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ancakta mukabil bir nümayiş' ispanyada 16 yaşındaki 
· 

1 çocuklar harbe çağırıldı 
5000 den fazla Türk ellerinde ay Alman - Fransız 

ld 1 1 b ki ) d ) t J münasebatı kuv- Madride yeni bir hava hücumu yapıldı 
yı iZ 11 ayra ara O aş l ar vetleniyor ·---

Her taraf kapalı, yalnız zaruri ihiyaçları temin 
edecek bazı yerler açık bulunduruluyor 

~nt~kya : 13 (Hususi muhabirimiz bildi.riyor ) - Türkler bugün (dün ) Antak
'ada büyük bir mukabil nümayiş yaptılar· 

SOQO kişinin iştirak ettiği bu nümayiş çok sakin olmuş , bütün Türkler ve
carlarını muhafaza etmişlerdir. Nümayiş esnasında bütün Türklerin ellerinde ı 
'Y Yıldızlı bayraklar vardı. 

Doktor Şaht Parise 
gidecek 

Sancakta bütün çarşılar kapalıdır. Yalnız zaruri ihtiyaçlara aid iaşe tica-
'ethaneleri açıktır • 

1 
• 

• .Antakya : 13 ( Hususi ır.uhabi- bile kabul edeceği milletler cemiye- Müıahitler heyeti ayın dokuzunda 1 

:~~en ) -Müşahitler heyeti ayın tine isal eyliy~ceğini vadetmiştir . Turizm otelinde sancak çiftçi he· 
!p ııı~dc Bilana gitmişler , ilk n:ıek· .. M~ktep bın~ı~ terk ederken , yeti, şoför, kunduracılar esnaf heye-
I'" b~ında halk.ı dinlemişlerdir . muşihıdler heyetim, orada toplanan ı tini ve bunları müteakip doktor ve 
~tler heyetinin gcldi1rini duyan halk alkışlamış ve kucağında me- l d - kk b" 
lJ~ .. I 6' d ğu b 1 8.1 b' ecz"cı ar an mure ep ır heyeti ..... ılar ve civar köylüler kadın me e "COCU u unan ı anlı ır ka- . . 
rlccJc v k h"tl .. b' "d · ·' dın , heyet reisinin ellerine sanlarak kabul etmışhr. Heyetler beş buçuk e çocu , şe ı er a ı esının " . . . .. . . . . ... . 
tılurıd 11. dd . d ld 1 d hız ıstıklal ısterızl ıstiklal ısterizl tan altı buçuğa kadar müşahitlere 
.. u6u ca eyı o urmuş ar ır. diye bağırmıştır " d ı · · 

Doktor Şaht 

Paris : 13 ( Radyo ) - Doktor \ 
Şahtın Rarise gelmesi tekarrür et· 
mişsede hareketini tehir etmiştir. 

Fransa ile Almanya arasında ti· 
caret müzakereleri başlayacakbr. hidler heyeti halla gayet nazi· M'" h" 1 h · . ert ermı anlatmışlardır. 

lrıc uşa ıtıer eyeti, bunu da hoş 
d b~~m~.~pma k~~ g&m~~lkıgükr~rle~~~e- ---------~-----------------

tr 1~rini dinlemiştir • Bilin Türk rek, İskenderun muhafızının dave-
:Ycti şi~ahi gürüşmel~rden mada tinde bulunmak üzere lskenderuna 
~c:c bır rapor takdım edecel<le- hareket etmiştir. Akşam saat yirmi r löylemişler ' heyet ' halk arzu ikide otomobilleriyle lskendenından 
crac raporlanm Türkçe olarak Antakyaya avdet ğtmişlerdir. 

.......... 
~-------

Bulgar ve Yugoslav misakından sonra 

BULGARIST AN 
Diğer komşuları ile de anlaşma 

lar yapacakmış 
SoFya : - ikinci 
b .~ ( Hususi mu 
ıtuniuJcn ) -.... 

hı 1 Yılın Balkanlar 
eıı y · enı ve en 

mm· İlİ 1Yetli babe 
a Bulgaristan 

Bulgaristan efkan umumiyesinin 
' bu haberi nasıl telakki ettiğini an

latmak için muhtelıf cereyanlara ta
bi gazetel. rin müdafaalarını öğren· 
nıek faideden hali değildir : 

Müstakil Lübnanda yeni kabine 

Berut : 12 ( Hususi ) - Dört 
sene sekiz ay tatil edildikten sonra 
ili komiserin yılbaşı ihtifalinde vad 
ettiği üzre 4 kinunusani tarihli ka
rarname ile Lübnan kanunu esasisi 
iadeten ilin edildi. 

Ali komiser bu kararı Lübnan 
• hükumetine teblit ederken yaz

dığı [mektupta Fransa ile Lübnan 
arasında sadakat, dostluk muahede· 
sile yeni bir devir açıldığı ve üç 
sene sonra Lübnan Akvam Cemiye
tine girmekle istiklalini bilfiil ka· 
zanmış olacağını, bu müddet zarfın
da Lübnan hükumetinin o istiklale 
lıyakatini ispat edecek şekilde gittik
çe olgun bir iyi idare takip edece
ceği umulduğunu yazmış ve bir ta-
kım tavsiyelerde bulunmuştur. 

Lübnan Cümhur R,.isi, Kont dö 

Martelin bu mektubunu alınca der· 
hal ebuslan divana davet ederek 
kabine teşkili hakkında istişare yap. 
mıştır. 

Meseleden önce malumatı olan 
meb'uslar zaten hazırlıkta bulunmuş 
olduklarından son olarak kendi ara· 
larında görüştükten sonra Doktor 

Ahdebi teklif etmişlerdir. 
Reisi Cümhur Hayreddin Ahde

bi kabine teşkiline memur etmiş ve 
Lübnan Vekiller Heyeti şu suretle 
teşekkül etmiştir . 

Hayreddin Ahdeb - Başvekil 
Dahiliye ve Adliye Nazırı, Emir Ha 
1il Maliye, Tel Nazırı, fbrahim Hay
dar - Nafıa, Ziraat Habib Ebi Sü
heyla Kültür ve Sıhhıye Nazın . 

Yeni Vezirler Heyeti 6 Kanun 
- Gerisi ikirıci sahifede -Şvekili K·· . 

~f oseıva. 

kf Yılbaşı gecesi 

Yarı resmi Dnes gazetesi Yu
goslavya - Bulgaristan misakını iki 1 

kardeş milletin münasebetlerinde ye- ı 

ni bir devrenin başlangıcı olduğunu --------------------------
Yo ile .. 
Buı vcrmıştı. 

..,1 Raristanın Yu 
"avy ·ı '8tl k a ı e ebedi 
~ ~ ve ademi 
'2a "Uz misakını 

c•- k .. alu u.ne uzere 
~ ~Uğunu söyle-

I ' Kral Boris 
.-111ı;~nofun bu haberi,üzerineilkgün 
t; b tı hükumet ve Bulgar gazet~
'\iriı u a~ada iki noktanın tebarüz 

1 
lllcsıne çalışmaktadırlar : 

b b - _Yakında imza edilecek o· 
u ınısaka iki millet arasında es

cntcınevcut kin ve zıttiyetin ni 
c crdiıı.i 2 6 • 

al ~·Bu misakın bir üçüncü dev- , 
e~ ıne olmayıp bilakis Balkan. 

