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Usbeciler Antakyada umumi bir 
kongre açmağa hazırlanıyorlar 

Antakya : 8 (Türksözü muhabi- \ 
rinden) - Hala}ca ta h ı ikle r net icesi 
unsurlar arasında tel ifi birı güçleşmek 
tedir. 

Alınan malUmala göre, usebeciler 
yakında Anlakyada umumi bir kong. 
re yapacaklar ve bu ·kongrede, önü
müzdeki Hatay i ntihabıııda Arapların 
alacağı vaziyeti tesbit edeceklerdir. 

Adli ye işlerine geliııce : Sancak 
münferit hık . mlerine b i ıer mülaz:m tayi 

ni takarrür etm'ş ve J,ker.r!eıun mahke
mesi mül ii zimlerird< n Hasın Cabba
r enin dayısı oğlu Ferid Sahii Antak
ya mahkemesi müliizimlerinden Antu· 
van" Hürnüni'n tıy ' ni k<ııaııarı çıkmış· 
tır, 

S2ncok köyleıfode y'ne aı aıtır· 
malar başl<dı. E\Velki gen Kaısı, 
Şeyh köy ve Hayno Tüık kcylerinde 
Jandarma \e reji kolculaıı tarafından 
araştırmalar yapılmıştır. Karsudan ye
di Türn tevkif edilerek şehre getiril· 
miştir. Bu tevkifin sebebi meçhuldur. 
Delege Garo dün sabah lskenderundan 
şelıı imize gelmiş ve yarım saat kadar 
durduktan sonra Beyruta gitmiştir. 
Hasan Cabbare de keza Bcyruta git 
mıştir. Delegeıım ve Hasan C bbare 
nin yeni tal im.1! ~lmığa gilti!S"i söy
leniı or. 

Çenberlayn- Van
zeland müzakeresi 

J 
Londra : 8 ( Radyo ) - Van 

zeland , iktisadi raporunu Fransız 
hükumetine ve lngiltereye tevdi 
etmiştir . 

Londra : 8 ( Radyo ) - Çen. 
berlayn ile Vanzaland arasındaki 
beynelmilel iktisada ait mü ıakereler 
son bulmuştur. Bunda, ihtiyat altın 
la işi başlıca mevzu ol muştur. Sa 
nıldığına gore, ltalya ve Almanyaya 
da büyük krediler açılacaktır. 

Vanzdandla Çenberlayn miişte· 
rekeıı hazırladıkları rapar Ja ikmal 
edilmiştir. I3u rapor muhteviyatına 
göre , Vanzelandla Çenberlayn ta. 
mamile anlaşmış bulunaıaktadırlar. 

Hatay dışında bulunuvta Sanca 
ga avdet etmekle olan Hatay Türk
lerinden on birinci kafile de dün şeh 
rimize gelmiştir. 

Türkiyenin yeni lskenderun kon· 
solosu Bay Fethi evvelki gün Şamdan/ 
lskendruna gelmiş ve vazifesine baş- 1 

lumıştir: lskenderun konsolosu Bay 
Necati Menemenci oğlu da evvelki 

gün Şama gitmiştir. 
Kırıkhandan alınan haberlere gö

re, orada nüfus işleri katiyer. görül
memektedir. 

Şimdiye kadar Türklerden bir tek 
kişi bile nüfu<e tesc'I edilememi~lir. 
Gene Kırıkhand a n gelen haberlere gö 
re eski Kırı< han komiseri Sabri Hal
yani tekrar Kırıkhana getirilmiştir. 

Ege bölgesinde seylap 
Küçük Menderes 

köyler tamamen sular 

j~ • 

,....., 
-1 

taştı 

altında 

Ereğll bez fabrikasından bir köşe 

Ereğli: 8 (Hususi Muhabirimiz. 
den) - Sümerbankın Ereğlide ku
rulmuş olan bez fabrikası, tekamül 

sahasından her gün biraz daha iler
lemektedir. Fabrika, geçen birinci 

ve ikinci teşrin aylarında Adana pi
yasasında 156.622 kilo klevland 
cinsi 11amuk salın almak suretile, 

bu cins pamukların umumi fiat su 
kulundan müteessir olmamasına bir 
dereceye kadar yardım etmiştir. Va· 
sati 35 38 kuruş üzerinden alınan 
lıu pamukla ·dan maada Nazi'iide 
ekilen Akala cinsi pamuklardan va 

sati 38 42 kurus fiatla 55.513 kilo 
satın alınmıştır. 

Ereğli brz fabrikasını günden 
güne normal vaziyete giımekte olan 
satışları her ay yükselmektedir iki 
teşrin ayı zaıfinde 49451 kilo ip 
lik ve 151376 metre lıez sat · şı ya· 
pılrnışlır. 

1 iıinci kalite merme ş;.h ler Ü

zeriııe koı . ulan rtikd le 1 ir hPykel 
resmi vardır. 

bu etiketi t aşıyrn malh 1,alk 
arasında "lıacivaJıı mermer,. diye 
tMı 1 mış vt hrıkes ısrarla Lu malı 
istemeı i iti yad ed nmiştir. 

İSPANYA CEPHELERİNDE SON VAZİYET [ereğli fabııka•ı son imıl ettiği 
püp! inlrı i de piyasaya arzctmiy~ 
ba~lamış olup 1 unlar da büyük tak· 

dirlerle kaı şılanmışlır. llkbahardd 
piyasa ı a çıkarılmak üzı re gayet 
güzel desenli masa örtüleri hazır 
lanmıştır. 

- --
Roma gönüllüleri açıkça 

harekete geçti er 
Taruel tamamen tahliye edildi 

Barselon: 8 (Radyo) - Havas 
muhabirinin b i ldırdijtine göre: hükü. 
metçilerle asılı· r ar"sındaki anlaşma 
ııetices'nde Teı uelde 500 kadın çıl a 
rılmıştır. Buradan lahliı e edilenlerin 
mıktan ikı bini bulmuştur. 

Barselon: 8 (Radyo) - Şimal ve 
cenup cephelerinde İtalyan müfreze
leri açıkça harekete geçmişlerdir. 
Bıihassa cenubu garbide şiddetli mu· 
harebeler başlamıştır. 

Madrid: 9 (Radyo) - Dünkü 
Çarpışmalar sonunda asilerden yüz 
beş kişi hükünıet kuvvetlerine ıllilıak 
etmiştir, 

Londra: 8 (Radyo) - Borgos 

hükumeti Londraya bir muhtıra ver
miştir. 

Borgos hükümeti, bu muhtırasın
da, Borgos mümessillerine resmi mu· 
amele yapılmasını talep etmektedir. 

Böyl e o 1 duğu takdirde, Borgos 
hükümetini tanımak olacagından lıı
gi'lerenin bu talebi kabul etmiyeceği 
kuvvetle sanılmaktadır. 

Salamanga: 8 (Radyo)-Va1iyel· 
te bariz bir değişiklik yoktur. Frnn
ko kuvvetleri, düşman lıatlnrını bom
bardıman etmişlerdir. Cumhuriyetçi
ler dün gece birkaç mevziden püs
kürtülmüş \'C Frankocular ilerlemiştir. 
hükilmetçiler, Endülüsten takviye al
mışlardır. 

iki teşrin ayı zarfında fabrika· 
nın imal ett ği iplik mık tarı 82225 
kilodur ki bunun 42717 kilosu ken 

di imalatına hasredilmiş ve diğer 
ı kısmı piyasaya verilmiştir. Bez ima

latı 1m iki ay içinde 215306 metre
ye çıkmıştır. 

Şimdi iki ekiple çalışan fabrika 
yakında üçüncü ekipini de teşki· 
latlandıı acak ve o zaman bütün 
kapasitesiyle çalışmaya kııyulacak· 
tır. Şimdide'l fabrikanın işçi mik· 
tarı 1100 Ü geçmiştir . 

Gerek Errğliden, gerek civardan 
gelen işçiler fabrikaya büyük bir 
arzu ile kaydolunmakla ve kendi. 
!erine verilen işleri ıııuvaffakiyetle 
başarmaktadırlar. 

kadar sükütu muhafaza edeıı Tay· , 
mis bugünkü sayısında diyor ki: 

Japonya namına söz söylemrğe 
salahiyettar zatın mukaddes harbi 
nin sonu hala gelmiyecek mi? Çin· 
deki harbin duracağı ı,,ok müşkül 

Suriye muahedesi Fransız 
Parlamentosuna verilmedi 

dür. lngiltere, ,ô merika işi halletmek 
arzusundadır. Fakat milli menfeat!e 
rine halel gelmemek şartilt ! 

