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Habeş dramının son perdesi 

iTAL VA MiLLETLER 
.EMiVE iNDENÇIKTI: 

ilan edilecek 1 

.. 

Romanın bu kararı bu gün ---.--
Daha bir kaç devlet çekiliyor 

• 

Cenevreden bir g örünUş Milletler cemiyeti 

HiTLER ORDUSU 
HAZIRLANIYOR 

Paris : 10 (Radyo) - Havas 
ajansı, Romada diplomatik mahafil
lerde lıalyanın Almahya ve Japonya
ya imtisalen Milletler Cemiyetini terk 
etmek niyetinde olduğunu beyan et
tiklerini bildirmektedir. 

Cenevre.: 10 (Radyo) - Millet
ler Cemiyeti ittifak komitesi, bir çok 
hükumetlerin iptidai maddeleri imkan 
dahilinde temin için verdikleri proje
leri tetkik ettikten sonra mesaisine 
son vermiştir. 

Cenevre : 10 (Radyo) lıalya-
nın yakında Cenevreden çekilecejtine 
muhakkak nazarile bakılmaktııdır . 
Milletler Cemiyeti ;cumartesi günü 
(bu hün ) ltalyanın Cemiyetten çe
kildiğini resmen ilan edecektir. 

()rt metrelik bir sahadan uçabilen 
yapıldı 

Siyasi mahafile göre, Cemiyet 
mukavelenamesinin birinci maddesi 
üçüncü fıkrası mucebince Romanın, 

Cemiyetten çekildiğine dair bir nota 
vermesine intizar edilmektedir. İtal
yanın Cemiyetten çekilmesi üzerine 
Cemiyete _olan :aidatı istenecektir. 
Bu aidat 3 milyon 600 bin altın 

frank tuttuğundan behemehal verme
si hususunda resmen lıalya hükume
ti davet edılecektir. 

• 
yenı tip tayyareler 

Londra : 10 (Radyo) - lıalyanın 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Alman Gençlik 
Şefi lstanbulda 

Fon Şirahın Ankara 
ziyaretleri 

ATATÜRK, ALMAN GENÇLİK 
ŞEFiNi KABUL ETTi 

Ankara : 10 (Telefonla} - Al
man Gençlik terbiye deiresi Şefi 
Bay Fon Şirah bu gün tayyare ile 
lstanbula hareket etti. 

Dün saat 14 .de Ankaraya ge
len Fon Şirah tayyare meydanında 
Maarif Vekaleti Müsteşarı, Alman 
Büyük Elçisi ve elçilik erkanı tara
fından karsılanmıştir, 

Fon Şirah doğruca Çankayaya 
giderek dofteri mahsusu imzalamış· 
lar, bundan sonra Kültür Bakanı, 
Saffet Arıkanı ziyaret etmişlerdir. 
Nazirın 1>u ziyarti Kültür Bakunımız 
tarafu.dan iade edilmiştir. Misafiri

miz öğle yemeğini Alman büyük 
elçiliğinde yemişlerdir.Ziyafette kül

tür bakanıSaffat Arıkan da bulun

mu~tur. Fon Şirah öğleden sonra 
Halkevini, stadyomu ve Ankaranın 
güzel yerlerini gezmişler ve gördük
lerinden çok mütahassisi olmuşlar
dır. 

Büyük şef Ahtürk Alman genç

lik şefini saat 15 de kabul buıurmuş
lar ve akşam saat 20 de de kültür 

bakanı S~ffat Arıkan tarafından şe · 
refine Anadolu kulübünde büyük bir 

ziyafet verilmiştir. 

lstanbul : 10 (Radyo} - Alman 
gençlik dairesi şefi Fon Şirah bugün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

• 
!!erlin: 5 Kanunuevvel - Son 

~an manevraları umumi harptan 
~ Alrnanyada yapılan askeri ha

tırı en büyüğü olmuştur. Sekiz 
~dan mürekkep üç kolordunun, 

~ırhlı fırkanın hava kuvvetlerine 

fırkanın motorlaşmasından vazge
çildi ve bu fırkalar umumi harpta 
olduğu gibi beygir kuvveti ile ka
naat etmeğe mecbur oldu . Fakat 
acaba bu vaziyet Alman ordusunun 
umumi kuvveti noktai nazarından 

orduya zarar mı verdi ? ıılyice dü. 
şünülürse " hayır 1 Bilakis " demek 

Kömür meselesi 
tamamen halledildi 

Up muhtelif ( cüzütamların ) 

~ etmiş olduğu manevralar se 

~ r~ Alman ordusunun bugünkü 
~?etı hakkında iyi hir fikir vere. 

Cek mahiyette idi. 

b,"1anevralarda hazır bulunan ec-
ı devletlere mensup askeri mii 

~lsıslardan lngiliz Generali A. 
~ tnperley harekatı büyük bir ala 
~ e takibetmiş ve İntıbalarını 
ttesan bir makale ile ifade et

~ Çalışmıştır. ( Deutsche V elır 
~.iman müdafaa kuvvetleri ) isim 
ı ·Cmuanın da neşrettiği bir ma 
Cıie ceneral diyor ki : 

q ı\lmanya, ordusunu yeniden tan 
' Ve tensik ed~rken eski adet Ve 

kl~rın fena tesırlerin.len büsbü
Urtulmağa ça'ışırıış ve aıuvef · 

1~~muştur. Umumi harptan rnn· 
1ıı' ahları kanı ilen eli·ıden alınmış 
~lılA.lıııan ordu.unu yrni len kurup 
~ 3Yanlar, bu orduııun elinde es 

1 ~elerden kalma, modası geç. 
lıl"h a ların bulunmayışına adeta 

d'~tııişlerdir. Çünkü bu vaziyet, 

ı;:ra erkanı harbiyenin elverişli 
~.,.uğu en modern silahların veril-

ı~· o' kolaylaştırmıştır. 
~il •dunun yeniden kurulmasına 
' hnıldığı zamen son harptan kal-
ı~'ç bir silahın mevcut olmama

~lifılıhatın biraz gecikmesine ve 
~le at programında bazı değişik
~ t Yapılmasına sebep olmuşsa de 

ltq deiişiklikler hiç bir zaman 
~Untın umumi kuvvetine tesir ede. 

v,, mahiyette değildir. Almanya 
ı~ 'ay muahedesini feshedebilmek 

ti br~usunun tanzimini bir an ev 
İı l ıtırrneğe mecburdu. Aksi tak· 

"1t~ 1ınernleketin başına büyük fe-
er gelebilirdi. Bu sebeple 36 

' icabeder. Çünkü şimali Avrupanın 
dojru kısımlarının iklimi o kadar 
acaiptir ki bu taraflarda iş görmek 

istiyen bır ordu motordan ziyade 
ata muhtaçtır. Buralarda hüküm sü 
ren buz. kar ve yağmur fırtınaları 

araziyi büsbütün motorlaşmış bir or
dunun bir adım ilerliyemiyeceği ha
le sokabilir. Bu noktai nazardan Al 
man ordusunun 36 fırkasının harbı 

umumide olduğu gibi yalnız at kuv
vetile iktifa etmiş olması ordunun 
~ aıınadır. Erkanı h <rbiye belki de 
bunu düşünerek 'planını değiştir 

miştir. 

Alman erkanı harbiyesi motor· 
!aşma işini gayet iyi tetkik etmiş 

ve bir tecıübe olmak üzere üç ka
ınilrn motorlaşmış fırka kurmuş

tur . Bu iıç fırkanın esas kuvveti 

:tank ve ırıotorlu pi ya ieden ibaret
tir. Her bir fırka tahminen iki zırhlı 

alaydan yani 500 tanktan lıir mo. 

motorlu piyade alayından bir de~ 
motora mültesik araba içinde otu
ran piyade alayından ınürekkeptir.'ı 

Topçu alayı üç müfrezelik sahra to 
pu bir müfreze tanklara karşı mü· 
dafaa topları ve bir müfreze hafif 
tanklardan teşekkül etmektedir. 

Bu hafif tanklar piyade hücum· 
larında piyadenin önünde giderek 
hücumu kolaylaştırmakla mükellef
tirler. 

