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Türkiyeye, ·r ürk ırkından başka j 
kökten muhacir alınmayacak 

HATAYIN iNTiHAP 
•• •• 

Ecnebi tabiiyetindeki Musevilerin Türk tabii -
yetine allnmaması ve yalnız diger ecnebilerin 
tabiiyete alınması şeklindeki teklifler reddedildi 

GUNU KARARLAŞTI 

Ankara : ff ( Telefonla ) - HUkQmetlmlz 
•imdiye kadar TUrk ırkından ba,ka ırktak 
olan muhaclrlerl TUrklyeye kabul etmedlOI 
gibi bundan böyle de kabul etmlyecektlr • Al 
dı§ım ınalQmata göre : Ecnebi (tabiiyetindeki 
Musevllerln TUrk tabiiyetine alınmaması ve 

yalnız dlger ecnebllerln TUrk tabiiyetine alın
ması •eklinde Kamutay ecnebllerlne yapılan 

tekllfler reddedllml,tır.Esasen anayasamızda 
bu gibi vaziyetler çok sarih bir ••kilde izah 
edllmı, bulunuyor • 

Ancak mııır menfaatlerlmlze uygun görUI· 
miyecek hallerde anayasamızda tadlllt yap. 
mak Kemalist rejimimizin icabıdır • Kamutay 
encUmenlerlnln verml• oldu§u kararların,hu· 
susl ehemmlyetlerl vardır • 

Birinci intihap 28 martta 
ikinci intihap 12 Nisanda 

Milletler Cemiyetinin, intihap hakkındaki ihtirazi 
kayıdlarımızı gözönüne aldığı söyleniyor 

.. -·-·-·-.. -·-·-·-· ·-·-! l Uzak Şarkta i 
i lngiliz menfaatı ! 
~·-·-·-·-· . -·-·-·-·· 

L KUDÜS YOLUN
ondra matbua- DA ÇARPIŞMA 

Antakya: l 1 (Türksö1ü Muhabi
rinden) - Cenevreden b\lraya gelen 
son malümata göre, İskenderun san· 
cağında ilk intihabat tarihi, 28 mart 
olarak tesbit edilmiştir. ikinci intiha· 
batın da 12 nisanda yapılacağı haber 
verilnıektedıs. 

Milletler cemiyeti genel sekreter· 
liği, neşrettiği bir beyannamede inti
habat hakkında Türkiyenin ileri sür
düğü ihtirazi kayıdların dikkata alın
dığını bildirmiştir. intihabatı idare 
edecek olan heyet l 6 kişiden mürek
kep olacaktır. Bunların ekse tisini hu• 

tı büyük endişe gösteriyor I 
Hankov dün şiddetli bir surette 

bombardman edildi 

l/ 

I! • 

eklll toplar içinde tarassutta 

Londra : 11 (Radyo) - Uzak 
Şarktan son gelen haberler, henüz 1 
endişeleri bertaraf edecek mahiyette 
değildir. Londradaki diplomasi ma
hafil, lngiliz-Japon menfaatlerini ha
leldar edecek bir mahiyet arzedcn 
son hadiseler üzerine Şanghay bele. 
diye meclisinin, Japon metalibalını 
kabul etmekle beraber bunu tatbik 
meykiine koyamıyacağı anlaşılmak
tadır. Ayni mahafil, bu meclisin Çi
ne ait her hangi bir karar ittihaz 
edemeyeceği mülalea"nı da .~eı det
mcktedir . 

Hankov : 11 (Radyo) - Resmi 
tebliğlerden anlaşıldığına göre, yir
mi beş bombardm~n tayyaresi bu 
sabah Hankov limanına hücum ede- ' 
rek şiddetli bir bo.,,bardman yapmış. 
tır . 

Tayyareler, yüz kadar bomba 
attıktan sonra uzaklaşmışlardır. H.ı
sar çok büyüktür. 

Suriye Başvekili
nin son nutku 

Şam: 11 ;[TÜRKSÔRÜ mu· 
habirinden ] - Suriye Başvekili 
Cemil Mardaın, son nutkunu dün Ya. 
tani kitle merkezi salonunda söyle J 

miştir. Başvekil, bu ı.utkunda Su
riyrnin dahili, harici siyasetine te· 
mas dmiş ve Paris seyahati hakkın 

da hfsilan malUmat vermiştir. Baş· 
Yezirin bu nutku gertk vatani aza 
ve gerekse halk tarafınJan iyi kar. 
şılanmış ve Başvekil parti ınerke· 

zinden çıkarken halkın büyük teza 
hüratrna muhatap olmuşfur. 

Londra : 11 !Radyo) - Bu sa
bahki Landı a ga1eleleri, Tokyodaki 
imparatorluk konferansı üzerinde 
mütalealar serdetmekle ve bu mev
zuu ehemmiyetle leşrih elmektedir· 
ler . 

Tokıodan gelen haberlere göre, 
İngllz Büyük Elçisı dün sabah Japon 
Hariciye Nezaretine [giderek lngiliz 
menlaatlaı ı meselesi 1 üzerinde Japon 
ricali ile bir görüşme yapmışı ır. 

lfora siyasi mahafıli, Japonların, 

İngiliz imtiy<.zlı bölgelerine kaı şı 
meııfi bir hareketle bulunmasından 

endi~e elnıekledir. Bu mah~fıl, böy· 
le bir te~ebbüs kaışı.ı;ında Uzak Şark 
vaziyetınin yahim bir safhaya girece
ğini ileri sürmektedirler. 

Romen - Çekoslovak 
dostluğu etrafında 

Bay Miçesko Belgrııdda 

13tlgrad: 11 (Radyo) - Ro 
manya Hariciye Mazırı Bay Miçes· 

konun Pera ğ fa ikameti esnasında 
yapılan büyük tezahürat ve thrm 

miyetli müzokereleıdrn bahsrdl·n 
Yugoslavya gazettleri, Romanya ile 
Çekoslovdkya arasında çük sıkı bir 
teşriki m~sai vücud bulduğunu te . 
barüz ettiı mekedirler. 

Belgrad: 11 (Radyo) - Roman 
ya Hariciye Nazırı Bay Miçesko 
bugün saat dokuzda buraya gelmiş 
ve merasimle karşılanmışbr. bay 
Miçesko öğleden sonra Stoya ino
Yiç'e uzun bir görüşme yapmıştır. 
!3u akşam nuır şerefine, Romen 
elçiliğinde bir ziyafet verilecektir. 

Filistin meselesi 
için, İngiliz ma
kaınatı arasında 

' 1 Nevyork mektubu _I 

ihtilaf çıktı 
METROPOLiTENDE 

TüRK ESERLERi 
KuıiÜ• : 11 Radyo) - Karışıklık

lar hala dev - m etmektedir. Bütün Fi-1 
!istin şehirleri arasindaki yollarda em-! 
niyet temin edilememektedir. 

Beşinci Muradın murassa 
kılıncı hayretle seyrediliyor 

Y,ıf a yolunda otübüs:erc çeteler 
tarafınd an ateş açılmaktadır. Dün bu 
yoklı bır Yahudi ölmüştür. İngiliz as-r 
keıi mahkemesi faalıyetine devam et· 
mektedır. 13ir kaç Arup ağır hapıs 1 
cezalarına m ıhkıim edilmişlerdir. ı 

ı-ler tarafla müsadeıneler, tecayüz- 1 

ler devam ediyor. Kudüs cıvarında 
bir Yahudi çiftliği Arap çeteleri ta
rafından basılmış ve çifıiik sahibi öl. 
dürülmüştür. 

Loııdradan gelen haberlere ğöre, 
Filistin anarşisi yüzünden lngiliz ka
binesi erkanı arasında ihtilaflar çık
mıştır. Bunlardan bir kısmı Filistinin 1 
taksimi pr~jesinin. derhal ta.ıbiki diğ~-, 
ri de Fılıstıne yenıdcn tahkık heyetı 
gönderilerek, işin daha iyi:tetkiki ıs-
rarında bulunmaktadırlar. 1 

Nevyork: klnunu evvel 
.. --.. ---------
Sabah 8 30. Parisin oldukça işlek 

caddelerinden biri üzerindeki otelde 
uyandııım zaman beni Şarbu• ga gö
götürecek trenin Paı is istasyonundan 
hareketine yarım saat vardı. Fakat 
bu çok kısa mesafeye ragmen ·acele 
etmiyordum; gece y a t a r k e n 
ertesi günü hemen sabahleyin hare· 
ket edecetı"ini söylemiş, hesaplarımı 
1 esviye etmiştim; ve bütün eşyamı 
tesviye ıtmiştim; ve bütün eşyam kar
yolamın yanında hazır durayordu. 
Hafif bir kahvaltıdan sonra istasyona 
gddiğim zaman trenin hareketine he 1ı nüz üç dakıka vardı. Biletlerimi al- f 

Şehirde kadastro işleri ! 

