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Hataydaki hadiseler Almanyanın yeni iktisa 
politikası nedir? 

· Araplar geçenki nümayişlerini 20000 
Suriye lirasına maletmişler 

Arap köylüleri para kuvvetile şehre getirilebilmiş · 

Reyhaniye hadisesinde methaldar Aaıaplar hiç sor- 1 
guya çekilmediği halde bir çok Türkler kırbaçlan

dı, üç Türk öldürüldü 

, 
Madrid ci11arıuda Wamet kuuv-1erine ait k14ak bir meva 

oür ıarofindan i§gal ediliyor 

Almanya Fası işgal ta
savvurunda değil . 

Valansiyaya hava hücumu yapılmakta 

Frankoaun 80,000 kişiye ihtiyacı varmış 
Madrid: 14 (Radyo) - Fran· i Madrid : 14 (Radyo) - 7 ki· 

konun 80,000 askere ihtiyacı oldu· nunsanide tevkif edilen Gevera va-
p hakkı,ndaki pyia burada tebes· ~runun U.ifeai sat salim olarak sa· 
sümle ka!'fllanmııbr. hile çıkımşbr. Göngsberg kruvazö-

rü sahile 3 mil uzakta demirlemiştir. 

tellektüeUer mevcud oldutuna 
olaJım. 

emin Barselon : 14 ( Radyo ) - Bir 

icra Vekilleri Heyeti 
Son toplantısında neler kabul edildi ? 

Aokara : 14 (AA) - icra Ve· linin Batkanhtında ift= batlaımt ve 
killeri heyeti bu gün Baıvelcil l.met Vekil bu münuebetle bir nutuk söy 
lnöaünün Reialili albnda toplanarak lemiftir • ı 
muhtelif itler &zerinde göriifmelerde Kamutay bu günkü toplanbm· 
bu~ • itlere aid kararlar 1 da Nuri Conkerin ölümü dolayllile 
venmftir • merhumun babrasma tazimen bir 

Avukatlar kmm projesini son dalcika sükut edilmiştir • 
defa gözden ıed,recek olan mubte · Birinci Kanun 93S Mayıs ayla• 
lif bürolar mümessillerinden miirek· ma ait divanı muhasebat enc:am,.li 
kep komisyon bu gün Adliye Veki- mazbat.111 kabul edilmiftir . 

Amerikada neşrolunan 
(mesut insanlar) listesi 
En fazla parayı bir sinema artirsti ile bir gazete 

direktörü kazanıyormuş 

1 len bir liste Nevyork balla tarafından 
büyük bir heyecanla oktitmuşt;ur. bu 
istatistiği neşreden gazeteler, Cumhur 

ı - Gerişi üçüncü sahifede -

C. H. P. genyön 
kurulunda 

Daha bir çok Halp 
açılmasına karar YeıtlM~ 

Bunu " Paris Soir ,, m ıon nuı-
hası pek ali ispat etmektedir. 

Propagandanın modem dünyada 
ne kadar mühim bir rol oynadıtmı 
ıöylemete lüzum olmadı!• gibi bu 
silAbdan istifadeye olan büyük ihti· 
yacımııı da anlatmata mahel yok
tur. 

isi harp gemisi , Valansiya plijana 
bombardıman etmişler fakat biildi· 
metcilerden şiddetli bir muhabele 
ıörtnüılerdir . 

Madrid : 14 ( Radyo ) - mü
dafaa komitesinin yapbğl tebliğe 
göre ; müvezilerde deiifiklik yok 

Son dakika 
lhtililcilerin faaliyet sahası genişledi 
Madrid : 14 (Radyo) - lhtilalciJet caıup ~ ı.ıiiyetld~ 

geoişletmiıtir • 
lki Alman gemisi yolculan hp.nyol topralma Çllc.d ..... 

tur • 
Bir an evvel, kuvvetli bir propa· 

randa müeaeıesi kurmata ve bey· 
nelmileJ netriyat vasıtalanna sahip 
olmap mecl>uruz. 

rlitCUHUI Olm R Son ıancak davaımda da Fransıı 
aldatmaya da qturha. 

1 
akat iten- matbqabDHl ve propapnda vuıtala· 

.. )'Oktar. nnm hıriJiı efklrı ummniyeaini ken-

Sansabestien : 14 ( Radyo ) -
askeri ve bahri harekibn her han· 
gi bir çarPlflllada erkinı harbiyeden 
müaade alm~ hücume pçme. 
meai ehemmiyetle tamiaı edilınqtir. · • 

Valansiya: 14 ( Radyo )-deniz bıai4enm en '°k para. ~-

Gönüllü meselesi 

tvafındaa relen IDiiclafaa ta~- da ainema. aeıisıi Mae Fut 

- Gerili üt@" ..ıatfede.-

"'" ;ra k'81 Tiildy9 ı di noktai QUaHanna a-tJamak için 
~ "' .. ~ oJllldıia rol biH p den olmalı· 

~~~---- dJı. 
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Sovyetlere göre Almanlar • 
genış 

l Şehir haberleri 
Bir oCI • hizmetçisinin tih: 

bir propaganda yapıyorlar 
~~~-----·------~~-

Moskovada çıkan Doyçe Sentra
le Saytung gazetesi aşağıdaki n a· 
kaleyi neşrediyor : 

Bu yazıyı, bu günün kanşık me 
seleleorinden biri hakkında okurla
rımızı jtydmlatmağa yarayacağı ümi. 
dile tercüme &ediyoruz . 

Geçenlerde, Hitlerin " Mein 
Kamfp .. ( mücadelem ) adındaki ese
riaiıı, Arapçaya tercüme edilerek 
S.tdad' da neşredilmiş olduğuna 
dair dünya basınında acaib bir ha- ı 
ber çaktı . 

Bazı kimseler soruyorlardı : 
" Ari ırk nazariyesi incilinin, si

mi olan Araplar arasında işi ne · ! 

bakanlığına gönderdiği mektuptan 
anlaşılmaktadır . 

Bu mektupta deniliyor ki : 
lspanyo] Fasında nasyonal sos

yalist partisinin mutemedi olan ve 
Tetuanda maden mühendisi Langen· 
hayın yanında ev yoldaşlığı yapan 
parti hocası; İspanyol Fasında da
ğıtılmak üzere Fişte Bund'un propa
ganda broşürlerini getirtmiş ve Fran 
sız Fasına. da göndermiş ise de, bu 
malzeme Kasablankadaki Fransız 
polisinin eline geçmiştir . 

Bunun üzerin.! araştırmalar ya· 
kılmış. gönderenin T etuanda oldu
gu tesbit edilmiştir . 

Havalar güneşli 
gidiyor 

iki gündenberi, bilhassa dün şeh- 1 
rimizde hava sabahtan akşama ka· 1 

dar güneşli gitmiştir. 1 

Hava rasadmdan alup dün yaz· ' 
dığımız malUmat bu suretle tehak
kuk etmektedir. 

Köy kalkınması 
etrafında 
çalışmalar 

Ziraat işleri ve makine 

Vekalet ziraatçı gençleri t~spit ediyor 
·------

Memleketimizin muhtelif yerle 
rinde, ziraat işlerimizin makineleşti
rilmesi için alınan kararların tatbi
kine bu yıl başlanacaktır. Ziraat ve· 
kaleti, ziraat makinelerini kullanan 
gençlerimizi şimdiden tesbite başla
mıştır. Bu gençlerimiz, ziraat işleri· 
nin makineleşmesinde mühim vazife· 
ler alacaklardır. 

