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GÜNDELİK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

ay Şükrü Kaya 
bir gezinti 

Makamatı ziyaretten 
yaparak Mezbahayı 
------· 

sonra şehirde 
gezdiler 

kşam ·· . M sine dönen Dahiliye Vekilimiz Cumartesi 
1
• 

.. uzerı er f Ad . f. . l k Unü ş h · · lerek bir ha ta ananın mısa ırı o aca lar e rımıze ge 
Dah'J" 
J Se~ ıye Vekilimiz ve Parti gv-
ı.. rettri Bay ş··k .. K a bir 
ıtad b u ru ay , 
t 8 ~ ulun.:f ukları Mersinden dün l 

r . ' O trenile şehrimize gelmişler 1 

Dün şehrimizden ge 
çerek Cenevreye gittiler 

Müşahitlerin refakatinde İs 
kenderun mal müdürü 

de vardı 

S1111rak mii§11lıitf,..ri11ılen ikisi ( ls- 1 

vıçıt>li ce !\orı•eçli ) diiTıkü Toros 
el. ~presı/e § hrwıizden (,p11eı·reye w·r
tiler • Mii§alııtlerin rıfakntlarında /s-
1.enderıın mal müdiirii lfosarı Cıılı

lııırı de vardı . 
\lii~nlıırlc1111 ·' ' kreterlf'rİ tl•• ıl.ı 

~iirı cı rd sel11imızr1Prı gPçm.§11 • 

/Jiiıı gnçenfı r orıırnıı/ıı miişalııı 

ilırden llolıı11dalı l/olşıaıl \o kili 

Suriye heyeti yakında 
Cenevreden dönüyor 
Suriyede y~ni teşkilat ve islihat başlıyor 

Şam: 2 (Hususi)- Başvezir Vekiline 
Par iste Suriye Baş"ekili Cemil Merde l 
mden gden mrktupta heyetin Paristeki 
camide bayram namazını kıldıktan 
sonra Fransız heydile birlikte Ce· 
nevrl!ye gittiği bildirilmektedir . 

ve bunun müzakere esnasında belli 
olacağını ilave etmiştir . 

Heyet henüz / kvam Cemiyeti· 
ne dahil olmadığı için müzakereye 
iştirak etmiyt'c·ekse de Fransız he
yeti ihtar meselesinde Surİ) e nok· 
tai nazarını miidafaa edecek vesika· 

Dahiliy V k·ı· . V r Parr e e ı ımız 1 garda , a ı 
h.. 1 ~aşkam, mebuslarımız, Be 

Heyet Rc·isi çok çalışı ığını ve Kc· 
dorsenden kuvvetli vaadlar aldığını , - Gerisi ikinci sahifede -

ı ... re . • 
alke\tf· ısı ve erkanı , F, rkalılar ve 

kuu ılerden mürekkep kalabalık 
r. ' tarafından karşılanmışlar· 

Bay .. 
te .Şijkrü Kaya evveli hükii-
terı tıtrnişler biraz istirahat et
aret Sonra Halkişleri bürosunu 
. a etmişler ve bundan sonra 

ar~t elediyc, Tüm Komutanlığını 
aile ederek makam reislerile has 

r Ya 
Dahil· Prnışlardır. · 

Bir Arap gazetesi :----------------
1 nin saçmaları ı Büyük Faşist 
j Abid.o Ôzmene aid yalan 

bir neşriyat 

Ankara : 3 (Rudyo) - Halepte 
çıkan bir Arap gazetesi, birinci U
mum Müfettiş Abidin Ôzmene aid 
saçma sapan neşriyatta bulunmuş· 

tur . Bu neşriyat tamamen yalan 
dır . 

Meclisi 
• 

Ne şekilde kararlar verdi ? 
----1 ... 

Her İtalyan on se1Hzden elli beş yaşına kadar 
askere alınacak 

manda hep birden yapmalıdır. ey, ıye Vekilimizin ziyaretleri 
i ail!ıak~n bitmiş ve öğle yeme· 
fiad· 'tılc birlikte Vali Bay Tev· 
. ıaa ı d . ır. Ysa ın konağm a yernış-

, ______________ _ 
1z· t ·· a ı 1 

Roma : 3 ( Radyo ) - Büyük 
Faşist kongresinin verdiği kararlar 
hakkında biraz tafsilat ıehnmışhr. 

Kongrede silahlanmak veya si
lahları tahdid etmek işi dünyanın 

her tarafıııda ayni nisbette ve za-

Başkaları silahlanırken 1 tal ya da 
5ÜihJaomağa mecbw-dur. 

Bunun için şu kararlar verilmiş· 
tir : 

8-y (!!'k 
ra Şeb~ rü Kaya yemekten 
ak ).f •rde ufak bir gezinti ya· 

1 ıraa muca e e teşkilitı 
~L.,.........,..,,..._......,.. ~----------~----

1 "-- Silah altındaki kuvvetlerin 
artırılması. 

.. 2 - Mevaddı harbiye faa\iye· 
tının beş sene daha uzatılması. kil L.. eıbahaya gitmişlerdir. Bay 

"lltıda k I " ~ ieibıi ıı sonra Adana u -~-
larile şler, Saylavlar ve kulup 
lardır tızunca bir müddet konuş· 

[)aL·ı • 
1111Ye \ 

8 trtrıil I ckilimiz bundan sonra 
fia~ e M~rsin~ di)nmüşlerdir . 

l<aya ~aldığımıza göre;Bay Şük- Dalıili)c ı·rkilimi= 1'ag011fıımıdan 1 

Cek tırnartesi günü şehrimize ;,,;, orlar 
\le b· 

akala kır haftadan fazla Ada- tetkikatla meşgul olacaklardır . ı 
ta Paı ti işlerile ve bazı ı 

------ı 

0tdlar ve avam kamara-
1 

sında müzakereler 
Edene hücumlar yapıldı 

·ıı •••••· eu . b' surette er c ~miyeti gayri kabili ta mır ır 
Parç:tlanmak tehlike>inde bulunuyor,, 

lorıd,,. 3 
•sırıd. · (Radyo) - Avam ka· 

il ha · ~ 1. 
lrlebu

8
' h·· rı~ı müzake~Jeri açan 

· • uku t' •tin b· nıe ın sulhu koru· 
ır şey 

\le ha . . yapmadığım söyle-
rıcıye 

ası hakk nezareti tahsisatının 
r. ında bir takrir ver· 

rıdra· 3 (R 
•n d·· · adyo) A.vam kama-
, un geç . k 
ereıe . d 'a ta kadar süren 

rın eh .. 
eıciirnle d ~rı~ıye vekili Bay 

Mil! emıştır ki: 
. etler c · . . 

trıır b· emıyetı gayrı ka· 
k ır su tt esinded· re e parcalanmrş 
k silahı ır. Bunun için lngiltere 
k etrnef~dn?1a programını süratle 

·· ı ır 
. unya sulh , 
n Yaşa unu ve milletler cemi· 

'labJa rnasını ancak lngiltere
rırnası t · d Ondra· 

3 
emın e ecekitr. 

ras1 bu }Radyo) - Lordlar 
silahı itin, Avam kc.marası 

anına müzak~relerinde 

bulunmuş, lngiliz ve dünya siyaseti· 
ni gözden geçirmiştir. 

Bu müzakereler esnasında bir 

lord: b . 
_ fngiltere yalnız haı e manı 

olmak için değil, bir harb vukuunda 
Britanyayı korumak için silahlanı 
yor demiştir. 

Londra: 3 (Radyo) - Bay Eden 
meclisi umumide ispanya mes_elesi· 

ı nide ademi müdahale siYasetınden 
bahsederken bunun en doğr~ yol 
olduğunu söyledi nihayet ınurak~· 
be i~lerinden. ve ecnebi gö~üllülerın 
geri çekilınesınden bahse.tt.ı. v 

Sözü Almanyaya getırmce :.ger 
Almanya yeni bir muahed~ ~uza
keresine girmeğe ınü~emayıl .~se in· 
giltere buna memnunıvetle ınuzaha-
ret edecektir. Ancak eski mliste ıı· 
lekelerin geri verilmesini bizden bek
lemememelidir dedi. 

