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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 4 Kanunuevvel 936 
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Kuruluş Tarihi 

( 
ünikıoıd Yıl - Sııyı · Vi97 

! ~ı 1 Kanunsani - 1924 5 Kuruş 

ADANA'. Telefon : 17 GÜNDELiK SİY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Sancakta devriyelerin :mahmuzlarından çıkan 
seslerden başka canlılık yok! Alman - Japon misakına 

Daha 1000 kişilik kuvvet getirildi karşı bir mukabele 
Ölen Bekir ismindeki Türk genci Kuseyri Mustafanın kurşunuyla öldü 

Yaşa sen Kemal Atatürk , Yaşa Hatay 1 

Antakya: 3 [ Türksözünün Hususi Telgrafı J - Bu 
gün sabaha karşı sancağa 1000 kişilik kuvvet getirdiler. 
Her tal'af tamamen kapalı halk heyecan içinde, 30 Tür
kün ağır yaralanması ve iki Türkün öldürülmesi hadise
sine ait aldığım mütemmim malumat şudur: 

Adalı Mehmet ve Kuseyri Mustafa va'.{'a anında hü
kumet tarafından getirilen bir zırhlı Otomobille Şama 
kaçırılmıştır. 

Kuseyri Mustafa ve Adalı Mehmet otomobile biner
ken Bekir adındaki Türk genci elindeki silahı Adalıya 
ateşe hazırlarken otomobilin içindeki Kuseyri Mus
tafa daha evvel davranarak mazgalların arasından gence 
ateş ederek vurmuştur. Güzel l skenderundan bir manzara 

Örfi idare akşam 17 den sabah sekize kadar gezmeyi men etmiştir. Halk bu katliam esnasında 
Yaşa Atatürk .• Yaşa Hatay diye bağırıyordu. 

Reyhaniyede bir çiftlikte hapis edilen Mürsel oğlu Abdullah ve Kadri de bugün kaçmışlardır. Ev
velki gü ı istihbarat zabiti on neferle evlerini sararak kendilerini tevkif etmişti. 

Hakaret ve tazyık olanca insafsızlığıyla devam ediyor. Her tarafta korkunç bir kabus var. Sancak 
sokaklarında devriyelerin Mahmuzlarından başka bir ses işitilmiyor. L. 

-~------------------------------------------------·----------------------·~-.J 
Filistin mektubu : jMersin limanında fırhna 

Filistindeki İngiliz tah- Bütün gemiler yük almadan açıldılar 
kik heyeti faaliyette 

Arap gazeteleri ( Yahudiler bütün Filisti
ni Yahudi yurdu yapmak istiyorlar) diyor 

--- ------~~ 

Kudüs : 1 (Hususi) - Tahkik , 
komisyonu tahkikata devam ediyor. 
Bir kaç gündür Ya..,udilerin vekalet 
reisi doktor Vayizmanın ifadesini aJ· 
mıştır . Vayizman hem kendi adına 
hem de bütün dünya Yahudileri na· 
mına söz söylemiştir. Filistin Yahudi 
]erin vaziyetini, istediklerini uw n uza. 
dıye anlatmıştır. Vayzmanın ifadesi 
bir gün gizli ve birgün aleni olarak 
alınmıştır. Aleni ifadesinde Filistin 
Yahudileri vekili : 

ne kadar Yahudi gelmiştir . 
Bunlar nerelere yerleşmiştir, Mes

lekleri , işleri nedir . Ne kadar pa
ra ile gelmişlerdir . Filistinde ne yap· 
mışlardır . Yahudilerin içinde ser- 1 

ınayesi olmayan isçiler ne kadardır. 
Bunlar Arap amelesinin - bu işsiz· 
!:'.: yıllarında - iş bulabilmesine 
mani oluyorlar mı . 

Yahudilerin ziraat , sanayi ve 
ticaretle meşgul olanları ne kadardır. 

Yahudiler Filistinin umranına 
hizmet etmiş midir . Araplara bu 
bakımdan faydası mı zararı mı ol
muştur gibi bir çok bakımdan ted. 
kikat yapılıyor . 

- -·······- --
Bir balıkçı kayığı battı 

ıllersin iıı ıknblen ~lir üıı il.§ü 

Mersin : 3 [ Türksözü muhabiri 1 

bildiriyor ] - Evvelki gece saat 24 
de başlıyan şiddetli bir yağmur dün
de ayni şiddetle devam etmiştir . 

rilmiş ve bazı evlerin kiremitleri sö 
külmüştür . 

Başka hasar yoktur . 
Vepurl8r •çıldıl., 

Denizde de saat ikide şiddetli 
bir fıtına başlamış ve ayni şiddetle 
dün öğleye kadar sürmüştür . 

Sovyetler şimdiye kadar görülme
kuvvette askeri mevcudiyet • 

mış 

yaratmağa karar vermişler ! 
lngi • 

lizce Da
ily Eks
pres ga· 
zetesi nin 
Var şova 
muhabiri, 
Sovyet · 
ler birli
ğinin ~im 

diye ka
dar gö
rülmemiş 

kuvvette 
askeri bir 
mevcudi
yet ya. 
ra t m ak Soq·eı Harbi,·e Komiser i 
k ar ar mı Mareşal l 'oroşilof 
vermiş olduklannı bildiriyor. 

Bu karar, Almanya ile Japonya 
arasında bolşeviklik aleyhtan misa0 

ka mukabele mahiyetindedir. Sov
yetler Birliği, bu misakı hakikatte 
bir askeri ittifak olarak görmek· 
tedir. 

Sovyet lideri Stalin, Kızılordu· 
nun beş mareşalini Kremlinde bir 
konferansa çağırmıştır. Birinci ki. 
nunun üçünde toplanacak olan bu 
konferansta teşkil edliecek büyük 
askeri kuvvetin plinı hazırlanacak· 
tır. 

Konferansa Sovyetler Birlipin 
diğer yüksek deniz ve kara askeri 
erkanı da iştirak edecektir. 

Stalinin bu davetinden bir kaç 
saat evvel Moııkova radyosu şunu 
söylemiştir : 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Sanayi planımızın güçlü hamlesi 

Demir davamız da hal 
edilmiş bulunuyor 

-----
Karabük demir çelik fabrikalarının inşa 
mukavelesini evvelki gece imzaladık 

Anka.-a : 2 [ Hususi Muhabirimizden ] 

Karabük demir çelik fabrika
larının inşası hakkındaki mukavele 
dün gece saat 12.30 da ikinci No
ter B. Veli Ulusun huzuriyle iktisat 
vekilimiz B. Celal Bayarla Brassert 
şirketi namına umum müdürü B. 
Machenzi arasında imzalanmıştır. 
Bu mukaveleye nazaran dünyanın 

en modern ll'si;atma malik olacak 
olan Karabük fabrikaları senede 
180 - 210 bin ton demir ve çelik 
istihsal edecek ve ayrıca mütcm 
mim bir çok tesisatı ve makine fab· 
rikalannı da ihtiva edecektir. 

Bu meyanda memleketimizin 
şiddetle muhtaç olduğu ikinci sa· 
na_vi planına dahil; su boruları fab· 
rikası da vardır. 

Tesisat bedeli, lngilterede satıla
cak Türk mallariyle sekiz senede 
ödenecektir. 

imza merasiminde şehrimizdeki 
lngiliz müzakere heyeti, iktisat ve · 
kilimiz B. Celil Bayar ve müsteşan 
B. Kurdoğlu Sümerbank umum mü· 
dürü B. Nurullah Sümer ve diğer 
alakalı rükünlerle gazetemiz nıuhar· 
riri hazır bulunnıuşlarJır. 

