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Dün Japonlar Portekize ait bir 
adayı da işgal etmişlerdir 

. Şanghay : 28 (Radyo) - Resmi 
\.ın mahafılinden aldığı malümata 
~~fen Royter ajansı, Çin kuvvetlerinin 
b~r ~eya iki ay içinde başlanncak 

1 
Uyuk bir taarruza hararetle hazır
•ndıJtını, son günlerde siyasi ve as-
. ri İıa, ._:_aıa daha büyük bir mü es-

81.rl.ik temini maksadile bir çok de· 
ğışıklikJer yapıldığını bildirmektedir. 
k Londra : 29 (Radyo) - Ameri
danın Tokyo ile vaki anlaşınası Lon. 
h ra efkarı umnmiyesinde teessür ve 
•Yret uyandırmıştır, 

Bütün Londra gazeteleri, baş ya
~ılarını bu sabah, bu ümid edilmez 
}'ekatıo tefsirine tahsis etmişler
ı..tır • 

f Londra : 29 (Radyo) - Bu sa• 
' 11hki hıgiliz gazeteleri Japon tarzi
e · sınin Amerika tarafından kabul 

hattı hareketlerini değiştirmedilderi 

takdirde Hankov ve Yensuya kadar 

Japon kuvvetlerinin 

rini beyan etmiştir. 

ilerileyecekle · 

-----....,...,.~---·---

Romanyada yeni 
kabineyi hiristiyan 

partisi kuruyor 

Tatareskonun gazeteci
lere dünkü beyanatı 

Roma: 29 (Radyo) - Tataresko 
kabinesinin istifası Romada memnu· 
niyetle karşılanmıştır. Siyasi mahafil 
ltalyanının, Yugoslavya gibi Roman
ya ile anlaşmasına bundan sonra im
kan açıldığını söylemektedir. 

Bükreş: 29 (Radyo) - Hükümetin 
ıdaresi için bir iş birliği hususundaki 
gayreılerin ::_muvaflakiyetsizliği üzeri
ne Başvekil Tataresko dün saat un 
altıda saraya giderek Kral Karole 
kabin esinin istifasını veımiştir. 

Barselon dün yine 
bombardıman edildi 
Milisler ağır zayiat verdiler 

Barselon: 29 (Radyo) - Asi de
niz filoları dün gece Barselonu ve 
diğer hükumet limanlarını birkaç de· 
la şiddetle bombardıman etmişlerdir. 

Salamanka: 29 (Radyo) - Dün 
akşam radyoile neşredilen resmi bir 
tebliğe göre Franko kıtalarının ba
şında bulunan General Aranga, Pe
ronel mıntakasında ileri hareketine 
devam etmektedir. Bu kumanrlanın 
emri altında bulunan kıtalar Milislere 
ağır zayiat verdirmişlerdir. İki gün
denberi Franko kuvvetleri kızıllara 

birçok cephelerde galip gelmektedir. 

Salamanka: 29 (Radyo) - Bar

selondan bildirildiğine göre bazı 

Amerikan ajanları tarafından hükü

metçi ispanyaya silah satılması için 

istişareye geçilmiştir. Bu silah sa· 

!ışının karşılığı lspanyollar tarafın
dan ham maddeler gösterilmekte 

olduğundan General Franko bu hu· 

susa protesto etmiştir. 

Londra: 29 (Radyo) - Meksi

kodan bildiriliyor; ispanya hüküm~ti 
namına Verakiv limanıı.dan vapur

lara yirmi tayyare yükienmiştir. Bun

lardan maada petrol ve bazı harp 

silahları da vapurlara yükletilmiş 

oulunmaktadır. 

lrlanda yeni bir kanunu 
esasi kabuletti 

" İrlanda Cumhuriyeti,, kuruldu 

• 

dilmiş olmasından bahsetmekte ve 
~ırilterenin lngiliz efkarı umumiyesi-
1 böyle bir kabule alıştırmak t raf. 
arlığını, Tokyonun bu şekli tarziye 

, e Va>.iyeti yatıştırdığını oldukça so-
k bir şekilde karşılamaktadırlar. 

Kahlreden bir görUnUş 

Tataresko saraydan çıkarken ga
zeticilere beyanatta bulunarak şunları 
söylemiştir: Ayan meclisinde büyük 
bir ekseriyet temin etmiştik. Fakat 
Mebusan meclisinde ekseriyet temin 
etmemizi kral istemedi. u kadar ça· 
lışmadan sonra bugiin istifa etlik. 
Memleketin bu şekildeki kararı kar
şısında boyun eğmek lazımdır. Diğer 
taraftan, lnasyonal hiristiyan partisi 
reisi ve sabık generallerden Koga 
saraya gitmiş ve yeni kabineyi teş

kil etmek vazifesini üzerine almıştır. 

yeni kabinenin diğer nazırları henüz 
tesbit edilmemiş olmasına rağmen 

Haıici} e nezaretineDespo getirilmiştir. 
Köylü ;>artisi de, Koga ile görüşme
lerde bulunan dört nas}onalist aza
sını partiden çıkarmıştır. 

Dablin : 29 (Radyo) - Yeni İr· 
landa kanunu esasisi hazırlanmıştır. 

Bu kanunu . esasiye göne İrlandanın 
resmi ismi, •İrlanda resmi serbest 
devleti» değildir. Gazeteler, İngilte 
renin himayesinde bulunan frlanda 
parçalarından bahsemekte ve bil · 
hasse şimali İrlanda da bir milyon ir. 
landalının İngiltere himayesi altında 
yaşadıklarını, bir çok limanlarda İngi-

1 liz kontrolünün bulundugtınu tebarü~ 
ettirmektedirler. 

ve iktisadi vaziyeti de kontrol etmek 
tedir. İrlanda şekil itibarile İngiliz im
paralorluğunda iken yeni kanunu esa
side İngiliz imparatorluğunun ismi 
geçmemektodi. Yeni kanunu esaside 
yedi sene için bir reis seçilecek 
ve bunun hukuku reisi cumhur huku
ku olacaktır. Ayrıca bir beşvekil bu
lunacaktır. 

Tayınis gazetesi başmakalesinde 
!>on izahat ve tarziyeleri kabul edi
rııcz, dedikten sonra ilave ediyor, 

• ·~ğmen Amerika bunu kabul 
aİ ıı;ıır, Vaşington unutmamalıdır ki 

Mısırda dahili siyasetteki 
gerginlik devam ediyor i nız Tokyo - Vaşmgton değil, 

aker devletlerin de hukukunu tanı
lı caktır . Diğer devletlerin hukuku· 
in tanımak hususunda bu gün Va-

zaıij ı,,. ırton - Tokyo kiyaset ·' göster
r11ıtir . 

Sarayla kabinenin arası çok fena 
bir halde bulunuyor 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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1 Gazete bundan sonra, Japon 

;ııııratoruoan :geçen pazar Diyet 

b tclisinde söylediği nutukta, Japon 

~ld~J~rı hariçte Japon şerefini yük-

1 11lııştir, sözlerini kaydetmekte ve 

~a~on ordusunun taşklnlık hareket· 

~~-c. hariçte nefret uyandırdı~ını 
lııl ılı sükünetin iade edilmez bir 

~ldığını ileri sürmektedir. 

~ Deyli Herald gazetesi ise, lııgi 
,;

1 
Aırıerikan yakınlığı üzerinde ıs
~ durmakta lır. 

1 
londra : 39 (Radyo) - Çinden 

k~ıı haberlere göre Japonlar bir 

. hombardmanlardan sonra Por· 

I '!e ait olan Makaonu'I on yedi 

tııetre cenubunda kain Lnngan 

asırıı işgal etmişlerdir. 
~Dün löğleden sonra Japon ve 

lopçu kuvvetleri arasında saat· 
·c I ' devam eden karşılıklı bir çar· 

1~a olmuştur. 
~anghay : 29 ( Radyo ) - Çink

rı b?yunca ilerileyen Japon kav-
Cıı Tiyençini müdafaa eden Çin 

farına hücum etmeğe başlamış 
jır. Bir Japon Generali,Çinlılerin 

Kahire : 29 (Radyo) - iki haf

tadanberi hasta bulunan ba'Şvekil 
Nahas paşa dün ilk defa olarak e 

vinden çikmış ve saraya giderek kra 

lın baş katibi Ali Mahir paşa ile gö 

ri!şmüştür. 

Nahas paşa bundan scnra mebu. 

Lübnan Başvekili 
mahkemeye verildi 

Berut: 29 (Hususi Muhabirimiz· 

den) - Dört avukat Başvekil Hay

reddin Ahdep aleyhine müstacel 

işler hakimliğinde bir dava açmış· 

!ardır. 
Avukatlar, vekiller meclisinin 

vaktiyle bazı vekıllerin kanunsuz sar· 

fiyatta bulunduklarının beyan edil· 

miş olduğunu, binaenaleyh jntihap 

devresi hasine he sa batının tetkıkini 

istemektedirler. 

