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DEKi AY iÇiNDE GELiYORLAR liste halinde bulacaksınız 

Fesat dolapları dönüyor 
takya! 31 [Türksözü muhabir~n 

Fesat dolapları artık açıkça don
başladı bilatefrik bütün mahal

murlar müfsitlerle el ele verdiler. 
işlerinde büyükzorluklar çıkar- : 

! 
dı~ım son:malumata göre bu 
içinde Antakyada bir arap kon
toplanacaktır. 

Usbetlcllel' .sel'best 
ari bir kararla keseb ve hududa 
te memur edilen Usbetel amelil 
i reısi bay Zeki arzusile geoe 
en Mehmet Ali Rıska ve Nedim 

evvelki akşam serbest bırakıl
e şehrimize geJmişlerdır. 
y Arsuzi tarafdarları tarafından 
tle karşılanmışlardış. 

Hataya dönenle!' 

n şehrimize gelen kafile 250 
kındır. Bunler yurddaşlar tara; 
ı hararetle karşilanmışlardır. 

heyetinin çaıı,malal'ı 
enderun limanında kurulacak 
serbest mıntakası i.,in tetkitkat
unan heyetin tetkikatı ilerle· 

.. Heyet reisi Asaf Bora ile a-

zadan Hulusi ve heyete bilahere ilti
hak edilen nafiad11n Rıza, evvelki gün 
lskendruiıdan Ankaraya gitmişlerdir. 
Azadan SJreyya İskenderunda kalmış
tır. Ankaraya gidenlerin şimdiye ka. 
dar yapılan tetkikatın neticelerini hü 
kümetlerine arzederek yeni talimat 
alıp tekrar dönmeleri beklenmektedir 

Antakya halkevlnde 
Yurda dönmekte olanlardan bura. 

da aile ve akrabası olanlar için mes
ken meselesi mevzuu bahis :degildir 
Fakat vaktile ailecek göçüp giden
lerden şimdilik burada kimseleri bu· 
lunmiyan yurddaşların mesken zorlu
gile karşilaşmış bulundukları anlaşıl
mıştır. 

işte bu ciheti na73rı dikkata alan 
Halkevimiz bütün teşkilatını faaliyete 
geçirmiş ve gelenleri yerleştirmek 
ve hiç bir kimseyi açıkta bırakmamak 
üzere seri tedbirler ittihaz etmiştir. 

Amal'lkadan Hataya 
Bu gün haber alındığına göre A

merikada bulunan Hataylı türkleri Ö· 

nümüzdeki ay yurda döneceklerdır. 
bunlar elli aile kadar vardır. 

ponlar dün sabah bir 
a daha işgal ettiler 

geride tahkimat yapıyor 

: 31 (Radyo) - GinH-
şehrini terketmı§· 

·-... -·-·-·-·-·-·-·-·-·~ 

Türksözü 
4 yaşında 

• • • 
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Ul'kspzU,bugUn on dill't ! 
·- Qll'dl • Onun al'ka- ! 

a bıraıuı§ı on Uç yıl , ! 
k lnkılilbının sayısız za- ! 
el'I, TUl'k mllletlnln bU ! 
lstlkballne dojiru attı. ! 
ayısız adımlal'la dolu. ! 
• ı,ıe , TUl'ksiizUnün en i 
ük g.ıl'Ul'U ' bUtUn iim- i 
U te,kll eden bu on Uç i 
lçlnde Kemaıızm lnkı- · 
nın ba' döndUrUcU in· i 
fına ve zafel'lne bll' İ 
ze de olsa hizmet et- 1 
olmasıdır. i 
iç ,uphe yok ki, TUl'k- i 

U bu on Uç yıl içinde, i 
anla mütenasip olal'ak i 
şat edememı, , gazete- t 
model'n manaslle oku- j 
ulal'ını hel' bakımdan i 
in edecek bll' şekll i 
amı,ıı ... Fakat içinde j 

,ıığımız ağıl' ,artla!' i 
önüne getll'llecek olur i 
el' gün biraz daha a- i 

majia çaıu,tıjiımız bu j 
k ekslkllj)i de okuyu- i 
l'ımızın müsamahakar İ 
gözle gill'eceğlnden e. İ 
iz • Töl'ksiizU bir lnkı- i 
, bir oplnyon gazetesi i 
ak doğmu' , yaşamış- i 
Ve öyle de yaşayacak- i 

Biz , okuyucularının İ 
bu hallle sevmiş oldu- i 

bundan sonl'a i 
seveceğinden i 

i 

JaPon kuvvetleri Tanyanı işgale 
muvaffak olmuşlar ve bu istikamette 
ıleri harekete geçmişlerdir. Sari 
nehrin kuzeyındetahaşşud etmiş bu. 
lunan Japon kuvvetleri nehri geçme. 
ğe muvaffak olmuşlardır . 

Şingapur : 31 (Radyo) - An
gomari isimli bir Japon balıkçı ge
misini İngilizler müsadere etmişler
dir . 

Şanghay : 31 (Radyo) - Japon 
topçusunun üzerine saatlerce ~ev~;n 
eden şıddetli bombardmanı netıcesın
de burada bulunan Çın mevzileri 
tamamile harap olduğundan Çini ler 
Keygeşang istikametine çekilmişler 
ve orada mevzi hazırlamışlardır. Dı
g<r taraftan çok ~iddetli bir bom
baıdmanın altında Japonlar Haııgol 
adasına yüz kadar asker çıkarmağa 

muvaffak olmuşlardır. 

Asl<erler bu adada mevcut yi
yecek depolarını yağma ettikleri gi· 
bi ad< · alkmdan bir çoğunu da öl· 
dürmüşlerdı 

Bu sabah r;p, Japon topçu kuv
vetlen arasıada cereyan eden· şiddet
bir düello neticesinde 1000 kadu Ja· 
pnnlu öldüriilmüştür. Çin kıtaları Yang 
çey üzerinde Japon taarruzlarını dur· 
durmuşlardır. 

Bu havalide mevcut bütün köp

rüler Çinliler tarafından berhava 
edilmiştir. 

Şanghay : 31 (Radyo) - Çin 

M ıreı~ı Ş ı ı -'( ıy -Ş!'c! ç!lıktcıı 
blokhavuz'ar inşa,ını emretmiş 
tir . Bu huvuz gayet sağlam ola

cak ve Çi ı kuvvatlerinin silah lan 

yiyecekleri burada saklana~ağı gibi 
Japon kuvvetlerine karşı da müda· 

faa buradan icra edılecektir. Şirıgşo 
da bulunan Çin tersane ve fabrika· 
luını Çıııliler tahrip etmişlerdir. 

Şimdi de büyük elektrik santra 

lını tahrip etmeği düşünmektedirler. 
Sekizinci Çin ordusuna binlerce Çin 

ka.Jını iştirak etmiş ve düşmana kar. 

şı muharebeye başlamıstardır. 

Frankocuların taarru 
zu devam etmekte 
Milislerin ilk hatları dünyarıldı 

MadJldden 

Peru el ; 31 (Radyo) - Asi kıla
alarının Perueldeki mukabil hareket· 
!eri memnuniyet bahşedici bir şekil 
almıştır. Asiler bu harblerde ~. ınu.
lıim istikametlerden faaliyete geçmiş
lerdir. Peruelin şimali, cenubi gar 
bisi ve Guvadalajir ovası 

Peruel : 31 (Radyo) - Hükümet 
kıtalariy!e harp sahasında bulunan 
havas ajansının hususi muhabiri bil
diriyor; hükümet kuvvetleri asilerin 
iki mukabil taarruzunu akim bırak-

bll' gill'Unu, 

mışlardır. Bu taarruzlardan sonra mi
lislor şiddetli bir hucuma başlıyarak 

asi kıtaalarını gerileme~e mecbur et
mişlerdir. hükümet kuvvetleri, her an 
yeni bir düşman taarrvzu karşısında 
hazırlanmış bulunuyorlar. 

Salamanka : 31 (Radyo)-Frank 
sistlerin çarşamba günü başlamış o· 
lan büyük taarruzları devam etmek
tedir. Millislerin ilk hatları yarılmış 

olup kuvvetlerimiz ileri h.reketc baş· 
lamışlardır. 