Silahlanmaya gelince lngiltere 
tecavüzi bir harp yapmaz. Ancak 

Baharda pamuk tarlalarının ilaçlanmasına başlıyor 1 

14 tane 12 f armar ve 
püfverizatörü · farmar 

Bölgemiz Z i r a a t 
mücadele teşkilatı ilk 
baharda ramıık tilrlala. 
rının ilaçlanmasına baş 

lıyacaktır. 

Krozof Varis mü
cadelesile ehemmiyetli 
bir surette mt'şgul olun 
maktadır. 

bir tane 20 
gltiriliyor 

Ankara telgrafı 

Kültür davamızın 
halline doğru 

Ankara: 3 (Hususi muhabirimi 
zin telegrafı) - Hazırlanan kültür 
programı ile Türk köyleri okul ve 
öğretmene kavuşmak üzeredir. 10 
senede 32000 köy okutulacak. Bu 
programın temeli geçen yıl, cmluda 
bulunmuş erbaşlarından muallim 
yetiştirmek ~uretiyle atılmı~tı ve bu 
tecrübede köylünün içinden çıkan 

3 - ( 18 - 55) yaşlanna ka. 
dar asker alınması. 

4 - Harp levazımının en yiik· 
sek itimadı nefs denecek derecede 
bol ve mükemmel olması ve bunun 
için adi ihtiyacatta fedakarlıklar 
yapılması. 

5 - Alimler ve istatistikçiler 
halka itimat telkin edecek şekilde 
faaliyete geçmesi. 

Bu programın teferruatı henüz 
malum değildir. Yeniden bir takım 
deniz ve hava üsleri de yapılacağı 
anlaşılmıştır. 

flkbahard-l pamuk l'ıımuk tarfolo11 içirı :tırıırıt ıtiinulı•lninin kulla 
mücadelesi ıçın 14 nocağı piükiirnıe makirwleı i 

. .. . .. . . ma sus ma ıne e ge· adet 12 farmar ve bir adet yir- ı ile sürmeğe h k' d 

muallimin iiç ayda muvaff akiyeti 
1 görülmüştü. Öğretmen okullanna 

bırakılınca 96 senede okula kavu· 

Akdenizdeki tahkimat Afrika 
ile Sicilya arasında İtalyanın haki 
rniyetini temin edecektir. 

Roma : 3 ( Radyo ) - Faşist 
kongresinde verilen kararların en 
mühimi donanma ve tayyareler kara mı faımalırk. p~lv~rızator getırılmesi· tirilecektir. Ayrıca 800 ton da ilaç 

ne karar verılmıştır. Taı atturk tozu getirilecektir. 

1 

V alansiya hükômetin- 1 

de kabine anarşisi 
baş gösterdi 

-----------
Madrid asilerin muhasarası altında 

-·······...- -
Ademi müdahale konıitesi henüz fa:ıliyete ge~medi 

Madrid : 3 (RaJyo) - Dün gi- b··t·· il 'h u un yo arı ı tilal kuvvetleri tara· 
ce ya11sın<lanberi Madrid önlerinde fından kesilmiştir. 
her iki taraf ku·ıvdleri çarpışmak L d 3 tadır. on ra : , (Radyo) - ispanya 

Lizbon : 3 (Radyo) - Madrid 
önlerinde çok şiddetli buguşmalar 
oldugu haber alınmaktadır. Şehrin 

akvam cemiyetinin prensipleri müda. 
faa için yapar. lngiltere silahlanması 
sulh içindir. 

işlerine ademi müdahale tali komi-
tesi halen ispanyada bulunan ya· 
hancı gönüllerin çıkarılması me~ e
IP.sini görü imeği başlamıştır. 

Lo?~ra.: ~ (Radao) - Royter 
muhabırı bıldıriyor: 

Valansiya hükumetinde bir ka
bine anarşisi hissedilmektedir. 

şacak olan Türk köylüsü bu prog· 
ramın tatbikiyle 10 senede okuya· 
cak 36000 köy okula kavuşacak. 

Yeni öğretmen Kemalist köyü 
yaratacaktır. Onun kendi hayatının 
bılgilerine ait bir kütüpaneı.i ola
caktır. 

Kamuran 

ve deniz üsleri yapmaktır. Yeni ha
va üsleri Sardonya, Sic-ilya adala
rında ve cenubi ltalyada, Bateleri
r~yada olacaktır. Bunların İtalya Af-
rıka arasındaki boğazlara hakim 
olacaktır. 

G. ANTEPTE HAREKETLER 

Gazi 111teb111 [ mumi Uwızarası 

( Yazı•• içeride ) 



~abite 2 TfirksözO 

Habeşi standa ~ .................... , .. -. .......... ılİllil ... ,_. .. ,,.__>•r .. •riiilll•n1111tiımM? .. a .... c._ .... , 

it alyan Ordusu şimdiye kadar neler yaptı '[Şehir haberleri 
Zavallı aşık 

120.000 kişi yol ve mesken inşası 
için çalışmaktadır 
------. ------

Roma (hususi ) - Habeşistanı ı 
işgal için ftalyan ordu.sunun Afrika. 
ya gönderildiği zamandanberi iki 
.se.1e geçmiştir. 9 mayıs 1936 da 

Hele hastahanelere büyük ihti-
yaç vardrr . Sarki frikada yüzbin 
lcrce amelenin lulunması bir çok 
meseleler doğurmuştur. Bu amele· 
den pek çokları henüz çadırlar al· 
tında yaşamakta, diğer bir çokları· 
nın da bir meskende sığınabilmeleri 
için çalışılmaktadır . 

Bundan başka çalışan bu kadar 
büyük bir kitleye tıbbi , sıhhi yar
dımlar ve istirahatler temini için 

Musolini Habeşistanın ftalyaya 
0

ilha
kım ilan etmişti. O vakittanbe;i 
ltalyan matbuatı hen'en her gün 
neşrettikleri tavzihnameler ve mu 
habir mektuplariyle İtalyan idaresi· 
nin bu memlekette tahkim ve tak
viyesi İşinin [bitmek üzere bulundu 
ğuna dair haberler vermektedir. 

Haile Selasienin memleketinin 
işgaline tealluk eden bu teşebbrsün 
ilk safhası nihayete ermek üzere ol
duğu neşredilen tebliğlerde de bil. 
dirilmektedir. Kral naibi maraşel 

Graziani de müstemlekeciler akını
nın Habeşistan arazisinde yerle~mesi 
için hazırladığı geniş bir programı 
ikmal etmek üzere bulunuyor. 

1 
her türlü levazıma ihtiyaç görülmek· 
tedir . Şimdilik istirahat devresini 

Yağmur mevsiminin, tekrar baş· 
Jayacağı önümüzdeki hazirana kadar 
bütün Habeşistanm İtalyanların elin· 
de bulunacağını söylüyorlar. 

Yağmurların durduğu teşrinev· 
velde de hemen muhncirlerin yer
leştirilmesine başlanacaktır. 

1936 da başlıyan yağmur mev· 
simi 'askeri harekete wn verdiği 

zaman halyanlar Habeşistan1n üçte 
ikisini işgal etmişlerdi. Fakat arazi 
nin en büyük kısmındaki işgalleri 
zaif idi. Tigre havalisinden mada 
yerlerde bu işgal, meskun olan mü· 
him merkezlerle yollara münhasır 
bulunuyordu, Geçen senenin teşri
nevvelindeçifte hedefli hare~ at baş
lamıştı. Bu harekatı bir taraftan iş· 
gal edilmiş bulunan yerlerin içtara· 
fında kalan Habeş ordusu döi<üntü· 
lerinin silahfaı dan tecridi ile yerli 
ahalinin sükunete erişmesi diğer ta
raftan da muhtelif kabile reislerinin 
mukavemet etmekte bulundukları 
Habeşistanın cenup ve garb taraf. 
]arının işgali idi. 

1 geçirecek amele için çok büyük dört 
ı karargah yapılmış bulunuyor . 