RADENiZDE FIRTli 
NA ŞiDDETLENDi 
hlisiye idaresi faaliyete geçti , 

cesetler bulundu bir çok 
lstanbul: 29 ( Telefonla ) - Ka
nizdeki fırtına tekrar artmağa 1 

ıştir . Tahlisiye teşkilatı laali
Lgeçmiştir. Marmara mıntıkasında 
~ar yağmıştır. lstanbulda sabah. 

kar öğleden sonra yağmur yağ. 
it • 
liisar vapuru ka28sında ölen de· 
-erin ailelerine yardım için bu-

rada teşebbüsler yapılmaktadır . Mer
kep adasına bir motor gönderilmiş , 
oradaki kayalıklarda bulunan beş 

ceset Anadolu Kavağına getirilmiş -
tir. Dalgalar İrva civarındaki Yön 
Burnuna bir ceset daha atmışlardır . 

Kazadan kurtulanlardan Seyfullah 
tedavi altına alınmıştır . Oiger mü· 1 
reıtebattan haber yoktur. 

san ve ayan meclisi azalarından mü 

rekkep bir ictimaa riyaset eylemiştir. 
İyi haber alan nıahafile göre, sa

rayın şartları çok ağııdır. Veft par· 

tisi tarafından kabul edilmesine im

.kan yoktur. Veft partisine aykırı ha

reket eden ve kralın kabine teklifini 

kabul edeceği anlaşılan Bhmet Ma · 

hir paşa, yo!ıla tecavüze uğramlştır. 

Veft partisinin dün aldığı karar, sa

raya karşı bir ilaoıharp mahiyetinde 

görülmektedir. Kabirıe saray arasını 
bulmağa aı tık imkan kalınJdığı zan 

nediliyor. 

Suriyede intikal 
devresi ne zaman 
başlayacak? 

·-----
Antakya : 29 ( TÜRKSÖZÜ mu 

habııinden ) - Suriye Başvekili Ce

mil Mürdümün Halepte söylediği 
nutu 1dard~n anlaşıldığına göre , Su · 

riye-Fransa muahedesi 1937 ipti· 

da;ında nıeriyete girmiş olduğun
dan, manda idare;i 1939 da sona 

erecek ve daha önce 1938 sonunda . 

bu idarenin bütün mesuliyet veci· 

bcleri de yerli hükumetlere intikal 
edecektir . 

' 

Adana bir çocuğunu 
daha kaybetti 

Abdurrahman Ali 
Özlerin ölümü 

Adana, 
çok değerli 
çocukların

dan birisini 
daha kayb. 
etti. Avukat 

Abdurrahman 
Ali Ôller ya 
kalaııdığı za 
türre'e has
talığın dan 
kurtulamıya 
rak kısa bir 
müddet yat 
tıklan sonra 
dün gece sa-
baha karşı dünyaya gözlerini kapadı. 
Temiz kalpli, çalışkan, faziletli bir 
insan olan Abdurrahman Ali Özler 
ayni zamanda ateşl i bir vatanperver
di de. 

Umumi harp esnasında darulfu
nundan mezun olduktan sonra Ada
naya gelmiş ve o zamanki [Turan] 
adındaki ilk mektepte dört yıl müd
detle ateşli bir idealist olarak geceli 
giindüzlü çalışmıştır. Milll mücadele 
de, daha sonra büyük inkılabımızda 

degerli işler görmüş ruhunu. emeğini 
memleket işlerine hasretmekten bir 
an esirgememiştir. 

Bir müddet hakimlik yaptıktan 
sonra serbest bir suretle çalışmayı 
tercih etıiğinden avukatlıj!-a başlamış Sancağı da bu intikal şeraitine 

tabi olarak mesuliyet ve vecibeleri 

devren alacağı düşünülürse, bu ha 

berin bizim için . de memnuniyet 

verici bir haber olduğu anlaşılır. 

t Vilayet umumi meclisi azalığında bu· 
lunmuş ve bu suretle yurd !Şlerinde 
daha serbestçe uğraşmak ımkanmı 
bulmustur. 

Parti gurubunda 
Ankara : 29 (Telefonla) - Cum 

huriye! halk partisi grubu bugünkü 

toplantısında parti gurubunu alaka 

landıran bazı meseleleri gör üşmüş

tür. 

Kendisi ayni zamanda koyu bir 
inkilabcı ve partici idi. ölüııc iye kadar 
halk partisi kaza heyeti reisi bulun
makta idi. 

Abdurrahman Ali Özlerin ölümü 
memleket için büyük ve acı bir kayip 
olmuştur. 

Ailesinin ve kardeşi İsmail Safa 
Ôzleı in derin acısına bütiin kalbimiz 

I ; l . öl üye tanrıdan 

• 1 

Ru limanlarda lngiltere kanalları 

Bunlardan mada bir p;rlamento 
ve icra heyeti olacaktır. Bugün yeni 
İrlanda kanunu esasisi şerefine mem
leketin her tarafında biiyük törenler 
yapılacaktır. 

Hataydaki ilk intihaba 
bakacak heyet geliyor 
Hasan Cabbare gene faaliyette 

Antakya: 29 !Türksözü muhabirin· 
den) Yurda dönmekte olan soydaşla
larin 7 dinci kafilesi de evvelki cu· 
ınartesi akşamı fskenderuna ve pazar 
günü şehrimiıe gelmiştir. 

227 Kişiden mürekkep olan bu ka
labalık kafile. evvelkilerden daha he
yecanlı törenlerle karşılanmış ve köp
rü başında aıleta bir bayram man 
zarasr hasıl olmuştur. 

Havanın yağışlı ve soğuk oluşuna 
ragmen halkımız sabahtan itibaren 
köprü meydanını doldurmuş ve saat 
16 ya kadar gelmekle devam eden 
soydaşları harartel e sevinç ve heye
canla karşılılıyarak kucaklamıştır. 

Gelenler önce Ampir gazinosuna 
alınarak çoy ve kahve ile ikram edil 
mişler bilahere grup grup halkevine 
girerek orada da harar etle karşıla· 

ıııp ikram olunduktan sonra evlerine 
dagılmışlardır. 

Son gelenlerden de öğrenildigine 
göre Yurda dönecek olan 20 yaşın
dan'. yukarı erkek soydaşların sayısı 

biraz daha artmış ve 6000 e balig 
olacağı anlaşılmıştır. 

Bu akşamki trenle de 8 inci kafile 
çıkacak ve yarın şehrimize ; gelecek
tir. 

Şamda çıkan (Elifba) gazetesi Bey 
rutta telefonlJ alarak neşrettigi bir 
haberde sancak Maliye müdürü Ha
san Cebbarenin oraya giltigi ve Kont 
Roberdüke ile görüştügünü yazmak. 
ta Hasan cabbarenin gelecek ayın 15 

merhamet dileriz. 
Cenaze bugün öğleden sonra sa

at ikide merhumun hükümet caddesi 
üzerinde ve kız lisesi karşısındaki 

evinden kaldırılarak yeni mezarlığa 

defnedilecek tir. 

inden evvel sancaga dönmiyecegini 
kaydeylemektedir. 

Şehrimiz makamatı resmiyesinden 
ögrendığime göre i 1 k intihabın 

muamelatını ibraz ve kontrol edecek 
ol .n Milletler cemiyeti heyeti gelecek 
ayın 15 inde memleketimize gelmiş 

olacaktır. 

Heyet azaları şehrimizde Turızm 

oteline misafir olacaktır. Otelde ken 
dileri için şimdiden yer hazırlanmış 

bulunmaktadır. 

Sancak hakimlerinin tahlif edildik
lerini ancak bu arada ikı hakimin 
Sancaklı olmadıklarından dolayı tah 
lif edilmiyerek işlerine nihayet verildi 
gini yazmıştim. 

Resmi bir makamdan ögrendigi
me göre bu hakimler megerki san
caklı olmadıklarından dolayı degil an
cak Verd mahallesi cinayetinden yan· 
lış tahkikat yapmış olmakla suçl•ı 
görüldüklerinden dolayı tahlif edilme
mişlerdir. 

Netekim bu hakimlerden Antakya 
nufus hakimi Sadi Sultan hakkındaki 

- Gerisi dördUncU sahifede-

Son dakika: 
Mısırdaki lhtlliH 

Kohi1·e:: :l!J ( Rodyo ) - Sru·ny 
ile hukılmct aras;ndaki ihtil:ıf efra
fonda katl bir hal şekli bulunmuştur. 