Bu cins tanklardan müteşekkil 

üç fıı~a bütün bir ordunun ilerle· 

ınesini temin etmeğe ve stratejik 
mühim noktaları zaptetmeğe kat 
dir· Almanyanın mühim miktarda 

zırhlı fırkalar kuracağına dair Av

rupa gazetelerinde sık sık_ tesadüf o• 

Dclediyı>r ·n nar hı mucibince 
dündenberi kömürün kilo;u yedi 
kuru>•an satılmaktadır. 

Haber•aldığımıza göre belediye 
ihtiyaten bir miktar daha kömür te
daril ı için Osmaniyeye bir memur 
göndcrmi~tir. 

Rcr.ael1 - Fransız 
işbirliği 

fü;',r•'Ş : 10 (Radyo) - F ro.n. 

sız Ha ic ve l~.ızırı Delt.osun Bük
reşi z;y". "ıle '.{o ı:ı Ha•İciye Na
zırı Anlonesko, Fransız-lııgiliz iş 
birlioi~::l s"!';'lem oldu~unu tebarüz 
eltiro·n bir nutuk söylemiştir. 

: ... tJ.ıc~ko, Romanya hakkında 
dem· :;, ki : Ro:nanya, Fransa ile 

birlikte MılJ .. tler Cemiyetine sadık
tır ve eldr h r~ket etmektedir. 

Delbos c ·ıap ol.ırak şunları söy

lemişti•: Soa Londra seyahatimde 
Fran.~~ - lngilkre teşriki mesaisi
nin çok ~ıkı olduğunu gördüm. Ro
maııya ile de Fransa do;tluğunun 
sarsı:.n"z Lir halde bulunduğunu 
burada ınli~ahede ettiğimden dola

yı çok memnunum. 

lunan iddialar hakikata muvafık de· 
ğildir. Bilakis Alman erkanı harbi 
yesinin fikrine piyade daima oldu

ğu gibi bundan sonra da ordunun 

belkemiğini teşkil etmektedir. 
Şimdiye kadar mevcut silahlar 

yanında tayyarelerin vesair hava 

( Gerisi ikinci sakifede ) 

Esasen piyasada ihtiyaca teka
bül edecek kadar kömür :m~vcuttur. 

Bir kaç güne kadar yeni mıntı. 

kalardan elde edilecek kömürler de 
gelmeğe başlıyacağından kömür bol
lanacak tır. 

Yine haber aldığımıza g • • e bü
yük miktarda kömür işi yop••cak bir 
tüccarın ruhsatiye işi tamar.ılanmış
tır. Evvelce de yazdığımız ir•bi bu 
tüccar belerliye ile anl•ştı!!'ı gibi 
kömürün kilosunu 4,5 kuruştan sa
tacaktır. 

L 
BugüükÜ nüsha il-! size 

çok güz el ,,;ır 

Çukurova iiavesi 
• 

verıyor 

BU ZENGiN , BOL RESiMLi 
BUYUK iLAVEDE 

Adana,Mersin, Tarsustan 
nefis röportajlar 

bulacaksınız 

YARINKi POSTA iLE ŞEHRiMiZE 
OELECE < OLAN 

11 Kanun evvel 
tarihli ULUSU 

mutlak okuyunuz 

Nan kin 
önünde 
harp 

Nankin kapuları 
berhava edildi 

çinliler Japon kuvveti
nin muvasalasını kesti 

Şanghay : tO (Radyo) - Nankln önünde muharebe bUtUn 
•lddetlle devam etmektedir. Royter, •ehrln alevler içinde ve 
keelf bir duman tabakası il• muhat bulunduOunu ve Çlnlllerln 
anudane mukavemet gösterdlklerlnl blldlrmektedlr. 

Tokyo : tO (Radyo) - Ha
rıclye nezaretinden blldlrlldl
Olne göre; Japonya Bankongda 
Siyam hUkUmetl ile yeni bir 
tıcııret muahedesi lmzalamı,tır, 

Tokyo : 10 (Radyo) - Çinin ü· 
çüncü bir devletle sulh müzakerele. 
rina girişmesini Japon siyasi mahafili 
kabul etmemektedir. 

Tokyo : 10 (Radyo) - Nişi.nişi 

gazetesinin bildirdiğine göre Nankin 
harbini idare eden ordu kumandanı 

prens Konoyiye bir telgraf çekerek, 
Nankinin sukutile harbe nihayet ve
rilmiyeceğini ve Japon ordusunun 
ileri harekata devam edeceğini bil
dirmiştir. 

'fokyo : 10 (R•dyo) - Çinlilerin 
anudane mukavemetlerine rağmen Ja
pon kuvvetleri Kızıldağa inmişler ve 
Nankinin müstahkem kapularını dina
mitle berhava etmişlerdir. Japon tank
larının ileri kolları şehre doğru sür
atle harekete geçmişlerdir. 

Nankin : 10 (Radyo) - Nankin 
etrafında ve Çinlilerle Japon ileri kuv 
vetleri arasında çok kanlı muharebe· 
ler cereyan etmektedir. 

Çinliler, Nankin şehri sokaklarına 
toplar yerleştirmişlerdir. İcabında şe· 
hir içinde korkunç bir şekilde muka. 
vemete geçeceklerdir. 

Şimalda, Japonların elinde bulıı

lunan bir kaç şehir Çinliler tarafından 
geri alınmıştır. 

Şanğhay : 10 (Radyo) - Nankin 

FİLİSTİNDE 

Araplarla Yahu
diler müzakereye 

girecekler 
Kudüs : 10 [ Hususi ] - Roy

ter ajansından : Bir Arap gazetesinin 
yazdığına göre Filistinin istikbali 
hakkında Yahudi ve Arap rüesası 

arasında bir anlaşma yapılmıştır. Bu 
anlaşmaya göre yüksek bir milli 
meclis kurulacak, topraksız Arap 
köy!. rine toprak verilecek, ve nüfu · 
sun yüzde altmış beşi Arap ola· 

caktır. 

Bu anlaşmaya, Yahudi Lideri 
Pejman ile sürgünde bulunan Filis· 

tin Müftüsü dahildirler. Fakat dijrer 
taraftan bazı Arap mahafilleri böy ~ 
le bir anlaşmadan haberleri olma 
dıklarını beyan etmektedirler. 

harpl;ıırı etrafında alınan son haber
lere göre iki Çin firkesı ani olarak 
Yanko nehrini geçmişler ve böylelik
le de Japon kuvvetlerinin, ileride bu
lunanordusu ile muvasalesini kesmiş
lerdir. 

Stoyadinoviç Milanoda 
Roma resmi tebliği neşretti 

------. -------
Yugoslavyanın Anti Komünist pak
ta dahil olup olmıyacağı meşkuk 

Bay Stoyadlnovlç 

Roma : 10 ( Radyo ) - Yugos
lavya Başvekili ve Hariciye Vekili 
Mılan Stoyadinoviçin Roma ziyareti 
münasebetile neşredilen resmi teb
lijtde : 

Bu ziyaret esnasında iki devleti 
alakadar eden umumi ve hususi me
selelerin tetkik edildiği, ve iki mem
leket arasındaki münasebetlerin Bel
grat anlaşmalarile tam ahenk halinde 
inkişaf etmekte olduğunun sarih bir 
surette tebarüz ettiği bildirilmekte
dir . 

Romen gazetelerinin yazdıklarına 
göre Fran;;a Ha!iciye Nazırı ile Ro· 

manya zimamdarı arasındaki ilk te
maslar, bütün meseleler üzerinde tam 
bir anlaşmayı ve tam bir fikir bera
berliğini müşahede eylemeği mümkün 
kılmış, ve ilk görüşmeler neticesinde 
Fransız -Romen dostluğunun sami· 
miyetini tebarüz ettirmiştir. 

Belgrat : 10 ( Radyo ) - Avala 
ajansı bildiriyor : Yugoslav Başve
kili Stoyadinoviç ve refikası Olga ile 
beraber ltalya Hariciye Nazırı Kont 
Ciyano , ltalya Propaganda Nazırı 
dün akşam saat on ikide Milanoya 
lıaı~ket etmişlerdir. 