~~lhkunu1n tahkimine hizmet ede. 
o ta arıdır 

Esasen Kös 'ı 
ı . e venof beyanatında 
e hır "fl"f k Bul 1

• 
1 a a detmekten maksa-

~~rıstanın tamamiyetini mu· 
aza •Çın k 1 . . . . omşu arıle ıy.ı geçinmek 
unu takıpt .1 • işti • en ı en geldiğini söy. 

Bu · · . nun ıçın buranın siyasi mah. 
rı Bulgaristanın bu itilafta kal-

~
Y•p. eskiden ~Türkiye ile yaptığı 
~ığer iki komıusile de dostluk 

tasrih ettikten sonra " bu, bütün 
Bulgar milletinin büyük heyecanla 
kabul ettiği bir lıaclisedir . 

Bu hal mazinin unutulduğuna ve 
Bulgar milletinin hissiyatlarına ve 
milli hislerine uygun olan Balkan. 
)arda sulhun ~istikranna muktedir 
olacaklardır ,. diyor . 

Mir ne diyor? 
Mir gazetesi bu misakın yalnız 1 

iki milldin münasebetlerini değil, 

Balkan milletleri arasında müteka· 
bil emniyet ve hürmet esasına daya
nan yeni Balkan yaradılışlarının da 
esasını koyduğunu söyliyerek " Bul
garistan şimdiye kadar Balkanlarda 
tecrit edılmiş bir halde idi . 

Komşularını şüphelere kf)yan bu 
tecritten gel :.bilecek tehlikeleri vak· 
tinde idrak etti . 1 

işte yeni misak bu tehlikenin Ö· 

nünü almıştır . Çünkü misak Balkan 
milletleri arasında dostluk ve sulha 
hizmet etmek ruhuna istinat etmek· 
tedir. 

k 
ed_elcri yapacağı kanaatini güt 

tcdırler • 

Yeni misakın arkasında Bulga· 
ristanla manevi ve iktisadi cephe
lerde İş birliğine hazır 20.000:000 

:Yugoslavyalı bulunmaktadır . 

1 - Gerisi ikinci sahifede -

Osmaniye kurtuluşu 
Çok büyük bir tezahurat yapıldı 

Osmaniyeliler kurtuluş §elıitlermin_mezarlarına çelenk koyuyorlar 

Osmaniye : ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - 7 Kanunsani Osmani
yenin .kurtuluş bayramı bu sene ge· 
çen~senelerin fevkinde büyük bir 
heyecan ve coşkunlukla kutlulamış· 
hr . Kurtuluş savaşında bizzat çar· 
pışan yüzlerce Çete o günkü kılık 

ve silahlariyle bayrama iştirak etmiş 
köylü , kentli , kadın erkek binler
ce halk ile izci ve mekteplilerin teş
kil ettiği muazzam alay kasabanın 
büyük caddelerinde tezahurat yap· 
mış belediye önünde , Cumhuriyet 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Fransa , Valansiya hükiimetile yeni 
bir mukavele imzalıyacak 

Lizbon: 13 ( Radyo) - Bü
tün cephelerde harp durmuştur. 

Franko kuvvetleri, aldıkları mevki
leri tahkimle meşguldur. 

Paris: 13 (Radyo) - Valan
siya hükilmetile yapılan ekonomik 
mukaveleler yakında imzalanacaktır. 

Avilla: 13 (Radyo) - Franko 
921 doğumlulan da silah altına ça. 
ğırmıştır. 

Madrid : 13 ( Radyo ) - Altı 
asi tayyaresi dün gece şehri bom 
bardıman etmiş ve yüzlerce bomba 
Atmıştır. 

Madrid : 13 ( Radyo ) - Cum
huriyetçiler Kavadada asileri fena 
halde · püskürtmüşlerdir. Bu suretle 
Lakoronya yolu açılmış oldu. 

Sancedelos: 13 (Radyo) -
Bayondaki Rus konsolosu, Smit 
Consi adındaki Rus vapurunun bir 
ası donanma tarafından zapt edilip 
bir li ınana götürülmesini protesto 
etmiştir. 

Cebelü arık : 13 ( Radyo ) -
iki harp g~mi .. ine refakat edt>n alb 
t 1yyare Maldğa ~elırine üçyüz kadar 
boınha atın şb • Bir hastalıane ile 
mütcadd t l n lar harap olmuş, yan 
gmh r çakmı~nr. Ücsvüz kadar ölü 
ve yara1ı vardır. 

Ceb·lüttarik: 13 (Rad;o)-kra 
vez5 ler Laglyı yı.ptıklaıı bombar 
dıman la .>00 kişi ölmü1 800 kişi 
yaralanmıştır. 

Yalansiya : 13 (Radyo) - Hü 
kumet 1937 büdçesini ilan etmiştir. 

Meclis, hükumete tam salakiyet 
vermiştir. 

Londra : 13 (Radyo) - İspan
yol Fasının tahliyesi hakkında Hit· 
lerin verdiği söz memnuniyetle kar· 
şılanmıştır . 

Portekiz kabul etmiyor 
Londra : 13 ( Radyo ) - Por

tekiz kendi topraklarında kontrol 
kabul etmemektedir. 

Tali komite dOn tqolandı 
Londra: 13 ( Radyo) - Tali 

ademi müdahale komitası bu gün 
toplandı 

Bir lnglllz gemisi tuttular 

Londra : 13 (Radyo) - lhtilil
ciler dün Ccbelüttank boğazında 
bir lngiliz yük gemisini tevkif et· 
mişlerdir. Bu gemi kanuni yük ta· 
şıyordu . 

G6nOllO meaele•i 
Paris : ?3 (Radyo) - lngilte

renin ispanyaya gönüllü gitmesini 
yasak etmesi üzerine Fransa da şim· 
dilik gönüllülere karşı mutedil bir 
icraat yapmağa başlamıştır , Baş
ka devletler iştirak ettigi takdirde 
daha kat'i hareket edecektir . 

BoOutma devam ediyor 
Cebelüttarik ; 13 ( Radyo ) -

Top sesleri buraya kadar gelmek 
t.::dir . Kanlı bir harbin devam etti· 
ği anlaşılmaktadır . 
---........... . 
Filistin de 

Araplar heyet -
den muhaceretin 
durdurulmasını 

istediler 
Londra : 13 ( Radyo ) - Roy. 

ter muhabirinin Filistinden bjldirdi. 
ğine göre; dün, lngiliz tahkik ko
~isyonuna beyanatta bulunan Arap 
komitesi; Yahudi muhaceretinin der
hal durdurulmasını istemişler ve bu 
isteklerinin isafından sonra ciddi 
olarak müzakerey.: girişeceklerini 
bildirmişlerdir. 

Kudüs : 13 ( Radyo ) - Büyük 
Arab icra komitesi tarafından gün
lerdenberi hazırlanan rapor bilmiş 
ve dün akşam krallık tahkikat heye
tine tevdi edilmişttr. 

Bu raporda mandarun kaldırıl· 
ması, Yahudilerin hücumlanna mü· 
saade edilmemesi, Yahudilere arazi 
ıablmaması ve Fi istin, Yahudilerin 
daimi bir yurdu olarak tanılmama.sı 
istenmektedir. 