SURiYEDE GENE 
KAZAN KAYNIYOR 

~ 

Muhalifler şiddetle harekete geçti 

Suriye Başvekilinin sonnutku 
muhalif partileri sinirlendirdi 

!SURiYE FRANSA MUAHEDESi 15KANUNUSANIDE TASTIKEDILIYOR 
1 

ş3m : 31 (TÜRKSÖZO MUHABiRiNDEN) -Şamda hUkUmete 
ka .. ,ı muhalefet kazanı yine kaynamağa başladı. Suriye ba, 
vekili dün Şamda söylediği nutkunda Surlyenln Avrupadakl ve 
dahildeki düşmanlal'ına şiddetle hücum etmiş Pal'is ve Anka
l'adan çok kuvveti! olal'ak dön
mekte bulunduğunu dU,manla
l'a fırsat vel'mlyeceğlnl açık 
bll' ıısanla söylemlştll'. 

Bununla berabar, muhal f matbu
at Başvekilin sözlerine hücüm ., et
mekte ve muahede etrafında soyle
nen sözlerin açık olmadığını, milletin 
bundan bir şey anlamadığını yazmak

tadırla t. 

Paris : 31 (Radyo) - Royter a· 
jansının hususi muhabiri bildiriyor: 

Fransız parlaınenlosu, Suriye ve 
ve Lübnan ile Fransa arasında akd~
dilmiş olan muahedeleri önümüzdeki 
Son kanunun 15 inden evvel tasdık 

eyliyecektir. 

İyi haber alan kaynaklardan Öğ
renildiğine göre, muahedeler.n her 
ıkisinde de de~işiklik olmıyacak ve 
aynen meclise sevkedileccktir. Yalnız 
Suriye muahedesine hususi bir layiha 
ilave edilmiştir. flu ilavede . Suriye. 
deki bütün muhafızlıkların gen;ş nıık
yasta bir ademi ıneıkezıyet sistemle 

' idare edilec~ği tasrih olunmuştur. 

Romanyadan Ya -
lhudiler çıkarılıyor 

Bükreş : 31 (R ıdyo) - Diplo 
matik mahfellere göre, yeni kabine 

Romanyadan Yahudi muhaceretırıı 
menttnıiştir. Buna da sebep kabine 

ten izleme i~ine lıaşla ıııştır. işinini 
1 bitirır bitırıner Yadudileı i temanıeıı 
Romanyadaıı çıkaracaktır. 

Bükreş: 31 (l{a.iyrı) - Yeııi 
kabine Çekoslovaklaıld olan silah 

nıukavelesiıoi muvakkaten ibtnl eyle· 

mişlir. . 
Bükreş: 31 (Radyo) - Sınyol 

gazdesi yeni başvekil Kogaııııı ita!· 
yan ajansın1 vaki beyanatından ba. 

hsetmelte v~ bu beyanatta Koganın 
ftalyanlarla Romanya arasında hiç 
bir ihtilaf mecut olmadığını, dostlu· 

ğuıı artacağını söylemiş bulunduğu
nu yazmaktadır, 

Planda mevcut 400 bin liralık büyük mükafat : 500 bin ikramiye 
hangi numaraya çıkmış ise o numaranın nihayetindeki son iki "rakam ile 
nihayetlenen yani [ 80 J rakamlı biletler 1 -10 bilet yüzer, 1-20 bilet
ler 50 şer lira alırlar. 

100 bin liralık ikinci mükafat bırinci ve ikinci ikramiyelerin 25 aşaljı 
ve 25 yukarı numaral~ra 1-10 biletler 100 zer 1-20 biletler 50 
şer lira alırlar. Yani 17455-17506 ye kadar numaralarla 3470-3529 
za kadar numaralardır. 

500,000 lira 
17480 

200,000 lira 
3504 

150,000 lira 
5627 

100,000 lira 
22959 

70,000 lira 
33837 

60,000 lira 
14833 

50,000 
8391 

30,000 Lira 
36940 

20,000 Lira 
3561 

15,000 Lira 
16439 

10,000 Lira 
25352 21342 

8399 16529 
5762 37655 

28275 18947 
16559 4762 
5000 Lll'a 

36368 21578 
12763 49278 
24440 2258 
25650 2324 
39624 

kazanan lal' 
31330 2468 
18483 30397 
29215 38962 

809 21918 

2000 Lll'a Kazananla!' 
29925 26872 3137 4258 
21709 8803 8100 28741 
21831 27333 15826 14826 
4792 27416 30481 36482 
7345 22764 29432 5318 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Kudüs- Yafa yolurıda 
kanlı çarpışmalar 

Suriye - Filistin hududu, demir 
gömleklilerin Kudüse gönüllü 

göndermesini meniçin kapanmış 

Kudüs: 31 (Radyo) - Bütün Fi
listin boğuşma içindedir Nabliste ha
rabelere gizlenmiş olan Arap çeteleri 

ile askerler arasında çok kanlı .;ar. 
pışmalar olmuştur. Bu çarpışmalar bir 
saat kadar sürmüştür. Tayyarelerin 
himayesi altında bütün askerler çete
ye karşı milralyöz aleşi açmışlardır. 
Çete efradı gecenin karanlığından 

istifade ederek yine kaçmıştır. Her 

gün tecavüzler yapılan Yafa-Kudüs 
yoluna da mühim mıktaarda takviye 
kıtaları getirilmiştir. 

Şam : 31 (Türksözü Muhabirin
den) - Çok iyi haberveren bir kay. 
naktan aldığım ma](imata göre, Filis
tin-Suriye hududunun kapanması naye- .• 
gane sebep demir gömleklilerin Filistin.~' 
gönüllü gönderdiklerinden ileri gel
mektedir. Dün hududlara yeniden İo
gıliz kuvvetleri gelmiştir. 

1937 NIN 1938.lE ö60D0 

;_"i\ ~~~ 
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1937 - Böyle tehlikeli bir oyuncağı sana emanet et.nek· , ı 
ten kol'kuyol'um ! Sakın ha, fazla kurcalayım de- il 
me,' ellnde patıatıl'sın ı __ ~ 
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Sahife ; 2 

Altmış altı milyon insana 
hükmeden Japon imp.aratoru 

MiKADO 
SARAYNI VE iMPARATORUN HAYA11 

Pariste çıkan ıv· heleyYazganrovesl yüğü on iki ve kü. (Paris Soir) gaze· çiığü altı yaşında 
tesinden: olan kız kardeşleri 

Parlak bir yaz Parla - Solr'den _ Prenses Teru ve 
günü, öğleden sonra içinde beyaz 1 Taka sinema ile daha fazla ala-
elbise ve kasketli iki şoförün bu kadar görünüyorlardı . Genç Veli 
lunduğu lüks ve güzel bir otomobil ahtı muayene ve ana , babasını da 
otelimin önünde durdu. Bu otomo. temin ettikten sonra artık işimin 

bilin saraya aid olduğuna dair hiç kalmamış olduğuna hükmettim. Fa 
bir işaret yoktu. kat bana merdivenin başına kadar 

Mikado beni saai 3,50 de ka refakat eden imparator benimle da .. 
bul etmek liitfunda bulunacağır.ı ha iyi tanışmak arzusunda bulun j 
bildirmişti : duğunu söyliyerek ikigün sonra tekrar 

imparatorun genç çocuğu veli. gelmemi rica etti. Eğer ben beyaz 
aht Prens Akihito bir soğuk alğı- ırktan bir adam olmasaydım . Bu 
nından muztaripti. Beni de bunun f.adise de hiç bir fevkaladelik gö-
için çağırmışlardı. rülmiyebilirdi . Fakat imparator ilk 

Çocuk hastalıkları hususundaki defa olarak beyaz ırktan bir adamı 
ihtisasım bana bu mazhariyeti te- harimine kabul ediyordu . EcneH 
min etmişti. devletler Elçileri imparatoru ancak 

