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Uzak Şark harbinden feci rakamları r~-------~~'? 
''Saldıray ,, 

ŞiMDiYE KADAR "Batıray,, 
•• •• ''Atılay,, 

300 BiN ÇiNLi OLDU "Yıldıray n 
Büyük şefimiz 

yeni tahtelbahir
lerimize bu isim .. 

leri koydular 

Çin Mareşalinin .beyanafl 
"Sovyetlerden yardım göreceğiz fakatı 
Komünizmin tesirinde kalmıyacağız,, 

Vaşington : 27 ( Radyo )-Ame· 
rikan iş federasyonu yaptığı bir top. 
lantıda fngiltere, Frznsa, fsviçı e , İs
veç , Sovyetler Birliği ve Hollanda 
2uıuı:lcırn n !q-<n dqlıcıı dcı o · 
mik ittifaka girmek teklifini reddet. 
miş faka ayni zamanda japonyanın 
gayri medeni biı suretle ve sebepsiz 
olarak yaptığı tecavüz harbini takbih 
ederek federasyonun evvelce kabul 
ettiği Japon ale} htnı to} kolaj sis
temini talbika hazır bulunduğunu 

bildirmiştir . 
Şanghay : 27 ( Radyo ) - Son 

aylar içinde Şanghay sokaklarında 

açlıktan ve sefaletten on bin Çinlinin 
öldu~ü anlaşılmıştır. Bunların çoğu , 
Japon istilasından kurtulup kaçan 
mültecilerdir . 

lstokholm : 27 ( Radyo )- Çin· 
deki harp felaketzedelerine yardım 
için bir birlik teşekkül etmiştir. Rirlik 
azaları arasında bir çok yüksek şah· 
siyetler ve Nobel mükafatını kazan
mış alimler de vardır. 

Şanghay : 27 ( Radyo ) - Çin 
Mareşalı Şang·Haik·Şaik son çarpış. 
ınalar etrafında ve Çinin hariçten si
lah tedariki hususunda şu beyanatta 
bulunmuştur : 

Şimdiy•· kadar 3GO bin ölü ve 
yaralı verdik Buna da sebep Çmde 
silah imalinin pek mahdut olma· 
sıdır. Bunun için hariçten silah almak 
mecburiyetindeyiz . 

Hongkong-Kanton yolunun Ja· 
ponJar tarafından kesileceği haber· 
!erinden korkınc.yotuın . Bu yol ke· 
silse bile , harbin devamını temin 
edecek başka iki mühim yol daha 
mevrııttur . Ayni zamanda Sovyet 

Yeni • 
ımar 

Şang . Hay . Şek 

nüfuzu altında bulunan Kikyangdan 
geçmek üzere büyük bir yol da ya. 
pılmıştır. 

Çinin Komünizme alt olduğu şa· 
yialarma karşı da Mareşal şunları 
söylemiştir : Çin Komünist tesiri al
tında hiç b:r zaman olmayacaktır . 

Şanghay : 27 ( Radyo )- Vuhuya 
hakim tepelerin zaptı için Çin ve Ja· 
pon kuvv~tleri . arasında kanlı çar· 
pışmalar olmaktadır. Diger taraftan 
Çinliler Konfoçiyosun dogduğu Stuko' 
şehrini ateş altına almak üıeredirler. 1 

On dört gündenberi Japonların ileri 
harekeli kaydedilmemiştir. 

Londra : 27 ( Radyo ) - Son 
defa Londrada leşkil ediicn ve Çin 
sanayiinin en kıymetli eşyalarını, Çin 
sanat eserlerini teşkil eden bir ha· 
zine Nankinde , büyük bir yeraltı 
mahzeninde saklı bulunuyordu. Nan· 
kinin sukutu üzerine bu hazine mah· 
zende kalmıştır . Çin menbalarından 
alman huberlere göre hazinenin sağ· 
lcım kalmasındc:n şiiphe edHdiği an· 
Iaşılmaktadır . 

planlarımız 

Marmara havzasında turizm için 
.büyük inşaat yapılacak 

lstanbul : 27 (Telefonla) - Ye- mevsimindı:ı başlıyacaktır. Bursa vi· 
Şii Bursa için beş senelik bir imar layeti tarafından yapılması için ha-
planı hazırlanmıştır. Bu plan içinde ' zırlıkları tc.m :rnılanm·ş olan Mudan· ı 
Bursa - Mudanya yolundan başka 1 ya -- Bursa yolu asfaltı çevrilmiş 1 
Bursa - Yalova yolunun da as fal· j bulunacaktır. Deniz bank tarafından 
t~ çevrilmesi. sonra Uludağ üzeri~e-

1 
lslanbul ile Mudanya arasında işle-

bır havai hat yapılması da vardır . tifecek olan 18 mil süratındaki va-
Fakat bu planın tatbiki için Bursa pur postalarına başlıyacaktır. Bu su· 
vilayetin;n hususi idare varidatı kafi r~tl.e lstanbulda~ B~rsaya bir günde ı 
olmadığındann planın bazı kısımla· gıdıp gelm eık ımkanları tahakkuk 

etmiş olacaktır. 
rının devlet yardımı ile mi, yoksa 
bir istikraz ile mi yapılacağı ıhenüz 
karart aşmam iştır. 

Bursada yapılacak 
yeni fabrikalar 

Önümüzdeki Şubatın başında 
Bursadakı Kamgarn fabrikası ile 
Gemlikteki suni ipek fabrikasmm 
açılma töreni yapılacaktır. 

Atatürkün bugünlerde Yalovada 
~ulunması dolayısiyle Büyük Önde· 
rın bu fabrikaların açılma törenini 
şereflendirmeleri bir ihtimal şeklin· 
de tahmin olunmaktadır. 

Turizm ptAmmızın tatbiki 

Atatürkün program nutkunda 
lstanbul ve cıvarı, Yalova ve Bursa 
dahi 1 olmak üzere Marmara havza· 
sının Türkıyede ilk turizm mıntakası 
olarak gösterilmiştir. Bu turizm prog 
ramının ilk eserleri önümüzdeki yaz 

Y ugoslavyanın 
hükümetimize 

bir teklifi . • 

Ankara : 27 ( 'elefonla) Ha-
ber aldığımıza göre, Yugoslavya ' 
hükü ıneti, kerıdi memleketinden iki 
yüz bin kişilik bir Türk kitlrsinin 
Türkiyeye .. lmmasi için hükümetimiz 
le müzakereye gireceğini ve bu ırk · 
da~l~r~mııın memleketirr.ize göçme. 
ferı ıçm lazım gelen her diirlü maddi 
yardımda bulunacağını bildirmiştir. 
Hükü netimizc.! bu teklife henüz bir 
cevap verilmemiştir. 

I 

İhracatımız 

43 milyonluk 

Tütün 
2 milyonluk 

Buğday 

Ankara : 27 (Telefonla) - Bu 
yılki tütün ve buğday ihracatımızda 
geçen seneye nisbetJe çok büyük bir 
fark müşahede edilmiştir. 

Harice tütün satıŞ1mız ~cçen yıl 
yirmi dört milyon lira iken .bu yıl · 

Ankara : 27 (Telefonla) -U· 
lus gazctasi bitmek Uzeı·e olan 
dört denizaltı gemimize Buyuk 
~er Ataturkun şu isimleri seç
t:ikleri~i yazmaktadır. Saldıra,-. 
Satıra.y, ~Atılay. Yıldıray s~n 
~urkçe olan bu kelimelerin ma
naları kolayca anlaşıldığı gibi 
Saldıran, Batıranı Ablan, Yıldı
rltndu·. Ataturkun bn hususta 
Saşbakan Celal Ba.yara gönder
<Ôkleri mektuk deniz mUzesine 
-r~ mektubun birer fotografisi de 

her birine kona-

le ile üç milyon liraya çıkmıştır. 

'Keza buğday satışımız bir milyon 

I~ ik~ri iki nıilyon liraya çıkmıştır. 

HAT AYDA ARAP 
ERMEN . .fARliSi 
Bu fırka, yalnız Hatay. işile 

meşgul olacakmış! 

Türk düşmanı gazetelerin hezeyanı 
hala devam "ediyor 

Antakyadan bir görUnu, 

Antakya : 27 ı Türksözü Muhabi
rinden) - Sancakta çıkmakta olan 
gayri Türk gazeteler halii deli dolu 
neşriyata devam etmektedirler. Me
sela hunlardan Loryan gazetesi. Ha. ı 

kat hakkında hükumetik müzakere
lerde bulunmak ve talimat almak 
üzere şubat ortalaı ına do~ru Parise 
gidecektir. 

ta)• rejimi ve Türkler mevzuundaki ---- ~-------

bir yazısında şöyle demektedir: "E
ğer Sancakt<ıki TurkJer yeni Sancak 
r!;ljiminin mevkii meriyete girdiği ta
rihten sonra sui muameleye maruz 
kalmış olsalardı Türk matbuatının 
hücümleri haklı olurdu.,, 

Bundan pek güzel anlaşılır ki, 
bu gazeteler hala Sancak rejiminin 
meriyet mevkiine girmediğinden ve 
böyle birşeyin mevcud olmadı~ından 
bahsetmek istcmektedirJer. 