Ziraat vekaletinden vilayete ge. 
len bir telgrafta ziraat teşkilatı ha
ricinde gerek resmi gerek hususi iş 

lerle vilayet dahilinde bulunmakta 
olan yüksek ve orta ziraat ve ziraat ' 
makinist mekteplerinin adresleriyle 
bunlardan yeni açılacak ziraat işle 
rinde vazife almak istiyenlerin üçer 
foroğraflı ve mezun bulundukları 
mekteblerin, şimdiye kadar resmi 
ve hususi olarak çalıştıkları işlerin 
vt bu işlerden aynlma sebeplerini 
gösteren birer beyannamenin vilayet 
vasıtasiyle vekalete gönderilmesi bil· 
dirilmiştir. 

muvaffakiyeti zarı 
hl 

Nevyorkta otellerde oda hiı 
çiliği yapan ve Finlandiya'lı Salli 
minen isminde genç bir kadın gel 
sterlin mükafat almııtır. Bu mük" bir 

nırı 

kı 

Finlandiya'lı tabilerin Finva diji baı 
yazılacak en gijzel romana mah Pi · 
idi. Şimdiye kadar odacılık ile 
yatını kazanan bu genç F-iftlandi 

kadın şimdi edebi bir mevki sa 
olmuş ve artık romancılık ile ya 
mağa karar vermiştir: 

Bir insan ne yiyebilir 

işi az Amerikalılardan birisi 
oturmuş derin bir hesap yapmış 
neticede 60 sene yaşayacak bir 
mın hayatta: 

dir? 1 
Bu sıfada, Barselonda ele heçi-

rilmİş; olan nasyonal sosyalist vesi· 
~nnın arasında , bir de, üzerinde 
",Fas• yazılı bir evrak çantaSı bu· 
lunduğu hakkında haberler geldi ve 
biüün dünya Adolf P. Laugenheim 
admda ve hiç tanınmamış bir maden 
mühendisi ile , Kari Şlişting adında 
evlerde ders veren becerikli bir ho
canın mevcut olduğunu, " Graf Zep· 
lin ,, v - " Hindenburg ,. adındaki zep 
linlerin, lapan yol F uma aid olmasına 
rataıen, aal lspanyol Fasından çok ! 
uı;akta ve Fransız Fasmın cenubun- 1 

da bulunan .. linj ,. sahasma indiği
ni de ötrenmiı oldu . 

Fişte Bund, nasyonal sosyalist 
lerin yabancı memleketlerdeki pro
pagandasına mahsus bir organizas
yondur. 

Köylerimizin mali, iktisa 
di, zirai ve içtimai vazi 

yeti tetkik ediliyor 
Dahiliye Vekaleti, köylerimiz 

hakkında geniş ve tam bir surette 
malumatlanmak ihtiyacını karşıla

mak üzere bütün vilayetlere bir ta-

1 Portakal ve 1 Avrupa hattında 

P k 1 tenzilat 1 

On ton ekmek, 10,000 yum 
10 ton et, 5 ton balık, 50 ton 
tates, 50 ton sebze, ŞO ton me 

Birbirinden ayrı olan bu iki ha· 
berin, Fasın Fransa Cümhuriyetinin 
himayesi albnda bulunan kısımların· 
da Alman Faşistlerinin sistemli bir 
tarzda yapmakta oldukları bozgun
cuk.k faaliyetlerile sıkı bir surette 
münasebeti vardır . 

Afrikadaki milJi tezadların yar- I 
daaıile ıimali Afrikadaki sömürge
lerde asayişi bozahilmek içm, Alman 1 

dıt politikasının " ırk nazariyecileri ,. 1 

Almanyanm bugün~ü politika men· 
faatleri icabı, Arapları, İspanyol si 
vil barbindenberi simi milletler ca 
miasından ayrıldılar : 

Nasyonal sosyalist nazariyeleri· 
nin bu kadar uysal olduğuna artık 
kimse hayret etmiyor . 

Berlinde. japonlann, irileştirdi
ji hatıralarda olsa gerektir . 

Nasyonal sosyalist ajanlan, Arap 
larl, Yahudiler arasındaki _kini kö
rüklemekte ve bunu yapar ken de 
Fransızlan; Yahudi hamisi olarak 
göstermekte ve Fashlara, Yahudi
lerle başa çıkmasım . bilen nasyonal 1 
sosyallst saltanatının faydalarım say· 
maktadırlar. ı 

Nasyonal sosyalistlerin risaleleri 
ile 18~1ar1, lfniden hareket eden 
kervanlarla Fransız LFasına gitmek

tedir ' 
Keza, f spanyQI F asındaki Tetu-

andan da Fransaya broşürler sokul
maktadır. 

AJman gazeteleri, Fransız Fa 
11nda Yahudiler)~ Araplar arasında 1 

olan her çarpıtmayı, sebebiyet vere· 
ni ,Wemiyecek derecede şişiriyor- 1 

lar. f 

Bir hocanın mektubu 
Barselonda bulunan vesikalar 

aramacia,. kendine hoca süsü veren 
Şliştingin bir mektubu vardır . 

Tetuandan şafine gönderdiği ve 
sonkinun 1934 tarihini r •taşıyan bu 
mektupta diyor ki: 

.. Taacaclan başka Orap ( Fran
SJZ Cezairi ) de katıldığı için, işler, 
claba pniş bir ölçüyü buluyor . 

Framız lbölgesinde gelecek ay 
.._ ziyade faaliyete ıeçilecektir . 

~ aosyaliltler çahıabilmek 
için fi partiden daha iyi bir 
arkadMD • J.juaç edilmesine 
ltebemehal I.._~ .. 

Bu adamın kiıD ~ 28 Atu 
tol 1933 konsolosun Berlinde dış 

Maoçester Gardiyan gazetesi, 
geçenlerde bu organizasyonun şefi 
olan Kesemayer'in bir raporunu neşr 
etti . 

Bu raporda, Fişte Bund'un muh
telif memleketlerde bir yılda beş 

milyon nasyonal sosyalist broşürü 
dağıttığı anlaşı(mıştır . 

mim göndererek, iliştirilen cetvel
lerde her köyün vaziyetini göstere· 
cek izahatın doldurulması ve niha-
yet Şubat sonuna kadar bu işin ta· 
mamlanması lüzumunu bildirmiştir . ı 

Bu cetveller doğrudan doğruya 
köy muhtar ve öğretmenleri tarafın
dan verilecek malUmata istinaden 

Ajanlar, Fransız Fasındaki mu 
vaffakiyetlerinden durmadan bah· 
sediyorlar. Şlişting, 1934 de Fastan 
ayrıldıktan sonra Fransaya karşı 

girişilmiş olan mücadelede irtibat 
işini görmek maksadiyle daha bir çok 
11 iş adamları ,, maden mühendisi 
sıfatile ve daha başka namlarla İs
panyol F asına gidiyorlardı. 

ı nahiye müdürlerinin nazareti altında 
doldurulacak , kaymakamlar ve va
liler tarafından toplanarak kontröl
den geçirildikten sonra Vekalete gön 
derilecektir . 

Bilhassa şu malumat istenmek
• tedir : 

İkinci merhale 

Bu ilk hazırlık, ca.1ıusluk işleri 

içindi, ikinci merhaleyi silah kaçak
çılığı teşkil eder. Fransız matbua
tında, Fastaki Faşist faaliyetine dair 
yığınlarla haber vardır. 