'f epe bağ ve Kayalıbağ mahallelerinin 
muamelatı tamamlandı 

d k .ı J ' amelelerin bir an evvel ııet:cdenme -Ş hrinıiz e auasrnsu yapı ınaK \ 
ta olan tepe bağ ve kayalılı: ğ ma _s_i_ni_t_e_m_i_n_e_d_e_c_ek_t_i_r. ____ _ 

hallelerinin muamelatı hitam lulnıuş 
oldıığundaıı u'u cami ve karasoku 

mahallelerinin 1esb't muamelesine 
bu ayın başında lıaşlanacaktır. 

Kütük ve planlan ikmal edilen 
kurtuluş ve Cama) paşa mahallt:le· 
rinin pek yakında lapu ya devir 

muamelesi yapılacaktır.Ali dedenin ise 
lıu muhalleleri mutaakip devri 9apı 
lac~ğı anlaşılmıştır. 

Ele alınan son iki mahallede r.a 
zara alınırsa Adananın ) aı ısının ka
dastrosu ikmal edilmiş olduğu ve 

diğer yarısı da bu müddetten daha az 
lıir zamanda ıkmal edileceği öğre 
nilmiştir. Yalnız, muamelelerin biran 

evvel ikmali mal sahiplerinin daha 
yakından alakalanmaları ve gerek es 
ki.gerek yeni bir ihtilaf veya hısse· 
!erden doğma haklar varsa bunları 
nemurların mülkleri başına geldik 

lc:ri zaman söylemeleri lazım geldi· 
ğinden halkımızın da bu işlere daha 
fazla alaka göstermeleri kendi men· 
faatleri iktiıasından olacağı gibi mu 

Uçerlik iki büyük 
kuvvetin mukayesesi 

Bir Amerikan harp gemisi 
[ }'azısı içeride ) 

mıştım; ve Normandiya üzerinden 
geçerek şerbuı g limanına gidecek· 
tim. 

Anıerikaya ilk seyahatimin ;neşe
si içinde idım. On senedenheri Avru 
pada bulundu(!.um halde ilk ayak ba
sacagım yer olan Nevyork; Paris, Ber 
lin, Roma hatta Londraden daha baş 
ka türlü bir memleket geliyordu. A
merikayı düşünmekte, onun hakkında 
okuduğum eserlerin de belki tesiri 
vardı; çünkü benden çok evvel sene 
Jerdenberı Amerikaya ayak basan 
ye amerikayı anlatan herkes böyle 
düşünmüştü. 

Şerburgta bizi amerikaya göt• re
cek olan Kuin Merinin geç gelecegi 
nı anladıgım zaman, tabiatile Şerbur
gu dolaşmaktan başka bir şey yapa 
madım. 

Akşama kadar limanda, bşşı boş 
ve gidecegim veni bir mem!eketi 
düşünerek dolaştım. 

Kuin Merinin geç kalmasına en 
büyük sebep sis olarak gösteriliyordu 
Fakat hakikat halde bulunduğu liman 
dan ancak sular yükseldiği zaman 
çıkabili~ordu. 

Gece saat onda Kuin Meriyi açık 
!arda beklemek üzere küçük bir va
pura bindik. Vapurumuz '.dalgalar 
üzerinde bir kayik gibi sallanıyor: ya· 
hut bir kuş gibi oyn3yıp duruyordu. 
Bununla beraber Kuin Merinin gözük 
mesi pek te o kadar uzun sürınedi; 

ve gece yarısında onu hemen yanıba. 
şımızda bulduk; ışıl lı bir duvar gibi 
karşımıza ç•kıverdi. 

Kuin Meri hakkında şimdıye ka 
dH birçok yazılar okuduğunuz şüp 
he etmiyorum: ve bunlaıın hepsi 
de doğıudur. Kuin Meri bir vapur 
degil bizim yeni yapılan aparturnan 
I• rımızda olduğu gibi sekiz on katlı 
bir 1 inadır. 

Y <!ni vapuru gezmeden evvel 
eşyalarımı kamarama yrrle~tirdim 
çok fakat bir kamara demektir 

daha ziyada buna bir salon demek da. 

ha doğru olacektı ve bir yolculuk
tan çok daha zi1ade de kendi evim 
de oturuyor gibi :idim; yahut, kendi 
evimden daha başka hususi ve her 
t•irlü konforun bulunduğu bir yerde: 

Kuin Merinin en alt katında yüz 
me havuzu en üst katta ise gü
verte vardır. 

Eğer söylemek doğru olursa bu 

kukçular teşkil edecektir. içlerinde 
iki de lsveçli bulunmaktadır. Bunların 
birisi Sar reyi aminde polis komiser• 
Jiğı Iapmış diğeri de Sarda başka 
\'azifeler görmüş bir hukukçudur. 

Reyhanlyede çarpı,malar 

Reyhaniyeden alınan malumata 
göre, dün Fahura mahallesinde Arap
larla kürtler arasında bir arbede ol
muş, her iki taraftan kırk iki kişi 
yaralanmıştır. Hadise, kadınlar arasın
da çıkan alelade bir kavganın büyü
mesi üzeriue erkeklerin işe müdahale· 
sinden çıkmışlır.Jaııdarma işe vaziyet 
etmiş ve Araplardan üç ve kürtlerden 
de bir kişi tevkif etmiştir 

TUrk mallarının haczi 
Ali komiserlik, Suriye ve Lübnan 

hükumetlerine gönderdiği birer teb. 
liğde, manda altındaki mem'eketlerde 
bulunan ve Türk tebasına aid olan 
emlake konulan hacizlnin son iş'ara 
kad~r ibkasını bildirmişti. Bunun rna 
nası henüz anlaşılamamıştır.?! 

Amerikada yeni 
bir proje için 
münakaşalar 

Kanunu esasinin tadili 
hakkındaki teklif 

reddedildi 

Vaşington: 11 (Radyo) - Harp 
ilanından eve! reyi anım~ müracaat 
edilmesi şeklinde Ripley tarafından 
verilen bir takrire, kongrede Reiıi 

Cumhur Bay Ruzvelt şu şekilde bir 

cevap vermiştir: 
- "Bu teklif kanunlarımızla asla 

kabili telif olmadığı gibi kabili tat. 
bik de değildir. 

Delllokrasileri tesiı edenler, ser· 
besi hareketi de kabul etmiş bulun· 
maktadırlar, böyle bir teklifle kanu
nu esaside yapılması istenilen deği· 
şiklik, diğer devletlerin Amerikaya 
tecavuzi bir vaziyet almalarını İn· 
taç edecek şekilde bir tesir tevlid 
etmekten uzak kalmayacaktır. Bu· 
nun için ben, bu teklifi, kabulü gayri 
mümkün görüyoruın, Bundan son· 
ra söz alan, muhaliflerden Bay Ray
mond, hükümetin sulh yolunda elin· 
den geldiği kadar gayret sarf et· 
mekt<! olduğünu ve binaenaley, ka· 
nunu esasinin değiştirilmesinde bir 
menfeat değil bir mazaıat bekle
nebileceğini söylemiştir. 

Vaşington siyasi mahafili de,Rip· 
ley teklifinin reddini memnuniyetle 

karşılamaktadır. 

zeminle bu tavan arasında da bin· 
!erce kışının h>!r türlü medeni ihtiya 
cını temin edebilecek her tüı lü ter

tibat ... 
Fakat Amerikaya giden bir insa 

nın ber halde vapurda '.şaşkınlık ğe 
çırmemesi d.ıha doğru olacaktır. 

- Gerisi ikinci sahifede -



Sahife ; 2 Tlirksôzfi 

Uçerlik iki büyük kuv
vetin mukayesesi f 

AMERİKA 
İNGİtTERE 

FRANSA 
VE 

ALMANYA 
İTALYA 

JAPONYA 
n aponya - r ~ 

i:::d) ltalya Al 1 Oç bilyUk demokrasinin 
ci sınıf krovezör. 