Demir ~ çelik fabrikalan, 1934 
de ilin edilen ve 1939 senesinde 
biteceği bildirilmiş olan sanayi pli· 
nının mühim kısmıdır. Gelecek se
neye kalmış olanlar çok küçük İl
lerdir. 

Su snn ihalenin A. Brassert 
- Gerisi üçüncü sahifede -

( Filistin Yahudileri Filistinde 
beraber yaşadıkları millet ile anlaş. 
ınak ve onlardan bir cüz olmak 
yani miisavi hukuk ile mukadderatla 
rını ve idarelerini birleştirmek için 
ellerinden gelen i yaptılar muvaffak 
olamadılar , 

Onlar olduğu gibi - Yahudi 
kaldı . Araplar da Arap kaldı . 

Yahudiler Filistini imar ettikle· 
ı ini ve filistine sermaye ve iş getir· 
diklerini hali arazide ziraat yaptık. 

-Gerisi dördüncü sahifede -

Dağlara fazla miktarda yağmur 
düşmesi yüzünden gelen sellerle Mer
sin çayı epeyce kabarmıştır . 

Yağmur şiddetli bir rüzgarla baş 
lamış olduğundan bir kaç ağaç dev 

Öğleden sonra fırtınanın şiddeti s d k • k kınlmışsa da denizde çalışmak müm-1 o n a 1 a 
kün olmamaktadır . 1-----------------

Bunun üzerine Yahudiler başka 
yoldan başlarının çaresini aradılar . 

Ar~larla itilaf edilditi zaman da 
Arap ekseriyet arasında akalliyette 
kalaca ':lardı . Zaten anlaşmak müm · 
kün olmuyordu . O halde kendileri· 
ne milli bir vatan kurmak yani ayrı 
bir hükümet halinde( Filistin Yahudi) 
hüküm eti halinde idaı e ~dilmek ga • 
yesini takibe başladılar . Gizli isti
mi.de neler söylediği malüm ddğil-

dir. Tahkik heyeti şimdi~muhaciriıı mü· 
dürünün verdiği istatistik ve rapor
ları tedkik ediyor. Bu tedkikat uzun 

1 
ve çok etraflıdır . 

Filistine umumi harpten sonra 

Irak mektubu : 

Yeni Irak hükumetinin icraatı 

Musul-Bağdat. Musul·Türkiye yolu 
Mecburi askerlik usulünün· tatbikı 

Bağdat : 29 lkinciteşrin ( Hu. 1 

suııi ) - Irakta hükümet değişme -
sinden ve sükunetin takarrur etme
sinden sonra yeni hükümet progra -
mını tatbika O..lamı:ştır. 

ilk yapılan iş Bağdat - Musul 
hattı ve Musul - Suriye hattını dir 
birine bağlamasıdır . 

Musul - T elküçek hattının te· 
- Gerisi dörcİılııCü sahifede-

Denizde fırııne 1 -

Fırtına başladığı sırada limanda ' Zehirli 
bulunan demiryollarına ait Sadık za. 

gazle Madride yeni hücum 
de vapuru fırtınanın şiddetinden yü. 
künü alamıyarak sabaha karşı saat 
3,30 da kaçmıştır . 

Saten balıkçı kayıOı 

Fırtına başladığı sırada içinde 
sekiz kişi bulunan bir balıkçı kayığı 
dalgaların cereyanına kapılarak bir 
müddet bocaladıktan sonra liman 
şirketinin şartlanna yanaşabilmiş 
içindekiler kendilerini şata atarak 
canlannı kurtarmışlarsa da kayık 
batmıştır . 

Sekiz kişi sababl.!yin karaya çı· 
karılmış ve hamama götürülerek te-

1 davi altına almmıŞlardır . 

Madrid : 3 ( Radyo ) - Dün ihtililciler garp tarafından Madride 
büyük bir hücum y3ptı. Bir köy harabettiler . 

ihtilalciler 9 Rus topu yakaladılar. ihtilalcilerin Madride yapacaklan 
hücumda Zehirli gaz kullanacaklan haber alınmıştır . 

Cenupta bir yerde Yeşil gaz kullanmışlardır. Hükumet nazırlanndan 
birisi bu Zehirli gaz meselesi için vesaik ile beraber Loı\draya gidecelctir 

lsveçte müdafaa hazırlığı 
Stekolm : 3 ( Radyo ) - lsveç hükümeti müdafaa teşkilatını takvi· 

yeye karar verdi. Almanya ve lngiltereye top ve tayyare sparit etti · 

Belçikada askerlik 
, srus.eı : 3 ( Rady<1 ) - Parlamento bir kanun ile askerlik bimıetiııi 

uzatmııtir • 
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BOLUNMEZB 

~---------·------~~ 
Y•zen : Peul Boncour 

Fransanuı Milletler Cemiyeti Mümessili 

Biz urih fikirler memleketiyiz . meti vücudunf! şeref veren her şeyi 

Malam. Fakat bu da kaybolmak .. ü· çiğneyen propagandaların zarar- y ) lfŞ h h h d 
-.4-jil midir..? Jarına katlanma mevkiine düştük. ağmur ar . e i r a is anesin en 

Kendi emniyetimizi, milli mü- Nümayişler yapılsın. Nutuklar D ·· d d tt • 1 
A.faa.ve llollektif emniyetin çifte söylensin. iyi fakat tekrar verilen ' un e evam e ı .k. ki~ ı~ d 

.W-Aiiıelinde inta etmeye çahş feJleri yere sermek jçiıı canlarım l Şehrimizde üç günden beri muh 1 1 mau~·-wıiMrP/1'ilÇlyor u 
IDlf olanlar. için, ıhu esaım, yalnız vermiş olan bunca ölülerin habra- , telif fasılalarla bol yağmurlar düş-
chşarde b6dlln edenler tsafından 8'D& biirmet edilsiıı. mektedir. 
deti~ fakat kendi aramızda onu iti- Başbakan B. Blum, .silahsızlan· Havalar tamamen bulutlu ve rüz. 
bardan düştirmek için açılan müca· ma ile harb arasında bir tercih yap- girh geçmektedir . Yağmur mikta· 
deleler Jilzijııden günden güne ne mak lazım geldiğini söylemişt,i. Ben nnm , alman malumata göre ; 20 
leadar sar11Jdıtuu görmek ne acı bir daha ziyade, bu tez'\dm . kollektif l santiıni Jxılduğu anJaş,Jmrşbr , Dün· 
ljddir ·, emniyetle harb arasında formüle de sabahdan gece yarısına kadar 

Tatmin edilmemişlerin, emper- edilmesi lüzumuna inanıyorum. Si· 1 hava kapalı geçmiş ve şehre fası· 
yalittltria. ~ çılwacaklanna, Jibsızlanma akim kal~br. Bu bir lalı yağmurlar düşmüştür. 
muhtemel mütecavizlerin bunu yap· felakettir; fakat bir hakikattir. M 1 d 
.... nnda NICak. ~ ~y ~ktur. 1 Bundan mesul olinlann kimler 

1 a iye e 
Flbt, Ya biz? Kendimizi top· oldutu. ve hepsinin bizim içimizde 

.-,amayamk 1111yaz ? bulunmadığım. biliyorum . Sulh cep· 
Fran111 milletinin dütiincelerini besinci& U..b ed~ arkadan vu. 

ft netice itibarile Framanm dış si~ .......... { Fa&a.t hosablşmanın şimdi 
yuetini detiıtirebildikleri takdirde 111• cldildiT . Tehlikeye karşı koy
inlinda sevketmek suretile bizi ezil· mUUll bilmek lizılAfW . Bütün ve 1 
meye hamlayacak olan telkinleri ar· bü,,..i.ıe-landaracak saat ça. 1 

tak terketmiyecek miyiz ? lınc;an ~ kolWMif emniyet an· j 
Çünkü, nihayet, kollektif emni- cak • ~ siliblapnuş ve bu si. 

