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Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Vatani hempaları sonu tehlikeli Madride dün gece şidd t 
"" SANCAKTA ORFI iDARE 

Epeyce şiddetlendi devriyeler sokaklarda 
otomobillerle gezmektedirler 

zırhlı 

~--------~·------~~-

Hatayın istiklal bayramı geri kaldı 
. . Antakya : 9 [ Türksözü muha· 

bı~ınden ] - Bütün Sancakta bir 
asabiyet havası esmektedir. 

Hatayın istiklalini temin eden 
Cenevre zaferini çekemiyen vatani 
hempaları ve bir kısım Aleviler mut· 
:as.~I bir kargaşalık çıkarmak emeli· 
e oteyc bcrıye saldırmakta.:lırlar. 

Evvelki geceki hadise etrafınJa 
tahkikat devam etmektedir. 
• Çanacık mahallesindeki bütün 
fürkler Türk mümessilleri Başkanı 
Audiilgani Türkmene müracaat et 
tnişler ve Abdülgani Türkmen de 
rnaballi hükumete vaziyeti protesto 
etmiştir. 

Üç Tıirk yaralısı tedavi edilmek 
tcdir. Yaralanan Araplardan yar ısı 
tedavi için Halebe gönderilnıişlcr
dır 

yapılmaktadır · 
Bu havadis üzerine Suriye kabine 

si bir içtima yapmış ve Barden Fan 
de vezirlerle görüşmüştür . 

Hatay kargaşalığı olurken bütün 
Suriye şehirleri de Cenevre kararına 
karşı protesto ve grevler devam 
ediyor. 

Bu gün aldığım malumata göre 
Hatay bayramının ne ı~n yapıla: 
cağı henüz malum değildır. Evvela 
~~yrarnın ayın 10 unda yapıla.~ğı 
ılan edilmiş ve bilahare halk mumcs- Sumel"bank yeni merkez blnaamın ln•••tı ilerlemektedir. Reaml· 
.. :Heri ıb.,Ulllajı tar.f ndaa halka ~·· m1z tilıw11n bıugllnktl .....,....., _ _..,_r 
Ptlan bir teblitde bayramın 10 Ha
ziranda değil bir kaç gün sonra ya
pılacağı ve tayin edilecek günün bil· 
dirileceği iş'ar edilmişti. Ve bir ~a~ 
gün evuel de bayranun ayın 18 ıncı 
günü yapılmasına karar verildiği 
şayiası dolaşmakta idi. 

Kat'i olarak aldığım malumata 
göre bayram günü henüz malum de
ğildir. Ve bayramın belki de önü· 
müzdeki ay içinde yapılması mulc· 
tcmddir. 

Şam : 9 ( Hususi ) - f skende· 
runJan alınan haberler Türklerle 
Araplar arasında müsademeler oldu· 
tunu ve iki taraftan bir hayli mak 
tul ve mecruh düştüğünü bildiriyor. 

Antakya mmtakasında asayişin 
iade.si için giden askeri kuvvet örfi 
idare ilan etmiştir . Sokaklarda ve 
yollarda zırhlı otomobiller ve devri· 
yeler dola; maktadır . 

Doktor Şehbendere lskenderun · 
dan Sadık Maruftan gelen bir tel· 
graf ta oradaki çarpışmalar hakkında 
tafsilat verilmiştir . 

Antakya ve lskenderun da grev 

p 

Kamutay 
gurubunda 

A11kara: 9(Radyo) - :cümhuri
}'ct Halk partisinin dünkü toplantı 
"nda h · · ek" · k'l' B y Ş"k. .. ancıye v aletı ve ı ı a 
k~ ru Saracoğlu harici siyaset hak· 

tıda pa t' . h . . b r ıye ıza at vermıştır. 

"Üştü Aras bugün 
Ankara da 

ltfi ~tanbuı : 9 (Radyo) - Dış lş
buıü karurnız.,Tevfik Rüştü . Aras 
lar . n Ankaraya hareket ediyor-

Yc ~~ra : 9 (Radyo) - Harici 
~ Rüştü Aras yann sabah 

e olacaklardır. 1 

Sümer bankın • • 
mesaısı 

Bankanın umumi heyeti toplandı 
~~-------·--------~-

İktisad vekilimiz mesai programı 
hakkında izahat verdiler 

Ankara: 9 ( Radyo ) - Büyük 
Millet Meclisi Büdce ve iktisad en
cümenlerinden müı ekkeb Sümer 
bank heyeti umumiyesi bugün top· 
lanarak bankanın 1936 yılı faaliyet 
ve hesap devresine ai<l idare mec
lisi raporu ile planço kar ve zarar 
hesablarını tasvib etmiştir. 

Banka heyeti uınumiyesinden b~· 
yı zevat tarafından ileri sürülen m~ 
talaa ve tahminlere karşı ekonomı 
bakanı Bay Celil Bayer sanayi prog· 
ramımızın tatbikat neticclerile bu 
planın önümüzdeki yıllar içerisinde 
tatbik sahasına konulaca'I kısımları 
etrafında geniş izahat vermiştir. 

Büyük Millet meclisi büdce ve 
iktisad encümenleri ve divanı mu· 
hasebattan mürekkeb eJektr k işleri 
etiid dairesile maden tetkik ve ara· 
ma enstitüsü umumi heyetleri dün 
toplanarak bu iki daire~in fa.ali.yet
lerine aid raporlan tasvıbetmıştır. 

Rapordaki bazı parçalarda şöy· 

le dinilmektedir. . 
Milli endüstride daha genış 

ınikdarda temerküz hadisesi, bilhas
sa beş yıllık endüstri progra~ını_n 
tatbikinden sonra müşahede edılmış 
oll\cakhr. • b' 

Endüstriyel inkişafın zarurı - ır 
. . 1 ak memlekette endust· 

netıcesı o ar 
ride çalışan kotların mikdarı da art· 

maktadır. 
Yerli ham maddelerin yoğaltı· 

mında bariz bir fazlalık görülmek· 

tedir. 
Milli fabrikalar mamullerindeki 
fiyat terfiine rağmen, fabrikalı· 

Bay Celll Bayer 

ra. piyasadan vaki olan siparişlerin 
mıkdarı ehemmiyetli nisbetlerde art
mıştır. 

Pamuklu fabrikalarımızın satış· 
lan çok müsaid bir hava içinde de
vam etmiştir. 

1936 da piyasaya ayakkabı sa· 
taşları bir yıl önceye göre yüzde 43 
artmıştır. 

1936 sonunda sivil kundura fab· 
Jikamız azami randımanla çalıştığı 
halde 1937 yılına takriben 25 bin 
çiftlik bir sipaı İş devretmek mecbu. 
riyetinde kalmıştır. Tam randımanla 
çalıştığı halde siparişleri karşılamata 
yctişemiyen lzmit kağat ve karton 
fabrikasna yeni tesisat ilave oluna· 
caktır. 

Cebelüttarık boğazında meçhul harp gemileri 
topçu düellosu yaptılar 

Gecenin karanlığında çarpışan gemi
leri teşhis kabil olmadı 

Doyçland hadisesine aid yeni malumat 

Paris : 9 (Radyo) - Paris Su. 
var gazetesinin Valaıısiya muhabiri 
Doyçland kruvazarunu bombalayan 
tayyare filosu kumandanı Yüıbnşı 

Veısezls ile konuşarak tay)arecile. 
rin milliyetleri hakkında malumat is 
temiş, yiizbaşı da cevaben 1:-unların 
hepsınin ltalyan olduğunu scylemiş 
tir. Muhabirııı dıger sualleıine cevaı 
veren yüzbaşı, tayyarelerin bir ta· 
ras~ud uçuşu yapmak üzere lbiza ü 
zerine giltıkleri, orada Doyçlandm, 

üzerine ateş açtığını ve kendılerinin 
de hücuma geçtıkl~rini anlatmış· 

br . 

ıJı..rııpııılu dectı kodttsu hata bitmıyen Doyçlaııd zırkıuı 

Nevyork: 9 (Radyo) - lspan· 
ya sefiri dün hariciye nezaretine gi-
4erek bahri kontrol meseleleri üze . 
rmde konuım-'u yapcmfbr. 

