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GÜNDELİK SlY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 
Telefon : 17 - ADANA: 

Tevkif 
etmeğe 

edilen demirgOmleklileri tahliye 
başladılar 

--==----------~ 
liatay köylerinde tahrik ve prol?a
ganda siyaseti devam etmektedır 

------· 
• 

Vekiller heyeti 

Dün lnönünün başkan
lığında toplandı 

Ankara : 11 ( Radyo ) - icra 
vekilleri heyeti Baş vekil ismet in 
Önünün riyasetinde toplanarak muh 
telif i~ler üzerinde müzakerelerde 
bulunmujtur. 

Çukurovaı ı lara 

~çık MektuPI 
Her milli davanın başanlmasında· 

inkılap çocuklarma, büyük Türk ih: 
tilAlinin manidar ve eşsiz insanlarına 
has ruh ataklığını.. milli şuuru dai
ma yükseltmesini bildin. 

Ha taydaki y enigün gazetesı 
yakında intişara başlıyacak 1 

lMotörlü ltalyan 
1 ispanyada 

kıtaları , 

Çukurovalı; seni tarihlerle anlat
mağa lüzum yoktur. Ankaradan her 
gelen işaretin; en büyük şefimizden 
yükselditini de çok iyi bilirsin. Ve 
Atamızın emirlerini yerine getirirken 
hiç bir dinin, hiç bir tannnın abid
lerine verdiQ"i tükenmez bir hutul~ 
derin ve büyük bir huzurla çalıtırsın. 
Böyle çalışmalar karşısında muvaffa
kiyct; bir somnambül gibi ve çok 
çabuk, o emrin ihtiva ettiAi büyük 
manaların kapılarında hiç bir gecik
me kaydetmeden görünür. çarpışıyor 

1 --------------------------
: Hiikiımetçilerin rücatleri tevali ediyor 

işte, bugünlerde, yine o büyük 
işaretin çok sayın şefimiz Bay Şükrü 
Kaya ile tayin ve tesbit ettiAi tarihi 
bir hakikatin tamamen ve kati suret• 
te aydınlanması saadetine varmıt 

bulunuyoruz. 

A.ntak b" 
ti llliıd Ya : 11 ( Hususi muha ı· 
halli h~~) - Bir müddet evvel ma· 
llıened·ı 4urnet tarafından neşriyattan 

rıda i~t Y enigün gazetesi pek ya· 
G ışara başlıyacakbr. 

azete d 
Yenii ·· Yasa yapılmcıya ka ar 
Hata un adile ve bilahare .. Yeni 

Antakya : 11 ( Radyo ) - Bütün 1 

k.. )erde vatanileri propaganda ha
~y ti n· büyük mikyasta devam 

re !e e 
etmektedirler. ~ . 

A takya: t 1 ( Hususı muhabı· 
. . ~en ) - Vatanilerin taşkınlık· 
nmız k" lk" ları 0 dereceye varmıştır ı evve ı 

g~ce Halepteki büyük bir gazinoya 
hücum ederek lstanbul Radyosunun 
verdiği Arapça neşriyab dinliyen 
halkı bundan menetmek istemişler 
ve gazinonun Radyosunu kırmışlar 
dır. işe polis kanşmış hadisenin önii 
alınmıştır . 

Y 'I ." adile çıkacaktır 
erugü H . 

olacakt n atay partisinin organı 
Ga ır. 

nişlct~i~enin sahipleri teşkilatı ge
lctınek •n?en büyük bir daireye nak-

Montrö ve Almanya 
li tedırler . 

rün alep : 11 ( Radyo ) - Bir kaç 
evvel ) 1 cvkif . Yo suzluklarından do ayı 

"Lozanda imzası bulunmayau ve Akdeniz devleti olma 
yan Almanyanın boğazlar rejimiyle ne alakası olur,, _____ ,._ .. .,.__ 

ir k edılen demir gömleklilerden 
ısınını . . d"ld· ~. aber .n gızlıce tahliye e ı ıgı 

Verılınektedir . 

Almeııyanın aon günler.de 

t 
.. muahedesi hakkında ıh· 

Mon ro 

iiyük ve milli birdivi
nıızın halli yolunda 

ehrimizde de ·k· b.. ··k hars ı ı uyu ko-

• • 
mıtesı teşkil olundu 

ilay - ·ı hemşehrilerimiz 
et ve kaza komitelerine seçı en 

lll~sırlardanberi Çukurovada,Türk 
ıası iç· d Id .. 

lla dili ~n. e yaşadıkları ha e oz 
iişij erını kaybetmek derkesine 
'yet~ karışık ve muharref bir ma
na at Arap dili konuşmak itiya
rsl rnış olan Eti Türklerinin milli 

arına k 
ili k ovuşması ve yalnız ana 

onuşan b·· .. k .. 
edenA . ~yu Türk kütlesımn 

ı ve ıçtıın A k 
lme · · · aı seviyesine yü • 

Si lÇtn · d" d şım ıye kadar mmtı · 
7ız a yol almış bir cereyan ve 

.. ıyet mevcuttu.Bu mesainin daha 
sbet ve verimli bir şekle soku'

asını ve bu çok yüksek ve milli 
~Yenin süratle elde edilmesini te· 

111 tnaksadi!e bir organizasyoi'la Jü. 
lılll .. . . d h gorülmüş ve bunun ıç n e 

~rs komiteleri ) teşkiline karar 
Ctıl · ınış olduğunu daha evvelce yaz· 
•~tık. Dün parti il; önkurulu tara
n an bu heyetler seçilmiştir . 

I Mersinde olduğu gibi Parti ve 
a~ kcvimizin muzaheretlerile Ada· 

a da hir ( Vilayet Komitesi ) ve 

: tde [ Kaza komitesi ] teşkil olun· 
Ş Ur 

Bu .komitelerin bürosu Parti bi- 1 

nasında olacak ve derhal faaliyete 

başlayacaklardır · . 
Vilayet Komite~ine seçıle~ler .. : 

Mehmet Fuad Dıblen,Fahrı Ugur· 

)u, lsmail Safa Özler , Belediye Re· 
. . Turhan Cemal Beriker, Nevzad 

~üven, Emin Semre Dolunay, Dok 

tor Bahri Erkan . . . 
Merkez kaza komıtesme seçi· 

lenler : 
Bay lsı Şakir fabrikacı. , Bay 

Ragıp Sepici çif çi, Bay ls.maıl Hakkı 
doktor, Bay Mürşit fabnkacı , Bay 
Sc>lih Zeki Buğday tüccarı , Bay Is· 
ınailBurdur , Bay Basri Arsoy ecza· 
cı , Bay Naci Güvercin tuhafiyeci , 

Bay Süleyman Fikri Ôzerdil manifa· 
turacı , Boıy Kasım Ener çifçi , Bay 
Abdurrahim Buğa tüccar , Bay P b· 

durrahim Kartumoğlu , Bay Tahir 
pamukçu çif .;i , Bay Yunus Kazım 
kültür direktörü , Bay Salim Serçe 
doktor , Bay Ziya Kurttepeli manifa

turacı , Bay fsmail Hakkı diş dok· 
toru , Bay Macit Güçlü avukat , 

Bay Abit Muhtaroğlu , Bay Kerim 

Uluscu Türk , Bay Mustafa Rifıt 

tirezf keyrdler ircri s0rUld06üne 
dair ortaya çıkan ••11ıaıer - ki 
yeplığımız tahkikette esh olme
dıOı anletılmıtbr - hakkında 
yazdıOı bir makalede lngilizce 
Grea Sritein anathe East dergi
si diyor ki: 

Türicler milli düşmanlarına kkrşı 
harbedetken yalnız kendi varlıkla
rını ve gök yüzünden gelmiş önder
leri Ata türkü keşfetmekle kalma· 
mışlar, aynı zamanda eski düşman
ları arasında yeni dostlar bulmuş
lardı. Bunlar bilhassa, Susya ile 
Frensa idi. Bir buhran zamanında 1 

doğmuş olan bu dostluklar, vakit ı 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Piyango 
Tayyare piyangosunun dünkü 

çekilişinde büyük iramiyeler şu nume· 
rolara isabet etmiştir. 