Milano : 10 ( Radyo ) - Avala 
ajansı - Milano garında Yugoslav 
Başvekilini ve !talyan erkiinını,Milano 
hava kuvvetleri müstesarı , bir çok 
Generaller,Elçiler ve erkanı, yebancı 
gazeteciler karşılamışlardır. istasyon 
baştan başa Yugoslav, ftalya bayrak
larile donotılmıştı . Müzik Yugoslav 
milli marşını çalıyordu . Yugoslav 
Başvekili se!am resmi ifa eden askeri 
teftiş etmişler ve istikbale gelen Mi
lano milli, askeri mümessillerini,Kont 

Ciyano Başvekile takdim dti . Yu. 
goslav Başvekilinin istasyondan ge
çeceği yerlere kıymetli kilimler se

rilmişti. Burada Bayan Olgaya Mi
lano kadınlar teşkilatı tarafından 

güzel bir buket verilmiştir . 

istasyondan hareket eden Yu
goslav ve ltalya devlet ricali doğ
ruca Kavur oteline gitmişlerdir. 

- Gerisi ikinci sahifede -



Sahıte : 2 Türksözü 

Meşhur İnsanların muvaffakiyet sırları 

n. ·~uzvelt ! ı' 'j Ş®tiıürr hc§llt»~rrD~rrn 
~1------------------1-----------------·-------!----~ 

Mükemmel bir ev kadını, eşsiz I . Ko_··y_h_üt_çe_leri 
•. 

bir çallşma arkadaşı mükemmel J 

bir zevce olan Bayan Ruzvelt'in 
kocasının muvaffakiyet ve za-

Dahiliye Vekaletinden 
ge\en emir 

Köy kanunu tatbiic edilen köy. 
!er 'e, köy bütçelerinin nasıl hazır· 
!anacağına dair Dahiliye Vekille· 
tinden Vilayete bir tamim gelmiştir. 

ferlerinde büyük bir hissesi vardır 

MEŞHUR INSANLARIN 
MUVAFFAKIYET SIRLARI 

KARILARI 

Pariste çıkan (Miroirdumonde) 
mecmuası bu başlıkla bir seri 
makale neşretmiştir. Bu gün
kü dünya meşhurlarının hayat 
eşleri hakkında yazılan bu ya
zılarda müd~aa edilen tez, baş
lıktan ~anlaşılacağı üzere şu
dur : 

Erkeğin muvaffakiyetini, 
şöhretini yapan veya hiç ol
mazsa, bunda azami derecede 
müessir olan kadındır. 

Her tez gibi bu da mü
dafaa ve cerh edilebilir . 
Biz okuyucularımızı alakadar 
edeceğini ve bilhassa kadın 
okuyucularımızın hoşuna gide
ceğini kuvvetle sandığımız 

için bu yazıları fırsat bulduk· 
ça tercüme ve neşredeceğiz. 

run beş sene evvelki, bi 
riııci intihabını hatırlama 
yan varımdır ? Şimdiye 

kadar hiç bir inrihap mücadelesi 
bu derece bir ihtiras uyandırmamış 
ve hiç bir intihabin neticesi bu ka
dar ş i dJ!tli lıir heyecan ve memnu
niyetle: alkışlanınamıştr. 

Bütün demokratların F ranklen 
Ruzveltin bu zaferini lıütün Ameri
ka sinemalarında alkışladığı bir sı
ra-la bir kı.dın sesi gazetecilere şun
ları söylemişti : 

- Kocamın intihap edilmemiş 
olmasını tercih ederim... Eğer çok 
İmanlı lıir demokrat olmasaydım. 

Bununla beraber bu zater her
kesten ziyade bu kadının şahsi ese· 
ri idi. intihap mücadelesinin devam 
ettiği aylar zarfında o, daima karı
şıklıklar.o ön safında görülmüş, ıııev · 
cudiyetinin ve se~inin reyi kazana 
bileceği her yere koşmuş, miting, 
radyo, gazeteler gibi her türlü va• 
sıtalnrdan istifade için rey sandık
larının bulunduğu yere otomobille 
götürmek içi ıı bizzat kendi oğulla 

rınr da seferber bir hale koymuş, 
Ellıasıl i taraftan koca sevgisi, di 
ğer ta rafta1 çok kuvvetli olan de 
mokrasi idealine hizmet ettiği bu 
mücaJ, leye bütiin ruhile kendini 
verı»İş l i. 

Bu kadın, hudutsuz cömertliği, 
iyi kalplııiği, doğruluğu sayesinde 
bütün lıir rne,nlek eti t»shir etmiştir. 

Adı ister H ııııpto ;ı Court, ister 
Elyser, ister, Schoenbrunrı ve Be· 
yaz ev olsu ı h•'f kral veya cümhur 
reisi sarayı hi ı çe~it k a festiı. Ve 
bu sırayların deıııir p · rmaklıkları ne 
kadar yaldıza lıoyanınış olurs• ol
su·ı bir hapish ~ n~yi hatırlatmaktan 

geri kalmadar. lşt~ bu fikir hür bir 
vatJııdaş ol,n n~y.m Rıızvelti çok 
korkutuyordu. Bunun içindir ki, Ba· 
yan Ruzvelt Beyaz eve yerleşir yer• 
leşmez i k iş ola,ak etiket ve 
seremoni klidderini ortadan kal
dmııışlır. Bittabi anane şeklini alınış 

olan kabul merasimleri ve diplo· 
malik ananeler müstesna ... 

Sarayın yemekleri Bayan Ruz· 
veltin h:ç ho~u1a gitmemiş v~ hep
sıni değiştirmiştir. Ve mutbahı ye· 
nid~n tanzim et . niştir. Belki bütün 
Vaşingtonda patatesi elle soyma \ «: 
bulaşığı elle yıkama angariyesinin 
mevcut olduğu tek bir ev vardı . 
Cü mhurreisinin sarayı ... 

Bayan Ruzvelt kecası kendisini 
bir Cümhurreisi sarayında misafir 

değil, kendi ev;nde imiş gibi hisset 
mesi ve çocuklarının itiyadlarından 

hiç birisinin değ i ştiğini duymama 
!arı içindir ki oturmağa mecbur k:ıl
dıkları bu evde geniş bir tanzimat 
yapmağa karar vermişti. 

** 
B. Franklen Ruzvelt ancak ak 

şam yemeğinde ailesinin arasına 

karışır. Bu ak~am yemekleri resmi 1 

olsun hususi olsun muhakkak Bayan 
Ruzveltin kocası için bizz•t elile J 

hazırladıgoı bir yumurta çarpması 

mevcuttur. ı 
Günün bütün kısımlarını B. Ruz- l 

velt yatak odasının yanında bulu· ~ 
nan çalışma odasında geçirir. Ken
disinin son zamanlarda bacakların· j 
dan felce uğradığı Malumdur. O gün
denberi B. Ruzvelt yerinden çok oy· 
namamaktadır. Mamafih geçen sene 
intihap mücadelesini bizzat kendisi 
idare etmiştir. Yalnız şurasını da 
yine ilave etmek lazımdır ki, bu 
ikinci zaferini de, kendisini bu İşe 

vakfetmiş o'an karısını lıorçludur. 

Kocası Cümhurreisi seçildiği 
1 

zaman BJyan Ruzvelt müdür bulun-
duğu bir geı.ç kız kollejinderı isti· 1 

faya mecbur olmuş fakat gazete 
cilikten bir türlü vazgeçmemiştir. 

Bayan Ruzvelt istisnasız her 
gün , ya gazetelerden birisine bir 
makale verir, ya radyoya bir kronik 
verir veyahut da bir seri konferansı 
söyler. Bütün bu eserlerinden ka· 
zandığr parayı [ aldığı miktarın n: I 
kadar mühim olduğunu anlamak guç 
değildir J tamam.le hayır müesse. 
sel erine teberru eder. 

Vaşingtonun yüksek sosyeteye 
mensup büıün kadınları gibi Bayan 
Ruzv,,Jt de di ndar bir ailedendir . 
Fakat kendisi hiç Je ekşi suratlı , 
sert bir kadın değildir . Bunu anla 

Yeni bütçe şeklinde köyün her 
türlü sağlık ve temizlik ihtiyacı göz 
önünde \utıı !maktadır . 

Vekaletin bu tamimi , Vılayet 

köycülük büı osu tarafından teksir 
edil erek bütün köy ihtiyar meclis
lerine gönderilecektir . 

Pazar günü maç var 

Yarın şehir •tadyomunda Sey. 
hao Adana spor Toros spor ku
lüpleri arasında hususi mahiyette 
bir futbol maçı yapılacaktır. 