,et nedir ? lihlan ..... ~vüze maruz 
Kendi ellllliyetimizin ve bu em- kAlaeak :1' • ~ amade tuta-

&azi vergileri itiraz 
evrakı 

Maliye V ekileti , De.fte.hk. 
fara bir tamim yapaJ;~ bina ~ Ara· 
zi veıPeri iq "vralanuı, ~miz 
komisyonlamda nalczan gönderilme. 
sini b~tir. 

Maarifte: 
myet için çalışmalann terkedümesi cak milletlerin birleşmesiyl~ meyda. Hususi okul tasdiknamesi 
• ? Mübhem ideofilerin yerini na, aelebilir : .. .. . . 1 
.a....Jı. ümidile kuvvetlerimizin za· Bun•m ı..:.. büh"-. milletlerın bu d -•• - ....,.. -.. . ı Yabancı ve akalliyet okulların a 
Jlflamm mı ? ~~u. ~m!f•. e milletler ce · 1 okuyan çocuklara da resmi mektep· 

Hadi ~m 1 mayetiam lf pebilecek hale gelme·! !erdeki gibi tasdikname verilmesi 
Tamamil~ butlan aklidir . Kol· sini beklemeye lüzum yllktur. Teca· d .. ·· -ı kted" .. . . ı uşunu me ır . 

lektif emniyeti İltemek , stılhu. mu- vuz~ ~ğrayışlanna k~rşı acz ıçmde Akalliyet ve hususi okullarda 
halaza etırıelc iJtiyen ve bubu ancak seyırcı k•amas~na •rağmen gene tasdikname alan çocukların tasdik· 
miitecnize ka.r11 aralannda birlik de doğru kalan prensipleri içinde nameleri evveli müfettişler tarafın· 
blmakla temin edeceklerine kani Mill~tl~r cemiyeti~ kuvvetlendiril· dan İ!DZf edi\ıqektedir . Kültür di-
bulanan ktttvetleW kendi kuvveti· ~ı lizımd~r.; kabıJ oMu~ ~ada~ 1 rektörleri tasdikn.me verme şeklini 
iDİie ilive e~k demektir. suratle sulh ıçan çalışacak büyuk bır değiştirerek yeni bir şekil hazırlaya· 

Evet;J bu bize vazifeler, taahhnt· koyalisyon vücude getirmek, Avru- 1 caklardır. 
• ellefiyftlıer tah.U ~er. Kat- pa devletleri ar.a.aıpda derhal ~ir j Muallim muavinliği 
11LkL yardım tek taraflı olmaz. karşıhkh yanlnnanlaşması orgamze • • -~ 

FU.barpten önceki ittifaklar- etmek, fazla datımk bir balde bu- ımtıbanları açuacak 
da bqlc#'tidüdliit• ? Jdak ~ lunan OUQta}çavi paktlan bir araya 
mek, mukavele demektir . Bundan toplamak lizımdır . 
fP iltifado.~ ~ ilk önce Bagün bizi endişeye düfürenler 
t$Yiize maruz kalarak ötekini de bize iltihak ebn~e 'ulh ar~arım ' 
~ hatW hanpinin ıürükli· gö.1terirlersc bahtiyar ohıruz . Ab· 
yecqi önceden belli ollllll. loka mevtuu baha detiJdir. Her şey 

Avrupanm bu ıünkü giriftlili açık aleni , dürüst olacakbr . Sulhu ! 
içiDde lavptann mmtakavi kalaca- istemesi şartiyle bu anlaşmaya her· 
ima kim inanabilir ? kes girebilir . 

Daha uıun zaman -&ıce niçenin Fakat bu daveti yapabilecek 

Maarif VeQleti bu den yıla SO· 

~a orta mel"tepler için mualliin 
muavini imtihanı açılmasına karar 
vermiştir. 

Bu imtihanlar hem sözlü , hem 
yazılı olacaktır . 

Y azalt imtihanlar vilayetlerde 
maarif müdüriyetlerinde, sözlü im· 
tihanlar Ankarada Gazi terbiye ens
titüsünde yapılacaktır . 

Hücrenin demir parmaklıklarını kırdılar 
ve bahçeye çıl<arak duvarı aşıyorlardı . _____ ... __ _ 

Şehrimiz umumi hapishanesin
den dün gece i~ milliim firara 
teşebbüs etmiş ·fakat yudiatımış· 
)ardır • 

Ağır cezalı mahkumlardan Os
maniyenin Çardak köyünden Hasan 
~lu Mehmet ve Aşiretten yine ha· 
~ otlu Mehmet isminde ilci kişi 
dün ~ bapiabaneden firara teşeb
büş ~' hücrenin kapısmdaki de 
mir ~ldıklan sökmüşler ve ha
pishane bahçesine kadar çıkmışlar
dır. 

iki mahkum , bahçede bulduk
lan iki teker sandığını üst üstüne 
koyarak duvann yanma getirmişler . 
Ve merdiven yapmışlardır. Fakat 
iki Hasanlar daha duvan aşmağa 

meydan bulumadan işi sezen nö • 
betçi derhal yetişmiş ve kendilerini 
tevkif ebniştir. . 

Dün Müddei umumilik hapisha· 
nede tahkikat yapmıştır. iki mahkum 
hakkında tekrar kanuni takibat ya
pılacaktır . 

Hem tekaüt maaşı Mahkemelerde 
hem ücret alan 

memurlar 
Dahiliye Vekaletinin bu 

yolda bir tamimi - · Dahiliye Vekileti Vilayetlere ve 
belediyelere bir tamim gOiıdererek, 
tekaüt olduklan halde. ücretle müa-
tahdem bulunan memurlann bir 
listesinin tanzim edilmesini bildir· 
~tir. Bu kabil memurların tekaüt 
ıiiüfWından vt ücretlerinden bih· 
ran vergisinin ne şekilde hesap edi · 
lecetuıe dair bir talimatname de 
yapılmıştır. Bu talimatnameye göre; 
tekaüt maaşı ile ücret tevhid edi
lecek, yekun üzerinden 50 lira ten
zıi of unClUktan sonra buhran vergisi 
alınacakbr. 

Tayinler 

Bir katilin muhakemesi 

Kasap llyası öldürmekten suçlu 
ve mevkuf Arap fsa ve arkadaşlan· 
nm duruşmasına dün Atır cezada 
devam edilmiş ve suçlu hakkmdaki 
nesep davasrnm diğer mahkemeden 
sorulması İ\,in duruşnta başka bir gü 
ne barakrlmışbr 

A'Hliyede 
Müddeiumumilik kadrosu 

Şehrimiz adliyesi müddeiumumi· 
lik kadrosu büyütiilmüştür. Sanıldı· 
tıDa göre meşhbd cürümler işile ay 
rıca bir müddeiumumi meşgul ola· 
cakhr • 

ŞClirimiz mü8deiumumi muavin 
leri kadrosu dörttü . Dün V ekilet
teri' gelen bir emirde kadronun beşe 
1'>1ağ edilditi hifcliiilmiştir. 

nazariyeaini vücude getirditi ve 1914 F r-.run sesidir . 
de Alman devlet adamlanm barba Bunu: beldiyenler , yerine Fransa· 

Yazılı imtihanlarda muvaffak Şehrimiz Müddeiumumi muavin-
~Janlar sozlü imtihanlara aİmacak- ferinden Fehmi Ankaranın Çubuk 

le~ ole lcudret iradesinin bu dan akordsuz bir vaveyla işitipce 
.. oldup fibi,Hitler ideoloiisiyle ne kadar iokisan hayale uğruyor ol· 
leniflemit , sistem)efnrif , doktria malıdırlar . 

lardır • müddeiumumillğine tayin 
Bu imtihanlara 4, S ~ 6 lanA .... _ ,..._iştir. Bu genç çahfkan adliye-

muaUim mektepleri mezuDlan gir~- cimize yeni vazifesinde de başanlar 
bileceklerdir • diler ve iyi yolculuklar temenni ede. 

imtihanlar Türkçe, taıib cot· 
rafya, feo ~ · biyoloji dersle-

riz, ... 