Söylenildiğine göre, Hatayda le· 
şekkül etmek üzere olan Arap-Erme· 
ni partisi, doğrudan doğ'ruya Hatay 
meselesile meşgul olacak, Suriye hü· 
kumetile istişare etmeden, programı 
dairesinde bu iş üzerinde }Ürüyecek
miş. 

Fransanın Suriye fevkalade ko
miseri Kont dö Martel Kral İbnissu
uda mülaki olmak üzere Ciddeye 
yapacağı seyahatten vazgeçmiştir. 

Çünkü Kont dö Martel, Suriye-Fran· 
sa muahedesinin icab ettirdiği tatbi· 

1V illetler Cemiyetinin 
toplanması münas betile 
dünyadaki hareketler 

Belgrad : 27 (Radyo) - Yu· 
goslav gazeteleri, Fransa ile İngilte· 
renin Milletler Cemiyeti paktına ve 
kollektif emniyete sadık kalacakla 
rını resmen ilan ettiklerini yazmak
tadırlar. 

Cenevre : 27 (Radyo) - lsveç 
mümessili Umden yarın toplanacak 
olan Milletler Cemiyeti konseyinde 
zecri tedbirlerin ittihaz veya kaldı . 
nlması etr~fı11.da izahat verecektir 

/ 1 

Umden bU fÜD lngiliz Hariciye Na-
zırı Eden ile görijşmüstür. Yann 
sabah da Fransa Hariciye Nazırı 
_Del boşla görüşe. c~ktif. 

HABEŞiST ANDA HARP 
DEVAMEDiYO 

Aiti bin italyan öldü 
Kabilelerin ani baskınları 

Londra : 27 (Radyo) - Royterln verdiği malOmata ğöre, 
Habe,ıstanda dahili harp hala devam etmektedir. Bir çok ka· 
blleler İtalyanlara karşı baskınlar yapmakta ve ltalyan mUf
rezelerlnln harp aletlerini gasbetmeğe muvatfak olmakta-
dırlar. · 

Bu dahm harpların son iki aylık bilançosu olarak 6000 
ltalyamn telef edildl§I anıa,ılmı,tır. Habeşistan dahltı karışık
hjı etrafında burada b~r beyanname neşredilmiştir, Bu beyan
name mUndel'ecatana göre şlmall Habeşlstanda muharebeler 
devam etmekte ve bu kısımlara ltalyanlar her tUrlU techlzatı 
havi kuvvetli müfrezeler sevketmektedlr. 

Cezirede ıslahat var 
bu işin 

kanaatında 
Hükômet 
girdiği 

artık yola 
bulunuyor 

Şam: 27 (Türksözü muhabirinden) 
Ce1ire meselesini kati suretle hallet-
miş ve orada asayışın \'e idarenin 1 

temini gayesile yakında selahiyet va· ' 
sia ile bu muhafızın gönderilmesine 1 
karar vermi~tir. 1 

Bundan maada H1siçe, Kamışlı ve 
Ayındıvar istihbarat tercümanlarıle j 
Ayın divar ve Resülayn istılıbatal za· 
billerininde değiştirilmesi kararlaştırıl· 
mıştır. . 1 

lnıibat kuyvetlerine gelince orada 
bulunan askeri kuvvetler geri alına · 

İtalya - Amerika 
hava seferi 

İtalyan tayyarecileri 
Ameı ikaya vardılar 

Roma : 2' (Radyo) - Yüzba . 
şı Muskatelli , Mülj.zım Mussolini, 
Miralay Oijeno dün S. ı 9 markalı 
tayyarelerle güney Amerıka seferi· 
ne çıkmışlardır. 

Tayyareler Didonya tayyare mey 
danından hareketle 4500 kilometre 
katederek Senegalin Dekar şehrin . 
de yere inmişler ve Lundan sonra 

da sahranın dağlık arazisine girmiş 
)erdir. 

Saat 10,30 da Liyyareciler At. j 
las Okyanusu gördüklerini lildir · 1 

mişlerdir. Tayyareler saat 13 de \ 
Dakar şehrinde yere indikleri zaman 

4000 - 5000 metre }iiksekliğinde 
uçtuklarım telsizlem i şlerdir . 

Roma : 27 (Radyo) - Resmi 
Teblığ - Üç tayyare Atlas Okya
nusun::la şiddetli bir fırtınaya tutul
muşlar ve üç saat bu fıı tına içinde 
bocalamışlardır. Yüzbaşı Muskatelli 
nin tayyaresinin pervanesinde bir 
arıza olduğu için iki motorla i şle 

mek mecburiyetinde kalmış ve Ro 
madan aldığı emir üzerine arkadaşla 
rmdan ayrılarak Natalda yere in . 
miştir. 

Akşam, tayyareciler 3800 met· 
re irtifadan uçarak Amerikanın Ri· 

yodejanero şehrine varmışlar ve bu 
rada hıva limanını dolduran üç yüz 

bin kişi tarafından alkışlanmışlar· 
clır . 

İtalyadan güney Amerikada ka 
in Riyodejanero şehrine üç tayya· 
renin yaptıkları bu uçuş 24 saat 20 
dakikada olmuştur. Tayyarelerin 
tevekkkflau nazarı itibara alınırsa 39 
saat ı 7 dakikada Amerikaya varıl 
mıştır. 

cak ve yerlerine Halep fırkasından 

asker gönderilecektir. Mahalli polis 
ve jandarma kuvvetleride fazlalaştırı

rılacaktır . 

Emir Hasan Alraşın cebeli dürüz 
muhafıı lığ'ına tayini hakkındakı kara 
ı ın buğün yarın çıkması beklenmek
tedir. 

Suriyenin Milletler cemiyeti man 
dalar komisyonundaki mümessili Kont 
Rober Döke, sene1ik ınütad raporunu 
hazırlamak.tadır . Rober Düke raporu 
nun son kıı;mını hazırlamak üzere 
Cebelidürüze gitmiştir. 

Süveyşte askeri 
tesisat 

Kahire : 27 (Radyo) -- Suveyş 

mıntakasında Mısı hükümeti tarafın
dan lngiliz ordusu için kışlalaı ve di 
ğer askeri tesisat ve bu arada altı 
tane de tayyare karargahı yapılaca· 
ğını bildirilm~ktedır. inşaat masrafı 
on iki milyon İngiliz lirasını bula"eak 
tır. 

Sovyetlerde askeri 
afolacak 

Muskova : 27 (Radyo) - Sov· 
yet1er biı liği yüksek meclisi Kalenin 
riyasetinde toplanmıştır. Bu toplan 
tıda, yeni kabul edilen bir çok ka· 
nunların, Tatar, Dagıstan lisanların
da basılmasına, Kızıl ordunun ve do· 
namasının yirminci yıl dönümü mü
nasebetile bir madalya çıkarılmasına 
ve askeri af ılanına karar vermiştir. 

T eruel harbi 

Salamanka : 27 (Radyo) - Res 
mi tebliğ: çumhuriyetçi kuvvetlerin 
Teıuel cephesind!ki taarruzlaıını 
tardedilmiş ve düşman sahada 
binlerce ölü ve çok mikdarda silah 
terketmiştir. 

Amerikanın idhalat ve 
ihraca at bilançosu 

Vaşington : 27 (Radyo) - A· 
merikanın 937 ihracat ve ithalat 
miktarı tesbit edilmiştir. Buna na
zaran ithalat üç n ı ily;u 84 milyon 
ve ihracat ta üç milyar 346 milyon· 
dur . ihracat muvazenesi son aylar· 
da yükselmiştir. Bilhassa Uzek Şark 
hadiseleri, silah siparişleri bu yük
selişte büyük l.ıir amildir. 
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EKONOMiK MESELELER 

\,ı----~ ------------------------·-----------
SiY ASI GÖRÜŞLER 

Dünyanın Kanı 
demokrasilerde. 

ş 

l'----------------· ------------~---------ı 

Romanın 
yollar! 

aden servetleri bakımından 1 
demokrasilerle totaliter M devletlerin imkanları kıya! 1 

lanırsa, terazinin. demokrasiler lehine 
ağır bastığı muhakkaktır. Sulh za· 
manında bir iş için elemanı olan fa 
kat tarpde kat'i bir silah mahiye· 
tini alan bir maddeyi tetkik ede· 
linı : Petrol . 