Et sarfiyatı 
fiatlar 

ve 

Yaptığımız tetkiklere göre, ikinci 
teşrin ayı içinde şehrimiz mezbaha. 
sında 3368 koyun , 1391 keçi, 353 
sığır olmak üzere 5112 hayvan ke· 
silmiştir . 

Şehrimizde son haftanın et fi. 
atları şu şekildedir : 

Koyun 40, keçi 30 vo dana 25 
kuruştur. 

Sebzeler bol 
ve ucuz 

Şehri ınizde yaz sebzelerinin he· 
men hepsi me~cut bulunmaktadır • 
Sebzeler Halde şu fiatlar üzerinden 
satılmaktadır : 

Kabak 10, Barbunya 12,5, Radus 
fasulyası 10, domates 6, taze soğan 
10, Ayşekadın fasulyası 10 , beyaz 
turp 5, Lahana tanesi 25,patlıcanın 
sekiz tanesi 5, marulun ikisi 5 ku· 
ru~tan satılmaktadır . 

mak için, daima tebessüm eden bu ------------"' 
çiftin zeka ve iyilik parıldayan çeh· 1 r 
relerindeki daimi neşeye bakmak 
kafidir. 

Mükemmel bir ev kadını , eş•iz 
l,ir çalışma arkadışr, buluıımıyacak 
derece iyi lıir zevce olan Bayan 
Ruzveltin ne müke ınmel hiı hay;. t 
yoldaşı olduğunu anlamak güç de
ğildir . B. ·lki d · Avıupa poli ıka 
ada nlarından bir çoğu böyle 1 ir 
yoldaşa sahip olamadıkları içindir 
ki, gölgede kalmışlardır . 

Stoyadinoviç 
Milanoda 

Birinci sahifeden aı tan 

Belgrat : 10 ( Ra•iyo ) - A
vala ajansı - Bugün çıkan bütün 
Yugoslav gazeteleri, Başvekilin Mi
laııoJa başlıca fabrikaları gezme 
sinden bahsetmektedirler. Zagrapta 
çıkan Nuvoski gazetesi , İtalya, Yıı 
goslavya ricali arasında cereyan 
eden müzakereler hakkında şöyle 
diyor; Şinıdi mutalaa serdi lüzum
suzdur. As.l büyük iş , ltalya Hari 
ciye Nazırı Kont Ciyanonun Bel
gradı ziyaretinde meydana gel 
mişti. O zaman başarılan dostluk 
muahedesi o kadar kuvvetlidir ki; 
iki memleket arasında yeniden her 
hangi bir muahedenin akdine lüzum 
kalmamıştır , 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Ay!ık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
'00 
ıoo 

J - Dış meon 1tketlcr ıçin Abon 
bedeli dei!'işnıeı. y. 11ln:z posta masrafı 

1 

zammedilir 1 

2 - llanl l:l r ıı; ı u ı J . r ·ye. ınü ;·rı. - J 

caat erlilınelic!ır . ı 
:.-~~~-~~~~~~--~~· 

lıalya ve Yugoslavyanın samimi j 
ve d~vamlı birliği >ağlaııı esaslara 
dayanmaktadır . 

Ayni gazete , Başveki!in Roma 
gazetecilerine söyledijo"Yııg ıslavy~ 
ltalyanın iyi bir komşıısuduı " söz· 
!erini hatırlattıktan wııo a , Roma 
mülakııtının bütün ehemmiyeti sıılhu 

tarsin ttıneğe ha:limdir , demekte 
dir. 

Milano : !O ( Radyo } - Ste 
fani aj ınsın lan; Yugoslav Başvekili 
yarı'! sabah Milanodan ayrılacaktır. 

Roma: 10 (Radyo)- Stefani 
ajansından : Musolini, St•yo:linoviç 
görüşmelerinde üç mü~im mesele 
üzerinde durulmuştur. 1 - Avrupa· 

nın bugün için sağlam olmayan is
tikr ıırı. 2 - Yugoslavyarıın kendini 

Tadil.at ve ifraz görmüş binalar 

Yüzde yirmibeş tenzilat
tan istifade edecekler 

fazla vergilerin diizeltilmesi ve 
hiplerine iadesi bildiriliyor 

sa-

Kalp ifraz veya inşaat dolaylsıle tadlll!ıt gören binalar hak. 
kında M~llye VekAletlnden vtlAyetlere tamlin gönderllmlştır. 
Bu tamimin C fırkasında sarahaten ifade edildiği vechlle kalp 
ve ifrağ muamelelerine maruz kalmış olan binaların tenzııııttan 

lsllfad l ettirilmemeleri, bublna-
lar için tadilat komisyonunca 
yeniden Irat takdir edllmhş 

olmaslle meşruttur. Defter ve 
muamele talimatnamesinin 279 
uncu maddesinde kalp ve ifraz 
hadiselerinin tadll.at kmlsyonu- ı 
na binanın evelki iradının 

' 
artıp eksiltmesinde müessir olnp ol - 1 

madığı tetkik edilerek müessir ol 1 

muş ise evelce ınukadder iradın ye 
niden takdir olunacağı ve aksi hal 
de ipka olunacağı, yani yekdi~erine 
kalbedileıı kısımlara ait iratların tev 
bit veya mevcut iradın iki nevi bina 
aras·nda taksim edileceği gösteril
miştir. 

ifraz muamelelerinde ise iradın 
yenidrn takdiri mevzuu bahsoluıı
mayıp bu gibi hallerde mukayyet 
iradın müfrez parçalara bu parça· 
ların Ş<!ref ve ehemmiyet derecele· 
rinc göre - tadilad komis.vonla
rı marifetile tefrik ol~nınası ile ikti
fa edileceği gene ayni talimatn ıme· 
nin 283 üncü maddesinde yazılı
dır . 

Binaenaley; 1340.1932 mali yıl
ları zarfında tahriri yapılmış olan 
binalardan 2870 numaralı kanunun 
meriyeti tarihine kadar kalp ve if· 
raz görmüş olupta mukayyet irat· 
!arı tadil edilmiyerek ipka olunan, 
yani kalp ve ifraza uğrıyan mahalle· 
rin ayrı ayrı mukeyyet iratları bi· 
ribirine ilave suretile tek irada irca 
edilmiş bulunan binalarla ifraz do 
layısile iratları taksim e.iilen binalar 
iraılından, bu muameleler tadilat. 
mahiyetinde telaki edilıniyeceği ci· 
betle ve kanunun vazetiği diğer şart · 
haiz olmak kaydile yüzde 25 tenzi· 
!at icrası ve yalnız kalp ve ifraz do 
layrsile evelce mukadder İratları ba· 
ki kal mryarak tadilat komisyonu•· 
ca yeniden taktir edilmiş olan bi · 
naların tenz ilattan istifade ettiril.ne. 
mesi lazııngdir. 

Evelki umumi yazının yanlış an· 
!aşılması dolayisile tatbikatta bu e
sasa muhalif yapılmış muameleler 
vars> derlıal tenıilatııı icrası sure· 
tile vergilerin isl.h v · l.u •ebeble 
yapılmış fazla tahakuklonn terkin 
<!dilmesi ve fuzuli tahsilatın da as· 
babına reddi lazımdır. 

Yerli malJar 
• • 

sergısı 

iktisat ve tasarı uf heftası yarın 
b~şlıyor. Yerli mallar sergisi yaı ın 
saat 9 da töteııle açilacaktır. 

Müteakiben Atatüık paı kına 
giJilerek an.ta merasimle çeler.k ko
nulacaktır. Bütün halk bn merasiııı
kr~ davetlidir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y"niotel civarında 

Tahsin eczanesidir 

~oruınasını Lildiği , 3 ~ Tuna hav· 
z1sı ve Balkanlar. 

Yugoslavyanın Antikomonist pak. 
tına girmesi hususu hi~ bahsedilme 
mi~tir. 