Geçen yılın ilkinun sonlannda 
Entransijan gazetesinin bir muhabi
ri, Alman kruvazörü "Königsberg,, 

Köy~erin nüfus ve ev vaziyeti, 
köylerin mali ve geçen seneye aid 
büdçe vaziyetleri, köylerin manevi 
şahsiyetine ait her türlü mülk, mal 
ve hayvanlar, pazar, panayır ve lon · 
ca vaziyetleri, kültür vazıyetleri, iç
me suyu, sulama. sıhhat, temizlik 
ihtiyaçları, köylerin ücret alan k<?y 
ad'lmları , hayır cemiyetine yardım 
vaziyeti, telefon şebekesi ve köy 
radyosu, yol, mezarlık ve umumiyet in acaip manevralar yaparak fspan

yol F asmoaki Alhusama körfezine 
büyük tutarda silah ve askeri mal 
zeme çıkardığım, fakat bu defa bu 
silah ve malzemenin F rankoya değil 
Fransız ve lspanyol Fasının sınırla
rındaki Rif kabilelerine gitmekte 
olduğunu haber veriyordu. Bu müna
sebetle de, ası lspanyol generalle
rinin, lfni'yi tamamile Alman Faşist
lerine terkettikleri tesbit edilmiş 
oluyordu. Alm:ınlar, İfni'de büyük 
bir tayyare meydanı kurmuşlardır. 
Zeplinin lfni'ye yapmakta oldukları 
seferler, bu tayyare meydanının si 
lahlanması ile alakadardır. 

! le imar vaziyetleri . 
I Vilayetlerden gelecek o'an dol· 

Şimali Afrikada kargaşalıklar
dan her defasında büyük bir alaka 
ile bahse~en Berliner Börzen Say. 
tung gazetesi ( genelkurmayla ya· 
kın alakası vardır ) , geçenlerde 
Fransadaki halk cephesinden bah 
sederken, ~yalnız Fastaki arablar 
değil, Merakeşden Tunusa kadar j 
tekmil şimali Afrikanm Fransız ida 1 
resi aleyhinde ayaklanmasından kor
kulduğunu ileri sürmekle, Almanya· 
nın planlan hakkında da bir fikir 
varmektedir. 

Faşizmin bu faaliyeti, F ransanm 
şimali Afrikadaki ham madde kay
naklannı tehlikeye düşiirmek, şima- , 
li Afrikaya askeri büyük kuvvetler 
bağlamak ve nihayet bu sömürge
leri istila etmek gayesini istihdaf 
etmektedir. 

~~------~·--------~--

Toprak kanunu 
Toprak kanunu projesi hazır

linmıştır. Bir heyet proj ~yi tetkik 
etmektedir. 

Bu pr-oie bütün köylüyü toprak 
sahibi yapacak maddeleri ihtiva et
mektedir. 

durıılmuş cetveller Vekalet köy büro· 
su tarafından tasnif edilerek malu
mat istatistik rakamlar halinde tes· 
bit edilecektir . 

Bu suretle memleket köylerinin 
hakiki vaziyetini gösterecek tam 
l>ir yazım yazılmış olacak ve köy 
kalkınması için girişilecek faaliyet
lerin programı, mevcut ihtiyaçlara 
ve imkanlara göre tanzim edilecek· 
tir . \ 

Şehrimiz İş dairesi 
müfettişliği 

Şehrimiz İş dairesi müfettişliğine 
iktisat Vekaleti hava Ticaret Şu
besi müdürü Avni tayin edilmiştir. 

Avni Ankaradan hareket etmiştir. 

Soyadları için 
Maarif Vekaletinin 

tan1imi 
Maarif müfettişleri tarafından 

bütün mekteplerde yapılan teftiş 
neticesinde gerek mekteplerin kayıt 
işlerinde , gerekse imtihanlarda ve 
muallimlerin tuttukları not defterle· 
rinde talebenin Soyadlarının geçi
rilmediği ve çocuklara yalmz kendi 
küçük isimlerile hitap edildiği göt 
rülmüştür . 

Bunun üzerine Maarif Vekileti 
bütün ilk, Orta ve Yükaek mektep
lerle digef Mqrif müessesabna gön· 
derdiii bir tamimde, kayıtlara , U.. 
tihan kitatlanna ve not defterlerine 
behemehal talebenin Soyadlarının 

geçirilmesi ve çocuklann bu adla 
çağmlmatı bildirilmiştir, 

amu · 
Pamuk ihracatı normal 

seyrini takibediyor 

-· 
Portakal ihracatı 

çok hararetli 
P a mu k ihracat durumu nor

mal seyrini takibetmekte , ltalya , 
Almanya ve Polonyaya ihracabnı!z 
devam etmektedir. 

Dış piyasalarda Almanyadan son 
günlerde pamuklarımıza verilen fi. 
atlar ihracatçıya bir menfaat temin 
etmiyecek derecede görülmektedir . 

ltalyaya olan ihracatımıza ge
lince : ltaJyanlar daima iyi kalite 
mal istemekte ve bu kaliteler ise 
piyasalarımızda mevsim itibarile çok 
az bulunmaktadır. 

Diger taraftan engin kalite pa
muklar için ltalyada fazla gümrük 
resmi alındığından bu memlekete 
yapılan ihracatımızın şimdiye ka· 

Devlet Demiryollan Avrupa hat- J 
tındaki tarifeler üzerinde meşgul ol
maktadır . 

Bu hatlarda tenzilatlı tarife Ha
ziranda başlıyacaktır. 

Avukat ücretleri 
Hazırlanan yeni kanunla 

iki tarife üzerinden 
alınacaktır 

Davanın neticesine göre üc-
ret tayini men ediliyor \ 
Avukatlar kanunu projeleri göz· i 

den geçiren komisyon çarşanba günü 
saat 14 de Adliye vekaletinde top
lanacak ve bütün viliyet barolannm 
bu komisyonda mümessilleri buluna· 
cakbr. 

Yeni proie awkatbtı amme hu
kuku mahiyetinde bir meslek ._,. , 

muta ve gayesini avukatlaruı hukuki 
bilgi ve tecrübelerini adalet bizme- ı 
tine tahsisi,taraflaran lwlwlci müna 

yiyebileceğine kani olmuş. 

Şu hesaba göre 60-80 kilo 
letinde olan bir adam 200.000 
yi~ yemekte ve bundan ba 
200,000 litre 'de su, meırubat 
)anmaktadır. 

insan oğlu, .öyle samldığı 
aciz ve l:üçük bir şey delildir. 

Böyle habere can kurb 

Berlin gazetelerillıden rivayeti: 
Romanya'da lbrail'de odlUtlOlll'I 

eden bir adama ele bakarak is ' 
ve gaipten haber veren bir a 
yakın bir zamanda uzakta bulu 
kardeşinin büyük bir mirasına 
nacajuu haber verıaiş, fakat bu 
bere ne oduncu ne de batk• b 
inanmış, çünkü, Amerikada hol 
kiirdeşi çoktan ölmüş bilinmekte 

Aradan üç gün geçmi1w NeV)I 
taki Romanya sefaretindıen bir: 
barname gelmiş ve oduncuya 
şinin öldüğünü ve kendine 350, 
dolar miras bırakbtım birdirm' 

Böyle falcıya değil, böyle u 
maz mirasa can kurban. 

dar olduğu miktarda olamıyacağı 
tahmin edilmektedir . 

Dahili piyasalanmaz.da muame
lel~r normaldır. Hilen elde bulunan 
kalitelerin kısmı azamı engin bulun 
duğundan kalite itibarile daha iyi 
addedilen bir kısım paınuklann fiat
larında bu haf ta bir miktar yübeliş 
görülmüştür. 

sebetlerinden veya karpltlıdı inenfa. j · Zavallı Nevyork ölül 
atlerinden dopn ihtiliflann hakka 
UYIU,D olarak ı.lııka latTtaıt ve ı · Ôl~n.zavallısı olur J.D,U? 
umumiyetle maMıemelerle dipr r~· 1 ~ Oluyor işte! 
mi mevkilere kanunun tam olarak 1 Nevyorkta tam 1400 cenaze 
tatbilei husustuiôa yardım etmek atr 

1 
line mahsus otomobil · vardır. 

retinde tesbit etmiştir. ' 1 salrırf mevsimleı:inde bu mua 

Şehrimiz borsasında evvelki haf· 
taya nisbetle geçen haftaki muame
leler daha fazla mikdarda olmuştur. 