Tam saat 3,20 de sarayın bah· fevkalade ahvalde görebilir ve ken-
çesine girmiştik. Gözlerimin önün. disile ancak protokolun hudutlan 
den iki tarafında asırlık kiraz ağaç dırdığı formüller içinde konuşa 
!arının sıralandığı güzel alle'ler, atlı bilir. Sonra sarı ırktan Ja çok az 
yollan, lale ve kugu kuşlarının süs- insan imparatorun haıimine kabul · 
)ediği havuzlar, göller geniş golf edilmiş olmakla iftihar duyabilir . 1 

yerleri geçit resmi yapıyordu. Ni· Unutmamalıdır ki, bu mütevazi insan 
hayet saray göründü. Zamanla ka· ve genç aile babası 66 milyon Ja 
rarmış, muazzam bir kitle halinde ponlu, 30 milyon Koralı, ve 30 mil 
görünen bu bina Avrupada gördü· yon Mançu tarafından bir Allah 
ğüm kral şatolarından pek farklı gibi sevilmekte ve tapılmaktadır. 
değildi. Japonyauın yüz yirmi dördüncü ı 

Siyah vestonlu yüksek bir saray imparatoru olan Hiroto Teikoku 
memuru beni perroıı'un üzerinde Tenno dünyJnın en eski hanedanının 
karşıladı. Binlerce aynanın aydınlat· varisidir. 
ttığı uzun Hol' dan geçtikten sonra Bu han danının müessisi güneş ila 

eski ve muhteşem bir odaya girdim. hesi:olmuştur. j 
Burada mor elbiseli dört muhafız ilahe bu ilahenin toronu ve Ja- . 
bir put gibi nöbet hekliyordu. ponyanın ilk imparatoru Japon ada I 

Salonda modern derilerle kaplı sına geldiği zaman allah ona mukad 
1 

ağır koltuklar vardı. insana hayran. des lıir vasiyet gönderdi. Bu vasiyet 
1 

lık verecek kadar güzel vazolar bu· bugün dahi Tokyonun milli politika : 
ranın en çok göze çarpan eşyaları sına esas teşkil etmektedir. O telak 
idi. Burada üzerinde Japon işaret· ki hala devam ed!yor. 
leri bulunan on altıncı Lui Stilinde O kadar ki, Japon imparatoru 
garip bir saat dikkat nazarımı çekti. ancak muayyen törenlerde senede 
Saat üç buçuğu çalmıştı. Tam bu yirmi bir defa dışarı çıkar. lmpara-
anda bir kapı açıldı. Eski bir diplo- torun her çıkışında yol üstünde kim. 
mat olan ve kolaylıkla birkaç Av- senin bulunmaması dini adetlerden-
rupa dili konuşan diğer yüksek bir dir. 
saray memuru beni imparator Hiro 
hito'nun çalışma odasına götürmek 
Üzere geldi. Yolda büyük bir neza. 
ketle (Allahın oğlu) önünde nasıl 
iki kere yerlere kadar eğilmem la· 
zımgeldiğni anlattı. 

!çeriye giı diğim zaman 
rator masasınııı arkasında 

duruyordu, Beni sevimli bir 
sümle karşıladı. 

ımpa

ayakta 
tebes· 

Bir yer gösterdi. Ve derhal oğ 

!undan bahsetmeğe başladı. Çok 
güzel ve ahenkli bir lngilizce konu
şuyordu. Gözlerindekilgözlükler ona 
bir hükümdardan ziyade bir profe. 
sör hali veriyordu. Yakası her halde 
son moda değildi. Ve boyun bağını 
pek ihmalkarane bir şekilde bağ 

lamıştır. Fakat giyinişindeki bu ih
mal ona sempatik bir hal veriyordu. 
insan mütevazi ve hali yerinde bir 
şahıs karşısında bulunduğunu zan· 
nediyordu . 

Beni prensin yanına götürmek 
Ü ıere imparatoriçe Nagakoyu ça
ğırttı. Genç çok sevimli bir kadın 
odaya girdive beni dünyanın en 
mütevazi hali ile selamladı . Hiç 
şüphe yoktu ki önümde dünyanın 
en mesut ve birbirine bağlı bir çif
ti vardı . 

Ancak otuz yaşında olan lmpa. 
ratoriçe daha şimdiden imparatora 
dört çocuk vermişti. Veliaht Aki. 
hito dört yaşında çok zeki ve im
paratorluğun büyük ümitler bes 
leyebileceği bir çocuktur. iki yaşın
daki kardeşinin oyunlarına h~men 
hem bir baba dikkat ve şefkati 
ile et ediyordu . Bilakis , bü-

Hatta bir kere mühiminşaat işle
rindeki amelenin grev için toplantısı 
nı dağıtamıyan polis kuvvetleri, im. 
paratorun geçeceğini haber verince 
meydanda kimsenin kalmadığını gör· 
müşlerdir. 

Bir dafa da imparator ipek sa· 
nayiin en kesif olduğu Kiryu şehrini 
gezecekti, Miilazim Houdo impara
torun seyahati esnasında takip olu 
nacaK yolların programa uygun ol· 
ması vazifesine tayin edilmişti. Yarı 
yolda Mülazim otomobilin yanlış bir 
yola saptığını, o yol üstünde de hal 
kın l:ıir şeyden haberi olmadan ge 
zindiğini dehşetle görmüştür. lmpa· 
ratorun geçtiği yolların boşaltılma· 
masından kendini mesiil addeden 
mülazimin avdetini Harakiri yaptığı 
görülmüştür. 

Hususi hayatı 

Tebaası üstünde böyle bir kud 
reti olduğu halde imparator hakiki 
bir alim derecesine varacak kadar 
okumuştur. 

Kendisi bütün idari mesuliyeti 
ve salahiyeti nazırlarına devreden 
kanu imzaladığında beri Japonyanın 
bütün mesuliyetlerden uzak ilahi bir 
şefi olarak kalmıştır. 

Maamafih bu vaziye·, her gün 
erkenden ğece yarılarina kadar ça· 
lışmasına engel teşkil etmiyor, 

Japonların en yüksek kudreti o
lan imparator her Slbah altıda kal
kıyor. Kendi kendine tıraş oluyor 
ve giyiniyor. Yatak odasında başka 

bir insana tahammül edemediği j. 

çin tıraş olur ve giyinirken yalnız 

Türksözll 

Köylerde et 
meselesi 

Vilayete gelen bir tamime göre 
köylerde hayvan kesmek ıçın, 

hayvanların kanını ve sakatlarını gö· 
recek ırmak ve deı e gibi tabii te

mizleyici yerler tesbit olunarak hay· 
vanların oralarda kestirilmesi ve ka· 

sahalarda olduğu gibi bunlardan 
Zebhiye resmi dahi alınarak köy 
bütçelerine varidat yazıl'Tlası bildi· 

!rlmiştir. 

Mahkemelerde : 

Hancı beraat etti 

Hayvan bağlanan hanlarda İn· 
san yatmasının belediye eııcümeni 
tarafından yasak edildiği malüm

dur . Bu emre i t a a t etmeyen 
N a 1 b a n t hanının odaları mü. 
hürlenmişti. Han müsteciri Ahmet 

0ğlu Ali bu mühürleri bozmak su• 
çile Birinci Asliye Ceza mahkeme 

sine verilmiş ve yapılan duruşma 
sonunda müstecir Alinin han oda· 

la mm mü .ürleıini bozduğu anlaşı· 

lamadığından beraetine karar ve 
rilmiştir . 

Bekçiyi döğmemiş 

Bekçiyi, vazifesi başında döğ. 

mekten suçlu Mirzaçelebi mahal· 

lesinden Hacı Ali oğlu lbrahimin j 
Birinci Asliye mahkemesinde yapılan 
duruşması sonunda suçu sabit ol. 
madığından beraetine karar veril 
miştir . 

Davasından vazgeçti 

Hankurbu mahallesind~n Meh
met oğlu Aliyi demirci Is mail ya· 
raladıkları iddiasile suçlu ayni ma

halleden Hüseyin oğlu Mehmet ve 
Mehmet oğlu Süleyman , Mehmet 

oğlu Os nan haklarında Asliye Ce
zada yapılan duruşmada, davacının 
raporu on günlük olmasına nazaran 

davasından vazgeçtiğini beyan et· 
miş olduğundan bu davanın suku
tuna karar verilmiştir . 

dır. 

Şehir arası tele
fon muhaberesi 

Dün aldığımız malumata göre , 
bundan sonra, lzmirde kurulan mü 

şeddide sayesinrle lzmir-lstan:ıuı-ı 
Ankara-Adana arasındaki telefon 
muhaveresi bir kat daha kolayla 
şacak ve ayni. zamanda iki hat üze· 
rinde muhavere imkanı temin edilmiş 

olacaktır. 

