, bir amelenin. 
murun midesinden farklı 
gerektir; değil mi? 

Hayır, harsızın mides' 
lık vardır. Bakınız niçin? 

Kolomboda bir traın\I 
culardan bir kadin boyn 
bir zencirle ·asıla bulunlll 
bir madalyonun çalındı~ 
bu iddiayı yanındakiler dl 
etmişlerdir, 

Madalyonu çaldığı 
adamın her tarafı aranmıt 
bir şey bulunamamıthr. 
şahitlerin isran üzerine 
rontkene sevkedilmiş ve 
midesine indirdiği anlaşa! 
mide her halde başkck bir 
caktır/ 

dan Rahim karısı Fatma bu karı. Uzel başkanlığa, Mahir TerJikaiz 
şıklık esnasında vücudunun muhte· Sekre~rliğe, Arif Yaltır sağışman A merikada ikiz çoc~1 
telif yerlerinden hafif surette yara- lr~a, 6enerel Remzi Avcı, Ahmet addedilmektedir ,. 
fanmıtbr · Hldiıeye vaziyet eden Koçak, Mehmet Pa1ash, Mehmet rk 
Polis, bu işte ev sahibinin tedbirsiz ğumlar da \bu meml 

Gayyuri atalıklara seçltmiş1erdir. ı k ı ı ı hareket ettijini götdtlt\l'bden hak- mem e etlere nispet e a 
Kında fc&nunt muamefe yapmıştır. 1 Amerikanın Fort Be 

1 beşinci defa o1arak bir ı 
0 akılar ve sıg· ara- Tunceli halkından si açılmış, soJ ikiz çoeu 
1' ı dilmiştir. Birinci ikizler 

)ar UCUZiayacak alınat:ak Cezalar aocak 26 ikiz iştirak etiilİl 

Se1ahiyetdar m,.mf>~larllan aldı 
ğımız ma1uhıata gört'; lı)hisarlar ida. 
resi şarap fiatları gi~·i , rakı ve= si
garalarda da yeniden bir tenzilat 
yapacaktır. Bu hususta mütehassıs 
bir heyet tetkike memur edilmiş. 
tir. 

Umumi evlerde bir kadını 
bıçakladılar 

lsmail oğlu Kirman Mehmet , 
Ali oğlu Kazımın trşvikile Genel ev 
sahiplerinden Hasaır kızı Halimroyi 
çakı ile göksün len hafıf surette ya 
raladığmdan yakalanmışt ar. 

nuz, ben hifteye kaıış.nam l 
Dlye ~•4' ~a:_nıştır. fb. 

disenin seyrinden ve c"'!reyanından 

müteessir ve sinirli bulunan Rrşad 
tabancasını çekerek Ctvdet'e üç el 
ateş ehtıiştir. Çıkan kurşunlar Ccv· 
det'in beynifte tsa'l>et eimiş ve can 
llZ yere aermiıtir. 

Reoad, Polis karakoluna gelerek 
sila~uyle teslim olmuştur . 

8((kanlı aile feciasımn tahkikat· 
mi a~vifnedllm ektc'dir. 

Ankara : 5 [ Hususi ) - Kanun 
müddeti içinde nüfus ve askerlik iş. 
ltrini dairelere bildirmemiş olan 
Tunceli halkm'dan alınması lazımge 
len para ceza1anmn affına dair olan 
kanun hükmü önümüzdeki aylarJa 
bitmektedİ:'. 

iç bakanlık, bu hususta teşkili 
tma bir emir göndererek şimdiye 

kadar müracaat etmetniş olanların 1 

işlerinin cezasız göı ülebilmesi için 
Lütün köylere varıncaya kadar, key· ı 
fiyctin ilan edilmesini bildirmiştir. 

• 

Vbrddaş 1 

Fıtra ve-Zekatını Tirk Hava 
Kurumu Ac!aaa ~dbdtn~ ver. Ve. 
rceetin para Tayyare Cemiyeti , 
Kızılay ve Çocuk Esirgeme Ku 
rumları arasında paylaşılacaktır . 
Yapacajan en küçük yardımla ha
vanı koruyacak , kimsesiz yavru 

tannı sevindirecek,ve senin için cep. 
çarpışarak mal al ·kalan va 

şı sevindireceksin. ·I 
, i"'!J " '11 il 1 il ' ",, 

T anganika~a Rufici 
su aygır yanya 

dalmı~, geziniyorkt>n k 
arslan görmüş ve yabani 
la karşılaştığı zannını "er 
nı aç olan arslan su Ja 
vanın üzerine atıl'TiıŞ bunlfll 
mithiş bir mücadele bat 
mücadele uzun sürnıüŞ, 
aygırının gözlerini kör e 
Gözden mahrum olan .sU ! 
rin derin kısmına yürülll 
su içinde boğulmuştur. 

