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• .rransız matbuatında heyecan Hataylılar Müşahitlere 
bir muhtıra verdiler 

kısa ·seyahatları Büyük Şefimizin 
nasıl tefsirlere uğradı? 

Atatürkün Eskişehirde vekiller heyetini toplaması An
takyanın askeri harekatla elde edilmesine matufmuş!. 

Paris radyosundan ~ün ve C 
dün gece aldığımız malumat , 

4 d.. b·'tün Fransız matbuatı-un u d .. 
nın büyük bir hey~c:1na ~ş-
tüğünü, ve dün ParısınŞyef~a~e 

Unun Büyük e ımız 
mevzu ' ... 
At t .. kün Konyaya dogru 

a ur ld ... 
yaptıkları kısa.seyahat o ugu-

ıadık Paris Radyosun-nu an · . .... 
dan bu hususa aıd aldıgımız 
servisi aynen koyuyoruz: 

Paris : 8 (Radyo )- Türki-

R 
.. u··mhuru Kemal Ataye eısıc .., 

t .. k .. An karadan cenuba dog ur un .... 
ru, Konyaya kad~r Japtıtı-~
Yahat ve Eskişehır e ~e ı er 

h . . toplaması, Parıs mat-
eyebnı b" h 

L da büyük ır eyecan 
~uatın . 
\tyandırınıŞ \'e uzun tefsırlere 
tlıevzu ohnuştur. 

B 
.. t .. gazeteler baş maka-
u un 1 d" l k" l l . d eıcüm e ıyor ar ı : 

e erın e . h. d k·ı ı,A •• ku··n Eskışe ır eve ı -
l'-\tatur k l l .. tini toplaması, Anta -
tr ıey~ k" l ld 

b skeri hare at a e e 
ıanın a .. .. .. k t 
~dilmek teşebbusunu uvve -

le ima ediyor · " -
dolu ajansının paristen alarak Ankara Radyosuna verdiği ve Ankara 

Ana d d ·· ·"" · h b · d t tt · k ~adyosunun a un neşrettıgı şu a efrı de noE ek. ı h .. 
A kara : 8 (Radyo ) - Atatürk tara ın an _s ışe ırde vekiller heyetinin 

t l 0 ası bugün bütün Fransız matbuatında hır heyecan uyandırmıştır . Bü-
op anın l . . . 1 kt d 1 
t\in Fransız gazete erı tefsırlerde bu unma . ~ ır ~r ." 

. B ( A.A. ) - Atatürk tarafından vekiller heyetının Eskışehırde fevkalade içtimaa davet edilmesi 
A kara· ~ k k -h k 0 tefsiratta, Fransız gazeteleri, Türkiyenin iskenderun. sa~cagına arşı. as .en harekette bulunmağı tasav· 

a kın~a etınediğini merak ediyorlar . Pöti Pariziyen gazetesı Mıl.let.ler ~~mıyetı komisyonunun lskenderuna 
Vur ed'f t ıniinasebetiyle tertip edilen tezalıuratın sürprizlerden ıçtınap ıçın fevkalade müteyakkız bulunmak 
~uvasa·~·:ıi gösterdiğini yazıyor. Ajansın notu: Suriye hududunda asker tahşit edildiğine dair olan havadis kati
ıcap et~ı 1dır . Montro konferansı esnasında boğazlar üzerinde tahşidat haberi bugünkü gibi yine Fransız 
Yen asıl sız dan çıkmıştı . An'~:ır.:d:ı b:ı 'ı3vadisin menşei iki sebebe atfolunuyor . Türkiyenin maksatları hak 
lllenba arın • · · · t ~ k 1 · · 
k ı ·ıtere erkanını taglit etmek Fransa efkarı umumıyesını aar.-uzı ma sat ar ıçın hazırlamağa başlamak. 
ında ngı 1 

Şeker buhranı var 
·-----

Şehirde bir gram parça şeker yok. 
toz kristal da pek az . . 

Dün, şehirde, ,şeker buhranı iyice 2 _ Alpullu şeker f~b~ı~as~le 

1 
Kamutayın dünkü 

toplantısı 
Ankara : 8 ( A. A. ) - Kamu 

tay bugiinkü toplantısında 1936 ma
li yılı vakıflar umum müdürlüğü 
neticesinde 44 bin küsür liranın 
rnünakalesine dair kanun ile vaiz 
ve dersamlar hakkındaki kanun la-

ı 
l 
1 

ı 

hissedilmiştir. 1 Maliye Vekaleti. a~ası~dakı. ıstıhla~ 
Bütün bakkallarda bir gram hile vergisi meselesı uzerındek~·ı°okt~ı 

parça şeker ol~adığı yapdığımız nazar ihtilafının henüz halle ı memış 
yihasını müzakere ve kabul etmiştir. j 

Fransada i 

Sosyalistler müthiş hü
cumlar yapıyorlar 

tahkikat ve~tetkıkattan anlaşılmıştır. ı o ması. . 1. d h k 
Bazi bakkallar~a toz kristal varsa l Biz bu ikinci ihtıma 1 a a uv-

da buda 5-10 kı~o~an ibarettir. 1 
Tüccarda her ıkı cinsindend b' 

k 1 d 
,. e ır 

gram sto oma ıgı anlaşılmı t ı ld ş ır. 
A ığımız malumata gö . .. 

teaddit defolar fabrikaya mre, mu. 1 
uraca· 

vetli görüyoruz. · .. 1 d 
. O .. .. bir sebeple, bo ge e tra · ı çuncu .. . 
nsitlik yapan tüccarın yaph?1 sıp~ 
. d 'hmal göstermemesı ve fıat- ı 

rı ler e ı .. - .... 
ş lehi ihtimal tenezzulu duşun-

ların ag b"l'I . b k .1 f la stok ı ı tızam ıra ma-
cesı e az 

Paris : 8 (Radyo ) - Sosyalist 
partisi reis lzcvoki halk cephesine 
şiddetli hücumlar yapmaktadır. 

4 Ankaraya dön
düler vekiller he 

yetine riyaset 
ettiler. 

Ankara :8 (A·A)-
Cenubi Anadoluda bu~ 

''Hak ve hakkınız tanınacaktır! Vic
danımızın sesinden bizi hiç bir 

tesir çeviremez,, 

Martel bu ay sonu gidiyor-tahsildarların irtikabı san
cakta alabildiğine devam etmektedir 

Antakya: 8 {Hususi muhabiri
mizin telgrafı) - Sancakta Türk ve ı 
Alt-vilerden yirmi kişilik bir heyet 

müşahitleri ziyaret etmiş ve müşahit
lare bir muhtıra vermişlerdir. 

Müşahit heyet bu yirmi kişilik 
kafileyi hürmet ve ikramla karşılamış 
kendilerine güler yüz ve tatlı dille 
mukabelede bulunmuşlardır. 

tır. Vicdanımızın sesinden bizi hiç 
bir tesir çeviremez. Demişlerdir. 