Hitler ordusu 

- Birinci sahifeden artan -

kuvvetlerinin aldığı mühim rol bir 
çok memleketlerde ba~kumandan· 
lık işi halini güç bir mesele şekline 
sokmaktadır. Almanya kuvvetleri 
de dahil olmak üzere bütün askeri 
kuvvetlerin başkumandanlığını Ma · 
reşal Von Blomberge .tevdi ... tmiş 
bulunuyor. Alınanlar harpta bütün 
kuvuetlerin bir tek kafadan idare 
edilmesinin faydalı olduğuna kani 
dirler. Alman müdafaa kuvvetlerinin 
kumanda teşkilatı şöyledir. Kara ve 
deniz kuuvetlerinin başkumandan· 

lan ayrıdır. Hava kuvvetlerinin ay· 
rıca bir hava bakanlığı vardır. Ma· 
mafih Mareşal Von Bloınberg hava 
kuvvetlerinin bütün harekat planla
rını kontrol ettiği gibi her hangi 
bir müşk 1 vaziyetlere karar ve emir 
vermek h1kkı yalnız ve doğrudan 
doğruya ona aittir. 

Son manevralardaki harekat ta 
bu şekilde yapıimıştır. Bir tek in
sanın bütün kumandayı elinde tut· 
masının en büyük .faydası, mühim 
vaziyetlerde verilecek kararın uzun 
münakaşalarla vakit kaybedilmeden 
derhal ve kat'iyet!., verilebilmesi
dir . 

Manevra ı snaöında erlerin vazi 
yetine geli "ce bir çok ağır yürü
yüşlerden sonra erierde görülen yor 
gunluğa ı ağmen umumi vaziyet fena 
değilJi. çünkü Almanlarda erlerin 
manevra sahası yanındaki köylü ev· 
!erine yerleştirilmesi usulü erlerin 
yorgunluklarını giderek yeniden can · 
lnnmal.. ınr trnıirı eJiyordu. Fırka 
lardrn Liri ;İnin piyade alayı lıiicüııı 

esnasın . la pek gayri nıestür hare 
ket elmiş ve L u ş• ki!de güpe gün
düz ağır nıakinalı tüfeklere ka•şı lıü 
cüıne ka l kıııı~tır. Hüküm heyetinin 
bu alayda bir çoklarını man"vra 
harici ( yaralı ve ölü) ad elligini 
söylern eğ'e hacet yoktur. lstilılraın· 

!arın İngilizlerde olduğu kadar de. 
rin kazılmaırıasr ve ihtiyat kuvvet 
!erinin azlığı <likkala şayandır. Sd· 
dıran piyade kuvvetlerİ :ı in hazan e 
sas cebheden S'OO metı e kad Jr iç
eıiye sarkması dJ gayet eııtertsan 

vaziyetler hasıl ediyoıdu. Tanklara 
karşı mi dı faa toplaı r her tarafta 
göze C'Hpmakta ve a:Jet ı tankların 

dehşetini pe ziyade azaltmakta 
idi. 

Bizz.t tanklara gelince 3 cins 
tank kullanılıyor. Biıisi iki makina 
1ı tüfek ile mücehhez eski 4 - t -
tipi; ikincisi daha ağor hir tip olup 
bir top ve bir ııı~kinalı tüf~k ıle 
mücehhez 8 ton agırlındaki tanklar, 
üçüncüsü 11 - 12 ton ağırlığında 
olup obüs topu ve bir havan topu 
iie mücehhez ağır tanklar. 

Bu ağir tankların vazifesi lank 
hücümunda düşmanın tank müdafa. 
a toplarını susturmaktır. Tankların 
silahlarını, zırhlarının kalınlığını ve 

hücl!nı tıırıl;ırırıı iyice tedkik etme· 
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Aşk mektupla. 
müsabak ' sı 

1 

d t evvrl ~y 
Bundan kısa bir müd e ktoP" ıla 

Fransada büıük bir "~şk e;I~oiştir. ç 
!arı. müsabakası tertrp jrıııioc' •11 

Bu müsabakadan maksat, Y k 53· 1 tl 
asırda tatlı mektuplar yazm.a bat rl b 
nalının hala kaybolmadığını ıs B 
mekti. t netice. 1Ya 

Müsabaka, şayanı lıayre llJ 

eler vermiştir. p evans 
Birincilik mükafatını, 1 ııu 

1 b. k.. !" k kazanmıştır. 
ı ır o 'I u ız k bu o 

genç kızın yazdığı aşk me tu n 0 
ağıne 

kador sade, fakat buna r kendisi 'td 
kadar müessirdi ki, bunu~. 

1
.. jpa· ta 

d • b' ıur u tarafından yaz ı\lına ır 30 cı '' 
h rom 

mlmamış, h~tta, meş ur .. e edil· ~c 
Jan Ginonun yazdığında şup ıııı 

miştir. oıııaP' 8 
Fakat genç köylü kızı, : ytıkld P 

cının adını bile duymadığı ko.a (ik 

i ;bat etmiştir • . ı· b' genç. ii· 
ikinci mükafat Parıs ı ır " ·ııııa· 
çüncü mükafatı ise " Pyer 

1

1 
1 k mıŞ ır, 

sını atan bir mechu az.~~. ıııek· 
Mükafat kazanan buton . de 

etesın 
tupların Yedi Fransız gaı 

50 

le 
c; 

neşrıle bu orjinal ınusabakan; kaç 
na erdiği zannedilmiş, fakat ır bir t 

.. ... . h t' e gelen lqu gun sonra ıurı eye ın 
mektup herkesi şaşırtmıştır. .. jjn· lld 

Bu mektup musabakada k~:buP ~;: 
cülüğü kazanan "Pyer" ın~ • ge~ç A 

hitap ettiği lvan adında Lır, •P ~ 
kızdan gelmekteydi. Genç k'.ı1 ' sini " 

· dı me ~~ 
yen" le temasının temın e. heyeti t, 
jurideıı rica ediyordu, Jurı . da· 
biraz tereddütten sonra "Pyer. 

153~ ~1 
vet etmiş ve bu genç, lvanı~ inde ~c 
olduğunu öğrenince hayretler ıÇ '~~ 

~k 
kalmıştır, I şşk Ilı 

Bundan bir kaç gün ev,•e '·"de · 
yesr.. ~ıd 

mektupları müsabakası sa olaıl ~ 
biribirini bulmağa muvaf~ak duyul 
Pyerle 1 vanın evlendiklerı 

muştur. ha 
Müsabakayı tertip edenler, rir 

k'k" • ki b" "k nıuhar 
ı ı aşı aıın, en uyu ıar' 

!erden da ha güzel a1k mektU? fer· 
J ki . b k · ·teınıŞ yazr r aı mı ıs at etme ıs 

.. bii 
Yalnız kalbler kulu . 

.. ;ver•' 
Amerikanın Princeten un bir 

lesinde erkek talebe tarafı'.ıdan (uP' 
Yalnız kalber kulübü tesıs_ ;ilrer 
muştur. Klüp azasının gaye~ı ;ş~ 
üniversiteleı in kız talelıcsrle 11 r 

ı. . ((eU 
me ktupları \ ,o ı.ti ı tme• tır. "~ 

rnkıbC• 
aj . n < ıııın ver ıJiği habere ' .. JrO 

j el . gıııı• , olursa klüp azasının a e r 
güne aı lınaktadır. 

... ise 
den Lrir ş e y söylemek biraz guvvafı~ 
d" 4 - 5 - tipinin maksada ınU fa· 

.. "I ,.. . 1 1 kt · · lır Bun goru ınetııgı arı a~ı nıa ac · ekBı 

ıın bilhassa zirlı ka!ırılı~Jarr P 
görülmektedir. .. .. bu 

Alm"1 mühendis!eri lıutunhalli 
meselelerin en iyi bir şekıld~ i till 
için çok çalışmakta lıılar. En ı'f sta 

· ı kY3 
bulun !ukt an sonra g~nış 11 ' IaY' 
hazrı !ıklar yapılarak bir tJrık a 
kurulması kararlaştırılmıştır. " 

,ııer1 

Manevralarda hava. kuvV• lince 
nın gösteı ebildi;:i kalıilıyde g a' 

kl ,. ıı\ 
bılhassa tayyarderiıı alça • · . 