En temiz 111ill 

E vct, en temiz, t~IDİ tt1 
yetkar bangi mille 

giliz gazetesi bu suale 
meğe kalkışmış ve hat'ıl 
mikyas tutmuştur. 

Bu gazeteye ve 
mikyasına gör"; Lin nll 
Amerikada 35, fngiltet 
manyada ~6, isviçrede 
markada 20, Fe1emen'kt 
kada ve Fransada 14 
mektedir. Temiz:ik de 
kandan asağıya görü 
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la•den reporta)lar ·----------------· 
·ı 

ısa bir zamanda tanınmıyacak 

lcadar güzelteşen kasabamız: 

.CEYHA 

* 
:ı 
:ı 
:ı 
* * 

Deniz Bank 

--------· * Mlhad TangUner ·--------------------! 
Layiha yakında Mecliste 

müzakere edilecek 

trçm suların kıyısında uzan 
rnış bir Çukurova kasabası 
Vardır ki , ovalarına altın 

suyun ismini taşır: Ceyhan. 

l..~aı, dünyada eşi bulıınamıya 
;"Gar ehemmiyetli bir istihsal 

İr. Bu, cömertçe bir stayiş 
IÖrülerek , haklıca söylenen 

ür. 

Yıl evvel genç bir Belediye 
Ceyhana gelişi kasabanın 

11
_ li. İçin ilk temel taşı olmuş 

"'11ılebilir. 

rbani.m üzerindeki etüdleri ~ 
Belediye reisinin değerli 

a bir Belediye reisine elzem 
\'asıfları toplamış bulunuyor. 

nkü Ceyhan , dünkü Cey. 
iildir. Bu birdenbire değiş. 
•zla çok yapma ,. iş bilirliği 

Canlı bir örneğidir . 
~handa ziraat işlerine verilen 
ıyct, imar vadisinde de şım. 

~dar esirgqımemiş olsaydı , 
sulannın kıyısında bugünkü 
kasaba değil , mamur bir 

Yükselmiş olurdu . 
. hanın elli yılı geçmiyen ya. 
~ ~ş tarihi olmakla bera 
bij kısa zaman içinde , kasaba, 

Yük bir temel sahası kapla. . 
~· llış bahçeli, tek tek evler, bir 

, kadar koca bir genişliğe 

Ankara (Hususi) - Deniz Bank 
kışta, Ceyhana gelenlere çok müs- hakkındaki kanun layıhası pek ya· 
bet intibalar vermektedir. kında Kamutayda müzakere edile-

Yeni mazbaha ve belediye hah- ıecektir. Bu suretle Deniz Bankın 
çesı de şirin kasabanın zaruri ve teşekkülü de yaklaşmış oluyor. 
tabii ihtiyaçlaıını hakkile karşılaya- Kanun, Deniz Ticaret müdürlü 
yak dı::recede mütekamil ve güzel- ~Ü hariç olmak üzere bütün deniz 
dir. teşekküllerini bir araya toplamak-

Ceyhanlıların ön plandaki ihti· ta ve bir elden idare etmektedir. 
yacı olan yol meselesi de, bugün, Deniz idareleri müdürlerinin Deniz 
kasaba halkını müşteki bırakmıyacak Bank idare meclisi azalıklarına nak-
derecede halledilmiş bulunuyor. ledileceklerine ibti.11al verilmektedir. 

Şehriıı yoJları, Ceyhaıılıları ça- Umum müdürlüğün Ankarada ve. 
murdan kurtaracak derecede temin ya lstanbulda bulunacağı hakında 
edilmiş bulunuyor. kati malümat yoktur. 

Belediyenin imar projesi ve ta· Deniz Bank faalıyete geçtikten 
savvurları; Ceyhanı, manasile, ornek sonra deniz idarelerinin kadrolarında 
ve en güzel bir şehir hüriyetine so- bazı denişikliklere ihtimal verilmek-
kabilecek kadar geniş ve isabetli te ise de mevcud elemanlardan ta· 
olmakla b raber, ayni zamanda he- mamen istifade edileceği de muhak-
sap(ı ve kabili tatbik bir vaziyette· kak görülmektedir. bu suretle kad-
dir. roda ki tebeddüllH "dahili bazı de. 