1 
79,600 tonluk 32 J 

büyük torpido 41, 
000 tonluk 35 tor 1 

manya ile ellerlnde bulunan donan
lngiltere· Amerika malar, Uç Totallter devlet
Fransa gruplarının, ferin deniz kuvvetlerlne na 
deniz kuvvetleri ba ! zaran ezici bir UstUnlUk pido, 44,900 ton-

k d k 1 ki göstermektedir. luk 31 birinci sınıf 
ımın an arşı ı ı . 

vaziyetleri nasıldır? ~ Yazan ~ve 31.000 torılzk 46 

Aşağıdaki rakam- Pierre Bochann i'<inci ~ınık deniz 1 
lar bu hususta bir altı. 

kıyaslamaya imkan verebilir. Rakam· 
1 

inşa halindeki gemileri: 96,500 
!arda yalnız harbdan sonra yapılan j tknluk 3 zirhlı, 8000 tonluk bir kru ' 
veya bı.ştan başa tamir ğöreıek ye 1 vazör 20,200 tonluk 15 torpido ı 
nileştiıilen gemiler itibara alınmıştıı. 8000 tonluk 9 denizaltı. 

1 
Keza inşa halindeki gemiler arasıı a, 1 Courbd sistemindeki iki zıı hlı j 
tezgaha konulmamış ve henüz proje ı sı harpten sonra tamir eJilmiş ol- / 
halinde Lulunanlar idhal edifmemiştiı: makla beraber askeri kıymetleri za · 

lnglltere yıftır. Proveııce sistemi olup, gene ı 
Hızmet halinde 475,000 tonluk lıaı pten sonra yenilenmiş olan üç 

zırhlı Alman ve İtalyan donanmala- ı 15 harp zırhlısı, 100,900 mecmu ton 
rına silah bakımından üstündür. Diin luk 5 tayyare gemisi, 144,000 ton-

luk 15 birinci sınıf ve 173,400 ton 
luk 23 ikinci sınıf kruva.tör, ] 10,500 
tonluk 81 torpidosu, 37800 tonluk 
25 birinci sınıf ve 7800 toııluk 12 
ikinci sınıf deninltı gemisi vardır. 

İnşa halinde olan gemileri şunlar. 
dır: 175,0 10 !onluk 5 zırhlı, 110 bin 
tonluk beş tayyare gemisi, 20,000 
tonluk 2 birinci sınıf, 64, 100 tonluk 
10 ikinci sınıf kruvazör, 56,000 ton
luk 32 torpido, 22, 'lOO tonluk 19 
denizaltı. 

lngiliz zırhlıları 1916 ile 1927 
seneleri arasınJa yapılmış, bir defa 
tam tamir görmüştür. Şimdi sıra ile 
yeniden tamir ve ıslah edilmekte sür
at, silah ve mukavemetleri arttırıl

maktadır Bu tamirat yüzündrn va· 
•ati olaıak 115,000 tonluk gemi hiz 
met haricinde kalmaktadır. 

Sılah ve sürat husunda İngiliz 
saffı haı p gemileıi Japonlarınkine 

nazaı an hafifçe ve daha zayıf.a da, 
ltalyanlara ve Almanlara nazaran 
rzici bir üstünlüğe sahiptir. 

Birleşik Devletler 

Hizmet halinde 438,000 tonluk 
14 saffı harp zıı~lısı, 120,000 ton 
luk 5 tayyare gemisi, 181,800 ton 
l>iıinci sınıf, 70500 tonluk 10 ikinci 
~ınıf krovazörü 62,600 tonluk 42 
torpi lo, 34,000 to:ıluk 21 birinci 
sınıf ve 19,000 tonluk 23 ikinci 
sınıf dtniz altı gemiıine sahiptir. 

kerk zırhlı ı, hasim donanmaların son 
gemileri ayarında ve belkide onlara / 

üstündür. Kruvazörleri İtalya donan· 
ınasına miisavi gibidir. Fakat sürat. 
leri daha azdır. Buna nıuhabi l 32 
Fransız torpidosunun başka hiç bir 
donanmada benzeri yoktur ve Fran 

sanın hafıf filosunu dünyanın en kuv 
vetlisi haline koymaktadır. Devam 
eden inşaat, Fransız donanmasının, 

!ngiltereden sonra avrupada ikinci 
mevkii muhafaza etmesini temin j 
edecektir. 

Japonya / 

Hizmet halindeki donanması ; 1 

301 400 tonluk 10 zırhli, 68.400 
tonluk dört tayyare gemisi, 79.400 
tonluk 8 birinci sınıf, 134 500 ton · 
luk t2 ikinci sınıf kruvazör, 1 i0.800 
86 torpido, 58 70} tonluk 37 birin. 
cı sınıf ve 19.800 tonluk, 22 ikin. 
ci sınıf denizaltı. 

ln~a halindt kiler: 40,000 tanluk 
2 zırhlı 10,500 tonluk 3 tayyare ge· 
misi, 8450 tonluk 2 ikinci sınıf kıu 
vazör 108Ct0 tonluk 12 torpido in-

şa tarihleri oldLkça eski fakat hep 
si az önce yenilrştirilmiş gemilerden 
mürekkep olan japon donanması çok 

kuJretli olmasına rağmen Ameı ikan 
donanmasından sarih surette daha 

zayıftır. Fakat b u kıyaslamada 

madJi kuvvetin lıaricinde unsurların 

da rol oyniyaca~ı unutulmamaktadır 

- Ssnu y arın -
inşa hal:ndeki gt mi 1er ': 70,000 , 

ton'uk 2 zıı hlı, 14700 tonluk bir ı 

tayyare ge:nisi, 8000 tonluk 8 bi ---·-----------
rinci ~ınıf kıuvazör, 45,200 tonluk ı· 
31 torpido, 20.3()0 tonluk 14 de· 
nizatı. 

, Amerikan donı\ıması büyük bir 
~ uvvdtir. Bütün zırhlılar harb :len 
sonra modernlrştirilmi~tir, Tayyare 

1 
1 
i 

Numarasız bisikletler 

Dün za:ııta tarafından dört aJet 
nümarasız bisiklet yakalanarak be 
lediyeye t~slim edilmiştir. 

,I .................................................... _. ... ________ ........... , 
Seyyar satıcılar 

Mektep önlerinde 
gezmiyecek 

Ş•hirdeki iik ve oı ta okullar ö 

nünde bir çok seyyar satıcıların do 
!aşmakta olduğu göı ülmüştür. 

Mektep- önlerinde do'.aşan sey 
yar satıcıların buralarda satış yap· 

malan polis tarafından men edilır· iş 
tir . 

Sınıf kararları hakkında 

itiraz ve temiz kaydi yok 

Kazanç vngisi kanununun bazı 

maddelerini değiştiren 2751 numa· 

ralı kanun mucibince sınıflara tefrik 
edilen serbest meslek erbabının sı 

nıflarının tayini muamelesinin itiraz 

ve temiz Komisyonlarıncı tetkikine 
ilmi bir faide olmadığı ve kanunda 
da mesleki teşekküllerle Belediye 

heyetlerinin sınıf kararları hakkında 
hiç lıir itiraz ve temiz kaydi bulun 
madığı cihetle tayin edilen sınıflara 

karşı gerek mükellefler , ve gerek 
varidat idarelerince itiı az ve temiz 

edilmeyip bu kararların mutlak ol· 
duğuna ve maddenin de ltfsire 

mühtaç bulunmadığına karar veril
ıııiştir . 

Tevfik Hadi Baysal 

Vali ve Parti Başkımmız Bay 
Tevfık Hadi Baysal iki gündenberi 
rahatsız bulunmaktadır. 

Bay Tevfik Hadi Baysala geçmiş 
olsun der, sıhhatler dileriz . 

Bir hayırseverlik 

Şehrimizin tanınmış ticaret t vle
riııden Mazhar Hasan Elektrik ma · 

ğazası, Namıkkemal okulunun on 
beş Y"ksul 'çocuğunu ayakkabı ve 

elbise vermek suretile sevindirmiş 

tir . 

Okul öğretmen kurulları 

Şehrimiz İlk okullarında her 
hafta olduğu gibi bugün de Öğret
men kurulları toplanacak ve Kü:tür 
Dirtktörlüğürün ol.ul disiplini ve 

kurumları hakkında yaptığı son ta
limat üzerinde karaılar verecektir. 
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Gökyüzü açık, gün<ş'i. Hava 
hafif rüzgarlı. En çok sıc•k gölge 
de 13,4 santigrad derece. 

Çocuk esirgeme 
kurumunun 
yardımı 

Çocuk esirgeme kur umu Seyhan 
merkezi, geçen 937 senesi zarfında j 
hariçteki çocuklara o'duğu gibi mek 1 

tebe devam eden kimsesiz çocukla 

rada bir çok yardımlarda bulunmuş 
tur. 