Son dakika 

ispanya Fasında tahkikat 
Londra : 13 ( Radyo ) - Alman filosunun ispanya sularında dolaşma· 

sı ispanya Fası üzerine dikkati çekmiştir . 
Frnnsızlar Alm nların Fasa asker çıknrdı~ını iddia etmişler bunun üze

rine tnhkikat başlamıştır · ispanya Fasında lngiliz konsolosu bir tahkik se· 
yahatı yapacaktır . 

Frnnsızlar da Fasta bir taraftan tahkikat yaparken bir taraftan da mü
him tedbirler almaktadır . 

F ranko İngiltere notasına cevap verdi 
. . Londra ; 13 [Radyo] - Franko lngiltere notasına cevap vermiş ve 
ıhtılalcı tayyarelerin Madrid bitaraf mıntakasına riayet ettiğ'ini ve lngiliz 
sefarethanesine bomba atmadı~ını beyan etmiştir . 

Fransızların gayesi vakıt geçirmek 
Paris : 13 ( Radyo ) - Anadolu ajansının sureti mahsusada gönderdi· 

ği muhabirj bildiriyor : 

l Fransızların Sancak meselesi üzerindeki maksatları vakıt geçirmekten 
başka bir şey olmadığı görülmektedir. 

Fransız donanması hazırlık yapmaktadır. 
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Sol partiler cebhesimi? ------ ""'"'"'-- • 
Londra ( Hususi muhabirimizden ) -

Parlamentoda dört mebusu bu. 1 
lunan müstekil işci partisi, geçenler· 
de, komünistlerle sosyalistler birli· 
ğine çalışmak teklifinde bulundu. 
Sosyalist birliği, bu teklif! 16 son 
kanunda toplanacak olan konferansta 

tetkik edecektir. Komünist partisi de 
ayrıca bu mesele ile resmen meşgul 
olacaktır: Bu güne kadar söylenmiş 
olan sözlerle bu mesele hakkında 
kati bir hüküm yürütmenin imkanı 

olmamakla beraber, bu üç grupun, 
işçi partisinin muhalefet taktiği ile 
hareket etmekte oldukları malum· 
dur; fakat parlamentodaki İşçi hiz. 
bi ile bu partiler arasında çok geniş 
ölçüde görüş ayrılıkları vardır. 

Son seçimlerdenberi parlamen· 
toda tekrar bir mebusu olan lngil· 
terenin komünist partisini, işçi par 
tisi koalisyona alınacak kabiliyette 
görmüyor. 

Partinin Edilmburgdaki son top. 
lantısında, komünislerin parti birli
ğine alınmaları için yaptıkları müra· 
caat çağunluk tarafından reddedildi' 
1931 buhranından evvel işçi hareke
tine bağlanmış olan müstakil işçi 
partisi,azasının sayısı gittikçe azalan 

bu hareketten ayrılmış ve 1935 sonba-

1 
harındaki seçimlerde Sir Staford 
Krips ve Vilyam Mellors'un reisliği , 

' altında bulunan işçi partisi namzet· 1 
!erine rey vermiştir. imdi bu parti 

işçi partisi birliğinde.bulunmakta ve 
Makston tarafından İşçi birliğine ya· 
pılan teklifle karşılanmaktadır. 

Müstakil işçi partisi, neşrettiği 
beyannamede, işçi partisinin son 
kongresindrnberi, partinin 9emokrat 
olmıyan politikası aleyhindeki cere 
yanların gittikçe daha kuvvetli bir 
şekil almakta olduğunu, bu itibarla, 
parlamentodaki hizb, ergeç hakiki 
bir sosyalist politikasının hakim ol· 
masına çalışacağını bildiriyor: 

Bu mülahaza dolayısiyle de müs. 
takiller, sosyalist birliğiyle beraber 
yürümektedirler. 

Müstakiller, komünistleri pek be
nimsemek istemiyorlar; ancak ispan
ya harbı, Sovyetlerfo birlikte yürü· 
meği zaruri kıldığı müddetçe, her 
türlü tenkidden çekiniyorlar. 

Miistakil işçi partisi, mutedil 
burjuvalarla çalışmayı sınıf mücade· 
lesinin bir zaafı diye telakki etmek
t-ıdir. 

Komünistler ise, Edinburg'daki 
hezimetlerine ragmen, hala bir"halk 
cebhesi,, kurmağa uğraşıyorlar ve bu 
cephenin meydana gelmesi için,hatta 
doktrinlerinden bile fedakarlık yap. 
mağa hazırdırlar. Bu vaziyet karşı. 
sında, elbirliğiyle hareket edebilecek 
derecede fikir ayrılıklarını azaltma· 
nın imkanı olup olmıyacağına intizar 
etmek lazımdır. 

~ulgar ve Yugoslav misakın dan sonra 
------. ------

- Birinci sahifeden artan -

Slovonun mütaleası 
Çankof'un gazetesi Slovo da şu 

fikirdedir : 
" iki devletin yekdiğerine karşı 

mütekabil müsavat ve hürmet esa
sına istinat eden bu misakm komşu· 
larımızın hakiki maksatlarımızın tak 
dir etmesine vesile olarak Balkanlar 
da sulhun esaslanmasına hizmet ede. 
ceğinden dolayı memnuniyetlerini 
mucip olacaktır . 

Zaten Bulgaristan hiç bir vakit 
kimseyi tehdit etmek istememiştir · 
Ancak devletlerin " galip ve mağ· 
luk ., diye taksim edilmesinin izale· 
sini arzu etmektedir . 

Vaktile Sırbıstana kaçan eski 
Stanbuliski Zürraının gazetesi 'o 
va Kampana Bulgaristanla Yugos 
lavya arasında bir misak akdinin 
mes'ud bir hadise olduğunu ve Bul 
garistanın diğer komşularile birlikte 
Balkanlarda sulhun tahkimine hizmet 
edeceğini yazmaktadır . 

Zora tafsilat veriyor 
Bulgaristan Makedoeya komite· 

sile münasebeti olan Zora da bu 
misakı iki milletin birleşmesi için 

üç senedenberi sarfedilen mesainin 
bir neticesi olarak kabul ve iktifa 
edecek fazla taf~ilata giriŞmemek
tedir . 

Utroda bir nıakale 
Bütün Bulgar gazeteleri içinde 

bu hususa dair en ziyade dikkate 
değer :makaleyi Utro gazetesinde 
profesör Genof neşretmektedir . 

Malüm ~olduğu üzereGenof bu 
makalesinde maziye ait kavgaların 
artık nihayete erdiğini gösteren Yu· 
goslavya misakı gerek Bulgar ve ge
rek komşuları efkarı umumiyesince 
sevinçle karşılandığını anlatarak söy
le diyor : 

"Bu mısakla 1912 sene indeki 
eski Sırp - Bulgar dostluğu yeni
lenmektedir . 

O vakitki Balkan ittifakı bütün 
Balkan milletleri tarafından büyük 
memnuniyetle kabul edilmişti. Eğer 
1913 te irtikap edilen hatalar olma
sa idi o ittifak Balkanlar için daha 
verimli olurdu . 

işlenilen hataların mes'uliyetleri 
yalııız Bulgaristana ait değildir. Es
ki ittifakta istila emeli vardı. Bu gün 
ise öyle maksatlar takibedilmemek· 
le ve hiç bir kimse tehdit altında 
bulunmamaktadır . 