Önümüzdeki ilk baharda, güzel 1 ğişikliklerden ibaret kalacaktır. 
Ceyhanın elektrige kavuşması da ar. • • •• ,. • 
tık kuvveden çıkmış bulunmaktadır. Surıyedekı Turk emh.kıne 

FENNiN YENi JllR HARIKASI 
DAHA 1 • 

Yılan Zehiri 
Cüzzama ve kansere iyi 

geliyor! 

aid anlaşmazlıklar 

1 

J 

. 

Yunanistanda 

Türk eserleri koıunacak 

Atina : 5 (Radyo) - Yeni neşr 
olunan bir iradeye göre Yunanista 
daki İslam eserleri tarihi eserler ara 
sına ihale edilmiştir. 

Bundan böyle Türk ve islim 
eserleri yeni itin3 ile muhafaza edi· 
lecektir. 

Almanyada üç idam 

Betlin : 5 (Radyo) - Bu sabah 
Berlinde Adolf, Rodolf ve arkadaşı 
idam edilmişlerdir. 

Bu üç ıdam hıyaneti vataniye 
ve gizli teşkilat kurmak suçundan 
dolayıdır. 

Amerika ile bir anlaşma 
yapıyoruz 

Ankara: 5 (Telefonla) -- Vaşing· 
tondan verilen malumata göre; A. 
merika Birleşik devletleri hariciye 
nazırı hükumetimizle karşılıklı bir 
ticaret anlaşın ·sı müzakere ~tmekte 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Fransa cümhur reisinin 
Yunan kralına ziyafeti 

Paris : 5 (Radyo) - Fransa rei 
si cümhuru Yunan kralı şerefine bir 
ziyafet vermiş ve kendisi ile olduk 
ça uzun müddet görüşmüştür. 

Makdonald Cenubi Ame
rikaya gitt_, 

ASRi SiNEMADA 
6 Teşrinisani cumartesi akşamı 

büyük alaka ve sabırsızlıkla bekl,~nen gün işte geldi : 

-1-
Dünya sinema tekniğinin bir harikası. Güzelliğine erişilmiyecek 

bir sinema şaheseri : 

- Güzeller Resmigeçidi-
Zengin Bizansen - Göz kamaştıncı dekor,Şen bir mevzu, yüzlerce 
figüran-Seçilmiş büyük bir Balet Heyeti . BAŞ ROLLERDE 

Ruhi Keller - James Gagney 
Dik Povell-Jaun Blandele 

Ayrıca : Korsanlar Treni 
DEVRE BiRiNCi 

4 devre 
Şimdiye kadar emsalı çevrilmemiş müdhiş sergüzeşt filmi 

Bugün gündüz 2,30 da 2 film birden 

(Kör Ebe) 
(Yıldırım Tayyare) 

8681 

Yeni Kimya laboratvarı 
Kimyager ve Kimya muallimi Ahmet Rıza lşcen 

Belediye civarı 

Her tiir)ij Kimyevi tahlilat dikkat ve ehemmiyetle yapılır 

7967 61 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

~ lftir. "Ölü gözünd-e yaş, yılan zehirin-
" e ' Ceyhana düzen vermek den şifa olmaz ! . " Derler. Onlarca 1 

Ankara : 5 [ TÜRKSÖZÜ mu· 
habirinden ] Suriyede Türklere ve 
Türkiyedeki Suriyelilere aid emlak 
hakkındaki anlaşmaların tatbikinden 
doğan anlaşmazlıkları halletmek için 
Beruta giden lçbakanlık nüfus işleri 
Genel Direktörü Bay Muhtar, Dış 
Bakanlık ikinci daire reis muavini 
Bay Basri Rıza, Finans Bakanlığı 
mütehassıs müşavirlerinden Bay Ca
fer ve diğer müşavir ve mürakipler 
den mürekkep heyet şehrimi.ie dön· 
müştür. 

Londra : 5 (Radyo) - Eski baş ._ __ _ 

.. b asırJanberi lıir hakikat olan bu dar· 
..,, .. urada ... P.unun için , son 
.f'q ı d bımesel artık hükümden düşmüş-

L tın e değişiveren Ceyhanın 
q 1 tür. Çünkü yılan zehirinin, henüz de· 
allı esi göbeğinden atılmış 
" vası bulunmamış bir derde deva ol-\. ıOr, 

'etft.· k k b duğu anlaşılmıştır. Cüzam hastalığı 
•uış , sc se in liralık va· 
ltıalik Ceyhan Belediyesi, bu na müptela olanların hissettikleri 
y,kunla neler başarmak is. ıztırabı teskin mümkün olamamıştır. 
bilseniz : r u ıztıraLı bir an için morfin enjek· 

~ siyonu durdurmaktadır. Fakat 1929 
r kaç gün evvel Ceyhana d b. 