1933 den beri rlünya petrol is· 
tihsalatı ( 1000 bari! itibariyle) şöy· 
ledir : 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

1,442.112 
l.522.243 
1.653.469 
1.784.464 
2.015.000 

istihsalin rnn seneler zarfında 
mütemadıyen arttığı müşahade edil 
mektedir. 

Bizi alakadar eden altı devlet 
ten ancak biri milli topraklarında 

petroi istihsal eder: Roozvelt Ame· 
rikası. Fakııt Amerika kuyuları 

dünya petrol istihsalinin °;0 63 ünü 
vermektedir. Diğer beş devlet, pet 
rel tedariki içiıı, değişik imkanlara 
malıktiıler. Fakat her birinin harlı 
lrdliııde petrol tedariki için hususi bir 

politikalar vardır . Asıl muhakeme 
edilmesi lazımgelen de bu politikanın 
kıymetidir. 

Dür.ya petıol istihsalinin °o20 si 
lngiltnınin elindedir. Fransa yalnız 
Irak petrollerinin dörtte bir hissesi· 
ne, yani dür>ya istihtihsalinin }Üzde 
birinden aşağı bir mıktara maliktir. 
Fak at üç büyük demokrasi bir ara 
d3 -5ovyet petrolu hesaba katıl· 
madan asgari dünya istihsalinin 
%80 nini elleriı .de tutarlar. 

1 otaliter mrmlekrtlere kalan ne 
kadardır? 

Üç demokrasinin kontrolu al· 
tında bulunmayan petrol mrnba!a. 
ıından ihtiyaçlarını temin etmek im 
kanına nıalık olılukları taktirde kafi 
petrola sahip addedilebilirler. 

Almanya ve ltalya sulh zama· 
nıııda i htiyaçları olan petrolün an
cak beşte birini temin edebilen seıı 
tetık petrolü bir yana bırnkarak 

asıl hesaba katılabilecek olan tabii 
petıoldan lıahsedelim . 

Almanya, ltalya ve Jap•ınyanııı, 
bir dünya harbi halinde güvenebi 
lecekleıiyegane men'Mlar Meksik1, 
Venezuela v~ Kolombiya {Alman 
lar burada devamlı entııkalar çc· 
'irmektedirleı) birde belki, B. Go 
ga'ııın politikası hakim olmakta de· 
vam ettiği takdirde Romanyanınki· 
!erdir. Fakat bunlar kati birer İm· 
kan, an ziyade L..irer ihtimal ıılarak 
gözetilmelidir. 

Ceııubi Anıeı ikada lngiliz Ame· 
rikan şirketleri vardır. Meksika an 
tifaşist bir memleketir. Nisbetlerı 
azami haddin eçıkararak, totaliter 
devletlerin dünya istihsalinin ancak 
yüzde onuna sahip oldukları söyle· 
nebilir. 

PET 
1 

Yazan 

Samuy Berahca 
LaRepupllqueden 

tirde, istih~alin }özde 8rf nine sahip 
olmak ne ifade eder ? 

Petrol tedarik edilen .başlıca nok 
talar limanlardır . Bu itilarla petıola 
sahip olmak için kuvvetli bir prt l 

rol filosuna- malik olmak icabedH. 
harp halinde nakliyatın emniye 

tini temin etmek de iazımdır. Evve 
la petrol filol2nının ~udreti h~ırrın 

dan demokrasilerin kuvvetini gözden 
gecireliın. 

Bugün dünyada her biri 3000 • 
tonluktan fazla 1100 büyük petrol 
gemisi vardır ki umumi tonajları 8 
milyon tonu bulur. Bu rakan ticare 
gemile•iton~jırın yüzde 15 ni teskil 
eder. lngiltere ve lıirleşik devletler 
tek başlarına dünya petrol gemileri 
tonaj ytkununun ) üzde 60 şır.a sa 

; 
hiptirler. Şu küçük cetvel petrol 
gemileri hususunda en zengin üç 
devletin imkanlarını gösterir~ 

Petrol tonajı 
Birleşik devletler 2.395,000 
lngiltere 2.292,326 
f\' orveç 1.808. 715 
Petrol gemileri miktarı üç to· 

talıter deletinkiler kadar ehemmiyet 
siz olan Fransayı hiç zikretmiyoıuı . 

Buna mukabil , oıühim bir petrol 
fılosuna sahip olduğu için Norveçi 
kaydediyoruz. Harp h~linde Norveç 
gemilerini kimin hizmetine verecek 
tir. Bu söze cevap vermek mümkün 
değildir. 

lngilterenin inşa halinde 2ı2,()(J(} 
tonluk 30 yeni petrol gemisi bulun. 
duğunu da ilave etmelıyiz 

Nakliyat enıniy~tinetine gelince, 
harp filoları çok üstün olan üç de · 
mokraı.i, bunu temin edecek mev· 
kidedirler. Üç totaliter d~vlet için 
vaziyet ayni değildir . Harp halinde 
bunların Cenubi Amerika petrol 
)arından istifale ttmeleıi imkSn~ız 

olacaktır. Çünkü deniz yolları onlar 
için kapatılmış olacaktır . Bilhassa 
ltalya ve Almanya için Romen pet
rollarından başka imkan kAlmamış 
t r . Fakat son senenirı istihsaline 
göre kurumakta olan bu petroller 
harp halinde kafı gelmiytcektir. 

Ağaçlama işi Şehrimiz Türkkuşu 
Mühendis Bay Hilmi 

Antalyaya g'diyor Yeni sene faaliyetine başladı 
Evvelce yazdığımız üzere Seyhan 

ve Antalya mıntakalarında tesis edi· 
len okaliptüs teşcir sahasına gere 
ken okaliptüs tohumları toplattırıl. 

mış ve teşcir amelıyesisw b~şlan· 

mıstır. 

Kaydedilen 
şimdiden 

talebelerin sayısı 
doksanı buldu 

Seyhaıı mıntakasındaki teşcir 

sahastı,ıın fidanlığı tesis edilmiş ve 
yasdıkllırı hawlanmıştır, Antalya 
mıntakasmd;ıki teşcir sahası için 
Orına~ Um~ııı Müdürlüğü emriyle 
Seyhand;ı çalışmakta olan Mü · 
hendis Bay Suphi Antalyaya git 
miştir.r 

OrmanTye alınmıyacak 
orman mahsulleri 

Yer mantarı, sahlep, kitre, çi
lek, yabani soğan, gök boya, kekik 
otu ve saire gibi orman mahsulle· 
ı inin demiryellarıle naklinJe orma
nı ye aranmdsına mahal olmadığı Zi · 
raat Vekalrti tarafından vilayetler· 
deki alak~lılara bildirilmiştir. 

Halka 28000 tidan tevzi 
edilecek 

Şehrimiz Ziraat mektebinin bu 
yıl yeti~lirdiği ~8000 küsur fidapın 
tevziaatın~ Şubat birden itibaren 
başlanacaktır. 

Haber aldığımıza göre, fıdan. 
lık, önümüzdeki yıl genişletilecek
tir. 

' 

- .... 
Es~lı der~1e öi,lederi 

evteı· okulu aca'k ' 

Şehrimiz Türkkuşu şubesinin ye 
ni sene faaliyeti başlamış bulunuyor. 
Haber a'd ğ'ımıza göre kısa bir za
man içinde kaydedilen talabrnin a· 
dedi doksanı bulmuştur. iki günden 
beri, bu talebelerin sıhhi muayene 
leıi yapılmaktadır. Şubatın ilk haf· 
tası içinde muayene işi kapanmış o-

Otomobil ve 
arabalar .. 

Caddelerden çok 
sür'atli g~çıyor 

Zabıtanın bunca tekidatına rağ 
men otomobil ve arabalar şehrin 

umumi yoİlarından çok sür'atli geç. 
mektedir. Bu vaziyet hem sıhhi ba· 1 

kımdan çok fena ·ve hem de halkın 
yürüme emniyetini bozmaktadır. Bu 
hususta zabıtamızdan şiddetli taki· 
bat bekliyoruz. 

MAHKEMELERDE 

Beraat etti 
Huku~ mah:kemesinde yalan ye· 

re yemin. ettiğinden dolayı suçlu o 
• 

lup asliye birinci ceza mahkemesin· 
Çe. dııruşlll,fSJ yapıl n Sarı hamzalı 

~qyüoden ty1ehıı'le.t oğlu lsrpailin ya· 
la~ yere yemin ettiği anlaşılamadı-

- - . . . - . ğ~da·n ° be;~;tı~a k,arar verilmiştir. 