Muhacir iskanının ilk tecrübesi· 
ne henüz şimdi Adisababanın iki 
köyünde başlanılmıştır . Buna dair 
kabul edilen bir programa göre , 
iskan , memlekete ltalyan tohumu 
saçılmak: suretile değil , ancak mu· 
ayyen mıntıkalara İtalyan muhacir· 
!erinin yerleştirilmesi ile yapılacak

tır . 

ilk mıntıka olarak Adirnbaba 
civarı muvafık görülmüştür . Burası 
ltalyanlarla iskan edildikten sonra 
hükı'imetin tayin edeceği diğer mın
tıkalarda da iskan başlıyacaktır . 

Adisababa civarı hem daha müm· 
bit hem de iklimi beyazların yaşa· 
ması için daha müsaittir . Her mu· 
hacir ailesine kura ile 100 dönüm 
arazi . hükumetin masrafile yapıl· 

mış bir ev ve icap eden çif çilık ala 
tr verilmektedir . Arazi muayyen 
bir müddet sonra muhacirlerin malı 
olmaktadır . 

Bu müddet esnasında hiç bir 
ücret ve saire alınmadıktan başka 

ar:ızi mahsul verinceye kadar mu· 
hacire tahsisat olarak ye\ mi ye 25 
liret verilmektedir . Bu ~artlar ile 
700 aile bu iki köye en çabuk bir 
zamanda iskan edilmiş olacaktır . 

f talyanlnr , Habeşistanın beyaz 
müstemlekecilerin büyük kitlelerinin 
iskan edebilecekleri terakki ve inki
şafı kaldırır bir mahal olduğu kana· 
atini taşımaktadırlar . Şimdilik müs· 
temlckecilik teşkilfıtları devam et
mektedir . Bu senenin sonuna doğ· 
ru da büyük mikyasta iskan hare· 
keti başlıyacaktır . 

Şehirde yağmur 
ve fırtına 

Dün şehirde öğle. üzeri şiddetli 
bir fırtına olmuş ve bir saat kadar 
aynı hızla esmiştir. Bu arada yağ· 
mur da yağmıştır. 

Akşama doğru hava biraz süku. 
net bulmuş fakat gece fasıla ile rüz
gar devam etmiştir. 

Vilayette • 

Küçük tayinler 
Saimbeyli kazası kadrosuna ila 

ve edilen 40 lira ücretli yaya tah. 
sildarlığına Ahmed Yıldırım tayin 
eıl ilmiştir. 

Saimbeyli tapu memurluğu 
na da 12 lira maaşla Antalya ikinci 
tapu katil>i İlhami tayin edilmiştir. 

Vilayet evrak kalemi katipliğine 
K('malettin Öz Ülku ve idare he
yeti ikinci katipliğine de izzet Gün 
Tuç tayin edilmiştir . 

Eytam ve eramil maaşları 
Mütekait eytam ve aramil üç 

aylıklarının bu ay içinde verilmesi 
hakkında vekaletten emir verilmiş· 
tir . 

Zabıtada: 

Kazma ile 'hirbirlerine 
girmişler 

Ahmet oğlu l\?rahim adında bi· 
risi ile Ali oğlu Fevzi arasında kav 
ga çıkarak, neticede lbrahim Fevzi
yi başından, Fevzi de lbrahimi ko· 
lund?.n beş günde iyi olacak dere 
cede ağırca yaralamışlardır. 

Zabıta her ikisi h:ıkkında da ka· 
nuni takibatta bulunmuştur. 

Bir asker kaçağının ser
keş hareketi 

Asker firarisi olduğundan askerlik 
dairesince ve zabıtaca araştırılmak. 
makta olan Mehmed oğlu Hacı adın· 
da birisi, kendisini yakalıyan ve 
üzerinde taşıdığı bıçağı alan bek
çiye, karakola getirilirken hü· 
cum etmiş ve elinden kurtularak 
kaçmıştır. 

Hacı takip edilmektedir. 

Bu işin birinci kısmı hitam bul
muş sayılabilir, ikinci kısmı için de 
harekete geçmek üzere bulunuluyor. 
ltalyanlar Habeşistanda 250,000 
ltalyan askerinin Eıyak üzerinde 
bulunduğunu ve asker kıtalarmın 

muharebe yorgunluğundan dinlen· 
mek üzere her altı ayda bir değiş
tirdikleri hakkında hariçte çıkaulan 
haberler de tekzip edilmektedir. -Faşist matbuatının temin ettiği 
ne göre harp hareketlerine muvazi 
olarak çok büyük ıslahat da yapıl
maktadır. Habeşistanın inkişafı için 
en evvel lazım yol inşaatında bugün 
120,000 kişi çalışmaktadır. Musoli 
ni tarafından bir kaç ay evvel ha
ber verilen programa göre 1938 
senesi ortalarına kadar ceman2,500 
mil asri yol yapılacaktır. Habeşis

tanm bütün diğer kısımlarını Adisa· 
babaya ve eski ltalyan müstemleke
si Eritre ile somaliye bağlıyacak 

altı büyük şehrah yapılacaktır. 

G. Antepte hareketler 

. 
Bugünkü yol faaliyeti, yağmur 

mevsimi başlamadan önce ikmal 
edilmesi elzem bulunan 525 millik 
Adua - Desie ve 180 millik Asab. 
Desie yollarında temerküz ettiril 
miştir. Aynı zamanda limanlar da 
inşa edilt cektir. 

ftalyan gazeteleri muhabirlerinin 
vazdıklarına göre bütün Habeşistan· 
da büyük bir inşaat faaliyeti vardır. 
Kışlalar , zabitlerin ikamet edecek
leri binalar , mektepler , hasta ha· 
neler , ilk yardım istasyonları , hü · 
kumet daireleri oteller , muhacirler 
içirı hususi evler yapılmaktadır . 
Eskiden eseri bile bulunmıyan bü · 
tün bunların inşa ve ikmali bugün 

pek zaruri bir halde bulunmaktadır. 

Gazi şehrin Cumhuriyetten Önce ve sonraki hali 

Gaziantep : (Hususi muhabiri· 1 

miz bildiriyor ) - Cumhuriyet dev· 
rinde başlıyan imar faaliyeti büyük 
bir hızla devam etmektedir . Bu işi~ 
alakalı olan teşekküller , savaşın 
bir harabezare çevirdiği gi.izel şehri 
yeni baştan kurmak için takdire çok 
şayan mesai sarfetmektedir . 

Antep be'ediyesi , bu nevi te· 
şekküller için hakikaten örnek bir 
müessesedir . Bütçesinin maadudiye · 
tine rağmen bir çok hayırlı ve fay
dalı iş 1er görmüş, bunlara yenilerini 
ilave için zengin bir program hazır· 
lamıştır . 

Belediye ; mezbaha , hal , buz 
fabrikası , bağırsakhane , toptan 
meyve ve se'1ze satış pazarı , ayar 
saati . canavar düdüğü , asri mezar
lık , şehitler abidesi , bulvar , bele-

' d. d. ıye aıresi , park , pazaryeri gibi ı 

ihtiyaçlan sağlamış, şehri elektrikle 
tenvir etmiş, temizliğe layik olduğu 
önemi vermiş , bando tesis etmiş, 
bozuk yollar açılmış , iki cadde as 
falt döşenmiştir . Kırkayakta açılan 
çocuk bahçesinin bir kısmı ai'e par· 

kı haline getirilmiştir . 
935 de ( 120 ) bin lira olan büt· 

çesini ( 165 ) bin liraya iblağ eden 
Gaziantep belediyesinin bu yıla ait 
çalışma programı her seneden daha 
zengindir . Bu programın ana htıth 
nı şehire temiz su getirme teşkil 
etmC'ktedir . Belediyeler bankasın 
dan istikraz edilen ( 241 ) bin lira ı 
bu yıl sarf edilmi~ bulun~ca~tır · 1 
Mimar Y ?nsene verılen şehır ımar 
planı <la bu yıl alınacaktır . Şehrin ı 
dahil ve etrafına ait harita tesellüm 
edilmiştir . 

Hususi muhasebede yardımları 
nı vaktında yapmak suretiyle şeh· 
rin İmarına çalışmaktadır . 

A. E. '/'oksıJ)' 

------. ------
Avrupaya gidecek tale 

belerin imtihanları 

Ankara : 3 (Radyo) - Maden 
tedkik ve arama cemiyeti tarafından 
A .. rupaya gönderilecek talebelerin 
imtihanları ~u gün lktisad Vekaleti 
konferans salonunda yapılmıştır. 