Yılbaşı tatili 
Yılbaşı münasebetile resmi dai· 

reler dün öğleden sonra kapanmış· 
tır. Bu gün de kapalıdır. 

Yılpaşı tatili keza mekteplerde 
de dün öğleden sonra başlamıştır. 

Mektepler 1, 2, ve 3 Kanunuevvel 
günleri olmak üzere üç buçuk gün 
tabidir. 

İdman Yurdu - S_yhan 
arasındaki maç 

Yarın öğleden sonra, hava mü 
sait ol:!uğu takdirde şehir stadında 
Seyhan spor ve idman Yurdu fut 
bol takımları arasında bir maç ya
pılacaktır . 

Bisiklet yarışları 

Geçen pazar yapılması karar· 
laştırılan ve havanın yağmurlu git
mesinden tehir edilmiş olan büyük 
bisiklet koşusunun yarın, hava mü 
sait olduğu takdirde, yapılacağı an. 
!aşılmaktadır . 

Gülcülük sergisine 
iştira}f edecekler 

938 senesi Teşrinisanisinde Ro. 
mada beynelmilel gülcülük sergisi 
açılacaktır. 

Ziraat Vekaletinden Vilayet Zi· 
raat Müdürlüğüne gPlen bir tamim
de memleketimiz gülcülerinin de 

bu sergiye iştirakleri arzu edildiği 
ve iştirak etmek istiyenlerin Ziraat 
Müdürlüğüne bildirmeleri beyan o
lunmuştur. 

Saat yedide sabah kahvaltısını· 31 KAnunu evvel 937 
tamamlam ş oluyor. Saat sekize ka· 
dar tam bir saat jimlastik yapı 

yor. Jımlastik yapmadığı sabah 
lar bir saatini golf oynamıya hasre 

diyor. 
Saat srkizden itibaren "dosyala 

rı tetkik ediyor, hükiiuıetten gönde. 
rilen raporları oku er, kantınları im

zalıyor. 

Gökyüzü •bulutlu. Hava hafif 
rüzgarlı, en çcık sıcak gölgede' 14,7 
santigrad derece. 

• •• 
Dün gece ve sabaha karşı muh. 

telif f3s1lalarla şehrimize yağmur 
!ar düştü, Bu yağmurların bölgele
re daha fazla düştügü söylenmek
tedir. Saat 20 19 geçe imparator 

saat 22 kadar Tokyo radyosunu din.1 
liyor. Japon havaları arasında dünya ı---------------
havadislerini takip ediyor. , s . d on senelı"k 

Radyolardan sonra sevdiği ant- Ufl Ye e 
hropolo gique tetkiklere başlıyor. 
Kablettarih devirlere ait meselelfri 
inceden inceye araş'ıran; mütemadi 
okuyan lmparatoıun o deviılere ait 
bazı eşyaları tetkik ıçin kullandığı 
altın p ·rtevsiz daima masasının üs 

tünde bulunur. 

Hiç bir Avrupalının ve hiç bir 
Amerikalının havsalası alamıyacak 
kadar tebeası üzerinde mutlak haki
miyeti bulunan bu imparator vazi· 
fesinin ve vaziyetinin haşmetine rağ· 
men müya velıahdinin bir illete du· 
çar olma tevazi yaşıyan bir profe 

moratoryom 

Şam 31 (Tiirk sözü muhabirin
den) - Bu gün aldığı malumata 
göre Süriye parlamentosu, altın o 
!arak yazılı borçlar hakkında henüz 
kati kararını vermemiştir. Bundan 
evvel hazırlanan kanunlar hem ala· 
kalı ve hemde borçlular tarafındanl 
kabul edilmemiş ve protesto olun· 
muştu. 

Hava taarruzlarına 
karşı korunma 

Dahiliye Vekaleti Seferberlik 
Müdürlüğü 935, 936, 937 yılları 
icinde hava taarruzlarından korunma 
işlerine sarfedilen ve 938 şubatı so 
nuna kadar sarfolunacak para mik 
tarlarını vilayetlerden sormuştur. 

Vilayetler bu sorguya ayrı ay· 
rı cevap vereceklerdir. Ayni zaman
da, halkın hava taarruzlarından ko· 
runması için kaç konferans verildiği 
ve ne gibi propagandalar yapıldığı 
da sorulmaktadır. 

Ceyhanda enteresan 
bir hadise 

Ceyhan; [TÜR:>ÔZÜ muhabirin
den)- Memleüetinden gitmek üzere 
Adanarlan tirene binen ve fakat pa
rası olmadığından bahsile bilet al· 
mıyan bir dilenci kıyafetli adamın 

üzeri aranınca muhtelif cinste 331 
lira küsnr kuruş para çıkmıştır, Ha
diseyi tafsilatı ile yazıyorum. 

1 Kanunusani 1938 

GöırıYışler : 

Yeni yıl 
ve 

İKi çağ 
Nlhııd TangUner 

(B\ 38 deyiz; hayat safahatımız 
;;;f!!J 365 yaprak daha çoğaldı. 

Yeni yıla girerken sevinen 
kadar, esef duyan da vardır: Sevi
nen gençlik.. eseflenen eski çı.ğ .. 

Yeni çağ, neler düşünüyor, 

n~ler tasarlamakta: Yeni yeni ufuk
lar, parlak istikbal, ihtişam, saadet, 
neş'e ... Ve bütün, güzel olan herşeyil 

Hayatına eklenen seneler, genci 
dinçleştiriyor. ihtiyarı ise!? 

Gençlik, geriye müstehzi, ileriye 
ümid dolu gözlerle bakıyor. ihtiyar. 
lar, geriyi hayret, ileriyi mütehassir 

süzüyor. 

Aradığını henüz bulamamış ırenç, 
yarını iple çekmekte, gelecek her 
günde birşeyler aramakta, bir
şeyler bulmakta. 

En cömerd insanın, hayat öl~
sü karşısındaki harisliği, kalbindı.:, 
hududsuz ve tatmini asla imkansız 

bir arzu olarak daima yaşayacaktır. 
Yeni çağı!l gözünde gün, bir yıl; 

fakat eski çağ için yıl bir gün gibi! 
Bugünün içinde doğan nesil, bu

günün saadetini, dünün muztarip ku
cağında doğanlar kadar takdir ede
mez; yeni çağ, bulduğundan fazlası· 
nı görmd için günleri çekiyor, hal· 
buki eski çağ, bugünün baş döndü· 
rücü saadeti içinde henüz ayılmadı 

bile .. 
Yaşlı adam, bir gemi yolcusu 

gibi, her yeni gördüğü limanda uzun 
uzun durmak arzusunda, fakat kap 
tao ve taifelerin, daha, çok merhale· 
leri vardır: Fırtınalara, dalgalara 
rağmen koşmak yeni yeni ufuklara 
kavuşmak .. : 

Her yeni yılın telakkisi, ferd 
için olduğu kadar, millet için de bu
dur; yorulmadan, bıkmadan, durup 
dinlenmeden koşacağız; uğrak yap· 
madan, ufuklara doğru bir gemi 

gibi!. 

Siirt vilayetinin şirvan kazasına 
bağlı Hasran köyünden oldugunu 
şöyliyen güleycan oğlu 50 yaşların· 
da beli kambur adağı nopalca 

lsa beraberinde de 15 yaşlarında 
kıüı Fatma olduğu halde Adanadan 
tirene binmişler, Yolda • gelirlerken ı 
umnm yolcnlar meyanında bun1ardan 
da bilet istendiğinde fakır oldukların· 
dan ve paraları bulunmadığından 

bilet almadıklarını şöylemeleri üze· 
rine ayni knmpartmanda oturan di
ger yolcular ıarafından hallerine acı 
narak bilet parası taplanmıştır. Tren 
Ceyhana geldiğinde şimendöfer me- 1 

murları İsayı ve kızını belediyeye gös --------------...ıı 
terilmek üzere istas"On nokta bek. 
cisine ve bekcide kasabaya getire 
rek polis dair.:sine teslim etmiştir. 