Antakya : 8 (Hususi muhabiri
mizin telgrafı) - insafsızca tazyik 
ve vergi hırsızlığı, soygunculuk ala· 
bildiğine devam ediyor. 

lunıın Atatürk hüku
metin daveti üzerine 
bugün saat 13, 30 da 
Ankaraya avdet bu
yurmuş ve Çankaya 
köşkünde icra vekille
rine riyaset etmiştir. 1 

Müşahitler muhtırayı almışlar ve 
kafileye: 

Aldığım malümata göre; Ali ko
miser Kont Dö Martel bu ay niha· 
yetinde ve yahut şubat ibtidalannd a 
Parise gidecektir. 

Ayni menbadan sızan haberlere 
göre; Martel geri dönmeyecektir • 
Sancaktaki son hadiselerin Martelin 
artık sancaktaki nüfussuzluğunu ve 
idaresizliğini göstermiştir. 

--~-~ 1 i - :-lak ve haklarınız tanınacak-

Y arbaşı ile Mamure 
yolunda bir facia 

Virajlardan sinyalsiz dönen bir Fransız treni Türk 
melesi dolu bir vagoneti parça parça etti. 

Se~iz kişi yaralandı üç kişi öldü 
Bahçe : 8 ( Hususi muhabirimiz· 

den ) - Dün sabah mamure istas· 
yonuna para alıı:ak için bir vagone 
te binip giden yarbaşı demirbaş 

amelesi birdenbire vagonsuz gelen 
Fransız trenile karşılaşmışlar ve çar 
pışmışlardır . 

Vagonet puça parça olmuş ve 
2 Türk amelesile amele çavuşu tre
nin tekerlekleri altında ezilerek can 

Genç bir hemşeri
mizin muvaffakiyeti 

vermişlerdir . 
Vagonette bulunan 11 kişiden 

sekizi daha çarpışmadan evvel ken 
dil erini kenara attıklarından kurtul. 
muşlardır . Fakat hafif yaralanmış 
lardır . 

Osmaniye müddei umumiliği işe 
derhal el koymuştur . 

Aldığım malumata göre; Fran
sız treni ' uçurum kenarındaki viraj· 
da sinyal yapmamıştır . Tahkikat 
neticesini aynca bildireceğim . 

Ö. P. 

lberikteki 

Ras İmru 
Zavallı Habeş kumandanı 

bir adaya haps edilecek 
Roma: 8 (Radyo) - Musolinin 

emrile Habeşistandan getirilecek 
olan Ras lmru ltalyan adalanndan 
birine haps edilecektir. 

Atina gazeteleri 
Aras ve Metaksasın gö
rüşmelerinden nasıl bahs. 

ediyoyorlar ? 
Atina 8 : (Radyo) - Metaksas 

ile Tevfik Rüştü Aras arasında ya· 
pılan son mülakatlara ait, Atina ga. 
zeteleri yazdıkları baş makalelerin· 
de : Arasla Metaksas her cephede 
anlaş nıştır diyorlar. 

boğuşma 
Hemşehrimiz ·e 

sabık valilerden 
Hilminin o ğ 1 u 
Salalıattin Tuk. 
yu Adana lise
sinin bu yıl ver 
diği çok değerli 
mezunlardandır 

Asiler bir Norveç vapurunu 
ve tahliye ettiler 

tevki 

Kendisi finans 
bnkanlığının aç. 
tığı müsabaka 
imtihanına gir- Sel<iharlditı 1'ukyu 

miş v~ ~~O talip arasında seçilen 
0~ kışının de birincisi olmuştur. 
BıJhassa İngilizce imtihanında kollej 
mezunlarından daha mavaffakiyetle 
imtihanın · 1 . ı geçmış o ması çok tak. 
dır edilecek bir şeydir. 
. Kendisi bu yıl Londraya gidecek 

fmans bakanlığı hesabına altı sene 
Oksfordda talisil görecektir. 
. .Bu güzide ve çalışkan hemşeh· 
rımızi tebrik ederken bundan son
raki tahsil hayatında da kendisinden 
çok büyük muvaffakiyetler bekle · 
mekte olduğumuzu ilave ederiz. 

____ .. ..._ __ _ 
Ademi müdahele faaliyeti bir hikayedr 

Madrid : 8 (Radyo) - Hükıi· 
met tayyareleri 400 milisi imha et· 
miştir . 

Düşman zayiabrun daha fazla 

Harp ve milletler 

olduğu tahmin edilmektedir . 
Lizbon ~ 8 (Radyo) - Franko 

kuvvetlerine iştirak için 800 kişilik 
- Gerisi ikinci sahifede -

a~ar yapılmış, fakat siparişler he. 
nuz gelmemiştir. 

Dün bütün halk diyeb'ılı' · k" 
d b nz ı şu-

ra a urada şeker aramak! 
ld 

a meş-
gu u, 

iki Sip.arişlerin gelmemesine sebep 
şeyın olduğunu zennediyoruz. 

d Bu ihtimalda çok kuvvet. 
ması ır. 

Jidir. k 1 b .. 
Alakadar ma anı arın u ışı na-

1 
d'kkate alarak ehemmiyetle tah 

zarı ı b .. . 
k'k koyulmasını ve umum ayımsı. 

1 ~ mikdarlarile sipariş tarihlerini 
panş . . . 1 
kontrol etmesı pek gereklıdır sa· I 

Hatay davası hal 
safhasında 

h 1 - Yıl başı dolayisile şirketin 
esabı katile"İnin tesbiti. nırrı. 

( Üçüncü sahifemizdeki son haberleri okuyunuz ) 

Harp - Hazırlarımız .. Mar§ ! .• 



Sahife 2 

' 
b.iyle bir şai im !. ........ . .. 

Kamuran Bozkır 

Bak işle )3':n kalem l ı:dLd:ı c.i· müşüm ı,, k ; 
H r n f ri Atatürk çocu~tU ola •. Sancak l 
Kalemi ıııi, ilah mı bıı ? sürı<; "ınü bi!nııvorum 1 .. 
Nerdeyoı: lıagır ) , nık , lı ş a ı' h ykır-rak 
Kafam bir bomba gibi Hat •yıı ulaşacak .. 

• 
Adaıı.ı lir yamır.da , Ar.t< p dür }arımda .. 
Saka•ya , Du• 'up:nar alrv gibi b. •·,da .. 
En bliyi.i'< , en b: raman cin ak lın )azında~ 

Kal !ll r. i , i!a:1 mı bu ? ~üngi'.:.ıü hlmiy0 ıım 
Htdud c'ü müşüm bak k rde,m, b?l,liy~·um ! 
Nerd yse b?.ğır yJmk , bas r, 1• lı~ykıı arak 
Kafa.n b:" Le •. b.ı gibi Hat ya u' şac k .. 

Ceyhan : 3 1 937 

atay n coğra iyası 

,"_..ş~h--i r ..... < ıı.ııır-h .... a.~b ..... e ...... r,_l_e_r_i 
1 Saylavlarımız An- İsmail Safa Özler Dün sa baha karşı 

1 

karaya hareket 
ettiler 

Adanaıııızm kurtuluş y ı l dönümü 
merasiminde:- bulunmak üzere bir 
kaç gün evvel Ankaradan şelıriıııize 
gelen sayLvlarımızcları Damar Arık 
oğlu, Kı-mal Kusun ve Ferid Celal 
Güven dünkü ekspresle Ankaraya 
dönmüşlerdir. 