Lira Numero 

12,000 5296 
10·000 37680 
3,000 26600 
1,000 26762 
1,000 34380 

Gülek kimyager , Bay Kamil eski 
Defterdar , Bay Cevat Diblen , Bay 
Mustafa Zihni pamuk tüccarı , Bay 
Bilal Şaban kozacı , Bay Süleyman 

Kirmen çifçi , Bay Ziya Akverdi 
mühendis , Bay Vehbi Necip çifçi , 

Bay Mahmut Barlas gazeteci ( Yeni 

Adana ) , Bay Yalman Yalgın Müze 

müdürü , Bay Nuh Naci Yazgan 

fabrikatör . 

ispanyol ihtilalinin 
hiyet aldığı 

Talamanka : 11 
(Radyo) - Asiler 
üç kilometre ge. 
niflikte bir cephe· 
de ilerleınektedir. 

ler • 
Talamanka : 11 

(Radyo) - Pazar· 
tesa ~ 
ri Franko kuvvet
lerinin taarruzları 

hali devam ediyor. 
Piyade kıtaları mev 
kilerini terketmişler 
dir. 

Havalar iyi git
mektedir . 

Hükumetçiler üç 
cephede de püs
kürtülmü~.lerdir. 

çok bc.şka 
görülüyor 

bir ma Çukurovalıyı terkip eden Arap
ça konuşan ve yalnız ana dille konu
şan Türkler; görüyoruz ki yüzünüz 
gülüyor ve artık gözlerinizde milli 
bir yaranın geniş ve elim ıztırabı 

yok. Büyük kararla yarat; hiç bir su· 
retle, en küçük nüks ihtimalı olmıyan 

ve hiç bir parazit kabul etmiyen 
kati bir kapanışla kapanmıotır. Bun
dan şüphe edecek tek bir kötrüm 
ruhun bulunabileceğini farz bile ede
meyiz! 

Vicdan emniyetinin ve büyük in
kılapçı partimizin tarihlerde ve ruh
larda yaptıfı Sondaj ameliyesinin var
dıts netice; bir Türk kütlesine; mil-

1 letin pyri m~s'ullar haleti ruhiyesl 

1 

ni taşıyanlar elinde bulundutu devir-
. )erin yapıştırdığı "Fellahlık,, ve "Arap
.tık,, gibi ırkiyete, en mukaddes has 
olan milliyete yapıştırılan çirkin ve 
affedilmez yaftayı yırtmış . ve yak· 
mıştır. 

Arapcada konuşan Türklerin yal
nız köylerde bulunanlarına .. Şehirden 

T alamanka ; 11 
(Radyo) - Astov 
ya cephes"nde ya. 
pılan hükumet ta 
arruzları akim kal · 
mıştır. 

Bir hafta içinde 
hükumet ku /vetl .. ri 

Oııi,.ılı r·p~·~in• yrılı 111 l1iı· ırnhi)ed" halk cephe•len 
y11ralılıırı la§ımuA lıı nwşgul 

. şehir hd) atından uzakta yaşıyanlarına 
- o da tamamen değil - inhisar 
eden dil aykırılığı için kültür mües
seselerinin kül halinde, ideal halinde 
kaynağı olan Halkevleri; sosyal ka
nunlardan b:ışlıyarak, kültür sınırla
rını genişleterek Çukurovalıların müş
terek rnhunu ve maşerf vicdanını 

taşıyacak olan bir teşkilatla, yakın 
yıllar içinde bu aykırılığı da ortadan 
kaldır11caktır. 

Bu işi, Çukur Ova:bünyesini ehem-
ı Mc.drid : l 1 (Radyo) _ Dün Ba miyetle alakadar eden bu kültürel 

ve milli c~ryanı idare edeceklerin· 
merkezin yüksek vicdan, yüksek ah: 
laka ve yüksek bilgili ve imanlarını 

General lano 

17 mevzi işgal etmişlerdir . 
Talamanka : 11 (Radyo) - Mad 

rid üzerinde F ranko hava kuvvetleri 
beyannameler atmış ve halka teslim 
olmalarım teklif etmiştir . ,. 

içeride 

Meşum Villa 
(Hikaye) 

Şarktan Röportajlar 

, 

da~ada yakalanan dört ltalyan ifade· 
lermde şunları demişlerdir : 1 

-Şimdilik cephenin ön hatlarında 
ı 4000 ltalyan çalışıyor , bunların 
başında General Kune bulunmak.ta. 
dır. 

Bu dört ltalyanın iizerleri aranın · 1 

ca; cepl• rin<len, ltalyanca cephane 
alına emirleri çıkmıştır . 

Kadıks : 11 (Radyo) - Üç hal· 
yan vapuru dün sabah Kadiks sahil
lerine 8000 den fazla asker çıkar· 
mıştır . 

Paris : 1 1 (Radyo) - ispanya 
telgraflarına göre; hükiimetçiler mo. 
törlü ltalyan kıtaları karşısında rü 
cat etmişler fakat cepheleri bozul· 

- Gerisi ikinci sahifede _ 

tesmil ederek yürütecekleri, yapacak
ları muhakkaktır, katidir. 

Çukur _?v.~da Fellah yoktur, Arap 
yoktur .. Buyt.k partimizin altı 

d 
. . ana 

um esını .ruh ve kafa hamleleriyle 
hazım etmış Cumhuriyetci mili' t . 
h lk ı· ·k d ı ' ıye cı, 

a cı, aı. '. ~v etci, sınıfsız ve imti-
y~zsız, aynı mılli hassasiyet ve as~-
bıyetle kaynaşık şuurlu k 
b

. T" ve ye pare 
ır urk camiası vard ır. 

Bu gün, "Fellah,, kelimesini du-
daklarına rret". k 

6 11 ece ve bunun çok 
a.ğır' çok mesuliyetli bir milli ve ta
rıh~ .... 1 curum olduğunu bilme} ecek bir 
tek vatandaş olmadığını emniyeti-=' 
tam bir itminanla haykırabiliriz. 

Bürhan Sadık Yalçın 

Son dakika 
[ Amerikada grevler büyüdü 

Nevyork : 11 ( Radyo ) - Sikagoda ve bütün mıntıkalarda rrevler te
~all etmekte .~e gittikçe büyümektedir. 40,000 kadın işçi de rrev ilin etmiftlr· 

eneral Motor ve Şcvrole fabrikaları kapanmak üzeredir. 

Türkkuşu bayramı bir hafta sonraya kaldı 

Ankara: 11 ( Hususi ) - Pazar günü yapılacak olan TürkkUfU bayra111ı 
bu hafta yapılmıyacaktır " Bir hafla sonra yapılacaktır . 
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Uzak şarktan Reportajlar 

Japon 
r~ş~e~h~i-~r!!!!J!l!'lllh~a .... ~;-.-b ~ ..... r -, e-r--i l ~----A 
'----------------------------------·--------------' 

işçisi 
Satlık yana Nasıl ve kaç kuruşa yaşar? 

Japonya, bugün, dün· 

yanın en kuvvetli mem. 
leketlerinden birisidir . 

]aponyada iş ücretınin ucuz olması yalnız ışçı
rıın kanaatkıir yaşamasından d,.ğil , r ynı zamanda 
]aponyada hayatın çok ııcıız olmaoından ileri gfl· 

Donanmasında 301 par mektedır. Tusat'nır edin ki bır aylık elektrik ancak 
ça gemi vardır ki bun· kırk kırk beş kuruş tutmaktadır . 

._ ____ Yazan : Ver Redman ____ ,. 

Sedler 
İnşaat devam 

etmektedir !arın t o n a j mecmuu 
1, 138250 ton tutmaktadır . Ordusu 
sulh zamanında 250,000 kişidir. Ve 
bunun üç misli talim görmüş yedek 
askerleri vardır . 

Hava kuvveti , ordu ve donan· 
maya bağlı muhtelif ünitelerden te 
rekküp etmektedir . Deniz tayyare· 
!erinde ise 11000 tayyare ve 14,000 
kişi vardır . 

Hiç bir askeri müessese , arka· 
sında bir endüstri bünyesi bulunma
dıkça tesirli sayılamaz . Japonlar 
bu bünytye de maliktirler . Bugün· 
kü günde bütün Japon zırhlıları ve 
bütün ordu makineleri Japonyada 
yapılmaktadır . 

Ham maddelere gelince zırhlı 

inşaatı için lazım gelen maddelerin 
yüzde 95 i memleket içinde bulun
maktadır . Japonyanın , bundan baş
ka , her türlü endüstri sahasında 
çalışan fabrika ve müesseseleri var· 
dır . 