Avukat ücretleri hakkında azami miktarda ölülerin nakline kif~yet 
ve asgari olarak iki tarife kabul mez. 

olunmaktadır. Ceza davasının neti- Geçen haf ta bu otomobillerin 

Portakallaı ımıza Almanyadan va 
ki talepler bu hafta daha istekli bir 
durum arzetmiştir. Kendilerine por
takal te'klifi yapılması için Ofisimize 
mektupla müracaat eden Alman fir
maları fazlalaşmıştır. Almanya itha
lat dairesinin de verdiği fiatlar yük
sektir. 

cesine göre değişen ü.cret tayini me- förleri, ücretlerine bir miktar 
nedilmiştir. Hukuk davalarında dava istemişler ve ~ ~emia içİll 
edilen miktara nisbet!en tayin olunan : grev ilin etmitlenlir. Berelcet 
veya her ne suretle olursa olsun hasıl ki bu grev ancak bir gün deva 
davada iştiraki tazammun eden üc- 1 miş ve zavallı Nevyork ölüleri 
ret mukaveleleri temamen batıl sa- · Cak altına gömülmekten 0 gün ma 

yılmıştır. l kalmışlardır. e 
Yaşlı veya muhtaç avukatlar için 

Almanyadan son aldığımız bir 
mektuptı 20 ·· 22 kiloluk 100- 150 

yardım şekli tesbit edilmiştir. Bun- _.....,.. .... I!!''!'"~ '!'!!!__'!!"_ '!!!!'!!!'!~-~M!!"'!p!l!!I• ~ 
dan böyle asliye mahkemesi bulunan 
her yerde fakir halkın işlerini takip 
için birer adli nezaret büro:-..u tt;şkil 

'portakal ihtiva eden beher sandık 
için 250 kunış fiat verilmektedir . 
İlk ihracatın başlarmda beher sandık edilecektir. 

160 kuruştan satılmış olmasına göre 

fi_at farkı m~himd.~r. Bu sene bu va· Sinemalar ve talebe 
zıyet dolayısıle Dortyol Portakalla- ı j 
rının revacı artmış, sür;.im ve istih-
laki hususunda hiç bir müşkilat kal- Bir çok talebelerin, bilhassa çar-
ıııamıştır . • şanba günleri ögleden sonra mek-

Bahçelerden alivere portakal al- tebe gitmiyerek, Sinemaların gündüz 
mış olan tacirlerden mahsullerini matinelerine gittikleri anlaşılmakta 
satmamış olan bir kısHll müstahsil- \e ·görülmektedir. 
!erimiz bu durumdan çok istifade Şehrimiz kültür direktörlüğü bu 
görmüşlerdir . Bu hafta Dörfyolda · vaziyet karşıSJPda ciddi tedbirlar 
da portakal fiatları yükselerek 1000 almaktadır. 
adedi 8-10 lirayı bulmuştur. Tür- D~rs saatlerinde sinemaya giden 
kiye dahiline Dörtyoldan vaki sev- talebeler, sinema direktörlerine ya . 
ki yat da t ,000,000 paketi müteca- pılan tamim üzerine, içeriye kabul 
vizdir. 1 edilmeyeceklerdiT. Ve bu gibi tale. 

Firması namına portakal müba- belerin numrolan tesbit edilerek mek-
yaab için gelen Herr Levıstf paketi tep idarelerine bildirilecek, ve mek· 
21 O kuruştan 20,000 paket porta · tep idareleri tarafından haklanada 
kal mübayaa etmiş ve buaların bir I mektep nizamnamesine göre takibat 
kısmı ihrae olunmuttur • yapılacaktır. : 

Milli mensucat 2 

fabrikasına 

~merasimle.~ ... 
dalya verilecek 

eupn öğledea SOllJ'a Mat 1 
şehrimiz Milli .Mensucat f abrilıc: 
Hava kurumu tarafından tö 
madalya verilecektir. Tören için 
vetiyeler dün dağıblmııtır. 
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A!manyanın yeni iktis~di poHtikası _, A- dana Bo-rsası Muameleleri 

-------··------
- Bırinci sahifeden artan -

n 
tihsalat b'I . 'b' . d'ği yaptıra ı eceği gı ı ıste ı 

Zaıtıa.nda da iş temin edebilecek bir 
• 

1 
ınevkidedir. Alman iktisadiyat.

~~ ~ın devlet tarafından idaresi bir ba
ı,W 'llld~n da mecburi olarak meydana 
k"~ ~~lınıştir. Çünkü büyük buhrandan 
.. \ bıtaz evvel Almanyadaki büyük 
ili 1 ankalar ve sindikalarda okadar ka 
hsuı P.ital toplanmıştıki bu iktisad mües-

bı sısele · . 'd h . k" tını ı are edenlerin her angı 
iysl tıçük bir kararı halk iktlsadiyatı Ü

hit ~etinde büçük tesirler göstermeğe 
aşt b~şlamış hatta hükumeti sarsacak 

bır hal almıştı. 1931 temmuzundaki 
.ankalar buhranı vaziyeti daha sa-

'r rıh b· o 1 ki .~r .~ekilde ortaya attı. z~man 
. i b buyuk sermaye müesseselerı ser

rıs est 'k . 1 .. .• ı tısad düşünceleri esas arı u-
ş •· ze · 

J, k' tıne kurulmuş olduklarından, o va 
all' ıtk' b 1 uhran ancak bunların fevkin-

de b' k d 1 . .. ~ d ır uvvetin ( yani ev etın mu-
ur ~~alesile ) ortadan kaldırılabildi. 
pi Çunkü bu kuvvetle karı değil ancak 

eyv' ~alk iktisadiyatımn istihsal ve isti. 
:ı- dadesini göz önünde tutması lazım· · 

of' ı. 

ki~ k Devletin iktisadiyatı i<laresi hak· 
aşld ında "Deutsche Volksnirtschaft " 
kul- Razetesi diyorki hükumetin bu hu· 
' susta aldığı kararlar, tetkik ve mu 

ad.t1 lıakemelerden ve halk iktisadiyatı 
ü_zerinde yapiran tecrübeler ve ista
tıstiklerden alınan neticelere istinad 

af etmektedir. Bu idare keyfi bir ida-
re olınayıp halk iktisadiyatmın ya· 

et:fıl Şama ve ilerilemesi için icab eden 
~~\1 sebeplerden doğmaktadır. Bu sis
tı temde şahsi müessiselcırin kar ve 
zucl zararı yerine bütün halk iktisadiya
Juı,şl tının kar ve zaran kaim olmaktadır. 
akO A ·k·d't. lınanyanın yeni ı tısa sıs eını 

.b~ ~er şeyden evvel bugünkü Alm:ın 
bırif ıkt• b" b' . . ısadi hayatının ta ıı ır netıce 
lu~ sıdir. Bu iktisadiyatın idamesi için 
te 1 ancak bu şekilde sağlam esaslara 
vyıl dayanan bir sisteme ihtiyaç vardır. 
ir ~ Bu sistem netice.<i olarak Almanya 
kar<' lllilyonlarca Almanla yaşama imkan 