Madrid: 9 (Radyo) Madrid 
yeniden şiddetle bombardman edil· 
miştir. Şehrin bir kısmı daha harap 
olmu_ştur. 

Bombardman 7 dakika sürmüş· 
tür . 

Cebelüttarık : 9 (Radyo) - Ge
ce yarısını 40 geçe Cebclüttank bo. 
ğazında müdhiş bir topçu düellosu 
oldu. Karanlık olduğu için düellonun 
kimler arasında olduğu anlaşılamadı. 
Top sesleri arasında sahaha kadar 
harp gemilerini .projektörleri denizi 
taramakta idi. 

Londra : 9 (Radyo) - Royter 
muhabiri bildiriyor : 

lngiliz Harbiye Nazırı Avam ka
marasında, geçenlerde ispanya sa
hillerinde hasara uğrayan Hunter 

t~rp:dos~ ~ad isesi dolayı~~ıe. ~ ranko \ 
hukumetınm protesto edıldıA-mi ve 
tazminat istendiğini söylemiştir. 

Valamiya · 9 (Radyo) Doyç 
f andı bcmbardman eden tayyarele-
rin pilotlarının ecnebi olduğu hak· 
kındaki şayiaları hükumet red et
mektedir. 

Cebelüttank: 9 (Radyo) - Is-

Türk- Bulgar 
Demiryolları delegeleri 
arasında konuşmalar 

lstanbul : 9 (Radyo) - Türk ve 
Bulgar trenlerindeki navlun ve ser· 
vis tarifelerinin birleştirilmesi işleri· 
le u~raşma~ üzere Türk ve Bulgar 
demıryolu ıdareleri delegelerinden 
mürekkep bir komisyon dün Sirke· 
cide toplantılarına başlamıştır. 

k 

Şekip Arslan ve Cabiri nihayet 
Şam'a geldiler 

Demirgömlekliler teşki· 
ıatı haıa dağılmamış 

~~-------·~------~-
KONT DÖ MARTEL AY iÇiNDE GELiYOR 

Şam : 9 ( Husususi ) - Beruda 

iel~iğini bildirdiğim Emir Şekib Ars
lan ı!e Ihsan Cabiri geçen gün Şanıa 
geldı ve Dcmirgömleklilerle izcilerin 
de dahil olduğu kalabalık bir heyet 
tarafından kaşılandı. Nutuklar söy· 
lendikten sonra misafirler Reisi 

. Sümer bank, Karabük demir ve 
~elık fabrikaları da dahil olmak 
uzere 1939 yaşlannda beş yıllık 

~~ograrnın derpiş ettiği müddetler 
ıçınd~ kendisine mevdu vazifeyi ba. 
şarabılmek ümidindedir. 

1938 yılında muhtelif ecnebi 
memlekdlcre yeniden 43 talebe -
derilmiıtir. gon-

Cumhuru ziyaret ettiler. 
Elcczirede Resülayın caddesinde 

zatur, ey vebasın~an 12 kişi ölmüş 
ve sıhhi tedbirler alınmıştır. Sıhhiye 

~üdürünede geçmiştir. Ba~ka ha
dıse olmamıştır. 

Lübnan Reisi Cumhuru . . . . . P . sergıyı 
zıyaret ıçın anse gitmişt' O d 

b
. ır. ra a 
ır ay kalacak ve Fransa h-k.. . . . . f u ume 

tının mısa iri olacaktır. Üstad Emil 
~dde. orada muahedenin testiki gibi 
ışlen de takib edecektir, 

Kont Dö Martel orada kendisini 
karşılayıp bir kaç gün sonra Beruda 
dönecektir. 

Kont Dö Martclin detiıeceti 
haberi dojTu delildir. Y akmd. Pa
riaten Beruda selecektir. 

panyol milliyetçilerinden 200 kişilik 
bir gurup lngiliz memurlannm hi· 
mayesinde lngiliz hakimiyeti altm· 
daki topraklara hareket etmitlerdir. 

Cebelüttank: 9 (Radyo) - iki 
asi krevazörü hükiimet sahillerini 
bombardıman etmiş ve neticede hü· 
kumet harb gemilerinin ateşi üzeri· 
ne uıaklaşmışbr. 

İngiltere 

İki büyük vapur yapacak 

Londra : 9 ( Radyo ) - Jngirız 
hükumeti iki büyük vopur yapacak· 
tır . Dominyonlar masrafa iştirak 
etmedikleri takdirde hükumet bu 
Transanlantikleri kendi hesabına in· 
şa ettirecektir . 

Eden merkezi Avrupa 
seyahatına mı çıkıyor? 

Londra 9: (Radyo) - İngiliz ha· 
riciye vekili Bay Edenin bir merke. 
zi Avrupa seyahatına çıkacatı söy· 
lenmektedir. 

Fransada 

Kabiliyete göre askerlik 

Paris : 9 (Radyo) - Milli Mü· 
dafa Ba~anhğımn bir teblitüıe röre 
her ncvı efrad seçilerek kendi ıah· 
şi kabiliyetlerine göre smıflara ay· 
nlacaktır. 

Beynelmilel mesai 
bürosu toplandı 

Cenevre : 9 (Radyo) - Bey· 
nelmilel mesai bürosu toplanmlf bu
lunmaktadır. 

Beynelmilel meseleleri üzerinde 
müzakeı eler yapacaklardır. 

Haile Selisiye 

Londra : 9 (Radyo) - tWe 
Scliliye Kembriç ünivenitui fahri 
azilıtma kabul edilmit bWumNk..... 
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Cihan ekonomi kongresinin teklif eri 

Harp tehlikesi k('lr · Sulhseverler , sıı lh l 1ıh ln .te nasıl çalı· 
kuları ortaya çıktıkça şıl rlığını g örmek iç in Atatü r k mem lake. 
yer yer zaman zama:ı tını tetkik ede!ı lll rler • Medeniye~! k uran 
sulh tf'şebbüsleri te;ki Türk.er, bu~Un de medeniyeti kl~ rtarmak 
!atları da harekete ge- için güzel bi r ö rnek olmuşlardı r • 1 

I 

e k r 
Iiyor · •----------ıFırınlardan 806 kilo ı 

Ruzvelt s ul h uğıunda Lü}i.k le Avrupada faaliyete geçe: iıu teşek 

şebbüse hazırlanmak için kutup ka · 1 küllerin bir fayda sı ol acııktır . ekmeK top landı 
şifi kaptan Birte konferansla r verdi Zaten millellr rde umumi efkar 
rip birl eşik Hükümetler de teşebbüs 

1 
onlarla beraoerdir . Ve a.;;ıf i~i l..o. 

lehinde rey kazanmaf;a a'ı~ırkt:n layla~tıracak olan da budur . 

Avrupada da bir kımıldama oldu . Akv;;ın Cemiyet, de bar•ş uğ · 

Dünyanın her tarafında işler bo runda çalışmak istedıği ni son top· 
zuk olmakla beraber asıl h:ıstalığın lantılarında göstermiştir . 
Avrupada olduğu itirat edilerek bu Cihan sulh severleri sulh lehinde 
hastalığı teşhis etmeğe çabalıyorlar. nasıl çalışıldığını görmek için Ata · 

Sulh lehinde bir kadınl arın bir türk Türkiyesini tedkik edebili rler . 

dı: gençlerin olmak üzere iki büyük Medeniyeti kuran Türkler bu 
teşekkül vardır . G ençlerde yine gün de medeniyP-ti kurtarmak için 
( sulhçu kadınlar ) toplanmış öteye g üzel bir örnek olmuşla rdır . 

beriye baş vurmuşlardı . M. Bakı:ıı 
Bir kaç gün evvel de sulh işle. 

rini konuşmak için ilim adamları 
toplandılar . 

Avrupa ekonomik kooperas. 
yon kongresi bir çok mılletler ta· 
nınmış alimleri siyasa ve ekonomi l 
adamlarını bir arada topladı ve has. 
bihaller yaptı. 