Mesela Japon dokuma endüst
risi bir senede 186,000,000 lngiliz 
liralık dokuma yapmakta ve 1,000,· 
000 amele çalıştırmaktadır . Gene 
bir senede Japonyanın yaptığı kağı· 
dın değeri 11, 7 50,000 , sellofanın 

200,000 lngiliz lirası tutmaktadır . 
Bundan başka 6000,000 metre 

ton çimento 59,000,000 ton cam , 
43,000,000 ton sabun, 100,000,000 
ton lastik mamulatı, 28,000,000 ton 
sellüloid 27,000,000 ton da terkibi 
boyalar çıkarmaktadır . 

Japonya yalnız lstıhsalle kalma· 
makta , ucuz istihsal de yapmakta. 
dır . Eşyayı ucuza mal etmenin ih· 
racat bakınııncian ne demek olduğu 
nu pek ala bilirsiniz . 

Japonların bunları nasıl olup da 
bu kadar ucuza mal edebildiklerini 
anlamak için bir işçinin ne kazandı· 
ğını , nasıl yaşadığını ve ne harca· 
dığını araştıralım : 

Kağıd ve tahtadan yapılmış iki 
odalı evde karısı ve mesela dört 
çocuğu ile oturan bir İşçi , ayda dört 
buçuk beş Türk lirası kadar bir 
kira verir. Bu ailenin fasulya çorba. 
sı, pirinç, turşu ve çaydan ibaret 
olan kahve altı, ondaıı sonra karın 
çantasına pirinç, balık, yumurta ve 
turşudan ibaret bir yemek koyar ki 
bu da sekiz kuruş kadar bir şey 

tutar. 
Fabrika uzak ise tramvaya bi

ner; fakat gayet cüzi bir para ile 
istediği yere kadar gidebilir. 

işi bittikten sonra karısı ile be· 
raber hamama gider. Her ikisi ıçın 

verilen para dört buçük kuruş ka 
kar bir şeydir. Sebte çorbası, balık, 
hazan et, pirinç ve turşudan ibaret 
olan akşam yemeği de yirmi kuruş ı 
kadar tutar. Çalışma elbisesi yeni 
iken dört Türk lirasına satın alına 

bilir. 
Evindeki döşeme; bir masa, altı 

köşe yastığı, üç şilte, altı yastık, 

porselen mutfak takımı, bir mangal 
2 lngiliz lirasına alınabilir. 

Elektrik bir ayda kırk, kırk beş 
kuruş tutar; yakılacak şeyler de bu 
kadardır. 

Zaruri ihtiyaçlar böyle. Biraz 
da eğlence ve lüks tarafına baka· 

lım: 
Hükumet monopol idaresinin 

sattığı sigara paketlerinde elli si. 
gara vardır. On altı, on yedi kuru· 
şa satılır. Bunun da elli tanesi yir
mi iki kuruşa alınabilir. En iyisinin 
elli tanesi ise otuz beş kuruştur. 

Sake denilen pirinç şarabının bir 
çeyrek kilosıl yirmi iki kuruşadır. 
Daha hafif bir şarap ise on bir, on 
iki kuruşa alınabilir. 

Memleket içinde yetişen yemiş. 
ler ise gayet ucuza satılmaktadır. 
Yanında Japonca izahat bulunan 
sesli Amerikan filimlerini gösteren 
sinemada bir sandalya yedi buçuk, 
sekiz kuruştur. Y ?.lnız Japonca olan 
filimler dört beş kuruşa kadar sey
redilebilir. 

Bu izahattan anlaşılır ki Japon 
yada İş ücretinin ucuz olması yalnız 
İşçinin kanaatkar yaşamasından de· 
ğil, aynı zamand t hayatın da çok 
ucuz olmasından ileri gelmektedir. 

Bundan başka, japonlar, ihracat 
ticaretinde hor gün biraz daha te· 
rakki etmektedirler. 

Finans tarafına gelince, Japon
yanın yabancı memleketlere olan 
borcu 350,000,000 lngiliz lirası ka
dar tutar ve bu da tediye olunur. 
Japonyanın iç borcu da 617,500,000 
lngiliz lirasıdır ki mecmuu 6,765, ı 
000,000 lnglliz lirası tutan milli ser
vete nis~etle biraz fazladır. Bununla 1 

beraber, hala içten borç almağa de· 
vam olunmaktadır. 1 

Bedbin olanlar şöyle diyorlar : 
" Bu iş böyle uzun zaman sürmez . 
Siz daima senetler çıkarmak sure· 
tile bütçenizde muvazene yapamaz· 
sınız. Ondan sonra halk bu senet· 
!erden tiksinir ve hükumet muvaze
neyi yapabilmek için yeniden para I 
basmağa mecbur kalır. Bu da yen'in 
kıymetten düşmesi ve bir enflasyoe 

1 

çıkması demektir . " 1 

Bu doğru olabilir . Fakat Japonlar 
bir enflasyondan fazla muztarip ol. l 
mazlar. Çünkü kendi istihlak ettik
leri gıda maddelerinin çoğu kendi 
memleketlerinde istihsal edilmek· 
tedir. Bununla beraber , görünürde 
bir enflasyon tehlikesi yoktur . 

Seyhanın, şehir içinden geçen 
kısımlarındaki sedlerin tamirat işle· 

rinin ikmal edildiğini yazmıştık. 
Su işleri idaresi nehrin cenup 

kısımlarındaki mıntakaları ele al 

ınıştı. 

Dün mezkur idareden aldığımız 
malumata göı e; Havutlu bucakta 
su geçen sedlerindeki yarıklar ka 
patılmıştır. 

Taşçıdaki, nehrin tahrip ettiği 
sedler de bugünlerde kapatılmak 
üzredir. Bu sııretle o civardaki köy· 
!er artık zarar görmiyecektir. Bu 
sedler nehrin küçük taşkınlıklarında 
bu mıntıkadaki araziyi koruyabile· 
cektir. 

Kadastroda 

Sarı Yakup mahallesinin sicille
rine ve halka tevzi edilecek çaplı 
tapu senetlerinin çıkarılmasına baş

landı 
Alidede mahallesinde yapılan 

kayıtları halkın görmesi her hangi 
bir sebepten itirazları varsa bildir
meleri için kadastro müdürlüğü ta· 
rafından umumi yerlere cedveller 

asılmıştır. 
Kurtuluş mahallesinin senet tah. 

kikatı ve mülklerin kati işi ileri"· 
mektedir. 

Cemal Paşa mahallesinin de bu 
şekilde tatbikine pek yakında baş
lana caktır. Bu iki mahallenin işi 
bittiğinde Adanamızın en mühim ve 
karışık mahallesi olan bu sahada 
her türlü münazaa ~e ihtilaftan kur. 
tulmuş olacaktır. 

Bir İngiliz Spor 
tayyaresi 

Japonyada para bir avuçtan öte
kine geçmektedir . Çünkü yüksek 
bütçderin satın aldığı malzt:me hep 
Japon endüstrisi tarafıııdan vücuda 

1 
getirilmektedir. Ş h . . d t. 

Endüstri bir taraftan masrafları • e rIIDIZ en geç l 
öder, bir taraftan da kazancı artırır; 1 

sonra bu kazançlar da senetleri öde· G A M K k 1 Teğ 

1 

. . . . mar a ı -
mek için yatırılır. men Stops idaresinde bir lngiıiz 

Her halde bu yol pek saglam bir spor tayyaresi Iraktan Londraya \ 
yol değildir. Elde fazla ihtiyat bu. gitmek üzre dün saat 9,50 de Ha I 
lunmuyor. Fakat endüstri istihsal lepten gelerek şehrimiz tayyare ala. 
yapmakta millet te çalışmaktadır . nına inmiş ve benzin aldıktan sonra 

işsizlik asgari raddesindedir. Japon- saat 10;30 da Konyaya hareket et· 
yanın en büyük kuvveti, millettedir. miştir. 
Bunlar, feragatlı,kanaatkar ve hepsi 
bir arada yorulmadan çalışan insan· il 

!ardır. 

Bunların bö;le çalışmaları arada 
bir buraya yolu düşen salon sosya· 
listlerini hayrete düşürür. 

Bugünkü Japonya, bu haldedir . 
Yarın ise bu hikaye, daha geniş bir ' 
ölçüde yazılacaktır. Bunun gerçek
leşmesi için tabii, bugünkü liderle
rin yürüdükleri yollarda muvaffak 
olmaları şarttır . 

Bu, böyle olduğu gibi Japonya· 
nın tıım bir demokrat sosyete ve 
yahut bir komünist kütlesi haline 
gelmesi de ihtimal içindedir . 