Emniyet dairesinde işanın nere· 
li ue nereden gelip nereye gittiği. so 
rnlmnş ve vaziyeti şüpheyi davet 
etliginden üzeri taharri edilmişdir. 

Ceket ve yelek ceplerine bakıldığı 

halde bir şed bulunmamıştır. '..F aüat 
kırk damalı yeleginin iç kısmında 

görülen kabarıklar yoklandığı ve sö· 
küldügünd" İçnrisinden 4 adet onar 
liralık kağıt para 7 adet beşer lira 
lık 148 tek kağıt para, 57 adet tek 
gümiiş lira 66 adet yirmi beşer 
kuruşluk 31 adet ellişer kuruşluk 

gümüş 29 adet onar kuruşluk 241 
adet beşer kuruşluk bronzla 54 
adet yüzer paralık ve 283 adet tek 
kvruşluk, 50 a.let de yirmi paralık 

nikel par<1 çıkmıştır. 

Üstüne gilığına kıyafetine bakıldığı 
zaman insanın merhemetini çeken 
lsadan bu paraları nereden aldığı 
sorulduğunda memleketinde bir evi. 
ni satuığmı ve lıir müdJet çukuro 
vada dolaşdıktan sonra tekrar mem· 
leketine gitmek iizere tirene bindi· 
gini söylemişdir. Bn paralar maliye
ye omanet suretile yatırılmış ve key 
fiyet !sanın memleketinden sorul
muştur, 

Bu adam dilenci değil tüccar. 

mış meğer. 

farkı, alacaklı ile borçlu arasında 
mütesaviyen taksim edilecektir. 

İyi haber alan kaynaklardan sız. 
dığına göre, meclis alacaklı ile borç· 
luyu memnun edecek bir karara va 
ram azsa borçların 1 O sene müddetle 
tecili ve moratoyom ilanı cihetine 

• 

Maymun ve, aşk 
mektupları 

Prağın zengin tüsç f • 
Afrikaya yaptığı tir seyahatten dö· 

nüşünde 
birde Maymun getirmişti. Tücca· 
rın zevcesi ilk zamanlarJa bu may 
munda n hiç hoşlar.mamış ve lüzum· 

suz bir mahluk saymıştı. 
Fakat nedense, bir müddet son 

ra bayan bu maymunu hadden faz· 
la sevmeğe başlamıştır. 

Bu garip tahavvul tüccarın na· 
zarı dikkatini cclbetmiş ve mevsim· 
siz muhbabetin sebebini de kolay· 
ca öğrenmiştir. Bayan, maymunu 
sevgilisine mektup götüı üp getirme 
vazifesine memur etmiş, bu vazi
feyi mükemmel surette yapması yü 
zünden de maymuna karşı muhabe 
belki de minneti armıştır. 

Süit uların bir marifeti 

Gürültü ile mücadele taraftarla. 
rı büyük şehirlerind~ gittikçe kuv· 
vetlenmektedirler. Şehirlerde gürül
tüye mani olmak ıçın bu 
baylar, şimendiferlerde yolcuların 
görüşmelerinin de Kat'i suretle 
yasak edilmesini istemeğe karar ve 
mişlerdir. 

Bunlara gör~. ınutlak bir sükii 
içinde yolculuk daha iyi olur· 

muş. ;sör gibi Japon masın~ çalışan alim 
bir babadır. 

Meclis reisi, her iki tarafı mem 
nun edebilecek bir hal sureti bulu 1 
cacagı ümidinde olduğunu söyle· 
miştir. Haber verildiğine göre, altın gidilecektir. Bu zatlar, ~onuşma menuniyeti-
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Yılbaşı Piyangosu 
Kazanan bütün numaralı tam 

liste halinde bulacaksınız 

- Birinci sahifeden artan -

3167 28882 ' 33698 33765 
9182 19314 26752 18446 

19797 30814 

12953 32956 20103 23058 
3929 26193 21157 38597 

37119 34036 1279 
19367 31490 8916 15066 
2513 20136 3712r 30805 

2'1212 27707 14724 17575 
24300 

tOOO Lira kazananlar 

506 5099 28597 4266 
25982 23507 28114 32088 
15179 11652 20615 36840 
16844 4883 34544 26350 

2374 2987 24373 4033 
17694 22400 6608 19927 
25330 29598 12329 19508 
32966 31221 23:>60 29536 
323S9 12690 25894 2405 
25500 27813 46963 28657 
20006 l7061 24652 38702 
20141 27591 2780.2 20512 
36294 2449 37614 23502 
24426 20J2 . 3907 8776 

500 Lira kazananlar 1 
22727 10264 18658 3438011 

6188 19501 391 
26024 2812 25851 103631 
23634 19852 3711 3353 
10870 21853 9241 28422 
17953 39878 16191 5004 
29706 28397 24941 24592 
20864 22195 7493 14147 
9785 31920 28185 22449 

20552 8016 4131 20376 
4908 28853 12553 6914 

10255 25311 37666 21613 
12451 39574 34666 
21987 31154 34358 33756 
19806 10207 33589 6614 
20966 2080 
2080 
3240 

23042 
20280 
13347 
5914 
514 

22955 

29715 
23206 
24321 

27251 
3631 

11970 
18994 
4136 

38374 
24166 
1626 
3658 

Mısırın yeni 
kabinesi 

Kahire: 31 (Radyo) - Uzun 
zamandanberi davam etmekte olan 
dahili siyasete müteallık dedikodu. 
lar artık bertaraf edilmiştir. 

Yeni kabineyi Mahmut Paşa 
teşkil etmiş ve dahiliye vekaletini 
de uhtesine almıştır. Yahya harici
yeye, lsmail maliye işlerine, General 
Hüseyin de harbiye nezaretine geçi
rilmişlerdir. 

Franka fiat 
tesbiti 

Paris : 3l. (Radyo) - Maliye na. 
zm Ayan meclisinde Fransanın bu
günkü fiat üzerinden f ı anga bir fi at 
tesbit etmesi ihtimalinden bahşet · 
miştir. Bu haber, Fransız mali mec· 
lis1nde iyi tesir uyandırmıştir. 

Dolaşanrivayetlere göre, Fran. 
sa yakında, Londrada bir istikraz 
akdetmek niyetindedir. 

23728 9124 34169 21180 

6805 
11784 
36499 
12506 
23643 
16752 
35211 
34615 
28510 
31100 
27310 
22119 

1550 
21679 
30022 
17349 
26300 
19582 
16982 
25363 
32056 
35142 
33807 
12670 

5553 
30531 
16693 
6479 

31361 
5459 

22810 
4531 
5461 

14446 5600 ~~--~~~~~~~~~-

22236 35326 
10018 1700 36172 4853 
22732 10541 18265 20884 
114ŞS 8321 25174 31816 
19109 34917 8836 10705 
38145 31322 31922 6331 
5343 29090 

tine rapea, yolculukta sigara içme. 
te müsaade edilmesine de taraftar. 
dular. 

İngilizce konuşanlar 
ev ÇQk zamanlar lspanyolca, 

ltalyanca, Fransızcanın yapnmd• 
lnıilizce a9nük bir dil gibidir. 

Fakat Birleşik Amerikada niifu· 
sun mütemadiyen artması ve 19 un
cu a11rda lngilizcenin cihana hakim 
alm•, arz üzeainde lngilizce konu · 
pnlann ad~~ artırmı~br.. 16 18• ı 
~ amda .logihzçe S mdmıyon nü 
~ «llt demektir· Bu gün ise "200 
· mil,-11hun kendi dibidir. 