,rJJ._ l~tını kendı topraklarında bulabilir, 
işV Böyle olmakla beraber Almanya 

urıı~ hiç bir zaman dış ticaretinin fayda 
!arından feragat etmegi düşünme

, ~i~t~r. A~manya. siy~si büy~~ g~y~· 
letl tını yerme getırebilmek ıçın ıktı

saden serbest olmak mecburiyetin
de olduğu gibi yeni yaşama tarzını 
tahakkuk ettirebilmek için de bu 

e ıı' s~rbestiye muhtaçtır. Alman iktisa-
8' ~~Yatının gayesi tanı bir otarşi teş
zıa; ıl etmek olsaydı bu sisteme itiraz 
el ~~~nlerin yaygaralarına hak vermek 

tıınkün olurdu. 
in l' h Halbuki dört sene planının iza

ısJ . ında Almanyanın dış ticaretinin 
in d ıstifadelerinden feragat etmek iste

ei, lned"ğ· v Al ı ı açık bir surette anlaşılmıştır. 
am ], md anyanın iktisadi gayeleri şun- ı 

qf ır · 
i tof . 
ahrı.i old Hayati iktisat işlerinde mümkün 

t uğu kadar tam bir istiklal temin 
k ınek ve halk iktisadiyatını yeniden 
h urmak. E·nperyalist devletlerin 

: tı madde politikasına karşı bu. 
ıunk" Al u Yaşama imkanları daraltılan 
ik '.°anyanın kullanabileceği yegane 

tisMdi s~ah bunlardan ibarettir. 
ezkur gazetenin başka bir ya

zısınd Al na· Pol" . a manyanın ham madde 
' mekıtitkda.sı da şu şekilde izah edil 

e ır : 

, 13 Eğer dünya iktisat mahafili Al· 
kası'- ~:ıYanın bütün döviz borçlarını ba. 
törel. su ~·a ve bundan kendisine hudut· 
•in /J. rn z ır ham madde kredisi ve sınai 
• z aın,ulatını satmak için ihracat pa-

ar arı t · emın etse, o zaman dünya· 

i 
6, ~ın Almanyadan edebileceği istifa 

Y de Almanyanın kendi istifadelerin-
en çok daha büyük olur. j 

.ıı Bugü k · ,mill"i ri . n ço ış yaratmak mecbu-
kaıit t Yetınde olan Alman iktisadiyatı bir 
gii i~;.afıan Almanyanın ham madde 

·aktıl eskrh:ını 1artırmış diğer taraftan da 
:. ırı,), ı rç arını sürüncemede bırak· 
ı .. M mıştır Ha dd 1 ;tek~ muhakkak m m_a e er meselesinde 

kJ. l . hallı lazım olan şeyler 
~a şun arııır : 

• 

Almanyanın yaşayabilmesi için 
ya Almanyaya dünyanın her tara
fında en büyük tercih mevkii veril· 
mesi ve yahut büyük sömürgeleri
nin iadesi lazımdır. Çünkü Almanya 
ancak bu şekilde kendi sanayiini 
kendi vasıtaları ile idare etmek im
kanlarını bulabilecektir. Hiç şüphe 
yokki bu her iki şartın birden yeri
ne getirilmesi Almanya için daha 
faydalı olduğu gibi bütün dünyada 
uzun seneler büyüJ<: istifadeler temin 1 

edecektir. Bu münasebetle 1936 son 
baharında dört sene planını intac 

1 

eden Almanyanın ham madde ihti
yacının iktisadı olmaktan ziyade si
yasi bir h~reketi olduğu zikredil· 

mektedir. ı 
Almanyanın ihracatı ve para po- · 

litikası hakkında söylenenler de şa
yanı dikkattir. Almanyanın bugünkü 
ve ilerdeki ihracatı hakkında bed· 
bince kararlar vermek yanlışbr. 1929 . 
dan sonra dünya ticareti o kadar 
bozulmuştur ki bugün o zamanki 
ihracat imkanlarınının hemen hemen 
hiç birisi kalmamıştır denilebilir. Pa· 
ra meselesine gelince rayhs markın 
1924 senesinde konulan altın fiya. 
tının pek yüksek olduğuna şüphe 

yoktur. • 
O zaman markı 75 - 80 harp

ten evvelki Alman pfennigi değe· 
rinde tesbit etmek çok daha eyi 
olurdu. Halbuki bir marka lÔO pfe
nig degeri verilmiştir. Almanya mar
ka yüksek fiyat vermekle 1924 • 
1931 senelerinde suni dahili bir ser
vet toplamış oldu. Almanya şimdiye 
kadar ııanlış olarak daima paranın 

altın kıymetine ehemmiyet vermiş, 
onun mübadele ve satın alış kıyme· 

metini düşünmemiş idi. Ancak 1931 
son baharından sonra markın altın 

kıymeti daima lngiliz lirası kıyme
tile muvazi gidip icabettiği zaman 
dış ticarette meşru Damping yapma 
imkanını elde etmenin doğru oldu
ğu anlaşıldı. Bu suretle Al nanya 
memleket dahilinde ham maddeler 
temini iht.yacını daha evvelden his
setmiş olacak ve sonra da memle
ket dahilindeki fiyatları düşürten 
ihracat yardımlarına lüzum kalmı · 
yacaktı. 

ihracat maddelerinde fiyatın ikin· 
ci derecede bir rol oynadığını iddia 
etmek kolay ise de tatbikatta bu· 
nun güçlüğü anlaşılmaktadır. Fiyat· 
!arı değiştirerek Almanyanın reka· 
bet kabiliyetini artırmak imkan ve 
ihtimali Almanya için bugün dahi 
mevcuttur. 

Suni ham madde imali işi herke· 
sin zannettiği gibi yalnız ham mad
de ihtiyacından doğmuş değildir . 

Lakin bu ihtiyacın suni ham 
maddeler istihsalıni tacil ettiğini 
itiraf etmek lazımdır . Suni madde
ler bazi hususi vasıfları ile sanayide 
yeni istimal imkanları gösterdiğin
den bu keşiflerin beynelmilel fay· 
daları görülecektir . 

İleride büyük bir suni ve terkibi 
dünya endiistrisinin kurulması bütün 
dünya iktisadiyatının inkişafına hiz· 
met edecektir . 

lş bulma meselesinde ise nasyo 
nal sosyalizıı.in iktisadi teşekkülü 
büyük muvaffakiyetler elde etmiş
tir . Her ne kadar harp sonu sene· 
]erinin en yüksek İş senesine henüz 
irişilmemiş ise de istihsalatın iş ihti 
yacmdan daha çabık ilerlemesinin 
de buna sebep olduğu unutulmama
lıdır . 

Çünkü bir taraftan yeni bir ik· 
tisadi teşebbüs ile bir çok kişiye 
iş bulunurken diğer taraftan bir çok 
gençlerin iş yaşına basmaları neti
cesi yeniden iş isteyenlerin sayısı 
arbyor . 

Son olarak deniliyor ki devlet· 
lerarası ticari münasebetinin fayda· 
]arı birer birer ortadan kalkarken 
kuvvetli ve müstakil bir iktisad sis· 
teminin faydaları henüz takdir edil· 
miş bulunuyor . 

Göring Ro.mada 
Roma : 14 ( Radyo ) - Gene· 

ral Göring ; Musolini ile görüşmek 
üzere buraya gelmiştir . Bu görüş
melere büyük ehemmiyet atfedilmek· ı 
tcdir . 

Roma: 14 (Radyo) - Gene· 

1 
ral Göringin Musolini ile yapacağı 

görüşmelerden sonra bir tayyare 
ile Sala ııankoya giderek General 
F ranko ile de görüşeceğine şiddetle 
ihtimal verilmektedir . 