Müruru zamana uğrayan 
vergiler 

Maliye Vekaletinin müruru za. 
maiıa uğramış olan vergiler hakkın· 
da yeni bir tedbir alınacağına dair 
çıkan haber, öğrendiğimize göre , 
asılsızdır ve Vekaletçe böyle bir 
tedbir alınmasına lüzum görülme· 
mektedir. 

Şehirde hava 

Şehrimizde hava dün öğleden 
evvel açık, öğleden sonra kapalı 
geçmiştir. 

Hafif bir rüzgar gece yarısına 
kadar devam etmiştir. Dün hava 
çok sıkıntılı idi. Hararet derecesi 
santigrat 20 yi geçmişti. 

Harkaçtı köyüııde bir 
adamı ağır surette 

yaraladılar 

Kadirlinin Harkaçtı köyünden . 
Topal oğullarından Osman oğlu Os.I 
man Yüce Türk ismindeki adamı 
aynı köyden Selim oğlu Hasan, bir 
münakaşa yüzünden tabanca ile fe· 
na halde yaralamıştır. 

Hasan ifadesinde bunun kazaen 
olduğunu söylemekte ise de yaralı
nın ifadesi bunu teyid etmemekte· 
dir. 

Yaralı memleket hastahanesin· 
de tedavi altına alınmıştır. 

Halkevinde -- ..,_..._ 

Komite seçimlerine devam ediliyor E vet, Honduras hük~ 
metre yüks kliğindt> 
nardağı satılığa 

hem de gayet ucuz : 
250000 dolara 1 F ak•1 

olduğu halde hiç bir müşt~ 
mış . Galiba çıkacağı da 'f' 

işin hakikatı şu : 

Dört komitenin 

Halkevlerimizde dünde komite 
seçimleri yapılmıştır, Seçim yapılan 
komiteleri ve yeni idare heyetlerini 
aşagıda azaların isimleriyle bildi· 
riyoruz: 

AR KOMiTESiNDE 

Reşad Küçlü, Muhittin Eren, Borsa 
memurlarından izzet, Ziraat mühen· 
disi Rı şad, Maliye memurlarından 
Adil, 

Sosyal yardım komitesine: Dok· 
tor Ekrem Baltacı, kız lisesi müdürü 
Şahap. Emin Tolunay, fabrikatör, 
Ticaret odası başkanı izzet Koçak, 
simsar Hulusi Güllü . 

Mersin Valisi 

işittiğimize göre Mersin Valisi 
Bay Rükneddin Nasuhitığlu Dahiliye 

Vekilimiz tarafından mesaisindeki eser· 
!er dolayısile takdir edilmiştir . 

Bay Rükneddine daha bir çok 
muvaffakiyetler dileriz . 

Zabıtada: 

Fabrikadan demir aşırır 
ken yakalandı 

' 

Osmaniyeli Hasan oğlu lbrahim 
adında birisi, Ergirler fabrikasından 
dokuz parça demir aşırarak kaçar. 
ken cürmü meşhud halinde yakalan. , 
mıştır . 

Kaması alındı 

Mustafa oğlu köşker Ali adında 
birisi, bir kama ile yakalanmıştır . 
Zabıta bıçağı müsadere etmiş ve 
hakkında kanuni muamel" yapmış· 
tıı . 

Kadın yüzünden 

• yapıldı • 
seçımı 

Halk dersaneleıi ve kurslar ko
mitesine: 

Bayan Mürşide Akyol: 5 kanun
sani başmuallimi, Bay Ömer Sanver: 
Namık Kemal başmuallımi, Bay Be. 
kir Akkaya: lnönü başmuallimi, Bay 
Abdulkadir Önür istiklal muallimi, 
Bay Celal Sahir Muter: Namık Ke. 
mal muallimi 

Müze ve sergi komitesi: 
Yalman Yalgın: müze müdürü 

Bay Ragıp Sepici Çifçi, Süleyman 
Sergici Borsa umumi katibi, Bay 
Mehmet Yaylalı Müze memuru, 
Bay Mehmet Çelikkaya seçilmiş. 

!erdir. 

50,000,000 Sermaye ile 

Deniz bank 
kurulacak 

Aakara: 11 (Hususi) - 50,000-
000 Türk lirası itibari sermaye ile 
kurulmasına karar verilen Denizbank 
hakkındaki kanun projesi tesbit edil· 
miştir. Denizbank, deniz, göl nehir 
ve limanlarda ve bunların mevzu. 
larınde dahil her türlü işleri yapa. 
cak, deniz yollarına bağlama teb
birlerini alacaktır. Ayrıca trizim iş. 
!eri, merkez ve sıhhi ve içtimai yar. 
dım te;kilatı iktisad vekaletinden 
alacağı direktifele çalışacaktır. 

Proje kanunlaşır kanunlaşmaz 

Deniyolları, akay' memurlariyle fab· 
rika ve havuzlar İşçileri için deniz. 
bank tt"kaüt sandığı kurulacaktır. 
Projenin dördüncü maddesinde de
nizyolları, akay işletmeleriyle fabri
ka ve havuzlar idaresi, lstanbul ve 
lzmir liman işletme idareleri, tah. 
lisiye umum müdürlüğü, kılavuzluk 
ve römorkörcülük umum müdürlüğü 
Vangölü işletmelerinin kanununun 
nesrindcn sonra lağvedilerek deniü· 
banka geçeceği yazılmaktadır. 

------·------

Orta Amerikada bir hiil' 
lan Honduras , ara sıra 3~ 
bu yanardağdan bıkmış, o 
ka bir hükumet , satmak İ! 
kat yanardağın şimdiye kaılf 
rından başka faydası gö# 
ği] ki talip çıksın .. 

500 metrelik sll1 

900 metr _lik J1111 

Katolikler büyük per 
bulunuyorlar . 

Orta çağda, Almanyaı1' 
ııasebetle büyük, domuz stııi' 
pılırdı . Bu domuz sucuğu 
re uzunluğunda ve 300 kiJo 
ğında olurdu . 

Bu devasa domuz sucur' 
na getirilen arabalara ko~ 
kak sokak gezdirilirdi . Bu 
bittikten sonra - ve bilha~ 
sucuğun kokusunu koklad.ı~ ~ 
ra - sucuk şehirdeki fakır 

sında pay edilirdi . .il 

F ransada ise halk bu ı· 
büyük kiliselerin önüne 5"1 
uzunluğunda bir mum dike 
insan bunları işitince ,, de~ 
dev adam düşünerek GııW 
yaratan Rabrlais'ye hak ve 

20 sene ihtiyari dil~ 
1 Pragda Arpad Palasti _J 

bir dilsiz , bir pastacıda I"" 
yedikten sonra birdenbire : I 

- Çok güzel bir pasta 
tir . 

Senelerdınberi dilsiz .. ol~ 
nınmış olan bu adamın soı ıc1 
si hayret uyandırmıştır , Fa 
pad : "" 

- Bundan yirmi sene e 
hede en müşkil ve tehlikeli 
de bulunuyordum , Buradan 
tığım takdirde 20 sene söı 50

1 
meğe karar vermiştim . Bil 
tatbik ettim . Müddet bitti fC 

konuşuyorum 1 Demiştir .. aO 
Yaka mükemmel bir ı~ 

1 
Allah biraz da akıllar versııı f 

En büyük miraslB 
En zengin lngiliz, geçeni:, 

len Con Ellermon'un 26 y.r. 
oğludur. Bu bahtiyar gence 1 

' '2 milyon sterlinlık bir ınirJI 

Sugediği mahallesinde oturan 
Dellal Nuri yeğeni Abdurrazak, ve 
Mardinli Mehmed oğlu Mustafa ile 
demirci Mehmed oğlu Mustafa ara· 
sında bir kadın yüzünden kavga çık· 
mış, neticede Abdurrazak ile Mus-

tafa demirci Mehmedi ağır suretle İtalyan 
basından yaralamışlardır. Zabıta iki· d kıtaatı İs- müştür 1 

lngiltere lıükumeti takıi 

Çarpışıyor milyon lira V'raset ve İnik,! 
almıştır . sini de yakalamıştır. panya a 

1 
1 Son senenin kinci büyiİ~ 

Yeni harflerle ;basılacak 
paralar 

Ankara: 11 ( Hususi ) - Yeni 
harflerle basılmasına karar verilen 
bir, beş, on, elli, yüz, beş, ve bin 
liralık kağıt paralar bir lngiliz fir
masına ihale eJilmiştir. 

Firma 1938 yazına kadar basım 
işini bitirmiş ve paraları Cühııriyet 
morkez bankasına teslim etmiş ola
caktır. 

Pa~aların üzerindeki resmi ta· 
.yin eden bir nizamname hazırlan· 
mıştır. 