Kurum bumüdJet zaıfında çocuk 
lara 820 defter 820 kalem 24 linlık 
kitap 1801 metre elbiselik kumaş, 

595 çift ayakkabı, beş takım elbise 
bir tane kasket lıediye etmiştır 

Fenni zeytincilik 

Ziraat N.üdürlüğüne Ve
kaletten bir program geldi 1 

Ziraat Vekaleti, zeytinciliği Zi 
raat fennine uygun bir şekilde yük· 
selmesi. iyi 'r3 ndmaıı alınması ve 
fenni zeytin bakımının bütün köy 
!üye öğretilmesi için kazalarda ve 
köylerde zeytıncilik kursları açıl 

ması hakkındaki programını Vila · 
yet Ziraat Müdürlügüne gönder 
miştir. 

Metropolitende 
Türk eserleri 

-Birinci Sahifeden Aı tan-

Kürum bundan başka her gün 500 
talebeye 64116 kap yemek v~rmiş 

hal hazırda da her gün 510 fakir ço 
cuğa muntazaman sıc•k yemek ver 

mektedir. Bu işlerin başarılması hak · 
kında Adanalıların gösterdigi yiik 

sek alakaya kurum çok teşekkür et 
mektedir. 

, Çünkü asıl Amerika denilen yerr 
ayak bastığı zaman ne yapacak .. 

Sürek avları 

Ziraat Vekaletinin emri mucibince 
yaban domuzları için bu yıl bütün 
vilayet ve kazalarda sürek avları 
tertibedilecektir. 

Kaza la daki avcılara ve köylüye 
Vilayetçe b:rut, kurşun ve kapsol 
verilmektedir. 

Zabıtada: 

Birbirlerini bıçakladılar 

Ahmed oğlu Sarı Mehmed ile 
Mustafa oğlu Tabak Ahmed sar 
hoşlukla, bir irlerini bıçakla kol ve 
ellerinden yaralamışlar ve ikisi de 
zabta tarafından yakalanarak adli· 
y~ye teslim edilmişlerdir. 

------
Ceyhan nehri dört ı 

buçuk metre 
kabardı 

Ceyhan : 1 i ( Hususi ) - Cey
han neh• i yağan yağmurlar neticesi 
taşarak ana yatağından çıktığını 

bildirmiştim . Nehir iki gündür daha 
fazla yükselerek su 4;'7 5 artmıştır . 

Nehre yakın bazı köylerin ara
ıileri su altında bulun-n ~k ta lır. Şa· 

yet daha fazla artacak olursa Ha 
mit bay ( Hamit bey ) Bucağı,Kara 

mnar köylerine suyun giımesi muh· 
temeldir. Fakat şu dakikaya kadar 

nehir bir miktar inmiş bulunmakta 
vt sabaha kadar daha ineceğj an 
!aşılmaktadır . 

s. 

Amerikada terhiye tehzip ve 
talim bolluğu insanı cidden hayret · 
te bırakıyor. burada bizim memle
ketlerde olduğu gibi tedris şekli 

yok . Alel ade değil, malumatı ade 
ta insanın beynine akıtıyorlar. Hde 
Metrepoliten ismiyle maruf asarı ati 
ka ve güzel sanatlar müzesi ile 
tarih tabıi müzesi öyle iki büyük 
i r f a n merkezi ki insan yalnız 

bunlardan bahsetmek isterse ciltler 
le kitap yazmak lazım gelecektir. 

Metropolitcnde fevkalade nefis 
lürk eserleri de mevcut.. Bunları 

seyretmek isterseniz günlerce tetkik 
ten kendinizini alamusınız. On ye· 
dinci asırda imal olunan ve daha 
sonraları beşinci Murat tarafından 

kullanıldığı söylenen murassa kılıç 
öyle bir bed;i ki yapılışına insanın 

hayret etmemesi mümkün değildir. 

Metropolinin ayni zamanda ken. 
dine mahsus bir kamusu da var 
Fakat kamus bir liste. bir katalog 
değil .. Müzeden nasıl istifade edile
bileceğini bu kamusta hurufu heca 
sırasıyla 'göıürsünüz... Diger :araf
tan gezdikleı i sırada rahat edebil
meleri için müteharrik bir takım 

1

. 

sandalyala yapılmıştı. Bu sandalya· 
!arın müzenin ne tarafında bulundu ı 
gu kamusta yazılı oldugu gibi hela 
!arın bulunduğu yer de gene kamus J 

ta a~·rıca gösterilmıştiı. 

Avrupanın bir çok şehirlerini 

gezmiş bir insanın bile burada başı 
döndükten sonra:şarktan 'doğrudan 
doğruya A merikaya gelenler aceba 
ne yap1caklar ? ... JBana kalırsa in
sanın Amerikada hayret hazinesini 
bol bol haı cayacağı geliyoı; ve har 
cayor da .. 

A. Mıııllk 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y eniotel civarında 

• 
Tahsin eczanesidir 
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Doğmak ve ayları 

Hangi ayda doğmak iyidir?. 
Falcıların şu veya bu ayı tavsi· 

yesine ehemmiyet verilmesini bilhas 
sa tavsiye ederiz. Fakat Nevyorkta· 
ki profesör Elsurı Hodinyon çok ya• 
şıyan insanların Şubat veya Martta 
doğduklarını istatistiklerle iddia et
mektedir. 

Profesörün iddiası acaba ne ka· 
dar doğrudur? .. 

Nişan ve Rutbe rekoru 
Nişan ve ı utbe rekorunun ikin· 

ci Hamit devrine ait olduğunu sa· 
nanlar çoktur. Halbuki bu rekor, 
şu yirminci asırdo Lehistana geç 
miştir! 

Lehistan milli mecli5', hükume· 
ıi11 wrmekte olduğu nişanların se 
nede bin kadar 

artmasına dair kanunu kabu: et· 
miştir. 

Kanunun lıu maddesine göre her 
memuı her ou senelik hizmete mu
kabil bir madalya alacaktır. Bu maJ 
d~, kanunun tatbik mevkiine girdiği 
gün yarım milyon Lehlinin nişan al
masını temin edecektir. 

Bundan ala rekor mu olur. 

Tavukların rekoru! 
Her şeyin ıekoıu var da tavuk

ların neden olmasın? Şimdiye kadar 
en mükemmel yumurtlama kudreti 
ve re~oru Kanadada Sahoiivan ta
vuk istasyonunda bulunen Legorn 
cinsi bir tavuktadır. Fakat bu reko 
ru Bornet Plimik Rok cinsinden di
ğer bir tavuk almıştır. 

6u tavnk bctş aylık ik!n yu· 
murtlamağa başlamış ve senenin 
365 gününde 358 yumuıta yumurt· 
lamıştır. 

Yumurtalar da 58-50 gıram 
imişi 

Avlanan avcı 1 
Bizde ahmak olupta açıkgöz ge 

çinen insanlar için " avıı giderk~n 
avlanan kimse! " Derler . 

Bu darbımesel Amerikada çok 
garip~bir şekilde bir daha tahakkuk 
etmiştir. 

Amerika zabıtasının çok zaman
danberi aramakta olduğu bir şehir 
haydudu, On dördüncü Lui vari bir 
av tertip etmiş, bir marifetler yap 
ınış ve kendisince ihtiyat tedbirleri 
de almış fakat zabıtanın bu hususta 
ciddi şekilde harekete geçtiğini he· 
saba katmamış. 

Haydud geniş 'ovalaıda ve or
manlarda avlanarak ke}f çotaıken 
kendisini kuvvetli bir polis müfreze· 
sinin oı tasında bulmuştur. 

Herif bu hadiseye kızmaktan zi
ya :le g:ilınekle mukabele etmiş: 

- Av p• şi ı le do!aşııken avla 
nacağım hiçte aklıma gel memiştir 1 
Demiştır. 

Ş::ıir kadınlara bir tavsiy~ 
Haydp•n ·er ve şair kadınlara 

~alisene bir tavsiyede Lulunacağıı: 
Evli bir kadın şiirle iştiğ•l etmeme· 
lidir. 