Sulhu korumak ve dünyanın 
kalkınmasına bir çare bulmak için 
iki türlü teklif yapıldı. 

Raporun birinde evvela siyasal 
hal suretleri teklif ediliyor ve sulh 
sever blokların teşekkülü teşvik edi 
liyordu. 

Asıl ikinci rapor kongrenin tek
nik salahiyetine göre yazılmıştı. Bu 
raporda ekonomik çareler sırala· 

nıyordu. 

iktisadi münasebetlerin tanzimi 
suretile cihan milletleri arasında bir 
yaklaşma temini teklif ediliyordu. 

Bulunan tedbirler başlıca şun. 
!ardır: 

1- Mubadelenirı ser bestisi 
2- Paranın istikrarı 

3- ilk maddeler tedarikinin ko. 
laylaştırılması 

4- Rekabeti bırakıp ekonomi 

barışı yapılması 

Bunların vazih , mukni esbabı 
m.ıcibeleri de sayılıyor. Ve bu işlere 

büıün dünya milletlerin in l:ep birlikte 
çalışması gerekliği öne sürülüyor. 

Dahilde rejimi ne o lursa olsun 
bütün m.lletler dünyanın gid işinden 

endişe içindedir. 

( 5iyasi , mali , nakdi içtımai ) 
kongreler k urulu;ı elbirligiyle çalış· 
mak için bir çok kararlar verilmiş, 

tedbirler alınmış isr de bu kongre· 
!er milietleri endişeden kurtar~ ma 

Cenub 
hududunda 
kaçakcılık 
meseleleri 

Kaçakçılığı önlemek için 
yegane çare nedir? 

Gaziantep: 8 Mayıs ( Hususi 
muhabirimiz yazıyor) · Kaçakcılı· 

ğm milli serveti kemiren mel'un bir 
mikrop olduğunu söylemeğe hacet 
görmüyoruz. Filhakika, lstanbul hü· 
kümetinin ihmal ve lakavdisi yüzün
den memleketimize de girerek daha 
zicade cenub hududlarımızda siraye- ' 
tini artıran bu mel'anet ulusal serve
timizi darbelemekle kalmamış, sos. 
yal ve tecisel sahalarda da önemli 
rahneler açmıştır. 

Saltanattan intikal eden her kö 
ti: lüğü gidermeğe ve memleketi iyi· 
ye çevirmeğe çalışan cumhuriyet hü· 
kümeli kaçakcılıkla da esaslı müca· 
deleye girişmiş ve bu hususta bü· 
yük fedakarlıklar ihtiyarile yerinde 
ve s· kı tedbirler it tiha~ eylemi5tir. 

Bu cüml"den o!d. a~ 932 de 
1918 sı.yılı kdçakçı lık ;.,,.,unu neş· 

redilm i ş ~e lıu kanun a'ıkamına tev
fiken ihd;:ıs olunan ask<.>ri ve ad li ih· 
tisas mahkemeleri bu iş:e Jğraşanla· 

r ı a ğırcnala ra çarptırm ı ~ • ır. Güm 
rü'.c mu~afaza teşkilatıma genişle
tilmesinden ise yine büyük faydalar 
görül müştü •. 

Alınan tedbirler bu.ı!ardan iba· 
mıştır • ret de değildır. Pı.dişahcılan rı, krn· 

Şimdi topl~nan kongre ' ütün iş· dileri birer kaçakcı olmak itibarile 
ler birbirine bağ l ı oldugundan bun. himaye ve ın usamaha ettikle ri ve 
!arın ayrı ayrı değil toplu bir suret · j ha tta böyle teşvik eyledikleri !ı alka 
te ve umumi bir kong rede konuşul . 1 kaça ·cılığırı maddi, manevi zararia· 

masını teklif ediyor· rı açık ve muhayyer şeki lde anlatı l · 
Artık rekabeti , l"goistliğı in· 1 mı ş, diğer tarafta rı üzerinde kaçak

zivayı , tecerrüdü bırakıp hep bır· cı !ık yapılan eşyay ı memleketimizde 

li~te çare~er bu~~p hep . ~ir li kte tat · 1 yetiştırme çareleri aranmış ve münı. 
bık etmelı ve dunyada ılımden , fen · kün ol a nların tatbikine geçilm i ştir. 

den bütün teknik vasıta l ardan istifa· Kanun, m? hkemeler ve teşkilat· 

de ederek mahsul bolluğu , iş bollu. • tan azami fayda görüldüğünde şiip · 
ğu temin etmeli , her şeyden evvel he yoktur. Bu müessirler, kaçakçılı· 

geçim meselesini halletmeli . Ondan ğı düne nazaran % 60 ve hatta 70 
sonra sulh kendi kendine gelir diyor· azaltmıştır. Bu cihet rakamlarla sa· 

1 bittır. Nitekim kafile kaçakçılığına ar. 

Kongrenin istediği ya pılacak mı 
bunu zaman gösterecektir . Verdiği 

öğütler iyidir . F aknt banş lehinde, 
insaniyet lehinde şahsi fedakarlıkla r 

ister • 

Sulh lehinde fedaicarane çalış· 
mak zihniyeti henüz Avrupada yok 

tur . Fakat her gün bir türlüsü ufuk
ları karartan harp tehlikeleri belki 

Avrupalıları dünya tamakarlığından, 
ölçüsüz ihtiraslardan kurtarıp mede· 

niyeti İnsanlığı uçurum kenarından 

geri çevirir . Her halde Amerikada. ı 

kalmamış nazarile bakılabil i r. 
Cenub hududları mız üzerindeki 

askeri mahkemelerin iki sene müd · 
detle daha bırakıldıklarına gcire ar· 
takalan kısım da ortadan kalkacak· 
tır. 

Ancak, bu aralıkta bilhassa yerli 
fabrika ların çoğalışının ve bazı eşya 
fiatlarının ucuzlatılmış bulunmasının 
amil olduğunu hemen söylememiz 

lazımdıı. iddiamız, geçmişteki misal· 
ferle sabittir. Bundan ü,,: sene evve. 
lisıne kadar büyük mikyasta yapıla· 
gelen şeker, tuz, kibrit ve rakı ka· 

Belediyece kabul e<lilt>n formül 
harici onlardan ~kmek yapan ve 
hamur ha linde ve noksan ekmek çı· 
karan şehrıınizdcki şirket firırıların· 
dan, Bdedıye 806 kilo ekmek top· 
! a ttırmıştır . Bunların bir kısmı da 
tartısızdır . Belediye baştabibinin 
verdiği rapor üzerine bu ekmekler 
dün imha ettirilmiş tir . 

Şehrimiz Belediyesi yolsuz hare· 
ket erlen fırıncılar hakkında ceza 
tayin edes:ektir . 

übnan 
Cümhur 

Reisi 
Dün şehrimizden geçti 

Dün Lübnan Cümhur Reisi Bay 
Emil Edda Toro~ ekspresiyle şehri
mizden !stanbula geçmiştir. Lübnan 
Cümhur reisinin tefakatinde Lübnan 
Maarif Nazırı da vardır. 

Bay Emil Cenevreye gitmekte
dir. Lübnan Cümhur Reisi şehrimiz 
garında Vali Bay Tevfik Hadi, Bay. 
sal, Jandarma Kumandanı Bay Nec 
meddin Tuncer ve Emniy~t Jirektö 
rü Neemeddirı Akğül tarafından kar
şılanmış ve uğurlanmıştır. 

Borsad _ı satışlar 

Şehrimiz borsasında dün yaptı
ğımız tedkikatta satışların gittikçe 
hararetlenmekte olduğunu müşahade 
ettik . 

Buğd • .yırı kilosu 2. 7 5 , arpanın 
ilosu 2,75 ve parlak pamuğun da 

kilosu 3'1,50 Kuruştan aıınıp satıl · 

maktadır . 
Piyasada tereffü ümit edilebilir . 

Havalar ptk mütehavvil, . 
grı[:> yapıyor 

Dün ş~luimizde hararet derece
si S3ııtigıat 32,9 du . Oldukça kuv
vetli bir rü ~gar sabahtan gP.ce yan. 
sına kadar de vam etmişti r . 