0
a 

d t Pçu>U rak Jş ı nan piyade ve o . 
1
, n 

karşı yaptıkları 1 udim hakık~ıııan 
dikkate ve takdire şaya~ılır. A. de 

1 . . ' h .. ·terrıın tayyare erınm ım u ·ııııı St5. ka' 
gösterdikleri bbilıyet şiındıye "( "' 

.. ru e" 
uar lııgiliz manavralarrnda go rı'' 
den çok ileridedir, Bu sistemin lı~. ,. 
ta mühim bir rol oyıııyacağına ~u, 
he yoktur. " 

en 1< 
Tayyare müdafaa hattının g ta 

]iği ve mükemmeliyeti de dikka 
1 

T 1 k kullan şayandır. ayyare ere arşı [li" 
lan toplar ü.1' mühtelif çaptadrr000 
rincisi 8,8 cm çapında ve 1 Z. 

- Gerisi üçüncü sahifede ~ 

~ 
( 

r 
1 

j 
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Hitler ordusu 

( ikinci sahifeden! aı tan ) 

lrc menzilli büyük toplar, ikinci-
13,7 çapındaki toplar, üçüncüsü 

crn çapında olup alçaktan uçan 
Yıırclcrc karşı kullanılan toplar 

ev~rl 1Yni zamanda tanklara karşı kul· 
tuP' labilmektedir. Manavralarda 8,8 
iştir· Çapııdaki toplar ile yüksekten 
inci '1 tayyareleri avlamak hususun 
sa· 

1 
cldc edilen muvaffakiyet hakika· 

at rt· büyüktür. 

Bu topların orduyu ve gerısını 
tice. Yare hucümlarından koruınak 

sunda ptk büyük işler görebi-

Adana ikinci icra 
memurluğundan: 

D. No: 937 - 364 
iş Bankasına borçlu doktor 

met Salihin : 
Ah 

No: 62 
Cinsi : arsa. 

Tarihi : Şubat 929 
Miktarı : eski ölçü 

Dö. evlek arşını 
1 O 222S 

Mevkii : llyas ağa Metresi: 2899 
Hududu : Doğusu belediyeye 

terkedilen meydanlık Batısı yeni ih
das edilecek tarik ile Kilikyan Ava· 
dis tarlası Poyı azı ihdas edilecek 
tarik ile Sadık paşa tarraları kıb· 

~·· '' muhakkaktır. Hava silahları 

1 
1nda görülen enteresan şeyler· 
birisi de alçaktan uçan (Storch

lesi Ojinoj Ahmet bini Salih efen· 
diye satılan m hal. 

No: 20 Tarihi : T. sani 926 

ıı o lck) tesmiye olunan bir nevi tay· / 

0disi ıdir ki bu tayyare bir kaç metre 
1abbalık bir sahadan havalanıp 
· böyle küçük bir hasaya kona. 
~ektedir. Süratı saatıa 20 120 
flıctre arasındadır. 

Cinsi: arsa Miktarı : eski ölçü 
Dö. evlek arşını 
1 2 225 

Mevkii : flyas ağa Metresi: 1990 

an· Bu tayyareler bilhassa erkanı 
1tklJ p zabitlerinin cebhe v.ıziyetini 

~ edebilmelerinde mühim hiz-
ii· 'r görecektir. 

ıa· General Temperley deniz kuv· 
tinin harekatından anlamadığı 

ek· buna dair hiç bir şey söyleme
irıde ~Cdir. Fakat tumuır.iyet itibarile 

50 ~nkü Alman ordularında gördü. 

kaç ~!izam ve disiplinden takdirle 
bir ~trnekte ve bilhassa Alman or, 

Hududu : Doğusu beleJiyeye 
terkedilen meydanlık Garben ihdas 
edilecek tarik ile karşısında Kilikyan 
Avadis efendi tarlası Poyrazı Dok
tor Ahmet Cevat efendi ile Arsindi 
Simon Erhal . 

Halihazır vaziyeti : Hudutlarda 
tahalüf yoktur. 

Takdir olunan kıymet : Tapu· 
nun ( 20 ) No.sunda kayıtlı arsanın 
beher metresine (80) kuruş ve ta
punun 62 No sunda kayıtlı arsanın 
beher metresine (60) kuruş kıymet 

11 
un bütün milleti temsil etmek· 

[jO' ~Uğ~nu her an ispat ettiğini söy . 
bıJO .~edır. Halkın orduya karşı gös 1 

gerÇ ~ Yüksek muhabbet ve heye- i 
•P lrnan halkının ordusu hndi 1 

sinİ d~ibi sevdiğini ve ordusu ile gu .I 
yeli ~uyduğunu ispate kafidir. Gene· 
i da· ~llıperley Alman ordu>unda ha. 

takdir edilmiştir. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Adana ikin icra memurluğunda bi
rinci artırması 12-1-938 çarşam· 
günü saat 10-12 de ve ikinci ar
tırması 7-:-1-938 perşembe günü 
saat 10-12 de. 

58~ ·Vcut bazı noksanları iebarüz 
ııd~ ekten geri kalmıyorsa da bu 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi l 0-12-937 tarihinden 
itibaren 364 No. ile icra dai • 
resinin muayyen numarasında her· 

rsı 

tıir 

lrfl 

i5~ 

3fık 

11Ja· 
•Bt 

. ,. 
' 

~l:ırın bir kaç seneye kadar 
hı kak telafi edileceğine emin 

d nu ve böylf"ce [bir kaç sene 1 
~ a Alman ordusunun en mü· 

Vrepa ordularından biıisi ola 

kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
364 dosya nunıarasile memu -
riyetimize müracaat etmelidir. katiyetle söylemektedir. 1 

Sineması 

BU AKŞAM 

, ~üşterileıine en güzel f im 
·t·nd ' en birini sunuyor 

~· ŞUH, GÔZEL -VE EN 
r ~ÜK SiNEMA YILDIZI 

tanzıska Gaal ) 
'ı. kadar yarattığı şaheser- · 
( ı .. , İn • ıı giiz·lı 

Altun Kel.~bek ) 
ta 'öz'ü nefis fılminde 'a· 
en güzel eserini sunmuştur 

~ .. 
li Rorülec~k ve tckı ar gö· 

arzu edıl ·cek büyiik bir 

'Üper fılm ... 
t - 2 -

~e Manevraları) 
{,n sesli ve sözlü 1500 met

a~'k. Ordusunıın şan'ı bir 
esıni gösfrı en ıı.illi film 

ı\ YAKJND:..: Ş0Vı30T 
,"t Saıfıle vücu !e gdiı ilen 
~'lı,alsız bir şaheser .... 
~nema 8,5 da başlar 
/~gün 2,30 da 
1;

1 
iZLER PERiSi ) 