Bunun için Balkan devletleri 
yeni Bulgaristan - Yugoslavya mi· 
sakını endişesizce kabul etmelidir· 
!er . Çünkü Balkan sulhunu daha 
kat'i olarak temin edecektir 

Bazı Bulgar mahfilleri 
vaziyetten memnun değil 

Bulgar gazeteleri yeni misak hak. 
kında Avrupa ve bilhassa Türkiye 
ve Yunanistan gazetelerinin neşriya. 
tını memnuniyetle telakki etmekte· 
<lirler . 

Efkarı umumiye bu misakın her 
tarafta memnuniyet uyandırdığı ka
naatini taşıyor . Mamafih bazı Bul· 
gar mahfilleri bu misaktan o ka 
dar memnun kalmamıştır . 

Hatta Yugoslavya - Bulgaris· 
tan arasında bir muahedenin imza 
edileceği haberini hayretle karşıla· 
mışlardır . Bunlar bu yeni muahede 
ile Bulgaristan tarafından sulh mua• 
hedeleri ile tesbit edilmiş olan şim · 
diki Balkan hudutlarının kabul edil· 
miş olduğunu ve h)l suretle de Sırp 
Makedonyası uzerindeki iddialardan 
vazgeçilmiş bulunduğunu ileri sür· 
mektedirler . 

Bunlara göre vaktile Yevtiç Baş. 
vekilken Yugoslavyanın Bulgaristan 
la aralarındaki muallak meselelerin 
halli için Trin ve Çaribrud cihetle
riııde bir hudut tasfiyesi o vakitki 
Bulgar Başvekili Kimon Yorgiyef'e 
teklif edilmiş olduğu halde imza 
edilecek muahedede bu cihetin bile 1 

mevzuubahsolmadığı söylenmekte- /! 

dir. 
Milli sosyalistler reisi Çankof'un 

ş hir haberleri 1 
'----------------·----------------·-------------' 

Seyhan yine 
yükselmişti 

Dün vasati seviyeden 
1,40 fazlalaşmıştı 

Seyhan evelki gecedenberi ol
dukça yükselmiş ve yükseliş 1,40 ı 
bulmuştu . Fakat dün geceye ka 
dar mütemadiyen inmeğe başlamıştı. 

Bugünkü haliyle nehirden bir 
tehlike melhuz değildir . Fakat mev· 
sim dolayısiyle ikinci bir feyezan 
ihtimali daima göz önünde tutulacak 
bir keyfiyettedir . 

Kibrit kutularındaki 
noksanlar 

Kibritlerin eksik ve bazı kutular
da bir kısmının eczasız veya az ec· 
zalı çıktığı etrafında gazetelerde çı
kan haberler gümrük ve inhisarlar 
vekaletince nazarı dikkate alınmış· 
tır . 

Vekalet kibrit inhisarı Türk Ano
nim şirketi nezdinde bulunan hüku· 
met komiserine keyfiyetin tahkikini 
ve neticesinin vekalete bildirilmesi· 
ni emretmiştir . 

Teşviki sanayi mua
fiyetleri kaldırılıyor 

Alınan haberlere ve rivayetlere 
göre, hükumet, hazirandan itibaren 
Teşviki sanayi kanununun bahşettiği 
muafiyetleri kaldırmayı kararlaştır· 
mıştır. 

Beş sene evvelki müddet bittiği 
zaman mevcut iptidai maddeler lis· 
tesi epey daraltılmış ve bugünkü 
hali almıştı. Zaten, muafiyet listeleri 
için konuşulmuş olan müddetde ge
lecek seue bitmekteydi. 

Onünıüzdeki yıl teşviki sanayi 
kanuniyle beraber, mevaddı iptida
iye muafiyet listeleri ve dolayısile 

de bu iptidai maddelerin ithalinden 
mütevellit primler de kalkacaktır. 

Yeni şekil, ham madde ithalini 
kolaylaştırmakta, fakat bu ham 
maddelerden mamul ve mevat ve 
eşyanın ithalinde yüksek gümrük 
resmi alınması esasına dayanmak
tadır ki böylelikle de. milli sanayi· 
miz tam manasile korunmuş olmak
tadır. 

Em-niyet müdürü 

Emniyet müdürü Necmeddin, 
gerek seylap ve gerekse 5 kanunsani 
Adana kurtuluşunda gösterdiği faa
liyetinden dolayı vilayetçe takdirle 
taltif edilmiştir. Vilayet bu takdirin 
tesçili için vekalete yazmıştır. 

Memleket hastanesi baş 
doktoru 

Seylap anında gösterdiği ted
birler sayesinde hastalari ve hasta
nenin eşyasını kurtardığından dolayı 
şehrimiz memleket hastanesi baş dok
toru Tevfik Pamukçu sıhhiye 
vekaletince takdirle taltif edilmiştir. 

da bu misaktan memnun olmadığı 
görülmektedir , 

Yugoslavya - Bulgaristan dost· 
luk ve ademi tecavüz misakının ne 
vakit imza edileceği hakkındaki en 
doğru haberler misakın bu ayın on 
beşinden sonra Belgradda imza edi
leceğini göstermektedir . 

Hatta Kral Boris'in misakın im
zası esnasında Belgrada gitmesinin 
de muhtemel olduğu söylenmekte· 
dir . 

Sedlerin Tamiri 
Havalar fena 

sekteye 
gittiğinden 
uğramaktadır 

inaat 

------·------
Seylapta yıkılan sedlerin tamir 

edilmekte olduğunu müteaddit de

falar yazmıştık. Dün salahiyettar 
makamdan aldığımız malümata gö· 
re; sedlerin inşaatına devam edil· 

mekte olduğu ve fakat son günler
deki yağmurların faaliyete çok sek· 
~e verdiği anlaşılmıştır. 

Her semtteki sedlerin inşaatı 

Telgraf hatları 
işlemiyor 

Muhabere her tar , fla 
munkati 

Evvelki gecedenberi telgraf mu 
haberatı her tarafla münkatidir . 
Buna sebep yağmurlar dolayısiyle 
gerek garp ve gerekse şark hatla· 
rında arızalar olmasıdır . 

Şehrimiz telgrafhanesi , telgraf
ları " gecikmeden mesuliyet kabul 
edilmez • kaydiyle almaktadır . 

İplik buhranı 
meselesi 

iktisat vekaleti tarafından bir 
ara piyasada zuhur eden iplik buh
ranını halle memur edilmiş bulunan 
uyuşturucu maddeler inhisar idaresi 
bu sıkıntıyı gidermek için peyder
pey sipariş etmektedir . 

idare , 27 numaraya kadar si· 
pariş yapmakta ve teklif kabul et 
mekledir, Ondan yukarıki numara
ların idhali serbest bırakılmıştır , 

Bu bahis üzerinde iktisad vekili 
Celal Bayarın vaziyeti aydınlatması 
beklenmektedir . 

Avukatlar kanunu 
• • 

pro1esı 

Hazırlanmış bulunan avukatlar 
kanunu projesini bir kere daha göz· 
den geçirmek üzere muhtelif baro
lardan davet edilen avukatlarla ad · 
!iye vekaleti erkanından mürekkep 
bir komisyon teşkil edilmiştir . 