Kadastroda 
Tesbitlere devam ediliyor 1 

Belediyece imar planına dahil 
bulunan Cemal Paşa mahallesinin 
belediye planlariyle zemin tatbikatı 
yapılmasına başlandı . Bu suretle 
halkın pek karışık olan bu sahadaki 
mülk! . rinin tesbitine kadastro şim· 

diye kadar yaptığı sahalarda gerek 
hazine , gerek evkafa senetsizden 
bir çok mülkler çıkarmış kıymet 

tutarı 70,000 küsur liraya baliğ ol 
muştur. 

Keza yeni istasyon karşısında 
ve kurtuluş mahallesinde de ayni 
şekilde faaliyetine devam etmekte· 
dir. 

Şimdiye kadar yerleri belli olmı
yan bir çok kimselerin mülkleri mey· 
dana çıkarılmış ve bu suretle ileride 
hadis olacak dava ve münazaaların 
önü alııımışbr . 

Borsada 
Bir kaç gündenberi şehrimiz bor 

sasında hububat ve pamuk üzerine 
alım, satım muameleleri diğer ~ylara 
nisbeten az olmuştur. 

Domuzla mücadele 

Bölgenin her tarafında domuzla 
şıddetli bir mücadele açılmıştır. 

Şubatın son on günü içinde böl
gede ~70 domuz vurulmuştm. 

Mücadeleye devam edilmetedir 

1 

1 

1 

Bahçede 

Aşağı Kardere köyünde 
bir cinayet 

Bahçe : 3 [ Hususi Muhabirimiz
den ] - Aşağı Kardere köyünden 
Mustafa oğlu Hamza ayni köyden 
komşusu Mustafanın evinin yanın· 

daki çalılıktan bugün sabahleyin 
çalı keserken, Mustafa o çalıların 
kendisine :ıit olduğunu ve kesme
mesını Hamzaya söylemesi ve 
onun da bu sözleri dinlemeden kes
meğe devam etmesi üzerine arala· 
rında bir kavga çıkmıştır. Kavga 
arasında Hamza, tahra ile Mustafa 
nın kafasına vurmuş ıve sağ böğrün
den de hançerle yaralıyarak öldür· 
müş ve kaçmıştır. 

Müddei umumi hadiseye el koy
muş ve otopsi yapıldıktan sonra 
cenazenin gömülmesine izin veril· 

' miştir. Kaçan Hamzayı zabıta ara 
maktadır. 

P. T. T. de. teftişler 

Dörtyolda bir memurun 
açığı çıktı 

Z incirli aşık t Bu " Zin . 
li ,, gibi bir tabir t~ 
yor. Fakat, maattee 

tabiri kullanmak mecburiyet' 
Hakikaten, sevdiği kadına 
ğını göstermek için ( 1 ) onu11 
tımanındaki bir kalorifere k 
bağlıyan Amerikan ıari aşık 
bugün bu hareketi ile ölüıne 
lenmiş bulunuyor : 

Harold, kendisini reddedd 
gilisi Florence'e karşı bir g 
par gibi aldığı bir hareketi 
ciddi saymamıştı. Onun içi11t 
yi orada geçirmek istemesine 
aldırmamış, ne yatması için 
vermişlerdi, ne de kalkıp 
için zorlamışlardı. 

Harold geceyi hakikateO 
riferin başında geçirdi. Erte' 
gene kalkmadı. iki merham~t 
ona yiyecek ve içecek get 
Bu suretle, açlıktan ölmek 
yoktu. Fakat.. 

Meselenin feci tarafı şu ki 
rif er ne kadar sıcaksa k 

' açılıp kapanan kapıdan gi,.-
1 ğuk da o kadar müthişti. Bik 

dm sıcak, bir yandan soğd 
cereyanı arasında kalan 
evvela nezle oldu, sonra zat 
tutuldu. Ancak o zaman zi 
koparıp hastahaneye kaldır 

Fakat iş işten geçmişti : 
Harold hastahanede öleli-

Posta , tdgraf müfettişi Zülfü 
Ankaradan Dörtyola gelmiş Dörtyol ı 
Posta, tel ~fi Şahinin açığı çık•ı- T •• k B h • y 
ğmdan işten el çektirdıkten _sonra ı' ur a rı 
dün de Adanaya gelerek telgrafha- ,. 
nede teftişata başlamıştır. Dün Atatürk'ü sel 

Suriye heyeti Cenevreden dönüyor 

lstanbul : 3 (Radyo) .,,,. 
torpidolarımızla denizaltı 
miz limandan çıkarak Ka 
&eçmişlerdir . __....._. __ _ 

Harp gemileı imiz Dol 
önünden geçerken top atar,a 
da bulunan Büyük Şefimiz 
selamlamışlardır . 

Birinci sahifeden artan -

larla zenginl~ştirmiştir. 
Suriye heyeti, bu suretle Hatay 

anayasası yapılırken Cenevre anlaş 
masmın Suriye menafii lehinde tef
sir edileceğini ummaktadır . 

Heyetin 10 Marttan evvel Suri· 
yeye döneceği anlaşılıyor . 

Heyet bu tarihte avdet ederse 
meclis açılmasının leciline hacet kal 
mıyacaktır . 
lstikrez meııelesi 

Mebus Şükrü Kutlu ile da
hiliye müdürü Adil Azme ili komi
serle görüştükten sonra Beruttan 
dönmüşlerdir . . 

Görüşmeleri Suriye bankasınrlan 
yapılacak istikraz üzerine olmuştur. 

Hükumet bu istikrazı mesalihi 
müşterelcedeki hissesini karşılık gös· 
tererd yapm"'k istiyordu . Fakat 
Lübnan-ile müzakere henüz başlama 
mış ve bu mesele halledilmemiş 

olduğundan bu karşılık yolu muvaf · 
fak olmadı . Bundan başka banka 
imtiyazının tecdi<l; meselesini de 
ortaya atarak ödünç para vermekte 
tereddüt etmiştir . 

Banka imtiyazının tecdidi için 
Suriyenin yeni nızamına göre şartna· 
mesinin tadili münasip görülmekte
dir . 
İslahat ve yeni te,kilAt 

Hükumet Frat livasında sulam~ 

ameliyatı için kanal ve sedler inşası 
Samdan Tüdmüre bir demir yolu 
uzatılması ve ziraatta islahat yapıl· 
rnası projelerini tedkik ve müzakere 
etmektedir . Bu projeler meclise tev· 
di edilecektir . 

Aşair müdürlüöü 

Aşiret işlerine bakan teşkilat 

ali komiseı lik dairesine bağlı iJi . 
Şimdi onun yerine Suriye hükumeti 
bir aşair müdürlüğü ihdas edecektir. 
Teşkilat nizamnamesi yapılmaktadır. 

Bu müdürlüğe şimdilik bir me . 

bus tayin edileceği söyleniyor. 
Bundan başka hariciye işleriyle 

meşğul olmak için bir de ( hariciye 
müdürlüğü) ihdası düşünülüyor. 

LUbnen ile mOz~keret 
Başvekiliınİ' 

Musiki muallim Lübnan ite· müzakereye memur 
hiy.!t azasından "biri mesalihi müşte- bini gezdiler 
reke ve giimrük işleri hakkında ya· An~ara: 3 (Radyo) 
pılacak müzakerelerin Suriye heyeti k·lim'z ismet 1nönü, yanlarıııd!ı 
Paristen döner dönmez başlıyaca· tür bakanı Saffet Arıkan ~ 
ğını söylemistir. Heyet lazım olan Saka olduğu halde, musiki 
vesikaları hazırlamıştır. mektebini teşrif etmişlerdir# 
Lazkıye hadisesi kanımız mektepden aynlırk 
- - - - - . . . t h beye iltifatta bulunmuş "e 

Hükumet Lazkıye ha~ısesının. a · niyetlerini bildirmiştir. 
kikatı ile meşğuldur. Ali komt!.er- B .., d f t 
likle de temas edilmektedir. Lazkıye Ogaz a ır 1 
ye talimat gönderilmiştir. 1 

Lazk1yc hadisesinin hulasası şu- batan bir kayıkçı 
dur: türk'ün doktoru t 

Geçen perşembe akşamı Lazkıy~- ediyor 
de müessif bir hadise olmuş ve dort 1 b 1 3 (R d ) -

kişi maktul ve bir kaç kışi Je mecruh d s_~adnh. uf : t I a yolın 
a mu ış ır ına ar o ··,.MI 

düşrnüşt~r. . .. . 1 Dün boğazdan geçın~ 
Hadıse demır gomleklılerle Laz· bir sandal deHilmiştir . 

kıye izcileri Lazkıye haricinde Şam... Sahilden bunu gören 
dan gden izcileri istikbal ederken metörle yetişerek sandalcı 
olmuştur. kurtarmışlardır . Hadise1' 

Şam izcileri Antakyadan geli· Atatürk, sandaJcıyı ~saraY~ 
yordu. rek istiralıatını te · in ettl 

Şam izcileri karşılayanlarla bir· Ahmedi hususi doktoru 
leşip kışla önünde sıralanmışlar ve tedpvi altına aldırmıştır . 
fotograf çektirmek istemişlerdir. 