k a ır cüzamlıyı zehirli bir yılan 
in ısa ziyarette bunları an G sokmuştur. Herkes için bir felaket 

l>.a Öıült"nler, tasavvurların vii olan bu hal, cüzamlı için bir nimet 
lacağına itimat veren canlı 1 o muş ve cüzamlı uzun bir zaman 

.... di .· t b d f'rt ıs ıra uymamıştır. 

dt ıstasyonla şehri bağlıyan Bu hadiseyi nazan itibara alan 
.Jrrfu yol, ve iki yanında dizili bir Amerikalı doktor Kobra zehirile 

'-leler kalkmış , şimdi yolun cüzamlıların ıstırabını tedavi usulünü 
lloda - seyrek de olsa - tecrübe etmiş ve çok iyi neticeler 
Zarif yapılar yükselmiş bu. almıştır. ~ısa bir zaman içinde yılan 

'i Or, Burada belki bir değişik zehirinin tababt>tte kullanış sahası 
'-ltıştur , o kadar .. Fakat asıl genişlemiştir. 
' büyük değişiklik yolun so- l 933 de Paris Etibbı.t odasına 

t~otru , şehre girerken başla· arzedilen bir rapora göre, ameliyat 

Suriyedeki Türk emlakinin va· 
ziyeti hakkında bir anlaş na elde 
edilmi~ değildir. 

Ruzvelt Dük şerefine bir 
ziyafet verecek 

Vaşington : 5 (Radyo) - Reisi. 
cumhur Bay Rtızvelt Teşrinisaninin 
on ikisinde Vindsör Dükü şerefine 

bir ziyafet verecektir. . 

Çemberlayn dün Bulgar 
Kralanı .z.iyaret etti 

vekil Bay Makdonald bugün cenu· 
bi Amerikaya hareket etmiştir. Mak. 
donald, cenubi Amerikada tetkikler
de bulunacaktır. 

f asta sükutün avdeti 

Paris : 5 (Radyo) - Fasta vu
kua gelen son karışıklıklar üzerine 
alınan şiddetli tedbirler hafifletilmiş 
tir. 

Bu meyanda Fas şehrinde bulu 
nan on büyük bölük te geri alınmış 
tır. 

Tütün piyasası 
dün açıldı Londra : 5 (Radyo) - Başvekil 

Çemberlayn, mütenekkiren seyahat 
etmekte bulunan Bulgar Kralı Bo
risi bu gün ziyaret etmiştir. 

lzmir: 5 (Hususi) - Tütün pi· 
yasası bugün açıldı. inhisarlar idaresi 
ve muhtelif firmalar harekete geç 

'\ tiler. Fiyatlar 90 ilt> 110 kuruş ara· 
sındadır. 

Kly Ejltmenlerl Kanunu 

Karııtrt Nu. 3238 : Kabul tarıhı : 111611937 

Madde 1 - Nüfusları öğretmen gönderilmesine elverişli olmayan 
köylerin öğretim ve eğitim işlerini görmek, ziraat işlerinin fenni bir şe-kil
de ynpılması için köylülere rehberlik etmek üzere köy eğitmenleri istih
dam edilir. 

Madde 2 Köy eğitmenleri, Maarıf ve Ziraat Vekillikleri tarafından; 
Ziraat işleri yaptırılmağa elverişli okul veya çiftliklerde açılan kurslarda 
yetiştirilirler. 

Eğirtmen yetiştirme kurslarının masrafları Maarif ve Ziraat Vekillikle. 
ri bütçelerindan ödenir. 

Madde 3 - Maarif Vekilli~ince seçilecek ve mezun sayılarak kurslara 
vazife görmek üzere gönderilecek ilk öğretim müfettişlerile ilk okul öğret· 
menleri bu kurslarda bulundukları müddetçe müktesep hakları olan maaş· 
larını ve makam ücretlerini tam olarak alırlar. 

Madde 4 - Eğitmen bulunan köylerden lüzumu kadan birlettiribek 
bir bölge teşkil edilir. Her bölgeye gezici bir başöğretmen veya öğret. 
men tayin olunur ve bunlar köy eğitmeni yetiştirme kurslarına iştirak et. 
miş ilk okul öğretmenlerinden seçilir. 