Parla : a (Radyo) - Siyasi mahafllde söylendli:ilne 'göre, 
Suriye - Fransa ve Lübnan - Fransa muahedeler! 1• Klnıs· 
nusanlde Fransız Parllmentosuna verllecektlr. Muahede hall-

Sansasiycnel bir hakaret vakası 
lekerrür etmiş değildir fakat tok· 
yonun gayri makul teklifleri kaLul 
edilemiyecektir. 

Şanghay: 8 (Radyo) - Nankin
deki Amerikan sefarethanesi bugün 
tekrar açılmıştır. Stfard lıira.ıoda
ki hdıf hasaıat tamir edilecektir. 

Vekiller heyeti 
dün toplandı 

Ankara: 8 (Telt fonla) - Vekil
ler heyeti l:.ugün Başvekil Celal 
Bayarın başkanlığında toplanarak 
muhtelif işler iizerinde müzakereler 
de bulunmuştur. Toplantıya genel 
kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çak 
rnak ta i:tirak etmiştir. 

Halepte İtalyan 
bayrağını yırttılar 

Hal•p: 8 (Tüı kı.özü Muhabirin 
den) - Halep ltalyan konsolosu· 
nun şoförü.,Jün polis komiserliğine 

müracaat ederek, konsolosluk oto· 
mobilinin önüne çekilmiş lu:unan 
ltalyan bayrağının bir adam tarafın 
dan tecavuca uğradığını ve parça 
!andığını söylemiştir. Yapılan tahki 
kat netictsinde bu işi Şadervfyan 
isminde bir komünistin yaptığı anla· 
şılmış ve bu adam tevkif edilme
miş ise de mahkemeye verilmiştir. 

Mill1etler Cemiyeti
ni takviye yolunda 

Bay Delbos 

hazırda Hariciye encümeninde 
tetkik edllmektedlr. Önümüz· 
deki Şubat [ayında Anksrayı 

ziyaret edecek olan Fransız 
H•ricıye Nazırı Delbosun l:.u fırsat

tan i•tıfade ederek Suriyeyi de. ziya
ret etmesi muhtemeldir. Bu ziyaret 
Ankarada yapılach k konuşm a larla 
alakalı olacaktır . 

Şam : 8 l TÜRKSÔZÜ ~abi
rinden ] - Bır kaç ;gün evvel bura. 
ya gelen Lübnan • aşvekili Hayred
dın Ahdcb burada, Başvekil Cemil 
Mardanı ile görüşerek Beyruta avdet 
etmiştir. İki Başvekil arasında mesa
lihi müşlereke işinin görüşüldüğü ve 
müzakerenin bu ayın on beşinden 

sonra başlıyacağı anla~ılmaktadır. Bu 
müzakereler neticesi işin halledilece
ği kuvvetle ümid edilmektedir. 

Endüstri 

1 İtalyanın yeni del niz projesi 
Vaşington : 8 ( Radyo ) - hal. 

yanın yeni deniz pr •jesi , Amerika 
bahriye projesini tadil etmeğe mü
essir olamaz. Çünkü Amerika, her 
vaziyeti düşünerek deniz projesini 
tanzim etmiş ve inşaata başlamıştır. 

Roma : 8 ( Radyo ) - ltalya 
büyük mikyasta bir deniz projesi 
hazır 1amış ve tatbika geçmiştir. iki 
büyük geminin lngiliz tezgahlanna 
sipariş edilmesi muhtemeldir. 

Bir Fransız vapuru 
dün battı 

Paris : 8 ( Radyo ) - Cenup Is. 
panya sahillerinde karaya oturan 
Fransız ticaret gemisi bu sabah 
batmıştır. Mürettebattan biri boğul· 
muş oıı beşi kurtulmuştur. 

ftalyan gazetelerinin 
Fransaya girmesi yasak 

Paris : 8 ( R1dyo ) - Bir çok 
ltalyan gazeteleri, Fra~sa aleyhinde 
neşriyat yaptıkları için,bundan böyle 
F ransaya girmeleri ve okunmaları 
yasak edilmiştir. 

vaziyetimiz 

Ereğli 
güzel 

Bez 
işler 

Fabrikası 
• 

verıyor 
Ceneyre : 8 ( Radyo )- Siyasi 

mahafılin beyan ettiğine gore,Fran
sa, Sovyetler Birliği, Belçika ve İn ------·------
gi!tere önümüzdeki Konsey toplan lzınir: 8 (Hususi Muhabirimiz 
tısında sanslsyo:ıel beyanatta bu- l bildiriyor) - Ege lölgesinde üç 
lunacaklardır. Bu toplantıda bilhassa gündenberi devarr.lı olarak yağ· 
ltalyanın vaziyeti müzakere edile· ' kt ı ğ J K·· ··k !" . ma a o an ya mur ar uçu v"n 
cektır . d h · · b ı 

1 . eres ne rının taşma~ına ~e ep o · 
ngıltere ve Fıansa , Mılletler muştur. Bazı köylı· ri tamamile su 

Cemiyetini kuvvetlendirmek için , basmıştır. 
takviye ııııkiinlarını arayacakt ı r. Yine Küçük Menderes, Hacıhüscyin-
L·unun te minı için b~yı • elıni 1 el kan ler köyii civarında kanalda yarıntı 
feranslar tertibi de ,ı üşüııü ' mekte yapmış, sular kanal sedleıini aşa· 
dir · cak şekilde kabarmaya başlamıştır. 

Filistin krallığı 

Kudüs : 8 ( Radyo ) Londra 
kabinesinde, Fıli~ıinin taksimi fıkir 
!erine karsı muhaldt!l baş gö .. ter 
mesi üzerine Fılistin ve arki Erden 
mın•ıkalarının birleştirilerek hir A · 
rap devleti teşkil ve Lunun başına 

da Emir Abdullahın kral olarak ge . 
tirilmesi şayiaları yine kuvvetlenme. 
ğe başlamıştır . 

Elyevm Mısırda bulunan sabık 
Irak Başvekili Nuri Sait Paşanın 
bu meselede mühim rol oynadığı 

ve yakında Londraya gideceği söy· 
lenmcktedir . 

Gedi,de ıki gün eve! başlayan 

taşma dolayısile o,·anın geniş bir 
kısmı sular altında kalmıştır. Yeni 
ve "ki harmandalı köylerini sular 
b~sınıştır. Bu köylerdeki halk kurta· 
rılmıştır. Nüfusça zayiat yoktur. He 
yeller mahallin 'e tetkikler yapmak· 
tadırlar. Maddi zaıar tesbit edil· 
mcktedir 

Yağmurların devanı etmesinden 
ve küçük Menderesin daha fazla 
kalıarmasından endişe ediliyor. Et. 
rafında kanal tesisleri olmayan bu 
nehrin taşması, meyilli bir ova olan 
sağ sahilini bir su istilası altında 

tutacağından bu havalideki ekilmiş 
topraklaıın tehlike altında olması 

bu endişeye sebep olmaktadır. Ge-

çrn yıl olan !aşmada bu 
him zararlar görmüştür. 

çn ır n ü-

Kont Ciyano Budapeştede 

Roma : 8 ( Radyo ) - Kont 
Ciyano lıu akşam Buda peşi eye ha· 
rcket etmiştir.Kont Ciyano burada, 
Roma protokollarını imzalamayan 
devletlerin konferansında buluna
caktır. 

Fıansada grev durdu 

Paris : 8 ( Radyo ) - Deniz 
amelesi grevi nihayet ~ulmuş ve 
ameleler Lugün işlerine başlamış· 

!ardır. 

Yunanistarıda yeni pullar 

Atina: 8 (Radyo) - Veliahdiıı 
evlenmesi hatırası olarak Yunan 
posta idaresi yeni pullar çıkaı mak
tadır. Puliaıın üzerinde prrns \e 
prensesin resimleri bulunacaktır. 
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) ) 1 munasebetıle 
Bölgeden portakal/ Ziraat ınücadelesi 

ihracatı . 1 Büyüklerimizin 
iltica ettiği şatoya kadar 1 tebrikleri 

Bölgemizde Ziraat mücadelesine 
büyük bir faaliyetle devam olun· 
maktadır. Mezruata zararı dokunan 
tarla faresi, domuz gibi hayvanlar 
itlaf edilmekte olduğunu evvelce 
yazmıştık. Son aldığımız maluma· 
ta göre Birinci Kanun 937 yılı 

nın son on beş gününde mülhakatıa 
" 290 " domuz öldürülmüştür. 