Roma: 14 ( Radyo)- Buraya 
gelen general Göringin Musolini ile 
bilhassa ispanya ve merakeş mese· 
leleri üzerinde konuşacakları ihtima · 
li pek kuvvetlidir . 

Roma: 14 ( Radyo);- General 
Göring Romaya vasıl oldu . Muso. 
!ini , bir çok siyasi rical ve kalaba
lık halk tvrafınban karşılandı . 

Göring meçhul askeri ziyaret 
ettikten sonra ltalya kralı Viktora 
Manoel Musoliniyi ziyaret etti . 

Musolini ve ~ont Ciyano ile son 
ltalva - lngiliz muahedesi üzerine 
görüştü . 

ltalya - Almanya arasındaki 
son andlaşmanın baki olduğu kendi
sine temin edildi . 

Hariciye nazırı Berlinde iken 
Almanyaya Akdenizde bir tayyare 
üssi bahrisi meselenin vadedildiğini 
hatırlıyarak küçük adalardan birinin 
bu iş için Almanyaya tahsis edile
ceğini söyledi. 

Bundan başka ve en çok ispan
ya meselesini konuştular . 

lngiliz - Fransız tekliflerine veri· 
lecek cevabı birlikte tesbit ettiler 

Uzak Şarkta 
--

Harp devam ediyor 
Singapur: 14 (Radyo) - Bu 

akşam, deniz, kara, hava kuvvetleri 
büyük bir manevra yapacaklardır . 

Pekin : 14 (Radyo) - Çang
Şu - Yang kuv<'etleri Nımkin kuv
vetlerine hücum için hazırlanmakta 
dırlar . 

Dün yine çarpışmalar olmuştur. 
Hükumet ve asi fedakarları arasın 
daki mesafe 20 kilometreden fazla 
bulunmamaktadır . 

Eroin 

Çinde 
kullanan beş kişi 
idam edildi 

Nankiıı : 14 (Radyo) - Eroin 
kullanan beş kişi bu gün idam edil
miştir . 

Hükumet, uyuşturucu maddeler 
kullanılmasını şiddetle men etmiştir. 
----·•-4••··----

Ceyhanda 
12 gün evvel çalınan bir 

sürü hala bulunamadı 
Ceyhan ; 14 [ Hususi ] - Bun· 

dan 12 güa evvel Ceyhanın Değir
mendere civarındaki Hacıbekir çift· 
liği sahibi Haseki Mustafaya ait 30 
sığır ve başında bulunan 12 yaşla
rınc1a bir Ç•>han meçhul bir kaç ki 
şi tarafından kaçırılmıştır . 

Gerek hayvanat ve gerekse sü
rünün çobanı Niyazi hala bulunama 
mıştır . 

Zabıta tahkikata devam etmek· 
tedir . 

işte bugün dünyanın bulunduğu 
iktisadi nokta budur , 

Bu henüz tecrübe devresini ge
çiren muvakkat gerginlikler hiç bir 
zaman nasyonal sosyalist iktisadi 
sistemi hakkında yanlış kararlar ver 
meğe sebep olmamalıdır . 

Çünkü hu sistem Alman milleti . 
nin maddi ve manevi bütün kuvvet· 
!erinin inkişafını arayan bir sistem
dir . 

--------,--::_:_PAMUK ve KOZA 
-KiiO°Fiyat·ı------------

----- ----· 
En az En çok CiNSi Satılan Miktar 

Kamutay grubunda 
_ K .. _ J. IC. S. 

-Kapımall pamu~ - 42,50-- = 
Kilo =--- ___ ; 

Ankan : 14 (A.A.) - Ziraat 
Vekaletince hazırlanan ve Vekilin 
Başkanlığı altında komisyonda tet
kik edilen toprak kanunu bu günler· 
de Başvekalete verilecektir . 

Yeni Mebus namzedi 

Piyasa parla~ı " 38,50-- -40,50-- -------
PiyaaatemiZi ,. -36 38 ------------• 

iane 1 
iane 2-------

-Ekspres 
Kievıa·-n.,.-t ____ _ 

Fasulya 
Yulaf·-------l------

Delıce 

____ , ____ _ 
Kuş yemi 

- --------

Susam ·-1--1=----t 
-Kcten- t,...o'h-um_u ____ , 

-Mercimek 

UN 

:E ~ Dört yıldız DoWuluk ı-----• 
-"' ;;:: I~---"-___::_:~:.__-

.3 c uç u,, ,-,g i Simit ,, 

,_ 1 

Dört yıldız Salih ı __ 
üç ,, u l 

~ ~ --?ört_y_ıl_d_ız-Cumh_u_rı~·y.~e-"t-_-_-_-_-__ 

1 
___ _ 

Ankara : 14 ( A. A. ) - Açık ..... 1 uç ,, ,, 
bulunan Mebusluklardan bi-ine Ada· Simit ,, 1 
AanıA yetiştirdiği gençlerden ibra · ı---;;.;Li~. v~er:p:-:o-;-1 -;T:;:e-;l:-ıg.:..ra-;f:;-la-rı----7---~K~Lb--------1 am iyo ve Para 
him Dıblanın namzetliği parti tara- 14 I 1 I 1937 iş Bankasından alınmışın. 

fından yakında taııılacağı söylen· San.tinı Pen~ 

mektedir. 

Altı aylık tahsilat 
ı--:-H-:-a_zı_r ~'--:-:----\-76~_1_..:2~l~_tL!f.i":::':::· =:;k:-----1-_ -\-_ 

Mart vadeli 92 ayışmar 
. -·- · 1--:M-;a_y_ı_s_v-ad':-e::.:li:----ı·-:;._6-l'..:9;.:1:...ı Frank ( Fransız ) 

Ankara : 14 ( A. A.) - Hazı·- ı--:-H-:ci-'-nt-h,...a_z_ır _______ 5_'_7_ Sterlin ( İngiliz ) ----ı--------- _ - 12_ Dolar ( Amerika ) 1 
randan Kanunuevvel sonuna kadar Nevyork 12 46 Frank ( isviçre ) ---

altı aylık tahsilat yekunıı 149,624,000 --~;.;.;..----...:....:.:~ı..:;~..:.:.=::-l..";:.::.::ı;:.:;~.ı..-....L--~-1 
liradır . Geçen yıla nazaran bu yıl 
16 milyon lira fazla tahsilat olmuş. 
tur . 

Yeni Halkevleri 
Ankanı : 14 (A.A.) - Bu yıl 

yeıfiden 21 Halkevi daha açılıyor . 
Bu suretle Halkevleri yekunu 158 

olacaktır ; Tarsusta açılanlara da·· 
bildir . 

Papa iyileşti 

Vatikan : 14 (Radyo ) - Papa; 
bugün ilk defa olarak yatağından 
çıkmış ve bazı kimselerin ziyaretle· 
rini habul etmiştir . 

----------~------
Almanya Fas işgali 

- Birinci sahifeden artan -

leri şehrin üzerinde uçmakta ve mü. 
dafaa tedbirleri almaktadırlar . 

Londra: 14 (Radyo ) - lspan· 
yol Fasının bmamiyeti hakkında Hit· 
!erin verdiği söz , bura matbuatında
büyük sempati ile karşılanmıştır . 

Londra : 14 ( Radyo ) _ İspan 
yol Fası umumi valisi , asilerin çıkar· 
d~ğı şayiaların yalan olduğunu bil. 
dırmektedir · Bugün 8 lngiliz zabiti 
dav t .. · F e uzerıne asta bir gezinti yap· 
mışlardır . 