C ezici öğretmen veya başöğretmenlerin müktesep hakları olan maaş ~ ır. icrası mümkün olmayan kanserlilerin 
. Yhan Ç'\rşısı baştan başa de· ıztırabı da her on günde bir milig-
~ bulunuyor : Köy yolunu an· ramm onda biri yılan zehiri enjek-

Çarşı caddesi, şimdi eski pas· siyonile durdurulmuştur. Bundan 
dekorundan tamarnile sıyrıl· başla kanserin büyümekten kaldı 

~~~Sağlı sollu betoA trotvarlar ğı, hatta küçülmt>ğe başladığı da 

Alsaray 
Bu akşam 

1 

MARGARITA 
TAN 

BU AKŞ.ui 

1 
ve makam ücretl~ri mensub oldukları hususi idare bütçelerinden ödenir. 

Bunların gezmeleri için harcırah ınuk'lbili olarak bölge merkezi bari· 
cinde vazif eten geçirecekleri her gün için 100 kuruşu geçmemek üzere 
Ma uif Vekilligince tayın edilecek miktarda J'Jlezkür vekillik bütçesinden 

. qassa biiyük bir ihtimamla görülmüştür. 
1~1en genç ağaçla ~ bu güzel Bu sebepledir ki yılan zehiri 

b}'i süslüyor. ile müstahzerat yapan !aboratuarlar 
~aha ileri , çarşının ortasında kurulmuştur. Yalnız l·u zehirden ya 
illcçe, hemen her adımda, mo- pılan ilaçlar tazeliğini ve tesirini 
~arif.zevkle bakılacak yapılar uzun zaman muhafaza edememek. 

tedirler. 
f' göstermektedir . 

ROBERTALLENIN şa
heseri ve senenin en gü

zel filmi 
2 

T eksos Şeytanları 
~ h Yılan ticareti de işte bu stbepten 
~ an çarşısında artık köhne doğmuştur. Heyecan filmi 

lar, lokantalar kaldıulmıştır. Tele • No • 221 

~" Yerine küçük, fakat t~miz, Bugece nöbetçi eczane j Gelecek program 
tcthaneler, gazinolar kurul· 

~·Şimdilik, hükümet önünden Yağcamii civarında 1 Bebekler serisi 
<>dasına kadar süslenmiş, imar Ali Nasibi eczanesidir 

bulunan bu cadde, ilk ba· ·--------------• --
8

682 

Bay Tekinin ikjpci ve üçüncü kı
sımları gj · "W\eif.Paılanacaktır 
izdihama mahal kalma'Ullk için bi 
!etlerinizi erkenden tedarik ~oiz • 
Bugün 2,30 da ikinci ve . üçüncü 
kısımlar . 
Pazar 2 de ve dörtte ikinci ve üçi}.la 
cü kısımlar. 

Pek yakında : 
Yürüyen ÖLÜ,CEHENtji~ 

1 
TALLARI 

Küçük ŞARKICI,KIZlk~SAN 
8680 

Asri sinemada 
BU. 

AKŞAM 
üz eller -

tediyat yapılır . 
Madde S - Köy eğitmenlerine icra Üekilleri Heyetince tasdiklik kad. 

rolarda tesbit rdilecek miktar üzerinden ve Maarif Vekaleti bütçesine 
mevzu vilayetlere yardım tahsisatındrln alakadar vilayetlerce aylık ücret; 

Ziaat Vekaleti bütçf'sinden de meccanen tohum, fidan, damızlık ve 
Ziraat aletleri gibi ve~ait verilir. 

Madde 6 - Köy eğitmenlerinin kurslara alınmalan, yetiştirilme tarz· 
ları, köylerdeki ödevleri, beşinci maddede yazılı vesaiti icabında köylü 
lehine nasıl kullan"caklan, işlerinin takib ve teftişi Maarif ve Ziraat Ve· 
illiklerince müştereken kararlaştırılır. 

Madde 7 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 8 - Bu kanunun hekülerini İcraya Dahiliye, Maar.f, Maliye ve 

Z.ı~at Vekilleri memurdur. 
15-6-1937 

çidi 

8303 



Sahife : 4 

Grup birincilikleri 
devam ediyor 

Birinci schifeden artan -

iki tarafla yekdiğe rıni denemekle 
meşgul . her iki rakip takımda yek. 
diğerinin zayıf tarafını arıyor . Zan.an 
zaman hakemin düdüğü bu sessizliği 
ihlal ediyor . Oyun saatı yavaş , ya. 
vaş ilerliyor . 

Türksözii 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
-ı<lıo Fi-)a-:t-ı --- ---------

CiNSi 
~--~- ----

En az En çok Satılan Miktar 