Adana saf pamuk üretme çift· 
)iği , yeni sendik ilk mahsulu 460 
balya klevlind pamuğunu , şehri · 
mizde sabşa çıkaracağını ticaret 
odalanna bildirmiotir . 

tevkile , bizim mütevekkil göz 
lerimiz &aünde. bir viliüeti fetb et 
tikten veya bir milleti yok ettikten 
10Dra duracatma kim inanabilir . Sovyetler Birliği 

ekonomisi 
! riılden~ .. 

Maaq{ Ve~ti ~ ~m IMm-
fcra aıemuru Hüseyin. Kaş ha

ldmlipıe tayin edilmiştir. 

Memleket hastahanesi 
cildiye mütehasşıslığı 

Kume buna inanmaz. Aynı poli· 
tilc'anltı ~ ifadesi olan kollektif em· 
ill"yti:f, brphklı yanhm, bölünmez 
~ 1'ölyohumu balt.ıımak isti
y~. halrikittte Frilnllnm Alman· 
ya ile anllflJlası fikrini güdüyorlar 
ki', bugünkü şartlar içinde, ve her j 
türlG aılh orpnizaıyonu gayretle- 1 

1'iJle pek auariye ve ıerekse 
tatbikat balamlanndan alikasnıı 
kamit olan bir Almanya kaıpsm· · 
da, bunun neticeleri, tbcak prkta 
ve cenubta onun ellerini serbest 
~ başka bir ICY ola
maz. 

Bu infirad tar aftarlan yenilik 
~ -.,orı.r. Halbuki M. 
Grevy ayni nazariyeyi onlardan 00-
'ee u.tr1 eii• Bwt•. &ki cumhuri· 
r~er tltler ~yMIDI kendi 

1Btllflltllfdlpna miilde,en mukave-
8t ldibez ....._ mahlm olun- 1 
ea, mk bir ~•.W. addolu
aabilecek böyle bir ittifak lwpsm. 
da litierıel'di, Ebeti)a lmibtürii 
.pilmiı CUn bir" ideolejye karşı 
reabiycm, Milletler Cemi,etinin 
.,uı il..... karp hiddet yüzün
-., bu hususta kendi hatalanmızı 
._.,. katmdan. Fr1111111m hik-

Sovyetler Birliğinde ekonomik 
gelişme ve kalkınma faaliyeti büyük' 

gi Jc.!QI lf~alm 
da maarif müdürlüklerine bildire-
cektir . 

... 
bir hızla ve durmadan devam et- --·----------..... 

Hakim namzedi Hasan Siirt 
müddeiumumi muavinliğine tayin 
edi'miştir. 

Zabıtada: 

Diyarbekir nümune hastahanesi 
cildiye mütehassısı doktor Hasip şeh 
rimlz memleket fıastahanesi cildiye 
mütehassısliğına tayin edilmiştir . 

mektedir . 
ilk beş yıllık plan devresinde 

memleket milli ekonomisine 60 mil. 
yar nıble sermaye yabnlauşbr . 
ikinci beş yıllık plinm ilk üç yıh 
zarfında ayni alana yatın)• tennaye 
ise 64 mily.arı çoktan geçmiştir . 

Endüstride esas sermaye, 1928 
de 10,5 milyar iken, 1931 de 44,6 
milyara yükselmiş ; Ziraattaki esas 
1ermaye de, 1928 de ancak 2 mil
yar iken, son yıl içinde 17 ,6 milyara 
varmıJtır. 

Memleketin milli geliri.. 24,2 
ınilyar rubleden son yıllar zarfmda 
65,1 milyara çakmışbr . Ağır endüst. 
ri,de umumi .istihsalin kıymeti, 1928 
de yalnız 4,7 milyar iken , b.u yıl 
77 m.lyarr balmuttur. 1936 yılı için· 
deki endüstri istihsalinin artma mik
dan, kendi başına, bütün 1913 is· 
tihsalinin ~ buçuk mislini geçmek
tedir • 1924 te 1,6 mj.Jyar kilo~t 
saatlik elektrik enerjisi istihsal eden 

Sovyetler birliği , 1936 da 32 mil· 
yar istihsal etmiştir. Ayni müddet 
~arfmda kömür istihsali 16 milyon 
tondan 135 mil)on tona , dökme 
demir istihsali de 1 milyon tondan 
14,5 milyon tona yükselmiştir . Sov
yetler birliği , bu yal , 61 biı. har 
man makinesi .. :161 bin otomor,il 

Bir tahsildarrüşvetalırken 
yakalandı 

Oruçta vakıt 
bildiren 

ve 154 bin traktör vücuda getire· 
cektir . Halbuki bu endüstri alanları, 
1914 yılında mevcut dahi delildi . 

Sovyet endüstrisi , diğer taraf. 
tan , en modern bir tarzda ve en 
yeni aletlerle techiz edilmiş bulun· ) 
makta , ve bu keyfiyet randıman da ı 
olduju gibi kalitede de ~endisini 
göstermektedir. 

Bütün bu müddet zarfında , iş 
verimi de artmış ; ve ilk beş yıllık 
plin esnasında yüzde 41 artan iş 
verimi , ikinci beş yıllık plir.m ilk 
üç yılı zarfında yeniden yüzde :,6 
nisbetinde liır fazlard( göstermiı· 
tir. 

Hayvan rusum tahsildarı Ahmet 
otlu Asım Gerur isminde birisi , 
Mahmut Paşa hanı müsteciri Kay
serli Abdurrahman oğlu Fuatdan 
dört lira rÜŞ\ et alırken cürmü meş. 

but halinde yakalanmrşbr . Asım ad 
liyeyc ~eslim edlımiştir. 

Bu gün güneş 6,33 da doğa 
cak öğle ezanı 11,44 de ikindi 
14,20 de akşam i6,34 da yatsı 
,18,6 de emsak 4,45 de olacak · 
tır. 

Şehir abönelerimizden Bir rica 
Gazetemizin müvezZilen yılbaşı nıfitıuebe6yle ev tletifUıelerini öğrenmi 

ve ğazeteleri yerli yerine tevzi etmekte ise de yeni evlerin bir takımında 
gazete atacak uygun yer olmadığım ve yağmurda bir takım gazetelerin 
ıslanma tehlikesine maruz oldutunu söylüyor. 