Kayserin 
girmeğe muvaffak olan zabitlerin 
teşebbüsü nasıl akim kaldı ? 

1919 smesinin yılbaşı gecesi 
idi. Lüksemburgda Tuntange şeh

rinde bulunrn sekiz Amerikan 
zabiti, yılbaşı sofrası etrafında top 
!anmışlardı . Bu sekiz zabitin en yaş 
!ısı ancak 35 yaşında bulunan albay 
Lea idi. Amerikalı zabitler, viskiler 
ve şampanyalar ile kafaları tütsüle
dikten sonra mira \ay Lea ayağa 

kalkarak arkadaşlarına şu teklifte 
bulunmuş: 

dan Kont Bentink yanlarına geld 

ve: 
Emriniz nedir? diye sordu. 

Albay Lea tok bir sesle cevap 
verdi: 

- Ziyaretimizin sebebini ancak 
Kaysere söyliyebiliriz. 

Kont Bentink bir şey söylemeden 
çıktı, ve bitışik od•ya girdi. Aradan 
beş rlakika geçmişti ki bir uşak elin 
de bir şişe su ve puro kutuları oldu 
gu halde salona girdi. Albay Lea u· 

- Çocuklar, dinleyin size par. 
lak bir teklifim var. 

Viskiden ve şampanyadan göz. 
!eri mahmurlaşmış olan teğmen Pe 
ters gül~rek cevap verdi : 

1 
şağın getirdiklerini görünce arkadaş 
!arına dönerek: 

- Bu melıJn şehirde ne bulu. 
nabilir ki , parlak bir teklifte bu· 

lunabilesiniz. 
Albay istifini bo2mıyarnk de· 

vam etti : 
-- Size teklifim şudur: " Kay. 

ser Vilhelmi kaçıralım ve Vilsona 

yeni yıl hediyesi olarak verelim '" 
- Fakat Kayser Hollandada 

dır. Kendisini nasıl yakalarız ? 
- Yakalamak ve kaçırmak için 

Hollandaya gideceğiz . 
Albay Leanın arkadaşları , bu 

teklifi alkışlarla tasvip ettiler . Bu 
kararı verdikten sonra sekiz Ame
rikan zabiti beylık büyük bir oto· 
mobile atladıkları gibi Belçika hu
dudu }Olur.u tutıular ve yolda bir 
otomobil kazası geçirdikten sonn 
Brüksele vardılar . O zamıın Brük. 
selde Amerika sefiri olan Whitlock, 
albay Leanın eski dostu idi . ikisi 
de bir aralık Ayan azalığında bu 
lunmuşlardı. Sefir , Leanın müraca
atı üzerine kendilerine müşterek bir 
pasaport verdi ve tetkikat icrasını 
da sey~hat sebebi olarak gösterdi . 
Albay Leanın mesleği pasaporta 
Ayan azası olarak yazılmıştı. 

Bıükseldeki Felemenk selaret 
hanesi müşterek pasaportun sahibi, 
Ayan azası olduğunu görünce müş 
külat çıkarmadan derhal vize ettiği 

gibi, hndilerine azami kolaylıklar 
gösterilmesi hakkında altına da bir 
şerh yazdı. 

Felemenge giriyorlar 
1919 Kanunusaninin beşinde, se

ki.~ Amerikan zabiti, Felemenge git 
diler ve o günün akşamı saat se
kizde Kayser Vil f. elmin oturduğu 
Dorn şatosunun kapısı önüne var 
dılar. Şatod3 derin bir sükunet hü· 
kü .ıı sürüyordu. Dışarıdan hiç bir 
ışık görünmüyordu. Teğmen Peters 
kapının çan tokmağını bir kaç defa 

cekti, aradan bir iki dakika geçtik· 
ten sonra şatonun pencereleri ay
dınlandı. Bir F elemrnk nöbetçi ne
feri, şatcrun kcpısmı açtı, karşısrr• da 
üniformalı .Amerikan zabitlerini gö· 
ıünce hayıete düstü . 

Te~n:rn Peteıs sert bir sesle 

nöbetçiye emretti, 1 
- Bizı derhal emir zabitinin ya 

nına götür. 
Peters o kaJar amirane söz söy 

lüyordu ki Felemenkli neferde itira· 
za mecal kalmadı! Zabitler kendile· 
riııi, içinde büyük bir soba yana 
büyük kütüphane salonunda buldular 
Amerikalı zabitler, koltuklara gö· 
müldüler ye siğeralarını yaktılar. 

Kayseri görmek istiyoruz! 
Biraz sonra Kayserin kurenasın · 

- Avrupalılar, Amerikalıların 
zevklen hakkında çok yanlış fikirler 
besliyorlar, ne yazikl diye söylendi. 

Uşak bir şey şöylemeden biraz 
sonra elinde şampanya şişeleri bu . 
lunduğu halde tekrar salona girdi 
şişeleri birer birer açtı ve zabitlere 
ikram etti. 

Anıerikalı zabitler, şampanya ka 
dehlerini birer birer boşeltırlarken 

Kont Bentink gene yanlaı ına geldi 
ve kendilerine dedi ki: 

- Haşmetmeab 1 Sebebi ziyare 
tinizi vazıh bir surette sölemed.!n 

sizi kabulde mazurdur. 
Albay Lea ilk sözlerini tekrarla-

dı: 

- Ziyaretimizin sebebini ancak 
bizzat haşmetmeaba · söyliyebiliriz . 
dedi ve : pasaportlarını da gösterdi. 

.:Solondan çekilen Kont Bentink 
bir kaç dakıka sonra yanında Amt
rongen nahiye müdürü olduğu halde 

ziyaretçilerin yanına dönerek şu teb 
liğde bulundu. 

- Kayser, Vilson ve ~·ahut ge· 
neral Perşing namına geldiğinize 
dair namusunuz üzerine söz verdiği 
niz takdirde, sizi kabul edebilir. 

Miralay Lea. bu tarzda söz ver 
meği reddetti ve koltuğunda gömü 
lü olduğu halde: 

- Haşmetmeabı görmek isteriz 
diye ayak:diredi. Arkadaşları da sa· 

!onun 'döşemelerin.de mahmuzlarını 
sakırdatarak bu ·talebi teyit ettiler 

ve: 
- Şayet haşmeımeab bur;ıya 

gelmese, biz gidip kendisini bulaca 

gız d. diler' Salonda asabi bir hava 
esiyordu. 

Kont Bentink, ziraretcilerin halin 
de vuku bulan deği~ikliği görünce 
alaylı bir eda ile sordu. 

- Geceniıı geç vakitlerinde zi
yaretlere gitmek Amerikada adet 

midir? 
Albay Lea hiddetinden dudakla 

rını kısarak: 

- Amerikada gecenin, gündüz
den faı kı yoktur, cevabını verdi ve ı 
arkadaşlarını önüne katarak şatodan! 
çıkıp gitti. 

Bu teşebbüs büyük bir siyasi 
rezalete sebebiyet vermişti. Amerika 
orduları baş kumandanı general 

Perşing bu harekdi haber alınca 

miralay Lea ile arkadaşlarını divanı 
harbe vcrmege kalkıştı. Fakat hid. 
deli geçince arkadaşlarına: 

- Hollandaya yaptıkları seya· 
hatte bu çocuhlara refakat etmek 

İçin bir senelik aylığımı memnuni 
! yet le feda ederim demekten kendisi 

ni menedcmedi. 

Buy Turhan Cemal Berikn Adana 
Belediye reisi 

Adana ve havaıisinin · kurtuluş 
yıl dönümü münasebetile bana gön 
derilen temiz duygulara teşekkür 

ederim. 
KEMAL ATATÜRK 

1 'erifık llad• Baysal 
Vali ue C. ll. P. llyöııkıaul Başkaııı 

S F, V_ H A N 

Adananın kurtuluşunun on altin 
cı yıl dönümü münasebetiyle göste
rilen duygulara teşekkür eder say· 
gılarımı sunarım. 