= il. . S. >.. . S. 

~ 
Kilo 

l<apımalı pamuk = 
Piyasa parlağı " - 27 - - - - 29 
Piyasa temizi·~ .. '---- •--='--- - - 1

- - --

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlanl . 34 38,50 

YAPA GI -;;:---- -----

,--T~~-1~_~~~-,, r 
ÜrKSÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
~oo 

100 

1 - Dış memleketler için Abone 

fi T rşrinisani 

TÜr.K.8ÖZÜ 

jMatbaacılıkj Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

1 LAN 
8 ey az 1 1 1 -S~iy""'ah.------ ı---- ---- - ---- --

On sekizinci dakıkada: •ız . Top 
Yurdı.ıı solaçığının ayağında Seri 
bir akınla kaleye akan Yurdun bu 
kıymetli uzvu sıkı bir şutk takımı 
lehine ilk golü kaydediyor. Fakat ne ı-...----- _ Ç 1 G 1 T 

Ekspres ı -- 1 ---1 
yazık ki bu kadar emek ve çalışma iane - - - -- --- - - - --- l

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için ıdareye müra
caal edilmelidir . 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

y aptırabi! İrsiniz . 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz dalıa kıymet· 

lenecektir. 

T 
* 

A B veller, defterler, 
karneler, kağıt. 

kartvizit ve neticesinde elde edilen bu aalibiyeti ı-~y6ı"'""· -,,,,.y.,.-- 1'"·k--- ı - - - ı e erı em ı ·,, _...? ,50 _ _ I _ -------- --
Yurd defans hattının bir hatası yü- .. "Tohumluk,, 
zündrn iki dakika sonra Kayseri :-t U B U B A T 
şampiyonu mukabil bir golle telafi -ns:-u-,;-ğd7a:-y-;-;K'""'ıb_n_s ____ -

ediyor. ,, Yerli ----- 1------ ---

Tehlikeli bir hal alan oyunu yine ,, 
kendi leyhlerine çevirmek için Yurd Arpa 

Mcnlane ---- - - - --·-----------
lular var kuvvetlerile çalışıyor ve l--<F.;a::;.su::;IYL8:..._ ____ _ Yulaf ---- ---- -- --·------ -
yirmi üçüncü dakikada bu gayretin ------ı------ı 

1 

Delice 
semeresini yine sol açıkları vasıtasile ~K~u-ş_y_e_m_i ____ _ - - - -
görüyorlar. Oyunu lcyhlerine çevi- --;K'e-;te'-n'-:-to'h_u_m_u--~- ------1------:1----------
riyorlar . Artık oyun Yurdun ha =~M~e=r=c=im=e=k=========~-l------=-~:::_-=_-=_-=._- 1 ------1 
kimiyeti altında cereyan ediyor . Susam --- --,----------

Seyirciler takımlarını çılğınca alkış
lıyor, takımda bu samimi arzuya 
yirmi sekizinci dakikada üçüncü bir 
golle mukabele ediyor ve biraz sonra 
dördüncü golü kaydedtn Yurd, h•f 
tayımı 4-1 vaziyette bitiriyor. 

•• • 

UN 

1 -,DO--::-ör:..:t~y'-"ı;.;:ld:.::ız:.....::S:..:accli:.:.h -----_ ı 650- 725 
--.ü.Cç':...,.-i-';",--~" ..,,-~~--- 1 ""625 --:B .~, Dört yıldız Do~ruluk ı-650 

~ -: 1 üç " ,, 600·---
ö -; Simit " • 900 
~ ~ ,- Dört yıldız Cumhuriyel . 67:) --
r- t>I üç .. .. ·- - -- 1625 

Simit ,-- ---
" 

Liverpol T clgraflan 
5 I 11 / 1937 

.~anıım 

Kambiyo ve Para 
l~ ôankasından alınmışlır. 

-

ikinci hoftayım başladığı zaman 
KayH·rlilerin daha candan oynadık· 
larıııı görü) oruz. Biri mağlup vazi· 
yelten ~urtulmak, diğeri de galibi· 
yeti elden bırakmamak için var kuv ı-:.:.H.:..:a:.:z:.:.ır _______ , 4

4 5
63

1 
• -~="a-·;-iş_n_ıa-rk-----1-ı- \ 97 

1 

t
.
1 1 

O • .. 1 
1k. Kanun vadeli 

1 

ve ı e ça ışıyor, yun serı ve guze. Frank ( Fr•nsrz ) 1 23 Tı! 
Mart vadeli 4 55 

bütün halk zevkle seyrediyor. Ve o_:.:.H:.:.in:.::tc...h:.::a:.:z:.::ır_____ 47- / 0065 Sterlin ( İngiliz ) ,1_63749 ı-0200 
dakika! ar ilet liyor vaziyette Lir de- .- Dolar ( Amerika ) 