Ev1erimizde posta kutusu te·tibah olmadıfma göre sabaJıfe~ erken 
den evdekileri uyandırmaaan gazeteyi bıra'kmakta olan müveiıilerimize 
;aıeteyı littalcacak uygun yer ~rfanma11 ve gösterilmesi rica olunur. 
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Ceyhan köylüleri 

Sirkeli civarındaki otomo
f oris durağının yakın bir 

bir yere alınmasını 
istiyorlar ~ 

Ceyhan : 3 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Toktamış , Yeni köy , 
Kürt köyü , lsala, Dunık , Sirkeli , 
Hasandede Celemli ve Akpınar 
köyleri halkının A~ ve Ceybo 
olan işlerini gönni!I için Ceyba ile 
Sirkeli ~ civannda ve Sirkeli k().. 
yüne uzak bir yere yapılan otomo· 
tiris durak yerinden trene binmek' 
içi saatlarca açıkda bekledikleri ve 
bu yuzden halk kışın yağmur ve so
ğukdan , yazın sıcakdan sıkıntı çek· 
tiği müstact l ve ehemmiyetli işlerini 
vakbnda görmediklerinden dolayı 
durağın Sirkeli köyüne daha yakın 
bir yere ve şimdiki duraktan Ada 
cihetine ·500- rnetre ileriye kunıl· 
ması için 936 yıh Haıiran ayında 

Devlet Demiryollan Adana 6 ıncı 
işletme memurluğuna yapılan müra · 
caatlar üzerine köylülerin bu dilek-
lerinin yerinde olup olmadığının in· 
celenmesi için Adana işletme me· 
murlutu tarafından mahalline me· 
mur gönderilmiş ve köylünün dile· 
ğinin yerinde ve muvafık olduğu o 
zaman halka söylenmişti. 

Aradan dört beş ay gibi bir 
muddet geçtiği halde bu iş bir tür 
hallolmamış ve durakda kaldanlma• 
mıştrr. 

Köylüler bu durağın bir an ev• 
vel kaldırılması için tekrar müraca· 
atta bulunacaklardır. 

DenJiryollan Adana işletme kö 
lünün tekrar müracaatlarına mah 
l>ıraltmadan bu durağın katdmlma· 
smı her halde temin eder umudund• 
yız. 

Camdan insanla .. 
Ohır mu? demeyiniz.Vardır işt 
Bazı çocuklar oynarlarken , baıt 

insanlaf"da ani ve biraz şiddetli ha 
reket esnasında el ayak fcemikle · 
kırıldığını görürler. 

Amerikada bir Tıp Akademisi 
b'ilelct k~miğinl iki pinnal: fatyiki 
kırmak mümkün olan bir tnsan 
terllmiştir. 

Akademi, bu halin ve bu ada 
kemiklerinde kalker noksanına 
letmektedir. Fakat bu kadar azla 
mn sebebini henüz izahetmemiştir 

Cocukların kararı 
Kanadalı Beşizlerin ikincisi 

Yvonne Doven'a bir mektup ya 
sekiz yaşında Amerikalı bir 
bu beş yaşındaki küçük kızla evi 
mek kararını vermiş olduğunu 
diriyor: Ben kendime zevce ola 
sin seçtim. Bir başkasının sizinle 
Ienmek istemesini kabul ebniyo 
Büyüdüğüm zaman Amerika C 

ı bur Reisi olacafım. ve muhare 
gitti~m ıaman işlerimi siz idare 
ceksiniz. 

Filmleri çekilen, bir hilkat g 
besi olarak akın akan seyitcile 
ziyaret olunan Beşizler için bir 
)im değilse bu mektuptan ne 
nallar çakantbiliriz : 

- Sekiz yaşındaki Erke~ 
cutun bq yapndaki Kıza karşı 
niza1111 se'4ds4 ... 

- Er1-IP1 aekiz ~da ba 
yan kıs~. 

- Is~ ait büyüklük t.
vurlan . - v~ i h a y e t , mod 
bir koca ~ da zamanında i 
rini kansın' ~et etmek karart 

Küçük Ailı.rl'blı_. harbe gide 
ğini ilive edere~ Vaşington gibi 
Cum~ur Re1si ohDilC niyetini ~ 
liynr. Ve olur da . . Olmıyaca 
kim iddia edebilr . . 

Dafıa asnmız dolmadan ne 
olacağını kim görebilir ki .. 

D•hin 



4 Kanunuevvel 1936 Türk l(izü 

-
'r 

Esrar Memleketi 

HİNDİST ANDA 
-"-1 Kamutayda 

Kenarlarında dünyanın en vahşi hayvanları bulunduğu 
kadar en renkli kuşları ve üzerinde en sıcak mıntaka- Tuz kanun layihası müza-
lar' a en mutedil mıntakalar bulunan Hindistanda büyük keresi yapıldı 
şehirl~r üzerinde Mihracelerle halk nasıl eğleniyorlar 

Hindistanda, denizin sathından 1: farklı su üstü mekanları mevcuttur. 
1800 metre yükseklikte, Himalya Hemen hepsinin ayrı ayrı isimleri 
dağının daima kar ve buzla örtülü vardır. 

e tepelerinin bulutların üstünden bak- Hindistanın yakıcı sıcağından 
~ğı yer, doyumsuz güzelliktedir. bunalan Avrupalılar da , kapağı 
Ôn hindistanın meşhur Keşmir va- Keşmir vadisine atarlar ; onlar da 
disi! Bu ovalık yeri ikiye bölen lhe- su üstünde serin serin yaşamak ade· 

u lun nehri, bir çok ufak nehirlere ve tine uyarlar . Eğer böyle sakin bir 
kanallara suyunu dökerek, nihayet halde yaşamağı istemezler de mut· 

a büyük Dal gölünü vücuda getirir; laka sabit olmağı tercih ederlerse 
bu büyük nehrin kıyılarında asırlar- D:ıl gölünün kıyılarına bakan tepe· 
danberi, Hindistan hükümdarlannın !erde de , serinlik bahşeden yerler 
Prenslerinin, yüksek sınıftan insan- yok değildir . Bununla beraber, ora· 
ların köşkleri kuruludur. Burası, o !arda sahih yaşamıya sabit yaşamak 
memleketin en üstün sayfiye ye· tercih edilmez ; zira , su üstünün sü-
•ldir. rekli mekan oluşunun verdiği zevk , 

lhelun nehri üzerinde ve Dal başkadır ; hele oralarda , bilhassa 
gölünde, kaşaneler yürür. Racalara orijinaldir . Avrupalı için , ne kadar 
mahsus kaşanele ve fakir sınıftan ekzotik bir hususiyet ortaya koyucu 
kimselerin evcikleri, hatta kulübe- olduğunu da tasavvur edebilirsi· 
leri de oralarda kayıkların mühim nizl 

r bir kısmı, içinde uzun müddet otu. Bu topraklardaki başlıca şehir 
lii tulabilir, yatılıp kalkılabilir şekilde olan Srinagar, Venediğe benzerliği 

dir. Av, balıkçılık, ticaret işlerile olan bir şehirdir. Orada da sokak 
Uğraşan laalettayin bir Keşmirli, yerini kanallar tutar ve bu kanal. 
böyle bir kayıkta hem işini görür, !ardan sayısız kayıklar geçer . 
hem de yer, içer, yatar. kalkar 1 Efsaneler dolu ve dağlık bir alem 

r Bu ev - kayıkların en sadesi , diye anlatılan Himalayanın en gözde 
1 kulübe - kayıklardır ; Şikar der şehri olarak anılan bu şehirden ha· 

ler ; bunları bir adam harekete ge reket edince, sahih vasıtalarla ufak 
a tire bilir . Mihracalannkine , Saray - nehirlerden ve kanallardan geçilerek, 

kayık derler . Onlarınkini yerinden lhelun nehrine doğru yol alınır ve 
oynatabilmek !çin , 60 -80 kürekçi sonra, yukarıya doğru , bulutlar üs 
küreklere el atmalıdır . Bunlar , ha· tünde yükselen Cennet gibi yerlere 
tikulade şeylerdir ; büyük , muhte· doğru tırmanılır;binlerce yıldanberi, 
~em 1 • En büyükle en küçük arasın· sitayişi kulak dolduran ve görünüşü 
da da , derece derece birbirinden ı göz kamaştıran Himalayaya doğru ! 

Sanayi planımızın güçlü hamlesi 

- Birinci sahifeden artan -

Ankara : 3 ( A . A . ) - Bü
yük Millet Meclisinin dünkü 
toplantısında tuz kanun layihasının 
birinci müzakeresini yapılmıştır. 