Saylavlarımız garda, bir çok 
do~tları ve akrabaları larafından 
uğurlanmışlardır. 

H ık . b k ·ıd · bir ev yandı a evı aş anı seçı ı 

Cüınhuriyet Halk partisi S ey 1 Yangına sebeb mangaldan , 
han ilyön kurulunun son top lantısında · sıçrıyan kıvılcıml ardı j 
halkevi boışkanlığına ilyön kurul üye. Ç I h ti · d t b 

Ô 
. . . mar ı ma a esm I! o uran e 

sinden !~mail Safa zer seçı lmı ştır . l d" k · M h d · d e ıye omserı a mu un evın e 
Değerli hemşehrimize büyük . . ı · 
1 k 

.. d b .... k ff k. mısafı r odasına bırakılan ateş ı man. 
ınem e et ışın e uyu muva a ı. d .. 

1 d ·ı . galdan sıçrıya n kıvılcım l a r oşeme· 
yet er ı crız ·· 1 J J d ' !ere duşerek eşya arı a av en ır-

Milli mensucat fab
rikasına madalya 

verilecek 

miş t ir. 

iki odalı olan bu ev ve Mahm
mudun komşul arın dan Mustafanın 

• 
mutfak kısmı kami len yanmış tır. 

T ÜH.KSÖ 

Gündelik siyasi ga 

Abone şartl. 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

fi. 
12t., 
600 
300 
100 

ı - Dış meml~ etler için Abone 

bedeli değ işmez ya lnız rosıa masrafı 

zammedilir . 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir . 

idareye müra· 

• 

~-·---~~----...._ ___ -., 

Dünya nüfus istatistikleri bu taraflara ' 
gelince susuyor 

Burhan Belge 
Adanamızın kurtuluşu miinase 

behle bir kaç gün ben beri şehrimizde 
bulunan matbuat umum müqürliiğü 
müşaviri Burhan Belge ve Ak~am 
ga~etesi Ankara mulıalıiri Ömer 
dünkü ekspresle Ankaraya avdet 

Şehrimizdeki Milli mensucat 
fabrikası geçen yı l Türk ha va kuru 
muna elli bin lira vererek ordumuza 
bir tayyaıe satın a lmış ve merasimle 
adı konmuştu, 

Zabıta tahkikat yapı yor . Etfa
iyenin haberdar eJi lmcsindc gecı· 

kildiği anl aşılıyor , 

Bir köylü 
1 

Dikensiz Gül 
_ .......... .. 

Osmanlı imparatorluğundan ayrılan bu 
yerlerde henüz sayım yapılmamıştır ---

KARASU V ADiSi buradakiler öz varlığını ıııulıafaza 
etmişleıdir. Karasu vadisi de Türkiye l.udud

ları dahilinde de JPvam eC:en bir 
çöküntü vadisidir . Buraua Karasu 
ırmağı , garbda ~bssa c·İ\,.rmdan 
gelen Çatalçayı d.ı aldıKlan sc. ra 
göle doğru akar. 1! i ırm?ğın ara'ln 

Ala dağı ve Oruç ova'i) le Ali 
vaJ;,ı arası.ıda Duveyli ve Vastanı 

1 dağ' rı uzar.ır. 

da Kara tas adiyle taş•ık 1 ır sa ıa 
uzanır . Burada Köroğlugt'zİ 250 
metrelik bir zemin üztrinde 700 
metreye kadar yübeh. 

Şimalde Has a ve Ekbezmey· 
danına kadar uznnan ' u arazinin bü 
yük bir kı smı idaretrn Hacılar m 
biyesine a iddir. 

Bu nahiyrn n m~ıbz; Çıta' dcrc:
vadisi üzerinde A~ tere m ·vkıid r . 
Bura•lalci köyler ba t.n ba, a Türk 
köyü.lür. H~lk çiftçi!ik ilt geçinir . 

Buranın pirirıçkri meşlıurclur. 

KURT DAGLARI 

Bugünkü sanca'< hududu h2ri
cinde kalan Kurt ve Hnar dağları 

garbda Karnsu , şarkta Afrin vcdi 
siyle sını rlanı r. 

Bağdad ha" ı bu dağlık mıııta

k~ nın ortasından gt'~er . Şinn de 
Karaye lde 1150 me•reyi bu:an bu 
iltiva dağları c nupla Amı 1 • ov•sırı:ı 
doğru fü)() ınetre)'e ka ·~r alç lır . 
idareten Hale e b. ğ'ı lıir kaz,dır , 
kaymakamlık nınkezi K; 1 ·s-.'\ııtak 

ya yolu üze rinde ve Afrin ırmanıııın 

Köprübaşı mevkiinde Afrin kasıılıa· 

sıdır . Bir bç kürt köyü hariç l u 
ralar <la başlan başa Türk r!e lllt'S
kiindur . Yalnız bu lıavali c!", il da. 
da şarktaki Azrz kaza. ı da Türk
lerle nıeskündıır . Azez evvelce Ki. 
tisin bir nahi) esi idı. 

SEMAN, VASTAN D • GL.\RI; 

Rihaniyenin şarkında Seman d:ı
tı ile Harinin şaıkl'ı l 01 .i Ala. i~arişa 
dağları ce-nupta Oru · ovısına ka·fa·· 
uzanır. Ekseri t ,leleri 1200 "etre
yi buları bu dağların yii1cs<k 1 ısım
ları çok arızalı ve t;ı~fıktır . Öteye 
beriye dağılm ış olan ı,;1yırlık yerler
de koyun sürül rı d..ıla ır . Buna 
mukabil eteklf"r ve arada1·i \adiler 
çok verimli kızıl topraklarla örtülü· 
dür . Yeryer zeytiıılikLr ve inciriık
ler , bağlar hububat ve par.ıuk tar -
laları göze çarpar. 

Bu dağlık mıııtakanın da ekseri 1 

lıöyleri Türktür . Bu dağlar üzerin - l 
de birçok ziyaret yerleri , L;rçok j 
kale ve bina harebclcri va ·dır. Bıı
rıp da~ı üzerindeki kızlar '.·asrı lıa· 
rabesi de bu arada zikre şayan· 
dır. 

Bu ~bk ı alca arabcamn şi 
mal 11nırı gıbia r . la Türk 
çe ile arapça k.. a adan 
daha cenub.ı d 0 i'rr ı ' T ırk 
kütleleri kişrurn • ı ;>ıa l>;I oaide 

Bu dağlarda çayır ve ye~illik 
çokt·ır . B•ırada harabeler azdır . 
biiı·ı ı iıu ela lar Tü ;; çabanları ta 
rafoı.J~o zıyaret · dilir. 
NETİCE 
Coğrafi tavsif!ere burada niha

yc · veriyonız . Son söz olarak şu 
ı:..i nrJkta i" er.nde duralım: 

1 -- 1 k r.den n Sancağındaki 
Türklerin mikd rı F nın'lz nıemba
iarınıo veıdiıo;i rakomlardan ziyade. 
cir . O ılar.ı gu e İskpnderıın San 
cagıncııı 470ü Llometre murabbaı 

iızerinde 190.000 rüfusıı '~rdır . 
Bunun 70.800 ıi Türkç<" , 20.400 Ü 

Arapı;,• • 1 _QOO ıi Kurtce , 1000 i 
Ç».' es.,: . 12 200 d Runı~a. 18.900 
u Ermenice l.0nuş·ırnktad,r . ( 1 ) 
Bu raka.nlıtr resn.i bır nü'.us sayımı 
netice-si el le ed:Jııı rıı:ştir. 