Artık şdıirde g eceleride haval:ır 
pek buna ltıc ı o,makta ve a çık hava · 
d~ yatmak ihtiyacı hıssedilmekte· 

dir . Fakat sabaha k ıırşı hissedil · 
mektedir . Fakat sabaha karşı his · 
sedilir bir serinlik ol maktadır . Gün· 
düzl !ri bunaltı sıca k l a r ter yapmak· 
ta ve rüzgar net icesinde çok kimse· 
fer gribe tutulmaktadırlar . 

çakcılığı hiç kalmamış gibidir. Çün
kü, bu mevada aid fiyatlar ucuzlatıl
mış ve Suriyedeki fiyata verilmeğe
başlanm•ştır. 

Ohal de üzerinde kaçakcılık ya· 
pılmakta olan eşya fiatları ucuzla· 
tıldığı takdirde bunlar da maziye ka · 
nşmış olacaktır. Çünkü maddi bir 
istifade temin edemiyeccğini anlıya_ 
cak olan kaçakçı hayatını beyhude 
yere tehlikeye atamıyacaktır. 

Mamafih, hükümetimizin bu husu· 
su önemle düşündüğü ve hatta ya· 
kında tatbike ve faaliyet sahasına 
atılacak !kısımlar oldugunu memnu
niyetle öğrenmekteyiz. 

TOKSQY 

• r • • 
nomısı ek 

Son bir ay ık "hracatta 627,252 
lira fazlalık var 
----·•4••··---

Şehrimiz Ticaret Odasından a]. 
dığımız istatisti klere göre Mayıs ı 
9j7 ayındaki ihracatımızda 627,252 , 
liralık bir fazlalık müşahede edil· 

mektedir. Geçen bir ay içinde 569 
477 liralık ithalat ve 1,196,728 li· 
ralık da ihracat yapılmıştır. 

ihracattan ithalat tenzil edildik 
ten sonra 627252 lira fazlalık gö· 
ze çarpıyor. 

Şehrimize Mayıs 937 iptidasın · 
dan sonuna kadar idhal edilen baş
lıca maddeler şunlardır : 

52590 liralık ziraat alatı, 5725 
liralık benzin, 3882 liralık çimento, 
8661 liralık gaz, 4150 liralık hur
devat, 4152 liralık kahve, 4150 lira- 1 

Deniz ve hava 
müsteşarı 

Şehrimizden Diyarbckire 
geçti 

Deniz ve lıava müsteşarı bay Sa 
dullah dün Mersinden şehrimize gel 
miş ve Diyarbekire hareket etmiş· 

tir . 
Müsteşarın , hava meydanları 

işini yakından tedkik maksadiyle 
doğu vilayetlerimize gitti sanılmak
tadır . 

Mekteplerde 
Sözlü imtihanlar 

Şehrimız orta okullarında , söz· 
lüye kalan ta lebelerin im • ihanları 
devam etme ;tedir . 

1 

imtihanlar 19 Haziranda niha· 
yet bulacaktır . 

Gelenler - gidenler 

~iird say -• ı oay Hulki Anka 
r::.dan şehrimıze gel miş ve Siirde 
gitmiştir . 

* * * 
inhisarlar ınüfrt t i şi Bay Suphi 

ve Bay Fettah lstanbuldan şrh rimi 
ze gelmişler ve bir müddet kaldıktan 
S('lrı ra Di yarbı·k i r~ han ket rtm iş l e r
dir . 

Ziraat vekaleti müfettişi ba y 

Şükrü dün lslahiycd•n şehrimize gel· 
miş v ~ Mersine geçmiştir . 1 

Baytar faaliyeti 

Bazı hayvana lta ta bak ve şap 
hastalıkları çıktığından , merkez mü. 
cadele baytarı bay Ali Rıza dün 
bölgelere çıkmıştır . 

Sırt hamallığı 

Bir ağustosta kaldırılacak 

Sırt hamallığının bir ağustos 937 
den itibaren kaldııılması için , alaka· 
dar maka'Illarca İcab eden tedbirler 
alınmaktadır . 

Borsa komiseri 

lık kanaviçe, 2526 liralık kösele, 
26956 l i ralık yerli mrnsucat, 3875 
liralık makine parçası, 21387 liralık 
ecnebi mensucat, 899 liralık makine 
yağı, 175315 liralık şeker ve 54459 
liralık ta sair maddelerdir. 

lhracıta gelince ; 138467 lira· 
lık pamuk, 6116 liralık ıskarta pa
muk, 6821 liralık pamuk çiğidi, 

24,332 liralık çiğit küsbcsi, 78914 
liralık çiğit yağı. 3546 liralık arpa, 
2788 liralık buğday, 541 liralık yu 

laf, 11022 liralık un, 2155 liralik 
~usam, 424690 liralık iplik, 120, 100 
liralık bez, 901 l iralık yün, ve 3234 
liralık barsak ve 304110 liralık muh. ı 
telif maddeler ihracatıdır. 

Tuzla mıntakasına 
çok dolu yağdı 

Mahsulat zarar gördü 

Haber aldığımıza göre~ Tuzla 
N ~hiyesine bir kaç gün evvel şid

detli dolu yağmıştır. Bu yüzden mah· 
sulat çok zarara uğramıştır. 

Bay Tayfur Sökmen 

Antalya saylavı Bay Tayfur 
Sökmen dün şehrir:ıize gelmiştir. 

İstik!al harbi 
malullerine 

Para mükafatı 
• 

Ankaradan aldığımız haberlere 
göre; Kamutay biitçe encümeni İs. 
t iki al harbi malülleı ine para mükatı 
veril.nesi hakkında h~kümetin tek

lif etmiş olduğu kanun projesinin 
incelenmesini bitirmiş ve projeyi hü 

küme<İn feklifi cçhile aynen kabul 
etmişti r. 

1 
ı 

1 

Köylü sigaraları 
meselesi 

·- ı 
Köylü sigaralarının kasabalarda 

satışına aid dünkü nüshamızda çı. 

kan haberi tasrih maı:zadiyle şehri
miz inhisarlar başmüdürlüğünün ga . 

zetemize dün gönderdiği y ,zıyı ay· 

nen alıyoruz: 

Sı.yın gasetenizin 9 Haziran 

937 tarihli nüshasının 8 inci sütcl'lun· 

da (Köylü sigaraları kazalarımızda 
satılacak) başlığı altında Adana 

başm!idüriyetinin yaptığı teklifle köy 
mamulatmın Adana, Mersin hariç · 

kasabalarda satışa çıkarıldığı yazıl· 
maktadır. 

Kasabalara Köylü sigaralarının 
verilmesi inhisarlar umumi müdürlüğü 
nün geçen senedenberi yaptığı tah. 
kikata müstenid olup peyderpey 

tatbikine e Yıir verilmektedir. Adana 
bölgesindeki yeni vaziyet de bu şe· 

kilde olmuştur. Keyfiyetin bu suret. 
Şehrimiz Borsa komiseri Kadri le tavzihini rica eder, saygılarımı su. 

Kürkçüye bir 1y mezuniyet verilmiş· , nanın. - Adana inhisarlar başmü· 
tir . 1 dürü Sırn 

10 Haziran 

Ziyaret masasında 
s 

Filadelfiyalı , meşhur Amerik!~ 
milyonerlerinden Dikney • ~ir 
mezden önce hazırladığı 1( 

vasiyrtname mucibince , bütün ıeD· •sı h 
ginliğini bir tek hafidi ile , aşçıs10\ tler 
bahçivanına ve bir profesöre terke ~ b 
miştir . Fakat vasiyetnamede fi Ç 
şart yazılıdır : . llhn 

Dikneyin varisleri her yıl bir 1f 'lala 
yafet tertib ederek zenginin doğuJ!I 'lpıJa , 
gününü kutl a) acaklardır . KutlaıııJ t:c 
gününde , zenginin iskeleti ; muh~· l~'}• 
fa...a edilmekte olduğu yerinden 

310 •tı bı 
. o· 

nıp sofraya konacak ve bira ıçed 
ler yeyip içerken iskelet de ora ' 
bulunacaktır . 