400,000 milyon kim~nio deko-
nupbileceti dildir. t 

21164 
21165 
23959 
13220 
2896 

3.5148 
32344 
11999 
11613 
30877 
18150 
33048 

5139 
57869 
30911 
35127 
32016 

2933 
Garip meraklılar! 16362 

4711 
2476 

81514 

21743 
47854 
17960 
11305 
3851 

12825 
37205 
37414 
13750 

255 
17609 
37671 
30945 
12337 
2J452 
37589 
35226 

39008 

13836 
1040 

25121 
12711 
37151 
23054 
25032 
22119 

2666 
6787 

37665 
21322 
30674 
2495 
1436 
2361 

39014 
27115 
4487 

15902 
18867 

1005 
26941 

7341 
24384 
39008 
37486 

36181 
16895 
87321 

29049 
33648 
22497 
2918 

38513 
32070 
24290 
39077 
13268 
37756 
6182 

38637 
9849 

38330 
10757 
30858 
4470 

22433 
34813 
17497 
33056 

5366 

-ln,ilteiıede ueni bir merak, se 14142 6940 34394 24535 
kiz, on senedenberi herkesi aarmıı- 29163 32823 25570 31857 
lı J merak. kullanılmış şimendi· 20134 17849 35789 26780 
fer bileti koleksiyonu meraklı· 13319 27341 24645 38592 
dır. 13355 17::S30 25774 24950 

Cr± su yübek -.wım bir 3207 33998 13371 25856 

Musoloniye göre 
Demokrası 

Paris : 31 - Popola d' ltalia 
Musolini'nin kaleminden çıktığı sa. 
nılan bir makalede demokratik de
nilen milletlerin hakimiyesind .. n bah · 
sederek böyle bir hakimiyetin ha
kikate mevcut olmadığını yazmak. 
tadır. 

Bu makale Amerikan mebusu 
Ludlown Amerikan parlementosu· 
na yaptığı bir tekliften mülhem ol· 
maktadır. Amerikan mebusu anaya· 
sada tadilat yapılarak harp ilin et· 
mek salahiyetinin parlemantodan 
alınmasını ve böyle bir kararın ple· 
bisit yoliyle verilmesini istemiştir. 
Amerikan basımnın •Ayıb ve teh. 
likeli• diye tavsih ettiği bu teklifin 
mahiyetini anlamakla hiç de güç de· 
ğildir. Belki de Ludlov haklı, Fakat 
hiç af edilmez bir hata yapıyor ki 
o da demokrasiyi ciddi telakki et. 
melidir.,, 

Ludlov'un tekllfl 

Bir millet ya hakimdir, ya de. 
~ildir. Eğer hakim değilse ancak ve 
ancak başkalarının elinde bir ilet 
olabilir. Ludlov'un teklifide göste 
ı ir ki demokı asi prensipleri haya· 
tın ancak tabii şartlan içinde tatbik 
olunabilir. Fakat fevkalade ahvalde 
bu prensiplerin tatbikine imkin yok
tur. Ludlov teklifinin karşılaşbğı 

profesöra. t. mer• ,a·-ı f kay 17867 i5897 5159 864 
bettiti vakbn ve verdili raralann 26185 3358 27970 ~7601 
haddi ve hesabı yok imiş. En nadir 13841 37694 1887 29099 
ve ea kıymetli şimendifer bileti u- 28455 20751 8110 10l31 
mumi harpte Almanlar tarafmdan 4152 20699 32394 20858 
batml•lazitanya vapurund bulu· 36821 20390 36919 23227 Her sene olduğn gibi 

Türksözü 
Gündelik siyasr razete 

938 Fuarı 1 Japonya - İtalya arasında 
yeni ticaret anlaşması 

Abone şartları 

KUJ'Uf 
12 Aybk 1200 

lzmir 31 (Türksözü muhabirinden) . 
- Fuarı sahasında inşaat hazırlık
lanna şimdiden · başlanacaktır. Bu 

Roma: 31 (Radyo) - Hariciye 
nazın kont Ciyano, Japon büyük el 
çisi ile iki memleket arasındaki tüc· 
cari anlaşmaya zeyl olarak yeni bir 
anlaşma imza etmişlerdir. 

6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık 100 

yıl İzmir Fuan çok tekamül bir e· 
ser olacakbr. 

Ege mahsüllan müzesinin pliru 
komitesinde tetkik edilmiştir. Müze 
binası 35,000 :liraya çıkacaktır. Bu 
bina için bir münakase açılması ka 
rarlaşbrdmıştır. 938 fuvannda fazla 
mal satanlarla iyi mal teşhir eden· 

lere madalyalar verilecektir. Bu ma 
dalyalar için f stanbuldan gelen ga 
zeteler karar komitesinde l tetkik e
dilmiştir. 

Bir· juri heyeti tarafından tesbit 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli detişmez yalnız posta mur 

1 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

edilecek ve madalyalar törenle tev· 
zi olunacaktır. 

,--&24------------~-=-~-..:::.--:::---------------------------------------------------1~ 

Telgraf Telefon 

Asri 250 

BU AKŞAM 
1- Billur sesli, Cazibedar yüzlü sehhar yıldız : 

MARTHA EGGERTin en son çevirdiği layemut eseri 

(SARAY KONSERi) 
2- Sahranın enginlikleri içinde kızgın güneşin yakıcı 

hakiki bir aşk macerası büyük Şark 
çöllerinde geçen 

filmi 

Şeyhin kızı Leyli -
Sinema tam saas 8,30 da başlar. Fiatlarda zam yoktur. Localanruzı lütfen telefonla isteyiniz. 

Bugün gündüz 2,30 da matinede : 1-Şeyhin Kızı Leyli 2-Çelik Kartallar 

8832 
-------------,~------lmllll!~----------------·-------..-.----------------------..ı muhalefet demakratların bu rejim· 
den dota bilece1c feci bazı neticeler 
den korktuklarım ve bazı ahvalde 
hemen hemen diktatörce hart>ket 
etmek zaruretini gördüklerini isbat 
eder.,, 

Bu makale Güstav Löbon'un, de· 
molcrasinin et iyi tarifi hakkında 
vapmış oldutu ankete gelen şe ce· 
vobı hatırlatarak bitmektedir: .. De· 
mokrasi öyle bir siyasi siıtamdir ki 
onda aaa sıra millete hakim oldutu 
hayali verilir.,, 

Sine masa 

BU AKŞAM 
Sayın müşterilerine yeni seneyi hoş 
geçirmeleri için büyük ve zengin 

bir proğram sunuyor _,_ 
Zengin ve Dolgun bir piyango. I· 
çerisinde Tayyare piyango Bileti 
de var. Her kes bu mesud gecede 
talihini mutlaka denemeli ve Tan 
Sinemasının bu zengin Piyangosu· 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

( Dünden Artan ) 

Türkiye gümrüklerinden ihreç edildiii tarihten itibaren üç ay içinde 
malın satılmaması, avarya olma11, müşteri tarafından tesellüm edilmeme· 
si, müşterinin tediye müşlcilitma veya iflasa maruz kalmasa. malaa ihreç 
edilditi memlekette kambiyo tahdidatı mevzu bulunqı- gibi unari se . 
beplere birıaen ihracat bedelini döviz olarak bankalara satamayan veya 
Cümhuriyet Merkez Bankasına tevdi edemiytn ihracatçılar teabhur St:· 

beplerini kambiyo murakabe mercilerine bir beyenname ile bildirmete 
mecburdurlar. Beyannamelerinde gösterdikleri sebepler kambiyo mura
kabe mercilerince makul görülenlere yeniden mühlet verilir. Yedi tibti· 
yarlannda olmayan esbabtan dolayı ihracat eşyası dövizlerini kıımen ve. 
y1 tamamen memlekete getiremeyeceklerini vesaik ibrazı suretile iabat 
edenler icambiyo murakabe mercilerince bu mecburiyetten iatiana edile
bilirler. 

ihracat tacirlerinin verdikleri ihracat beyannamelerinden birer nüsha• 
sını gümrük idareleri tasdikli olarak gümrük muamelelerinin intaCIDI ta· 
kib eden gün içinde kambiyo murakabe mercilerine tevdia mecbur. 
durlar . 

._ Susamston-Londra Şimendifer 9558 49538 26124 20362 Yılbaşı gecesini hem eğlence hem 

... 'tbnın mübürü ve zımbalı bilet· 27090 2532 38521 18885 karlı geçirmek için 8,15 de 1 
&eridir. 28777 16477 8629 34439 Al , 

na iştirak etmelidir .... 
- 2-

lhracab bir başkası namı hesabına icra edenler güaırüt'! verecekleri 
ihracat beyannam~lerinde bu cih~.!Jaırib ve namına ihracab yaptıta taci· 
rin isim ve şöhretini ve adresini irae eylemekle mükelleftirler, 

Merdiven kanunu 14165 3804 8037 ~~:~~ Saray sinemasına 
16250 32131 11962 gidiniz . 