Mand. •er Frnnsa on beş sene. 
di• . Mtd ııi ha .:un icabat:nd?n o
lan nüfu3 sayımım i!:nıal e' miştir . 
Dünya istatı ~ıkl,·rı Sur yeye 5dince 
su .n,ıkt< d r. Ş:ıhsi 1: ir tahminden 
ibaret Pi •ıı 1 u rakamlar her <eyden 
evvel ye.:un ıti' .ar.yle lıat«lıdır. Bu . 
rad~kı n fu~ r.ıiLda•ı 190 bin değil, 
3ı.Jv bındır . AraJ.ıki farh; Türklere 
aiddir. üiğer unsurl;ı ıı~ ise eksiği 
ynk faz:ası vardır. 

2 Anta' ya ııııııtakası Türk· 
!eri yalnız Lk ıı i run Sancağınd? ki
lerden ı: ar t d ·ğilciir. 

L ızkive ! t iimd ne bağlı l3a. 
yır , Bu~ık nal· Hlerınde , H,ılebe 
baglı Abeb , .\trin , Harını ':aza
larında v c vır'arındaki Türr: ' ·rin 
m:kJ ı d ı ep \ b · r ~l.cın u .u . 
. ü lıı :ı ki l. Tt.ık:. r:n r ,;'·dArı 
J-k,.n·l run ~.; .c ·~ın 1 : Türkiın gay
r: olarak gii,,t .. , : rı .::ısutların ınik

darı.:daıı kat k<>' 1 z:ıdır. 
Ha ,ılı bu (;.7 für'.< d: )3rmda 

a .. :rlarJ,ınberi '.:11 rı Iİ; esNJe, yara
tan Ti rlc k.iltüri · · } ~mak ı:nkii· 

nıııı vermek r.ı"'d ni dünyanın v zi. 
fe iclir . T< ;Jragı 'I ürk kaniyle yoğ
rulmuş bu çi,.:"'- diyarın·l~!ci Türk· 
1 rin f'rkinliği Anadolıı Türklüğüniin 
güveni demektir. ·-----
Göçmenlerimize 
toh ?mluk dağıtı

lacak 
lznıir : 8 ( A.A ) ·_ R'ımaııya 

ve Bulgaı i tandan g-elen gÖ<;meıı
l ıi niz dııgı !mak ü .. ere, hükü net 
t lu ülnyaa e .ı e'.L~dir. 

ı • · ı. nl re, ilk baharda evler 
yapı:a ·aktır ' 

Hayvanını tim ar ederken ! 
atın attığı çifteden öldü 1 

1 

Bunu insanlar için de söylerler. 

i etmişlerdir. 
. Vergi 

1 

1 

kaçakçılığı i 

Türk hava kurumu umumi mer
kezi Milli mensucat fabrikasının bü. 
yük alakasına ve yurt severlik 
duygusunu, takdirle ka rşılamış ve 
kendilerine verilmek üzere Türk 
hava kurumu Adana şubesine b:r 
elmas madalya göndermişti r. 

Dün, Karalarbucaklı Ali isminde 
birisinin hayvanına bakan Kilis köy
lerinden arabacı Yusuf, atı timar 
ederken, hayvanın adığ'ı kuvvetli bir 
tekmeden derhal ölmüştür . 

1 

Mesela; bir genç kıza sevgilisinin an• 
nesi için "Diken,. diye bir tavsif ya. 
pılır. Fakat benim anlatınak istedi· 
ğim, hakiki bir gülür. dikensizidir. 

Şark şairlerini bülbül agzından 
asırlarca şikayet ettiren &iilün dikeni 
artık saltanatını kayip idiyor. 1 

Bunu önlenıek için maliyel 
vekalet; neler 1 üşünüyor'?\ 

1 
1 

Bu çok değerli madalya önümüz
deki hafta içinde ve merasimle Milli 
mensucat fabrikasına veri leceği ha
ber alınm ıştır . 

Fabrikanın sahipleri yurtsever 
fabrika törlerimizi tebrik ederi z. 

Muanıel·, ve huğday koruma 
vcrgılerine ıaLi hlunan fabrika ve 
değirmenl,.,dc muhtelif şekiller al
tında vergi kaçakçılığı yıpılmakta 
oldu~u ve bunun biliıassa bu ver
gilerin tarh, tahakkuku ve kontura· 

liyle plaka dar l ·ulunan memurların 
vazifclerınc layı!: olduğu ehemmiye· 

\Küçük santalar ka 1 

nunu projesi 1 

ti vermemelerinden ve bahis mev. 
zuu ınücsse,elerin imalat ve :;at ı ş 

!arının koııturohında başvurulması 
liizımgf.''en kaynaklardan layikiyll! 
faydalanıl.' amasından ileri keldiği 
Maliye b.ıka~lığwca anlaş ı lmıştır. 

Bakarlık bu lıusıı~ta vilayetlere 
bir h:ııiın yaparak ticaret ve zahire 
borşMı olo:n mahallerde zahire ve 
un satışl~rının borsadan geçirilmesi 
ve bors~larca analize tal>ı tutulması 

ıııechııri olacaktır. 

Kıml:ırolü yapılacak olan buğ

day . .... ıvdar. un vesairenin kimlere 
salıldığını ve h~ngi tüccar ve değir
menler tarafından kimlere yapıld ığı 1 

ve satış fiatları borsalardan tahkik 

ı 
. c 

o 11 ıl'' ~'"ır, 

S1111i ıııüessesder tarafından ta 
tıılına~t ı c l . ıı tasdikli muamele ve r
gisi d fterlerine satış ınuamele5ine 

aid fatura- ll'ımara 'e tarihinin al
tınJ arıe.ı lıaric i ve d~hili ordino1a

rı:ı t.~ri'ı w numaraları da kaydolu

nacaktır. ı 

--------1 
So ·yetier Birliğinde 

vitan1in istihsali 

Ekonomi bakanlığı . küçük sanat· 
erbabı için hazırladığ ı kanun proje. 
sini diğer bakanlıklara göndererek 
düşüncelerini sor ınuşt r 

Bugüne kadar toplanan ve çoğu 
müsbet şeki lde olan cevapla r, tekrar 
gözden geçirildikten sonra , proje, 
Büyük millet meclisine verilecektir. 