Bu komisyon ilk toplantısını 
bugünlerde adliye vekaletinde yapa· 
caktır . 

Kaçak maddeler 
yakalandı 

Hankurbu mahallesinde oturan 
Antakyalı Ali oğlu Mustafa adında 
birisi dün akşamki Halep trenile 
Adanaya gelmiş fakat zabıta ken
disinden şüphelendiğinden yaptığı 
taharri neticesinde üzerinde 102 da
ne çakmak taşı bul:trak müsadere 
etmiştir. 

Hırsızlıklar 

Kırtasiyeci Gaston Mizrahiye ait 
bir film makinesinin dellal Hüseyin 
tarafından dükkanından aşırılmış 
olduğu şikayet edildiğinden tahki 
kata başlanmıştır. 

* 
Hurşid kızı Ayşe ve Mehmet 

kızı Fatma adında iki kadın, taşçı· 
kan mahallesinde Ahmet oğlu Ya. 
kubun evinin açık duran kapısından 
içeri girerek un çalıp kaçarlarken 
cürmü meşhut halinde yakalanmış

lardır; 

hep birden yapıldığından henüz hiç 
birisi ikmal edilmiş değildir. Bütün 
sedlerin inşaatının hemen ayni gün· 
!erde biteceği anlaşılmaktadır. 

Seyhan, sedlerin hemen bütün 
kısımlarında büyük Çukurlar açmış 
olduğundan bunları doldurmak İçin 
çok müşkülat çekilmekte ve bu 
yüzden de tamir işinin intacı uza. 
maktadır. 

Çiftçi Birliği 

Bu gün öğleden sonra 
toplanıyor 

Şehrimiz Çiftçi Birliği bu gün 
saat 15 te Adana Kulübü salonun

. da umumi bir toplantı yapacaktır . 

Rasada göre 

Havalar artık açılacak 

Dün hava rasaddan verilen 
malümata göre; havaların açılacağı, 
tazyikin düşmekte olduğu ve baro
metrenin iyiye doğru gitmekte ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Kadını bıçakla tehdit 
etmiş 

Hüseyin oğlu mori Hasan ismin
debirisi, mumi ev kadınlarından Sa· 
lih kızı Emineyi bıçakla tehdit ettiği 
zabıtaya şikayet edilmiş olduğundau 

tahhikata başlanmıştır. 

--~~--~·-----~-

Müstakil 
• 

yenı 

Lübnan da 
kabille 

- Birinci sahifeden artan -

937 de işe başladı ve ilk içtimaını 
yaptı . 

Günün meselesi olan grevi , ele 
vairin yeni nezaretlere göre yeni 
teşkilatı görüşüldü . 

Milli müdafaaya aid işlerin 
kültür nazırı ve hariciye işle· 
rinin de maliye veziri tarafından gö
rülmesi konuşuldn . Aynı meclis ye
ni kabinenin beyannamesini hazırla· 
mağa başlamıştır . 

Kanunu esasinin iadesi üzerine ye
ni parlamento intihaba lazım gele· 
ceği eskiden beri söylenmekte idi . 
O halde şimdiki parlamento feshedi 
Iecektir . 

Bu parlamentonun reisi doktor 
Eyüp Sabit ( başvekil ) namzetli
ğinde ekalliyette kalmıştı . 

Bu akalliyet daha yeni kabinenin 
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programını görmeden, beyanname· 
sini okumadan muhalefet mevkiine 
,geçmeğe hazırlanmıştır. 

Yeni kabine ilk muvaffakiyet 
olarak grevi durdurmuş ve muhalif · 
!er bu işte mağlup olmuşlardır. 

Reisi cümhur grevin durdurul
masını Ali komisere telefon et
miş o da yeni kabineyi tebrik etti· 
ğini bildirmiştir. 

Bir kaç gün yeni devrin ve yeni 
kabinenin tebriklerile geçmiştir. 

Beyanname ikmal edilince hü
kümet bunun meclisi mebusana 
takdim ederek itimad talep edece
ğinden meclisin feshini resmen he-

nuz ortaya koymamıştır. 

TÜRK.8ÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

idareye müra-

rı 

k 
ri 

2 - İlanlar için 
caat edilmelidir . 

\.,. ________ ,; y 

Roma paktı 

A vrupadaki politika vaziyetinin 
son aylardaki temposu müza· 

kerelerin çabuk bitirilmesini icabet· 
miştir . 

Diplomatların halletmek mec· 
buriyetinde kaldıkları güçlükleri and· !. 
!aşmanın metninden hissetmek müm· 

şi 
kündür . Andlaşmanın metni iki b 
devletin yalnız birer Akdeniz dev· s 
Jeti olarak birbirlerinin menfaatleri-
ni gözetmek ve bu menfaatlerin hiç 
bir suretle telif kabul etmez bir şe· 
kilde olduğu realitesinin de hudu. 
dunu aşmaktadır , ö 

Ancak, Roma ile Lonıiranın, 
müstakbel münasebetleri etrafında g 
yaptıkları anlaşmaıun bugünkü şart· 
ları, bundan seksen yıl evvelki şart· v 
lara benzememektedir . d 

O tarihlerde, lngiltere, bütün h 
dünya denizleri üzerinde kurmuş ol- a 
duğu hegemonyasile , herkese üstün 
bir hakimiyet elde etmişti ve tarih· 
)erde ltalyanın adeta bit hamisi va 
ziyetinde idi . ~ 

ltalyanın ondan sonraki yıllarda 
gösterdiği ekonomik ve askeri inki · g 
şaf ;bu vaziyet üzerinde büyük bir 
değişiklik yapmamıştı; hatta cihan 
harbi başladığı zaman bile Britanya· 
nın denizlere hakimiyeti , o kadar c 
sarsılmaz bir realiteyi ifade ediyor· 
du ki, bir çok siyasi müşahidler , y 

ltalyanın, eski müttefikleri aleyhine h 
dönmüş olmasını bu realiteye atfet· 
mişlerdir . 

Fakat, harbm cereyan tarzı, bu 
şartların değişmez şeylerden olma· 
dığını ispat etti ve harbın üzerin· 
den ç1Jk geçmeden, lngiltere, Va· 
şington andlaşmasında Amerikanın 
donanma müsavatını kabul etmesile 
ezeldenberi elinde bulundurduğu de· 
niz hakimiyetinden vazgeçti . 

Yurtda ne kadar 
mektep var? 

Mekteplerimizde 13964 
erkek 5925 kadın mual 

lim çalışıyor 
Başvekalet istatistik Umum Mü· 

dürlüğü tarafından mufassal bir 
kültür istatistiği hazırlanmıştır . 

Bu istatistikte 1923 den 1935 
senesine kadar olan ilk. orta ve yük
sek tahsil vaziyeti uzun boylu ve hB" 
tasız surette teshil edilmiştir . 