Himalayalara 
Yine çıkmak teşebbüsleri 

Cenova : 11 ( Radyo ) - Bir 
dağcı kafilesi Himalaya dağlarına 
çıkacak ve 11 nisanda Ccnovadan 
hareket edecekti•, 

Kafile hazırlık yapmaktadır. 

ı sını da kendi ·adına tesbit 
. emniyet kilidini icadetmiş ıJ' 

David Gial bırakmıştır . 13~ 
mamıştır . 

- Birinci sahifeden artan -

Talamanka : 11 (Radyo) Oviedo da 25 milyon Sterlin'dir · 

h 1 d Lord lıvil'in de Sir Coı' 
cephesi tamamen mu asara a tın a 1 

bıraktığı miras 11 milyon rı 
bulunmaktadır. rasıdır . 

Toledo : 11 (Radyo) - K~la· \ 
banka civarında hükumetçilerin kaz- Çeyiz parası 
dıkları !ağam vakıtsız olarak pat. ' Hindistanda • Bmgalede 
lamış ve hükumet askerlerinden bir rem vardır . Evlenecek kıı!İ J 

bareme göre müstakbel koe' 
çoğu ölmüştür . J 

) 
L bir para verirler . . k 

Londra : 11 (Radyo - ordlar Lise tahsilini bitirip h.~1~ kamarasına tevdi edilen proje lspan · h d ı H tlı iımetin e ça ışan bir irı t)ll 
ya sularında ticaret gemilerinin kon·' frank alır . Doktorla avukat 

trolüne aittir . ranın altı mislini alırlar . . ~ 
Proje yakında müzakere edile- Görüyorsunu~ ya , bir H~ 

cektir . I zın evde kalmaması için k 

Talamanka : 11 (Radyo) - Ge. dolu o!masışart !. 
neral Lano radyoea bir nutuk ver Kaybolan torlıır 
miştir . General nutkunda ihtilalin Golf oynıyaların en biiyC~ 
daha ancak bir ay süreceğini ve so· di otlar arasında kaybolan tO 
na ereceğini söylemiştir. yıp bulmaktadır. Bu yiizderı 0 

Lahay: 11 (Radyo) - F demenk lezzeti kaçtığı gibi top kaybet 
gemilerinin ispanya limanlarına gir ten ziyan edilmektedir. Fakat 
mesini hükumet menfetmiştir • lngiliz haı iciye bakanı Sir CO', 

d 

r 



12 Mart 1931 Türk ıôzO 
Sahife : !J 

s 

il --------~------------------------------------, 

sri Sinemada 
Ç . d "'ld .. kten sonrr ruhun 1 

~kn. e od uf başka bir vücutı ı mcı e a d .. 
. içind~ dünyayo ge' ığıne 
ınanırlar. . 

Milyonlarca insanın karıncalar gı· 
bi kaynadığı bir ölkede vaktile Kle· 
0 Petra, Mari Antuvanet; Napolyon, 
Jezefin, Jül Sezar, kraliçe Elizabet, 
Mark Antuvan olduklarını iddia eden 
meczuplar-. sık sık tesadüf edilir. 
F' akat kimse bunlara kulak vermez. 

Çehre züğürdü bir kadının "a~· 
tiyle kendinin ·1 rovali Helen, metelık 
siz bir adamın da karun olarak dün· 
Yaya geldiğini zennetmesi teselli ve
rici bir şeyse de tenasüh edilen bu 
nazariyenin itikat ve iddiasını isb&t 
etmez. Fakat bu sütünlarda okuya
cağınız yazı bir adayı ziyaret eden 
~ir kadının orada gördüğü bir villada 
ılk defa dünyada yaşadığı zan~~~ na 
s~I öldürüldüğüııü iddia etmesı ıtıba· 
rıyle meraklıdır. 

Seyahatlarının birinde Korfo a: 

.,. 

Meşum 
Villa 

Mctrük bir kuyunun yanın~a ol· 
- lediği yere doğru ılerJe. duğunu soy b ~ 

b 1 dk Çalılıklar ve ya anı meğe aşa ı . ld" . . 
.. t"l üş bir yere ge ığımız otlarla or u m 
bı'rd ·nbire durdu: 1 zaman ... d' S 

- " işte burası! " de ı. onr~ ı • 
d· duran bi.ı erkeğin de gendı

y.anınb a b r bıçaelandığını ilave etti: l 
sıle era e d .. th' 

Heyecandan snrar .'ğ~n~, mu ış 1 
. t . buhranları geçirdığını sararmış ı 
ıs erı 

1 
d 

yüzünden kolaylıkla anııyor um. 1 

Yürümcğe takati kalmadığından 
b. raba çağırdım. Villada yatan_ıı· 
:c:ğından Korfodaki bir otele gıt· 

~ O d· ·k' üç hafta kaldığı halde tık. rtı a ı ı . 
bir defa bile villaya gelmedı. 

B. ğle üzeri gene mahut ta ır o w • 

da }ıalnız başıma öğle yemegı· 
dasınd b. · ·· ·nde eskı . a ır tepenın uzerı · 

rasa b ·· t . . duııı Bir motor ost, sura · 
mı yıyor · 

1 1 le iki tarafı servilerle kapa ı yo un 
.h t. deki iskeleye yaklaştı. 

nı ay~ ın . d'k. 

Yunan kralı ve baş
vekil Metaksas 

Seyahatlerine devam 
ediyorlar 

Atina : 11 ( Radyo ) - Kral 
ve başvekil general Me•aksas Girid 
adasında seyahatlerine devam et
mektedirler . 

Kral ve başvekil köy köy gez
mekte ve tedkikler yaparak halkla 
temas etmektedirler . 

Bugün Hırakliyosa gitmişlerdir . 

Atina gazeteleri 

Konseyin önümüzdeki top- 1 

Jantısından bahsediyor 
Atine : 11 ( Radyo ) - Yunan 

gazeteleri bu ayın 18 inde Atincde 
toplanacak olan Balkan antantı kon· 
seyinden hararetle bahsetmekte ve 
görüşülecek işler hakkında tahmin
ler yürütmektedirler . 

Almanya ile 
İngiltere 

Mutlak müzakereye 
girişmelidirler 

Tulua (Afrika) : 11 (Radyo) -
Havas ajansı muhabiri bildirtyor; 

Burada bulunan Alman filosunun 
eski baş kumandanı, Avrupnnın kur 
tarılması isteniyorsa Almanya ile ln
giltere ınutlAk müzakereye girişme 
lidir. Demiştir. 

Bayan Venizelos 
Paristen dönüyor 

Atina : 11 ( Radyo ) - Pariste 
ikamet ve İstirahat etmekte olan 
Bayan Venizelos cumaı tesi giinü 
bur.1ya gelecek ve Venizelos için 
yapılacak olan büyük ayinde bulu
nacaktır. 

Grandiye kont ünvanı 
verildi 

1 

Bu geceden itibaren Asri Sinema müdürlüğü iki büyük teşekkülün 
birleştiğini sayın halkımıza müjdeler 

Ertuğrul Sadi 
Kemal Sahir 

Birleşiği 
Türk Akademi Tiyatrosu 

Bütün kadrosile Kemal Sahir 
Heyeti temsiliyesi 

Bu gece: 
bütün kadrosile 

( Roma imparatörü ) 
tarihi büyük haile ( 5 ) perde 

Roma ateşler içinde 
Roma dansları ve şarkılan büyük ve yeni bale 

Kırk kişi sahnede 

Ayrıca: ( 1 ) 
emsali görülmemiş bir gece 

perde komedi 
Varyete numaraları - Danslar - Milli rakıslar - Şante Cambaz 

ve muhtelif numaralar 
bır villayı kiraladım! Banyomu.o ~
Yonyan (Yoian) denizi olduğunu ıçlı 
ğırn suyun da bir kilometrelik yerden 
getirildiğini söylesem ne gibi şartlar 
altında ya~adığımı anlarsınızf. 

M .. .. 1·çinden şım ı ı rum o torun 
J d görülmiyen ve tama· kadın arın a . . • Ribbentrop 

Roma : 11 ( Radyo ) İtalya 

Yerler num~ ralıdır giindüzden satılmaktadır.Tafsilat el ilanlarında 
7868 --------------------------..;.;~;._ ____________________ __ 

Villa dediğim bu köhne yapı 15
42 senesinde eski bir Korfolu aile 

lar~fından yrptırılınıştı. Bu ailenin 
Atıne Üniversitesine devam eden son 
Uzvu burayı bana kiralamış bulunu· 
Yordu. 