Zenginin ölümünden sonra ilk lon 
ziyafet geçenlerde tertib edilmiş ~e. 
vasiyetrame ahkamı mucibince ıeD rfır 
girıin iskeleti sofraya konulmuşturf: 1 ın 
Fakat korkunç bir vaziyet olan so S 
rada hic kimse bir tek laf konu~· 

.. d•k 
mamış ve alelade yemekler yen 1 • •ssı 
ten sonra heı kes ikrah ederek uzak 

laşmıştır . 1 i 
ıre 

Buda bir &det :: .. 
btJ',.Yu 

lsviçrenin Glarus kantonunda d ca 
lunan delikanlılar sevgilileri öııiin .

1
e ıni~ 

dize gelmeK mecburiyetinde değ~· •aloıt 
!erdir . Kızların ayaklarına düşıtıU' p 
yorlar . ıalon 

Adet üzere , içerisinde bir tek zait 
giil bulunan bir saksı getiriyorlar ~r ddit 
sevgilinin penceresinin kenarına ı..o· ıaşla 
yarak neticeyi bekliyorlar . ral ' ı 

Kız , çiçeği alırsa ," Evet mu'I•· Dvsk: 
fakat ediyorum manasına geliyor· ıabil 

Fakat ciçeği soluncaya kadar orad• 
bırakırsa , delikanlının , aşkını baŞ~1 
bir kıza arzetmesi lazımgeldiği arıl•' ~ev 
şılmaktadır . r•os 

nie 
57 Mektep de"l•tlren çocuıı • ., te tc 

Dünyada en çok mektepler de· ~ 
ğiştiren çocuğun Amerikada ofduğtl' il 
nu biliyor musunuz? 13 yaşıııda b~ '~lo 

h·b'oıO lunan ve bir cambazhane sa ı ı teın 
kızı olan Ciyun Hank, bugüne kadar 

tam 57 mektep değiştirmiştir. 

Bu çocuk camb:ızlık mı yapıyor· 
Tahsil m: ediyor dı!rsiniz? . 

d Ş. ah 
Bu 57 mektebin hl'psi e ıııı 

Amerikad değil, Meksika ve Karı3' 
dadadır. 

Orl)lnal bir balayı 

Homal Lumis isminde Anıerı· 

kalı bir üniversite talebesi zengin 
bir Amerikalının Lanra İ3minde genç 

kıyzıyle evlenmiştir, Fakat evlenrııe1: ldi 
nin ikinci günü kız kocasından aY'1 Y 

t' •ıyo 
mak için mahkemeye muracaat e ı~ı 

miştir. Çünkü erkek, balayı günleri· lraııı 
ne başlamak üzere, yeni gelinle git: ni 
tiği bir drniz sahil indeki otelin oda 

1. in 
sına kap:ınmış ve burada (Bir de 10 Yor 
hatıa defteri) namındaki kitabı oku' 

mağa başl8mıştır. l ne 
Bu kitabı kendisi okuyup bitir 1 r. 

dikten sonra geline de okumasını • 
tavsiye ederek okutan erkek, her e'I' 

lerıen çiftlerin başından geçen se· kek 
vinmek hareketlerine t şebbüs dl 
nıe ıniş ve gelinin gözlerini yol 

1 
r 

bırakmıştır. tün 
Bunun için gelin, mahkemeye 

müracaat ederek şikayet atmiŞ ~e ıı 
1 onu ayrılık kararı a mı~tır. 

_.,......._ _,,.,, d~ 
--....---.-=-e-w' .....----- .., 

Azılı bir hırsız 
tutuldu 

ben, 
d,, 
Şey 

kal ı 
de 

Koyunevi köyünden ( Kozanı~ ). 

Muhtar lbrahim ile Hacının diikk~~i tar 
k· rdııv !arını delmek ve kapısının ı 1 • Yel 

11 Men 
kıramk eşyalarını çalan Musu u 1 nıı 

teş köyünden Osman oğlu ~h~:c bil 
Kaymak , çaldığı eşyalarla bıı h 
yakalanmıştır . 
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!,ltt BAHiSLERi 

ovyetlerin yeni bir hava devi 
Kasabalarda 

Elektrik istihlak resmi 
muafiyetleri 

Ceyhanda 
Belediye çok çalı
şıyor ve muvaffak 

oluyor 

Asri sinemada 
v (6) 

Sovyet havacılığındaki son inkişaf 

l<abilisevk balonlar nakil vası· ) 
ıh . ' ı I aysıyetiyle, pek yakında, Sov· 
k er .birliğinin geniş arazisinde bü-

bır tatbik sahası bulunacaktır. 
Çarlık Rusyasında kabilisevk 

lo~ İnşaatı mevcut değildi; harb 
arına doğru ı ievsk fabrikasında 

. ılan tecrübelerde muvaffakiyetli 
tıceier vermemişti. O zamaular, 
sy;:ıdn ekseriy. tle Frcınsız ınrmu-

1 bir kaç balon vardı ki bunlarda 
re ve kabiliyetsizlik zı'.lzünden ha· 
olmuş vaziyette idi. 
Sovyetler birliğine kabilisevk 

!onlar inşaatının inkişafı, 19'.:SO 
e. inde baş ?anmıştır. ilk seneler 
fında yabancı nıüt('has,,ıslaıın yar· 
ına ihtiyaç hissedilmiş ise "de ha· 
Sovyetler birliği kendi bafonla· 

1 münhasıran kendi genç nıüte· 
sısları vasıtasile inşa etmektedir. 
Tamamiyle metalik balonlar in-

1 İçin yapılmakta olan tecrübe. 
c büyük ehemmiyet verilmekte ve 
Yük masraflar edinmektedir. Ay· 
.' Tsiolkovski tipi hava gemile· 
;n Yanında, pas tutmıyan çelikten 
0 n İnşaatı da yapılmaktadır. 
I Pek yakında, Sovyet kabilisevk 
onları, Mobkovayı memleketin 
~ rrıeıkz1erine bağlıyacak müte· 
dıt hava yollarında kullanıJm.ıığa 
şlanacaktır. Hassatan pek yakında 
l'ın rnühim endüstı i merkezi Seerd· 

vsk'u Moskovaya rapteden yol 
hilisevk balonlarla işletilmeğe açı· 

ktır. 
Son seneler içindt" Sovyet kabi · 

evk bafonlan, Moskova • Kiov, 
oskova • Kazan ve Moskova • Ar· 
njel gibi mühim ve büyük tecrübe 
tetkik uçuşları yapılmıştış. 
" y _ 6 ,, kabilisevk balonu 
ila 45 saat havada katmış gerek 

lonun ve gerek mürettebatının mÜ· 
ınmelliğini ispat eylemiştir. 

Sovyet baloncuları arasında, Pan 
v, Domin, Pomorantsov, Linngu
v ve Gudovantsov vesaire gibi ka
liyetlerini bir çok uçuşlarla ispat 
ıniş mükemmel kumandaıı!ar mev
ttur. 
Bunların hepsi, yüksek tahsil 

.. rınüş ve bu iş için yetiştirilmiş ka· 
liyetli gençlerdir. 

Sovyet kabilisevk balonlarının 

bütün kumandanları, bu~l~nn -~ua
vinleri ve pilotların ekserısı. muhen-

distir. 
Bunlar, mühendislik tahsillerini 

bitirdikten sonra, Moskova civa~ın
daki Pilotai yüksek mektebine gıre· 
bilmekte ve buradaki kursları da 

bitirmektedir . 
Bu yüksek mektebin yanında, 

bı·r havacılık mektebi daha 
ayrıca . 
vardır ki bu mektep de pılot mua· 
vinleri yetiştirmektedir. 

Sovyet kabilisevk balonları p~
)otları ve makinistleri arasında bır 
çok da kadın vardır. Bunlardan Ve· 
ra Miticgina, balonu yalnız ~aşına 
idare edebilecek biıinci sınıf pılottur. 