Bu istatistiğe göre, 1934 -
1935 ders yılında 6402 ilk mektep, d 
118 orta mektep,68 lise, 14 mualliıf n 
mektebi, 36 sanat ve teknik mek• 
tehi , 15 üniversite ve yüksek mek• t 
tep fakültesi dahil olmak üzere ceıtl 
an 6653 mektep vardır , 

Muallimlere gelince, ilk mektep' 
!erde 10,216 erkek. 4885 kadııı 
orta mekteplerde 177 erkek, 582 
kadın, liselerde 855 erkek , 189 
kadın , muallim mekteplerinde 149 
erkek, 81 kadın, sanat ve teknik 
okullarında 375 erkek, 95 kadııı. 
üniversite ile diğer yüksek mektep' 
)erde 598 erkek, 93 kadın olmak Ü 

zere 19,890 muallim ve profesör 
vardır . 

Bu suretle memleketimizde bo 
sene içinde çalışan 13,964 erkek , 
6S26 kadın i'ğıetn.cn ır:tvtutlur. 

rr 

ti 
le 
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Yezen: Nihat Tangllner 

Radvunı 

~atronun bütün işlerini elin~ · u==u almıştı. Hatta o kadar kı 
Bürharun hususi mektupla

rını bile açmağa selahiyettardı. 
k ~di, bu sabah postas~n.dan ç~-
~ bir mektubu elinde evırıp çevı· 

rıyor fakat bir türlü açmak istemi· 
}'ordu. 

. . Nihayet zarfı yırtarak açtı ve 
ıçınden kırmızı parşömene yazılmış 
mektubu okudu. 

Vicdan azabı kalbini burkuyordu 

"ya anladı ise!. 
Gönül azabı içinde geçen da-

kikalar daha uzamadı. Burhan ona 
.. 1• ·m bir sesle mırıldandı: mu ayı 

- Sadi, çok uzun :zamandır ya· 
nımdasın fakat artık ayrılacağız .. 

Sadi bütün irade5ini toplayarak 

ancak: 
_ Niçin. diyebildi. 
_ Yann Kanadaya gidiyorum. 

• ı:ıı Mektup, Bürhanın Kanada~~ 
bi:de~~erinden geliyor~.u. Ve buy~~ 

_ muıde veriyordu. Burhanın gu 
muş İstihsal için açtırdığı kuyuların 

Senin de vazifen bu akşam bitmiş 
oluyor .. Müteessirim .. 

Sadinin içini -aceba., far k~· 
. du Aceba niçin bunu boyle 

, 

İçinden çıkan kayalarda faz • 
in. "k s d' •. mı tarda radyum vardı. a 1: 

''~diye kadar hiç düşünmediği 
bır 'eyi, bu mektubu okuduktan 
sonra tasarlamağa başladı. • 

Patronu Bürhanı öldürmek la· 
z~ıııdı.. Evet.. Radyum madeninin 
hi83edarı olmak için bundan başka 
:ek Çire yoktu!.. O halde Bürhaıu 
0~dürmek için tereddüde hiç mahal 
gol'tııiiyordu. 

Bürhan son günlerde hemen he· 
lllen iflas haliride idi Çünkü bütün 
varını madene sarfetmişti. Onu öl · 
düriirse hiç kimse kendisinden şüp
he etmiyecekti. Çünkü parasız bir 
a.?•m, niı.in katibi tarafından öldü· 
rıilsün .. 

Onun imzasını taklid edecek ve 
Yegane varisi olduğuna dair bir de 
Vesiyetname hazırlayacaktı. Onu 
gömdükten ve zabıtanın, katili ara· 
maJctan sarfınazar edeceği güne ka· 
dar !star bulda kalacak, bundan 
Sonra sessizce kendisine intikal eden • • 
mııdenlerin başına, Kanada ya gıd" · 
tekti. 

Bütün bu fikirler beyninde, rad
Yuııııın ışığı kadar parlak bir yalaza 
hıılind .d. e ı ı. 

*** 
Öğleden sonra Bürhan geldi ve 

O!ıa ilk işi sormak oldu : 
- Postadan bir şey var mı ? 

la -Hayır .. Yalnız ödenecek para· 
ra ait bonolar .. 

- Ya madenden .. 
- Hiç. 
- Peki .. 
- Bir şey emreder misiniz ? 

- Hayır .. Fakat ayrılma.: 
Sadinin yüzü sapsarı olmuştu. 

rıyor , d ? 
yaptı?. Suikasdini anlamışmıy ı 

••• 
Ertesi gün Burhanı evinde ölü 

olarak buldular. Beyni, bir kurşunla 
parçalanmıştı· 

Evrakları arasında Kanadadan 
gelen bir mektup bulundu .. Şunl~r 
yazılıydı: Madendeki taharnyat ~u· 
yük bir netice verdi. Gümüş yerme 
arazide radyom olduğu anlaşıldı. 
Geliniz. sizi bekliyoruz. 

• 
Polis, katilin, Burhanın katibi 

J Sadi olduğuna ilk dakikada hüküm 

1 

verdi. Ve <lerhal Sadi arandı. F.a~at 
Sadi. daha dün patronu kendısıne 

1 yol verince Ankara postasını kaçır
İ mamış, derhal Haydar paşaya ko· 
şarak hareket etmişti. 

Tıbbı adli, cinayetin sabaha karşı 
olduğunu raporla tevsik etmişti. 
Halbuki Sadi, o dakikada Ankarada 

bulunuyordu. 
Katil kimdi? .. .... 
Polisin. Sadiyi ithamına daha 11 

vakıt kalmadan İş anlaşıldı. Kana· 
dada taharriyat yapan gurup tarafın 
dan lstaııbula gönderilen bir Ame · 
rikalı serseri onu vurmuştu, ya· 

' k a 1 a d ı k 1 a r ı zaman Bu ışı 
ufak bir para mukabilinde yaptı~ı 
ve kanadadaki gurubun, Burhanın 
yüzde elli hissesini vermemek . için 
buna teşebbüs ettiğini itiraf ettı. 

Sadi, bunu gazetelerde okurken 
heyecan ve ıstırap duydu... Ga· 
zetenin donuk beyaz sahifeleri, ona 
radyumdan daha cilalı .. Daha nurlu 
bir ışık, daha saadet verici bir yüzle 

gülüyordu sanki!." 

ahçede sıhhi durum fena! 
Hastalık salgın halindedir 

. Bahçe : 13 ( Hususi muhabiri
~z bildiriyor ] - Burada bir kaç 
&tiııdenbeıi şiddetli soğuklar devam 
etmektedir 

d iki gündenberi kar yağmakta· 
. •r · Odun ve kömür fiatları çok 

nııbetsiz bir halde. yükselmiştir • 

Dağlar kardan görülmüyor, her 
taraf tamamen mestur .. 

Dağ köylerinde grip ve zatür 

ree hastalıkları bir salgın halini al· 

mıştır . 

iki aydanberi ölüm adedi yüzde 

seksen artmıştır . 

Küçük kasabada şeker ve çay 

buhranı da şiddetle hissedilmekte. 

dır. 

Osmaniye kurtuluşu 
------~-·-

- Bırinci sahifeden artan _ 

meydanınd d. "'' t b" a ve ye 1 "-'lnunsani mek· 
t~ 

1
1 ~addesinde kadın ve erkek ha-

l 
P_e~ nutukları ve Hataylı kardeş 

en · k mızın urtuluş davası dileğiyle 
coşmuş ve taşmıştır . 