•. Londra : 14 ( Radyo) _ Bir 
ası İspanyol gambotu bir lngiliz va· 
puru tevkif etmiştir . Bu sırada yeti· 
~~n. bir lngiliz kruvazörünün geldi· 
gını gören Gambot k;çınıştır . 

. ~ebelüttarik ; 14 ( Radyo ) -
Mıllıyetüiler, harp sahasına mütema· 
diyen yeni kuvvetler ve harp malze
mesi göndermektedir . 

Valansiya : 14 ( Radyo ) -
~?~umet kuvvetleri ; asilere karşı 
buyuk zaferler kazanmaktadır . 

Barselona : 14 ( Radyo ) _ 

f>:~ılan bombalardan sahilde iş ve 
~c~~riyle .uğraşanlardan on kişi 
olmuş ve bır ;;ok kimseler yaralan· 
mıştır . 

Lizbon: 14 (Radyo) - Porte· 
kiz hükumeti ; lngilterenin notasına 
cevabım göndermiştir . 

Amerikada mesut 
insanlar listesi 

- Birinci sahifeden artan -

reisi M. Ruzvaltın son nutkunu ihtiva 
eden nüshalardan daha çolı. kapışıl
mıştır. 

Bütün Amerikayı böyük bir alaka 
ile heyecana düşüren bu liste (Mesut 
insanlar) ın yani sermayesi en çok 
para kazanan insanların adlarını ta· 
şıyan listedir ki; bu liste her sene 
hükfimet tarafından vergi kayıtla· 
rından çıkarılarak neşrolunur. 

Bu defaki en çok para kazananlar 
listesinin başında bir kadın sinema 

artisi ve birde Amerikanın en büyük 
gazete direktörü gelmektedir. 

Bu mesud sinema artisti Hae 
Vest ve gazete direktörü ise Villiam 
Hearst tır. lstatistikın ait olduğu 
1935 yılında 23 gazetenin sahibi 
olan Villiam Hearst yalnız idare 
heyetlerinde aza olduğu müessese. 
!erden 625,000 Türk lirası aylık 
almıştır. Saadet rakibi olan sinema 
artisti Hae V est ise yirmi beş bin 
lira noksanla 600,000 lira kazan
mıştır. 

işin en garip tarafı bu gazete 
direktörü servet hususunda rakibi 
olan bu sinema aritsti aleyhinde aç
tığı mYcadele ile onun şöhıetini ve
dolayısiyle servetini temin etmişr 
tir. 

Japonyada 

.To~yo: 14 (Radyo) - Kumo· 
ra ısmınde kömür yüklü bir vapur 
kar fırtınasına tutularak karaya otur 
muştur . iki ölü vardır . 31 taifenin 
hayatından haber alınamamaktadır. 

Ölüm 
Çinarlı okolu öğretmenlerinden 

Vehbi Kılıcın eşi bayan Kılıç dün 
vefat etmiştir. Ölüye tanrının rah
metini dileriz: 

Seyhan evkaf müdürlü
ğünden: 

Evkaf anbarında bulunan 540 
kadar salma akacile 70 kadar ikilik 
üçlük dörtlük kereste ayrı ayrı mü· 
zayede kaimeleriyle satılacağından 
-4 • 1 937 den itibaren 20 gün 

müddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 25 . 1 - 937 pazartesi günü sa· 
at 15 de evkaf dairesinde ihaleleri 
yapılacağından isteklilerin müracaat· 
lan . 

7694 5 • ıo. ıs . 20 

Adana sulh hukuk ha -
kimliğinden : 

No: 6 
Adanada Döşeme mahallesinde 

Milli Mensucat fabrikası sahibi Mir· 
za oğlu Mustafa ile Behram paşa 
vakfı mütevellisi Alaiddin ve Kalağ 
za~e Lütfi ve lzmirde Karşıyakada 
Sogum kuyu tramvay caddesinde 
26 No.lu evde SıdkJ nezdinde şüh. 
ret ve ayni yerde Nebihenin şayian 
hissedar bulundukları Adananın Sa
rı Yakup mahallesine bağlı Saat
hane civarında Acemhanı denmekle 
maruf olup ( Şarkan 39 parsa! Nu· 
maralı hane;43 parsa! numaralı mek
tep şimalen yol , 39-40-49 par
sa! numaralı dükkan garben 32 par
sel numaralı han ve cenuben 32 
parsel numaralı han ve 43 parsa! 
numaralı dükkan ve mektep ile mah· 
dut bir bap han ve yedi bap dük· 
kan ve bir mağazayı şamil gayri 
menkulün şuyuun izalesile açık ar· 
tırma ile satılmasına karar verilmiş 
ve muhammin kıymetinin de (8000) 
lira değerinde bulunduğundan ve 
satış gününün de bir ayın sonu olan 
16 Şubat 937 tarihine müsadif salı 
günü saat dokuzdan başlıyarak saat 
11 de ihalei katiyesi icra kılınaca· 
ğından talip olanların yüzde yedi 
buçuk pey akçasile birlikte mezk6r 
gün ve ayni saatlarda bdediy,e me
zat salonunda hazır bulunmaları ve 
daha fazla malumat almak istiyen· 
lerin satış memurluğuııa müracaat 
etmeleri keyfiyeti ilin oJunur. 7720 



Sahife: 4 

büyük en 
•• • 

Cenubun en 
mütekamil muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 
•• o 
z 
•• u 

l 
Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua , tabeder . 

1 

Kitap ı Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı
nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-

riniz daha kıymetlenecektir . 

1 
İlan 1ı Reklam bir ticarethan,nin, bir müessesenin 
------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

J

1 

Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız, 
_______ ! kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır . 

Tab ı Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapıln. 

1 
Renkli tab 1 Mütenev~i r~.n~li .. her türlü .tab işl~rinizi 
_______ !ancak Turksozunun Otomatık makınala-

rında yaptırabilirsiniz . 

: Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde. büyük bir ten
zilat yapmaktadır . -====== 

TÜRKSÖZÜ 

• 
• Belediyesinden Ceyhan 

Aydemir ve Civantayak mahallesinde ve 53 numaralı Koruklu cadde· 
sinin iki yanlarında kain olup satılığa çıkarılan yol fazlalarına ait cedvel : 
No: Miktarı Mah. Fi. Li. K: Cephesi Hududu. 
1 88,00 Aydemir 65 Rıza Meh. Şimalen yeni köylü Süley-

Bugece nöbetçi eczane 
Eski orozdibak civarında 

Fuat Emre eczanedir 

Türksözü 

. .. 

2 96,00 • • 55 

met man, cenuben bekçi Ahmet, 
şarkan 53 No. koruklu cad. 
desi garben Rıza Mehmet . 

Hakkı iken Şimalen Hacı Narik cenu. 
demirci Ali ben tarikihas şarkan 53 No. 

koruklu caddesi , garben de
mirci Ali . 

Tarsus çukurova çırçır, iplik ve doku
ma fabrikasından: 

3 98,00 • • 50 

4 108,00 • • 50 

5 166,50 • • 50 

6 110,50 Civan. 50 
tay ak 

7 81,00 • • 50 

8 122,00 • • 50 

9 192,00 " • 50 

10 174 Civanta· 50 
yak 

Hacı Narik Şimalen 90 No. Sokak. Ce· 
nuben 2 No.lu yol fazlası . 

Gani 

Şarkan 53 No. koruklu cad. 
desi garben Hacı Narik . 
Şimalen 5 No. yol fazlası 
cenuben 90 No. sokak şar-
kan 53 N@. koruklu caddesi 
garben Gani . 