Son seneler zarfında, mekteb 
kabilisev~ balonlarında bjr çok en· , 

teresan tecrübalerde bul~n~uştur. 
Bu tecrübelerden alınan muhım ne-

ticeler, kabilisevk ba~on ha~a yolla-
. l mesı"nde genış tatbık ~abası 

rının ış e 
bulunacaktır. Bu meyanda, uçuş es· 

d karbürad alma, volcu bin-
nasın a d "h' 
d

. • .. ire gibi cid en mu ım 
ırme ve .-

1 1 Vardır Pilotların serbest 
0 an an · . 
uçuş talimlerine de büyük ehemmı-
yet verilmiştir. Muhtelif büyüklük· 
)erde yuvarlak balonlarla yapılan 

bu uçuşlarda bir çok pilotlar, dünya 
rekorlarına yakın netice er almıştır. 

Sovyetler birliği dahilinde hai. 
am ve saire gibi gazların da mev· 

cudiyeti, Sovyet kabiliıevk balon 
endüstrisinin kolayca ve tehlikesiz 

inkişafına büyük yardımda bulun
maktadır. 

~~--------·------~~-

Çifçi Birliğinden: 
Önümüzdeki yıl Sune haşeresi

nin hububatımız için büyük bir teh 
like teşkil edeceği anlaşılmakta ol
duğundan buna karşı Birliğimizce 
erken yetişen tohumluk buğday te· 
dariki düşünülmektedir . 

Arzu eden Çifçilerimizin bir haf· 
taya kadar Birliğimize müracaa~ 
ederek ihtiyaçlarını kaydettirmelerı 
ilan olunur. 

Elektrik ve hava gazı istihlak 
resmine dair olan kanunun .. G,, fık-

rasının tefsiri hakkındaki hükumetin 

teklifi kamutayın alakalı encümenle

rinden geçmiş ve ruzn~meye alın
mıştır. Hükumd bu tefsir talebi il~ 

nüfusu on bine kadar olan kasaba. 

larda resimden istisna edilen elektrik 

sarfiyatının şu mu 1 dairesinin tayinini 
isteıfü:kte idi. Bunun üzerine aşagı· 

da ki tefsir kararı kabul edilmiştir. 

2442 sayıl ı ka ıunun birinci 
maddesinin " G ,, f ı krasın<la is

tihlak resminden istisna edildildiği 

(nüfusu on bine kadar olan kasaba-

lardaki elektrik sarfiyatı) cümlesi 
mezkur maddenin (D) fıkrası hükmü 

ve resme tabi bir mahalrteki umumi 

şebekeden alman ceryan har İç ol

mak üzre ııüfusu on bine kadar olan 
yerlerde gerek halkın, gerek sınai 

müessesrlerin tenviratında sarf ettik· 
leri veya muharrik kuvvet olarak 

istiklak eyledikleri elektrik istihdaf 
etmektedir. 

Adliye tayinleri 

Adana hakim muavinligine Bolu 

icra memuru Bayan Hatice tayin 
edilmiştir. 

* 
Ceyhan lcra memur muavinliği

ne Lice mahkemesi başkatibi Reşat 
Bingöl tayin edilmiştir. 

Zabıtada: 

Bıçakla yaralama 

Sucuzade mahallesinde oturan 
Ali oğlu Kazım umumi kadınlardan 
Süleyman kızı Pakizeyi yijz verme
mesinden dolayı çakı ile baldırından 
yaralamıştır. Suçlu yakalanmış , ya 
ralı tedavi altına alınmıştır . 

Kaçak kumaş 
Abidin paşa cadde,,inde oturan 

Ahmet kızı Hikmetin evinde kaçak 

kumaş bulunduğu haber alınmış ve 
yapılan aramada 13 metre kaçak 

kumaş bulunmuştur.Suçlu hakkında 

kanuni muamele yapılmıştır. 

Ceyhan : 9 (Hususi muhabirimiz. 
den) - Şu üç sene gibi pek kısa bir 
müddet zarfında durmadan ve yo
rulmadan çalışarak bir çok işler gö· 
ren Belediyemiz. bu faaliyetinde ber. 
devamdır. 

Ç 1rşıda büyiik camiin yanından 
konak oğlu mahallesine giden sokak· 
la yine camiin önünden geçen ve 
K.~dirli, Osmaniye yollar ına çıkan 
caddeniııd e döşenme işi bitıni:aı ve bu 
yollarında her iki tarafına yaya kal
dırımları yaptırılmaktadır· 

Son günlerde havaların çok fazla 
sıcak ve yolların tozlu olması doJayısile 
çarşı ve sokaklar her giin Belediye 
tarafından süpürttürülmede sabah ve 

~kşamları da arazoz ve arabalarla su 
lanmaktadır. 

Selçuk 

-~-------·------~-=--

Kızılay haftası 

Kızılaya üye yazılma haftası 12 
haziranda başlıyacaktır. Her yıl ol

duğu gibi bu sene de birçok vatan· 
daşların yardımlarını esirgemiyecek· 

}eri ve seve seve kızıl aya aza ola· ' 
caklarınmı ümid ederiz. 

~~-------·------~~-

Sovyet ağır 
endüstrisi 

Moskoua : 9 (Tas) - lık beş 
yıllık plan devresine Sovyet ağır en· 
düslaisi, 2.871 lokomotif ve ikinci 
beşyıllık planın ilk dört senesi zar· 
zarfında ise 5.500 lokomotif imal 
etmiştir. 

Vagon imalatıyse birinci beşyıl 
lık planda 76.000 i bvlmus, 1933 
ila 1936 devresinnde ise 200 bini 
geçmiştir. Harmc. n makineleriyse, 
birinci beşyı(1ık plandA 13.700, ikie· 
cisinde de 80.000 tane yapılmıştır. 

Kamyon inşaatı da ilk devrede 
32.200, ikinci devredeyse 306.200 
dür. 

1925 senesi teşrinicvvelinde ağır 
eudüstri sabit kapitali, 4 milyar 
180 milyon rubleydi! 1936 senesi 
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Şimdi siz Podöflörün izini takib 
iyor, ve cinayetten onu mes'ul sa 

ıyorsunuz. Fakat azizim size der· 
1 haber vereyim ki, başka bir iz 
amalısınız.. Çünkü o cinayetten 
ni maznun görmüş olursum~z.. . 

- Anlıyama lıııı ne demeK ıstı· 
0 rsunuz. 

- Çüı ıkü Podöflör beni ın. Eğ · 
nce aleminde beni bu isiınle anar· 
r. Her halde Puvanı bcn~ın öldür· 
cdiğime kanaatınız vaJdır. 

Panari kızar-:lı buzardı. Birşeyler 
cket .ı· b t..ıı, aşını salladı: 

. - Peki ama affedersiniz. Be-n 
.. rşeh~ anlıyaııııyorm . Ben Podöflö 
n ır- b" .., ır zaınan ... 

- Hayır, hayır .. insan basit bir 
tıbakeme "u·· ··~·· b""tu··n delail 

J ru.urse u 
~un aleyhinde çıkabilir. Ve bunun 
yl~ olmasında 0 çapkın Bigulonun 

a. t.. . ı 
. ~sırı o sa gerek .. Malum ya 0 

•trı~m ~akibimdir. Tahkikat sahasın· 
cyt tııı uzaklaştırmak için böyle bir 
a.lı~nlık düşündü. Şimdi onu hıra: 

de olrida ben size asıl caninin nere-- ut~n~ söyliyeyiın. 
_ l' ır ·'~Z nıi buldunuz. . 

rar>oru abıı .. Bugünkü gazetedekı 
Yet işt:~ 0kuyabilirsiniı; ... E~ niha· 
rnın b aralı elbise giymi~ bır ada 
biliy~abah Nis trenine bindiğini 

iki saat sonra ben de ikin· 

ci trenle oraya gideceğiın. 
Sizi şaşırtırken kendisi de aldat

mış oli'ln Bigulo gitsin, Parisin ha~gi 
batakhanesinde isterse sür ük1ensın .. 
Siz de arzu ederseniz benimle bera. 

ber geliniz. Yarın asıl katili h~ra· 
b e yakalıyalım. Herhalde Nıste 
ere ... kolayca buluruz. Bilhassa 

onun ızını 
. . yardımınız da olursa .. 

sızın .. . 
.. . verdig" i izahat uzerıne 

Lımasenın 
b .. sbütün değiştirmeğe 

kanaatını u ·· · f it 
b 1 Panarinin gozlen a a-

mec ur o an P d"'fl'". 
t O buraya o o 0 

ı;:ı gibi açılmış ı. . 
"' .. 1 · ti Onnn yen· 
rii yakalamag~ ge mı~k~ı Ve evdeki 
ne karşısına Lımast" ç . k . 