Bakınız niçin ? 
Losarıcelosta zevcesini ölJurmüş 

bir ı1damın muhakemesi }apılmıştır. 
Bu adam: gerrileri fılosu dünyanın en kuvvet· r-------------------------------------- -------------------, 

lısidir. Buna mukabil tarpido ve de 1 ünyada neler olmuyor. Pa Casus nı u·. bade 1 es.. 1 - Evet, zevcemi ben öldürJüm. 
niultı gemileri hususunda Japon ra, eşya, insan mübadelesi 

1 
Fakat ben, insan öldürecek ahlakta 

yadan hafıfce daha zayif görünmek. olduğu gibi , Casus müba . bir adam degilim. Ne çare ki karımı 
tc ise de harbden evvelki zaman· delesinin de başlamış ol· Fransız ca>Uslarından Jört zabitle sıza benziyen •Laokmanı herkes do !inde yakalanan ve nıalıküm olan öldürmeğe mecbur kaldım. 
dan kalma 170 torpidosu da hesa duj\unu görüyoruı. mübadele edilmiştir. ya doya görebilmiştir , Fransız casuslarile kendisinin nı ü Bu fecihadis ınin sebebide şudur: 
ba katılırsa vaziyet temamile değişir Yalnız , bir şeyin mübadelesi ol- Alıııa 1 güzeli,Frans.z zabitlerinin Karım şaiılik hevesine tamamile ka. 

d k b k 1 b d 1 · J Laokman , cidden nefis bir ka· badele edilebileceğini F ransay-ı bil. Harp halinde bunlar ikinci erece mıyaca gi i : :1 ı mü a e esı ... muhafd z 1 sı altınJa otoıııobille islas pılmı~lı, Cıh;,nın en saçma sapan 
d h 1 d k • ı· k il ı 8 d ı · d'd dındır iki yıldan beri Pariste en dirmiş ve iki hükumet arasında ha e ızmet er ' pe a a u anı a- unun a 0 mıyacağını şım ı en yona scv~ediıirken , binlerce kişi şiirleıini benim karım yaratmıştır. 
b. · b 'b' A ·ı. d k' t · d b·ı· k' yüksek mahafile kadar sokulmağa sıl olan muvafakat neticesinde Ma-ı :ır . Ln ın gı 1• merııcan onan- ım emın e e 1 ır 1 • • onu görnıeğe koşmuştur. Buna karışmağa hakkım yoktur. Fa 
masında, yukardaki rakama il.ive Bundan evvel casusluğu s1bit Casus kadın, evvela yüzünü gös muvaffdk olmuş ve bu veçhile,Fran- dam Laokman, bir Lokomotifın ar kat bu saçmaları dinlemeğe de be-
edilecek kırk eski denizdltı vardır. olduğund•n do!ayı Paris harp di. termemiş , fakat otomobilinden in· sanın mühim esrarını elde etmiş , kasına bağlanmış olan bir kompar- ni icbar edecek bir kuvvette yok· 

Fransll vanınca altı sene ağır hapse malı dikten sonra rtfakatindeki Fıaıısız fakat yakalanmış• harp divanınca tumana bindırilerek, geçen Pazar. tur. Karım ise, saçmal..rın bana 
Hizmet halindeki gemiltri: 137, kum ,olan ( Laokmaıı) ismindeki z~bitinin emıi altında, bek 'eme sa - altı seneye mahküın edilmiştir . Fa- lesi giinü Paristen Berline gönde mutlaka dinletmek isttmiştir. Onu 

500 tonluk 6 zırhlı, 22,200 tonluk 1 Alman dilberi, geçen pazartesi günü !onuna girmek imkanını bulama · kat, Alman hariciye Nazareti, Ma - rilmiştir . bu meraktan vazgeçir em dim l' i-
hir laüyare gemisi, 70000 tonluk Berlinde yakalanarak mahkum olan yıncı, bir Almandan ziyaoe Fran dam Laokmanı kurtarmak için,Ber - RenUgnat - hayet elimden bu kaza çiktı demiş· 
7 birinci sınıf, 781200 tonluk 11 ikin ! ir. I 
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ESRARENGiZ 
BiR MÜZE 

Cellatlar arasında! .. . 
Milletler cemiyetinin 

önümüzdeki 
toplantısı 

Madam Tusonın 

müzesind,~n bahsolun· 

du~unu hiç işittiniz 
mi? .. 

Bu müze Londrada 
dtr, ve hemen hemen 

parisin Greven müzt si. 
nin bir eşidir. 

" MUzenln cellltlar odasında bir ge 
ce yalnaz kalmıya cesaret edenlere 100 
lnglllz lirası mUkAfat.verllecektlr. DUnya. 
nm en korkunç canllerlnin balmumundan 
modellerl arasında 12 saat geçlrmeğe 

tallp olanların bu mUddet zarfmda siga
ra veya su içmemeleri, kitap ve gazete 
okumaamları şarttır .•. ,. 

F<>kat: madam Tuso kimdir, bu ı yemek yedi. Bütün lıunların balmu· 
müzeyi tesis et m. sine sebeb ne· mu heykelleıiyle müzesiııi büyült. 
dir?.. tü. 

1760 da, i~trazturg şehrin<:>, 
Kristof kürtiüs adlı birisiyle yeğeni 
Mari Grosholç, insanların balmu
mundan moddellerini yapıyorlar . 
dı . 

Prens konti, bir seyahat esna 
sında bu moddelleri gördü, beğen 
di ve sanatkarları Pari~e davet etti 
Kabul ettiler. 

ilk evvel, meşlıur adamların bey 
kelrini yaptılar. Heykellerini yaptık· 
ları kimselerin hususi hayatlarını, 
mutat vaziyetletini, tavırlarını göz ' 
önünd tutuyorlar, mümkün mertebe 
bunlan . uhafazaya çalışıyorladı. 

Mesela, 16 ncı Lüinin ailesiyle 
beraber yemek yediğini tasvir eden 

gurupta at nalı şddiı de bir ma 
sa, masamn orta yerinde kral, etra. 
fında kraliçenin. veliahdin ve düşes 
D;angulemin heykelleri görülüyor 
du. 

Bütün balmundan yapılan bu 
cidden sanatkarene eserler büyük 
bir rağbet kazanıyor, siparişlerin ar. 
dı arası gelmiyordu. 1 

Kürttüs ve yiğeni Mari buna, 
( kırk lıar~milerin mağarası ) nı ifa 1 

ve etmeyı düşündüler. Ve gayet 
gay~t güzel bir gurub yaptılar. 1 

Bu müze, T amp( caddesinde bü : 1 
yük biı binada tesis olundu. 

1798 asiler, dük Dörlenin ve 
kralın balmumundan yapılan ve mü 
zede teşhir olun1n başlarını almak 
istediler. 

Kürtiüs; kralın modelini ver. 
mek istemedi. Asilerin bunu boz 
malarından korkru. Onlar da israr 
etmt!diler: diğerlerini alıp çekildi· 
fer. 

Cellad Danson, idam olunan 
~ıüyük ad.ımlatın kellelerini, modeli 
ni.n almak için, kfndisine getirme
Yı kabul etmişti. 

Bu s retlr, 16 ıncı Luininin Ma . ' 
~ı Antuvanetin, Karrİ}'enin, Heber· 
ıtn. Fukuye Te:wilin kafaları bi. 
rer birer Marinin elinden g< çti. 

Falat, her nedense, az sonra 
şükheli addolunmıya başladı. Bu· 
nunla bernber, modelleı ini yaptığı 

büyük adamların akıbetine uğramak 
tan kurtuldu. 

Serbest bırakıldı. Hapisten çı 
kınca, amcasının vefat ettiği habe
rini aldı . 

Mari, ismini değiştirmenin mu
vafık olacağım düşündü, F ransua 
Tuso ile evlendi. 

O sıralarda "Napolyon,, un yıl
dızı parlc.maya başlamıştı. Onun 
modelini yaptı. Sonra, Fransızlarla 
lngilizler arasında aktolunon Amyen 
sulh muahedesinden istifade ile mü· 
zesindeki modellerin hepsini bir er 
birer Londraya nakletti, (Old Lyce 
um Elıeatre) de yerleşti. 

Yeniden çalışmaya başladı. ln
gilterenin '>ütün tarihi simalarının, 
krallarm, kraiiçelerin, veliahtların 

modelJerini yaptı. Velingtoı un başı 

açık, Napolyonun ölüm döşeğine 
eğilip baktığım gösterir bir vaziyet· 
te modelini aldı. 

1831 dr, Bristol ihtilafcileıi, 
müzeııin duvarlarına şişelerle gaz 
döktüler, ateşe verecekleri ~ırada 
arap hizmetçisi kocııman bir kara· 
bina ile Üzerlerine hücum etti. Bu 
sırada, bir piyade kuvveti yetişti. 
Asileri kaçtrdı 

Madam Tuso, 1850 de, doksan 
yaşında öldü. 