Mulla Musa Şimalen tarikihas , cenuben 
4 N o. yol fazlası . Cenu ben 

Köylü Kı. 
Sıddika 

Baki 

90 No. sokak , şarkan 53 
koruklu caddesi garben Gani 
Şimalen 7 No. yol fazlası , 
cenuben tarikıhas şarkan 53 
No. koruklu caddesi garben 
köylü kı. Sıddika . 
Şimalen 8 No. yol fazlası 
cenuben 6 No. yol fazlası , 
şarkan 53 No. koruklu cad. 
desi garben Baki. 

Ahmet oğlu Şimalen Civantayak mes
lsmail ve Ah· cidi arsası , cenu ben 7 No. 
m c!t kızı Rabia yol fazlası , şarkan 53 No. 

koruklu caddesi . Garben 
Ahmet o. İsmail ve kızı 
Rahia . 

53 Nol cadde Şimalen marangoz Mustafa, 
cenuben Yunus kardeşi Ah· 
met şarkan abdal Ahmet 
garben 53 No. koruklu cad. 

Aydemir mes· Şarkan Aydemir mescidi 
cidine ait arsa garben 53 No. koruklu 

caddesi şimalen 62 No. so
kak cenuben 61 No.sokak. 

Yukanda yazılı on parça arsa 25-1-937 pazartesi günü saat 14 
de ~yrı ayn ve ~aza~lı~la satılacağından isteklilerin yüzde yedi buçuk ilk 
temınat akçalanle bırlıkte ihale gün ve saatında belediye salonunda hazır 
bulunmaları . 

7708 

Ellerindeki pusulalara istinaden fabrikamızdan iane çiğidi alacağı olan 
sayın müşterilerimiz en geç bu ayın sonuna kadar mukabilinde yerli çi· 
ğit almadıkları takdirde puslalarda yazılı bedeli verileceği gibi bu tarihten 
sonra alınmayan çiğitler içinde hiç bir mesuliyet kabul edemiyeceğimizi 
ilan ederiz. 7721 

Seyhan tapu müdürlü
ğünden : 

Hocallı köyünde ( Doğusu Meh· 
met kehya batısı şif poyrazı yol 
kıblesi koyak ile çevrili ) otuz do
kuz dönüm tarla kanunu evvel 1288 
tarih ve 1872 nuuıaralı muvakkat 
ilmühaber mucibince ayni köyden 
Musa ve Veli ve Mehmedin tasar
ruflarında iken vefatile veıeselerine 
intikal eylediğinden bahsile verese· 
leri adlarına tesçili istenmektedir . 

lıan tarihinden itibaren on gün 
sonra yerinde tahkikat yapılacağın· 
dan mezkur tarlada alakası olanların 
bu müddet zarfırıda yedlerinde mev· 
cut vesaiklerile Vilayet tapu müdü· 
riyetiııe müracaatla keşif g(inünde 
tarlanın başırıda yine vesaiklerile 
birlikte hazır bulunmaları ilan olu· 
nur . 7719 

Zayi senet 
Tarla satış bedeline mahsuben 

Kürkçünün Abdülhadi ' ,köyünden 
Koca Kahya oğullarından;Abdullah 
ve kardaşı Mehmet , tarafından bi
rinci Noterliğinden resen tanzim 
edilip bana verdikleri 280 liralık 
senedi zayi ettim. Sureti musadda. 
k~sını alacağımdan zayi olan sene· 
dm hükmü kalmadığını ilan ederim. 

Kürkçünün Abdülhadi 

Ceyhan Belediyesinden: 
26 numaralı istasyon caddesinde 

0~237 - .L 757 arasında evvelce 
ihzar edilmiş olan zemin üzerine 490 
metre tulde ve 2,30 metre geniş

likte yapılacak beton trotuvarın ke· 
şif tutarı 2067 lira 80 kuruş olup 
oıı beş gün müddetle ilana konmuş
tur. 

Kati ihale : 28 - 1 - 937 per. 
şembe günü saat on dörtte açık ek· 
siltme suretile yapılacaktır . 

İsteklilerin yüzde yedi buçuk ilk 
teminat paralarile 937 senesi Ticıı· 
ret odası kayıt makbuzu ve bu işi 
yapabileceklerine dair Vilayet Nafia 
müdürlüğünden alınmış fenni ehli· 
yet ve • ikaları üzerlerinde olduk lan 
halde ihale gün ve saatında Ceyhan 
Belediye salonunda hazır bulunma· 
ları, ve şartnamelerini görmek ve ' 
izahat almak istiyenlerin her gün 
Belediyemiz fen işleri bürosuna mü-
racaat eylemeleri. 7717 

15-19-21-24 

Adana sulh ikinci hu
kuk hakimliğinden : 

No. 39 
Adananın Tuzla nahiyesinin Hak. 

kıbey mahallesinde oturmakta iken 
eceliyle ölen Bekir oğlu Abdülka. 
dirin terekesi hakkında defter tut·i. 
ma muamelesine başlanmış oldu-

15 Kanunusani 1~3.7 
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Seyhan Evkaf müdürlüğünden: 
Muhammen 
Kıymeti Kapı No. Nev'i Mahallesi Sokağı 

Lira 
150 
30 
50 

120 
400 

229 
o 

57 
143 
40 

Hane r a ,a Nahi Şehıt Mehmet 
Arsa • 

" .. 
" " 

.. 
" 
" 

1:1 asırcı sokağı 
Zülami zade 
Battal ağa 

Hane Kara soku Terziler yanında 
sokağı 

" Mestan zade Bulut dede sokağı 
Arsa Hilhal M. Hasır pazarı 

" Nacaran Kolordu sokağı 
" Eski debbağhane Eski debbağhane 

mektep 

450 
350 
200 
300 
300 
250 
500 
150 
150 
250 
600 
150 

15 
324 
267 
27 
25 Hane Saracan Çapar zade sokağı 

5-5A 
91 
31 
33 

Arsa Yortan Balcı oğlu 
Hane Harap bahça Veli oğlu 

" Kasap Bekir Vaiz oğlu 
u u u u u 

9 .. " " " " 
28 

61 63 N.!ı 

.. Çınarlı Kara denizli 

Arsa 
Eve biti şik 

" Kara denızli sokağı 
civarında 

400 119 Hane ve Sofu bahçe Gani zade 

" " 150 
75 
30 

250 
200 
400 

164 
118 
68 
76 

248 258 

arsa 
Hane 
Arsa Sarıyakup 

Yüzbaşı sokağı. 
Tatar oğlu 
Kara Hüseyin " u il 

Hane u u " " 

213 
" " " Nalbant oğlu 

u •• 
" ,, " 

Yukarıda yazılı hane ve arsaların mülkiyeti satılmak üzere 4/1/937 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 25/1/937 
Pazaretesi günü saat 15 de Evkaf dairesinde ihaleleri yapılacağından 
isteklilerin müracaatları. 5-10-15-20 7693 

borçlularının tarihi ilandan itibaren 
bir ay içinde mahkemeye müracaat
la alacak ve borçlarını kaydettirme
leri ve mirasçıları varsa bu sıfatları
nı keza tarihi ilandan itibaren üç ay 
içinde ispat etmel<!rİ aksi takdirde 
müteveffayı nl! şahsen VP ·:. ' • 
, • 1 • • •• ~ .. ,~.,.ne gore talcıba 

kanunu medeninin 561,569 ve 534 
üncü maddelerine tevfikan ilan olu· 
nur. 7722 

Umumi Neşriyat Müdürü 

12-lS-19-22 7318 
köyünden Ali oğlu 

MUSTAFA ğundan mült\effa n < ' «ıkL ' ; ı' 
1 yapılacaktır. ; 

l rin vesikalarile beraber müsabakaya 
iştirak etmeleri liıımdır . 

n 
1 
1 