-----------
Sovyetlerde pa 
muk kolkhozları 

Sovyetler Birliğinde pamuk re· 
koltesi sona ermek üzeredir 

Bu y ı l pamuk İş leyen kolkhoz
ların bu sene içindeki hası l atı geçen 
seneler hasılatını çok geçnf:ktedir. 
Daha Kanunuevvelin bidayet inde 
kolkhozlar devlete vcrdikl-ri pamuk 
3 milyar 200 bin ru ble almış bulu
nuyorlardı . Pamuk istihsal eden 
kolk hozlarda bi r kolkhoz ailesinin 
vasati tutarı 35 bin ruble tutınukta
dır. 

1 

Muvakkat hesaplara göre, Sov
yet ler Birliği dahilindeki pamuk 
kolkhozlarımn um'.ımi has ı latı geçen 
senekinden 1 milyar 100 milyon ı 

fazladı r . 
- --- -- -

Geçen }ıl Sovydler Birliği 3 dil ed i l miş ve faali yete baş lamış - 1 
nı'1yo:ı .loz v,taı.ı:n 'C., i5lihsal et- lı r , 1 

ııı'ş.ı . ılı yıl ;se memleketin şııııa l J Şolkovo fabri kası, aynı zamanda 
mı. tabsı içın ço;. lüzuııı!u olan b ı ı neşvüııüıııayı kolaylaştıran vi lamin 1 

::miskcr·, t •ııaddecl"ıı 13 milyon ! ' .A" istihsal ine de iptidar ey lem iş- 1 

doz .:ız ır e.lı!ecektir. tı~ ' 
Ma!ü. ı .olduğu üzere , vi<aınin Antieaıidil lıassaslara malik bu- ı· 

"C,. v mdıye kadar baz ı ağaçların lunarı "D., Vitamini imali için de 
ydpraklarınd n istihsal edilmekte Moskovada yeni bir fa brika kurul· 
idi . ?:ındı is~ daha kuvvetli v,· muştur. · 

Ç1mento için 
bir form 

iktisat vekaleti, çimento için bir 

fo rm hazırlamışdır , 
Bu form k~bul ve tasdik edil

dikten sonra, Türkiyede imal edile· 
cek çi nıentolarin satışını , bu forma 

göre olacaktı r. 
---~-~~~~~~ 

lberikteki 
boğuşma 

Amarikada bir neba!•t mutahas 
sısı kar gül elde etti; pcnbcsinin, kı· 

ı zılının, sarısının ve daha sıtir bir ço1
' 

reng in veşekillerinin güzelliğini meş· 

I' hur olan gülün siy•hında biz bir zev' 
bulamıyoruz. Matem zedelere gelin 

1

1 
Matem çeken gül takmaz, çelenk· 
!erde gül bulunmazsa sanki kiyamet 
mi kopar? 

i 

1 

Bence, dikensi?: gül yetiştiren ne' 

batat mütehassısı takdire layiktı•· 
En güzel bir çiçek, gijzel ve vefasıı 
bir kadın gibi olmaktan kurtulmuş· 
tur. Büyük mtızaffariycttir buL 

- Birinci sahifc.:len arlan - \ 
Göthe ve zelzele 

bir İta lyan gönüllü kafilesi bu sabah l 
Obe sahiline çıkmıştır . ı 

Roma : 8 (Radyo) - Kont Ci
ya • ıo gönüllüle r meselesilc p ek ya
kından alakadar olmuştur . 

10,000 gönüllünün ispanyaya 

Fahustun sahibi Göthe 1783 sen 
şubatının 6ıncı gecesi titreyerek ye· 
rinden fırlamış ve katibine; 

- Şu anda herhalde bir yerde

zd zele oldu. Demiştir. 

gönderildiğinin pek hayali ol du~u- Katibi, ve ertesi günü katibinin 
r u söylemiştir . ' anlattıkları kimseler buna inanma 

Madrid : 8 (Radyo) - Asiler, 
Alusavo ist ikıınetin e büyük bir kuv ı 
vetle hücum etmektedi rl er . : 

Maclrid : 8 (Radyo) - A si kuv- i 

vet ler bundan tam iki ay önce Macl- 1 

ride taarruza baş! a nıışl ardı . Hala 
da muvaffak olamıyacaklardır. Ge· 
neral Mola bunu kuvvetle söylemek

tedir . 
Londra : 8 (Radyo) - ispanya 

i~ l eri n i kontrol meselesini memnu
niyetle ka bul ettiği s a nılıyor . 

Vaşingto:ı : 8 (Radyo) - Dış 
Bakanlığı nı·ı bir tebliğine göre, Is· 
panyay.1 gid 'n lıarp malzemesinin 
kıymeti 7 50,000 dola rd ı r . 

Valansiya : 8 (Radyo) 1367 
tonl uk bir Norveç vapuru asiler ta· 
rafından Cebclüttarıkta durdurul · 
muş ve tevkif tdi lerek limana g ötü
rülmüştür . 

mı şiar. 

Fakat bir kaç gün sonra ayni 
gec~de Sicilyada ve Koleyerbada 
müthiş bir hareketi arz olduğu ve 
Mesime şehrinin bir yığın enkaz ha· 
!ine geldiği anlaşılmıştır. 

Siz ne dersiniz buna?. 

Rokfell ::! rden Zengin 

Dünyada insanlar. dünyanın en 
fakir adamını hiç bir zaman düşünü, 
aramalar. Daima zengin bulmak ni

yetindedirler . 

Bir Amerika gazetesi, Cihanın 
en zengin adamının ne Avrupa ne 
de Amerikada olmadığını, fakat Ja· 
ponyadaBaron Miçı o isminde bir 
fabrikatör olduğunu iddia etmek· 
tedir. 

Rokfeller buna ne der? dersi· Paris : 8 (Radyo) - Almanya, 
lngil iz ve Fransız notasına hala ce 
vap vermedi . Mamafih bu gece ve 
~a rın cev.ı'ıın gelmesi beklenmek · 
ted ir. 

, niz 1 

Bu cevabın 3 maddeden ibaret 
olduğu haber alınınüktadır . 

Ni- Ta 

nı[iessır c.! ıı ak ve aynı zamanda 1 Leningraddaki Sovye ller birligi 1 

daha lezzetli olarak yaban i gü l. 1 vitaminler tetkiki ensti tüsü, halen i R b 
d 1 k J . b. . . "C . I omanya aş ve· eıı a ıııı.ıa ta ır. ımismer ır surette vı tanıın ,, nın 

Almanların müh 
leti bitti 

Memleket d:ıhilind.ki bir çok suni bir tarzda imali hususunda en· 1 kili Ankara ya 
karame!~ ve lıo.ıbon fa brikala n , tercsan tecrübelerde bulunmak tadır. ' 

vitaminli karanıele ve bonbon ima· Bu lecrübder tam surette ınüsbet i geliyor 
!ine başlaıııı;:ı . nriiceler verirse deği l yalnı z Sov. 

Vita.niıı "C , niıı i stihs:ıli n i f.ız-: yeller birliğ i için fakat aynı za
lalaştırınak üzere , Lcrıingra ldd : manda bütün dün) a i ç; ıı çok geniş 
bir ve Moskova civarında Şolkovada ve insani bir faaliyet sahası açılmış 
bir , iki fabrika bunun için ta· 1 olacaktır. 