Buna nazaran l{ral Faruk , ihtilafı 

tetkik için bir komi<} on teşkilini ka
rarlaştırmıi'tır . Bu komis.)·on ihti
lafı: tetkik edecek Ye iyi bir neticeye 
bağlayacaktır . Komisyonun teşkili 

nleselesi tas\.,.İp edilrui ·lir . 
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Okullarda ya 
vahdeti yok 

Ham maddeler işininin 
halline bağlı bulunuyor 

Köy kalkınması Tuz fiatları Yılbaşı piyangosi Ç 0cuklara okunaklı: 
ve çabuk, işlek ve 
bir el yazısı kazandır 

Bugün içinde bu 
lundukları müşkil va· 
ziyeti, harb tehlikeleri· 
nl ortadan kaldırmak 

Yazan mayı amirdir. Tabii nı
zam, modern orduların 
halkı, istihsal vasıtala· JakDubuan 
rını istokları mahvetme· 

arzu ediyorsa hammad- - L'övr'den - sini amirdir . 
eler meselesi halledilmelidir . ikincisi; bir milltlin aldığından 

1 - Bütün milletlerin yaşamak fazla vermesi doğru değildir ve bu 
için muhtac oldukları hammadde· hal vakidir diyor. Neden bugün.bir 
lerin tabiat tarafından çok mü· millet, silahlanmak için tanklara, 

sa vat sız bir şekilde taksim edildi· toplara, gazlara sahip olmak için 
:t.i' 11 servetlerini mahvediyor . Gaz ve 

2 - Bundan mahrum olan Mil. 

Jetlerin hammadde satın almak im
kanından mahrum oldukları. 

3 - Öte yandan başka millel· 
lerin, lüzumundan fazla hammadde 
istihsal ederek istoklarını kabart
tıkları, ve günün birinde harcanamı
yan bu hammaddeler )Üzünden bir 
ekonomi buhrana meydan verdikleri 
gözönünde tutulunca, bir umumi har
bin bir hamlede milletleri, endustri
leri, istokları yikması ve hudutları 

silip süpürmesini mi bekliyoruz? 

Mübalağa ettiğimi farzeden, 
medeni d e n i 1 e n milletlerin har 
bı hazırlamak için senede 357 mil 
yar frank harcadıklarını ve bu gidiş 
le en nikbinlerin bile harbın önüne 
geçilmez bir hale geleceği tarihi pek 
u2aklaıda gcımıd ğni lı'ıri)oı 

olmalıdır. korkunçluğu laikiyle ta 
sarlamıyan bu evrensel boğuşmağa 
intizaren, en kısa yoldan, pek çok 
milletlerin mali, ekonomik ve sosyal 
yıkılışına doğru gidiyoruz.. Okuyu 
cu bunu pek iyı k~vramıyorsa kaba· 
hat, bir mana ifade etmiJ ecek ka
dar efsanevi olan bu 357 milyarlık 

rakamdadır. Eğer bu meblağı 
bütün fransız aileleri arasında tak· 
sim etsek her biri senede 35,700 
franklık bir gelire sahip olurdu iş. 
te milletlerin biribirlerini yok etmek 

-için bir yılda sarf ettikleri r ara böy· 
le muazzam bir yekundur. 

Fazla miktarda hammaddelere 
malik olan milletlerde bunlardan 
mahrum olduklarına göre bu mese· 
le halledilmez değildir. 

Sömürgelerin yt>niden taksimi ça 
resini bir kenara bırakmak lazımdır 1 
çinde yaşayan halkla beraber ülkeleri 
başka devletlere ierketmek hoşa gider 
Bir şey olmadığı gibi bu kombine· 
zon ham madde müstahsili memle 
ketleri istokları altında ezilmekten 
kurtarmaz. 

Bir kısım insanlar gayri sıhhi ık· 
!imler altında bir mad.deyi istihsal 
için müşkilat çekerken , diger bir 
kısım insanlar da ayni faydalı mad 
deyi imha etmekte devam mı etsin 
ler? Ham maddeler istihsalini art. 
tırmak için yeni topraklarda çalış 
maktan önce, mevcud bolluğu kul. 

)anmak mevzuu bahistir. 
Şu halde sömürgelerin taksimi 

çaresi davanın ancak bir kısmını 

ve pek fena halledebilecektir . 

Ger iye, her milleti fazla istihsa 
lini, enternasyonal bir organizma 
vasıta siyle 'milletlerin ihtiyaçlarına 
göre tevzi ve taksim etmek ·çaresi 
kalır. Yani bu ananavi ticaret yoluy
la mübadelesi mümkün olmiyan mah 
sulların tevzii için bir nevi kliring 
organize etmek demek olacaktır. 

mermi halinde silahlarını karşı tara 
fa bedava tevzi etmek niyetinde 
degil midir? Bunların tam karşılığı 
nı almak ümidinde midir? Ben bila· 
kis onun! bu hususta daha fazla 
vermek ve daha az almak niyetinde 
olduğunu saniyorum . Öliim saçmak 
için böyle bir fedak arlığa katlanan 
millet hayatı idame etmek için ay· 
nı fedakarlıktan kaçınabilirmi ? 

Canlı bir misal alalım; Brezilya · 
her biri 60 kilo sikletinde 53 mil
yon çuval kahveyi yakmış veya su· 
ya dökmüşter Bu imha ameliyesi 
maliyesinin müşkül vaziyete sokmuş . 

tur. Çünkü müstahsillere tazminat 
ödemek icap etmiştir. Bir • enternes
yonal kliring organizmas; tarafın· 
dan kararlaştırılacak yerlere kahve
lerini göndermek Brezilyanın daha 
işine gelirıii. Bu istoklar istihlak 
edilm!ş olurdu çünkü kahveden mah· 
rum bulunan insanlarin sayısı insan· 
ların iht!yaçlarını cüzdanlar ınm mev· 
cudile ölçüden ekonomistlerin san . 
dığından çok fazledır. 

Bı ezilyada, gönderecegi bu kah 
velere, imhası kendisine ancak fela
ket getirmiş olan bu istokların mü
badelesine karşılık ihtiyacı olan bir 
çok şeyler elde edecekti. 

Brezilya hakkında söyledikleri· 
miz bu gün, istihsal ettikleri madde 
leri tamamiyle sürememekten muz. 
darip olan Arjantin birleşik devlet 
Kanada, Avusturalya ve daha bir 
çok devlerler için de variddir. Pa· 
muk, buğday. bakır, şeker kalay 
ve kauçub için tahdit tedbirleri al
mak üzere bakınız tröstler ne kadar 

acele toplanıyorlar. 
Başka çare bulamayınca, bu 

memleketl~r hakkınıı:ı hiç bir şeye 

muhtaç olmadıklarının iddia edile. 
ceğini sanmayorum. Buralarda kor
kunç bir sefalet hüküm sürmektedir ı 

Bu i~i başaracak organizma mev 
cuddar, ve öküzlerin ar abanın önü 
ne d"gil arkasına koşulmuş olduğu 

Milleler cemiyetini reforma etmak 
ve burada politakaya ikitisadi ha
kim kılmak kafidir. Bu nokta üze· 
rinde düşünülmeli ve milletlerin her • 
şe~i imha edebilmek için senede 
357 miluar frank sasfettikleri asla 
hatırdan :çıkarılmamalıdır. 

Emniyet ınuamelat 
. memurlukları 1 

Tekaüde sevkedilen polis- I 
ler bu vazifeye 

alınacaklar 

Emniyet işleri umum müdürlii

ğü tarafından hazırbnan, emniyet 1 

Kültür müfettişlerinin 
yeni vazifeleri 

İlk okulları ve köy okulhrını 
teftiş etmeğe memur olan Maarif 
miifettişlerinin yalnız köylerdeki 
mekteplerin vaziyeti ile meşgul of. 
mıyarak köylünün kalkınması işi ile 

1 

de yakından alakadar olmaları ka- ' 
rarlaştırılmıştı . ,. 

Bu tedbir bilhassa mektep gör
memiş, yaşı ilerilemiş olan köylü- 1 

!eri uyandırmak itibarile çok faydalı 
olacaktır. Müfettişler, halk için ser· : 
best konferanslar vermekle beraber 
köylülün yaşayış şartlarım, iktisadi, 
zirai ve içtimai vaziyetlerini ıslah 
edecek tedbirler alacaklardır . Köy 
muallimleri, müfettişlerin verdikleri 
talimat dairesinde köylü ile meşgul 
olacaklardır . 

Öğretmenlerin Uçak 
del kursu bitti 

mo-

Şehrimiz ilk okul öğretmeıılerinin 
bir buçuk aydanberi devam eden 
Uçak modeli kursu dün nihayet 
bulmuştur . Ôgretmerıle r kalabalık 
bir kafile halinde Kumluğa giderek 
yaptıkları Uçak modellerini uçur 
muşlardır . Bundan böyle o1~ ulların 
ı esim iş dersinde çocuklara model· 
ler yaptırılacak ve böylece Uçak· 
çılık hevesinin yeni nesilde köklen· 

mesine çalışılacaktır . 