BUyUk Millet Mecllsl reisi 
M. A. Renda 

T. 8, Berıker belediye reisi 
ADANA 

Kurtuluş gününün yıl dönümü 
münasebetile izhar olunan '.samimi 
duygulara teşekkür eder sayğılarımı 
sunarım, 

B, M. M. R. M. A. Renda 
Adana belediye reisliğine 

Adananın onaltınci kurtuluş yıl 
dönümü münasibetile ordu ve hak
kımda kösterilen sevgilere teşekkür

lerimi sunarım. 
General Kurmay ba,kanı 
Mareşal Fevzi ÇakmaK 

Bay Te vfık Hadi baysal Vali a C. H, 
partisi Seyhan fiyönkvıul Başkanı 

Adana ovasının sulama kanalla 
rının temel atma töreninin Adana 
nın kurtuluş bayram gününe tesadüf 
ettirilmesi suretile gösterdiğiniz 
alaka ve himmetinize ve halkın izhar 
ettigi heyecan ve ·minnet hislerine 
ve kadirşinaslığına karşı teşekkiir 

Dörtyoldan Almanyaya porta· 
kal gönderilmekte olduğunu ve ilk 
parti olar ak 36 bin sandık göndP
rildiğini evvelce yazmıştık. Son al
dığımız malumata göre Almanyaya 
portakal ihmcatı büyük bir faali · 
yetle devam etmektedir. 

Portakalların kondukları san· 
dıklar esaslı ' bir muayeneye tabi 
dir . Hatta l u hususu temin için de 
Adana, Ceyhan ve Kozan Ziraat 
mücadele Teknisiyenlerile Ziraat 
mücadele istasyonu Müdürü Haydar 

lrtd Dörtyola gitmişlerdir. Adana
dan vilayetlerimize giden portakal
lar da esaslı bir şrkild .: muayene 
edilmeğe başlanmıştır. Portakalla 
rın bilhassa bozuk olmamasına ve 
uzun bir yolda çürümemesine çok 
ehemmiyet verilmektedir. 

Bir yurtdaşın Çocuk 
Esirgeme Kurumuna 

yardımı 

Hemşehrimizden Bay Yusuf iz. 
zettin, Şehrimiz Çocuk Esirgeme 

Kurumuna yirmi beş lira teberrüde 

bulunmuştur. 

Kimsesiz çocukların iaşesine sarf 
edilmek üzere verilen bu paradan 

dolayı Çocuk Esirgrme Kurumu 
kendisine teşekkür etmektedir. 

Turhan Cemal Beriker 

Belediye reisimiz Tur han Cemal 
Beriker bazı işleri için bugün An· 

karaya gidecektir. 
Turhan Cemal Berikerin bu se· 

yahati on b~ş gün kadar devam 

edecektir • 

Hars komitesi 

Vilayet Hars komitesi dün parti 
vilayet binasında toplanmış ve dil iş 
leri üzerinde müzakerelerde buluna 
rak ehemmiyetli kararlar almıştır. 

Pamuk fiatları 

Şehrimiz borsasında son bir iki 
gün zarfında, pamuk fiatlarmda , 
mahsus bir fırlayış görülmektedir. 
Bu münasebetle borsada da satışlar 
mevsime göre oldukça hararetten· 

miştir. 

Toros rotarlı geldi 

lstanbuldan gele.1 dünkü Toros 

ekspresi şehıimize üç saat rotarlı 
gelmiştir. 

Buna sebep yollarda kar ve yağ 

mur dolayısile tahrip olunmuş yer 
!erin tamiridir. 

Çiğitlerin dezenfektesi 

Halk..ı tevzi edilecek çigitlerin 
dezenfekte.i !için ziraat bankasının 

bi: numaralı fabrikasında dezenfek. 
te işine başlanmıştır. Bu dezenfekte 
işinin ne suretle yapıldığını ve çigit· 
!erin randmanmı ş e hrimiz fabrikatör . 
!erinin görmeleri ve ona göre hare· 
ket etmeleri icabetmektedir. 

ederim. 

Cumhuriyet Nafiasının ehemmi. ~- v -~~~ 
yetil., üzerine aldığı büyük su 5~A .,;....t '~';-.: ~ 
işleri meyanında ön safta yer alan AC "j 
Adana ovasının islah ve'. sulama ame· 1 ' - -

Yeni Neşriyat 

IÇEL 
lıyesi için başlanmış olan bu hayırlı 
ilk işi tamamlayacak ve sırasile da· 
ha bir takım inşaatın takip edeceği· 
ni ve halkımızı refah ve saadete ka 
vuşturacak olan gayesine varacagı· 
nı ve bu hususta azami derecede 
çalışılacağını selam ve saygılarımla 
halkımıza tebliğ ve tepşir edilmesiııi 

rıc ı ederim. 
Nafıa Veklll A. Çetlnkaya 

Akalliyet okulları 1 

ve Türkçe 

Rum, Ermeni ve musevi okulla· 
!arı için ayrı ayrı müşterek talimat· 
nameler yapılmıştir. bu talimatname 
nin en mühim m~ddelerinden biri 1 

de bu okullarda okuyan çocukların 1 

türkçe itiharile inkişaf etmelerini 1 
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Gök yüzü kapalı, hava yağmur· 
lu. En çok sıcak 12 santigrad de
rece. Hava hafif rüzgarlı, 

İki kişiyi ısıran at ve 
köpek kuduz değil 

Katlı iklık fabrikasında çalışan 
Süleyman oğlu Ziyayı euelki gün 
Karşıyakada bir köpek ısırmıştı. Kö. 
peğin kuduz olup olmadığını anla· 
mak için Veteriner dairesi mÜşdhe
de altına almağa lüzum gördü. 

Eskihamam mahalles;nJen Ab
dülbahri kızı Emineyi ise Hayat ga. 
zozu sahibinin atı ısırmış ve göıü
len lüzum üzerine at da müşahede 
altırıa alınmıştır. Atın ve köpeğiıı 

üzerinde yapılan müşahedelerde ku· 
duz olmedıkları anlaşılmıştır. 

Mersin halkevi tarafından "IÇEL,, 
isminde bir de•gi çıkarıimağa baş 
lanmıştır. Bu derginin birinci sayısı 

çok nefis yazılarla doludur. 

AR 
AR Sanat mecmuasının 12 iııci 

sayı bütün sayılardan daha nefis bir 
baskı ve daha olgun yazılarla dolu 
bir halde çıkmıştır. tavsiye ederiz. 

Çocuk 

Çocuk Esirgeme kurumu gtnel 
merkezi tarafından çıkarılmakta olan 
(Çocuk) adlı derginin (68) sayısi çık 
mıştır. 

Yurt yavrularının Sağlık, sosyal 
Kültiirel durumlarının inkişafına hiz· 
met eden bu kıymetli dergiyi çocuk 
!ara, çocuklu ana ve babalara tavsi 

ye ederiz. 

temincli. Bu bakımdan talimatname -------------..---------------

okulun türkçe ve kültür dersleri öğ 
retn.enlerine mühim vazifrler ver · 
mektedir. Ôğrc tmenler vakit vakit 
konferanslarla ve top!u derslerle 
Türkçenin ilerleınesine çalışacaklar· 1 

dır. Grnt ders aralarında, teneffüste j 
ve koridorlarda talebe arasında türk 
çe konuşmaya talebeyi teşvik ede· 1 

çekler ve onlarda gördükleri kelime 1 

ve şve bozukluklarını düzeltmeye 

çalışaçaklardı '· 

! 
' 

Bu karar üzerine şehrimizdeki 

ilk, or a ve _lise ekalliyet okulları 
öğretmenleri çalışmaya başlamışlar· 

)ardır. 

Yapılan teftişl e rde çalışmaların 

çok müsbet neticeler verdiği görül· 

mektedir. 

iLMi BAHiSLER 

Y ANARDAGLARIN 
NABZIVARMI 

Bir yanardağın ne zaman püsküreceğini 
Yıldızlara, bakarak günü gününe ve 
saati ile beraber tayin etmek kabildir. 

Herşeyin alimi oldugu gibi, ya
nardağların da alimi var bunların en 

t anının ışı da. Edisonnu çalışmaları· 

na İştirak etmiş olan doktor Frank 

Perrettir. 
Yanardağlar üzerinde bir çok 

9 Kanunusani 19 

İlmi barbarlı 
Dünyada harp felaketine b 

raftan siyasiler karşı koymağa 
şırlarken, diğer taraftan ilim a 
ları da bu hususta bü)Ük g 
sarfediyorlar. 

Bugün Amerikada "Barba 
karşı ilmi korumak. gayesile 
kuıum teşkil etn:ek için teşeb 
girişilmiştir. Bu ce reyanın ba 
Paris Üni versitesi profesörleri 
Esyen Jılson bulunmaktadır. 