1925 de çıkan bir yangında 
müze kısmen harap oldu. Balmumu 
heykellerin çogu eridi, elffiseleri 
yandı, kül oldu 

Modellerin hepsi kurtarıldı. Ve 
Marinin torunu Jon Tuso kolleksiyo· 
nu yeniden yapmaya mnvaffak oldu. 

Bu tarihi müze, iki katlı büyük 
bir binaya yerleştirildi. 372 parça 
dan mürekkep olan modeller, bir 
şılin mukabilinde halka gösterilmiye 
başladı 

Yeni kolleksiyona. Nelsonun 
Vikori gemisinin güvertesinde ölü· 
mü gibi tarihi sahneler de ilave 
olunmuştur. Maıi fstuaıın son gün 
!eri, altı karısiyle beraber 8 inci 
Hanrinin moJclleri de unutulmamış 
tır. 

O sıralarda ( mılli meclis ) Ma · 
tinin amcası Kürtiüs'i; Mayens ordu. 
suna komiser tayin etti. Mari, Tam· 
Pi caddesinde yalnız kaldı. Birçok 
lllaruf kimselerin ve bu ar.ıda Ma 
tanın ziyardini kabul etti. Robes 
Piyerle bir ziyafdte, bir sofrada 

Bu ılardan lıa~bı, cellat Danso 
nun madam Tusoya sattığı (Giyotin) 

----- de teşhir olunmu~tur. ........ 

l 

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 
iki büyük flim birden 

1 -

Buck Jones 
in en güzel temsili 

Kırmızı Derililer 
-· 2 -

Korku ve Heyecan filmi 

((HORTLAK)) 
PEK YAKINDA : 

JAN Klf.PURA 

AŞK GÜNEŞi 
Filminde ..... 

Şilini ver:p müzeye girenler, 
gezeuler memnun oll'yorlar, verdik· 
leri paraya acımıyorlar. Fakat içle 
r inden hiç bi ı isi aşağıdaki tecrübeyi 
yapmaya cesare göstermiyor: 

" Müzeninin cellatlar odasında 
bir gece yalnız kalmıya cesaret eden· 
fere 100 bin İngiliz liraysı mükafat 
verilecektir. Dünyanın en korkunç 
canilerinin balmumundan modelleri 
arasında 12 saat geçirmeye talip o· 
!anların bu müddet zatfında sigara 
veya su iç'llemeleri, kitap ve gazete. 
_okumamaları şaı ttır ... ,, 

Bu, Madam Tuso için büyük bir 
şereftir. Zira, modellerine!~, korkunçi 
canilerin çehrelerini olduğu gibi kop 

1 
ye etmek muvaffakiyetini gösternıiş 
tir. 

---- Mode Her arasında kendi heykeli 

Cenevre : 11 (Radyo) - Mil 
Jetler Cemiyetinin Lu a} ın on ye
disinde yapacağı içtimada fngiliz ve 
Fransız mümessillerinin Cemiyet mi. 
sakını ihlal edecek memleketler hak 
kında tatbik edilecek iktisadi ve 
mali zecri tedbirler hakkındaki kü
çük ve orta devletlere teminat ita· 
sına matuf müşterek bir beyanna. 
me neşredecekleri söylenmektedir. 

Esk. Irak Hariciye Nazı 
rının faaliyeti 

Şam : 91 f TÜRKSÖZÜ muha· 
birind r.' n ] Eski Irak Ha•iriye 
Nazırı Nuri S~id Paşa buraya gel 
miştir. Eski Nazır, Suriye Başvekili 
ve kabine azası ile temas ettikten 
sonra Filistin yoluyla ~Mısıra hare· 
ket etmiştir. 

Sanıldığın~ göre, Nuri Said Pa· 
şa, Mısırda bulunan doktor Şebben 
deri ziyaret ederek Cemil Mardanı 
ile aralarındaki ihtilafı hal'e çalışa
caktır. 

Lübnan hükumeti' 
kadroyu küçültecek 

Berut: 11 (Türlsözü Mahabi· 
rinden) - Söylenildiğine gört-, Lüb· 
nan hükumet kadrosu küçültülrcik· 
tir. Yeni kadıo da bir nazır, beş 
müdür ve 25 mebus bulunacaktır. 
Bu suretle Lübnan haıinesinin mü· 
him tasaı ruf temin ed~ceği şüphesiz 
görül"llektetir. 

\ 

Bir nakliye tayyaresi 
düştü yedi kişi öldü 

Oija o: 11 (Radyo) - Dijano 
civarında, dün bir nakliye tayyaresi 
havadan, yanarak dü~ müş ve parça· 
lanmıştır. Yapılan tabkikat ne tice· 
sinde tayyarenirı içinde bulunan altı 
yolcu ve bir J.ıİlotun öldükleıi anla· 
şılmışlır. Ôltnlf"tİn hüviyeti tesbit 
edilmr kte<lir 

Filipin adalarında 
askeri ınanevra 

Lorıdra: 11 (Radyo) - lngiltre 
nin Singapuıdaki son tah.şidatından 
sonra Amerika ordusundan dört bin 
ve ordud.m kırk bin a•kerin ve 
mahalli hava filolarının iştirakile bu· 
günden iti: aren Fılipinde büyük bir 
manevr;ı 'apacağı Nevyork Times 
gazetesi habervermektedir. 

de teşhir oh.:nmaktadır. Biı iııcİ kat 
salonundadır. Başında siyah bir ho· 
toz, omuzlarında danteladan bir örtü 
vaıdır. Elleıi, göksü üzerinde kavuş 
mu?tur. 

Ayakla duıur, sanki modellerini 
tetkik ediyormuş hissini veı ir. 

(Uyuyan kadın) M.:ıdam Sen A
marantdan başkası değildir. Bu ka
dın bir miralayın zevcesi idi. Robes 
puyerin izdivaç teklifini reddeltiği 
için ilıtilal mahkemesi tarafından ida 
mına karar verildi. 20 yaşında ba~ı 
uçuruldu. Balmumu heykeli şimdi 
müzedt>, bir çiçek demeti üzeıinde 

yatar. Ellerinden biri başının altın · 
dadır. Yanakları biraz solgundur. 
Fakat, o kadar tabii yapılmıştır ki •• 

Mısır krah 

Faruk ayın yirmisinde 
Safinazla evlenecek 

Kahire: 1 1 (Radyo) - Mısır 
kralı Faruğun düğünü bu ayın yir· 
misinde olacaktır. Düğünün çok 
muhteşem olmast için ana kraliçe 
Nazlı her türlü fedakar1ığı göster· 
mektedir: Kralın nişanlısı Safinaz 
yirmi kanunusanide evlenme çağı ' 
olan on yedi yaşına girmiş olacaktır. 

Yugoslav ana Kraliçesi 

Asri • 
sınema· 

12-İkinci kanun-938 çarşamba akşamı 8,30 da 
suvareden itibaren 

Sayın müşterilerinin senelerdenberi sırk laubiyatına mütehassir kaldık· 
Jannı göz önüne alarak ve ihtiyacı tatmin edebilmek kaygusile sinemamız 
senenin ve Türkiyeye gelen filmlerin en yenisi ve en çok alaka ile sey· 
redilen vahşi hayvanatın her cinsıııden mürekkep muazzam bir Can · 

Oynayanlar 

bazhaneyi cami 

(PALYAÇO) 
Misilsiz filmini sunmakla bahtiyardır 

Joe' e Brovvn 
Pa trica Ellis 
Doroty Burcess 

Bdgrad: 11 (Radyo) -· Ana Arslan, Kapfon, Fillerle daha bir çok vahşi hayvanlardan mürekkep mu. 
Kraliçe Marinin doğumunun yıldö 1 aızaın bir sırk ... At Canl>azlıkları .. Palyaçonun temiz Aşkı ... 

nümü münasebetile dün bütün Yu I ~ AYRICA : 
goslavyada bayram yapılmıştir. Ke. ı 

za Belgradda dini ayinler de yapıl-
[Kahraman suvari ] 

mışt r. 