I 

Adliye dairelerinin yazı 
makinelari 

Adliye Bakanlığı , Cumhuriyet 
Adliye dairelerinin ve mahkemele 
rinin yazı makinesi ihtiyacının ta . 
mamile tatmini veya biç olmazsa 

asgari hadde indirilme~i için ted 
birler almaktadır . Vekalet, bunun 
için Adli teşkilatta mevcut yazı ma 
kinelerinin adedini, markasını , yazı 
makinesi olmayan daireleri tesbit 
edeb ilmek için bir anket açmıştır' 
Adliye daireleri bu ankete en kısa 
bir zamanda cevap vereceklerdir. 

Veteriner işleri 

Vılayetimiz merkez veterinerle 
rinden İsmail Hakkı Doğunun bu ke· 

re suni sıfat kurs•J için muvakkaten ı' 
Bursa Karaca bey harasine gönde· 
rilmesi ziraat vekaletinden vilayeti· 
mize bildirilmiş ve vilayetimiz vası 

tasile de kendisine kbliğ e. dilmiştir. 
Eu ay b 1şından sonra lsmail 

Hakkı Doğu mezkur vafifede bulun· 
mak üz ere Bursaya hareket edecek· 

tir. 
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Gök yüzü açık güneşli, hava sa. 
kin, rüzgarsız. Gölgede en çok sıcak 
19,7 santigrat derece. 

Gaye sulhun tesisi olduğu için, 
sulhun bu kadar tehlikeye düştügü 
bir sırada bu fikre karşı itirazlara 
rastlamak insanı hayrete düşürüyor 
Hem de ne itirazla!.. 

muamelat memurları nizamname pro 11.ıilenler tercih olunacaktır. istifa e 
jesi Devlet şurasında tetkik edilmek d en muame 1at memurları üç sene 

Evvela bu . teklif tabii nizama 
uygun degildir, diyt>rlar. Anlaşılan 
tabii nizam • komşuya aid olan ve 
ihtiyacı olmadığı için onun imha it
tiği hamm:ıddeleri ele geçirmek üze
re tepeden tırnaga. kadar silahlan· 

tcdir. bu projeye göre tekaüde 
sevkedilmiş olan polis memurlarının 
muamelat memurluklarında kullanı· 
labilmeleri, kanundakı yaş hadlerini 
geçmemiş olmak ve istihdamlarına 
mani halleri bulunmamak şartile 
mümkün olabilecektir. 

Yedek subay olan, yabancı dil 

1 içinde müracaat ettikleri takdirde 

l açık memuriyet varsa bu memuriye· 
te tekrar ta) in edilebileceklerdi~. 

Muamamelat memurları inzibatı 
cezayı : istilzam eden hus"s!ardaa 
dolayı emniyet teşkiialın·ı ait cezai 
nizamlar dairesinde c~zalandırılacak 

lardır. 

indirilecek 

Yılbaşından itibaren tuz 
4,13 kuruştan satılacak 

Dün inhisarlar Başmüdürlüğünden 
aldığımız malumata göre inhisarlar 
idaresi tuz liatlarını indirmiştir. 

lnl-isarlar idaresi şimdiye kadar 
kilosunu beş kuruş j8 santimine 
salmakta olduğu beyaz , temiz çe . 
kilmiş sofra tuzlarının fiatını Yılba· 
şından itibaren indirmiştir . Bir ka· 
nunu,ani sabahından itibaren tuzun 
kilosu dört kuruş on üç santime 

satılacaktır. 

1 

' 
1 

1 

Halkevinin motor 1 

dersleri 

Halkevinin iki aydanberi devam 
eden motor derslerine tatbikat ha· 
!inde devam edilmektedir.Namıkke 
mal okulunun bahçesinde tatbikat 
için kullanılan Traktör, tatbikat es
nasında bozulduğundan tamir edi 
)erek cumartesi dersine hazırlana 

caktır . 
Salı ve çarşamba günleri naza•i 

derslere devam edilmektedir. Oto 
mobil üzerinde ders tatbikatına iki 
hafta sonra başlanacağı haber alın· 
mışlır . Kurs hitamında talebelere 
merasimle vesika dağıtmak için şim · 
diden hazırlıklar yapılmaktadır. 

Ceyhanda imar 
işleri ilerliyor 

Çok bilet satıldı 

Şehrimizde bulunan tayyare pi· 
yangosu bilet bayilerine tayyarf' ce. 
mi yeti tarafından yirmi beş bin lira; 
lık yıl başı piyangosu verilmiştir. Bu 
biletlerden hepsinin satıldığı anla 
şılmakta olu!J bayiler ikinci defa 
bilet istemektedirler. 

Türkkuşu binası inşaatı 

meselesi 

Asfalt cadde üzerinde, halkevi 
binası yapılacak arsaya bitişik yer· 
de yirmi dokuz bin lira keşif be
delli Tüıkkuşu binası eksiltmeye 
verilmiştir. istekliler çıktığı takdirde 
ikincikanunun onuncu günü ihalesi 
yapılacağı haber alınmıştır. 

Okaliptos işleri 

mühendisliği 

Vilayet okaliptoz işleri orman 
mühendisliğine Geyve kazası ikinci 
sınıf orman mühendisi Kemal tayin 
edilmiştir. 

Ölçülerin muay~nesi 

Ölçüler nizamnamesi mucibince 
ölçü ve tartı sahipleri elinde bulu · 
nan ölçüleri pullu bir beyanname 
ile belediyeye iki yılda bir bildirme
ge mecburdur. Bu yıl da, iiz~rinde 
1937 yılı damgasını taşıyan ölçü ve 
tartılar yeni senenin birinden itiba
ren 31 gün zarfında belediye ayar 
memurluğuna gösterilmiş olacaktır. 

Yazınin sadece bir te ·ı ,° 
madığı, ayni z~m.;nd~_seçi 
ların istif,I{ tertir'tı~tün h 
kanaatirıi ~.mştir. Buna ~-
bu itiyadı vermek. 

Dekoratif yazıya başlat 
b ·b· 1 · d te u gı ı yazı arı gciz en g 1 

çocukların bedii zevklerirı ır 
mak. 

ilk tedrisat müfredat pfli
11 

nın yazı bahsini i lgilendircıı c~ y 
defleri dikkate aldıktan soıf', 
hakkında söyliyecefıimiz 

şunlardır: 

ilk okulun birinci sınıftao 
ren beşinci sınıfına kadar o 
ve müfredat programında 
len yazı şekli Alman terbiy . 
den Bay Züferlinin usulüdür.~ 
linin yazı usulünü:evvelçe ö</.t 
Fransız kaligrafisine nisbetle ~

1 

mile ayrı bir stil takibeder. 
1 

yukarıdaki şekillerden anlaıı 

na göre bu yazı şekli bu giiP 
okullarla lise ve yüksek o~~ 
tatbik edilen yazı şekline be 
mektedir. ' 

Her ne kadar bu şekliP li 
yıldan itibaren tatbik edi)me,.1 

ladığı muhakkaksa da mesı 

itibarile burada değildir. c 
Yeni yazı şekline göre i~1 

da yetiştirilen çocuk oı ta ok ı 
tiği vakit büsbütün yeni bir \· 
karşılaşıyor. Orta okul öğl' 
ilk okulda talebeye öğreti~ Jf 
şeklini değiştirmekte ve eskİ11 

dat programına göre yapı :. 

ligrafiye çevirmektedir, 
Talelıe birdenbire yeni ı·ı 

bambaşka bir yazı usulile ~ 
Karaisalı sorgu hakimliği . şınca bittabi bocalamakta, ) 1 

zıya alışamamak tadır. Bu sur' i talr.be hem vakit, hem keııd 
Bir istasyon meydanı ya- Karaisalı sorgu hakimliğine aynı sus karakteristik yazmayı 

1 k
.. .. .. d kaza sorgu hakim vekili Muhlis Ö . 

1 
mektedir. 