ğişiklık yok. Herkes ı.eticenin birin· Nevyork Frank ( is.v-iç.,r_e.'.) ______ .....;~ 

ci devrede olduğu şekilde biteceğini 1 

zannedrıktn ) erinde bir pas alan 
Yuı cun wlaçığı ~·~ i nci go'ü ka>d 
cdi)or. Ve O)UO da 5- 1 netice ile 
İdman) uı cu lehiı e nıhayet Luluyor. 
Yuıdluları tebrik eder final maçında 
da galip grlmrlrrini temenni ede· 
rız . 

Önümüzdeki Pı-zar sabahlr)in 
onda Mersin lc!n an)uıdu ile Di}ar 
belir karşıla~acaktır. Ve 1-ur un ga· 
libi de Seyhan bölgesi şampiyonu 

ldmanyurdu ile final maçını yapa· 
caktır. 

Sporcu 

Çapraşık bir 
hukuk meselesi 

Macaristanın Ki5kumhals şı hrin
dc ortaya çok ç~praşık bir lıukuk 
meselesi çıka an garip bir hadise 
olmu~tur. 

Kasabanın mezbahasında kesi 
len i ıekleden birinin karnında bir 
altın saat l · u l u .ııııuş ve mezbcha iş · 
çil~ri lar.ıfındarı alın · ııı$1ır. Fökat 
v.ıka in~ği kestiren kas <1 1 •ın kul.ığıııd 
gi.linc-, lıeriki ineğin ken li.sin· ait 
olduğunu, Lu iti 1arl« Lüıüıı İ; ııd cn 
çıkan şeylerin ol ; kenJ sine ve• ıl ıı ~. 

si lazım geldiği idJıa;iyle ıııahke 
n1eğ"c başvurnıu~tur, 

F <1bt iş ruı.unl. da kalmamı·., 
ine,i ka aba satan tÜlcaı da, p;.· 
zarlı:;:a "ltın s•at d.hil olmadığını 
bu itibarla da saatin kendisine i .. J ... 
si lazıın gclecı: ~ini söyley~rek orta· 
ya atılmıştır. N ı h •yel ineğin ilk sahi 
bi olan köylü de, şu iddia ile dava
ya karışnıı~lır: ilk önce saati bulan 
kimdir? inek. J\ trrde Lulmu~tur? 
krncii çayıı ında. Şu halde eğer mü J 

deti zarfında h•kiki salıiLi bulun
mazsa, saatin kendisine v~rilmeşi i 
cap etmez mi? 

Şimdi bu çapraşık davanın na 
sıl bir neticeye varacağını öğrenmek 
üzere mahktmenin karaıı meıakla 
beklenmektedir. 

Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
Türkiyenin en İ)i ve rn cins Zongı.ldak; Kok, Somikok, Kıiple, An 

trasit Maden kömür!, rimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhude yere te· 
laş etmesin. Diinyanın en iyi cins kö nürlerine her cihetle rekabet etmek
tedir. 

Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında 
Kelleşeker. 

Ali Rıza j 

I; 8641 10 - 30 

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

TiR 
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Köy katipleri aranıyor 
Ceyhan köylerinde çalışmak üzere 

35- 45 lira arasında aylıkla en az 
llkmektep mezunu köy katipleıi alı
nacak! ır. Alınan bu köy katiplerinın 
atlı olması şarttır . Bunlara ayrıca 

hayvan yem bedeli de verilecektir 
isteklilerin Ceyhan Kaymakamlığına 
müracaatları . C. 2 - 4 

Seyha~ defteı darlığın

dan: 

Adanada Kuru köpıü mahalle 
sinde Turunçlu sokağında 96 metre 
murabbaı 90 santim arsası olan bir 
odalı evin muharr men bedeli olan 
ıki yüz lira üzerinden nıül~iyeti a 
çık aıtırmağa çıkarılmıştır. Bedelı 

mubadıl bono~u veya nakit ile öden
mek üzere isteklilerin ) üzde yedı 
buçuk teminat akçasile 16 1 eşrini· 
saı i '937 tarihine n üsadif Salı gü 
nü saat on dörtte Defterdarlığa 
müracaatları 8664 

2 - 6 - 10 - 14 

Seyhan defterdarlığın
dan: 

Kararnbiya mevkiinde Şaı kcn 
Kurudere Şimalen Milli emlak ara 
zısi garben yol cenubrn Abdullah 
Oğlu Bekirin bağı ile çevıili iki bek· 
tar yeoi bin beş yüz yetn . iş dokuz met 
murabbaı bağ yerinin mülkiyeti be· 
re her dekarının 'lluhammen bedeli 