Kt!ttur .Baka~Jı; ~IJ .v'e orta,..9 ,, ·· ~!ürk kuşu .. hin ast bugün 
kulların ders saatleri üz rinde tel• "h 1 d'l k 
k'kl ğ ·n • r: "':uc < • , ı ~ e e ı ece 

ı er yapma il "l.<$ş apıışl T, • .lı{U< ~et· ,..-..· _. -··._. -~--
kikler netices;nd.ı:.. iık - okıılla1ın ve 
orta tahsil okullarının 'mühim ders 
saatleri oğl~den önceye alınacak . . 
öğleden sonraki dersler beden, mu. 
siki, atalye çalışınilamıa ~hasre-dHl 
cektir. 

Bu vaziyet karşısında okullaıın
ders haşlama saatleri de değişecek· 
tir . Bakanlık, bunu tesbit ederek 

bir p~o_ıram .. ha~~rJrp.c\lk vı: bütürl 
Tür~jy«f~. i .Ok'ıilla'Jtt 1~ --edtJ,- . 
cektİ( . ut ., • 

yetlcrile , üç ·6üyiik demokrasi ~ 
kadar ezici bir üstünlüğe sahiptir 

-Şehrimiz Tü~kkuşu için yaplırı· 
lacak olan qtuz bin lira kıymetinde 
ki ·Türkku~u binasının inşaat ihalesi 
Lugün yapılaca tır. ihale yapılır ya· 

pılmaz pek yakılida inşaata başlana 
cakıır. 
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lacaktır. 

Bu yıl talebe sayısının her yıldan 
daha fa da olacağı kuvvtt)., ümit 
edilmektedir. Ayni zama ıda Türk· 
kuşunun talebe mevcudunun bü t iiıı 
vilayetlerdeki şubelerin kadrola1111· 
dan geri kalmıyacağı muhakkak gö 
rülmektedir. 

Tarsus telefonu 
Muhabere intizama girdi 

Adana, Tarsus telefonu munta 
zam bir şekle sokulmuştur. Dün 
gazetemizle, Tauusta bulunan tel· 
graf telefon fen müfettişi ile yapı
lan muhabereden çok güzel bir ne· 
tice alınmıştır. 

Haber aldığımıza gör• , on güne 
kadar Meı sin hattı da ikmal edile · 
cek ve muhabere ıyi bir şekile gi 
recektir. 

Telgraf, telefon ideresinin Ada
na şehir dahili telefonunu da aynı 
şek ide ıslah etmesini sabırsızla 

beklemekteyiz. 

ZABITADA: 

Evinden eşyaları çalınmış 

Ali oğlu Çıplak Mehmet adında 
birisi, evinde konsolun gözündır bu 
lunan caket, yelek ve bır kadın en
tarisile dört metre kumaşın bdirEiz 
bir kimse tarafından çalındı~ını id· 
dia ve şikayet etmesi üzerine zabıta 
bıı hususta incelemeye başlamıştır. 

Bir bisiklet hırsızı 

Bayburtlu Ağabey oğlu 'Hasan 
adında biri, Ali oğlı.; Durmuşa aid 
bisikleti, asfalt cadde üzerinden ça 
!arak kaçarken zabıtaca }akalanmış 
ve adliyeye teslim edilmiştir. 

İtlaf edilen köpekler 

Bu itibarla, dünya petrol istilı 
safinin yüzde 80 ni, petrol gemi!~ 

rinin yüzde 60 şı ve denize hakimi· 
i ler ki, har!)e kar§ı bunu en büyek 

bir engel I• ııı.'ki etıntk müınk~(llir, 

Gök}iizii açık fakat sisli. Hava 
hafif rü?.garlı. En çok sıcak 15 san 
tigracl derece. 

Dikili köyünden getiriltn ve ve· 
teriner dairesi tarafından kuduz 

ihtimaline karşı müşahede altına 
alınan altı köpek sağlam çıkmışlar 
sa da sahipleri gelip hayvanları al· 
madıklarından veteriner dairesince 
itlaf edılmişlerdir. 

Bu yoltat halyanın dı 
ğil, Türkiye ve İngil.t~re~ 

elindedir 

' . 

R 

-
ltalyanlartl' ·yeni h•r 
gemileri ın,asına ~ 
rar vermeleri ve ol• 
be,er bin tonluk iki 1 
yUk zırhlıyı denize • 
dlrmelerl lnglllz ve 
talyan gazeteleri ar 
sında iki devletin . ııt 
ratejlk vazlyetterl h•1 

kında polemiklere •1 

beblyet verdi. 
ltalyan gazetele 

Roma - Berlin -- TolcY 
mlhverln!n tefekkUld1 

den sonra ıtalyanıar1 

deniz ve kara haıı:ı 

lıklarının 

flddetlenmesl uz• 
rlne lngtıterenln lstır· 
tej lk noktal nazarındl s 
bUyUk zorluklarla k• 
laşmağa baflaöıoını, 
glllzler de, ltalyanıarı d 
lstlratejik cihetten ço 
zayıf olduklarını söyl 
yorlar. Deyi! telgraf 1 
gazetesi, italyan dell1 

yollarının lnglltereııl k 
elinde bulunduğunu, ı 
lnglllzler lstedlklerl ' 
atte bu yolları kapY' 
blleceklerlnl ı,arett tı 

sonra diyor ki: 

oma hük iimeti her yıl yiı 
milyon ton mal ithal ediyO'ı 
Bunların yüzde sc:kseni dl'le 

niz yolla ı ile nakolunur. NakliyJ 
yapmak için ltalyanın başka bir i d 
lu da yoktur. ".irmi ı:ııilyon mal, it 

· talyanın ihtiyac;ını kıt kaııaat teJ!l 

edebilmektedir. 
Kömür,, petrol, . demir ve s 

maddelere olan ihtiyaca!, harp -i> Y 
manında bugünkünden da"ha faı d 

olacaktır. 
Şlinali Amerikadan yapılan' i~a b 

yan ithalatı zahire, pamuk, ba~ 1 11 

çinko petrol ve petrolden çıkarıl d 
diğer maddeler ki, üç milyon torı 
Cenubi Amerikadan yapılan iahal 
ise zahirt kahve, ş~ker, yün do r 
durulmuş 

0

et, ki, iki milyon to11diır la 
Şimal Avrupasındaıı da pemir c 
kömür olarak 12 milyoo ithal edf P• 
ki, bütün bu .maddeler Cebelıtar~~ 
boğazından geçmektedir. h 

Karadenizden italyaya idhal 
hınan milyonlarca ton zahire ve P" n 
rolde Çanakkaledetı serbest sryı a 
~ferı> misaade edildiği, takdırde, 
hal olunabilir. HinJlstan, A'vu~ıır~ 
ya~ ve Uzak .Şarktan da 1,200,0~ ı 
ton pıımuk, yün, zahire ve ağl ı;,y 
deler ithal edilir ki , Luı.un 1.la Siy 
v~yş kanalından ğrçını si icaltp 
dt>r. bi 

Bundan dolayı açık olarak ı.ıiiha 
,--------------------.;.......,..;,,.;;. ____________________________________ , ıülüyor ki, bu deniz y<1llaıının, 

1 
ın 

Dolli, yakın arkadaşı Mariye Te h d •. t 1 er Hiçne aslı faslı olmıyan qir Lobi için bilhassa Cebelitarık y ~ lıut Çana~n 
gitıniştı. Birlikte çay içiyor· en bayağı şiiphrlcri ve çıkışmaları kale boğazının kap~tılnı ~ sı. ltalya) 
!ardı. Dollinin yüzüne bakın ·-- dt 

d Hikaye-Yazan •••--• hazmetmek, her kadının yapabılece hayati ihtiyaçlarından ıııahıum e • ca, ne erecede bet baht oldu 
1 k 0ünün birinde pişirdi"im yemekleri rallaştrrnı, "Bobi, bir şeı·e canı sıkılır "i bir şey olamaz! Benim kocam bilir. Süveyş kan1lından ltalyan s~'• 1 

ğunu an ama için, insanları tanıınkk ~ " 
f k l.d 'h h b 1 h begenmedig"i şeklin le lakırdı söyler sa bile· veçirdiği bu ruhi haleti asla bu bobiye inanıyor. Bir şapkaya ihti .kiyatıııı tehd ı t edilme . ı şark Afıı a ev a a e ı tisas sa i i o maga a " 
cet yoktı.;rl ken, rastge ' eııi niş gibi 'halbuki bo· içığa vurmaz!. şeklinde bir müta· yacını oldu mu, "Bobi, satın al~ııı!,, kasındaki i mpaıatoı !u h u ile ol~f. 