Bclgrat : 8 (Radyo) - Roman
ya Baş ~ ekil i pek yak ında Ankara. 

ya gidet ek ve s ı)asi temaslarda 
! bulunacaktır. 

Berlin : 8 (Radyo) - Almanya 
nın ispanyaya verdiği mühlet bit 
miştir . 

Eğer im gün lspanyollar 
gemisini ve mühimmabnı iade et 
mezlerse oradaki Alman bahriy • 
l > panyanın iki geni ini zapt edecek 

t ir . 
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~amyam olan güzel be 
yaz bir kadın 

·~--..şi ormaJlların çok korkunç ürper 
tici hakiki bir hikayesi 

TUrlc aözü 

Hatay Davası nihayet hal 
safhasına Girdi 

. Ormanda yanan ateş mi onu çek· sıl olamamıştı . Kendisi yirmi bir ya· 
ınııti ? Yoksa kan delisi olmuş yer- şına geldiji zaman babası, bir ara, 1 
lilerin sadası mı bilinmez . onu evladlıktan tard daetmke~ gibi bir . 

leroy, ihtiyatla bir adım daha tehditte bulunmuşsa ar etme· 
Bütün Türk teklifleri Üzerinde 

Fransa görüşmeğe razı Y:ıld&ftı . Yükselen alevlerin arasın· mişti , 
da siyah vücutlar görülüyordu . Fakat arbk vaziyet tahammül 

Dans edenlerin etrafına bir hal edilemiyecek bir hal almıştı, Hele 
ka halinde yirmi yerli oturmuş; ya- bir müddet sonra ikinci bir gayri 
rı çiy bir eti hayyan vahşetile par meşru çocuk sahibi olunca, kendi· 
çabyor, yiyorlardı . sini evdeıı koğmuşlar ve istediği ye-

Mütemadiyen sahne değişiyor· re gitmekte serbest bırakılmıştır . 
du. Birdenbire yerlil,rden biri bir Macara hayatına doğru 
çljLk kopardı . Onun ardından di- Kadın serbest kalınca istediji 
ter Yerliler haykırdılar. Fakat bun- yere gitmekten çekinmedi . 
ların içinden birtanesinin sesi daha ı Bir kaç ay delice yaşadıktan 
ltea&cin ve kuvvetli geliyordu • . ı sonra Fransız asılzadelerinden birile 

leroy, bu keskin ve kuvvetlı sevişip evlendi . 
lelin, açık renk derili yerliden gel- Fakat albay s<>nra feliket baş 
ditine emindi . gösterdi • Fransız asılzadesi evlen-

B ey az derili vahşi dikten sonra ne mal olduğunu mey-
" Leroy, elindeki rüvelverin kab· dana koymuş 1 ngiliz kadını isyan et-
laaını daha sıkı tutarak yavaş ya· mişti • Hele Fransız asılzad~i lngi· 
~ halkaya doğru yaklaştı • O ka liz kansına dayak atmaya başlayın· 
dar ki .. Başım kaldına görecek- ca, iş son haddine varmıştı 
lerdi . Bir gece İngiliz kacbnı, asılaade 

On saniye kadar yerlilerin teş- kocasından kamçı ile dayak yemifti. 
kil ettiti daireye bakdı sonra bir· Ertesi sabah, kocasını dalı\ yatakta 
denbire ürkerek ve hafifçe gerili- iken beş dakika kadar gülümseye-
Yere Burdu • rek seyretti • Sonra onun sol gözü-

Açık renk derili yerlinin bir ka- ne çuvaldız büyüklüğünde bir şap-
dın oldutumJ görmüştü . Ye bu ka- ka iğnesini batırdı. 
<Lnın yediti et , hemen insan etine 

1 MemJeketten memlekete 
~n~~~u. 1 k 

Kadın aranıyor açış 
n.__ - L 1.1 . fi . 1 Bu cinayeti müteakip, bir erkek 
vrı gun aonra eroy, yer ı erın şe nın kıl . k 
otu d ğ k"" 'tt" e·· .. k" ı·· 1 ığına gırere memleketten memle-

r u u oye gı ı . ulun oyu· k k b 1 B' "b" 
ler bu beyaz adamı görmek için top- t~tl: a~mk~!a aşlı amışdtı . ıtta ı 
lan-lardı Bu 1 "çind .1.! 1.: 1 ur u muş ı .. ta rast yor u . ı • .....,. • n ann ı en llU 1U· K d" . . amakt I · Le fi ed L_ı . en ısmı ar a o an za. 
fi roya şe o ner e nwunabıle- Lta t k'l"t d .ıı..n. 1 
~ . _ I eli 111 eş ı a ı a a6 .... , onun 1 
-a•nı soy e · fmd · • ki dı 

Ş fi k 1 b · d" ı. I . . k" onun etra a gıttiltçc sı aştır . 
e n u u eaı; ı6er erının ın- Zab b" Af "k d 

d bi bü. "k 'ki li alı ıta, onu CGnu ı n a a ya· 

1 
en raz yu ve ı yer tar n· k 1 . 

da h f edT d a ıyacağıru zannedıyordu . Fakat 
n mu a aza 1 ıyor . u ·. 

1 
kadın oradan da kurtuldu ve Orta 1 

Yerliler önce kendılerıne müma- 1 Afrı"kan ·· k"" ı K ı . ın ucra mev n o an ana -
naat etmek istedilerse de Leroy bır lada 

0 
·· ·· 

.. ...ı.. "-··--- • • • n sene sonra onu gormuş· 
~ ""'""9Wlllardan sonra ıçcn gı- tür . 
tebiJdi . Bundan sonraki süaline pek O d b l k 
hay t · . b' ld rman a aygın ı re vena ır şey o u : 

~- ·------~~ 

Cenup hududuna asker sevk etmediğimiz 
Fransa tarafından anlaşıldı 

• 
Paris: 8 (Radyo) - Siyasi mahafilde Türkiyenin ce-

nup hududuna asker sevk ettiği teeyüt etmedi. Türkiyenin 
Paris sefiri Fransa hariciye nazınle iki saat görüşmüştür• 
Müzakere mucibi memnuniyet şekilde cereyan etmiştir. 

Türkiye ile Fransa Akvam Cemiyeti ikinci celsesinin 
tehir edilmesi hususunda uyuşmuşlardır. Türkiye Akvam 

Cemiyetine y~ni bir teklif verecektir. 
İskenderun-Antakya livasına is'iklal verilmesi, Suriye 

Lubnan ve İskenderun hükumeterinden mürekkep bir 
konfederasyon teşkili ve bunun müştereken Türkiye ve 
Fransa iımamı altında idare edilmesi bu teklifin esasıdır. 

Ankara : 8 (A.A) - Anadolu ajansının mevsuk menbadan haber al· 
dığına göre dün Fransa Hirciye müsteşan M. Vianof Paris büyük elçimiz 
Suat Davazı davet ederek uzun bir mülakatta bulunmuştur. Çok dostane 
bir şekilde cereyan eden görüşme esnasında M. Vienof istirahattan dön
mesi yaklaşan başvekil M. Blumrın sancak meselesindt! her iki tarafı tat
min edebilecek çareı tesviyeyi telkin için Fransa hariciye nazaretince 
hazırlanan proje ile hükiimetimizden de taklifimizin daha etraflı bir ifa
desini muhtevi olarak istediği projeyi bizzat tetkik edeceğini beyan ve 
Tevfik Rüştü Arasa M. Blumun bu hususta vakubulan vadını teyit etmiş· 
tir. HükUınetimiz tarafından verilecek proje hariciye vekaletince hazırlan
mış olup Parise gönderilmek üzredir. 