O zaman kumandan kendilerin~ 
dağılmalarını emretmiş ve derhal 
dağılmadıklarından ka\'ga çıkmıştır. 
Üç asker yardıma gelince ateş de 
başlamış. Bu sıra da şehrin kapıla. 

1 

rı kapanmış herkeı; evine kaçmıştır. 
Askerden de yedi kişi mecruh ol. 
muştur. Bu askerler Lazkiyenin mi
lis askerleridir. Gazeteler bir sui 
tefehhüm olduğunu söylüyorlar. 

Ticaret Kongresi : 

iktisadi işlerin kötü gitmesinden 
dolayı büyük bir tüccar kongresi 
yapılacaktır. Bunların raporu mecli· 
se verilecektir. 

Lezkiyede icraat : 

Suriye birliğine yeni 
valisi Şamdan gönderilen 
yeni teşkilat yapılmakta 

Müdürler meclisi top 
lahata adliye ve manrif 
den başlamışlardır. 

intihap i'leri : 

Suriye · Fransa mua 
sonra Suriye biı liğine gi 
ile Cebelüddüruzda Şarll 
mebıısanına iltihak etmek 
bus seçimi yapılacaktı ... 

intihap kaimeleri asıl 
hap günü ilin edilmiştir. 

s 
lı 
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P k. ·ı M"f'd parasızlıktan a ıze ı e u ı D"n 
o kadar sıkmtıdalardı kip .. k'u 
asfalttan geçerken bile a ı· 

zenin ayakları sırsıklam olmuştu. He· 
le Üzerindeki manto ... Artık bu ha· 

yata isyan etmek istiyordu. 
• *. 

1 ydpar? 
nsanın parası olm zsa ne .. 

Şüphesiz onu arar. Ve aramak ıçın· 
de bir yol var: istikraz. !-3unu küçük 
bir çocuk bile bilir ~üphesiz.. Po· 
!itikada bile böyledir bu:. Parasız 
devletler daima istikraz yapmıyor· 
larmı? 

Yalnız arada bir fark varki, 
devletler milyarları kolayca bulur· 
hn Pakize ile Müfid beş on lirayı . 
tenıinde güçlük çekiyordu. 

Onlara yüz lira lazımdı. Fakat 
neredPn bulacaklardı. Eski borç· 
ları daha ödeyememişken bu pa· 

rayı onlara kim verecekti .. 
Kış, vaziyeti daha fazla vahim· 

leştiriyor .. Kömür her şey bahalı .. 
ı:..vvela onlara, insan içine çıkacak 
11 'Yecek lazımdı ki bu para ile evve· 
la b · D" ada 
b
. u temin edil• cektı. uny l . ~ 0 Yle kaygula rı o•mıyaıılara na 

&ipte edilmez!. 

8 
Amcalarından yardım istediler ' 

F' ay Necip zengindi,çocukları yokt~. 
akat cnlara nasihattan başka bır 

~ey Vermedi : Yorganınıza gör<! ayak 

lataydınız. d :di. 
Pakize bir defa da mektupla am· 

caya müracaat etti. Fakat amca 
tabii bu mektuba da red cevabını 
Verdi . 

karı koca bu mektubu okurken 
art.ık -u··t . d ğ'llerdi Güldüler. Çq .'." eessı r e ı . · 

nku gülmek ümidı besler· 
Nıhaye> grnç kadın kocasına:. 

c; -... Benim bir fikrim var · dedı · 
r •dip Zengin komşu Juldan bu pa'. 

b~ı· istiyeceğim . O küçüktenberı 
1 çok sever . 
- ı; d' d 0 Hasis l ay ı canım sen e 

d 
eyJadan mı ? Deli misin sen !. On· 
arı b· 

ır şey çıkar mı ? . 
de-... Ne •llursa olsun . Bir defa gı 

Cegim • 

••• 
de -... Leyla hanım teyzeciğim. s~n· 

d. n 100 lira ödünç istemeğ~ gel
~ B ... 

· u ricamı red etmiyeceğınızı 
~nı · b lak Yorum . Bu borcumuzu sıze rş 

sıtt "d . e o erız . 

Filistinde 
Kargaşalıkların 

bilançosu 
Kudüs · 3 ( R d ) Geçen sene 1 . a yo -

lıkl a tı ay devam eden kargaşa 
arın t' . d'I 

llıişti •.carete zararları tesbıt e ı 
fusu ~· Bır sene zarfında Filistin nu 
halde ~o.,ooo ) raddesinde arttığı 
mil arıdat ( 14 ) milyondan (1 O) 
dur~on~ İndi. Dahili alış veriş de 

.,un gitti. 
Aaric" r laka! 1 ıcaret şimdi limon, por· 

halı ı_nel Vsiıni münasebetile normal 
IJC iŞ 

)' ~rn;:~~şlak;~Jı 
Ciirid . e teftışe gedecek 

Atine. 3 ( R y gi lı' · adyo ) - Kral or 
gid ırkzırhlı ile teftiş için Giride 

ece tir . 

Türk ıôzll 
u ==-- ~ • 

u - Kluks Klan 
Asri Sinemad 

Nihad Tangüner 

Amerika polisi enternasyonal tehlike ve tedbir 
zilini çaldı . Hırsızlıkla yeni mücadele metodları 

karşısında haydutlar şaşkın bir halde 
çabalamaktadırlar 

3 Mart çarşamba akşamından itibaren 
heyecanlı filmi 

(James Cagney) 

senenin en 

-------------------------------------------~ 
Gangsterler Amerikadan A vrupaya !

1 
dul gözleri yarı kap11lı 

Komşu ' d' ı· k b k b l l 
tarafından eılilen temsil 

( Kanun kuvveti ) elleri göğsünde onu.. I~ ıyor •. kaçma tan aş a çare u amıyor ar·, 
G 

kadını muteessır et-
du , enç ' . . 1 

k . · kendisini tutmak ıslıyor 
meme ıçın ' b' 

.b. d' O da Necip amca gı ı, 1 Gangster'er, 128 milyonluk kos· 
gı ıy 1. . d 

1 • ·srafa alıştığı kana tın e 1 koca Amerikayı, bir vakitler korku genç erın ı 
ve dehşet içinde yaşatmışlardır, 

idi . . d k d 
Pakizeııin sözlerın en omşu . ~ · 1 Bu gün hala "Ku-Kluks Klan. 

kılıyordu. Şu kaide fıkrını namı verilen s0yguncu teşkilatı Ame lun canı sı 
1 du · Ödünç para verme· rikada , zaman, zaman aş göstere kurca ıyor · . 