Dolli, şunları anlatıyordu: bi pişirdiğim yemekleri emsaloız bu· lea ortaya atmakta g~cikıııiyordu . deyip işin içinden çıkıyor, Akşam muvasalasın ı da i n kıtaa trgrS dı 
- Kocam beni, güngünden da luyor!., dedim. B'aşka bir · ve5ilede Kocası akşam iştimalanndan dem. !ayın evde kalması için rica eltim mi tır. 

ha ziyde . ihmal ediyor. Akşamları de "Bo'1i y~ni saç tuvdletiaıin be vurdu mu "Bobi, benim gibi boyle Bobinin bana relakat etme kttn zevk U 

sık sık yalnız başına dı~arıya çıkıyor nim <;aıibeıni ;uttırdığı fikrinde .1 ., sevimli ıiıiııiıninnacık bir karısı o!sa duyacağını söyleyip gidiyo· ! , le 
du ve eskiden bana "canımın içil,. tarzında bir söz oıtti'a attım. Ko· tn mühim içtimalara daveti_ redde. Qolli, sözlerini şöyle bitirdi: Müftülerin ma;ışlan >İ 
dediği halde şimdi sadece • cicim " cam, önce ıüldü; çünkü, tabii Bobi decegiııden bahsetti!,. demekle mü- -Senin tahammiilüne hayranım kesilmiye ek ro 
derneği halde yener görüyor. Hatta isminde bjrinini 'mevcudiyetine inan kabttjede bulunuyordu. hiçte mevcut olmiyan bir mahluk i· ·......- ;e 

ün, işi bana sadece "Dolli. deme· mlyol-du. ·Lal<in sorliadan ~üphelecn Uôlllinin kocasr da ooce güldü çin bu kadar şeye katlanmak lıu Bazı ınahall~rde 65 yaşını dof a 

ge kadar vardırdı! Ben onun bu sev- di vd 'ıf~fhnd_e' "tıfdd~!e kapıldı ba: · sonra şilphelendi ve derken hiddete kadar şeyi göze aldırmak lıususun dura~ müftüleri~ tekaü~e sevkediln 

Petrol istihsalinin yüzde 80 i 
demokrasilerin, yüzde 1 O u faşist 

devletlerin, }'Üzde 10 u da, istih 
salini artırabilecek mevkide olan 
Sovyetlerin elindedir. 

gisizliğine daha fazla tahammül ede. na kısk~iıÇ_lıg!yŞ.a{fz~~f "ediy9~. hal kapıldı. Dolliyi kıskançlığıyle takip daki kabiliyetine! meleri icabl'dtıt ~üliıhnasile· ıııa rö 
1 miyecegim: Bana yardım et, Meri J v6' 1t7ıvr\mı di'k~·~' fe' tatip ederek mü e~ti. yollarını bir detektif bürosu Meri, şu cevabı verdi: ı aşları verilmediği Maliy'e Vekaleti 

N d d h 1 ' B ·b. v;ı.sıtasile bekletti, her- fırsatta en H · b' k 

Fakat bu bah 'ste demokrasile . 
rin kudretine ve faşist devletlerin 
zaafına hükmetmekte acele eimeli 
dir. Çünkü Fransa ve lngiltere İçin 

nak liyesiııi teınin edemedikleri tak· 

e yapmıılıyım? Bana bir akıl öğ· lahazalar ı ağ ıııyoı u; ü asa, o ı · - er ınsan sev,'rse, ır ço nin nazarı dikkatini celbetmişlir · 
ret! ile reka~ete gi;ınişti~!. .: Ayni . şeri çirki11 kavga sahnde-ri rhdas e!tigi şeye tahammül için kendi~inde bulu VekSlet alakadarlara milfıüle•İıı yıla 

Meri gülümsedi: tecıübe ' et: böyle lir bobinfo ,haki· gibi karısını uoşamaylada tehdit etti , elbette! Onun yüzünden daha bir haddine tabi tutulmadığını, anca~ 
-lu vaziyette ancak bir çare ki" bir hiırika lesirı'lcra efilğini g'() Doİli, gözyaşlaıı içinde Merinin çok ş e y e tahammiı1 etmem İ müftulerin vazifeMriifı yapainıyacB~ lo 

vardır: onu kıskandırmalısın, Benim receı sini • yanına ~oştu, Hi.çkıra hıçkıra şöyle cap etse bile, ~en ,hobiden mahrum derecede alil ve mariz olrlukları f•~ıı 
kocamda bir zaman ;seninkinden kaş Dolıi. tt-Ş,e.tkür edeıek ayrıl~ı. O de.cif; ' lcalmaga katiyen istemem! Çünkü nen sa~it olmadıkça veya kendi 3r ı~. 
ka türlü davranmıyordu: Fakat onu da kocasınd~n bam

0

ba~ka ıürlÜ ol~n - Kocdm, şimdi eskisinden da . - bu cihet aramızda kalsın - be· zusile tekaütlük istemı:dikçe bu~ fid 
bu huyundan ~ökünden vazge~irdim! bir b o b i li~t ~iti. ~oc~sı, hoy· h'I\ tahammül edilemez hale geldi. nİ!ll Bobim sahiden mevcut!... tarın maaşlannın kesilmemesini aı~·bu 

kadarhra bildirmiştir . 
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ŞUNDAN BUNDAN 

HARiSLER 
ft Heykelin 

dökülen 
kolundan 
altınlar 

,, 
"' tı Tahta bacaktaki gizli düğme 
1 

• Bir çok kimseler vardır ki ser 1 

lr vetlerile, • zenginliklerile başkalarım l 
ıl hayrette bırakmak, başkolarının dik- ı 
,ı kat nazarlarım Üzerlerine çekmek 
fi İsterler. Sonra gene bir çokları var · 

dırki zahiı tıı servet sahibi gibi gö 
ıe 

1 rünürleı, yahutta kendilerini öyle 
ili göstermiye çalışırlar. Üstleri başları 

muntazamdır. Pantalonları daima 
ı ütiilü, potinleri daima boyalıdır. Fa

~at, şöyle uir ceplerini karıştırırsanız 
• metelik bulamazsınız , 

Sonra bunların aksi bir çok kim 
seler de vardır ki daima parasızlık
tan işsizlikten, yoksulluktan bahse · 
derler, daima ağlarlar, şunun ve bu 
nun yardımile geçinirler. Halbuki 
bunların kemerlerı altında doludur 

11 
Bankada cari 'hes1pları vardır. 

ııl Gdçen'eıtle, Feıte Goşerdede 
t küçük bir lokantaya fakir bir ada'l! 
ı müracaat eder, bir tas çorba ile bir 

yl parça ekmek ister ve geceyi saman 
l'ıkta geçirmesine müsaade olunması 

· için yalvarır . 

'1teykelin kolundan dökü
dJen altınlar. 
yı Geçen yüz yıl sonlarında Roma 
) da aleksandirini adlı ihtiyar bir anti 

kacı vardı, Diikanında bir çok anti 
1'11 fıeykeller, kıymettar altın ve gü 
rn~ş eşya bulunuyordu. Buna r~ğmen 
clavna parasızlıktaıı işsizlikten şika

ıJ yet ederdi. Bir, giin öldü. varisleri 
dükkanda para namına bir şey bula 
ınadılar. Fakat; ihtiyarın zengin ol
bıığunu, mutlaka parası bulunduğunu 

~~ v bir yere sakladığını zannederek 
ıl· dü_kkanı altüst ettiler, aradılar. hey· 
11 ~ııda ... 
al Nihayen, dükkanı boşaltmaya ka 
o rar ~!:rdiler Eşyalarıtaşımaya baş· 
ur ladıl~r. Hamallardan birisi, büyü ı 

cek bron~ bir haykeli çıkarırken ka 
pıya çarptı, kolu kırıldı, bir şangırtı 

,~koptu bc~kelin kolundan sarı sarı 
liralar dökülmege başla 1ı. Meger 

- liai.iS ihiij'ar, paralarım heykelin içi. 
ne dolduruyoımuş. Çıkan panlar 
ama men 600 bin Frank tutuyordu. 

, er~en -g.ctitet ba-ykuş 
r~ lngilıerede genç bir talebeye , 
oıaıncasından küçük bir evle bazi eş· 
~1 miraş kalır. Para namına f>'ir şey 

yok .. Fakat talebe amcasının çok l 
ltparası oldugunu ve bunu ölmezden 

bir kaç ay evvef bankadan çektiğini~ 
rohaber alır. Bu para ne oldu? Sarf -
' ı etti, yoksa bir yeremi verdi? Bu 
~nu Öğrenmek ister, tahkikata başlar 

a) 'llcasınırı son zamanlarda bir çok 
dt _üyük kuyuııcu dükkanlarına girip 
e»•ktığını, bunlardan çok değerli pır
fıılantalar inciler satırı aldığını öğrenir 
ı~ -~aha bunları birine mi hediye etti? 
rl llphesi hayır!.. Böyle hasis bira-
daın h d' . . h' ? e ıye verır mı ıç .. 