Sovyetler İtalyaya 
protesto çektiler 

İtalyanlar limanlarını zi
yarete gelen Sovyet ge

milerini nasıl taharri 
ettiler ? 

Ankara : 3 ( A. A. ) - ltalyan 
limanlarını ziyaret eden Sovyet ge
milerinden bir kaçı üzerinde ltalyan 
polisleri tarafından tahriyat yapıl
mış olmasından ve farklı bir rejim 
ihdas edilmiş olmasından dolayı 
Sovyet hükUmeti ltalya nezdinde 
şiddetli protestoda bulunmuştu·. 

Ruzveltin beyanatı 

Amerika devl::tleri Milletler 
Cemiyetine yeniden 

girmeyeceklerdir 

Nevyork : ::S ( A. A. ) - Birleşik 
Amerika Cumurreisi Arjantin gaze· 
tecilerine Amerika Birleşik devlet· 
!erinin Milletler Cemiyetine yeniden 
girmeyeceklerini fakat Amerika dev. 
!etlerinden mürekkep bir bi lik vü
cude getirilmesi ihtimalini 'söylemiş-
tir. 

Bir komplo bastırıldı 

kumpanyası gibi yalnız lngilterede 
değil, bütün dünyaca şöhreti tanın· 

e tııış bir müesseseye yapılm~sından 
iJe sonra huzuru kalble denilebilir ki 

!arın bize gösterdikleri kolaylık ve 
bu büyük anlaşmayı tesis için gös
terdikleri hüsnüniyet ve dostluktan 
minnettarım . 

Sözümü bitirmek için bir kaç ay 
evvel bir lngiliz memurunun Anka. 
rada söylediği sözü ben de ayni ka· 
neatle tekrar edeceğim : 

Atina : 3 ( Radyo ) - Hüku· 
met zabitler arasında bir suikast 
teşebbüsünü keşfetmiş ve l:ıastırmış· 
tır. Bunun üzerine eski nazırlardan 
bir kaçı tutularak Atineden teb'it 
edilmiştir . 

Fransa donanmasını 
kuvvetlendiriyor beş senelik sanayi pliını muvaffa· 

kiyetle ve tamamen neticelendiril· 
ıP lrıiştir. 

ırı· B. Celal Bayar'a bu görüşümü· 

I· 
k 

er 

ıü ifade ettiğimiz zaman bize: 
- Evet, öyledir, demiştir. 
ismet hıönü hükumetini tebrik 

ederiz. 
Muharririmiz bundan sonra, 

Brassert müdürü B. Machenziyi gör· 
lrıüş ve kendisiyle görüşmüştür. B. 
Machenzi; bu mukavele ile Türkiye 
sanayileşme plarunda ilk lngiliz teş· 
1 iki mesaisinin başlamış olduğunu 
Söyledikten sonra Atatürk Türkiye
sinin lngiltere sermaye ve sanayi 
alemine verdiği büyiık emniyetin, 
h~yıalı neticelerinin gecikmiyeceğini 
Söylemiştir. 

Machenzi iki şene sonra büyük 
kısmı ve 2,5 sene sonra da heyeti 
Umumiyesiyle faaliyete gı:çec"k 

1 n bu fabrikaların Türk · lngiliz 
en iyi Mühendislerinin eseri olaca· 
~ını ve dünyanın en modern fabri. 
~alarmdan birini teşkil edeceğini 
ıfade etmiş ve : 

" - Yapacağımız iş, lngiliz sa
nayiinin dünyaca meşhur olan şöh 
tctiyle mütenasip olacaktır. Bu nok 
ladan deruhte ettiğimiz vazifenin 
lrıahiyet ve ehemmiyetini takdir edi
Yoruz. Diger taraftan bu iş, lngiltere 
hükumetinin ve bilhassa Citynin Os
tııanlı hükumeti de dahil olduğu hal· 
de 12 inci asırdan beri ilk defa ola· 
tak garanti ve finanse ettiği iştir . 
Bunun iki memleket için de mali ne 
licelerini izaha mahal göremem . 

Bütün bu müzakereler sırasında 
iktisat Vekilinin . ve alakalı memur 

" - Aylardanberi Türkiye ma
liyesi, iktisadiyatı ve ilah Üz<"rinde 
tetkikler yapıyoruz . 

Bu tl.'tkikler neticesi göstermiştir 
ki, Türkiyede her hangi bir yaban. 
cının her hangi bir taahhüdü de
ruhte etmesi için şüphe ve tered
düde mahal verebilecek en küçük 
bir sebep yoktur. Türkiye muhakkak 
surette bugün en müstesna is şart· 
laı ı ve imkanlarını gösteriyor . ,, 

• 

Paris : 3 ( Radyo ) - Dört se
nede 15 milyon sıterlin sarfile yapı
lacak bir planla Fransa deniz kuv 
vetleri takviye edilecektir. 

Grevciler 

Paris : 3 ( Radyo ) - Grev ya· 
pan işçilerin sayısı ( 27000 ) i bul· 
muştur . Bunun ( 16000 ) · maden 
amelesidir. 

Tan sıneması 
Bu akşam 

King kong 
Türkçe sözlü 

-1-
Şimdiye kadar yapılan filmlerin en azametlisi ve en dehşetlisi tarihin 

meçhul devirLrinde yaşayan hayvanat akla hayret verici bir şekilde tes· 
bit edilmiştir. Yepyeni bir tarzda yeniden kopya edilen bu harikulade fil. 

mi bütün sinema severlere tavsiye ederiz 

iLAVETEN: 

Türkçe izahatı Foks Jurnal 

PEK Y AKıNDA: 
Öyle bir film görecek ve öyle bir eserle karşılaşacaksınız ki, günlerce 

unutamıyacak ve günlerce tesiri altında kalacaksınız. Bu şaheser : 

Charles Boyer ve Danielle Darieuk 
tarafından yaratılan 

Meyerling Faciasıdır 
. ' - 7-584 

Japonlar ittifaka 
ne diyor 

Londra : 3 ( Radyo ) - Japon· 
ya haricıye nazırı bolşevizm ile mü
cadele için Almanlarla yaptıkları it· 
tifakra nazik bir işe girişilmiştir. 

Bu mücadelede Japonya; lngil· 
tere, Fransa, Amerika gıbi demok
rat hükumetlerle teşriki mesaiye 
hazırdır. Binaenaleyh ittifak yanlış 
tefsir edilmemelidir. 

Şurasını da söylemeliyim ki Ja· 
ponyanın bu ittifakı Rusya hüku· 
metile dostane münasebetinin ke· 
silmesi değildir. Başka memleket
lerde de faşizme karşı teşkilat var· 
dır, Bunu kendi memleketimizi ko· 
rumak İçin yapıyoruz demiştir. 

Konyada kararsız batak
lığı kurutuldu 

Konya : 3 ( A. A. ) - Konya· 
daki kararsız bataklığı Sıtma Müca· 
dele teşkilatınca kurutulmuştur. 

Tayyareciler ulaştı 

Kap : 3 (Radyo) - Londradan 
çıkan iki tayyareci bu gün Kapa 
ulaştılar . 

------. ------
Zaharof ve İngiliz 

matbuatı 

Zaharof lzınirde karsenluk ya· 
parken Londaaya gitmiş ve milyo· 
ner ol muştu . Şimdi bir çok varis. 
leri çıkti fakat serveti övey kızına 

vasiyet ettiği anlaşılıyor . 
" Sir Bazil Zaharofun ölümü et· 

rafında neşnyat yapan lu.8iliz gaze· 
telorinden Deyli Heraldda kendi 
hayatı uğrunda milyonları öldüren 
adam " başlığıyla yazı yazan F ran· 
cis Viliams şu mütaleaları yürütü
yor : 

Sir Bazil Saharofun ölümünden 
den dolayı belki bir kaç yakın ak
rabası keder duyacaklardır . Fakat 
bütün cihanda yalandan olsun tek 
bir insan göz yaşı dökmemelidir . 