.. Villada geçirdiğim vaktın en kü
c;uk saniyesine kadar lezzetini çıka· 
rıyordurn. Yaının köylüleı in gündüz
leri od . . zdaki . un çalmak ıçın yanımı . 
z:_yt~nliğe gelmelerine rağmtn vıllaya 1 
donup üakrnamalarını bir türlü anlı· 
Yamamıştırn. 

Bir gün Amerikada bulunan bir 
aı kada ıı·w. den ve şırna adanın güze ıgın . 
manzaralarından bahseden güzel hır ı 
mektup yazdım. 
ark Bir müddet sonra gelen cevap~a 

1 
la :daşıın o~an bu kad.ın. h~rap vıl · ı 

Y geleceğıni bana bıldırdı. , 
b· Adaya geldiği giin kiraladığım 
.. ır eski araba ile tepeler, bayırlar 
hu.z~rinden aşarak adanın muk•ıbil sa· 1lınd k' K · f. · i k e ı orfo şehrine mısa ırım 
arşılarnak üzre gittim. 

. f lk konuşuşunda adaya geldiğine 1 

Pış~~n olduğunu söyledi. "Daha ada- , 
~ı ~ordüğüm zaman içime bir ga· 
~ıpıı.k çöktü; keşke gelmeseydim. •• 
edıği Zarnan doğrusu hayret ettim. ~ 

be ~o.luyan ve nefesi ken~l:n ihtiyar 
Ygırın çektiği arabanın ıçındcn a- . 

tanın güzel manzaralarını, çivit re~klı 
Yoınyaıı denizinini göstererek vehım-/ 

. I k' lielt:n güzellığını taşıyan 
mıy e es ı d ğ 
b. . . . çıktıZ.ını ve tarasaye o ru 
ırısının b 

ilerlediğini gördüm. . 
Karşılaştığımız zaman ~ozuk bır 

F Zca ile bu meşum vılada yal· ~n~ . 
başıma korkmadan uzun bır za · 

nız b'ld•v• danberi nasıl otura ı ıgııne nıan . 
hayrst ettiğini söyledı. Beraber ye· 
nek yemeğe başladık. O zaman otur. 
~uğuın yerin neresi olduğunu öğ.ren · 
dim. Meğerse burada çok eskıden 

Çok vasi salahiyetle Lon
draya döndü 

Lonr:fra : 11 ( Hadyo) -Alman 
hariciye nazırı Ribbentrop çok vasi 
salfıhiyeti hamilen bııglin Londraya 
dönmiişlür . 

Ribbentrobun yarın hariciye na· 
zıriyle bir ınülakat yapması muhte· 
meldir . 

korkunç facia cereyan etmiş. 
1 

Nüfuslu bir derebeyinin güzel 1 
kızını severek kaçıran villanın genç 
akışıklı sahibi ile bir müddet me· 

Bir Fransız vapuru hava 
taarruzuna uğradı 

~ut yaşamışlar fakat günün birinde 
derebeyi bir yolunu bularak kızını 

rek alım adamı öldürtmüş .. Çıl-seve • 
nca sevdiği genç kocasının baba· 

gı tarafından öldürüldüğünü gö· 1 
sının . . 

asum Helen bu facıadan zıya· ren m 
desiylt! teessür duymuş ve bah~e
deki kuyunun başındı evlenmesın· 

d L·· ,-k rol oynıyan kocasının sa. 
e uuyu 

1 
d .. h 

dk ğına yalvararak .... en sııu an. ı uşa 
1
. k .. 

1 l 1 'ışti Heleni hançer ıyere o çere m · k .. 
1 

•• 
d.. uşak da genç oracı ·ta o muş. 

uren . d k. 
Vt bir müddet evvel içın e ·ı. me-

. lara yuvaolan villa bır an sut ı nsan .
1 

• 
. . d k k nç bir aşk haı esme ıçın e or u 

sahne olmuştu . b .k. 
Bir gün sonrs köylüler u ı ·ı 

zavallının cesetlerini hem:." ~raya 
t . ..açlarının altına gomduler. zey ın ag 
Karanlık basmağa başlayıncıya 

Paris : 11 ( Radyo)- Bir Fran· 
sız vapuı u Balear adalarında tayya. 
re hücumuna uğramıştır . 

Meçhul tayyareden vapura ah
lan bomba göverteye düşıniiş fakat 
tesadiif eseri olarak patlamamıştır . 

Yabancı dil konuşanı 
kardeşlerimize 

Türk ültürü 
verilecektir 

Ankara : 11 ( Radyo ) - Ana 
dili olan Türkçeden başka dil konu· 
şan kardeşler için esaslı bir pıog
ram l azırlanmaktadır . 

kralı Grandiye kont ünvanını dün 
vermiştir. 

Fransız senatusünde 

Paris : 11 (Radyo) - Senatu 
milli müdafaa istikrazının miizakere
sine başlmıştır. 

Bu istikrazın muvaffakiyeti milli 
bütçeye bağlıdır. 

Japon Elçisi 

Tokyo: 11 (Radyo ) - Mosko. 
va Japon elçisi Sovyet dahiliye ve· 
kiliyle diin görüşmü~tür . 

Tan sineması 
Bu akşam 

Bütün dünyada ölmez bir eser olarak tanınmış büyük fsveç şairi fpscnin 
layemut eseri lstanbul şehir Tiyatrosu tarafından aylarca oynamış 

( Pergünt) 
isimli fevkalade filmi takdim ediyor. Pcrgünt öyle filmlerdendir ki defa. 
larca görii ise zevkine doyulmaz ve yine defalarca görülse güzeJliği hiç 

bir zaman unutulmaz. Baş rollerde Türk Dansözü 

( Zehra Ahmet ) 
Hans Albers ve Olga Çekova 

lJul etmiştir . 

J EK YAKINDA : 

Büyük Musikişinas ( FRANS LIST ) in hayatını canlandıran ve Bitme 
ıniş St'nfoniyi gölgede bırakan enf t!s bir musiki şaheseri 

İngiliz kralı Edeni kabul etti 

Londra : 11 ( Radyo) - Kral 1 
bugün hariciye vekili bay Edeni ka

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

( Aşk Rüyası ) 
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Fransa Bükreşe sefir 
gönderecek 

Paris : 11 ( Radyo ) - Le jur 
gazetesinin yazdığına göre F raıısa 
Bükreşe bir sefir gönderecektir. 

Avusturya 
ler 

vatanperver 
Reisi 

Berlin : 11 (Radyo) - Avustur· 
ya vatanperverlr r ccnıiycti lideri Ro 
nrnya gitmiştir . 

Montrö ve Almanya 
- - -·······----

- Birinci sahifeden artan -

vakit, geçici gerginliklere rağmen 
zamanın tecrübesine karşı koyarak 
devam etmiştir. 

milletler arasında gördüğü itibann 
yeni bir delili olmuş, f tal yanın Mont. 
rö konferansına iştirak etmemesin· 
den doğan hava, son Dr. Aras ve 
Kont Ciano görüşme~inden sonra 
c-ski durumundan çıkmıştır. Sözün 
kısası, her şey Türkiye için yolunda 
gitmektedir. 

1 

le· · F k t !1~ 1 oyalamağa çalıştım. a a 0 ı 
hala ·· l soy emiyordu. 
b' "Çok korkunç nefret edilecek 
ır Yor . " 

Rarlak Hr ege grupunun kızıl ışıkla 
dal tı altındaki tarasada otururken 
t gın dalgın deniıj seyreden dos· 
uma d sor um· ,, . 

dü .. Allah aşkına ne oluyorsun, 
şuncen n~? " 

k dar benimle kalan misafirim ay-
a D .. 
lmak üzere ayağa kalktı: ogtusu 

n I w 
hava karardı burada ka maga ce 

. k d d. Aynı zamanda saretım yo e 1• 

.. 1 Helenin hayaletinin de bazı gııze k .. 
geceleri mehtapta ~u korulu ta go-
ründüğünü ilave ettı. 

Motör lıareket ederken Helenin 

Bu kardeşlere Türk kültürü ve· 
rilecektir . 