Adana asliye 1 nci Hu
kuk mahkemesinden : 

451 

Hayvalı K. den ölü Mustafa ka
rısı Emine ve çocukları Kasım ve 
Ahmcdin asliye 1 ci hukuk mahke. 
mesine ikame eyledikleri da • 
va-la : 

Hayvalı K. de kain şarkan ce
bel dağ garben Molla Habib tarla· 
sı şimalen Taşakçı oğlu Mustafa 
veresesi Musa ve Liraderleri cenu. 
ben Nazif ~vlidları MehmeJ ve Zey· 
n("p tarlası ile çevrili 37 dönümlü 
tat layt nizasız ve fastlasız olarak 
maliki sıfatile 20 senedenberi işgal 
edegelmekte olduklaıından mezkur 
tarlanın namlarına Tapuya tescilini 
talep etmiş oldu~larından ) ukanda 
evsafı yazılı mezkfü taılaya iddiayı 

hak eden var~a bir ay zaıfında mah· 1 

kemeye müracaat etnıeleri ve du-} 
ıuşmasının 4/2' '.:f38 Cuma günü saat 
9,30 a talik edilmiş olduğu ilan o· 
Junur. 8854 

Seyhan Nafia müdürlü
ğünden : 

Adana Ziraat mektebinde yapı 
lacak (7493) lira (99) kuruşluk sa· 
manlık ve anbar inşaatına istekli 
çıkmadığından müdd<-"ti 21 - 1-938 
tarihine müsadıf cuma günü saat 
on bire kadar uzatılmıştır . istekli· 
lerin Nafıa müdürlüğüne muraca 
atları ilan olunur 8853 

Alsaray sınema 

5ında 

Görmeyenlerin görmek için görl'n . 
lerin bir daha görmı::k için ısrar . 

ları karşısıııda h Ü y ü k yıld ız 

MARTHı\ EGGERTtN 
1 ---

P a ri sli şantöz 
Şahane fılmiı.i iki akşım daha 
göstermekte devam edrcektir. 

Programa ıla\·e 

-2 

Yeraltı esrarı 

Bob Levinston 
Tarafmdaıı yaratılınrş harikula le 

esrar ve beyecan dolu fılnı 

Çarşamba tenzilatlı matine 

Parisli Şantöz 
8850 

Bugün gündüz umuma tenzilatlı matine 2,30 da arzuyu umumi 
üzerine son ciefa olarak 

1- Lorel Hardi İkizleri 
2- Kadın isteyince 

· Sinema müteaddit sobalarla teshin edilmiştir.Localarmızı telefonla isteyiniz 

l Telefon : 250 8837 ASRI 
1 

- or. Muzaffer Lokman -
Hastalarını her gün e~ki ıınuayenehanesinde 

kabul etmekted r. 

Y e.ni çıkan kanun ve nizamlar 

KararnameNo 7695 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 
12 Numaralı kararname 

( Dünden Artan ) 

Bu gibi tediyat, k liring hesapları ile derhal yapılması mümkün olan 
ahvaldt kliring yolu ile icra olunur. Şu kadar ki kliring vaziyetleri dola. 
yısile işbu tediyetın derhal yapılması mümkün olmadığı takdirde bila 
t~ahhur serbt>st döviz mezuniyeti verilir. 

E.) 1 - Tü. kiyede çalışan reasü·ans ve sigorta şirketlerinin Türkiye 
hariciı.deki şiı ketlerde.~ reasürans ve retrosesyon Lrikile almış oldukları 
işlerin peşinen te 1İy.! edilen hasarlarına aid tazminat miktarlarının, 

2 - Türkiyede çalış 'n re3sÜrans ve si;orta şirketlerine ış veren 
Türkiye haricindeki şirketlerin, üç aylıl< hesap devreleri neticesinde ala. 
ca1darı tahakkuk ett iği takdirJe işbJ alacakla r ının, 

3 - Rf"asürans ve retro ;es yon mukavelenamele-rine tevfikan sene 
sonunda yapılan kar ve zarar hesabının Türkiyede çeı.lışan şirketlere bı. 
rakmış olduğu safi kar üzerind t'n Türkiye hRıicindeki iş veren şirket· 
lere isabet eden temettülerin, 

Ser...ıest dövizle tediye!ıine kambiyo nıurakabe mercilerince müsaade 
olunur. 

F) 1 - Mevzuları itibarile umumi sigorta şaıtl::ı rı dabiline gırmeyen 
ve mahiyetleri itibarile hususiyet arzed ~n rizikolarla, 

2 - Mevzuları itibarile umumi ~igorta şartlaı ı dahilinde bulunan ve 
mahiyetleri itibarile de humsiy:.t arzetmediği halde sigorta mc..t aiiği ve 
tehlike derecelerine göre umumi reasürans mukaveleler inde mündeı iç 
azami limitler fevkinde kalan rizikoların, 

Sigort"larına aid dövizler serrest olarak veriiir. 
G) Sigoı ta muamelatından müteveUid döviz müsaadesi ancak sigorta 

şiı ketleri le reasürans şirketlerine verilir. 
H) Sigortaya müteallik döviz müsaadeleri yalnıı. Ankara, Jstanbul ve 

fzmir kambiyo murakabe mercilerince her üç ayda bir vtrilir. Arcak D 
fıkrasındaki döviz rr.üc;aadeltri işbu müddet kaydına tabi değildir. 

Madde 31 - Türkiyede icrayı faali} et eden ) erli ve t'Cnebi şirket · 
lerin hariçte bulunan hissedar ve hamillerine tediyesi icabe im lıissri le 
mettü veya faizin miktarı ile bunlara tekabül edeıı kambiyo ihtiyaçları 
şirket heyeti umumiyesinin tasdikına iktiran etmiş ınecfüi idare ıaporla 
nom kambiyo murakabe mt"rcilerince tetkiki suretile t ~sbit olunn. Bu su. 
retle tt:sbit olunan mebaliğin transferinin suret ve zamanı icrası her sene 
umumi dö1. iz vaziyetine nazaran Maliye Vekal,.tince tayin olunur. 

(SONU VAR) 



Sahife : 4 

Adana Bo~ sası Muameleleri 

1 
PAMUK ve KOZA 

- 1 . Kilo Fiati 1 
CiNSi Satılan miktar En az 

/ _ ;n ç_~;, K. s. Kilo ,_ 
~ 

K apımalı pamuk 29 29,50 
Piyasa parlağı - -

" 25 26 
Piya.,a temizi -24 - 25 --.. 

ı.re-1 - . -
iane 2 
El.sprts 
Klevlant - 35,50-- 36 

YAPA Ci 
Beyaz 

1 1 1 Si vah ' 
ÇICIT 

Ekspres ---
1 ı--iane 

Yerli 

( Türk!özü ) 12 Kanunusani 1938 

Adana Ziraat Bankasından : 
Adana Türksözü gazetesinin 19 11 /937 tarih ve No. :>985 sayılı nushasiyle 5 /1 938 tarihinde ihaleleri yapılacağı ilan olunan gay i mrnkullardı 

müddetle uzatıldığından mezkur üç parça tarlanın birinci ihalesi 21-1 - 938 cuma günü saat 15 ile 1 aşağıda yazılı üç parça tarlanın ihalesi on gün 
da Adana ziraat bankasında icra olunacaktır . 

Fazla tafsilat almak isti yenlerin bankamıza 

gayri menkulun 
Dosya no. borçlunun adı köyü cın.;ı -
13-49 Büyük dikili.kö, B.dikili tarla 

Veli o. Abdullah 
14·59 

" " " " • 

16 53 dağcı kö: osman • 
o. hali! ve lbrahim dağcı 

. 

miiracaat etmeleri ilan olunur. 

M. murabba 
hisse mikdar 

tam 18380 

" 
82710 

" 
18380 

8855 

tapu senedinin 
taihi No. 

T. sani 931 89 

• " 
340 24 

Şubat. 327 365 

kıymeti 

160 

720 

100 

Hududu 

Şa ve ga; taşlık Şi: yol ce: H 
seyın 

Şa; yol, ga; çalılık. şi: Ahm 
iken elyevm Sabri, ce: Hüseyin 

Şa; dere, ga: Hacı Mehmet ta 

lası; şi: ağ burun, ce: camlı burur 

"Yemlik,, 
12,50 -- ı---- .r 

" 
"Tohumluk,. 