Fransız profesörü~ün teşvi 

kurulması düşünü len bu teşekk 
maksadı ş u olacaktır: 

Bugünkü dünyada eskiden 
ğu gibi, bütün cihana şamil bir 
met verilmesi ve bunun için, 
teşekküllerinin her meml~k 
her türlü tazyika rağmen, çaliş 

Jilsonun bu husustaki söyle 
ilk nutuktan sonra Amerikadaki 
tün büyük alimler bir araya gel 
ler ve teşekkülü kurmak teşebb 
ne iştirak etmişlerdir. 

Manş tüneli bu sene 
lacak m.? 

lngiltere ile Fransa arası 
Manş boğazının altından bir t" 

açılması senelerdenberi düşünü 
Fakat bir türlü yapılamamıştır. 

Buna sebep tünelin çok zo 
pahalı bir İşe bağlı olması d 
diı. Yapılan projelere göre, tün 
uzunluğu 50 kilometre olacak; 

nin genişliği de 8 metre. Tün 
iki tren hattı bulnacak. 

Tünelin şimdiye kadar yap 
ınamasındaki seb~p iktisadi de 

siya~idir. 
Bu İşe lngiltere ile Fransa 

muvafakat etmesi lazım . Fransa 
zı, fngiltere hükumeti de belki 
olacak, fakat amirallık hükum 
tünelin yaptırılmamasını tavsiye 

yor. 
Amirallığın tünelde buld 

mahzur şı;duı: 

Bir harp olursa düşman bu 
nelin başına kadar getirse iki me 
leket için de vaziyet çok müş 

o'3caktır. Adaları denizden mü 
faa etmek imkanı olJuğu halde, 
neli eline geçiren düşman Fran 
dan lrgiltereye veya İngilteıed 
Fransaya kolayca geçebilecektir. 

Bununla berLber tünelin ya 
ması için teşebbüsl ere tekrar b 
lanmıştır. 

Bu sene belki lngilterenin 
rara razı olacağı düşünülüyer. 

Nişanlısını kaçır an ima 
mahkum oldu 

Hindistanda biı imam 100l"R 
pi,, para cezasına v~ya bir ay ha 
se mahkum olmuştur. 

1 namın suçu ıı işarılı ' ını kaçır 
olmaktır. işin garip t a rafı şu 
imamın diiğününe üç g ün varmiş. · 
giin da ha sabredemeyip ya•ııklus 
nu kaçıra.1 imam onu civardaki 
köye kaldırmış ve düğününü ora 

yapmış .. 
Bu hadise Hindıstanda bü, ·· 

bir heyecan U)andırıyor. Alıali g 
leyana gel iyor. Kızııı ailesi i . uaı 

dava edİ)Or ve in . anı nı .ılıku •ıı ol 
yor. imamın bundan sonra kızla e 
lenmiyeceği de söylermtktedir. 

tetkikler yapmiş olan ve dir ami 
eletiı ikle uğraşan Dr. Martinik 
dasındaki Pd~ yanardağının t kıa 
ateş saçmağa başlaması karşısınd 

hayrete düştü. O ana kadar volka 
!arın seyı ini öğrendiğini zannetti 
halde, Pele yanaıdağının püskürme 
si onu çok şaşırmıştı. 

Pele yanardağıPın son püskür 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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1 
HİKAYE---....... ----

• •• 

1 BiR RUYA 
•------------ Yazan: Nall Demirkan -

U zun müddet Avrupada 
bulunmuş dostum F eridin 
ziyaretine gitmiştim beni 

görünce ne kadar sevindi. 
- Amma da latif rıe iyi ettin 

de geldin biz de şöyle bir toplantı 
yapmek istedık bir çilingir sofrası 
kurduk gel gel bak kimler var şa 
şacabın, diye koluma girdi. merdi· 
venlerdtn konuşarak salona girdi· 
miz zaman bir kahkaha tufanile kar 
şılaştım. Hakikaten ne güzel bir te
sadüftü .. Pek fena bir taliim vardı. • 
Eğer dtıha evvelden haberdar edil· 
miş olsaydım muhakkak bir maze· 
ret çıkarır gdemezdim. Necla, Me. 
lahat, Refet, Rıza daha bir çok ta· 
nıdık dostlar hepsi orada idiler. 

Mükemmel Lıir t<ıplantı. Feridin 
çilingir sofrası diye anlattığı mükel
lef bir ziyafet, zengin lir içki ma 
sası kurulmuştu .. 

- Aman Ferid dedim, senin 
çilingir sofrası dediğin bu mu yahu, 
bayıldım doğrusu.. ı 

Masanın nefis bol mezeli bir ta· 
rafına oturmuştum. 

Salonda bulun:Jn dost far bana 
ayrı ayrı birer kadeh içki ikram et· 
tiler. Hiç biriin redetmiyerek yuvar
lamış oldukça kafayı bulandırmış. 
hm. Söylüyor, gülüyor, <"ğleniyor· 
duk . Çok zevkli bir vakit geçi 
yordu. 

Saat epey ilerlemi~ti. Saz söz 
mükemmel; neş'e içinde idik .. 

Bir aralık içkiye biraz fasıla ve. 
rilmiş, salonun bir tarafına çekilmiş· 
tik. Herkes başından g<"çen ente 
resan parçalarından bahsediyordu. 

Sıra bizim ev sahibi Feride gel 
mişti. Eh Bay Ferid - Haydi ca · 
nım Avrupa seyahatinin şöyle zevk 
li bir tarafını anlat bakalım dedik. 
Dostum biraz düşündükten sonra 
anla tmağa başl:.mışlı: 

- Nev~orkta birinci sınıf bir 
otelde kalıyordum. Sabah akşam 
muntazaman yemeklerimi otel lo. 
kantasında alıyordum. Yemek ma· 
samda yalnızdım. Bir k~ç gün böyle 
geçti~ten sonra bir gün ayni masa· 1 
nın bır tarafına güzel bir kadın 1 
gelmiş oturmuştu. Zarif giyinişi, mev· 
z~n. endam.•, koy~ yeşil gözleri, ipek l 
gıbı saçlarıyle cıdJen nefisti. 

1 Ögle yemeğini yalnız biı birimi
zi ... ~örmekle geçirmiştil<-, akşam gel · j 
dıgım zaman benden evvel gelmiş ye 

ıneğe başlamış buldum. Artık bu güzel 
1 

kadına aşınalık edecektim. Hafif bir 
baş işaretile selam vererek yerime 
geçtim oturdum. Bu güzel kadının 
büyük bir nezaketle mukabelesi ba· 
n1 oldukça ümid v~rmişli. Aı amız
da Lu suretle bir dostluk başlamış 
bulunuyordu ?. 

H;ıftalarca böyle resmi bir şe. 
kilde devam eden ve fakat her gün 
İçin biraz daha artan bu samimi 
dostluktan her ikimiz dt! memnun. 
duk . 

Bir akşam yemt>ğinden sonra 1 

şöyle bir gezinti tt·klifi yapmıştım. 
Kabul etti: Nevyoıkun nıühJld bah· 
Ç( lerind n Liıinde trmiz. bol Lir ha-

1 

va alarak ciğer Ierimi:ti şi~iı miştik. ! 
Bahçenin zer;ıfttindfn tabiatın gü· 
zelliğindt n ~ur.dan l undan bazı fd· 
sdeler ) iiı üterek refmİ bir şt kıl de 
göıüşüyorduk. Bir c.lürlü maksadımı 
açamamıştım. O geceki randevü bu 
suretle havai geçmiştı .. Geç vakıt 
otele avdet ettiğim zaman hep bu ' 
kadını düşünüyordum. O gece hemen 

1 

hemen gözüme uyku girmemişti .. 
Mutlak ertesi gün yem<"kte her şeyi 
anlatacak, red veyahut kabiil ceva· 
bını almadıkça ayrılmıyacaktım; ka. 
tar vermiştim. 1 

]adım. O kadar ciddi bir kadınmış 
ki ... Hayret edersiniz, sözlerimi so 
ğuk kanlılıkla ga)'et tabii bir vaziyet· 
te dinledi, fakat ancak bir men 
faat mukabilinde anlaşabileceğini 
söyledi. 

Pazar lığa girişmiştik, bir dürlü 
mütabakat hasıl olmıyordu. bir hayli 
uğraşmış olmama rağmen anlaşamı 
yarak ryrılmıştım bittabi müteessir. 
dim c..ı1im sıkılıpta~bu kadının bana 
pek tuzluya mal olacağını ve pt kte 
nefis bir parça olduğundan kaçır 
mak bir budalalıktan başka bir şey 
olmadığını düşünüyoıum ? O akşam · 
yemeğini başka bir lokantada ala 
rak bu Amerikalı gü'zel Madamla 
bilailtizam bu!uşmamıştım. 