~la 
1\ : No • 266 

8781 

~tt 1lık Eczahane 
'~n ı . k a tanınmış ve kıdemli 
~~~. serı'!lik V Jtdn Eczalıa. 

·~· ~ın ahvalı sıhhiyesin len 
·li ~ktır. Almak j,teyenler 

, ı~a Atasagun'a müraca-

8778 

1 
2 - Artırmıya iştirak için yuka· 

nda yazılı kıymetin °/0 7,5 nisbe· 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevıii 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı ıııüsbitelerile birlikte nıemu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi ralde hakları tapu sicilile sa· 
bit olnıı:dıkça salış btdelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı alınış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar oll'nurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 

ı en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçl a•ıİ olan d'ğn 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 
!arın o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklarının mecmuundan faz 

laya çıkmazsa • çok artıranın ta. 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak aıtırmadıı , 

bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala

cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana il.a!e edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih·de 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha

le olunan kimse derhal veya verilen 

J 

Türlcsöztı 

Habeş dramının 
son perdesi 

-Birinci Sahifeden Artan-

Milletler Cemiyetinden çekilmesine 
dair Daily Telgraf gazetesi yazdıj!'ı 

bir başroakalede diyor ki : iki sene· 
denberi ltalyanm ~Cemiyette oyna· 
mak istedij!"i Habeş dramı sona er· 
miştir. Artık perdeyi kapamaktan 
başka çare yoktur. 

Cenevre : 10 (Radyo) - Ha. 
v~s ajansından : Milletler Cemiyeti 
mahfillerinde ltalyanın Cemiyetten 
çekilmesi geri dönülmez bir adım, 
şeklinde, telakki edilmektedir. Ce
miyetin umumi katipliği Pazartesi 
günü ltalyanın, "çekilmesine dair ha· 
zırlıyacağı notayı beklemektedir. 

ltalyanın Cemiyetten ayrılmasi 
le, Cemiyetin iş bürosunda çalışan 
yirmi ltalyan memur istifa edecek

lerdir. ltalya, Milletler Cemiyetini 
kuran devletlere dahildi. Fakat 936~ 
yılının Mayıs ayındanberi, Meclise 
iştirak etmiyordu. Hele Haboş mü
zakerelerinin Mecliste başlaması ü· 
zerine Asambleyi terketmişti. 

Roma : 10 (Radyo) - Stef.ni 
ajansından : Mebusan Meclisi sa· 
!onlarında dönen şayialara iÖre di 
ğer bir takım devletler de Milletler 
Cemiy,.tini terkedeceklerdir. Bu dev· 

!etlerin kimler olduğu şimdılik gizli 
tutulmaktadır. 

mühlet içinde parayı vermezse ihale 

kararı fesholunarak kendisinden ev· 
vcl en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa raıı 

olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
ma1sa hemen 15 gün müddetli' ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 

geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me· 

muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 

Gayri menkul Yukarıda gösterilen 
tarihlerde A d a n a ikinci icra 

memurluğu odasında i ş b u ilan 
ve gösterilen artırma şartnamesi dai
resinde satıl'lcağı ilan olunur. 

~'uhamm•n kıymetin yüzde yet. 
miş beşini hulı:ıazsa 2280 No.lu 
kanun tatbik edilecektir . 8787 

~ 

Aksırık; öksürük, burun 

©[fo~ 

Seyhan vilayet daimi en
cümeninden : 

1 - Hususi muhasebeye ait 
eski postahane binasının üst katı 

nın tamiratı (1039) lira (4i) kuruş 
bedel ile açık eksiltmeye konul 
muıtur. 

2 - Eksiltmiye 937 senesi 1 
nci kanunun 29 ncu Çarşamba günü 
saat on birde Vilayet daimi encü 
meninde yapılacaktır 

3 - istekliler bu İşe aid keşif 
evrakını görebilmek üzere Nafia 
Müdürlüiüne müracaat edebilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için istekliler (77) lira ( 96) kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve bu i 
şi yapabileceğine dair Nafia Mü· 
dürlüğünden alınmış vesikayı gös 
termeğe mecburdur. 8782 

11 - 15 - 21 - 26 

Adana kulübu başkanlı 
ğından: 

Kongreye çağırı: 
18-12-937 Cumartesi saat 

yirmide toplanacak. olan yıllık kong
remize sayın üyelerimizin gelmeleri 
rica olunur. 

11-14-16 8783 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Adana Ziraat mektebi 
müdürlüğ~den : 

Mektebimiz sabit sermaye ida· 
resi mevaşi şube;ine ait aşağıda cinı 
mikdar ve evsafı yazılı hayvanlar 
7 12-937 tarihinden 22-23 ta
rihine tasaclüf eden çarşamba ve 
perşembe günleri hayvan pazarında 

açık eksiltme suretiyle satılacaktır. 
isteklilerin o günlerde hayvan paza· 
rında toplanacak satış komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

3 adet gebe inek 
2 • sağmal • 
3 • biri inek 2 si düve 

11 • buğa tosun ve buzağı 

19 8784 
11-14-17 21 

akması, düşkünlük 
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tehli_kesinin yanılmaz habercileri oldutunu bilmjyorr,,usu.nulJ 
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R U s-J a po n harbi 
POR ARTUR KAHRAMANLAR! 

- Türkçe sözlü muazzam fılm -
Yakın bir tarihin aşk ve ihtirasla dolu safahatı .. Vatanseverlik ve 

milliyet duygusunun bir timsali 

Yalnız bir harp filmi değil 
Oöz alıcı, muhte,em bir dekor, en yUk•ek •o•yete içinde 

bUyUk bir sevgi macerası 

- 1 1 -
ilaveten : 

Ege Manevraları 
( &sli sözlü ) 

Türk ordusunun dinamik kudretini göst-!ren film 

- 1 1 l -

CUMHURİYETİN 14 ÜNCÜ 
YILDÖNÜMÜ MERASİMİ 

- IV -
YUNAN BAŞVEKİLİ METAK
SASIN ANKARA ZİY ARETI 

- Sinema 8,45 dr başlar -
Telefon : ASRİ 250 Telefon: ALSARAY 212 

Her iki sinemanın karnesi her iki sinemada kabul olunur. 

Bugün gündüz matinede 
Öterken -Rus-Japon 

• 
• Bülbüller 
muharebesi 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

/(uıııın /\o.:1202: Kabul tarihi : .Jlfıl 1937 

DÜNDEN ARTAN 

Madde 55 - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının daimi aylıklı 
memurları için hükmi şahsiyeti haiz olmak üzere • Türkiye Cümhuriye
ti Ziraat bankası memurları Tekaüd sandığı. adıyle bir sandık kurulmuş
tur. 9 şubat 1931 tarihli sened ve ayni tarihli nizamname ile vucuda 
getirilmiş olan " Türkiye Ziraat Bankası memurin ve müstahdemini Yar
dmı sandığı " nın mevcul ve matnl.ıu bu kanun neşri tarihinden itiba· 
ren " Tü.ki,e cu nhuriyeti Ziraa Bankası Memurları Tekaüd sandığı. na 
devrolunur. 

Maide 56 - Tiiıkiye Cuıııhu iye-ti Ziraat Bankası Memurları Teka
üd sanJığıııııı s•·rınayesi ve gelirleri şunlardır: 

1 - 55 iııci maddede yazılı Y?dim sandığının devrolunacak m. v· 
cut ve matlulıu, 

2 - Tıirkiye Ziraat Bankası,ın ida·e meclisinin 23/tx 1930 tarihli 
kararil~ banka ıne•ııuılarına le~ aüdlük istihkakiarım ta,fiye maksadile 
veıilon tekaüt! tazminatından istiraad edilecek paralar, 

3 - 35 İnci ınadJede yazılı yardım sandığından bankadan ayrılmış 
memurlara hestalık yardımları hariç olarak verilip işdirdat olunacak 
paralar, 

4 - Daimi aylıklı memıır'arm ay:ıklarından her ay mecburi olarak 
kesilecek 0/ 0 5 !er. 

5 - Ddimi aylıklı mrmıırlara her ay verilen aylıkların °;0 5 ine mu· 
aJil olarak bankaca h<'r ay verilecek paralar, 

6 - Hızmet~ alınan daimi aylıklı memurların ilk aylık ların
d ı ı ';:·;d•c:': 'o!) ı,-1, ıy'ı'dırı artırılan m·mu•ların ilk aylık 

zamlaıı, 

7 - Saıı<lık sermayesinin bütün gelirleriyle müteferrik diirr ge· 
lirler . 

Tekaüd sandığının mcvcudile alacakları Devlet emvaline mahsus hak 
"e rüchanl•rı haizdir. Bu paralor ve aldumum aidat ile faiz ve temet 
tiilcri bir guna vergi v~ res:n" tabi olmadığı gibi haciz ve temliki de 
kahil değildir. 

Madde 57 - ·ı ekaii 1 sandığının 56 ıncı maddede yazılı aidat ve 