"d" ç para ka) bolmuş demektır · rek bankalar soymakta, insan öldür· 
o un ı· .. ı 

B nunla beraber a ıcenap go- mektedir . 
.. uk daima öğünülecek bir hal- \ Gangsterle, in reisi Al Kapone 

rdu. nmeŞcn şatır ve ı'yı· bir komşu olan k 1 h 1 d ır . k . . d ya a anıp apse atı mışsa a mua-
Müfideyi gücendirme ıstemıyor u. vinleri faaliyetten geri durm1mak 

Bir kaç dakilca kafasını yorduktan tadırlar . 

sonra bir çare buldu : Bunlardan korkunç bir haydut, 
_ Ah aziz yavrıım. dedi Si. geçen aylar içinde Viyana, Prag, o. 

kadar acıyorum · Parasızlık radan da Bükreşe gelmiştir. Roman· zene . d' b . 
h k'katen güç şeydir, şım 1 enım ya bankalarında paraya tahvil etti-

da ~asımda .. Ben şiındi sizden yiiz l'Yi yüksek rakamlı çekle· le Bükreş e , . . d' . ? 11 
lira istesem siz bana verır mıy ınız. Barlarına, genç ve güzel kızlarla eğ-

- Tabii teyzeciğim maalmem- lenmeği seven bu haydudun Bükr ş. 
nuniye · Ô 

_ Buna eminim kızım . yle 

ise bende size yüz lira ödünç verece· 

ğim. .. . d 
ihtiyar komşu masanın uzerın e-

ki portmendcn çıkardığı bir yeni 

üz liralığı uzattı ve : 
y _ Alınız . Dedi . 

Müfide elini uzattı . parayı 

aldı. Fakat eli portmenine gitmeden 
Leyla teyze atıldı: 

_ Dur . Dedi . Kızım benim 

bugün paraya .öyle !.ht.'.yaeım :ar .k'. .. 
Bana bu yüz !ırayı odunç verır mısın. 
Her halde reddetmezsin. Çünkü pa· 
ran olsa derhal vereceğini vadetmiş. 

tin . 
Müfidenin düşünmesine vakıt 

kalmadan ihtiyar dul ani bir hare
ketle Müfidenin elinden parayı kap 
tı . Ve hararetle teşekkür ederek 

çantasına yerleştirdi . . 
Mü fi de t..ir söz söylemeden çıkıp 

'd k Leyla yaptığı hareketi 
gı er en .. ' .. 
düşünü yor ve gulu yordu 

••• 
Züğürt çiftler yüz lirayı bir yer

den ele geçiremediler .. F ~kat. bu son 
"b kendilerine ıyı bır ders tecru e 

oldu. . k 
Artık dostlarından para ıst:n:e •• 

ten vazgeçerek gidip tayyare pıyan-

d Onda bir bilet aldılar. Bel 
gosun an 
ki de kazanırlar. 

A tina Elçimiz 

Metaksasla uzun bir mü 
lakat yaptı 

Atina : 3 (Radyo) - Türkiye 

Cümhuriyetinin Atina El~isi Bay Ru· 
şen Eşref bu gün Başvekıl Bay Me· 
taksası ziyaret ederek uzun boylu 

~onuşmuştur · 

Roma - Berlin 
Arasında bir ihtilaf ol

duğu doğru değil 
Roma : 3 ( Radyo ) - Alman· 

ya ile ltalya ı1rasında bir ihtilaf ol
duğu hakkında bazı Fransız gazete· 
leri mutalealar neşretmektedır. Bu 

vaki değildir. 

Fransız faaliyeti 

Paris : 3 (Radyo) - Hükumet 
tayyareler için 3 yeni fabrika yap· 

tıracaktır . 

ten nereye gittiği malum değildir. 

Gangsterlerin Anıerikadan Av· 
rupaya kaçmasına sebep ohn şey, 
bunlarla Amerikada mücadele eden 
hükumet teşkilatının en ~on metot 
!arla hareket etmeleridir. 

Fakat, Amerikadan kaçıp ta 
Avrupaya gelen haydutlar polis en· 
ternasyonalının şiddetli tedbirleri kar 
şısında kalmaktadırlar . 

Enternasyonal polis bürosunun 
merkezi Viyanada bulunmak.tadır. 

Amerika federal polis tahkik 
bürosu direktörü Huver, bu merkez
le daimi münasebettedir . 

Geçenlerde Avusturyalı gazete. 
cilerle görüşen Viyanadaki beyne! 

Roman yada 

Yüksek tahsil müessese
leri muvakkaten 

kapatıldı 

Bükreş: 3 (Radyo) - Romanya 
kabinesi yüksek tahsil hakkındaki 

yeni kanun mucebince yeniden tan · 
zim edilinceye kadar bütün üniver
sitelerin, talebe .cemiyetlerinin mu. 
vakkat bir zaman için kapatılması
na karar vermiş ve kapatmıştır. 

Talebelerin her hangi bir siyasi 
tezahüre iştırakini yasak etmiş ve 
mason locaları ile her dürlü gizli 
cemiyetleri ve te~ ekkülleri derhal 
kapatıp dağıtmağa dahiliye nazırını 
memur elmiştir, 

Bükreş 3 (Radyo) Kabine 
sükuneti temin için bütün cemiyet
leri ve talebenin siyasete iştirokini 
men için mektepleri kapadı Faşist 
cemiyeti ile muarız yahudiler ara· 
sındaki vaziyet tehlikeli görünmek· 
tedir. 

Cizli cemiyetler ve mason cemi
yetleri s~dd~dilmiştir. 

İngilterede 
Demir kontenjan resimleri 

bir kararla indirildi 
Londra: 3 ( Radyo) - Kabine 

tarafından bir emirname neşredile . 
rek demir sanayiine aid kontanjan 
resimlerinin yüzde on indirildiği 
bildirilmiştir. 

Mısırın Londra sefiri 

Londra : 3 ( Radyo ) - Mısırın 
Londra sefiri Lon lraya vasıl oldu. 
lngiltere hariciye erkiinı ile Londra· 
daki Mısırlılar tarafından karşılandı. 

milel cinai polis komisyonu sekrete· I 
ri doktor Oskar Dresler, Amerika· 
1ı Gangsterler hakkında şu sözleri 
söylemiştir : 

" Amerikada Djon Edgar Huver 
isminde bir zat vardır. Bu zattan bü 
tün Gangsterler bir afet gibi sakın· 
maktadırlar . 

Ayrıca : Ekler jurnal 
Gelecek program : 

( Kadın asla unutmaz ) 

Haydutların açı\ ve gizli hiç bir --------------------------·~ 
tehdidine ehemmiyet verilmeyen bu 
zatı, hiç bir tehlike, tuttuğu yoldan 
döndüremem'stir . 

Huver, en son Gangsterrin ca

nını cehenneme yollamazsa, rahatla 
ölmiyeceğini Amerika umum: efka. 
rına ilan etmiştir . 

Ağır silahlarla mücehhez olan 
GangsterlerP. karşı bu sözleri açık 
olarak söylemenin ne kadar bü' ük 
cesaret istediği malumdur . 

Bu sözleri söyleyelidenberi, Hu
ver, pek büyük tehlikelerle karşı kar 
şıya bulunınaktar!ır . 

Vaşingtondak federal tahkik bü 
rosu direktörü, bu zatı, "en cesaretli 
Amerikalı " diye tavsif etmiştir . 

Filhakika, Huver bir sürü azılı 
Gangsterleri ya ölü, ıe yahut diri 
olarak ele geı,;irıneıte muvaffak ol-

muştur . 

dir . 

Tan sineması 
Bu akşam 

Zamanımııın en büyük tenörü altun sesli muganniye 

( Richard Tauber ) 
Bugüne kadar çevirdiği filmll!rinin en güzeli ve en ınükemmeli olan 

(Viyana . 
senı seviyorum) 

Harikulade müziksel filmde pek nefis şarkılar teganni edecektir 
Viyananın baş döndürücü bayıltıcı valsları, mükemmel ve orjinal bir m 

zu, çok güzel Viyana manzaraları her cihetçe güzel bir film 
Viyana seni seviyorum filmi bu sene yapılan müziksel filmlerin eıı güze& 

ve en r efisidir 
ilaveten : 

En son dünya hab.:rleri ve şehrimizde HATAY için 
bütün tafsilatile gösteren film 

PEK Y AKlNDA : 

yapılan MITING'i 

En güzel Paris şarkılarını ve Paris havalarıni söyliyecektir . Bıı kimdir 
biliyor musunuz 

( Maurice 
1838 

Chevalier) 

Bunun üzerinedir ki Amerikalı 

haydutlar Avrupaya akın etmişler · ıl 
Doktor Oskar gazetecilere daha 

'
---~~·--~~~~--bir çok tafsilat ta vermiştir . Bu 

izahattan anlaşıldığına göre, Ame· I 
rika halkını sakin ve müsterih bir , 
halde yaşatmağa çalışan Vaşington 
polisleri, Gangsterlerin peşini yal
nız Amerikada değil, Avrupada da 
takip etmektedirler. Bütün Gangs· 
terlerin fotoğraf ve parmak izlerini 
Viyaııadaki polis enternasyonalı va. 
sıtasile bütün Avrupa polislerine 
göndermiş ve hususi p0lis radyoları 
ile lazım gelen tafsilatı da, Amerika 
polisi bildirmiştir. Gangsterlerden 
birisi Avrupa toprağına ayak basar, 
basmaz, radyolar hava dalgalarını 

ihtizaza getirerek "Filan ... Yahut fa. 
lan Gangsterler Budapeşteye, oradan 

da Sofyaya, Bükreşe doğru gitmek 
tedir. Tedbir ;.Jınız,, diye bildir· 
mektedir. 