Kanunlann mahalli şartlara gö- 11914 22080 12570 3609 Kahkahadan yaş aldırmayacak et. 
re kondutu malümdur. Şu hadise 9041 31723 34686 34648 lenceli ikramiyeler, hediyeler Yıl. 
bu buıusuıta tam bir fakir verebile· 29843 32962 631 159l4 başı tayyare biletleri ve sonra en 
cektir. 14686 9525 10633 1938Zi güzel program 

Norvebte bazı köylerde evler 34463 37550 8874 .1924 i - t-

~ yüksek olarak yapahrlar. Bu tv· 39676 8684 6533 347441 Madam dö Bari 
left: ikidci katta açılan bir kapıdan 27401 38811 1816 280561 Oynayan: GITTA ALPAR 
llir de .... merdivenlerdtn giıilir 26185 27501 33642 17175 
te çıkılır. 11144 34~82 5761 9928 Dünya sinemacılığının en güzel ses-

KöyJüler son zamanlarda vergi 12628 29824 23090 22720 li ve en kudretli y•ldızı 
IDemurlarını gördükleri zaman bu 35305 14175 32798 18006 - 2-
lllerdivenleri çekerek kapılarmı :Ica- 3695 18999 10010 12087 Esir Ordusu 
Plltmata başlamışlardır. Bu suretle Şimdiye kadar görülen filmlerin 
köylerde vergi tahsiJitı aevşemiş en heyecanlısı • Bu gece nöbetçı· eczane Dlkk t s lh t ve Norveç hüldlmeti bir kanun çıka· • : •• c azımız •m•· 

b Telefon : 212 

Halk Opereti Artislerinden 

Hüsameddin ve Sıtkı 
Tarafından çok gülünçlü bir per· 

delik komedi 
-3--

BUCK JONES 
Tarafından yar ahlan 

KIRMIZI DERiLiLER 
- 4 -

Her kesin zevkle seyrettiği 

( Miki Mavslar ) 
Dikkat, Dikkat, Fiatlar : Birinci 
Mevki (25) Balkon (40) kuruttur. 

Hem Piyango Hem Tiyatro 
Hem Sinema 

Pek yakmda: KIZIL KORSAN 

Tan Sineması müşterilerinin Ye 
ni Senesini kutlular. 

•ırak her evin madeni veya bt>lon 1 Yağcamii civannda 1 men yenllenmı,ıır • 
İter 1abit merdivene' malik olması 1 Ali Nasibi eczanesidir 8831 llled>uri kıhnmıfbr. --------~..--...- ._ _ _.__.ı ________ _. ._ _________ ... ~__. 

fşbu maddede mevzuubahis döviz yerine altın getirilmesi de caizdir. 
Şu kadar lci döviz yerine albn getirenler bunun hariçten idbal edilmiş ol
dutunu gümrük idaresince bir zabıt varakasile tevsik ettirdikten sonra 
altınları Türkiye Cümburiyeti Merkez Bankasına veya onun göstereceti 
muhabire ibraz ile resmi rayiç üzerinden satmata ve mezkiir zabit varı· 
kasile bankanın alış vesikasını kambiyo murakabe mercilerine üçer aylak 
beyannamelerine rapten teslime mecburdurlar. 

Kararnamenin gerek bu maddesinde gerek diğer maddelerinde ibra· 
cak dövizlerine aid olarak mevcut ahkim albnlar baklanda da caıi. 
olacaktır. 

Madde 15 -- Türkiyede bulunan bankalarla eşhas ve müeaeaatm 
hariçte bulunan eşhas ve miiessesat•lehine yapmış olduklan hizmetlerden 
doğan ve doğacak olan kumüsyon ve buna mümasil yine hizmetten mii
tevellid alacaklarının dövizlerini elde ettikleri tarihten itibaren nihayet 
on beş gün zarfmda memlekete getirip bir bankaya satmata veya kenıdllıl
namlanna Cümburiyet Merkez Banka11na tevdi etmete veya Maliye Ve
kaletinin tayin ed~eti esham v~ tabvilih hariçten mübayaa edip mem· 
lekete idbal etmeğe mecburdurlar. 

Madde 16 - ihracat yapanlar birincisi birinci kinun iptidumdan 

( Sob\\ Var) 



. 
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Adana Borsası Muameleleri Azık hakka-. Müflis Uşak.şayak fab ,---------------~ı 

1 
PAMUK ve KOZA rikası Türk anonim şirketi • 

---C-IN_s_l ___ ........:.~-....,K-iJ.::...oc....:,,,Fi-'-'at:..::i ..=:...:.__ _________ , : ~ ·ıı· yesı• iflas idaresinden: • • • • • • 
En az En çok Satılan miktar ı. Açık artırmaya konulan şeyin TURKSOZU 

•~=-====-=~ --==•~K. s. A. s. Kilo cinsi; Uşakta bahçeler arasında ka. 
Kapımalı pamuk 28,50 · - ~~ =·=~=~~=~ Arif Şeıı'er ve Yusuf in malümülhudut sekizbin metre 
P;yasa parlağı • 22 -,2;:;;4--.,5,no:---·I--------·- G ·· d "' · ·· t ·ı murabbaı arsa üzerinde dört bin 
Piyasa temizi ,, 19 -22----------- ur ag sayın muş erı e-
iane ı ---- ------1---------- rinin yeni yılını kutlular, metre mikabı inşaatı havi eski (Ha 
iane 2 ve gedik) Fabrikası şimdiki adıla 
Ekspres . Ugurlu olmasını diler. (Uşak şayak fabrikası) Türkanonim 

Klevlant 33,50 34 şirketi, şayak, çulaki. ve halı iplikleri 
Y A p A GI fabı ikası bir yıl müddetle icara ve· 

Beyaı 1 rileceğinden 27 Birinci kanun 937 
ı-.,.s,""·y"ah.-------~----lı----1----------I T. H. K. Adana şubesi tarihinden itibaren bir u müddetle 

Ç 1 G J T Başkanlıg"' ından : açıktartırmaya konmuştur 
Ekspres 2· Fabrikada mevcut makine 

..-..,ia,n,e.,...-.,,..,_,,,_ ___ 
1 
_____ , _____ 1---------- 8825 alat ve edavatinin başlıcaları şunlar. 

Yerli "Yemlik,, d 
1 

1 
ır. 

"Tohumluk,, 2,32 EKS LTME ŞARTNAMESi 1 adet 150 \beygir kuvvetinde 
H U B U B A T buhar makinesi çift silindirli, bir a. 

elet buhar kazanı, 1 adet elektirik 

" 

Adanada İnşa edilecek Türkkuşu 
Buğday Kıbrıs ---·-'' 

Yerli 5-12 • 
~~ binasına ait eksiltme şıırtnamesidir. 
Fasulya 1- Eksiltme götürü olarak ve 

ı-"Y,.....,lafT--------I----- ------ --·-------! u _____ __ kapalı zarf usulü iledir . 
Delice --Kuş yemi 2- Eksiltme 10-1-1938 pa 
Keten tohumu I zartesi günü saat 15 de Adana T. 

Men tane 
t tesisati temam en mevcut 1 adet toz 
çarhı, 1 adet şeytan çarhı, 3 adet 
çelik tarak, 1 , adet dört bobinli 
120 filitli ince iplik için ' tarak, üç 
adet tkrak kırkar fılitli,2 adet 300 iğli . 

!Matbaacılık! Gazetecilik\ .. 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü-

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

l LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C l L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve ı 
bir kapak böl gede 

cak Türksözünde 
pılır. 

Resmi eurak, ce 
veller, defterler, çeki 
karneler, kağıt, z: 

kartvizit ve bilumı 
tab işleriniz, en kı 

bir zamanda en ne 
bir şekilde en zarif 
rufatla Türksözünde 
pılır. 

Türı..sözü matbıı 

sı "Türksözündcn" b 

ka her boyda gaze ,, 
mecmua, tabeder. 

Mercimek ------1------

1
----------1 j H. K. şubesinde yapılacaktır. 