Büyük enerji, vasi iktidar ve par 
lak bir zeka sahibi bir adam kı bü
tün istidatlarını bir adamın el süre 
ceği en pis işlerde kirletmiştir . Bu 
iş kendi menfaati için milyonlarca 
insanı birbirine düşürmek harp çı· 
karmak işidir . 

Onun Avrupada bir nesli işgal 
eden efsanevi ismi , kötü bir masal 
gibidir . Hayatının romantik kısım 
lan da fenalık ve kötülükle doludur. 
Mamafih bütün bu faaliyet sahasın· 
da o yalnız değildi . Mesulıyetleri , 
gizli enternasyonal kralının sırf ken
disine raci addedemeyiz . 

• • * 
Bir kaç lisan bilen Zaharof rüş· 1 

vet vermesiui bilen bilen bir adamdı. 
Balkan hükumet adamlarının zafla· 1 

rını da çok çabık kavramıştı . lngi 
!iz hükumetine yaptığı ve bir türlü 
tavzih edilmiyen hizmetlerinden do· 
layı kendisine bahşolunan lngiliz tabi· 
iyctinl de ihrazdan sonra Zaharof 
kendisine 20 milyon sterlinlik ser· 
vet temin eden mesl"ğine adama· 
kıllı başlamış oldu . Mamafih kral
larla , kraliçelerle düşüp kalkan 
bu zayıf bünyeli , sakallı adamın 
hatıraları vicdanlı hiç uir adamın 
kıskanmıyacağı şpylerden ibaretti . 

* * * 
Zaharof zaman geldi ki yalnız 

silah ticaretile iktifa etmez oldu . 
Silahlara müşteri lıulmak için de 
akla gelmez hile ve desiselere baş· I 
vurdu. Nordenfeld firmasından sonra 

1 
M.AXIM makineli .tiifeğ'ini icad eden ı 
Amerikalının patentesini de ele ge- · 

sahife : 3 

• asri sınema 
2 Birinci kanun çarşamba akşamından itibaren 

iki büyük film birden 
-1-

Bin bir yüzlü adam lakabile ma~f esrar, muamma ve korkunç filmlerin 
büyük artisti 

Boris Karlof· 
ve sahne arkadaşı 

( BELA LUGUSI ) 
ile beP11ber çevirdiği şimdiye kadar yapmış olduğu bütün filmlerinin 

en büyük ve en heyecanlısı 

(Kara kedi) 
Eerar, muamma, korku ve heyecanla dolu bir film .•. insan seyrederken 

tüyleri ürperir, nefesi tutulur, heyecandan heyecana düşer 

-il- .. . 
Umumi istek ve arzu uzerıne 

KEN MA YNART ın büyük sergüzeşt filmi 

( Kovboyun şerefi ) 

Pek yakında : 

Gönül istediğine Gider ! . 
On sekiz yaşında genç bir kızın ilk aşkını terennüm eder 

Yirmi beş yaşında evli bir bayanın gönül maceralannı gösterir 
7591 

• Alsaray sıneması 

Bu akşamdan itibaren 
Altı büyük film müsabakasının birinci filmini sunuyor 

( Volga mahkumları ) 
Oynıyan : Pieeare Blanchar 

Don k1zakları , Çarlık Rus hayatının içyüzü,heyecan ve güzellik kaynağı 

İlave : E.n yeni iki kısımlık dünya haberleri 
Gelecek program : 

Kontinantal 
Matineler : 
Cumartesi 2,30 

2 
da 
de 

iki 
iki 

film 
film Pazar 

DiKKAT: Müsabaka tafsilatını el ilanlarımızda okuyunuz 
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çirnn ve onun kğn ile de kanaat 
etmiyen bu haris adam , bilahara 
Vickers adlı lngiliz firmasını da ele 
geçirmişti. 

Vickersin ve diğer iki firmanın 
acentası olarak bütün dünyayı do· 
!aşarak silah ve mühimmat satan 
Zahrof milyonerlik yolunu tutmuştu. 

* . .. 
Rus • Japon harbi ona büsbütün 

faydalı oldu. lngiltere Japonyanın 
müttefiki olmasına rağmen Zaharof 
hem Japonlara hem Ruslara silah 
satıyordu. Olen ister Japon, ister 
Rus askeri olsun, Zaharofun yegane 
~ aygusu sattığı kurşun üzerinden 
kumusyon almaktı. 

Boer harbinden de büyük men· 
faati temin eden Zaharof için, umu· 
mi harp tam mesleğinin olgun ada· 
mı olduğu zaman patlamıştı. Az 
man zarfında itilaf zümresinin baş

lıca esliha ve mühimmat ajanlığını 

ele geçirdi. 

lngilterenin G. C. B. nişanile 
taltif olunan Zaharof itilaf devletleri 
ricalinin müşaviri mevkiinde bir 
adamdı. 1917 deki beliren sul ümit· 
lerini söndiiren Zaharof " Harbin 
sonuna kadar devamına taraftarım,. 
dedi ve böyle hareket edildi. Bü 
yük rütbeler ve şerefli nişanlarla 
taltifine belkide bu sebep olmuştu. 

Zaharofun şohreti harpten son· 
ra zaval bulmağa başlamıştı. ihtiyar
lamış ve kendisine lüzum kalına
mııılL 

Şim ı:/i Zaharofu doguran sistem 

1 

1 

1 

Tütün satışları 
Yeni kanunun bu sene 

çok faydası oldu 

Alınan malümata göre Ege 
mıntakasının bu seneki Tütün re· 
koltesi olan 28,000,000 kilo tama· 
men satılmış, satışın yüzde 99 u 
ihracat için olmu"ştur. Yalnız inhi
sar idareri 2,000;000 kilo Tütün 
almıştır. . 

Marm~ra ınıııtakasında henüz 
Tütün piyasası açılmamıştır. Bu 
mıntakada ecnebi lrnmpanyalar zür· 
raa yüzde ondan yüzde 30 a kadar 
avans vermektedirler. Marmara 
havzasının bu seneki Tütün rekol· 
tesi 15,000,000 kilo tahmin edil
miştir. 

Karadeniz mıntakasında yalnız 
dizi denki piyasası açılmıştır. Bun· 
!arın kilosu 85 kuruştan 150 ku. 
ruşa kadardır. 

Ekiciden Tütün alma kanunu 
bu sene çok fayd<ılı olmuştur. Bu 
sene bu kımun yüzünden Ege hav. 
zasına 6 · 7 n il yon lira fazla para 
girmiştir. 

maalesef bütün <"anJılığile yaşamak· 
tadır. E liha ticareti bütün hızile 

ve karile devam ~tmektedir Bu ti· 
caret devam ettikçe bir çok Zaha
roflar daha doğacaktır Onun kadar 
zengin ve meşhur olmıyan sürülerle 
Zaharoflar şu 4aki~ada müthiş rol. 
(erini oynamaktadırlar. ,, 
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Filistinde İngiliz 
tahkik heyeti 

Adana Borsası muameleleri ı,.--------·--------Ei .. _.. ___ _.. 
----------------~PAM~~a~k~v-e~K~O~Z~A--------------~ ' 

Kilo }t'iyan 

Birinci sahifeden artan - CiNS Eo az En çolı. 
Satılan Mikdu 

K. S. K.. 5. .KUo 

41 

Buğday Kıbrıs 
-------;----- ı---- --------· ,, Yerli 

" men tane ·-----
~-------- -~~~-·------ -----------· Arpa 

Fasulya 
--~------·--------·---- --------Yulaf 

Delice 

1-~- 82 
62 

- 6- 62 -5-, 67 
12 25 

• 
mı-ı 

~~-------·------~---
Yeni Irak hükiime-

tinin~ icraatı 
- Birinci sahifeden artan -

1 

ı 

1 
1 

- Bırinci sahifeden artan -

" Alman - Japon mis.:1kının ~ 
neşri, Almanya ve Japonyanın as· 
keri hırslanm ve Sovyetler birliği 
aleyhine emperyalist tasavvurlarını 
gizlemek için bir kalkandır. 