alac.1kları~ı mızeretleri olmabızın vaktinde tevkif ve tahsil etmiyen ve• 
ya tevkif ve tahsil edıl Jiği ayı takip edrn ayın sonuna kadar sandığa 
göndamiyenler bu paraları ziizde on fazlasile tazmin ve temin ile mü 

kelleftiıler. 

8303 (SONU VAR) 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

~----~-~------~;..__----~----~ 

CiNSi 

l<apımalı pamuk 

Kilo Fiati 

En az 
K. S. 

En çok 
il.. s. 

25,50--
22 ---

Piyasa parla~ ,, 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 --'--- ----

iane 2 ----

Satılan miktar 
Kilo 

-------
Ekspres -------
Klevlant 

YAPA GI 
--Seyaz J Siy._,ah:--------- ----------

ÇIGJT 

.-~E~k-sp_r_es ________ ,---._ ,, ___ _ 
iane ,_ 
Yerli "Yemlik,. 

"Tohumluk,, 2,75 -- ı 
~----------------------~· :-ı tJ B U B A T 

.. 
Buğday Kıbns 

" Yerli 
--- 3,50 --------- ---- -----

il Men tane 
Arpa 
Fasulya 
--~------1---- ----Yulaf 

Delice 
Kuş yemi 

• -=-..:......ıt.--,------ ----ı-------·--------Keten tohumu 
Mercimek 

Türksöıtl 11 Kanunuevvel 
, _________________________________________________ _.., ----------

Sayın abonelerimize --------~ 
.. .. ·- ~-

TUI .KSOZU c:_· 
......... r.L"'\ll•«•"'' ""' • '"'J 'iı - ... 

jMatbaacılıkj 1 Gazetecilik 

Mütenevvi rrnkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında hac;. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle:_,tirmek istiyorsa
nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 
sinde yeptırıuız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KlT AP 
* 

C l L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zarif 
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 ntfis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pıhr. 

Türil. sözü matbaa
sı "Türksözünden,, baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabedt r. 

Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın ab0
: 

nelerimizin gazetelerini muntazaman alabihnelerı 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatbaamııa 
bildirmelerini rica ederiz . ,,,,,,,,,,,,, 

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

------------------------~ 
' Yeni postahane karşısında 

Diş Tabibi Yusuf Hüsnü Başarır 
ilaçla sinir almayı hassaten iğne ile hissi iptal ederek diş kes~e~r:~ 

sinir almayı maziye bırakmıştır. Hastanın sıhhatini tehlikelere du~u \t 

müteaddit mahzurları dolayısile bu günkü diş tababeti iğne yapılma 8:,ı 
vücudda muzır bir madde ithal etmedt n azami ~ekiz dakikada ıztırap r· 
dişi kesen, sinirini alıp o anda dolduran, dişi çıkaran, dişi beyazl~tall·d~vi 
kilecek apseli ve kistli dişleri tedavi ile kurtaran yeni ve son hır te 
usulünü ideal diş taba9eti meydana getirmiştir. 0 

Rontkene terfik ettiğim ve hastalaı ırnın sıhhati< rının koıu) uc~s~ek 
lan bu son tedavi ile muayenehanrmde çalışmağa başladım. Goı 
arzu edenlere muayenehanemde bu tedavi gösterilir. 

5 -10 
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Susam 
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UN 

1 
Dört yıldız Salih 1 650-725 
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Simit " 

Liverpol T elgraflan 
10 I 12 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pene -
Hazır 

1 
4 67 Lıreı 

Rayişmark 
~k. Kanun vadeli 4 56 Frank ( Frıınsız ) 

4 60 Mart vadeli Sterlin ( iııgiliı. ) 4- ıi Hint hazır Dolar ( Amerika ) 
Nevyork 8 07 Frank ( İs\'İire ) 

sız DE ; BENiM GiBi 

.,, 

MI . .. 

K 
--~I 

..... 

l-1-\-w 
-23- 4ı 

628- 00 
79- 09 ---- -

iÇlNiZ! .. ~ 

MÜRACAAT: Rıza Salih Saray 

( Telefon . No: 265 ) 9 -30 

1 

__________ ._. _____________ .... _______________________ __ 

-Dr. M zafer ok ilan-
Hastalarını her gün e~ki ~nuayenehanesinde 

kabul etmekted•r. 

Bütün dünyada şöhret kazanan 

Whizmarka 
Mctor, Amortisör, ldrolık frrn, Mafsal Y AGLARILE radyator lehimi 

temizlemeğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. 

7967 87 

KAY ADELEN A • 
manos tt>pelcrinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur • 

Ş. Rıza İşcen Yeni Mağazada 
Satılmaktadır 

Belediye civarında, Adana 

K 
A 
v 
A 

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

KAYADELEN 
KAY ADELEN su· 
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

ları ve gazozları e
vinize kadar gönde
rilir • Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAYADELEN gazozlarını alırken şişe-lerdeki kırmızı ( KA YADE-
LEN ) tapalarına dikkat t>diniz. KAY .ADELEN Tran~itleri : Mersin ve 
Adana KAY ADELEN dt>polandır. Cüyük dan.acanalar : 100 kuruşa ev-

lerinize gönderilir. 

1
. Mı;:nbadan Kaya.delen nal.: leden vrg >nlaı her seferde Kayadelen suyu ile 

yıkanmaktadır . 8495 88 -------...ı1 

TiR 
• 'URKiYE iŞ 11Nf k.A_$ f 

325 

_.,....1 Vu 

-------------------!~~----Radyolar ucuzladı 
Ksa orta ve 

Uzun mevceleri pürüzsüz alaJI 
parazitsiz, t~bii, güzel ve latif se~: 
li radyolar ancak Sahibinin Ses! 
nin 100 lira mukabilinde ve b;t 
sene vade ile sattığı radyoiarİ e 
kabildir. 

Satış yeri Belediye 
~" ~ aııı 

karşısında Yeni ıv;ag 

Ş. Rıza lşcen 
7967 _____.--/ 

•..-------------------------
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Türkiye İş Bankası Ada
na şubesinden: 

Ziraat Bankası karşısında bulu· 
nan banka malı arsanın üzerine bir 
banka binası yaptıracağımızdan 
münakasaya girmek istiyenlerin bu ı 
ayın yirmisine kadar Bankamıza mü-
racaatları ilan olunur. 8785 

Gaip şahadetname 

Adana [stiklal okulundan 1932 
yılında 27 Numara ile almış oldu 
ğum okul şahJdetnamemi zayi eyle 
dim. yenisini alacağı ndan eskisinin 
h~kmü yoktur. 87~6 

Basri oğlu 
Mel,met Carullah 

Veznedar araı11yor 

Üç bin liralık teminat veye ke· 
faletg österecek bir veznadar alına· 
caktır. isteklilerin eski bugday pa 
zarındaki merkezimize ıı üracaatları 

ilan olunur. 

Ekmekciler Sosyetesi . 

kte' 
Adana Ziraat rne 

bi Müdürlüğünden : 
• t 

akioıs 
1 - Adana ziraat ve ırı 1 c•~ 

. . aptırı 3 

mekteplerıt talehe!ııne Y f esh' 
harici elbise için 316 ırıetre 110ııı9 
ne fabrikasının 158516 kalite roetre' 

. k beher ·ıe 
rasında gırı ren te ve . kurJlllşı 1 

si 510 muhammen bedellı rı tet:" 
115 takım elbisenin kol as~a rııe'e 
ve set eni terzi ye ait olm:haf1lrı1~ 1 

beher takım 800 kuruş ırı . karP11 

beddli dikimi ve 115 çift 
1~0ınt11c 

beher çifti 560 kuruş m~ 937 1' 

beddli olmak üzere 27 .1 paıe'ıe 
hinden itibaren 13 12 9 ~: ıeı1 >' 
si günü saat 14 de l k:.'~'~etle af( 

pılmak üzere 17 gün mu 
1 

eksiltmeye konulmuştur. ıjrll3 
. V'Hiyel ,, 

2 - Ebıltrııe ı kof11 

- ı·· 1··., .. d t l ·ınacnk mu ur ugun e op' 
1 

ı.:tır, ı, 
yon taraf ııı lan yapı aca r se 1 r asta ' ' 3 - Kumaş, te ?, ' rtııııf11 , 

· k · ·· ve şa ·~t' v: ıs arpın numune d o ı 
ıd ıtrun '\ ..ii~ 

mektepte mevcut o Uıs t til ~-
liler bu müddet zarfında 1ıcr t 
leri müstesna olmak üı:re caııl e 

1 
k .. d .. ı ··ğ·· e Jllura bl me tep mu ur u un . öre 

nümune ve şartnameyı g 
l Ss' er . 2430 

4 - istekli olan'ar ı.· ves• 

ta 
r~ 

8-11 14 8770 d 1 · de1'1 d',,c kanunun 2,3 m1d e erın . de ıt•, 
yüzae yedi buçuk nisbehll atıt•'~ a 
zitclerini mal sandı gına 'j hıtııf 
ih~le saatinde komisyoııda 8752 

Kiralık hane 

Beş Kanunusani mektebi yanında ; 

itfaiye sokağında 125 numaralı ev- ~ 
de iki oda kiralıktır. Taliplerin lda- ! 

' rçhanernize mijraçaa\)arı. C. ' 

lunınaları ilan olunur. 1 l 
28-2- 9' 

.. diirii 
Umumi neşıiyat mu 

Macid Güçlü 
b a~· k - .. at a Adana Tur sozu Dl 