Pı ıyor. oprunun son aJ· ·.. · f' · d · gutçü ter ıen tayın e ilmıştir. ilk okulda öğretilen bu' 

faaliyetine tekrar başlandı ' -------------- · nı7. ilk okula münhasir kal~' 
1 orta tahsil ile yüksek tahsil 

1 
Almanyanın seselerin le devam edilıni 

taleb,.lere lüzumsuz yere o Ceyhan 29 (TÜRKSÖZÜ mu 
habirinden) Kasaba ile istasyon ara 
sındaki 26 N o: lu caddenin parke 
taşfarla döşenmesi ve sol tarafının 
yeya kaldırım kısmı temamen ikmal 
edilmiştir. Bu caddede otomobil ve 
arabalar muntazaman işlemege baş· 

lamışlır, 

1 Balıg unu istihsalat ıetilmektedir. Lüterlin usV 

1 
ve ithalatı şekline orta okullarda peki 

Bund<\11 önceki bir mektubumda 
istasyonun arka, yani kasaba tara
fındaki taksi araba ve otomobilleri 
nin durduğu yer g<nişletilerek bara- . 
sının Adana istasyonu gibi Bttonla 
döşenecegini bildirıı • iş.lim. Bu haber 
teeyyüt etti ve hatta geçenlerde 
devletdemir yolları Adana işletmesi 
,müfettişi Ceyhan• gelnek bu İş için 
tetkikat yapmış ve 'belediye ilede 
temasta bulunmuştur Haber aidığna 
göre, buraya ait birde proje hazır· 
lanmıştır. Gerek belediyenin ve ge 
gere~se D. D. Y. Adana isletme· 
sinin gayretile '. urasının yapılmasına 
yakın bir ğün:le başlanacaktir. 

* * * 
c~yhan kasabası ku rulalıdanberi 

karşıyaka köylerile münakalat, her 
an ve dakika batmak ve devrilmek 
tehlikesi melhuz olan ağaç sallarla 
yapılmakla idi. Bu sallar Ceyhan 
nehirinin taşdığı zamanlarda işlemez 
ozamanda kasabadan . karşı köyle· 
re ve harşı köylerden kasabaya kü 
rekle ç1lıştırılan küçük kayıklarla 
gidilip gelinir. Nitekim, Ceyhan neh· 
riningeçenki taştığında kasaba ci· 
varındaki sallar hep baglanmış ve 
Ceyhan nehri üzerine kurulacak o· 
lan köprününde sondaj ameliyatı 
sekteye uğramıştı. 

Suların çekilip ve 'nehrin hali 

tabiisini aldıktan sonra köprü faali 

Balık döküntülerinin kurutulup 
üğütülmcsinden elde edilen balık 
unu memleketimizde henüz istihsal 

olunmam:ıktadır. 
Halbu ki bu madde diğer mem 

leketler iktisadiyatında mühim bir 
mevki tutmakLdır. Almanya gerek 

balık unu istisalı' gerekse ithalı 
bakımından bu memleketler arasın 
da gelmektedir. Almanyanın dört 
yıllık planı balık unnnun bahsettigi 
imkanların ayami nisbette istifade 
yi de icap ettirmekteJir. Daha ev 
velki neşriyatımızdan ~atırlarda kal 
mış. olacagi üzere, Almanyada ek· 
meklik zahirenin hayvanlara yem 
olarak verilmesi yasak edilıniştir
Bu kuvvetli yemlerin kullanılmama · 

sını hayvanlara ayni nisbctte kuv
vetle gı<lalar teminini mecburi kıl· 
mıştır. Bu arada mısır ile beraber 
balık ununa dahi hususi bir ehem· 
miyet atfına başlanmıştır. Balık unu 
bilha!>'Sa ihtiva eylediği albumin sa 
yesinde mısır ve patates gibi nışas 
tası çok yemleri ikmal ve itmam 

eylemektedir. 

yetine tekrar başlanmış ve nehrin bu 
tarafına kurulacak ayak için iske· 
leler kurulmuş olup ayak ıemelinin 
bir kaç güne kadar kazılmasına baş 

lanmıştır . 
Haber alındgına göre, Ceyhan neh
ri üzerine kurulacak olan bu büyük 
demir köpı ünün ayakları altı ay 

i ; · ı J ı i ', n ıl e lıiı1= i ohc1 ktır. 

vam edilebilir. Yahut esk1 

ramdaki yazı şekli ilk me~1 

devam ettirilebilir. j 
Şu kadar var kı ilk okV

1 

menleri bu vaziyet karşısın 
bir tereddüte maruz kalma~ 

Bakanlığın bilhassa üze 
sasiyetle duracağı mühim 1'i1 

valarından birini teşekkül e 
şeklinin biran ewel deği~ 
sistem takibetmrsi laz11J1S 

dir . 

Gümrüklerde tüc' 
ekisperler arasın dııl 

ihtilaflar 

Ankara : 29 ( Hususi ) 
rük ve inhisarlar Bakanlığı 
tarife kanununun otuzuncO 
sindeki gümıükler ile tiiC 
sında çıkan ihtilafların eks 
valesi hakkınıla hükmün tal 
lini gösterir bir talimatnarfl 

lanııştır . 

' 

Talimatname gümrükler 
!anlara kolaylık gösterece~j 
)eri ihtiva etmektedir.Tali r 
de tarife tatbikatından doğ 

tilaflar için eksperlere ne Y 
racaat edileceği , eksper )er , 
caat müddeti, itiraz şekli, 
beplerden dolayı eksper is 
ceği, muamele vergisi kar 
cibince eksperlere müraca 

hakkında hükümler vardır 
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Fransada yeni bir sayım 