olan 500 kuruş üzerinden on beş 

gün müddetle açık arlırmağa çı 

karılmıştır. isteklilerin yüzde yedi 
bucuk nisbetinde teminat akça sile 
16 Teşrinisani Salı günü saat on 
dörtte Defterdarlığa gelmeleri. 

8663 
2 - 6 -10- 14 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

lıkoku llara gerek olan yüz adet 
tale'>e sırası ile on adet yazı tahta
sının yapılması 937 lkinciteşrinin 13 
üncü cumaelesi günü saat 11 de i. 
ha irsi yapılmak üzere yirmi gün 
müJdetlr açık .. biltıneye konulmuş 

tur. Nümune ve ş.rtna neyi görmek 
için h· r gün kültür direktörlüğüne 

ve ihale giin ve sa•tında da vilayet 
d•i,,ıi .. ncüıııenine müracaat etnwle 
ı ı il ın olunur. 8660 

t9 - '.! 6 - 10 

.Seyhan Vilayetinden: 
1 !ususi ıı ı uhascbcnin 13 10 917 

Ç:ırşıınba günü ılıalcsi ınukarn·r o 
lan ev. akı ınatbua,ı, şar lnaıııede ba· 

* 

KİT AP 
* 

C 1 L O 

tab işleriniz, 

bir zamanda eO 
bir şekilde en 
rufatla Türksöı' 
pılır . Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· 

sinde yeptırıUız. Nefis 

* 

GAZETE 
Tür .. sözü ııı• 

sı "TürksöziindtO• 

ka her boyda i 
mecmua, tabeder· 

~--~--·~--------""""'!----~-----------K KAY ADELEN A -
marcs t• releı irdı n 
en f~nni cihazlarla 

ve kaplarla 
dilen sudur . 

ralde. 

A 
y 
A 

KAYADELEN ~u 

!arı vr gazozla11 sıh· 
hat 'e grnçlik kay 
nağıdır . Daiır a KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYA DE LE 
KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN sıı· 

ları ve gazozlaıı e· 
vınize kadar gönde 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAYAOELEN ga1.01laıını alırı en ~i~d«ıd, ki kırmızı ( KA y~ 
LEN) lapalaırııa d kkat ,diııiz. KAY / Dl l l N Tı;miılcri: l\lr1

•
1
P 

Adana KAYADflEN drpolaııdır. [ üyi.k c'an acara la: 1(0 l..uıuf' 

1 

!erinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelcn nakleden vcgcnlcı 1 er scfcıde Kayadclen 
yıkanmaktadır . 8495 6t ____ ... 

- or. Muzaffer Lokmal1 
• 

Hastalarını her gun 

kabul etmekted r. 

eski muayenehanefl 

Gazete Ve Matbaa 
Sahiplerinin nazari dikkatine 

Alınanya'ııın mrşlıur " HARTMANN ., fabrikasının h.cr n< vi siyatı r 
gnete ve" lılüslıasıon,, nıiinkkeplcri ınc,cuıtur. 

r . M . z· p,f' 
.::ıalış ycrı : crsın ,ıya 

sokak No: 8 . 
21 - 30 8592 G. Vosbikyan Tecime~• 

zı la lılat yapılJığıııdaıı dolayı yeni· r-------------,ı 
Jı ıı <'ksıltıııeye konıılımıştur. Aşçı hizıt1e .ve 

1 - r.ıuı •• mmcn bcJcli \2 )99) 1 
lir• (80) kuruşlur. 

'.! - Niinıunclcrle ş .rlııa ıı si 
Hu,ıısi Mahasebe kalrıııindc g(ir ülc 
bilir. 

Dişçi Nedim 
Yurtman 

.. 
atanıyor 

EvJe çalı~ıııak üzere ı,ir 
aşçı ve bir hirnıetçi aranı)o' 
baaınıza müracaat edilmesi. 

3 -_Eksiltme ikinci - Teşrinin 
onucu ÇarşamLa güııiı saal on bir
de Vılayet daiıııi eııcÜın!ninde ya . 
dılacaktır. 

1 - Eksilt ıne - açık sureıte
dir. 

Y~ıoi Otel karşısında açtığını 

diş muayenehıonemde saat 6 daıı6 j 
21 re ka;lar hasta kaLul ettiğimi Iİ 
ve tedavi ve diş imali huwsunda 1----------~ 
muhterem müşterilerime a z a m i 

5 - Muvakkat teminat mıkdarı 
(195) yüz doksan beş lira'dır. 

8635 21-26-2-6 

teshilatı gösterdiğim gibi cumar· 
tesi günleri fukara için tedavi ve 
diş çekmek meccanendir. 8656 

ıl 7 !---------.:.. -ı 
U . ··d~,ıı 
mumı neşriyat mu 

Macid Güçliİ 

---------------

' 