Bunun üzerine Avrupad , ki En-

Halk evi Başkanlığından : 
iki yılı temamlamış bulunan Konıitalarımızın seçimleri, aşağıda yazdı 

olan gün ve saatlerde Halkevinde yenilenecektir . Muhtelif şubelerdeki 
üyelerimizin listede yazılı gün ve saatlerde Halkevine gelerek kayıtlı bıı 
lundukları şubenin seçimine iştirak etmeleri rica olunur. 

SEÇiM LiSTESi 

Komitanın adı 

Dil, Tarih , Edebi yat 
Kitapsaray ve yayın 

Ar 
Sosyal yardım 

Halk dersaneleri ve kurslar 
Müze ve sergi 

Köycülük 
Spor • 

Gösteril 

Seçim tarihi 

9 Mart 937 
9 Mart 937 

10 Mart 937 
10 Mart 937 

11 Mart 937 
11 Mart 937 

12 Mart 937 
12 Mart 937 

13 Mart 937 

Günü 

Salı 

Salı 

Çarşamba 
Çarşamba 

Perşembe 
Perşembe 

Cuma 
Cuma 

Saati 

17 
18 

17 
18 

Cumartesi 15 

ternasyonal, derhal harekete gelerek 7832 3-3 ------------..J~.; 
~-------------~ haydudun peşine takılmaktadır. Bun. 

lngilterede dan sonra hayduda rahat, huzur yok· 
tur. Nereye gitse, ne yapmak istese 1 

çabalamaktan daha ileri geçememek. • ~ 
tedir. Haydutlar, bir çok şeytaniça· Karı koca akademı azası 
r~lere baş vurmaktadı'.la.r. Mütema. ! Londra : 3 (Radyo) lngilte. 
dıyen dolaşıp, yer değıştırerek tanın. re tarihinde ilk defa olarak birkarı ko 
mıyacakları n;emleketlerde iş gör ca ikisi de akademi de aza olmuş 
meğe çalışmaktadırlar. Fakat, kıy. tur. Misis Loıenayd daha evvel aza 
metli ziııet eşyası çalan, salıte pasa. idi . Şinıdi Mister Lorenayd da se-
portlar yapan, para kalpazanlığı e-

1 
çildi . Bu gün lngiltere akademisin-

den hırsız çeteleri, beynelmilel tec· de 3 kadın aza vardır . 
rübeye istinad etmelerine rağmen, 1 • İ . 
eskiye nisbetle, şimdi muhakkak ya. , Bır .. talyan gazetesıne 
kayı ele vermekten bir türlü kurtu- gore Habsburglar 
lamamaktadırlar. Çünkü, bütün dün-

ya b~lisleri, beşı.:re:iyete nı.u~u~ ~lan . Roma : 3 ( Radyo ) _ Jurnal 
bu mıkroplara karşı el bırlığı ıle 1 dıtalya gazetesi ltalyanın· H b b 

.. d 1 b 1 l d B 1 ' a s urg • muca e e etmeğe aş amış ar ır. u arın yeniden tahta ge · ·ı · . .. . .. . çırı mesını ter. 
mucadeleııın ne k~dar suratla muvaf. vıç ettiğine dair ort d b' d' I 
f k ıd • . . I I a a ne ır ıp o· 
a o uguna bır mı sa o arak, meş· matik vesikanın d ı· h' 

h 
• , ne e sa a ıyettar 

hur sa tekar Yohan Ort namındaki beyanatın ınevc t ı d r. 
1 

· d u o ına ı 15 ını yaz. 
beyne mılel dolan ırıcımn 48 saat maktadır. 
zarfında, radyolarla ta cenubi Ame· 
rikaya sorulup aranıldıktan sonra 

yakalanması gösterilebilir. Viyana'. 

daki Enternasyonalların en belli baş· 
ı.'. g.ayelerinden bi.risi de, kötülükleri ı 
onlıyecek çarelerı berveçhi peşin 

düşünerek tedbir almaktır. Hilkatten 
ve doğarken hasta ahlaklı olarak 
dünyaya geJ .. nlerin sonradan terbiye 
edilebilmeleri mümkün değilse de, 
beynelmilel ahlak mutahassıslarının 1 

Seyhan mıntakası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

Adana mıntakası Sıtma Enstitü· 

sünde 1 - Ni~an -937 tarihinde 
açılacak olan 5ıtma mücadele 

sıhhat memurluğu k u r s u 0 a 

aş~~ıda. Y a z ı l ı evsaf ve şe. 
raıtı haız olan talipler alınacaktır 
Arzu edenlerin kayit müddeti olaa 

20 Mart-937 tarihine kadar 

taka Sıtma mücadele Riyasetine mit 
racaatları . 

1- Orta mektep mezunu olnıt1~ 
2- Tamüssıhha olduğuna d.it 

Tabip raporu ( aşı kağıdı da 
raber) 

3- Hüsnühal eshabından ol 

4- Askerlikle alakası olmadılf" 
nı dair terhis vesikası ibraz el 

7840 2-16 

söylediklerine göre, bu götü ha 
!ıkla az malul olanlarla, küçiik Y 
bulunanlıuın vakit ve zamanile 
tarılabilip iş' yerleştirilmeleri mi 

kündür. 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fi} atı 1----------
CiNSi 

KEn az~ ı :;n ço~ Satılan Miktar 

Kapımalı - pamuk ı= 
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Yerli "Yemlik 11 
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:-ı U B U B A T 
Buğday Kıbns 
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., Mentane · Arpa _ __ _ 
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Fasulya 
Yulaf 
Delıce 

Kuş y(mi 
____ , _____ , 

Keten tohumu --------------1 ---,----- - - , ______ _ -----Mercimek 
Susam 

UN 
Dört yıldiZSalih - ,-850 - ----

... - üç " " -,-soo 
:.C .'§ Dört yıldız Doğruluk ı-850 
...,- , üç .. .. ı- 8lıo __ _ 
,, ı:: s· . , :Q -g ı_ ımıt .. 1 
~ ~ 1 Dört yıldız Cumhuriyet ıssa -
~ <>-! üç .. --~ .. - ,- 800 __ _ 

Simit .. 

Liverpol T elgraflan 
3 I 3 I 1937 

San tım 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

l'ent! 

1 
__ H_az_ır _______ I 7 -1 :S2 ı_L""ir:.::•"':..,..--,----- -

1
-\ 

96 Mart vadeli 7 1 20 ~ayişmark ____ _ , 
ı---------J- - - Frank ( Frans11.) -ı7-I 03 

Mayıs vadeli 7 1 21 - - - -
I--"-------- - - - Slerlin (İngiliz) _617_1 25 
1_H_in_t_h_a_zı_r _____ ,_5_ - ı' 97 Dolar (Amerika) \ 79 _

1
, 22 

Nevyork 13 40 Frank ( İsviçre j 

Mütercim alınacaktır.As 
keri fabrikalar umu m 
müdürlüğünden : 

Almancadan Türkçeye, Türkçeden Almancaya tercümeye muktedir 
bir mütercim alınacaktır. isteklilerin istidalarile Mart 937 sonuna kııdar 
Umum müdürlüğe müracaatları.7829 28- 1- 3-5- 7 9 11 - 13 

Türksözii 

Adana birinci icra 
memurluğundan : 

D. No : 9371221 

M , hmede borçlu ölü Süleyman 
o. Salimin 13 dö. bahçesinin satıla· 
cağından. 