Yakında bu iki memleketin er· 
kanı harbiyesinin sıkı bir teşriki 
mesaide bulunacağını ispat edecek 
vesikalara malikiz. 

Alman harhiye nazırı Blomberg 
önümüzdeki senenin ilkbaharında 

Tokyoya a-idecektir. Almanya Ja-
mel atma meruiminde Başvekil Sü- ponyaya büyük mikyasta silah ve 
leyman Hikmet yeni hükumet ( iş askeri mütehassıslar gönderecek· 
hükumetidir ) ve işte ilk işine bura-

1
· tir. ,, 

dan daşlıyor demişti. Daily Ekspes gazetesi havadi. 
ikinci iş olarak ( askerlik işine ) sıni şöyle bildirmektedir : 

teşebbüs etmişlerdir . Zaten yayılan Sovyet gizli polis şefi Yeşof, 
inkilabın bahanesi de bu idi . Har· son defa casusluk suçuyla tevkif 
biye Vezirliği 1915 tevellütlülerin edilen ecnebilerin masrafımn J.ıpon-
listesini yapmağa başlamıştır . ya ve Almanya tarafından verildi-

\ 

Liret r I= Rayşmark 

Frank « Fransız • 
Sterlin • ingiliz • 

,_ 

Dolar « Amerika • 
Frank « isviçre • 

Adana Tarım Okulu Di
rektörlüğünden : 

istekli çıkmadığından 20 - 11 -
936 tarihine kadar (10) gün müd· 
detle açık eksiltmesi uzatılan Adana 
Ziraat mektebi makinist kısmına alı
nacak Fireze makinesine yine istekli 
çıkmadığından (2490) sayılı kanun 
mucibince bir ay zarf mda pazarlık 
suretile satın alınacağından istekli 

olanların son pazarlık günü olan 14-
12- 936 pazartesi günü saat ( 14 ) 
de 0/ 0 7,5 teminat akçası veyahut 
mektubu ile mektepte toplanan ko 
misyona müracaatları ilan olunur . 
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Ad;ına Erkek Muallim 
mektebi direktörlüğün -
den : 

1- Okulumuzun talebe ihtiyacı 
iç in yerli mamulatından olmak üzere 

Ziraat bankası 
kumbaralarını 

Almakla para biriktirir ve ihti
yarlığınızda hem siz ve hem de ço- < 
cuklarınız refah ve saadet içinde ~~i 
yaşarsınız . ım 

aya 

J~dana Elektrik Türk Anonim Şirke~:: 
tınden : . lcri ı 

Radyo antenlerinin elektrik nakilleri üzerinden gelişi güzel çekildi!* ~ra 
son zamanlarda sık sık görülmektedir . Bu yüzden vukuu muhtemel hel- m 

1 hangi bir tehlikeden dolayı mes'uliytt kabul t:demiy~ceğimizden anteni Oto 
elektirik hatları üzerinden gerilmemesini: Bunların sağlam ve muntazJI' old 
yapılmasına itina olunmasını sayın halkın nazarı dikkatine arz ederiz. 

7581 4- 4 hal 
lnış 

------------------------=::'illlldoj 

D. Demiryolları Adana 
İşletmesinden : 

Tarsus istasyonunun arkasına 
mukavele!projesile şartname vt: plan 
Jarında gösterildiği veçhiJe yapıla
cak 4500 lira muhammen bedelli 

2 
1500 m Parke döşeme işi açık 

eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 7 / 12/36 pazartesi günü 
saat 10 da Adana işletme binasında 
yapılacakbr . 

Fenni şartname ve mukavele 
projeleri bedeli mukabilinde Mersin 
ve Tarsus istasyonlarile Adana Vez
nemizden alınabilir . 

Y ahrılacak muvakkat teminatı 

337 lira 50 kuruş olan ve mukavele 
tarihinden itibaren 45 gün zarfında 
ikmali matlup bulunan bu işe talip • 
olanların 2490 numaralı artırma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesaik 
ve Adana veznemize yatınlmış mu· 
vakkat teminat makbuzu ve ya Ban
ka teminat"mektubu ile saatmda ek· . 
si!tmede hazır bulunmaları. 7 555 
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Bunlar l·cbar·ı askerlı'k hı'zmetı'ne 300 çift kundura imaliyesinin 15-
ğini ileri sürmektedir. d 1 rlına ... ,.Llardır . 11- 936 dan itibaren 20 gün mü -

-" Yeşofun söylediğine göre, baş d k · ı k ld Bugece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

istikamet eczanedir 

Necid - Irak hududunda güm· etle e sı tmeye onu uğu. casuslar Rusyanın garp hududun-
rük tesı'satı yapılıyor. Küvet de d 2- Kati ihalenin 4-12-936 an değil, şark tarafından Mançur. 
bu işte mü~terektir . tarihinde cuma günü saat 15 te Kül. 

yaya ve oradan ]aponyaya kaçmış· ' 
Küveyt ile lbnissuud arasında )ardır. tür direktörlüğünde yapılacağı . 

günariik meseleleri hakkında bir an- 3 Nümune ve şeraiti görmek 

~ __ ..__ ______ _.... ________ __ 

!atma yapılmışbr. r-------------, istiyenlerin her gün için öğleden ev-
Irak hükumeti lrakm Ankarada- vel okul diyektörlüğüne ve ihale Kaçakçılar vatan 

hainidir ki mümesaili Naci Şevketi Bağdada TÜRK. 8 ÖZ i) günü de dipozitolarile birlikte te· 
çağırmışbr. fraka gelen bir Türle şekkül ıdecek komisyona vaktında 
baytar heyeti Arap atları satın ah- Gündelik siyasi gazete müracaatları. 7 542 19- 24 - 29- 4 
yorlar. -----------1 

Bahreynden gelen haberlere gö· 
re lngiltere Bura körfezindeki ema · 
retler araS1nda siyasi vaziyetlerini 
tesbit etmek ve muvasalat ve güm
rük iıleri münasebetlerinde anlaş
malar yapmak mabadile Ebişehir
de lngiliz baş konsolosu Favlin ri
yasetinde bir kongre yaptıracaktır. 
Resmi bir rapora göre Irak petrol 
şirketinin geçen" hafta ihracatı 8875 
tona balit olmuştu. Eski haftalarda 
vasati bin ton tutuyordu. Şimdiden 
IODra bir kat <taba artacağı anJa. 
pllyor. 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız post&masrafı 

zammedilir . 

2 - lıanlar için idareye müra-

1 

1---------------------------··--------·-------------------"-"._ 
Dahiliye Mütehassısı 

Doktor Refik Pekel 
Abidin paşa caddesindeki muayenehanesini Kızılay cad-

desinde merhum Doktor Süleyman· 
Sırrı nın sabık:muayenehanesine nakletmiş ve~hastalarım kabule baş· 

lamıştır . 
caat edilmelidir . ı 
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Umumi neşriyat müdiif11 

M. Bakşı 
Adana T ürksözü matbaa'I 