ı-<s;-u-=-sa=-m-------ı 3- Eksiltmeye aşağıdaki şart 

U N ları haiz olanlar girebilir : 

seyyar vargel, 1 adet 260 iğli sey · 
yar va;gel, 1 adet .200 iğli seyyar ı 
el vaıgeli, 2 adet çözgü dolabı, 3 

1 

adet son sistem şönher dokuma ma. ,---------·-- -
kinesi dokuz mekikli, ladet İngiliz ) 

l 
?ört yıldız Salih ı A-Kanuni ikametgahı olmak 

;-u.r:ç-::-:--i'-'.' -."""c..,,..~~--- '-----I B-Türk olmak . 
~ ~ ı ?ört yıldız Doğruluk 1 C- Halen inşaat müteahhidi 

~ ı:: -- uç " " ı-----1 olarak faaliyette olduğuna dair res . 
] ~ 1 Simit .. 1 • k b 
:;;; ~ Dört yıldız Cumhuriyet I mı vesi a i raz etmek . 

~ ""I üç " " ı===~===::-ı j D -Şimdiye kadar bir defa 
Simit ,. , en az ( 25,000 ) liralık resmi bir 

~~-:--~~-:-~~--~~~~-• 
Liverpol Telgraftan Kambiyo ve Para bina inşaatı işini muvaffakiyetle ba. 

1 I 1 I 1931 iş Bankasından alınmışhr. şarmış olduğunu isbat etmek. 
Santim p.,,. 

Hazır ı 1-..---::-::----- 4 1 86 o _;;:L"::.:· •::..,• -~-----ı 1 
!k. Kanun vadeli 

4 j..2.!_,. Rayişmark -1- 98 
Mart vadeli 4 76 Frank ( Fransız ) 23- 52 

-
4
-

25 
Sterlin ( İngiliz ) 625 75 

Hint hazır --ı----------I·- Dolar (Amerika) 79 ·ss 
Nevyork 8- 26 Frank ( İsviçre ) ---

1 

T ahili ve eczacı alınacak 1 

. Askeri fabrikalar umum müdürlüğünden: 
iki tabib ile bir eczacı alınacaktır. isteklilerin şartları üzere istida ve 

birer hal tecrübesi ile Umum müdürlüğe muracaatları. 
1-4-7-10-13 

E Döıdüncü maddede ya· 
zılı muvakkat teminatı vermek. 

F - Mukavele müsveddesi ve 
ona merbut bilcümle evrakı görüp 
imza etmek . 

4 Bu işin muvakkat teminatı 

% 7,5 he~abile 2174 lira 81 ku· 
ruştur. 

5- istekliler muvakkat temi · 1 
nallarını eksiltme saatından bir saat 1 

evvel T. H. K. Adana şubesi vez 1 

nesine yatırarak alacakları makbuzu 1 

ve 3. maddede C. ve D fıkralarında' 
ı yazılı vesaiki teklif mektuplarını ha· I 

-------------------· ı vi kapalı zarfla birlikte eksiltme sa· 1 

atında T. H. K Adana şubesinde 

Sayın Abonelerimize toplanacak eksiltme komisyonuna 
tevdi edeceklerdir . 

Birinci mıntıka şehir müvezziimiz değişmiş ol
duğundan gazetelerini alamıyan sayın aboneleri
mizin derhal idarehanemizi haberdar etmelerini 
rica ederiz . 

• 

Defter tutmakla mükellef müesse
se ve tüccarların dikkat nazarlarına: 

Eğer matluba muvafık ve zevkinize göre tam arzu ettiğiniz defterleri 
vaktinde almak istiyorsanız - Hemen Saat kulesi yanındaki " Yeni A 
kağıt satış evi Bedri Gülek mağazasına koşunuz. " 

Paks marka kenarları Şirazeli gayet sağlam büyük ve küçük her boy
da - tek ve çift sahife numaralı -defterlerinizi gayet ucuz fiatla ve 
tam kadrolu olarak tedarik edip' yeni sene hcsabatınızı intizam dairesin· 
de tutunuz. 

Somikok ·ve Kriple 
·Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 73 

. 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

ı 6- Kati ihale Türk Hava kuru · 
! mu Umumi merkezindrn sorulduk-
' tan sonra yapılacak . 

18-23-28-1-9 8807 

Nafia müdürlüğünden : 

1 Adana Ziraat mektebinde 
yapılacak (7498) lira (99) kuıuş ke· 
şif lıedeili samanlık ve anbar inşa. 
atı açık tksi!tmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10 1 I '~38 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on bir 
de N .. fu dairesinde yapılacaktır. 

3 K!'şifn1mesini görmek iste · 
yenler Nafia d • irtr.irıe müracaat ede 
bilirler . 

4 - İstekli 1 eı İıı "562., lira "42., 
kuruş teminat vermesi ve bu işi ya 
pabileceğine dair Nafia müdürlü 
ğünden verilmiş vesikayı gö•ternıe>İ 
lazımdır. 23-28 - 2-7 

Sey harı valiliğinden : 

Hususi muhasebe merkez tahsıl 
şul:ıeoi veznesine •İt kasa anahtarı 
zayi edilmiştir. 

Bunların hususi muhasel:eye tes 
linı etmeleri ılan olunur. 8824 

Milli Mensucat Fabri
ı kası direktörlüğiinden: 

Fabrikamız döküm hanesi için 
iki dükümcü alınacaktır. Ehliyeti 
ol~nların müracaat etmeleri. -

8827 3 - 3 

çakarı dokuma makinesi dokuz me· D 
kikli, 1 adet lngiliz çakarlı bata. - r. Muzaffer Lokman -
niye m a k i n e d o k u z me. 
kikli, 8 adet İngiliz dokuma makina. 
sı tek mekikli, 6 adet Avusturya 
tek mekik ince kumaş ve pamuklu 
dokuma makinesi, 1 ade~ ütü maki· 

Hastalarını her 

kabul etmekted r. 

.. 
gun eı;ki muayenehanesind 

nası, 1 adet makas, 1 adet hav ve 1,_ __________________________ _.; 

fırça, 1 adet link, 1 adet yıkama 
1 adet süzğeç, 1 adet bataniye havı 
için şardon, 1 adet demirhane bü: 
tün teçhizatile, 1 adet marankoz 
hane bütün teçhizatila. 

Ayrıca müdür .odası, katip ve 
bekçilere mahsus odalar, dapak ve 
şayak depoları, odun .ve kömür de· 
polarını havidir. 

3· 6 adet ince kumaş dokuma 
tezgahları hariç olmak üzere ayda 
6000 metre şayak çıkarabilecek 
kabiliyettedir. 

4· Fitiller dokumalara kafi iplik· 
ten fazla olarak ayda tahminen bin 
liraya yakın halı levazımı nesciyesi 
imal eder. 

5- Bir yıllık icar beddi muham 
meni 12000 on iki bin liradır; 

6 Fabrikanın icaıına aid şart. 

name Uşakdapekmez hanında 3 nu 
marada bulunan iflas idaresinden 
bedelsiz olarak alınır. Talep vuku· 
unda dışarıya göndrilir. 
7· Açık artııma,ihale 27 ikinci kanun 

1 

un 938 tarihine musadif per~embe ı 
günü saat 14 de Uşakta pekmez I 
hanında 3 numarada bulunan iflas 
id ıresi merkezinde yapılaca~tır. 

8 Fabrikanın bir yıllı< icarı açık 
artıı ma sıı~elile yapılacaktır. 

9 Mıı~a1<kat teminat akçesı 900 
dokıız yüz l i ra~ır. 

10 bilumu'TI vergi ve rüsüın 

müstecire aiJdir. 
11 Daha fazla m•luıııat almak 

için iflas id.ıresine müracaat olun· 
ması ilan olunur. 88.ı 7 

1 6-12-19 

Ticaret mektebi me
zunları cemiyetinpen: 

Cemiyet hakkında görüşmek 
ve infisah eden idaı e heyeti yerine 
yenisini seçmek üzere Cemiyet aza· 
!arının önümüzdeki pazar günü s•at 
10 da halkevine gelmeleri davet 
olunur. 8827 

• 

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık

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

isti yenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 

KAY ADELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

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

KAYA DELE 
KAYADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has. 
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

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

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADf 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin • 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Büyiık damacanalar: 100 kuruşa e 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kay ad elen nakleden vagonlar her ı efeıde Kayadelen suyu 
yıkanmaktadır 8495 1(l6 

... 
J 

, 
1 

/ r 

• TdRKiVE iŞ BANKA5 
338 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