O gece şurada burada dolaşa 

rak ertesi gün gene lokantada bu 
lacaktım. Güzel pek enterasan bir 
şeytanlık hatn]amıştım Öyle tahmin 
ediyornm ki bu kurnazca hareketim. 
le bu nefis parçanın gönlünü muhak 
kak kazanacak, onu külfetsizce ken
dime mal edecektim. Onu her ak
şamki yemek masasında bulur bul· 
maz siislü ve çok zarif bir mukadde 
meden sonra söyliyeceklerimi not 
etmiş, ezberlemiştim. Öyle hazırlan· 
miştım ki şaşarsınız .. 

Helecan içinde ve fakat pek cid 
di bir tavurla öğle yemeğini almak 
üzere lokantaya girmiştim . Ne yazık 
ki bir çok zaman beklediğim halde 
gelmemişti 1 

Fena halde sidirlenmiştim. Ehem. 
miyetsiz bir şey için bu nefis parça· 
yı kaçırmıştım. Artık göremiyeceği- [ 
mı sanıyordum ? 

Akşam yemeği için lokantaya 
girdiğim zaman onu masada oturur 
ken buldum; tebessümle beni karşı 
lamıştı. Gayet tabii bir vaziyetle 
selamlaştık. Düşünüyordum, progra
mımı tatbik etmek i~:İn nasıl başlı. 

yacaktım. Bu sırada madam söze 
başlıyarak bu sükütümü ihlal etmişti: 

- Müsyo, iki gün evvel sizinle 
bir anlaşma yapmak üzere göı üş
müş tük. Fakat benim hiç te doğru 
olmıyan bir inadım yüzünden muta-

bık kalmak imkanı olmadan ay. 
rıloıak mecburiyeti hasıl olmuştu. 

Sizden ayrıldıktan sonra bir hayli 
düşündüm. Israrımın manasız oldu
ğunu takdir ettim. Şimdi teklifinizi 
kaLul ediyorum. Binaenaleyh ~u 

uysallığımla sizi memnun bırakaca· 
ğımı tahmın ediyorum, demez mi ? 
Bir haylı uğraşarak hazırladığım mu 
kadde;neye ·hiç • Jüzum lkalmamıştı. 
Hemen maksada girişmiştim: 

Hayır madam maalesef bact t 
kalmadı. 

Dudaklarını ısırarak hayretle yü
züme b~ktı. 

- Çok garip! lu ttklifı bana siz 
yapmıştınız mlisyö. 

Evet ama lüzum kalmadı Ma. 
dam. 

Sebebini 'anlamak isterim 
mi.isyö. 

Evet Madam. dün gece s:zizi tü. j 
}ada gördüm. Her şey olmuş bil· , 
misti .. 

O halde teklif elt;g·niz ( ... ) 
sizden almak hakkımdır müsyö. 

Belki haklısınız. Fakat bizim ki 
t<'lple böyle bir haUın y< ri }oktur. 
Madam .. 

Du kati ctvabım Amerikalı gü 
ı.el madamı ptk sinirlendirmişti. A. 
s~bi adımlarla lokantadan çıkıp gi· 
derken a: kasından baka kalmıştım. 
Artık bu <lafa temamile bir :inkisar 
hayale uğradığımı anlıyordum ... 

Bir haf ta sonra mahkemeden bir 
davetiye geldi. Madam Lili tarafın · 
dan hakkmıda dava açılmıştı. 

Amerika bir garabet memleketi 
olduğur.u hepimiz bilir ve işidiriz. 
Başıma biç yoktan bu işi açmış ol· 

Türksöztı 

Vilhelmi ~kaçırmak 
istemişler 

- ikinci sahifeden artan -

me~inde otuz bin kişi kurban git
miştir. Bu büyük afee karşı ted 
bitler almak c.üşüncesi alimi o an
da daha fazla sarsıyor. 

Bu ıuzu ile yola çıkan ve doğ· 
ruca ltalyadaki Vezü yanardağına 
giden doktor Frank Perret orada yi. 
ne ayni sahada uğraşan, Amerikalı 
alim Harold Ley ile karşılaşıyor. 

lki alim, bir İtalyan alimi ile 
bera'ıer, ltalyada senelerce çalışyor· 
!ar ve yanardağların seyrini elde e

dip felaketkrin önüne geçmek için 
uğraşıyorlar. 

Havay adasındaki Kilauca, Ja· 
ponyadaki Sakuraşima yanardağla
rının püskürdüğü zeman oraya git-
miş ve birçok tetkikalta bulunmuş
tur: 

Bugün yine Marlnik adasına, Pa· 
le yanardağının etegine çekilmiş o· 
lan dokter Perret orada, Yanardağ· 
lar kakkında şimdiye kadar edindi
ği kanaati d.~rleyip torlamakla meş· 
gul. Tecrübelerinden çıkardığı ne· 
tice şu : 

Kimse birdenbire olan bir ya 
nardağ püskürmesinin zamanını 

bir yanardağın ne zaman püsküre
ceğini katiyetle tayin edemez. Fa· 

Asri • 
sıne 

Bu akşam 
Sayın müşterilerinin sabırsızlıkla bekledikleri senenin en büy" 

( Kadın isteyinc 
Oynayanlar 

LILDAGOVER 
Adolf Vohlbruck-Edthofer 

MÜZiK: 
Beynelmilel büyük şöhreti haiz 

( Oskar Straus) Orkestrası 
Bugün gündüz 2,30 da matinede iki film 

1- Kadın isteyince 
2- Kahraman Suvari 

Bu müddet zarbında doktor 
Perret Vezünün zelzeleleri esnasını
tesbit ettiği grafiklerle şöhret ka· 
zanmışlır. 

Ondan sonra, otuz sene müddet
le, doktor Frank ateş püskürmeğe 
başlayen yanarJağların başından 
ayrılmıyor. Etna, Vezü veya Stram · 
boli yanardağı nezaman püskürme 
ğe başlasa dokter Perreti orada, 
görmek kabildir. 

PEK YAKINDA: PEK YAKINDA: PEK y 
Metro Goldvin Mayerin en mu.ızzam eseri : Dünyaca tanılan 
yıldızın temsilleri ... GLAK GABLE-HELEN HA YES-JOHN 

kat, buna mukabil, her yanardağ 

püsküımesinden evvel görülen bazı 

emareler vardır. Bunlar, yalnız hafif 
zelzeleler değil, ayni zamanda. yıl 
dızların aldığı bazı şekil ve vaziyet· 
lerdir. Çünkü, gök yüzündeki si•y
yaraleıin zelzelelere ve yanardağ 

pdüskirmelerine büyük bir tesiri var· ı . 

MORE-LIONEL BARRYMORE ROBERT MONTG~ 
MYRNA LOY in şaheserleri : 

( Gece Uçuşu ) 
Sinema 8,30 da başlar. Sinemamız sobalarla teshin edil 

ır. 8837 Telefon : 250 

Yanardağ alimi, kayaların ara
sından çıkan kaynar buharların Ü· 

zerine abanmış, olanları tetkikle 
meşguldür. 

Binaenaleyh, bir yanardağ püs
kürüceğini yıldızlardar anlamak ka
bildir. İyi bir yanardağ ' aliminin gö 
zünü yıldızlardan ayırmaması lazım
dır. Gök yüzünde göreceği vaziyet: 
ten ani püskiirmeler hariç olmak 
üzere bir yanardağın ne zaman ateş 
saçmağa ;başlayacağını, hatta günü 
ve saatını tayin etmesi mümkündür 

1 Adana sulh birinci hukuk 
· hakimliğinden: 

Çifçi birliğinden 
Çifçi birliğimizin yıllı 

15-1-938 cumartesi 
nacaktır. Sayın üyeleri 
saat 14,30 da birlikte l> 

Alsaray sınema 

!Unda 

Bu akşam 8,30 da 

Senenin en muhteşem programını 

sunuyor 
-1.--

Parisli şantöz 
OYNAYAN: 

Marta Eggerth'in 
Yıldızlar yıldızı Sf:s kraliçP.sİ bü 
yük sanatkarın en son şahane eseri 

reklam ister mi ? 
-2-

Lorel Hardi ve İkizler 
Türkçe sözlü fevkalade eğlenceli 

komedi 
PEK YAKINDA : 

Halk kahramanı 
Harikalar harikası Türkçe söz Ü 

şaheser fılm 

8838 

Bundan başka yanar dağının ta· 
biatını bilen bir alimde o dağin tek
rarateş püskükmeye başlayıp başla 
mayacağmı söyliyebilir. Bunu ileri 
süren doktor Perretin kendisi de ta 
bii onlardandır: Ona göre, yanar 
dağlar türlü türlü hasta insanlardır. 
Hepsinin kenJine mahsus bir tabia-
tı ve hareket şekli vardır. Mesela 
artokyoskleros hast lığına tutulmuş ' 
bir insana benzdebileceğimız yanar
dağın damarları seı ti eşmiş ve kanı 
makamında olan lavları layıki ile ha. 
reket edemem'!ktedir. şüphesiz ki 
doktor yanar dağların bu hastalığı
nı tedavi etmt: k ve onları tekrar 
harekete getirmeye niyet etmiş de· 
gildir. 