En yaşlı 
tesbit 

ihtiyarlar 
ediliyor 

~~~~~~~~ 

Yüzer bin frank mükafat 
; Fran•ada bir •ayım yapıldı •• Yüz ya,ındakllerln •ayımı 

i da 1-.. ~!'•ız hükOmetınln aclzlerı ••bit olacak yüz ya,ın
\ ·---. fukarı her Fran•ıza hazineden bir defaya mahsus 
v~ ... ~;j.;;~k Uzere yüz bin franklık bir müklfat tediyesine 

karar verdljl ,u •ırada bu sayım oldukça entere•an 
ohnu•tur. Acaba bugün kendllerl için hususf tedbirler 
alınacak. Uzun ya,lıler o kadar çok mu buıunuyor ? 

Fraııud.t bu sayım, hile karıştı
rılmaması için çok dikk..ıle yapıl• 
maktadır. Belediyelerin, o zamanki 
kayıtları esas tutuyor. Bu resmi ka
yıtlara istiııadeıı f yapılan sayımda 
1837 senesinden evvel Fransada ya· 
şayan insanların kırk yedi kişi oldu
ğu anlaşılmıştır. Binaenaleyh çok 
yaşlılara verilecek bu mükafat top 
tarı Fraansız hazinesine aşağı yukarı 
beş milyon franga mal olacaktır. 

Hükümetin maksadı ihtiyarlara 
yardım ve daha doğrusu buııları 
mukafatlandırmaktır. Çünkü fukara. 
lar esasen belediyeler vı~ nahiyeler 
tarafından gözetilmektedir. 

Kırk yedi uzun yaşlıdan birisi 
111, ikisi 110, on ikisi yüz ile yüz 
beş arasında. diğerleri de yüz ile yüz 1 

dört arasındadırlar. Bunların sekizi 1 
bu sene yüz yaşına başmışlardır. 1 

Sayımın ortaya çıkardığı en ga 
rip şey bu kırk yedi yaşlıdan otuz 
üçünün kadın ve arcak on dördünün 
erhk :olmasıdır. Dikkate değer bir 
nokta ela bu çok yaşlı insanların he 
pisinin vilayetlerde ve hatta iyi gö
rüp ve gözetilmek ve ısınmak için 
vesaitten mahrum kasaba ve köy
lerden doğmuş, büyümüş ve }'aşa
makta bulunmuş olmalarıdır. 

Pariste ve diğer büyük Fransız 
şehirlerinde tedavi için getırilenler 
istisna edilirse bir tek bile asırlık 

İnsan yoktur. Büyük şehir/erin h~va· 
sı ve umumiyetle hayatı uzun yaşlı

lığın muayyen bir hadden daha ile· 
riye geçmesine müsait olmamakta 
dır. 

sever. Yemeklerinde biraz da şarap 
ıçer. 

Diğer asırlık ihtiyar Fransanın 

Britani havalisinde bir köyde yaşa 
yan madam Serayedir. Bunurı da 
hayatta yetmiş beş yaşında bir oğlu 
ve 50 kadar da torunu ve torunla 
rının oğulları vardır. 

Her gün gezintilere çıkar; fazla
ca boş boğaz olduğ için sabahtan 
ak:ama kadar torunlarının ve kom 
şularinın evlerini dolaşır; müt~madi
yen günün meseleleri ve kşyün de
dikoduları ile uğraşır. 

Heı türlü yemekleri yer: fakat 
reçelleri çok fazla sever. Kendisin 
"ihtiyar,, denilmesine katiyen ta · 
hammül edemez. Hiddetlenir. Mut 
laka daha bir çeyrek asır yaşamak 

niyetinde olduğunu söyler! 1870 de 
tesadüfen Pariste bulunmuştn. Al
man muhasarasının bütün fecaati 
ve imparatorun davet rdilmesini en 
ufak teferruatile baştan aşağı lrilir. 
ve anlatır. 

Asırdide kadınlardan üçüncüsü
nün ismi Bonne . GaiteXtir . Bu is
min manası " iyi Sevinç " demek 
ise de ihtiyarın hayatı katiyen bunun 
medluline muvaffak olamamıştır . 

Yüz yedi yaşında 0 ır. Ve dün
yada yapayalnızdır. Turen Je Fuluz 
köyünde ya~ar . Yegane oilundan 

üç torun sahibi olmuştu . Her üçü 
de evlat bırakmadan ölmüşlerdir . 
Toruı;larından sonuncusu ölmeden 
evvel bütün servetini hatta evini 

bile kaybetmişti . 

Kendisile yaşdaş olan zengin 
birisi küçük bir ev bağışlamıştı. ih
tiyar bu evde oturmakta ve bütün 

köylüler tarafından görüp gözetil
mektedir. Nahiyede ihtiyara bakmak 
ve arkadaşlık etmek üzere bir kadın 

tayin edilmiştir. Fakat asırdide ka
dın arkadaşlıktan pek hoşlanına-

Asırdidelere mükafat tevzii mü
nasebetile bir Fransız gazetesi vi 
/ayetleri dolaşarak bunlar ıle görüş 
müştür. Muharrir yüzü geçmiş, fakat 
henüz öbür dünyaya göçetmeği ha 
trrlarına getirmemiş olan üç kadın 
ile görüşmüştür. Her üçünün de sıh 
hatları tam, idrakleri tamamile ye
rinde bulunuyormuş. 

Bunlardan madam Baru ismınde 
birisi Lyonun yakınında Sen Etiyen 
kasabasında oturmaktadır. Yüz sekiz 
yaşındadır. Gözleri yalnız okumak 
için değil hatta torunlarının torun
larına çorap vesaire örnıeğe bile 
mÜs< ittir. Beş erkek ve iki kız ço 
cuğundan dördü büyük muharebede 
ölen yirmi beş torun sahibi olmuş 
tur. Bunu•ı için ihtiyara Lejiyon do· 
nör nişanı verilmişti. Torunlarından 
bugün kırk beş ikinci ve on iki ü
çüncü torun 'sahibi bulunmaktadır. 

1 makta bütün işlerini kendisi görüp 
yalnız başına sükunet içinde yaşa

mak istemektedir. 

Doğumunun yıl dönümünde to· 
runlarının hepsi bugün aile ve çoluk 
ve çocuklarile ihtiyarın etrafını sara· 
rak eğlenceler yapmaktadır. 

Madam Baru gençliğinde yani 
üçüncü Napolyon zamanında Fran
sanırı en güzel kadınlarından birisi 
bulunuyordu. Eğer Pari~ te yaşasa 
ve o vakitlerde güz . ilik müsabaka. 
lerı bulunsa idi muhakkak Nis Av
rupa ve hatta dünya güzeli seçilirdi. 

Fakat madam Baru kendi mu
hitin de az canlar yakmamış değildir. 
Birço'c g~nçl er hayli avlamak için 
u~t.ı~ n ışla rdı. Eski güzelliğinin izleri 
bc:gün de yüzünde hissedilebilmek 
tedir. 

Hatta asırdide kadın hala eski 
işvekarlığından bazılarını muhafaza 
bile ediyormuş Yüz bir yaşında ol
ınasına rağmen takma dişleri vardır. 

Madam Benne GaiteXye devle
tin kendisine yüz bin franklık bir 
mükafat tahsis ettiği söylendiği za
man acı acı gülümsemiş; sonra ken 
disinin böyie bir paraya ihtiyacı 

olmadığını söyliyerek yüz bin fran · 
gı köyün ha)'lr müesseselerine te 
berru etmiştir . 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

(lstanbul Halk Opereti) 

Tarla kuşu 
Orkestra - Bale 

Fiyatlar : 7:. 50 40 30 Kr. 

DiKKAT: Yerler numaralıdır. 
Kişe saat 2 den itibaren açıktır. 
Telefon No. 266 

Numaralı yerlerinizi erken te 
min ediniz. ----Cumartesi Saat 2 de Talebe 

Matinesi ucuz tiyatla 

EMı R 
8828 Çok sebzehaftada anc~k bir iki / 

t~ defa .<emektedir. Kahve irmeği ':..------------_;,· 

1 

Tiirksözll Salıifc : '1 

Yugoslavyada 
bir tren faciası 

Ölen yaralanan var 1 

Belgrad : 29 (Radyo) - Mostar j 
yakınlarınd' dün akşam bir tren ka 
zası olmuş ve iki yük treni çarpış
mıştır: 

Müsademe esnasıncfa bir loko 
motifçi ölmü~ ve beş memur ağır 
surette yaralanmışlardır. 

İngiltere radyolarının A
rapça neşriyata başla
ması İtalyan gazetelerini 

koşkulandırıyor 

Roma : 29 (Radyo) ikinci ka-
nun ayınddn itibaren lngiliz radyo
larının Arapça neşriyata başlı}'acakla
rını ilan etmeleri Roma gazetelerin
de tefsirlere uğramaktadır. Bir çok 
gazetelerin lngilterenin bu suretle 
ltalyaya hucüm etmek istediğir>i yaz- 1 

makta ve ltalyan Bari radyo lstas 
yonunun lngiltere aleyhinde propa 
ganda yapmasını istemektedirler. 

Cezire muhafızı 
bulundu mn? 
Antakya: 29 (Türksözü Muha

birinden) - Suriyenin Cezire mu
hafızı Tevfik Şaıı.iyenin bir av ge
zintisinde maiyeti ile birlikte kaybol· 
duğunu yazmıştım. Şam gazeteleri 
5 gün arandıktan sonra Muhafızın 

nihayet bulunduğunu habervermek
tt", fakat bu hususta henüz tafsilat 
alınamadığını yazmaktadırlar. 

Son posta ile gelen Suriye ga· 
zetrleri, Cezire muhafızının silahlı 
kimseler tarafından kaçırıldığını ve 
Fransız kumandanı Bono tarafından 
kurtarıldığını habt"r vermektedir. 

Ankarada 
Galatasaray mensupları 

bir kongre yaptılar 

Ankara: 29 (Hususi) - Gala
tasaray kulübü men•upları dün ak . 
Şam Halkeviııde bir kongre akdet
rnişler ve Ankarada da bir teşekkül 
vücuda getirmişlerdir. 

Ankara Halkevi Reisi lçel nıe
busu Ferid Celal Güven kongreyi 
s•lamlayarak a~ağıdaki nutku söy
lemi~! ır: 

" Atatürkün Ankaraya geli-
şinin 18 inci yıl dönümünde Galata· 
saraylıların burada toplanmış bulun· 
malarını uğurlu telakki euiyorum. 

Galatasaray Türkiyenin en eski, 
en modern ve en verimli müessese 
sidir. Bu müessese memleketimize 
pek çok güzideler vermiştir; o güzi