Antonesko 
Salı günü geliyor 

Ankara ; 11 ( Hususi ) - Dost 
ve müttefik Romanyanın hariciye 

1 

nazırı Bay Antonesko önümüzdeki 
salı giinü memleketimize gelecektir. 

ransada 
Seçim işlerinde ıslahat 

Ankara Moskova ve Parisle kur· 
duğu bu saminıi ·dostluğa, ondan 
sonra, gösterdiği iyi neticelerle yal 
nız orta şark ve Balkan devletleri 

1 nin değil, büyük Britanyanın da dost
luğunu ilave etmiştir. fngiliz - Türk 
destluğunun, şimdi gelişmekte ve 
çiçeklenmckte olduğu söylenebilir. 
Bu dostluğun kurulmasını, biribiri ar. 
dınca Türkiyede Lulunan fngiliz bü
ğiik elçilerinin devamlı gayretlerine 

Paris : 11 ( Radyo) - Mebu. 
san meclisinin seçim komitesi bartele· 
ni projesini kabul etmiştir. Ilu proje j 
yeni sec_imde ni.sbi haddi göıctınek- 1 
te ve seçimde ıslahat ve ve yeniliği 
ihtiva etmektedir. o'duğu kadar Arıkara diplomatları 

nm realist görüşlerine de borçlu· 
yuz. 

Şimdi beklenmedik bir zamanda 
Montrö mukavelesinin bir takım mad. 
delerinin Berlinde hoş görülmediği 
haberi geliyor. Türkler, bu demar 
che'e karşı hayretlerini ifade eder
lerse yeridir. Onlar, Lozan muahe
sini imzalamamış o1an ve bir Akde. 

- G~isi döıdüncü sahifede-

k Dalğılığından birdenbire uyana ra : 

-- ,, B 
bir han 

11 
adada vaktiyle kalbime 1 

lerdi Gce~ saplayarak be:ıi oldürmüş· 
. arıp ve 1 1 . 

beni bu d r .~n aşı ınaz bır kuvvet 
a a'a old"' ··ıd taya ger d' ' uru üğüm bu nok 

k ır ı. " Sonra o"ld"' "ld··;t,.;· no t 1 .. uru ux.ı 
y gosterebilecer.· . d . 1 A 

etti. 5tn1 e ı ave 

monun icad etmiş oldur.u t > 
tık b 5 ~ P , ar· 

u Sonsuz araştırrnalnra niha t 
verecekt' B s· ye 

ır · ay .. ımon lopu ile . 
nıyan • oy 
d" oyuncu lopa vurmadan bir 
uğıneye basacaktır. Top atıldıktan 20 . 

sanıye sonra " vız 1 vız l d' . · ,, ıye 
otmeye l>aşlıyacaktır . Düğmeye tek. 
rar ba ılıncıya kadar ötecektir . Vı
zı~tı sayesinde oyuncu topun mevki· 
mı kolayca keşfedebilec ktir . 

. d' Korfada bir otelde oturduğıı-şım ı 

1 nu söylem eğe hazırlandığını .. s~.ra a~
da çalışmağa başlıyan motorun ?.u· 
"ltiisü sesimi boğdu. Aceba soy· 

ru f" · • ld leşeyaim giizel misa ıı ımın çı ınna-
ğa hükınedeceğıni sanır mıydınız2 

Adada birkaç hafta daha kalan 

k daşım sinir buhranlarını yatış. ar ;ı • k 
nırdıktan sonra vapura qıner en o 
zamanki isminin Helen, kocasının da 
Sarafo olduğunu söylediği zaman 
bir ürperme duydu~unıu anlatacak 
olursam yalancılık etmemiş olurum. 

Hakikaten ertesi gün Korfoda 
eski kayıtlarda yaptırdığım ~ra~tı~
malarda Helenin kocasının ısınının 
Sarafo öldağunu öğrendim. ~3elki de 
kuvvetli tesadüflerin yanyana gel
mesi) le meydana çıkan bu vakanın 
hiç bir kiymt ti olmadığı farzedile· 
bilir. Fakat herhalde biraz düşündü· 
ıücü değil mi? 

Kt:ndisiııi istikbal için gerek 
hükumetimiz , gerek Romanya elçi 
liğince bü}ük ve itinalı bir program 
trınzim edilmiştir . 

Arıkaradan gidecek husu,:;i bir 
heyet , yübek misafirimizi lstan
bu'da ağırlıyacaktır . 

Çekirdeksiz üzüm kongresi 
dün toplandı 

Ankara ı 11 ( Radyo) - Çekir· 
deksiz üzüm kongresi toplanarak 
lktisad vekili Bay Celal Bayann 
bir nutkiyle açılmıştır . 

Bu kongreye lzınir , Manisa say· 
lavları ve İzmir Manisa tüccarlarile 
iktisat te~kilat meınurlan iştirak et· 
mişlerdir . Umumi reisliğe Celal Ba
yar seçilmiştir . 

Cenevrede 
Cenevre: 11 (Radyo) - Millet

ler cemiyeti iptidai ınaddelcr ko 
ınitesinde ihtilaf melcuddur. Lehli
ler iddialarının nazara alınmadığı 
takdirde k'>misyonu terk edecakle
rini biıdirınişl~rdir. 

Viyana ve Macaristan 

Viyana : 11 (Rndyo) Maca· 
ı istandaki vaziyet Avusturyadaki 
saltanat taraftarlarını telaşa dü~ü 
rüyor . 

Bugece nöbetçieczane 
Eski orozdibak civannda 

Fuat eczanedir 

Son birkaç ay içindeki hadise
ler, Türkiyenin lıem kuvvetli, heın 
de sulhçu olmak yolundaki ihtiras 
la· ını yeniden muvaffakiyet miihü
rüyle pekiştirmiştir. Loıan muahe
desini iınzalıyan devletlerin hep bir
den boğazlar mukavelesinin tadiline 
muvafakat gö.stermeleri Türkiyenin 

Türkkuşu bayramı 
lstanbul : l 1 ( Rad . o )- Türk· 

kuşu bayramı pazar günü Yeşil köy· 
de yapılacaktır . 

Türk hava filoları bütün lstan· ı 
bul havasında mütemadiyen gezerek 
beyannameler atacaklardır . 

Bayram çok büyük tezahurat J 
içinde geçecektir . 

-----=-~::::.:; 

Seyhan mıntakası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

Adana Sıtma Enstitüsün· 
de 1 - Nic:an - 937 tarihinde 
açılacak olan 5ıtma mücadele 
sıhhat memurluğu k u r s u n a 
aşağıda y a z ı J ı evsaf ve şe. 
raiti haiz olan talipler alınacaktır · 
Arzu edenlerin kayit müddeti olan 
20 Mart-937 tarihine kadar mın 
taka Sıtma mücadele Riyasetine mü· 
racaatlan • 

1- Orta mektep mezunu olmak. 
2-Tamüssıhha oJdupna dair 

Tabip raponı ( aşı kağıdı da be· 
rabcr) le 

3- Hüsnühal eshabından olma · 
4- Askerlikle alakası olmadığı· 

na dair terhis vesikası ibraz etmek. 
4 J.L.. 
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Montrö ve Almanya Adana Borsası Muameleleri 
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CiNSi 

-

Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı ., 
Piyasa temizi-,,---· 
iane 1 

1 

iane 2 
=~k-~-pr-e-,-----

Klevl-an-:-t-----

Kilo Fiyatı 

_ KEn a\ ı ;n ço~. 
Kilo 

Satı lan Miktar 

- - ı~ = 

_6 __ _ 

---~-----·----------

---- ---
-:----- ---- - 1-----1----------

ettiği vaZİ}ete benzer. Vaziyetin bu. ~~~e~eı~'.~uınu ----
günkü duruşuna göre Sovyet Rusya -· · - - --- ---- ---·------------

' Mercimek ı 
sulh zamanında İstediği vakıt, hiç Susam - - ----· -------·-

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

bir takyide tabi olmaksızın donan 'l----------'----U.....ıN--------------ı 

nıasını Akdrnize gönderebılir ve -------. 
, Dört yıl<llZ Salih ı 850 

fasist bloku, bundan ve Karadeniz- · ------·---
1
- 800·- -

1 üç ti " 

de Akdenizde harakata girişecek ] -~ _Dö~ yİlcİl Doiruluk ı-850 --
Rus, Fransız ve sair donanmaların -"' ~ ü • -,-8'lö --

:::ı C r~--~'-----
bir üssü haline gelmesinden korku- :ğ ~ _ Simıt . ,, 1 
labilir. -" B.' _Dörty;ldiZCuııılıuriyet 1--;;8

800
"'50,,--·--

Bununla beraber, Almanyanın ~ ı üç " •.~· ------ -----
Rusyaya karşı gösterdiği telaş, Tür- , Simit " 1 
kiyenin kendi emniyetini korumak Liverpol Telgrafla rı 
hususunda telakkilerini değiştiremez. 1 11 I 3 I 1937 

T k k d Satıtim P~ıu~ 
ür iye, rn i yurduna sahip 1 1--H-a-zı-r-------,='-'g""'"--'-10~~1 -ı'~;,.·-,--------,----.-,-

olarak muvaffakiyetini göstermiştir ı •---------
1 7 

I 
71 

, _R=a-'-y-'i ş,_m~a~rk _____ ::- 1 97 
Mart vadeli ·- - - · -

ve şimdi bu sahibliğw karışacak her Frank ( Fransız ) ,.