.. ld Şinıdi baş ·a . ıı 
hesap altust o u. s·· b"'t" ka· 

. b d" d us u un 
aramak ıca e ı~~r ~· .. .. daha sor· 
naat getirmek ıçın bır sual 

du: 
Ya Madam Karparıtras .. 
_ Hangi Madam?. _ _ _ 
- Cinayet şeriki .. Katile oluyu 

kaldırmak için yardım eden kadın .• 

Nakledenler 
M. Bak•• - Nihad TangUner 

- Ölüyü cani kendisi de saklı· 
yahilir. F'akat ortada böyle bir Ma. 

dam yoktur. Şimdi işi karıştırmıya· 
Jıın. Vakıt geçmeden Nisin yolunu 

tutalım. 
- Tren kaçta? 

- Saat ikide .. Lion istasyonun-

da sizi beklerim. 
.:._ Peki gelirim .. 

:-".':, Hakikatı söylemek lazım gelirsr ~ 
Panari çıkarken, girdiği kadar rnag· 
nır drğildi. Ôyleya buraya gelirken 
Poduflorü derhal yakalayacağını ve 

bir itiı afla işi ha ll ecl<'ceğini sanmıştı. 
Fakat ne ç:ın·ki şimdi temamilc ya. 
nılmış olduğunu anlıyor ve eli boş 
çıkıyordu. 

Mamafih yine hakiki izi bu sayade 
bulduğunu döşünerek kendi kendini 
teselli ediyordu. 

işte saat ikide Liyon garında 
buluşarak komp{lrtımana yerleşmiş 
letdi ki Bigulo ile burun buruna gel· 
diler. 

14 Üncü fasıl 
Caninin izi üzerinde 

ilk şaşkınlık gidince Bigulo: 
- Nasıl .. Sen mahbus değilmi. 

sin? Diye bagırdı. 
- Eğer ben serbest bulunuyor 

Bu akşam iki büyük film birden 

-1-

( Gençlik ve spOr ) 
2-

Kend Mayner 

( Esrarengiz dağ ) 
Birinci devre 

Ayrıca: Dünya havadisi 
8188 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

öpüşmeden yatılmaz 
Liane Haid-Hans Moser-Theo Lingen-lvan 

Pefrovith Susi Lanner 

Tarafından temsil edilen fevkalade neşeli eylenceli bir film sizi 2 saat 
güldürecek ve eyi vakıtler geçirtecektir 

PEK YAKINDA: 

(Gizli Vesika) 
Milli Müdafaaya ait son derece ehemmiyetli bir ALMAN VESiKASI 

büyük Casusluk filmi - -----
Rişarl Talmaç tarafından temsil edilen YUMRUKLAR KRALI 

Ve Çingene aşkı-Kocam aldatırsa 
8187 

bidayetinndeyse bu kapital 10,5 misli 1 

fazlalaşmış bulunmaktadır. · 
ilk beş yıllık plan devresinde 16 

ikinci beş yıllık plan devresinde ise 
19 yeni Ofurno kurulmuştur.~ 

Biainci beş yıllık plan devresinde 
66 Martfn fırını da faaliyete geçiril. 
miştir. 

Yapılan madenler endüstrisinde 
de büyük bir istihsal inkişafı göze 
çarpmaktadır. Netekim birinci beş 

sam. Her halde bu senin kabahatın 
değildir . Arkadaşlığına teş~kkiir 
ederim. 

- Benim ye1ime sen olsan sende 
öyle yapardın. 

- Ehemmiyeti yok canım .. 

iki gıtzetecinin hirbiı ine sitemi 
bitmişti. Fakat şimd i Panari müşkil 
bir ın evkide kalmı ştı. 

- Dostum !~igulo ben hiç bir 
zaman Podöfülörün cani olduğunu 
düşünmemiştim. O isim altında nasıl 
sevimli bir şahsiyet saklandığını bi
fiyordum. Bunu size Limasede temin 
edebilir. Diye kazın ayağını çevir· 
ıneğe başladı. Limase: 

- Teşekkür ederim. Cebinizde 
kelepçe varmıdı bilmem .. Fakat ya
nıma geldiğiniz zaman onları çıkar· 
madınız .. 

Biguloya dönerek! 

- Senin de ~ ırdığın ceviz nrtık 
bini geçti. Hele bu sefer yaptığın 
domuzluk .. 

- Agzini topla,. 

- Görürsün.. Şimdi bulvarda 
Fecir gazetesi elden ele dolaşırken 
senden nasıl intikam aldığımı göre· 
ceksin. 

Panari araya girmek istedi. 
- Barışın dostlarım hanşın .. Siz 

1kinizde muhabirler phısıruz bunu 

yılhk plan devresinde 45, milyon 
tonluk 129 yeni kömür medeni İŞ· 
)emeğe açılmış, ikinci devrenin ilk 
dört senesi zarfında işlemeğe baş. 
layan yeni madenlerin ise mikdan 
111 i bulmuştur. 

Birinci beş yıllık plan devresinde 

2,933, ikinci plan devresinin ilk dört 
senesi zarfında ise 4,376 petrol ku • 
yusu foreji yapılmıştır. 

herkeste biliyor. Yalmz sizden rica 
ederim. Trende şu rekabet kavgasına 
bırakında rahatca yolumuza devam 
edelim! 

Bigulo bavulunu yerleıtirdi ve 
arkadaşının yanına oturmuştu. Kal. 
binde bir kin olmadığını komisere 
k.ırşı isbat etti. Ve tabakasını çıka 
r,uak iki yolJaşına de sigar~ ikram 
etti. Artık Panarinin de keyfi geldi. 
Güzel güzel konuşmağa başladılar. 

Diion istasyonunda vagon restü
rane girdiler. Ve bu takib yolculu· 
ğunun şerefine şampanyalara yuvar· 
ladılar. Belki Marsilyaya kadar da 
içeceklerdi. Fakat kondoktör vago· 
nun katardan ayrılıp burada kalaca· 
ğını bildirince yerlerine geldiler. 

Nise geldikleri zaman sabahın 
sekiziydi. Artık latife bitmiş, iş baş
lamıştı. Trenden iner inmez Panari 
ile iki arkadaşı doğruca komiserlik 
dairesine gittiler. Çok erken olmak· 
la beraber komiser işinin bqnıda 
idi. Gelenlerin kim oldupnu öife
nince işin ehemmiyetini anladı. Ken• 
disine dün ak"amki trenle bir kati· 
Jin buraya geldiği söylenince: 

- Bu tren gelditi zaman ben 
orada idim. Hiç bir fevkaladelik ıör· 
medim. 