Rah~rtuluş şe~itlerinden kahraman 1 
e hatun ile Süleymanın me-

zarlarına çelenkler konmuş , büyük 
kurtarıcımız Atatürke ve diğer bü

yüklerimize minnet ve şükran tel
grafları yazılması alkışlarla ve yilŞa 

sesleriyle kar~ılanınıştır . 

Gece fener alayı tntip edilmiş, 
çetelerimize büyük bir ziyafet veril-~ 
miştir . 

Tilrk a6!li 

Uzak Şarkta 

Hükumet ihtilal reisine 
ultimatum gönderdi 
Nankin (Çin): 13 (Radyo)

Merkez hükUınet Şi • Yan • Ko'ya 
bir ultimatom göndererek ihtilale 
nihayet vermesini aksi halde hiç bir 
müsamaha gösterilmiyeceğini bil· 
dirmiştir. 

Alman · Fransız 
müzakereleri mi? 

Pariı : 13 ( Radyo ) - Bf.rline 
gelen Alman büyük elçisi, Delyas 
ikinci bir görüşme yapmıştır. 

Elçinin, Almanyaya ait bir is
tikraz planını hamil bulunduğu şayi 
alan doğru değildiı-. 

12 lngiliz tayyaresi Hin
distana gitti 

Londra: 13 ( Radyo) - 12 
lngiliz tayyaresi dün Hindistana, bir 
filo halinde gitmiştir. 

Papa iyileşmekte 

Vatikan: 13 (Radyo) - Papa· 1 

nın hastalığının devam etmesi büyük 
bir teeesürü mucip olmaktadır. Dok· 
torlar , Papanın bu ay sonuna kadar 
tamamen iadei afiyet edeceği kana· 
atinde bulunmaktadırlar . 

Yemende 
Casusluk suçu ile bir he

yet tevkif edildi 
Kudüs: 13 (radyo) - Yemen 

hükumeti, bir orkeoloji heyetini tev. 
kif etmiştir. 

Bu heyet askeri haritalar tesbit 
etmekle ittiham edilmektedir. 

Basım birliği 

Teşekkül etmek Üzre 
Ankara : 13 ( Radyo ) - Ba 

sım birliği yakında teşekkül ede
cektir. 

Matbuat umum müdürü Vedat 
Nedim, dün ecnebi gazetecilerin de 
dahil olduğu bir ziyafette bu hu· 
susta beyanatta bulun nuştur. 

Bursada 
Şimdiye kadar görülme
miş bir kış hüküm 

sürmekte 
Bursa: 13 (Ankara Radyosu) -

Borsada şimdiye kadar görülmemiş 
bir kış hüküm sürmektedir. Sokak
larda seyrüsefer kabil değildir. 

Mudanya ile münakalat tama
men kesilmistir. 

Telgraflar işlememekte ve kar 
mütemadiyen yağmaktadır. Yolları 
açmak için çok miktarda amele is· 
tihdam edilmektedır. 

Amerikada 

Siyah kadınla beyaz er
kekler bi.rlikte yaşa

mıyacak 

Roma : 13 ( Radyo ) - Şimali 
Amerikada oturan bir beyaz erke· 
ğin muvakkat dahi olsa bir zenci 
kadınla yaşaması cürüm sayılacak· 

tır. 

Fransız kabinesi 
bugün toplanıyor 

Paris : 13 ( Radyo ) - kabine 
yarın (bu gün) toplanacaktır. Kabi· 
nede ispanya işleri hakkında müza. 
kereler yapılacaktır, Ras İmru 

Dün ltalyaya geldi 1 Amerikada grevler 
Napoli : 13 (Radyo ) - Habeş- \ 

!ilerin meşhur kumandanlarından Ras Nevyork: 13 ( Radyo) - Ame· 
lmro buraya gelmiş ve Napolinin ri~a~a .170,000 kişi grev halindedir. 
şimalinde bulunan bir yere hareket· Butün lımanlarda durgunluk vardır. 
etmiştir. General otobobil fabrikası amele

Yahudi muhacereti 
Kap : 13 ( Radyo ) - Çoğu 

Alman Yahudisi olmak üzre cenubi 
Amarikaya bir çok Yahudi göçme· 
ni gelmektedir. 

Yahudiler iş adamı olduğundan 
ticaret ve sanayide hemen yer tut· 
maktadır. Parlamento Yahudi mu· 
haceretini tahdide karar vermiştir. 

leri de bu [meyandadır. Ameleler 
fabrikaları işgal etmişlerdir. 

İngilterede 
Londra: 13 (Radyo)- Bu ayın 

14 dünde bakır imalindeki her 
dürlü tahdidat kaldırılacaktır. 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

1 
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1- 1200-2000 metre mik'ap çakılb kum açık eksiltme ile satın 
alm1 "'J1k91'. 

2- Muhammen bedeli : Beher metre mik'ap (105) lruruştur. 
3- ihalenin yapılacağı yer ve tarih : 2 inci kinunun 28 inci pe rşem· 

be günü saat on beşte Belediye dPimi encümeninde. 
4 - Muvakkat teminatı : ( 160 ) liradır. 
5- isteklilerin şartnamesini görmek için her gün yazı işleri kalemine 

ve ihale günü de daimi encümene müracaat etmeleri ilan olunur. 
7713 14-19-23-27 

Seyhan Defterdarlığından • 
• 

Ali oğlu Doktor Mehmet Eminin vergi borcundan dolayı aşağıda cins 
ve miktarı yazılı gayri menkulü 21 gün müddetle sathğa çıkanlmqbr • 
Altalaruı Defterdarbğa müracaatlan ilan olunur. 

Cinsi Mevkii Dönümü Hududu 

Musolini pilot diplo
ması aldı Nafia Vekaletinden : \ 

Bağ Yılanlı ' 13 Doğusu Halil İbrahim, Batısı Yımıf poy
razı Mehmet oğlu Rahim ve Karaoğlan 
oğlu Halil , Kıblesi Nazmiye 576 144 

Roma : 13 ( Radyo )-Musolini 
askeri pilot imtihanı vermiş ve pi
lot diploması almıştıı. 

lngilterede grip salgını 

Londra : 13 ( Radyo ) - grip 
salgını olanca şiddetiyle devam et· 
mektedir. Hastalık her tarafa sira
yet etmiştir. 

paris ricat ediyor 

Berlin : 13 ( Radyo ) - Al 
man matbuatı son tamasları tefsir 
ederek : • Paris ricat ediyor • de
mektedit. 

Göring istirahata çekildi 

Berlin : 13 ( Radyo ) - Göring 
refikasile birlikte istirahata çekilmek 
üzere bugün R omaya hareket etmiş· 
tir . 

Nafia Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş : 
Seyhan vilayetinde Ceyhan Demir 
köprüsü inşaatıdır . 

Keşif bedeli ( 195,000 ) liradır. 
2 -- Bu işe ait evrak şunlar· 

dır: 

a ) Eksiltme şartnamesi 
b ) Mukavele projesi 

c ) Bayındırlık işleri genel şart· 
namesi 

d ) Fenni şartname 
e ) Keşif hulasa cetveli 
f) Proje 
g ) Hususi şartname 
lstiyenler bu evrakı ( 975 ) ku

ruş bedel mukabilinde şose ve köp. 
rüler reisliğinden alabilir. 