, 
KAY ADELEN A - K 

A 
y 

KAY ADELEN su 
:-ı U B U B A T 1 

Buğday Kıbrıs 1 
Yerli - -- ----- 1 

" ~-- 1 Menlane ----
" 1 

Arpa 1 
Fasulya ----
Yulaf ---- -----

1 üelrce ---- -

~Ş }emi --·-- - ' 
Keten tohumu -----· ---- 1 

1 
Mercimek ----
Susam ----

. UN 

1 Dört yıld-ız Salih ' 1 üç " it 

-
~ - - 1 

:E .., Dört yıldız Doğruluk 1 ·- - - -..:ıı:: -, üç ft 

" l =' c --
ö ~ Simit ,, _ı ___ 
] ~·-D&rt yıldız Cumhuriyet 1 .... ' üç --- -,, f .. .. 1 

1 Sim il 1 .. 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

11 I 1 / 19:!8 iş öankasından alınmıştır. 

Sanıint l't.n.e 

Hazır 1 4 '98 Lıreı 

1-ı-lw ıı... Kanun vadeli 4 \.,.Şi 
Rayişmark 

Frank ( FrJnsız ) 1-23-\44 
-!ki~ci kanun rnceli 

i-:-ıı! Slerliıı ( ingiliz ) 628-I oo -- -
Hını ham Dolar ( P.merika ) --,9-1 00 

l\eV)Ork 8 26 Frank ( İsviçre ) ---,-
1 

Müflis Uşak şayak fahlr---·------, 1 

1 Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
~oo 

100 

1 Açık artırmaya konulan şeyin 
cinsi; Uşakta bahçeler arıısında ka 
in ma!ümülhudut se\...izbin metre 
murabbaı ar5a üzerinde dört l in 
metre mikabı inşaatı havi eski (Ha 
ve gedik) F abrıkası şimrliki adı la 
(Uşak şayak fabrikası) Türk anonm 
~irhti, şayak, çulaki. ve halı iplıkle 
fab1>kası bir yıl müddetle icara ve· 
ıileceğinden 'L7 Birinci kanun 937 
tarihinden itibaren bir a ' müddetle 
açıktaıtı•maya konmuştur 

2- Fabrikada mevcut makine 
a lat ve rdavatinin başlıcaları şunlar. 

dır. 

Dış memleketler rçin Aboııe 

bedeli degi~mez yalnız posta m~srafıl 1 
zammedılır. 

2 - ilanlar içın ıdareye müra
caaı edılınelrdir. 

1 adtt 150 beygir kuvvetinde 
ruhar m«kiı esi çift silindirli, lıir a

det 1 uhar kannr, 1 adet t:lektir ik 
tesisali temamcn mevcut 1 adet loz 
çar hı, : adet ~eyi an çarhı, 3 adet 
çelik tarak, 1 odrt döıt bolıinli 

120 filiıJ; İı,ce iı lık için tarak, üç 
adettkr<.k kırkar fılitli 2 adet 300iğli 

polarını lıavidir. 

3. 6 adet ince kumaş doku'lla 
tı zgahlı r• hariçolmak üzere ayda 
6000 metre şayak çıkarabilect'k 
kabiliyettedir. 

4. Fitiller dokumalara kafi iplik 
ten fazla olar ak ayda tahminen uin 
liraya yakın halı levazımı nesciyesi 
imal eder. 

5· Bir )ıllık icar bedrli muham 
meni 12000 on iki bin liradır; 

•• •• •• 
TURKSO zu 

!Matbaacılık! IG 
Mütenevvi renkli 

her türHi ta b işlerinizi ı L A N ançak Türksözün §' oto 

malik makinalarında * 
yaptıra bilirsiniz. 

T A B Eserlerinizi Türk 

sözü matbaas:nda bM- * 
hrınız. Temiz bir tab KiTAP nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet- * 
lenecektir. 1 Kütüphanenizi c L D gu-

zelle~tirmek istiyorsa • 
nız kitaplarınızı Türk-

GAZETE sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefis 

azetecilik \ 

1 
1 

bir cild, renkli ve zaıiJ 

b İr kapak böl gede an 
cak Türksözünde ya 
pılır. 

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

lıir zamanda en ntfis 
bir şeklide en zarif hu 

rufatla Türksözünde ya
pılır . 

Tür. sözü matbaa
sı "Türksöziindrn. baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

' ---------------~~~~~~~~~~~~~~-

BELEDİYE 

938 yılı içinde muayene edilecek her nevi ölçü ve tartı aletleri sahip
lerinin ölçü kaııuııu mucibince ikinci kanun ayının birinci gününden son 
günü akşamına kadar belediye ayar memurluğuna müracaat ederek mü. 
racaat kağıdı almaları, aksi takdirde cezalandırılacakları ilan olunur. 

8822 25-15 

Tabib ve eczacı alınacak 
A'>keri f. brikal..r umum müdürlüğünden: 

İki taSib ile bir eczacı alınacakıır. lsttkli ' eıin ~aıtlaı üıoe i>l .da ve 
birer hal tı crübesi ile Unıum müdüılüğe .üracaalları. 

Beşinci mıntaka Etibl a 
Odası Başkanlığından: 

1- 4-7 - 10-13 

Kiralık ev 
senar vargel, 1 adtt 260 iğli sey 
yar vargd, 1 adet 200 iğli seyyar 
el vaıgeli, 2 adet çözgü dolabı, 3 
adet son sistem şönher dokuma ma 
kinrsi dokuz mekikli, 1 adet İngiliz 
çakarı dokuna rrakinesi do~ uz me 
kıkli, 1 adet lngiliz çakarlı bala 
niye m a k i n e d o k u z me. 
kikli, 8 adet İngiliz dokuma makina. 
sı tek mrkıkli, 6 adet Avusturya 
tek mekik İnce kumaş ve pamuklu 
dokuma makinesi, 1 adet ütü maki 
nası, 1 adet makas, 1 adet hav ve 
fırça, 1 adet link, 1 adet yıkama 
1 adet süzğeç, 1 1det bataniye havı 
için şardon, 1 adrt demirhane bü
tün teçhizatile, 1 adet marankoz 
hane bütün teçhizatila. 

6 Fabrikanın icaıına aid ş•rt 
name Uşakdapekmez hanında 3 rıu 

marada bu1unan iflas idaresinden 
beddsiz olarak alınır. Talep vuku· 

u,nJa dışarıya göndrilir. 1 
7 Açık artırma, ihale 27 ikinci kanun 
un 938 tarihine musadif perşembe 
gürıü saat 14 de Uşakla pekmez 
hanında 3 numarada bulunan iflas 

12 Kanunusani 938 çuşamba 
akşamı Odamız umunıi içtima ya 
parak 938 l ütçesini tetkik ve mü 
zakere edrceğinden Odamıza ka
yitli bilumum Doktor, Diş Talıibi , 
Dişçi ve Eczacı arka~aşl.rın mezkfü 
vakılta O. laınızı teşrifleri rica olu 

Ocak mahalleı.inde ikinci ı,.rk
mazda dört odalı mu'..ıah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

l.,tiyenlerin idaremizde 
Nabiye müracaatları. 

Fuat 

Ayrıca müJür odası, kat' p ve 
bekçil~r e mahsus odalar, da pak ve 
şayak depolaıı, odun ve kömür de. 

id ıesi merkezinde yapılaca~ lır. 
8· Fabrikanın bir yıllıı< icarı açık 

aıtııma su~etile yapılacaktır. 

9- Muvakkat teminat akçesı 900 
dokuz yüz liradır. 

10 bilumum verıi ve rüsüm 
müsteciı e aiddir. 

. 11 Daha fazla malumat almak 
için iflas idaresine müracaat olun· 
ması ilan olunur. 88,7 

1 6-12-19 

nur.8852 11-12 

Aşçı ve hizmetçi 
aranıyor 

Evde çalışmak üzere birkadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranı}or, Mat
baamıza müracaat edilmesi. 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Çifçi birliğinden : 
Çifçi birliğimizin yıllık kongresi 

15 -1-938 cumartesi günü topla 
nacaktır. Sayın üyelerimizin o gün 
saat 14,30 da l:.irlikte bulunmaları 

rica olunı,ır, 9-13 8846 

manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . A 

lan ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN ıçınız . 

K A: Yi A DE LE 
KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN !u-
!arı ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişderdeki kırmızı ( KAY AD 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri: Mersin 
Adana KA YADELEN depolarıdır. Büyi.ık damacanalar : 100 kuruşa c 

lerinize gönderilir . 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her 'e'erde Kayadelen suyu 

Yıkanmaktadır . 8495 11 
~.:::::::.:.:.::.:::.:=::.:....:..---....;;~;...---;.;.---·-----~~~~ 

. 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

rutubetten a 
olarak to 

Tozsuz, topraksız ve 
saf ve temiz kömür 
tan ve perakende 

ucuz 
satılır . 

7967 80 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

-..----------------------~-----------------------"""!! 
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jUmumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaası 