- Sonu var 
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Sel felaketzedelerinden köylerde 
oturanlara yardım parası tevziatına 
başlanmıştır . ilişik listede isimleri 
yazılı kimselerin hizalarında göste· 
rilen günlerde köy ihtiyar heyetile 
birlikte cemiyetimiz merkezine gel. 
melrri ilan olunur. 8189 

S. No ismi Köyü 
1 Hasan oğlu Recep Ada 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
'J 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

1 

Hasan oğlu Ali 

sokağı 
köyü 

• 
Bayram oğlu Bayram • 
Bayram oğlu Hamit • 
Süleyman o. Mustafa • 
Süleyman oğlu Ali • 
Süleyman oğlu Şuhut • 
Hamdi oğlu Diyap • 
Fadıl oğlu Yusuf • 
Reşit oğlu Diyap • 
Ali oğlu Hamit • 
Diyap oğlu Yusuf • 
Kör Hasan oğlu Ali • 
Kör Salih • 
Hasan oğlu Selim • 
Mahmut oğlu Yusuf • 
Hamit oğ:u Yusuf • 
• • Diyap • 

Ali oğlu Selim • 
Ali oğlu Selim çelebi • 
Hamit oğlu Mahmut • 
Yusuf oğlu Mithat • 
Alı kızı Hatice • 
Ahmet oğlu Halil • 
lbrahim oğlu Süleyman • 
Sait oğlu Yusuf • 
Hasan oğlu Necip • 
Hasan oğlu Selim • 
Recep oğlu Mehmet • 

• Akbeyli 
Abdullah oğlu Mahmut köyü 

S . No. ismi köyü 
1 Ganim oğlu Yusuf Havuzlu 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

bahçe 
köyü 

Yu~uf oğlu ke 1 Hasan • 
Zeydan Kerim " 
Mezarcı Salih • 
Salih oğlu Ahmet Oçak • 
Aı i oğlu Abdullatif • 
Kasap Abdullah • 
Haşim lbrahim • 
Ali oğlu Salih • 

Soma Ahmet " 
Ahraz !sa • 
Bilal Şiho • 

'::ı c 13 Süleyman kızı Zeynep • 
o 
"' 14 
" 15 
~ 16 
~ 17 -cf 18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
2'/ 
30 
31 
32 
33 
34 

Osman Süleyman • 
Marangoz Abdullah • 
Artıç Mehmet • 
Belkıı lsmail • 
Diyap Süleyman • 
Boğa Yusuf • 
Mehyup Ali • 
Ahmet Yusuf 
Ali kel Hasan 

• 
• 

Bıçak Ali veresesi • 
Kır Hasan • 
Mahmut oğlu Ali • 
Halil oğlu Kamil • 
Yusuf oğlu Me\ıııa • 
Şerif oğlu lbrabim • 
Çerkes oğlu Yusuf • 
Haydar oğlu Mehmet • 
Habip Şarko • 
Kör Meyrem •• 
Metop Sait • 
Yusuf oğlu Ahmet • 

S. No. ismi Köyü 
Köprü 
Sokağı 

o 
c 
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1 Salih oğlu Selim 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

köyü 
Ali Diyap o. fbrahim • 
Biraderi Ahmet • 
Safi Yusuf • 
Yanık Salih karısı Semra• 
;,üleyman oğlu lsmail • 
Ali oğlu lsmail • 
Ali oğlu Salih • 
Ali oğlu Mehmet • 
Halepli fsa • 
lsmail oğlu Salih • 

Mustafa oğlu Ahmet • 

1- 2887,36 lira bedeli keşifli nehir hamamı inşaatı açık ebiltmeye 
konulmuştur . 

2- Muv.kkat teminatı 216,56 lıradır. 
3- ihalesi haziranın 28 iuci pazartesi günü saat on beşte Belediye da

imi encümeninde yapılacaktır . GAZETECiLiK VE MATBAACILI~ 
4- Şartnamesi Belediye fen müdürlüğündedir . isteyenler oradan pa

rasız ala bilirler . 
5- isteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir

likte Belediye daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 
10-15-19-24 

lla .... nlar Reklam bir ticaretha- 1 cı·ldler Kütüphanenizi güzeli~ 
n.:nin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplann•~ 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- ' sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis ~.J/ 
• 1 renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak TürksOI"' 

rınızı , ılanlarınızı her yerde okunan / yapılır . 

1- Belediye buz fabrikasındaki suyun seliibet derecesi 0-1 Fransız 
sertlik derecesine düşürecek ve saatta asgari 1500 litre su tasfiye edecek 
bir adet tasfiye cihazı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2- Muhammen bedeli yedi yüz liradır. 
3- Muvakkat teminatı 53,25 liradır. 
4- ihalesi haziranın 28 inci pazartesi günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan pa

rasız alabilirler . 
6- İsteklilerin ihale günü muayyen saata kadar teminat makbuzları ile 

birlikte belediye encümenine ya şahsan ve yahut teklif yapmak suretile 
müracaatları ilan olunur . 8180 6-10-15-19 

Türksözüne veriniz. 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niln Otomatik makinalannda yaptı
rabilirsiniz . 

Kl•taplar Eserlerinizi Türk-
sözü matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene
cektir. 

Tablar Resmi evrak, cedveller. #. 
!er, çekler, karneler kağııl 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa lir , 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla TürsÖ 
yapılır . 

Gazeteler Türksözii 111~ 
baası"Türkl 

zünden,,başka her boyda gazete, 
mua, tabeder . . 

TÜRKSÖZÜ • Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığ1 lı' 
• tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır· 

,.------... ! 1 Bugece nöbetçi eczane 
1 Eski oruzdibak civarında TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
~oo 

100 

1 -- Dış meınlekeller ıyın Abone 
bedeli değişmez yalnız posla masrafı 
zammedilir . 

2 - lıanlar için idaı eye müra

caat edilmelidir . 

1 
Fuat eczanedir ---------

•• 
MUJDE 

Ucuz radyo almak için gümrük rü umunun inmesine l.ekleyeıılere müjde 
bu rü, u.n tenzil edılmediği halde SAHiBiNiN SESi sıze gümıük resmi 
kalkmış gibi gayet ucuz olmakla ber.lber mükemmel, bütün mevc ·li yeni 
model birradyo takdııuiie şeref duyar . 

12 ay vade ile satış 
Peşin ve veresiye sa· ış yeri 

Sahibinin sesi " Yeni Mağaza " 
\... _Jı 

Sicil ilanı 
Adana Ticaret Odasın
dan: 

( Massimiliano Brazzafolli oğlu ) 
unvanı altında Antuvan Brazzafolli 
ihracat ve ithalat ticareti . 

Adanada Borsa civarındaki ya
zıhanede yukarıda yazılı unvanı ti 
cari ile icrayı ticdret eden Antuvan 
Brazzafolli' nin ticaret kanununun 42 
inci maddesi mucibince sicilli ticarete 
kayit ve tesçil edildiği ilan olunur. 

Sicilli ticaret numarası : 7 3 
Unvanı tesçil tarihi : j 6 1937 
Oda sicil numarası : 602 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

13 lbrabim oğlu Abit • 
14 Salih oğlu Süleyman • 
15 Salih oğlu lskender .. 
16 Süleyman lsa • 
17 Şaban karısı Nazire • 
18 Salih oğlu Ahmet • 
19 Diyap oğlu Ali • 
20 Akil oğlu Ahmet .. 
21 Abbas oğlu Ali • 
22 lsa oğlu Süleyman • 
23 Diyap oğlu lsa • 
24 Diyap oğlu Mustafa .. 
25 Yusuf oğlu Habip • 
26 lbrahim oğlu Ali • 
27 Mansur oğlu Şahut • 
28 Salat oğlu Mahmut • 
29 • • Mehmet • 
30 Dolmacı Süleyman .. 
31 Esat oğlu Ali • 
32 Mahmut oğlu Salih • 

8182 3 

Ş. RIZA lŞCEN 
Belediye civarında 

ADANA 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elife doldurulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbamdan sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmız• Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 52 

İstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 
hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

7990 26-2E 

,,.--DOKTOR--"' 
Ziya Tiimgören 

Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 
Abidin paşa caddesi numara 125 bergün basta kabul eder 

5-15 g. A. 8150 

Kelvinator 
Sağlıjtın mi-

) ardır . Sızi bir 
çok ~.astalıklara 
kar~ı korur.Da. 
ınıa la7e gıda 

veıir. Adananın 

>akıcı sıcaklarıııı 
unuttu ur,evinizr 
~ıııhat ve neş'e 

venr. 

Kelvinalor 
Buz dolap!arı 

yiyecek ve içe
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has
talıklarına mani 
olur,ateşli hasta 
lıklarda en bü
yük yardımcısı· 
dır. 

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, 

• 

' 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye knrşısında 

• 

SA 

Ti 

23 
7966 

.. iSBANK..•sı 
230 _./ 

Umumi Neşriyat Müdüriİ 
M. Bakşı 

Adana Türksözü matbl"' 