Delikanlı, hususi bir po' is memu 
Una müracaatla evi arattırır. Bir 
• Y bulunmaz. F •kat evin sofasının 

lır k.. · d 
oşesın e bulunan kanatları açık 

~,!ıııan bir baylcuş"11 önünden ge
r,erek ~6zl@rinin gayri ihtiyari o h· 

afa dondüğünü hiss•d•r B' .. 
·ı ' · ır gun 1

3 
ıı.~rakla paykuşu muayene edet. Ne 
ıorse begeniasiniz? baykuşun göv 

ti si elmas, inci dolu .. 

8~flhta bacağın marifeti 

3~ I 1927 de, Viyanada, polonyalı 
fr~j oe Goldenberg adlı bir fakir var 
art Şunun;.bunurı yardımıyle 'yaşıyor 

1 
11 ~·_Ara ~ıra, hayır müesseselerine 

adamın bir ay ağı tahtadandı. bir 
giin öldü. Varşovada ail,sine haber 
verildi. bunlar fakir hallerinden ba
hisle gelemiyeceklerini yazdılar. Ve 
Goldenbergin zengin olduğunu söy
liyerek odasının iyice aranmasını ıi 
ca ettiler. 

1 
Zabıta memurları. odayı, eşyala · 

rı aradılar bir şey bulamadılar. Po· 
lis!erJen birisi tahta ayaklardan bi 
rini eline aldı v~ gözüne bir döğme 
ilişti. Döğmeye basınca küçük bir 
kapak açıldı içerisinden yüz tane 
1000 lik dolar çıktı .. 

4 bin Nap:>lyon altını 
Geçrnlerde F ransada, bir anti. 

ka meraklısı, imparatorluk devrine 
aid bir çerçeve satın alır, evine gö 
tüıür. Çerçevenin ağırlıtı dikkat 
nazaıını çeğer. Arkadasındı1ki tah. 
tayı çıkarır. Ne bulsa iyi? Tamam 
4 bin Napolyon altını!. 

Gene Fransada, ameleler (Kale) 
de bir t'Sk~ ev tamir ederlerken 
duvarın içinde bir çekmece bulurlar. 
Çekmecenin içinde (Lui Hardi) za· 
manına ait bir milyon frank kıyme• 
tinde altın çıkar, 

Sonra gene, Gaıende bir amele, 
topra~ kazarken, 250 tane altın 
bulur. 

Bu paraları duvara saklayan 
toprağa gömen kim bilir hangi ha. 
sistir? Varisleri şüphesiz aramış 
ve bulaıtıamışlarJır. 

Ceyhanda bir 
talebe cinayeti 

Ceyhan : 27 ( Hususi muhabi· 
rimizden ] - Ceyhan Cümlmriyet 
okulundan Gazi isminde bir talebe 
arkadaşı 179 Nuriyi bıçakla böğ
ründen ağır surette yaralamıştır . 
Yaralı talebe Adana memlek.-t has· 
tahanesine sevekdilmiştir. 

Suçlu talebe kaçmak istemişse 
de muvaffak olamamış ve poliş ta. 
rafından yakalanmıstır. 

Yakalanan kaçak ••Y•lar 
Ceyhan : 27 f Hususi ] - Cey. 

hanın türlübaş mahallerinde oturan 
ve hamallık yapan kasımın evinde 
kaçak ı şya bulunduğunuıı zabıtaya 
haber verilmesi üzerine evi arandı· 
ğmda muhtelif cins 've renkte ve 
129 metre uzunluğunda 30 parça 
ipekli ve 8 parça da poşu kaçak 
olarak yakaldnmıştır.~ 

Suçlunun ötedenberi böyle gizli 
gizli kaçak eşya alarak kaıısı Nazi· 
fe vasıtasile halka sattırdığı öğre· 
nilmıştir. Esyaldr gümrük malıdır. 
Dünkü gün yakalanan eşyalarla bir· 
likte Kasım ve karısı Müddeinmu
miliğe teslim edilmişlerdir. 

Suçlular evvelce de a) ni suçtan 
dolavı mahkum olduicları ve hatta 1 
bir muhakemelerinin de halen de· 
vaıil Pttiği Zibıtaca tesbit edilmiş· 
tir . 

Bir çocuğu köpek 
· ısırdı 

.Sahife : • 3 

Havacılık ve spor 

ispanyada iki · günde 

Türk Hava Kurumu tarafından 
çıkarılmakta olan " Havacılık ; e 
Spor • adlı mecmuanın 207 nci sa
yısı çıkmıştır. 

Bu sayı çok nefis yazılarla do 
ludur. Tavsiye ederiz. 

7 kişi öldü 
Teruelde kanlı 

.:ıa amanka : 27 ( Radyo )- Kısa 

bir fasıladan sonra Teruelin kuze
yinde çarpışmalar yeniden başla· 
mıştır.Karagosta-Teruel yolu üze
rinde Kızıllar büyük bi · hücuma ha· ı 
zırlamyorlardı. Lakin General Fran. i 
ko erkanı harbiyesi düşmanın bu 
hazırlığını evvelden haber almış ol. 
duğundan şiddetli bir taarrtJza geç. 
miş ve Kızılların çekilmelerine mu 
vaffak olmuştur. 

iz mir Telefon şebekesi 
hükümetimize geçti 

Ankara; 27 (Telefonla) - lzmir/ 
telefon şebekesi hükümetimize geç 
miş ve mukavele dün hükümet na- ı 
mına Nafia vekili Ali Çetinkaya, şir. 
ket namına da Fark Ener ve Bay 
Recep tarafından imzalanmıştır. 

Adliye sarayının inşaa
tına hazırlık 

çarpışmalar ! 
Valansiya : 27 (Radyo) - Altı 

asi tayyare saat 14,30 da Yalan· 
siyayı şiddetle bombardman etmiş· 
!erdir. 125 kişi ölmüş ve 230 kişi 
de yaralanmıştır. Ölenler arasında , 
limanda portakal yük ley 'n bir in 
giliz vapurunun kaptanı da vardır. 
Diger taraftan, son günlerde ya
pılan hava l-ücumlarında yalnız ço 
cuk olarak 798 kişinin öldüğü an· 
!aşılmıştır . 

,Üniversitelilerimizin Ma
caristan seyahatları 

lstanbul : 27 (Telefonla) -- Pro 
fesör Muhlisin reisliğinde lstanbul Üni· 
versitesi talebesinden 36 kişilik bir 
heyet Macaristana giderek bir çok 
kültür müesseselerini gezmişlerdir. 

Horti Lehistana gidiyor 

Peşte : 27 (Radyo) - Kral 
Nail-ıi Horti dört Şubatta Lehistana 

j hareket edecektir. Horti Karakoide 
Lehistan Cümhur Reisi Miçuski ta- j 
rafından kabul edilecektir. 1 

-
Belçika - Yugoslav 

münasabatı 

. Belgrat : 27 (Radyo) Belçika 
ıle Yugosk vya iktisadi münasebet- , 
lerin~n ilerlemesi için teşkil olunan 1 

Belçıka - Yugoslav komitesi bugün 
ögleden sonra burada toplanmıştır. 1 

Yitik Nüfus cüzdanı: 

Adana nüfus dairesinden almış 
olduğum nüfus cüzdanını yitirdim 
yenisini alacağımdan yitik cüzdanın 
hükmü kalma ' ığını ilan ederim. 

8793 

Adananın Bebeli köyün 
den Mustafa oğlu 

Vehbi F elımi 

Zevk, Neş'e, Aşk, Sevişme, haftası başlıyor 

Asri sine a 
28 İkincikanun cuma akşamı 8,30 suvareden itibaren 

Sayın müşterilerine mevsimin ve senenin en giizel ve en yeni süper 
filmini sunmakla kıvanç duyar 

Lilyan Harvey-Henry Garat'ın 
En yeni şaheser temsilleri 

( Çifte Kumrular ) 
Neşesine doyulmayacak bir mevzu - Ruhlara gıda verecek bir müzik _ 
Görülmemiş bir sevişme usulü-Sevişmesine kanılmayacak bir aşk-Son 

moda Evlilik hayatı Görmekle bıkılmıyacak bir film 

ILA VE TEN : en son ve en yeni Ekler Jurnal ve paramunt 
dünya havadisleri 

Localaı mızı lutfen telefonla isteyiniz 
Sinema müteaddit sobalarla ısıtılmaktadı 

Telefon No: 250 ASRI 8894 

lstanbul ; 27 ( Telefonla ) -
Yeni yapılacak Adliye sarayının İs· 
timlak işi tanıamile bitirilmiş , milli 
emlak müdürlüğü yıkmak işini bir 
müteahhide ihale etmiştir. Yakında 
mahkumlar tevkifhaneye nakledile 
cek ve binanın yıkılmasına başla· 
nacaktır. 