deler ki memleketin yükselmesine 
canl.ı ba~la çalışmışlardır. 

Bu müessesenin toplantısını 

Halkevinin çatısı altında yapmış ol
ması da gelecek neslin tek \Jir kütl1.: 
teşkil edeceğine ve fedakarlıkta bir 
son tanıma ya cağına bir delildir. 

Sözlerimi bitirirken mili~timize 
J.,u ruhu aşılayan vt memleketimizi 
kurtaran büyük adama sonsuz bağ· 
lılığımızı ve minnettarlığımızı arze 
derinı ,, 

Kongre ~iddetle alkışlanan bu 
nutktan sonra kongreye bir reis ve 
iki katip seçilmiş ve müzakere açıl
mıştır. 

B. Erciiment Ekrem Talu ve 
Mecdi Sayman toplantının mahiyeti 
ve anlatmışlar ve müteakiben kon
gre koruyucu ve idareci azalarını 

seçmiştir. 

Amerikada harbel' 
hazırlık 

Vaşinğton 29 (Radyo) Reisi cum
hur Ruzvelt yeni kongraya harp ge 
mileri inşası tavsiyesinde buluna 
caktrr. 

Bu hususta gazetecilere Ruzvelt 
şunla•ı söylemiştir; son bahar deniz 
bütcesinin ihsarındanberi dünya ha· 
diseleri endişe verici bir şekil almış 
tır onun için ordu ve kanunu muda· 
faa etmek vazıfeleri çoıralmıştır. 
dünyada umumiyet itibarile milletle 
rin silahlanması artmaktadır. silah · 
ların azaltılması için çok çalışdım 
laki gayretlerim eyi bir semere ver 
medi bunu içindirki toplanacak 
kongr; ye Amerikanıır yeni harp ge
milerinin İnşasını teklif edeceğim. 

Tahviller hakkında yeni 
bir kanun projesi 

Ankara: 29 ( 1elefonla)1334·1918 
dahili istikraz tahvillerinin 1938 ik· 
ramiyeli tahvilleri ile ve 1933 Türk 
borcu tahvillerinin de dahili İstikraz 

tahvilleriyle mübadelesi hakkında 
hükümet tarafından büyük Mıllet 
meclisine bir kanun projesi tevdi e 
dilmiştir. 

Romanyada yeni 
kabineyi hiristiyan 

partisi kuruyor 
-Birinci SahifedenArtan-

Milli Mensucat Fabri
kası direktörlüğünden: 

Fabrikamız döküm hanesi için 
iki dükümcü alınacaktır. Ehliyeti 
olanların müracaat etmeleri. 

8827 1 - 3 

Yugoslavyada elektrikli 
trenler 

Belgrad : 26 (Radyo) - 1938 
yılı içinde Yugoslavyanın muhtelif 
şehirleri arasında elektrikli trenler 

işliyecektir. Bu hususta makinelerin 
bir çoğu Çekosluvak tren ve aksa
mını imal eden fabrikalarında 1bit. 
mek üzeredir. ilk tren Belgrad -
Dubrovnik hatrnda faaliyete geçecek 
ve saatte altmış kilometr<' yol ala
caktır: 

28 Birinci kanun salı günü akşamından itibaren 

Sayın müşterilerinin alaka ile bekledikleri havacılık sergüzqtlerile 
~üyük bir aşk macerasını gösteren ve 

ftı 

J'ames Kakney-Pat O'briyen-Margaret Lindsay -
Frank M'huck 

gibi dört büyük ve tanınmış Yıldızın temsil ettikleri 
........ _... .............................................................................................................. , 
• * 
1 Çelik Kartallar t 
~ ......... _ ................................................................................................ .t 

iLAVETEN: 
Şaheserini sunar 

Umumi istek üzerine 

Ken Maynard 
................................................................................................................... , 

j Damgalı haydutlar ! 
......................................................................................................................... -Pek yakında: Marta Egert sinemamıza konser ver
meğe geliyor. Sinema tam saat 8,30 da başlar 

Telefon : 250 
. 

8799 ASRI 

--~-~~----------------------------~ 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Bükreş : 29 (Radyo) - Yeni 
Romen kabinesi 390 mebusdan kırk 
mebus kazanmıstrr. Hükümetin demir 
muhafızların: köylü partisinin ve bel 
ki de liberalların şiddetli muhalefe· 
tine karşı koyması lazım gelecektir. 
Yeni kabine bazı endüstrileri yeni
leştirecek ve harici siyasette Ro
manyanın takip ettiği siyasetten ay· 

rılmıyacaktır. ·------
Bükreş : 29 (Radyo) - Yeni ka 

binenin hariciye nazırı bir Romen 
gazetesine beyanatta bulunarak ha
rici siyaset hakkında şunları söyle. 
miştir; Bundan evvelki taahhutlere 
ve ittifaklarımrza riayet edeceğiz. 

Bütü:ı devletlerle iyi münasebetler 
tesisi için elimizden geleni yapaca
ğız . Bu gazete, Romanyanın ananevi 
siyasetini yine takip edeceğini bildir 
mektedir. 

Londra : 29 (Radyo) - Londra 
gazeteleri Romen yeni kabinesini ku 
ran başvekil Goganın Al . an taraf· 
darı olduğunu yazmaktadırlar. 

Paris : 29 (Rodyo) - Yeni Ro 
men başvekili Paris metbuatında iyi 
bir kabul görmemektedir. Gazeteler, 
Alman}'a ile Romanyanın teşriki me 
sai dnıesinden endişe etmektedirler 
Bazı gazeteler ise, Fransız hariciye 
nazırı Delbose Romanyanın yaptığı 
vaidlerin ne olduğunu soruyorlar. 

Ouvr gezetesi vaziyeliıı vahim 
olduğunu kaydetmekle beraber iyi 
neticeler elde edilrrıtsi imkanları ol 
duğunu söyletmektedir . Umanite 
gazetesi şöyle yazmaktadır; Roman 
ya, Delbose vermiş olduğu vaidlere 
karşı Goganın başvekalete getirilme 
si, Delbosun aldatılmış olduğunu a_ 

çıkça göster nektedir. Ro_manya bun 1 

dan sonra komünist pıktıne de gi
recek demektir. 

Varşova : 29 ( Radyo ) - Yeni 
Romanya kabinesi Lehistanda,umu· 
nıiyet itibarile reüsait bir şekilde j 
karşılanmıştır . Gazeteler , :lış poli- ı 
lika hdkkında Romanyanın L• histan 
ile sıkı bir birlık temin etmiş bulun- ! 
duğunu tebarüz ettiriyorlar . 

' Berlin : 29 ( Radyo ) - Havas 
ajansından : Romanyada teşekkül 
eden Koga kabinesi mühim bir ha
dise addedilmekte ve gazeteler ye
ni Başvekili medih ve sena etmek
tedirler. 

( Dünden Artan ) 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 12 
numaralı kararname 

olmak üzere 24 .;0 at zarfında bankalara satmağa ve satı_ş pusulalarını 
kambiyo murakabe mercilerine ibraz eylemeğe mecburdurlar. Bu mües
seseler tarafından satın alınan çekler ecnebi memleketlere ai<l bilet sa
tış ha·;ılatınJan tenzil edilerek kombiyo muıaka~ıe mercilerinin müsadesi

le aynen ihraç olunabilir. 

Madde 4 - Türkiyeye gelen sr.yyah vapurlarından kambiyo ve ec
nebi nukudu alım muamelesini ifaya Cumhuriyet Merkez bankası veya bu 
bankanın tensip edeceği diğer bankalar mezundur. 

Madde 5 - Borsa bulunan mahallerdeki bankalar gişeleıinde yapı· 

lacak kaml.,iyo alım ve satım fiatları, mikyas olarak kabul edilmiş olan 
dövizlerin o andaki borsa fiyatlarına nazaran Türk lirası tutarının nihayet 
O oo 2 ( binde iki ) sini tecavüz edemaz. 

Borsa olmıyan yerlerde bu fark ? oo 3 ( binde üç ) Ü tecavüz e 
drmez. 

Madde 6 - Bankaların M•liye Vekaletinin mezuniyeti lahik olmadık· 
ça .!Cnebi kabiyosunu va nukudunu karşılık tutarak Türk lirası olarak a
vans vernıclrri memnudur. 

Madde 7 - Türkiyede iş yapmak isteyen hariçte müesses ecnebi şir· 
k- t · ıler yopıcaklaıı işin istilzam ettiği sermayeyi hariçten döviz olarak ge. 
tirmeğe mecburdurlar. Tirdikleri iş icabı hariçten sermaye getiren inşa· 
~t şirketleri ve mütahidler bu işlerin ifası esnasında hariçten doğrudan 
doğruya veya bilvasıta getirip sarfetmeğe mecbur oldukları dövizleri 
1ürkiyede hangi bankaya s<:tt klarını, sorulduğu takdirde, isbat edici ve

saikı hazır bulıındurma~a mecburdurlar; 

Madde 8 - Bankalar Türk parası olarak yapılan tevdiatı, musaa-
desiz , hiç bir suretle ecnebi kambiyo ve nukuduna tahvil ede 
mezler . 

Banka ve bankerler vesair müesseselerle eşhas tarafından Türkiye
haricinde bulunan eşhas ve müessesat lehine Türk parası üzerinden kred' 
açılamıyacağı gibi Türk parasiyle tevdiatda yapılmaz. bazı istinai ve husu 
hallerde bu şekiJd,, kredi küşadı Maliye Vekaletinin ve tevdiat icrası da 
kambiyo murakabe mercilerinin mt'Zuniyetine bağlıdır. Bu tarzdaki tevdi
attan tediyat yapılması aşağıdaki fıkranın hükümlerine tabidir: 

Ecnebi memle.ketlerdeki efrad ve nıüessesatın :·ı ürkiyedeki ban 
kal ar veya şubeleri veya muhabirleri nezdindeki Türk lirası mat 