Yeni bir zeplin 

Berlin: 8 (Radyo) - 134 metre 
boyunda, yeni bir balon inşa edile
cek ve bu balon şimali ve cenubi 
Ameri~ aya seferler yapacaktır. 

_____________ , ______ _.... ........ -----------------------------------. 
• Tan sıneması 

Senenin en mırnzzam, en müdbiş ve en büyük filmi , şaheserlerin , şahe· 
seri temsil kudretinin Lir lıankası olan 

' 

( Kızıl Korsan ) 
Kapdan Blut 

Fevkalade filmi suuuyor 

19 uncu asırdah i korsanların 

müdhiş savaşları ve pek he
yecanlı macera v~ aşklarile 

dolu olan bu büyiik ~ürer fiın1 
mevsimin en ınüessir b~r ese-

ridir. 

ı · [BAŞ ROLDE ] 
-Errol Flaynn-
iLAVETEN: Bu büyük filmle beraber CiM LONDOS-ALI BABA 

Güreş maçı filmi de gösterilecektir. 

DiKKAT : izdihama meydan vermemek için yerlerinizi erken 
temin ediniz 

8832 

No: 726 

Adana inhisarlar idaresi vekili 
Kemal Çeligin Ceyhan tütün inhisar 
müdürü Hayri varisi haluk ve Cey. 
han tütün inhisarı ekisperi Vasfi 
ale) hlerine .ikame eylediği alacak 
davasından dolayı kendilerine ilanen 
davetiye teblig edildiği halde mah 
kemeye gelmemiş ve bir vekil de 
göndermemiş olduklarından gıyap 
kararının ilanen kendilerine tebliği· 

rica olunur. 9- 13 

ne ve duruşmanın 2 2 9 
ba saat 10.20 talikine ka 
olduğundan mezkfir duru 
de vasfi ve halukun ge 
takdirde haklarında gıya 
keme yapılacağı ilan olu 

Yeni çıkan kanun ve nizami"-

KararnameNo 7695 

Türk parası kıymetini koruma 
12 Numaralı kararname 

( Dünden Artan ) 

hakkı 

Teknik, etüd,proje muaye. e ve e111sali izmetlerinden ve 
lel teşekküllere mensubiyet dolay!sile tahakkuk eden aidattan 
döviz talepleri merkezce tetkik ve intaç edilir. 

Madde 27 - İhracat eşyası bedc. li ile idhalat eşyası b 
mahsubu şeklinde takas muamelesi Maliye Vekaletinin müsaade 
dıkça y-ıpılamaz. 

Yalnız ihraç edecekleri malı iştira maksadile hariçten döviz 
bankalarca salmış olan tacirleıin ihraç edecekleri mal bedelind 
vizlere tekabül eden kısmı v~ Hükumetçe veril:!n mezuniyete b' 
pıl:m umumi ve hususi takasbr için döviz talep edilmez. 

Ancak bu muamelelerin kambiyo murakabe mercileri nezdi 
sikı şarttır. 

Menkul kıymetlerin takası ayın kıymette olmak şartile kam 
rakabe mncilerinin musaadesile icra olunur. 

llıracat eşyasına aiJ komisyon vesaire gibi masarifin dövizi 
razı suretile kambiyo murakabe mercilerinin mezuniyetile te 

nur . 
Madde 28 - Sergi ve panayırlara mal göndereceklerin yer 

ve reklam ve-saire gibi iştirak masrafları için talep (decekleıi d 
saadesi alakadarlar taıafından veri!ectk beyanr.ame ve işin ica 

' re talep olunacak evrakı müsbite üzerine kambiyo muı aka be 

ce verilir. 
Madde 29 - ·' ) Döviz murakabesi ikame edip de Türkiye 

leketlerine }apılan idhalatın dövizlt rini verı. eyrn memlt kttler il 
dahilinde Türkiyr.den girecc:k malların idhalini mrnetmış olan 
ketlerden Tü<kiyeye gelen sşya için döviz verilmez. 

Bu ınemlı::k~tler m::\lluını Türkiyeye idbal etmAk istiyenlerde 
rın Türk parasile tutarını Meıkez bankasına tevdi ~dilmiş olduğ 
vesaik ibraz etmiyenlerin malları gümrükce memleket daLilinc i 
lunmaz. 

Bu suretle Cumln.r1yet Merkez Bankasına yatırılmış olan par 
cak o memleketlere idhal edilm k üzere Türk malı mübayaası h 
kullanılabilir. 

B) Ülkesi dahilin~ giren mallar için 0/0 de muayyen bir nisbe 
viz veren memleketler muvared .. tna karşı aynı nisbetlc döviz ita 
mütebaki kısmı için A fıkrası mucibince muamele olunur. 

Öğle yemeğinde buluştuk. fır.;atı 
kaçırmamak için hayali bir takım ' 
ıııevzulara geçmeden maksadımı bir . 
çok süslü kelimelerle anlatma a baş. ' - Gerisi dördUncU sahlfede==-~~~~"'=~~~~=~~~~~!!!!!!!:!1!'!!11~"'!!1!!!!1-------_. 



~ıhife : 4 

Bir •• ruya 
- Üçüncü sahifeden artsn -

maklığımdan başka bu bana pek tu . 
haf görünen davanın ne netice ala· 
cağinı merak e:liyordu n. 

O gün mahkemeye yetişebilmiş 

tim. 
Alclusül reis tarafından hüviyet

lerimiz tesbit adilerek Madam Lili 
den ne i;tediği soruldu. 

Lili meselenin neden ibaret ol 
duğunu açıkça anlatmıştı. Lilinin id 
diası varid olup olmadığına sualine 
karşı bir diyeceğim olmadığını ve 
Lilinin iddiasının doğru olduğunu 
söylemiştim. 

Reis: 
- O halde mahkemesizden talep 

edilen { .... ) Frankı tahsil ederek Li
liye verilmesine karar verdi dedi . 
Bittabi benim için para vermekten 
başka yapılacak bir şey olmadığın 

dan cezaen borcumu çıkarıp ver
miştim. Mübaşire masa üzerindeki 
para alınarak Madama verilmesi em 
redildi. Alıp Liliye verdiler. 

Reis beni salonda alıkoyarak Ma 
dama gitmesini söylemişti , Salon
dan çıkıp gitmekte olan Lili tekrar 
çağıııldı .Reis: Madam aldığınız para 
bir yanlışlık o!muş tetkik edeceğiz, 
vermelisiniz demesi üzerine Lili çan. 
tasından çıkarıp masa üzerine bırak . 

mışlı. Tekrar reisin emrile bana iade 
ettiler. 

Reis bu defa yüksek bir sesle : 
- Mösyö ve Madam size mah. 

keme brarını ve mahkemenin hitam 
bulduğunu ve artık gidebileceğinizi 
tebliğ ediyorum demişti ! 

Lili bu neticeden bir şey anlaya· 
madığından kararın sarahaten ken. 
disine bildirilmesini iste<li . 

Reis : 

- Evet hakkınız var Madam 
Mösyöni'n akşam gördüğü ruya 
rrukabili sıze verilmesi talebinde 
bulunduğunuz parayı aynen bir rüya 
şeklinde mahkeme kararile size gös 
termiş olduk . Binaenaleyh bir rüya 
mukabili kazancınız bir rüya şek
linde elinize geçti. Başka tahsil edi 
lecek bir hak görülememiştir, diye· 

rek heyeti hakime salonu terket
mişti .. 