Filistin tahkik heyeti kalıyor 

Arap komitesiyle temas edecektir 

Kudüs : 8 (Radyo ) - Tahkik komisyonu pazartesi günü işlerine ni· 
hayet verip Londraya avdet edecektir . Lakin Hicaz ve Irak emirlerinin 
tavassutiyle Fılistin yüksek arap komit~i komisyonile temasa geçmeji 
kabul ettiğinden onlarlagörüşmek için hareketini tehir edecektir 

Kulübenin çamurdan yapdmış 
bir kısmından bir kadın belirdi . Lo· 
toy, bu kadının, vahşilerin bayram 
IÜGiinde halka içerisinde bulunup 
~~esle birlikte haykıran beyaz de 
rılı kadın olduğunu hatırlamışll . 
L . Kadın, Leroyun önünde kararsız 

Kadın ormanda tamamen kayb· ı 
olduktan sonra , birlğece : eni konu 

~or~n düşmüş ve ~e~disini otlar ediliyordu . Bu muayene ~snasında 
uzennde bırakıvenruştı • Uyandığı çocuklar bağırırsa içerisinde şeytan 
za~a_n ~trafında garip b~.r takım ses· bulunduğu anlaşılı~or ve kesilmesi 
lc:r ışıtti ve tanımadığı yuzlerle kar 1 lazımgeliyordu . 
şılaşb · j Maceraperest lngiliz kadını Ceyn 

Sovyetler birliğinde hay
van Üretimi 

Sovyetler Birliğinde bayvan üre 
timi s neden seneye muvaffakıyet 
üzerine muvaffakiyet kazanmakta
dır. 

uır halde durdu . 
F l.eroy. kadına yavaş perdeden 

Açlıktan bitan bir hale gelmiş bu korkanç ayine ancak beş senede 
olduğu için y~ım istedi_ · . alışabildi . Sonra birdenbire içerisin· 

1 Z&5 il &su 222 

Asri • 
sıne 

9 ikinci kanun cumartesi akşamından itibi 
iki emsalsız film birden 

, -1-

Villi Friç ve Kate de Naginin 
Temsili 

Gönül istediğine G · __ 
GÖNÜL ISTEDIGINE GiDER : On sekiz yqında genç bir ·- 1i 

aşkım terennüm eder. 
GÖNÜL ISTEDIGINE GiDER : Yirmi beş yaşında evli bir 

ıönül macaralanru göatem 
GÖNÜL 1STEDIGINE GiDER : Aşk, neşe, muzik ve eti~ filiDklr, 

-2-
Tim Mccoy 

Tarafından temsil edilen 

Cehennem Motosiklet Polisi 
•• .~k, _heyecan, merakaver sergJzqt filmi 

Bu gun gunduz tam ikide matine iki film birdi 

Volga Ateşler içinde 

(TARZ AN 
Maymunlar arasında 

7704 

Tan • 
sıneması 

Bu akşam 
Kurtuluş bayramımız şerefine 

Jül verenin müthiş romanı 

Mişel Strogof 
Asırlann ateıini söndüremedifl bir 

kahramanlığın menkabesidir. 

Mişel Strogof 
Kazak ve Tatar harbini en müthiş bir şekikJe\canJanc:lınn bir f&heaerclr. 

Mişel Strogof 
da yegina vazife himı~t etmek,. yegane hedef hizmet etmek YeriPe 

hır qka hizmet etmektir. 

Mişel Strogof 
Mevsimin en büyük bir filmiclir. 

Dikkat: yerlerin erkenden temin edilmesi rica olunur. Bu tabeaer 
bugün 2,30 matinesinden itibaren görebilirsiniz. 

PEK YAKINDA: 

HARRY BAUR'ın temsilinde büyük bir kudret 
gösterditi bir harika daha 

Taras Bulba 

ı 

ranaızea olarak konuıtu • Kadın 
anlamıyordu . Sonra lngilizce ko· 
nuıtu . Kadırun yüzünde bir tebcs
IÜın belirdi • Ve araştıncı bakışlar
ı. dolu gözlerile Loroya doğru ba

Fakat onun ınce ve tız sesı ka_r· de bir şey değişmiş gibi oldu. Ken· 
ıısm,da yerliler ürkerek '-ıfçtılar. Bır disinin de bu yamyam ayininden hoş 
m•jddet sonra a~k bayı~~ış ola- !andığını gördü . Nihayet kendisi de 

Son sene zarfında Sovyetler Bir ----------- ·-···-----•7.;6.;.9,:.1..;. __ ..;.._; 
liğindeki at adedi yüzde 4, 7 , öküz 

lcaralc : 
- Eved, dedi . lngiltercden bu 

'•Ya geldim • 

Şefin memnuniyeti 
Yerlilerin şefi, karısile bir ziya· 

retçinin bu kadar kolayblcla konu 
~bilmelerinden büyük memnuriiyet 
roatermiıti • 

bi ~u. sı~ada Lorey, kadımn ne gi-
bır ıçbmai mevkii oldu1r11nu nx.. rendj Şc gu vg 

• fin altına kansıydı . 
lcaidl.orB!, köyde bir hafta kadar 
L- _. 

1 
• ha llliiddet zarfında beyaz 

~nı :rli ıördü . 
Bayaz lcad- . . . C 

hı.. .. 1. ... ısmınm eyn oldu· 
soy ıyordu. 

Ve iıte şu hi'-~ . 
tı : qyeyı anlatmış -

· Fena kız 
Daha bir çocukken bu 

İçerisinde >'•nan garip kız~ğız: 
ri 1 tu emellcnn esı -O mUf • 

Annesi, babası mu·· bb" . ' re ıyesı. 
mektep hocası muhtelif zarn 1 d 
kendisini tabii ve sakin bır ~ a:~ 
llııtırm~ istemişse de bir fa~ ha· 

cak · Tekrar k neline geldıği zaman dini bır gece yar1S1 ziyafetinde insan 
~~ka yerlileri: birinin kulübe- etini yemeye başlamıştı . 
sın e yatbBğını g •

1
·,..h Yamyamlıktan zevk 

eyaz ı a e 1 
E 1.. 1·1er b' ll"h .. a ıyor vve a yer ı ona ır a e go-

8 
.. . 

·ı bakbl n __ .__ b. d'" d u ayınler senede iki defa yapı-
zı e ar • ~IUI ır unya an I d 
gelmiş sanıyorlardı . Fakat günden ıyor u · .. . . . 

.. bu t 1 ·ı · k Evvela butün vahşiler kendile-gune maceraperes ngı ız a- . . 
d K ll "d t t b" ti . rını kızdırıyorlar sonra insan etini ye. m, ana anın a e ve ı a ıa erme . . . 