3 - Eksiltme 26 - 2 - 937 
tarihinde cuma günü saat ( 16 ) da 

Nafia Vekaletinde şose ve köprüler 

sehmi . 
Tarla incirlik 85,5 Doğusu Yusuf Bahsı Mehmet Ali Poy

razı Koca oğllı Mehmet ve Mehmet Ali 
Kıblesi şose 720/108 sehmi . 

Tarla Hıristiyan 

köyü 
50,839 Doğusu Poyrazı tarikiim batılı YUlllf 

Kıblesi tarik.iim 720 108 
' Tarla 

7715 
• 6 Doğusu Poyrazı Şimendüfu batıa Yu-

suf Kıblesi tarikiim 720/108 leiııai 

reisliği eksiltme komisyqnu odum· 
da kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için taliplerin ( 11,000) lirablc mu

vakkat teminat vermesi ve resmi 

gazetenin 3297 sayılı nüshalarında 
çıkan talimatnauıeye tevfi~ an mü. 
teahhitlik vesikası ibraz etmesi li 
zımdır. isteklilerin teklif mektupla. 
r ını üçüncü maddede yazıh saatten 

bir saat evveline kaclar Komisyon 
reisliğine makbuz mukabirmde ver· 
meleri muktazidir. 

Posta il~ gQodımlecek tek~ 
rin dış zafrlann mühiir lllfl!!Wt J~ 
eyice ~·tılmış '>iması lqıpc!lr• 
Postada olacak gccj~l~ 
edilme&. 

S-10-14-19 
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Sahife: 4 

Cenubun en büyük en 
mütekimil •• • 

muessesesı 

•• •• •• T UR K s o z u 
•• u 1 

Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
'--· ------- her boyda gazete, mecmua , tabeder • 

r 
k 

, ________________ _ 

l Kitap Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
- nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

1 ı·I"' 1 Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin an f ------~· en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı. 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

s J C ·ıd ı Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız, 
1 1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Türksözünde yapılır . 

O 1 T b ı Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
1 a karneler kağat, zarf' kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en zaz rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

1 
R ki• t b ı Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

U•• en 1 a _ ancak Türksözünün Otomatik makinala-
rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-

zilat yapmakta~d_ır-=. ====================== 

Adana Birinci icra 
Memurluğundan : 

Açık artırma ile paraya çevrile
cek gayri menkulün ne olduğu : 
Adanada ölü Avukat Bekir Sıtkı 
veresesine borçlu Adanada Akar
calı Mehmet Nurinin Şarkan tari
kiim garben Bedirhan iken şimdi 
Van muhacirlerinden arabacı Meh
met oğlu Mehmet evi önü şimaJen 
ıöl iken fimdi Behaeddin zade Mus

tafanrn Çırçır fabrikası ve lcoza an
han cenuben tarikihas . 

Gayri menkulün bulunduğu mv
ki , mahallesi , sokağı , numarası : 
Adananın Şabaniye mahallesi ta· 
punun : 
Tarih : Kanunuevvel 328 
Numarası : 394 
Cinsi: Arsa 
Milcdan : 390 arşın 

Takdir olunan kıymet : 
Beher arşını yüz elli kuruştur. 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
15-2-937 pazartesi nat 10 dan 
12 ye kadar . 

Radyo almak istermisiniz ? 

PHILCO 
Adana bayiliği: 

Her markayı görüp din· 
ledikten sonra muhakkak 

Phı·ıco r~dyo~unu ~<?-rup dınleyını 

Çünkü? 
1- ilk defa Radyoya 

Elektrik t a t b i k eden 
Philco fabrikasıdır . 

2 - 1936 senesinde 
1,600,000 tane radyo 

satmak suretile radyo sa. 
tışı rekorunu kazanmıştır. 

3 - En büyük 28 tane 
Otomobil fabrikası tarafın
dan kabul edilmiştir . 

4 - Bu sene Ankara 
Halke~i genel sekreterliği 
tarafından 12 marka ara. 
sında yapılan müsabakada 
birinciliği kazanmıştır . 

Evrendilek kitabevi Osmanlı Bankası 
karşısı. 7706 3 

Tütlcsözü 

ı 
1 

• .. -· .. 

-- . · .. ~ 

, 

14 Kiaunqqni W3J 
. 

Tt:.:J R Ki ."E 
llRAA-ı -

... 
1 

,,eANKA51 
'-*.,,. ·~·~~ i!F" 

:.c:.~J 

,,~ -

•ooı: l 

.. • DAR 
,______...... ~ A . 

c· - BH:liKTiREr\J. 
, r2Al-lAT. b O& Q 

, - - -
-------------------~------------------------------------------111!191----------\ 54 numaralı Büyükdikili Tarım Kredi 

Bugece nöbetçi eczane Kooperatifi Tasfiye Heyetinden : 
Y ağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 54 Numaralı Büyükdikili Tarım Kredi Kooperatifinin Ana mukavele -

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

alacağına rüçhani olan diğer alacak
lıların o gayri menkul ile temin edil
miş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak ve muhammen kıymetin ° o 

7 5 ini bulmak şartile,en çok artırana 
ihale edilir.Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz Ve satış ta. 
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev-

namesinin 72 inci maddesi mucibince Kooperatifin tasfiyesine karar ve· 
rilmiştir. 

Kooperatiften alacaklı olanlann bu tarihten itibaren en çok bir ıene 
içinde alacak vesikalarını ve başka suretle iddia edebilecekleri haklannı 
Heyetimize müracaatla kaydettirmeleri Kooperatif merkezinde bulunma
dıkları takdirde taahhütlü birer mektupla Heyetimize bildirmeleri lüzumu 
ilan olunur . 7716 

SEL e :aı 

1- l,bu gayri menkulün artırma 
prtnamesi ilin t a r i h i n d e" n 
itibaren 37·80 No. ile Bit inci icra 
dairesinin muayyen numarasında her· 
kelin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak iıtiyenler , işbu şartnameye ve 
80 dosya numarasile memuriyeti 
mize müncaat etmelidir . 

1

1 vel en yüksek teklifte bulunan kimse ______ ...__________ arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 

' 

olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 

2 - Artınnıya iştirik için yuka· 
nda yazılı kıymetin °;0 7 ,5 nisbe
tinde pey akçasi]e veya milli bir 
banbnan teminat mektubu tevdi 
eclilecekdr • (124) 

3 - ipotek sahibi alacakh1arla 
eliler alAbdarleaı ve irtifak hakla 
llhiplerinin gayn menkul üzerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas-

rafa dair olan iddialarını işbu ilin 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu. 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde haklan tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

S- Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok arbrana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya sabş is 
tiycnin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun · 
lann o gayri menkul ile temin edil-

miş alacaklannın mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit edilecek 2-3-371 
sah günü ayni s a a t t a yapıla-
cak arbrmada bedeli sabf iıtiyenin 

mazsa hemen 15 gün müddetle ar
br~ıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
aynca bükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
Bu arsa yukarıda gösterilen ta

rihlerde Birinci icra memurluğu oda
sında işbu ilin ve gösterilen ar- t 

'd. 'd tı 1 tırma şartnameaı . aırcsın e sa • I 
lacaiJ ilin olunur. 7714 

6748 141 

Umumi Nctriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türbözü matbaat 