Defterdarlıktan 

ismi ışı adresi 

Remzi içkili gazino Hankurbu 

Nuri oğ. çaycı 

Aziz 

incirlik 

• • 

senesi 

!137 

936 

( Türksözü) 

mikdan ihbarname No yoklama No 
Lira ku 

18 75 kazanç 15/28 174 
3 75 buhran 

22 50 
2 44 kazanç 6/31 85 

37 °/0de 15 zam 
56 buhran: -3 37 

Yukarıda adı ve eski adresleri yazılı mükellefler yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmada da 
bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen senelere ait kazanç, buhran vergileri ve zamlarını havi ih
barnameleri kendilerine tebliğ edilememiştir. Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci madde-
leri hükmüne tevfikan tebliğ yerine geçmek üzer: keyfiyet ilan olunur. 8845 

T. H. K. Adana şubesi 

Başkanlığından : 
8825 

EKSiL TME ŞARTNAMESi 

Adanada inşa edilecek Türkkuşu 

binasına ait eksiltme ş11rtnamesidir. 1 
1- Eksiltme götürü olarak ve 

kapalı zarf usulü iledir . 

2- Eksiltme 10-1-1938 pa 

zartesi günü saat 15 de Adana T. I 
H. K. şubesinde yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye aşağıdaki şart · 
!arı haiz olanlar girebilir : 

A-Kanuni ikametgahı olmak 
B-Türk olmak . 

C- Halen inşaat müteahhidi 
olarak faaliyette olduğuna dair res. 

mi vesika ibraz etmek . ı 
D- Şimdiye kadar bir defa 

en az ( 25,000 ) liralık resmi bir ! 
bina İnşaatı işini muvaffakiyetle ba

şarmış olduğunu is bat etmek. 

E Döıdüncü maddede ya-

•• •• •• 
TURKSOZU 

jMatbaacılıkl 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii 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-

ı L A N 
* 

T A B 
* 

KlT AP 
* 

c ı L o 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zaıİJ 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya-
pılır. 

Resmi eurak, ced-
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 

tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 

rufatla Türksözünde yı.• 
pılır . 

Tür.. sözü matbaa-
sı "Türksözünden. baş· 

ka her boyda gazete, 
zılı muvakkat teminatı vermek. 

F - Mukavele müsveddesi ve 
ona merbut bilcümle evrakı görüp 

mecmua, tabeder. 
1 

' 

sinde yaptırınız , Nefis---=----=-=--- ----
- - " 

~~~~~~~~~~~~-· 
imza etmek. 

4- Bu işin muvakkat teminatı 
% 7,5 he;abile 2174 lira 81 ku
ruştur. 

5- istekliler muvakkat temi -
nallarını eksiltme saatından bir saat 

-Dr. Muzaffer Lokman -1 
e~ki muayenehanesinde ı 

' 1 

1 

KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

9 Kanunusani 1938 

KAYADELEN su 
lan ve gazozları sıh 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YAD ELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su
ları ve gazozları rn 

sıhhi ve tabii has
saları haizd ir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su

l a rı ve gazozları e
vinize kadar gönde
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KA YADELEN gazozlarını alırken şiş~ l eıd e ki kırmızı { KA YADE 
LEN) tapalarına dikkat ediniz. KA YAD[ LEN Transitleri: Mersin ve 
Adana KA YADELEN depolarıdır. Büyiık damacanalar : 100 kuruşa ev
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vag<' nlar her 'efcrde Kay ad elen suyu ile 
yıkanmaktadır . 8495 111 

..... ............... ~----~~------~----~~~·--------·~---------

Tabib ve eczacı alınacak 
Askeri fabrikal ır umu m müdürlüğünden: 

İki tabib ile bir eczacı alınacaktır. isteklilerin şaı tları üzere istida ve 
birer hal tecrübesi ile Umum müdürlüğe müracaatları. 

1-4-7 - 10-13 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve 
saf ve temiz kömür 
tan ve perakende 

rutubetten ari 
olarak top-ucuz 

satılır . 

7967 78 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

Defter tlitmakla mükellef •• 

se ve tüccarların dikkat 
muesse

nazarlarına: 
Lili küskün bir çehre ile ben 

mewnun bir vaziyette mahkemeden 
ayrılırken akşam yemeğinde bulu· 
şarak geceyi beraber geçirmek 
üzere Liliden randevu almış , o ge
ceyi mükemmel bir neşe içinde ge· 
çirmekle beraber Nevyorktan ay 
rılıncaya kadar da Lili ile bedava 
yaşamıştık ? . 

evvel T. H. K. Adana şubesi vez Hastalarını her gun 
nesine yatırarak alacakları makbuzu Eğer matluba muvafık ve zevkinize göre tam arzu ettiğiniz defterleri 
ve 3. maddede C. ve D fıkralarında kabul etmektedir. vaktinde almak istiyorsanız - Hemen Saat kulesi yanındaki "Yeni A 

Dostum Ferit bu enteresan vak 
ayı hepimize büyük bir zevkle 
dinlettirmişti . 

r 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 Dış memleketlcı için Abone 

bedeli de~işmcz yalnız posta masrafı! 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir . 

İnhisarlar Adana 
baş müdürlüğün
den: 
Kiralık depo aranıyor 

inhisarlar Baş müdürlüğüne mü 
racaat 

3 - 4 

yazılı vesaiki teklif mektuplarını ha • kağıt satış evi Bedri Gülek mağazasına koşunuz . ., 
vi kapJ!ı zarfla birlikte eksiltme sa- Paks marka kenarları Şirazeli gayet sağlam büyük ve küçük her boy-
atında T. H. K Adana şubesinde da - trk ve çift sahife numaralı - deftaleıinizi gayet ucuz fiatla ve 
toplanacak eksiltme komisyonuna tam kadrolu olarak tedarik edip yeni ~ne hesabatınızı intizam dairesin-

tevdi edeceklerdir, 

1 

':·· de tutunuz. 

6- Kati ihale Türk Hava kuru- ı BELEDJ'YE I'LA"' NLARI mu Umumi merİcezindrn sorulduk-
tan sonra yapılacak , 

'!...~~~~~~~~----·~-------------------------------= 18-23-28-1-9 8807 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanesidir 

Adana sulh birinci hukuk 
hakimliğinden: 

No: 937 729 
inhisarlar idaresinin Misis kö 

yünden Durmuş oğlu Mehmet aley· 
hine ikame eylediği 80 kuruş alacak 
davasıııın yapılan duruşmasında da. 
va olunan Mehmedin mahalli ikame 
ti meçhul olduğundan ilanen tebli · 
ğat yapılmış isede muhakemesinin 
muallak olduğu 22-12 937 gün ve 
saatinde gelmemiş ve bir vekilde 
göndermemiş olduğundan gıyap ka 
rarının i'anen tebliği karargir olmuş 
ve muhakemderi 2 2 938 çarşanba 
saat 11 50 talik edilmiş olduğundan 
mezkur gün ve saatında mahkeme
ye gelmedigi ve bir vekil dahi gön. 
dc~mediği takdirde muhakemenin 
gıyaben icra olunacağı malumu ol

mak üzere tebliğat makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 8848 

938 yılı içinde muayene edilecek her nevi ölçü ve tartı aletleri sahip
lerinin ölçü kaııunu mucibince ikinci kanun ayının birinci gününden son 
günü akşamına kadar belediye ayar memurluğuna müracaat ederek mü· 
racaat kağıdı almaları, aksi takdirde cezalandırılacakları ilan olunur. 

8822 25-15 

Adana Ziraat muca
dele istasyonu Müdürlü
ğünden: 

1 - Mersin Fümigatuvarında 
boşalan yüz lira aylık ücretli ma· 
kinistliğe Ziraat makinist veya sa 
nal mekteplerinden diplomalı ve 

uzun müddet elektrik işlerinde çıı · 
lışmış bir sanatkar alınacaktır. 

2 - Bu makinistliğe istekli o
lanların Adana Ziraat mektebinde 
24 - 1 - 938 Pazartesi günü im ti 
hanları yApılacakbr. 

3 - imtihana girmek istiyenler 
nüfus kağıdı, mektep dip!omasile 
sair kağıdlarını bir dilekçeye bağ
lıyarak Seyhan Vilayetine müra· 
caatları ilan olunur. 9-13 

8847 

-

· Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık

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

lstiyenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları. -
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere birkadın 

aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mat
baamıza müracaat edılmesı, 

• 
T(iRKiYE i" BANIC.AS , 

• 
342 

-----------------------------
Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