1 
d 

1 t ğ b t .. A .. . . I meğe gırışıyor ar ı . 
a ış ı ı ve '" un vrupaı ıtıyat arı· [ 
nı terkettiği zaman, onun da kendi- Seyyah Lorey. Ceyn ile karşılaş. 
1 · "b" f · b" · ld ğu .. tığı zaman, Ceyn vahşi hayata ta-en gı ı anı ır ınsan o u nu gor- al 
d··ı mamen aşmıştı . 

u er. I 
lngiliz kadııunın vahşilerin iba· ,Yamyam. _ayinlerine ,hususi bir 

d · b 1 ·1k • · 1. k" neş e ve ıçerısınde müdhiş bir ihti· etme ve ayram arma ı • ış ıra ı . 
f t. d" Çü k"' h t 1 ras yanarak gırdiğini söyliyordu . ena ne ıce ver ı . n u as a o · O 

ldukça tanınmış bir Fransız 
muştu . 

Mesela bu vahşiler, dokuz ya
şında bir çocuğu, İngiliz kadınııun 
gözü önünde öldürmüş, pişirmiş ve 
yemişlerdi . Kendirsi on yaşına gir 
meden evvel annesi ölen her hangi 
kız çocuğu böyle vahşiyane bir dini 
iyinin kurban oluyordu . 

içlerinde şeytan bulunan 
lar yeniliyor 

seyyahı olan Lorey, bu kadının ha
yatına dair bir takım rıotlarla geri· 
ye dönmüştür . 

Beyaz derili yamyam hakkında 
bir kitap yazmağı düşünüyordu . 
Sonra birdenbire öldü . Fakat ye
ğeni onun yazmak istediği kitabın 

müsveddelerini hazırlamış olduğunu 
görmüştü . Şimdi bunları toplıyor . 
Yakında bir kitap yapacak . Her 

Küçük yavrular, evveli derileri- halde pek meraklı bir kitap ola· 
ne ipe batırılmak suretile muayene cakbr . 

inek adedi yüzde 14,8 koyun adedi 
yüzde 20, 1 ve domuz adedi ise yüz 

1 
de 34,8 r:sbetinde bir fazlalık gös· 
termiştir . 

Hayvan yetiştirmekle maruf ba· 
ZJ Cümhuriyetler bu vadide bilhassa 
iyi neticeler almışlardır . Bu meyan. 
da Kazakıstanda boynuzlu hayvau 
adedi yüzde 22, 1, at mikdarı yüzde 
14 ve koyun keçi mikdan ise yüzde 
25,5 nisbetinde artmıştır . 

1 
Son seneler zarfında ıı')()vyetler 1 

Birliğinde domuz üretimi şayaıu 1 
kayd bir ilerleyiş göstermiştir . Çar I 
lık Rusyasında domuz adedi 20,100· 
000 idi , halbuki bugün Sovyetler 
Birliğinde ise 30,400,000 domuz 
vardır . 

Kolkhozculukta her kolhozcuya 
inek tevzii işi ~uvaffakiyetle başa· 
rılmaktatlır . Son iki buçuk sene zar. 
unda kolkhozculara 3 milyon 200 
bin inek ve dişi at verilmiş ve bu 
hayvanlar bu ane kadar inek ve ata 
malik olmıyan köylüye tevzi edil
mi~tir . Bu sene zarfında ise aynı 

suretle atsız ineksiz kolkhozcu köy· 
lüye 2 milyon 700 bin kadar hay· 

yen yen:d ! D d ıgıtı la::ıktır • 

BELEDİYE İLANLARI 
. . Alelumum sınai müessese ve fab'rikalann makine, motor, 1ca,. OClk,. 
ı~bı.~ ve ~acalannın hini tesisi ve iraşalannda oldutu aibi .,.. her 
turlu t~~ıl _ ve tadillerinde muntazaman ve muttariden fenni _.. 
yenelenru~ ıcrası ?elediyelerin ~n. mühim vazifei cümlesinden ol~ 
g~rek yenıden te....aaat yapmak ıstıyenlerin , gerekse mevcut telilabn t. 
dil ve tebdil etmek arzu eden fabrika ve müeüese sabi ı · · ilk -
belediyeye müracaatları lüzumu ilin olunur . p erum aece 

9-13 nm 

D. Demiryolları Adan iıletmesindea: 
. Adana deposuna bir sene zarfında gelecek tMminen yirmi bia toli 

mıkdanndaki maden kömürünün vaplardan tabliye ve litifi İfİ Lir 
için müteahhide verilmek üzere açık artırmaya konullDUfl*r • 

Eksiltme 12 1 37 Salı günü saat 10 da Adana ifletme 
binasında yapılacaktır. 

Şarbıamesi iıletme Cer Batmüfettişlilinde becliıftit ~. 
Talip olanlann 2490 numaralı kanunda yuMi Ellik 'ft 

nesine yabnlmıİ 150 lira muvakkat teminatm makbuzu wya 
banka teminat mektubu ile gününde eksiltmede bulmımaWi'r • 

7673 ~ş-..... ~I 

1 



miiilür Ü• 1 ban tapu müdirlü-J 
iGDden • 

~k~tmıllıiJndoiul 
su Cal,'tm veraeai , babll yol, poy
razı Kara Musa tarlam , kıblai Ke
rim. otlu t4ehmed ve Maa otlu Ya· 
,hi ile vrlli bit kıt.da 2S A6ııa 
tarlaya Aclammn Zıblcıa köyünden 
Gök Mutaf• otlu Kötü Abined 
ceddinclen inhW etmek ~ 
ıenetsiz tuarrufunda iken vefabyla 
veıeseleri tanfmdan Tapuya npb 
talep eclilmelte oldupndan illa p 
nünden itibaren on gün IOllfa ma
hallen kqif ve tabldicat yapılac:atm
dan bu tarlada alikua olanlam ta
yin olamm miiclclet wfmcle ellerin
de mevaat vaiblariyle birlikte Ta
pu müdürlüi .. milacaatfarr krtif 
günü ibraz edecekleri veai~le 
beraber hazlr buhmmalan iliır olu-
ım. 7700 

Sablık veya kiralık çiflik 

7695 Toprakble iatalyomma OD da-
kika mwfede (2000) dönümii lllM 
çiflik lllbhk veya kirahbr • latddi· 
lerila Adamda Seylam ~ bir 
.....,.,. m6raeaatlan. 

7701 1-2 

Vilayet Makamı~dan 

yban Evkaf üdürlüğ··nden: 

Mu....._ 
Kıymeti 

ı.u. 
150 
30 
so 

120 
400 

450 
350 
200 
300 
300 
250 
500 
l5D 
1$Q/ 
250' 
600 
150 

Kap No. 

229 
o 

S7 
10 
40 

ıs 

3~ 
267 
27 
25 

~SA ,1 
:,11 

lA 
ııs 
68 
76 

24/258 
2'l3 

Nev'i Mahalleli Sakatı 

Hane P ... Nabi 
Ana • • 
• • • 
• .. .. 

Hme ~--.. 

.. 

•• 
• • .. 
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