lublarının istimali kambiyo murakabe mercilerinin vizesine müte
vakkıftır. 

(Sonu Var ) 



Sahil 4 Türksörli 30 Kinunuevvd 1937 

Adana Borsası Muameleleri Hataydaki intiha- ı 
ba bakacak heyeti 

Adana Belediye Reisliğinden : 

1 
PAMUK ve KOZA ---------

CiNSi 
Kilo Fiati 

En az 
K. •S. 

En çok 
A S. 

- ----= -
Kapım alı pamuk 28,50 
Piyasa parlağı • 22·---ı-;24~50 

Satılan miktar 
Kilo 

= -~~= ·~ 

Piyasa temizi ., _19 ____ 2_2_~::~---ı----------
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 33,50 34 

YAPA Cı 

·~--1-------Beyaz ı ı ı 
Siyah _ 

ÇIGIT 
Ekspres 1 

HUBUBAT 
--.---------Buğday Kıbrıs 

" Yerli ---·-5~12-- ------
ı--..c.---,,..,.---~--ı--'- --- ------1----------Mentane 

" ----- -----11----------1 Arpa 
Fasulya 

- Birinci sahifeden artan -

it tiham varit görülmedigindın evvelki 
gün İskeırderuna ç'agırılarak tahlif e· 
dilmiş ve şehrimize dönerek işe baş

lamışlı, 

Ruber Düke çalışıyor 
Beyrut : 29 ( Hususi muhabiri · 

mizden ) - Yüce Komiserliğin Man 
dalar Komisyonunda Delegesi M. 
Rober Düke burada çalışmalarına 

başlamıştır. 

Yüce Komiserlik, Delegenin ha. 
zırlıyacağı rapora esas teşkil ede· 
cek olan vesikaları kendisine ver 
miştir 

TÜRK§ÖZ'Ü 

Gündelik siyasi gazete 

istimlaki yapan 
daire 

Kültür Direktör. 
lüğü ...... . 

" " 

" " 
" " 
" " 
" " 

" " 

" " 

" • 

Mülkün 
cinsi 

arsa 

" 

" 
" 
" 
• 

• 

• 

Yol 

istimlak 
edilecek 
sahanın 

mikdarı 

M. 
murabbaı 

780 

2715 

940 
925 
905 
854 

569 

569 

1055 

9312 

( Takdir olunan 
kıymet ) beher 
metre murabbaı 

kuruş 

30 

30 

30 
30 
30 
30 

30 

30 

30 

mevkii Sahibinin adı 

Cemal paşa 
mahallesi 

" 

" 

• 
• 

• 

" 

• 

Kasım oğlu Zeki Ener. 

• Hüseyin oğlu " 
.. u - ouna 

muştere.- _ c , 
Bekir oğlu Ömer 
Hüseyin oğlu Naşit 
Ömer oğlu lbrahim 
Osman oğlu Şakir 
Özer ve müşterekelerl ....... 
Mehmed ;oğlu Ali Naiııı 
ve ortakları 
Fransız tabasından Llivİ 
Virjo 
Adana Belediyesi 

ı-.,,-;''------ ---- ----- --·-------· Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

ı-.,..K ... et_e~n_t....,oh_um_u ____ 
1
.__ ___ _ _ ___ 1 __________ 

1 

Abone şartları 

Kuruş 

Mesahaları ve sahiplerinin adı ve takdir olunan bedelleri yukarıda yazılı bulunan dokuz bin Üy yüz 
metre murabbaı arsanın, Kültür bakanlığı tarafından Orta Tecim okulu yaptırılmak üzre. istimlakine 
idare heyetincr: karar verilmiştir. Menafii u numiye istimlak kararnamesinin 8 inci maddesine tevfikan 

on iki 
viffı11et , 
alaka· 

Mercimek ı 
darların malumu olmak üzere ilan olunur. 8828 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 

:-~Susa--m------•--·---ı-----ı-------·-

--

BELEDİYE İLANLARI 
l___,?,_ö_r_t ,__yı_ld_ız_Sa_li_h _____ u_~.---- ; ~~111~ 1

1: Nafia müdürlüğünden: 
_u,~ç:--o---i'".---oi'"-' ~.,......-----1----ı il 1 :5 ~ ı ?ört yıldız Doğruluk 1 ı - Dış memleketler için Abon 1 - Adana Ziraat mektebinde 

~ ı;: _ u~ . " " ı bedeli değişmez yalnız posla masrafııı yapılacak (7498) lira (99) kuruş ke· 
1 0 öil Sımıt " zammedilir. şif bedelli samanlık ve anbar inşa- :--------------------------'1' ~ i; Dört yıldız Cumhuriyet 

"' 2 lıa· J r ı·çı·n ıdareye mu· ra atı açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ , __ ü_,_ç_~·~· ---""'------ı----- - n a · 

l d·1 l'd' 2 - Eksiltme 10111938 tarihine Simit " ---;.----..:..-----:-----1 ._c_aa_e_ı _m_e_ı_•_r. _____ , ___ 
Kambiyo ve Para Liverpol Telgrafları 

29 / 12 / 1937 

müsadif pazartesi günü saat on bir 
de Nafia dairesinde yapılacaktır . iş Bankasından alınmışbr. Kiralık ev 

Santim J>ene l-.--------,----.--ı 
, __ H_az_ı_r-------,1-4.,..--..,...1-8~-=-6 ~·;işmark ı-_ ı-=-198 

1 
Ocak mahallesinde ikinci çık. 

3 - Keşifn1mesini görmek iste· 
yenler Nafia dairesine müracaat ede 
bilirler . !ı... Kanun vadeli 4 1 71 

- Frank ( Fransız ) l__E_l_52_ 1.. mazda dört odalı mubah, elektrik 
Mart vadeli 4 j 76 Sterlin ( ingi-li_z_)'---- -~~5- _75 ve suyu bulunan ev kiralıktır. 4 - isteklilerin "562. lira "42. 

kuruş ttminat veımesi ve bu işi ya. 
pabileceğine dair Nafia müdürlü 
ğünden verilmiş vesikayı göstermesi 

Hint hazır 4 
1
25 Dolar ( Amerika ) 79 85 1 . I . 'd · d F t 

ı---------·ı--:8- 26 --- - stıyen erın ı aremız e ua 
Nevyork Frank ( İsviçre ) 

Nabiyemüracaatları. 

Defter tutmakla mükellef müesse
se ve tüccarların dikkat nazarlarına: 

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

Paks marka kenarları Şirazeli gayet sağlam büyük ve küçük her boy
da - t~k ve çift sahife numaralı - defterlerinizi gayet ucuz fiatla ve 
tam kadrolu olarak tedarik edip:yeni sene bcsabatmızı intizam dairesin
de tutunuz. 

Sayın Abonelerimiz e 

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

lazımdır . 23-28-2-7 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczanesidir 

Somikok ve Kriple 
Maden kömürü 

• 

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

1 

tan ve perakende satılır . 
Satış yeri Yeni Mağaza !....-------------·---- Ş. RIZA İŞÇEN 

/' 

.. . 

=ri 
Sl 

Ti 
• TORKiYE i~ BANK..•5 ı 
336. 

7967 71 

KAY r\D!=LEN A · 
manos kpelnind~n 

en feııni cihazlarla 

ve kaplarla nakle 
dil"n sudur . 

Belediye karşısında 

K 
A 
y 
A 

KAY ADELEN su 
ları ve gazozları sıh 

hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KA YADELEN su
ları ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

!arı ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişderdeki kırmızı ( KAY ADE 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersın ve 
Adana KAY ADELEN depolarıdır. Büylık damacanalar : 100 kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 

: Menbadan Kay ad elen nakleden vagonlar her f e!erde Kayadelen suyu. ile 

;;..,.Y-ık~a•n•m•a-kt~a·d-ır...;....,.-. __ ~=~8-49~5_,...,..,...,...1.P•4-•.,...,....,.,... __ _._...,.,.. 

1 - Divan yolunun asvalt dörtyol ağzından - yazlık sinema onü. 
ne kadar olan kısmının parkeye tahvili inşaatı kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Bedeli keşfi ( 7745,56 ) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 580,54 ) ı:radır. 
4 - ihalesi 1938 senesi şubatın 3 üncü perşembe günü saat on. 

beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Proje ve şartnameler fen miidürlüğündedir, isteyenler oradan 

dört kuruş mukabilinde alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale tarihinden bir hafta evellkine kadar belediy

encümenine müracaatla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet ves:kası alma· 
ları lazımdır. 

7 - Teklif mektuplarının 3 - 2 - 938 ~erşembe günü saat 12 
ye kadar kabul olunacağı ilan oluı . ur. 

8794 15 - 25 - 30 - 5 

TÜRKSÖZÜ 

jMatbaacılık 1 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında bas. 
brınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 
Kütüphanenizı gü. 

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· 

I LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zariJ 
bir kapak böl ğede an 
cak Türksözünde ya
pılır. 

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

kartvizi! ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nrfis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türbözünde ya· 
pılır . 

Tür" sözü matbaa
sı MTürksözünden. bıış 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

1 
sinde yaptırınız . Nefis ~--------

~ ~------------~--~---

- or. Muzaffer Lokman~ 
1 

Hastalarını her gun e:.ki ınuayenehanesinde 

kabul etmekted'r. 

' 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıö matbaası 
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