Açık ar!ırma ile paraya çevri. 
lecek gayri menkulün ne olduğu : 
Adananın Ada sokağında tapunun 
158 No. ve Mart/334 senesinde 
kayitli 13 dönüm tarlanın beşte bir 
hissesi olup hududu : ş'arkan nehri 
cari olup garpten neh ·i cariye ka. 
dar 95 hatve, garben sahibi senet , 
şimalen aşçı o. cenuben tarik. 

Gayri menkulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Halihazır vaziyeti . Şarkan Süley
man ağa vereseleri, garben sed, şi· 
malen Kel Ali lbrahim o. Mehmet 
ve Abdullah o. lbrahim , cenuben 
Süleyman ağa vereseleri ve aşçı o . 
ve biraderleri olup topuda 13 dö
nüm gösterilmekte ise d<! elyevın 
1 hektar 5602 metre olduğu . 

Takdir olunan kıymet ': 
Beher dönümüne ( 50 ) lira kıymet 
takdir edilmiştir . 

Mezkur emvalin birinci artırma 
6-4 - 937 Salı günü saat 10-12 
de ve 2 inci artırmosı 21 - 4- 937 
Çarşamba günü saat 10 - 11 de 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden iti· 
haren 221 No.ile birinci icra daire. 
sinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak İsi İyeııler , işbu şartnameye ve 
221 d o s y a n:.ımarasile memu
riyetimize müra'caat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin 0/0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tev,~i 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas. 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte nıemu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 

1 1 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 

BELEDİYE İLANLARI ve itibar olmurlar. 
5 - Tayin edilen zamanda gayri 

::...-------- ----------------..: menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
1- Açık eksiltmeye konulan iş: Sebze halinde yirmi dükkanın tadili. 
2- Bedeli keşfi: 2600,79 liradır . 
3 Muvakkat teminatı: 195 liradır. 
4- ihalenin yapılacağı yer ve tarih: Martın on beşinci pazartesi günü 

saat on beşte belediye encümeninde. 
5 isteklilerin şartname, keşif ve projesini görmek için her gün be· 

lediye yazı işleri müdürlüğüne ve ihale günü de teminat makbuzile bir
likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur.7828 28-4-7-13 

1 
Markoni Radyoları ve Radyogramofonları, elek

trikii ve Akumulatorlu, Oparlör ve plakları 

1 -- - 7r~ 

en çok artırana ihale edilir . Ancak 

4 Mart 1937 

Seyhan defterdarlığından • • 
Kazanç vergisi / 0 15 zam Buhran Matrah 

Kazası Mahallesi Senesi işi Adı L. K. L. K. L. K. L. K. 
Ceyhan Dürlübaş 935 Kömürcü Hamza 4 47 63 83 40 00 

" 
Konakoğlu 

" 
Berber Mehmet o.Reşit 1 58 24 32 27 00 

" " " " " 
Hasan o.Bahri 8 75 1 31 1 75 60 

" "• " 
936 Hububatçı Tarbazlı Mustafa 7 85 o 00 1 57 30 

" " " 
935 Manifaturacı Ahmet o.Memet 20 25 3 04 4 05 60 

" " " 
935 Aşçı Ali oğlu Ali 7 50 1 13 1 50 60 

" " " 
935 Sebzeci Ali o. Mehmet 2 60 o 39 o 52 25 

" • " 
936 Meyvacı Akkuş Ahmet 2 63 o 00 o 53 50 

" 
Dürlübaş 936 Kahveci Hüseyin o. Ab· 10 50 1 58 2 10 30 

dullah Mersinli 
lsmail . 

" " " 
935 Tabelacı Hacı Hamdi o. 5 00 o 75 1 00 40 

Güler . 

" " " 
935 Bakkal Kozan o.Müslüm 4 17 o 63 o 83 40 

" 
Kaltaki 35 Berber Bayram o. Hü · 4 38 o 66 o 88 30 - -

seyın . 79 86 10 36 15 86 492 

Ceyhan Malmüdürlüğüne : 
Ceyhan kazası kazanç vergisi müke'leflerind<!n olup isimleri ve vergileri miktarı yukarıda yazılı kimselerin 

Ceyhanda bulunamadıkları gibi ikametgah adresleri de meçhul bulunduğundan kendilerine ihbarname ile teb
liğat yapılamamıştır. Hukuku muhakemeleri usulü kanunun tebliğata 114-148 inci maddeleri mucibince tebliğ 
makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur . 7844 u 

lh 

------------------------------------ İııld· 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u i

l Gazete ı Türksözü matbaası "Tiirksözünden,,başka 
1
________ her boyda gazete, mecmua, tabeder . 

ı

1
-K_i_t_a_p ____ f Eserlerinizi Tiirksczü ır.atl:-aasır.ca bastırı-
, ________ I nız. temiz bir tab ı:efis bir cild içinde ese-

riniz daha kıymetlenecektir . 

. 

r 
İlan 1 Reklam bir ticarethanıt.nin, bir müessesenin , ________ I en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilfriilarınızı her yerde okunan 1 ürk sözüne veriniz. k 

s ! Cild \ l<:ütüphanenizi .?üz~.ıı~.şt~_rme~. istirorsanız 
1 kıtapl~rınızı Turl<sozunun mucellıthane · 

sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renldi 'e zarif bir kapak böl

•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

0 \Tab 
1 

Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kcrtvizit ve bilumum 

tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Tiirksözünde yapılır. z 

•• u 1 
Renkli t b 1 Mütenevvi renkli her türlü _tab işlerinizi 

,_ _____ a __ I ancak Türksözünün Otomatık makinala-
nr;da yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ • • Kağat piyasasının tereffüüne 

rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-
zilat yapmaktadır . ======== ===' 
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1 

artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğP• 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 
!arın o gayri menkul ile temin ed;I
miş alacaklarıı{ın mecmuundan faz 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala 
cakları mecmuJndan fazlaya çıkmak 
şartile,en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde ihde edilmezse 
ya~lmazVc satış takbidüşe~ ~---.--------------·---------~-----------~~ 

6 - Gayri menlcul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 

1 arzetmiş oldu~u bedelle almağa razı 
, olursa ona, razı olmaz, veya buluıı-

1 I mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunac1k faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hiikme hacet kalmaksızın me 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 

Parasız tatlı ses güzel müzik tabii seda ya lnız M \RKONI Radyolarile 
dinlenilir.Bir kere' görmek Ve dinlemekle başka markı Radyo alamazsınız. 

B u gayri menkul yukarıda 
gösterilen tarihlerde Adana birinci 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi dai
resinde satı 1 '\ca~ı ilan olunur. 

Peşin ve veresiye s"tı ş yeri 
SAHiBiNİN SESi " YENİ MAGAZA .. 

7845 1-6 Ş. RIZA IŞCEN Belediye kar ısında 
7843 

. 
~-----·-----------------· ! Ziraat bankası Ada rı 1 

, Mensucat fabrikasındarı: " 

C. H. P. 
Kayalı bağ 

Asri 
Ocağı çıkarına 

sinemada 
Kemal Sahir Heyeti tarafıhdan 

( Türk Peygamberi ) 
Piyesi oynanac1ktır.Ve bir ço\ numaralar sayın halkımıza neşeli bir 

gece geçirmek ve ayni zamanda Parti ocağının yü1<sek menfaati başarıl-
mış olacaktır . 7842 2 

1 TIBBİ ECZA MÜNt\KAS.ASI 

Ziraat bankası MensucJt fabrİ· ı 
kası müstahdemleri için bir srPe 
mü Jdetle ic~bedecek ilaçlar aÇ1~ 
eksiltme yolu ile alınacaktır. El<sill• •i 
me Martın beşinci cu:na günü (iğ' ' 

·r ı leden sonra sa.ıt on beşte meık~ 
fab ika müdürlüğünde yapılacaktır 
Daha fazla tafsilat almak istiyerıle 
rin her gün fabrikaya müracaatları 
rica olunur.7833 2 4 ~ 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