. 1-------------------

Viyanede 'ııazi faaliyeti 

Viyane : 27 (Radyo) - Nazile
rin Viyanedeki faaliyetleri etrafında 
zabıtanın giriştiği tahkiht devam 
etmektedir. Nazilerden bir çokları 
tevkif edilmiştir, Elde edilen vesika 
farın münderecatı, bir çok Nazilerin 
idamıııı mucip olacak işlerle uğraş 
makta olduk laıını meydana çıkar· 
mıştır 

Daima en giizel filmleri göster 
mekle sayın halkımızın sinema ih· 

tiyacını mükemmel karşılayan 

TAN Sineması 
BU AKŞAM 

SAAT 8.30 da 

Yine iki büyük ve güt.el film 
sunuyor 
,- ı-

Preııs Bibeskonun en çok beğen· 
diği ve bu senenin en büyük ve 
güzel filmi olduğunu söylediği 
müthiş heyecanlı ve ihtiraslı bir 
JOEL MAC KREA - MADY 

KHISIIANS - EDwARD 
Aı<NOLD 

Tarafın fan calibi dikkat 
bir tarzda temsil edilen fevkalade 

bir film 

( Meşum Kadın ) 
-2-

Sevimli, sempatik emsalsız artist 

Richard Talmadge 
ın en yeni ve bin bir macera dolu 

mükt mmel ti imi 

Hafiyeler Kıralı 
PEK YAKINDA : 
Büyük ve müthiş bir Rus filmi 

ÇARIN YA VERi 
8897 

Alsaray 
Buakşam 

sınema 

sında 

Senenin en şen zevkli en güzel ve 
fevkalade müzikli şaheseri 

Dans için yaratılmış 
Elenor Povel 
Tarafından }'aratılan mesut 

insanlar filmi 

İLAVE: 
Dünya haberleri 

GELECEK PRoGRAM : 

Her Şey Senin İçin 
Teltfon : 212 

8896 

Adana ticaret ve sanayı 
odasından 

Tic~ret ve sanayi üdalarının büt 
çe seneleri takvim seııesiyledir. Oda· 
lar kanunıınun 3 üncii maddesi tüc
car kaydiyelerinin üç ay içinde tahsil 
edilmesini amirdir. Oda idare mec
lisinin 4-1- 934 Lrihlı karariyle 
kaydiye ve kazanç vergisi yüzde 2 
!erinin tahsili hu suretle yapılacak 
ve Martın sonunda arkası alınmış 
bulunacaktır. 

Bu üç ay içinde kaydiye ve ka · 
zanç vergisi yüzde 2 !erini vermı. 

yenlerden kanunun 3 üçüncü madde 
si mucibince üç misli olarak tahsil 
edilecektir. Kanunun 5 inci maddesi 
mucibince dı! bu üç misli kaydiyeler 
icra yoluyla alınacaktır. Oda tahsil· 
dalarının müracaatında tüccar ve 
esnafımızın cezalı tahsilata mahal 
bırakılmamak üzere kaydiye ücret. 
!erini ve kazanç vergilerine munzam 

miyetle tavsiye olunur. 8886 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 

Kararııame No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Madde 28- Lüzum göriilen yerde ıandarma için bir hastahane açı
labilir kadrosu umumi kadroda gösterilir. 

Madde 29 - Jandarma bücesile birlıkte kabul edilecek jandarma mü. 

rettebatınıo jandarma teş~kküllerine tevzi ye taksimi Dahiliye Vekilinin 

emir ve tasvibi alındıktan sonra Jandarma Genel Komutanlığınca 
yapılır. 

Madde 30 - Vilayetlere verilen jandarma mürettebatı vilaye jandar

ma komutam:ıın teklıfi ve valinin tasvibi ile lüzumlu olan mevkilere tev
zi edılir ve bu tevzi::tı gösteren kadro ve konuş cedvelleri, krokiler, ile 
l..irlikte Vilayetten DJhili;e vekaletıne gönderilir, Bu tevzi cedvellerinin ve 

krokinin birer sureti vilayet jandarma komutanlığından jandarma mıntıka 
komutanlığına da göntlerilir. ' 

' 
Jandarma mıntıka komutanlaıı bu tertibat ve taksimat hakkında bir 

mütaleaları varsa ilave ederek Jandarma Genel Komutanlığına gönde· 
rirler. 

Madde 31 - Vılayt dahilinde mevak•e tevzı edilmiş olan kuvvet· 
!erden bir kısmı vilayet jandarma komutanının teklifi ve valinin muva· 

fakatile veya doğrudan doğruya valinin vereceği emir üzerine muvakkaten 

diğer mahalde kullanılabilir ve bu halde keyfiyet esbabı mucibesile 
vilayetten Dahiliye Vekaletine bildirilir. 

Bunu icabettiren sebep zail olunca kuvvetler yine esas mevkilerine 
iade edilerek Da biliye Vekaletine malilmat verilir: 

Madde 32 - M1:ıhtelif teşekkülerden kuvvet toplayarak lüzum 
görülen mahallerin, muvakkat veya daimi surette, takviyesi Da;,iliye 

Vekaletınin emir ve muvafakatı alındı~tan sonra Jandarma Geni Ko
mutanlığı tarafından yapılır ve Dahiliye Vekaletinden icıı"edenlere yazılır. 

Fevkalade ve müstacel naller haricinde Dahiliye Vekaletince alakadar 
vilayetlerin mütaleası alınır. li f•dıyordu. 'Harp malulü olduğu i.;in I 

unlardan' niuavenet görüyordu. bu 

Koruköprü mahallesinde oturan 
Ali oğlu on yaşında Nasiybiyi yol· 
da giderken bir köpek ısırmıştır. 
Köpeğin kuduz olması ihtimaline 
karşı veteriner dairesince mü~ahe. 
deye alınması lüzum görülmüş ve 
köpek veteı iner yuvahanesine gön· 
deı ilmiştir. 1 

yüzde 2 oda resmini vermeleri ehem 

------------ 23-28 ( Sonu Var ) 8303 
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Sahile : 4 ( Türksöıü) 28 Kanunusani 1938 

Adana Bo~·sası Muameleleri ----.....:·~----------~--------.....:·~------~----~--~ ,-----,---------------------------------------~"' ( Tan Sinemasında ) 
CiNSi 

PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 

En az 
JC. s. 

En çok 
A. S. 

----ı<&pımalı pam~ =- . 
Piyasa parlak! • 25 ___ , 
Piyasa temizi ,, _17 ____ , 

27 23: ___ _ 

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant -38 40 

YAPA Cı 
Peyaz 

1 1 Siyah 

Satılan miktar 

Kilo 

1 

PEK YAKINDA 

Bugüne kadar görülen ( Tü.ıkçe sözlü ve şarkılı ) 
Filimlerin en büyüğü, en nefisi ve en güzeli olan 

( ŞEYH AHMED ) 
Şaheserler Şaheserini göreceksiniz 

Baş Rolde : Unutulmaz filimlerirı, Unutulmaz kahıamanı 

Ramon Novarro 
ç 1 ('; J T Bu şaheserin mevzüıı hakiki olmuş bir vak 'adan alınmış Luks, ihtişam 

•-=Ek_s_p-re_s ___ --- - 1 ve güzelliğile de ( Ali Baba ) filmini gölgede brakmıştır. 
•-ı=·ac.:ne:<:..:...:c::_ _____ ll ·/---- lı _·-=_-=._-=._-_-_~----:_-_-_-- ı 1 Filimde : Vedia Rıza, Bay Cevdet Kozaıı, Bay Nihad, Bay Şeref, Bay 1 
• __ Y_er_li_'_'Y_e_m_li_k"-"--- 2,

35 
-- J---- . Cevdet Çağiar. Bay Hasan Tahsin, Bay Hasan ve Bay Mustafa Çağlar, 

" "Tohumluk,, gibi Türk artistleri tarafından nefis musiki parçaları çalınmakda ve mü · 

Buğ-day Kıbrıs 

" 
Yerli 

" 
Men tane 

Arpa 
Fasulya 

:; IJ B U B A T keınmel şarkılar söylenmektedir. 

----
-----

----

----
----

----
------

Bütün Adana halkı bu mü~tesna ve emsalsız Çöl 
Aşk, macera, ve ihtiras dolu bu büyük filmi görme
ğe koşacaktır. 