16
;1

9

7
4 

lı-~3

5
9 

hangi bir projeye kaı şı mülayim 1
1 

Mayıs vadeli 7
6 

! 
2
7
1
3 Sterlin ( ing~il~iz~) __ _ 

d k d Hint hazır 1 Dolar ( Amerika ) 
avranmaya yanaşmama azmin e· 1 14 26 ı---~----,-'--- - - -Nevyork Frank ( İsviçre ) 17,3975 dir. _..._, ______ _.. 

Kambiyo ve Para 
i ş Bankasından alınmıştır. 

' ' Bu hareket Alman pisikolojisinin 1 

1 tuhaf bir teza~.üıüdür . Milli h;ıki- . 
miyetini elde etıreğe ve lutmağa bu 

1 

kadar dü~kün olan Berlin, şimdi mil· 
1 

li şeref ve bütünlüğünü aynı dtre- 1 
cede ş;ddetle koıumak azminde bu
lunan diğer milletler de (Üphe ala

yasından çoğunu Almanlar almakta 
dırlar . Bundan dolayı Türkiyenin 
kendi şerefiy l e uyğun her türlü ted
biri alıp bu iyi müşterisini gücendir
memeğe çalışacağ ı umulabilir . 

r- Sün1er terzihanesi -, 
1 

cak tavırlar almaktadır . 
Almanyanın müstakbel boğaz· 

)ar rejimini tanzim etmek huwrnn· 
daki fikri, o kı.dar fontastikdir ki 
lıu ılk aıılaşm;ızlık l'ı>Lerluinin k6tii 
ve mcv,ın,şız Lir ~ı y olduğuııa da 
in~nnıak güçtür . 

Fakat Türkiye, keneli emniyet 
planlarına müdahale edilmesine sa
rih olarak göz yummaz , Türkiye 
sulh blokundan ba~ka hiç bir bloka 
dahıl değildir . 

• 

Ucuz ve taksitle 

Mevsimin en şık kumaşlarını bu· 
lunduran ve 

Mahir bir makasla 
Biçip diken Adananııı } egar.e ter

zihanesidir 

Si mrr TC'11i lıcnc~.i : ucuz \·c 

taksitle <'ll ise d.l.er . MC~tcıi 

Burıırıla her al er, ı a1iyt\1 elt· 
alırken 1 Ü ük l.ıir JıkL t ve ıl:tıyat 

Rusya da bu blokun içindedir. 
Alınanyanın Rusyaya karşı şiip 

l:di bir gözlr bakmasından Türkiyt>, 
esef duyabılir; fakat keı,di bütünlii 
~ii iı;iıı alınrnı, oları bu kdlıir hak
kınd.ı başka tasav,ııra imkan vere 

I j kııı 1 e: ~·cpherl0n ıı cınnuı. etmek 
ı prcns,bını gı zctır . 

göstermek liizı mdır . 
Türk - Alman ticari nıiinase 

betleri o kadar elıcrnmıyetli bir du 
rumdadır ki her hangi bir siyasi ger· 
ginlik bir çok zararlara yol açabi· 
lir . 

Uu giin Tii rkiyenin ihracaat eş 

lllCll • 

Her ne olurs~ ol~un, Almanların 
Türkiyeye )aptıkları ilıt.1r, hoğaı 
İçınden akıp giden çetin rnlan lü
zumsuz yere karıştırmak şeklinde gö 
ıünınektedir . 

İlciçlarınızı,reçetelerinizil · 
mu ·laka YeniEczaııeden 

Devle t Demiryoll a rı 

mem!.l r ve müstahdem
lerinin elbiseleri de m o
deline göre taksitle di
kilir . 

- /\. iituiir /HIZ.ı/11 .~tJkrJ/!I -
6- 10 7846 

Seyhan lapu 
ğünden : 

C insi : .,. arl a 

Dönümü : 100 

rnüd ürFi -

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

12 Mart 1937 

tÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 
•• 

1 
1 Gazete Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 

her boyda gazete, mecmua, tabeder • 

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

ı1 İlan I\ Reklam bir ticarethan~ nin, bir müessesenin 
------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

1 

Cild \ Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
_______ ! kitaplarınızı Türl<sözüniin mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli' e zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır . o 1 T ab 1 Resmi evrak, cedveller, defterler 'çekler ' 
________ j karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumun1 

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

•• u 1 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

'-· _______ I ancak Türksözünün Otomatik makinala-
nr.da yaptırabilirsiniz. 

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

--============ 

( 

TiR 
TORKiYE iŞ BANIC.A!.I 

ır~----~-----,/ 
j '".l'ÜRKSö:IJi 

Günde!ik siy;,si gaıe l< 

Abone şar t lan 

1'2 \ylık 

tı ı\) l ı k 

3 Aylık 
1 Ayl ı i.: 

} • ıırdıili 

'; :ı1"'" 
nO:' 
;oO 
1 {)Ô 

fi l 1 D ış ınc:ııı'd,rtlcı :ç, ıı 

beJ~li degi~ıne1. } ;\11111 p11stn ıfl 
zaınıııtd:lir . 

2 - l ıaoı.ıı ı çiıı 

iCCtal edJınclıdıı ~ ' ... ______ _ 
. .ı\d a ı.l Asl iye 1 i rC1 

ku~c hak i ın liği nde fl' 
:95 p 

H ın '...:urbu mJ lı a llesiııJ~ 
aslan M ısis li Cerit kızı oğ ~ 
met kerim•si Dudunun AslıY 

Hududu : Şarkan Pamukçu ve- , 
reseleri ,\ziz vesa ire Şimaltn Hü- 172 kuk ınahkem~si ne mürac\ 

eza e 
aze ve emız ı aç yapan ve ucuz 

satan bir eczanedir 

Yeni Eczanede her türlü lastik eşya,kolon
ya, pudra, lavanta ve bilumum yerli ve 
Avrupa parfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

7845 

2-5 

YENİ ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

seyin ve Kurt Mehmet Garben Kurt • sisin Ayazlı ınevkiinde şar P 
sul oğlu Hüseyin ağa garlıt,, 

Mehmet ve kı~men göl.Cenuben yol ~ 
oğlu Hüseyin ve göz tepe ~ .ı 

Hudut ve evsafı yokarda yazılı ~"' 1 • Yun~ s ve deli Ahmet cen d 
sahacılı köyünde bir kıtada yüz r------------------------, cirli keli hudutlarile rnah ~ 

dönüm tarlanın Ahmet oğlu Mus- ' R ki• k • f • ı deP dönüm araziyi ~ırk sene fıl 
tafa ve kardaş_ı Bilalin veresele ri . en 1 ren sız a ış er k Si sılasız ve ni zasız mali ı 
Durdu ve Hayrıye ve Ayşe ve Ah · d ,ro 
met murislerinden intikalen namla- j sarruf ve yedinde bııluıı 

1 
1 d' 

E . k r· . l K. t k l namına tesçilini talep e} ""' 
rına tesçilini istemektedirler. ilan gü tı et, Irt reSiffi er, l ap ap arJ, Müddea bih bu gayri men ıt 
nünden on gün sonra 22 - 3-937 K "k .. ka iddiayı hak edenlerin ti ıl' 
pazartesi günü mahallinde tahkikat arı atur dan itibaren bir ay zarfıııd 1"' 
ya pılacağından bu taılada alaka id- meye müracaat ve itiraıla:r 
dia edenlerin bu müddet zarfında Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtalarla melerinin lüzumu ilan 01uıı j 
ellerinde mevcut vesaik ile birlikte temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetesinde / 
vilayet tapu müdüriyetine miiracaat 1 
eylemekle beraber ayni -;amanda ressam Necmi Şenele müracaat etmeleri. 
tahkikat günü mahallinde vesaikle. 
rile birlikte hazır bulunıuaları ilan 
olunur . 7866 

Müracaat saatleri her gün : 12, 18 

.,(jıl~ 
Umumi Neşriyat ıvı 

M. Bakşı ıı/ 
Adana Türksözü ııı 3 
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