Yulaf 
Delice ----
Kuş yemi 

Pek yakında •••• Pek yakında 8881 

Keten tohumu t 

Mercimek ı 
Susam 1 14)5--

UN '---------1 __;~:_0:..:-r..:..t_,y..:..ıld=cı:::.z...cS::.:a:.::li..:..h ______ I __ 

u:_.ç _ __,.,,., -"""'-------lı----:E .g 1- Dört yıldız Dokfuluk 

~ ~ '- üç " u 1 - -ı Simit ,, 
g~I ---
-"' :ı Dört yıldız Cumhuriyet 

~ °'I üç ,, .. 
Simit ,, 

Liverpol Telgrafları 
27 I 1 I 1938 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışlır. 

Ceyhan İcra memur ' 
luğundan: 

D. No: 930 - 2019 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu : 
Tarla ve arsa maa bina, 

1- Çakaldere köyünde tapunun 
36 numarada mukayyed 20 dönüm 

Sa••"" "'"• tar lanın tamamı. 
Haz_ı_r _______ l_4_ I 90 •-=Li"'":...,' -~-----1-1-\ 97 Takdir olunan kıymeti : Be· 
!l.. Kanun vadeli 

1 
4 1 73 Rayişmark - -

Mart vadeli 

1 

44
=! 2

783 
Frank ( Fr•nsız ) 24 39 her dönümü (7) liradır . 
Sterlin ( inııiliz ) 630- 00 2- Çakaldere Altıkara ıntv 

Hini hazır •-=o-o~la-r ~( -'-,A~m"""e'-rı~·k-'a~)-- 79-25 
1 

8 44 
- ı kiinde tapunun 76 numarada mu , york Frank ( is-viçre ), __ ...,_____ f T k 1 

ev - · 1 kayyed 55 dönüm tarlanın nı; ı. ~ · 

D. O. Yolları Adana işletmesi eksiltme komis
yonundan: 

Adana garı önündeki cadde ile Mrrsin iatasyonunun 8 ve 9 cu hatları 
arasının orta okul c~ıldesiııe ka-iar parke kaldın n döşeme işi aşagıdaki 
liste m·Jcibince kapalı zarfla ayrı, ayrı eksiltm~yİ! konulmuştur. Eksiltme 
3· 2-938 perşenbe günü saat 10 da Adana işletme mü1ürlliğünde yapı 
lacaktır. Buna ait şartnameler Adana veznesinde aşağıda gösterilen be· 

dellcrle satılmaktadır. 

diı olunan kıymet , beher dönümü 
1 (8) liradır. 
J 3- Çakaldere köy civarı tapu ' 

nun 35 numarada mukayyed 25 dö 
nüm tarlanın tamiı mı. Takdir öl onan 
kıymet, beher dönümü (8) liradır. 

\ 
4- Çakaldere kör kuyu mev · 

kiinde tapunun 8 nuınarasırıda mu 
1 kayyet 25 dönüm tarlanın tamamı. 
1 

i
l Takdir olunan kıymet, beher dönü . 

mü (7) liradır, l 5- Çakaldere Altıkara mevki 
1 inde tapunun 75 numarada ınukay 

/ 

kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak istiyenler , işbu şartnameye ve 
930 - 2019 dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin 0;0 7,5 nisbe· 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 

edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrı menkul iizerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 

tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbi telerile 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 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

, 
•• •• •• 

TURKSOZU 

IMatbaacılıkl Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaas·nda ha~. 
tırınız. Temiz bir ta b 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizı gü-

* 

T A B 
* 

1 

K iT AP 
* 

C i L D 
* 

bir cild, renkli ve ! 

bir kapak bölgede 
cak Türksözünde 1 

pılır. 

Resmi eurak, c~ 
vrller, defttrler, çtk 
karneler, kağıt, ı' 

kartvizi! ve bilurııl 

tab iş 1 eriniz, en lıı 
bir zamanda en nı 

bir şekilde en zarif 
nıfatla Türksözünde J 
pılır . 

l zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· GAZETE 
sözünün mücellithane· 

1 

Tür~ sözü matbl 
sı "Türksözünden. 1 

ka her boyda gazı 

mecmua, tabeder. sinde yaptırınız . Nefis 
~-------- ' 

K KA y ADELEN K 
A suları ve gazoz- A 

ları sıhhat ve y gençlik kayna - y 
ğıdır. Dai a KA A Y ADELEN içiniz A 

D . D 
E E 

KAYDEALEN 
Amanos tepele
rinden en fenni J 

cihazlarla ve ~ 
kaplarla nakle· 
dilen sudur. 

* . 
} 

KAYADELEN 

L KAYADELEN L 
suları ve gazoz- suları ve gazoz· , 
ları evinize ka- E ları en sıhhi ve E dar gönderi\ir . tabii hassaları 
D h b haizdir. ; N epoya a er N 

1 vermek kafidir. 
1 

KAYADELEN gazozlarını alırken şi~elerdeki kırmızı (KAYADEl. 
tapıılarına dikkat ediriz. KA YADELl N Transitleri : Meısin ve Adana 
YADELEN depolarıdır. Biiyiık demacanlar : lCO kuruşa ederini1e göl 

isteklilerin 2490 No. lu kanunun lüzumlu gösterdiği vesaik ve 938 
yılı ticıret odası ve nafia ehliyet vesikası ile işletmemiz veznesine yatırı· 

lacak muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu ile birlikte teklif 
zarflarını eksiltme s3atından bir saat evveline kadar komisyonumuza 
verilm~si ve teklif sahiplerininde muayyen saatte hazır bulunmaları , 

1 yet 40 dönüm 76 arşın tarlanın 
f ııı fı. Takdir olunan kıymet , beher 

5 - Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir , Ancak 

k rilir. 
lirb~tnıı bedeli muhammen ıymetin Menbadan kayadelen nakleden ,,agonlar her seferde Knyadelerı ! 
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inşaatın Yapılacak 
bulunduğu işin mik· 
mahal darı M 2 

Adana Gar 1810 
Mersin 2600 

Kömür 

19-23- - 28-30 

Vahit Tahmini 
fi atı bedel 
kuruş L K 
240 4344 . 
240 6ı40 -

Muvakkat 
teminat 

L K 
385 80 
468 

Şartname 

bedeli 

kurJş 
il 
15,5 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Alı Rıza Kelleşeker ticarethanesin~ giderek zarif. sağlam, ucu1, 
son sistem bir 

MALTIZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

Alacağınız M it d · yakmak için en 
0

ekonomik , en ucuz a iZ a komürüde Alı Rıza Kelle-
şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden kÖmÜrÜ ~ul~a?makla hem milli bir cevherin .. istih 
lakını arttırmış ve hem de mustefıd 

o·lacaksınıt. O.fon kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
6 8879 

• 

dönümü (10) lirn, 
6- Çakaldere Altıkara mevki. 

inde tapunun 72 numarada ınuka 

1 
yet 5 dör.üm 1304 arşın tarlanın 
nısfı. Tıık<lit olunan kıymet , beher 

dönümü (10) lira. 
7 - Çakaldere Altıkara ıııev 

kiinde tapunun 74 ııumaraJa mu . 
1 kayyet 25 dönü u tarlanın nısfı. Taic 

dir olunan kıymet , beher dönümü 
(10) liı adır. 

j 8- Ç.kaldere Bucak mevkiinde 

1 
tapunun (1) numarasın~a nıuk.a~y~t 

1 50 dönüm tarlanın 3 hıssede ıkı hıs . 
ı 5'sine kadimen ve bir hisseı;iOI' te . 

ferruan Mustafa bini A•hşiş ve Ha
l cı Ah net bini Emir Ali Takdir 

olunan kı> ıntl, Lı.,ha dönümü ( 1 O) 
I liradır. 
1 

j 9- Ç•kaldere Altıkara mevki · 
1 inde tapunun 73 numarada ınukay 

yet (5) dönü n 1 130 arşın tarlanın 
nısfı. T dkdir olunan kıymet , beher 
dönümü (10) lira. 

10- Çakaldere köy içinde ta. 
punun 9 nu rıatah nıu\cayyet (800) 
arşın arsa maa biııanın tamamı . 
Takdir olunan kıymet , arsa ma:ı 

binanın tamamına (800) liradır. 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saal: 
Ceyhan icra dairesinde 

yüzde 75 şini bulmaz veya satış is ile yıkanmaktadır . 8495 
tiyenin alacağına rüçhani ölan diğ<'• :..:;;_;~:;;,;,:;,;;;.;;.;;.;;,;;.. ________ _ _ _ , __ 

alacaklılar bulunup ta bedel bun · 
ların o gayri menkul ile temin edil· 

miş alacaklarının ınecmuundan faz· 
laya çıkmazsa ea çok artıranın ta. 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatıa yapılacak artırmada , 
bedeli s a t ı ş istiyenin alaca~ına 
rilçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala-

cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok atllrana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde .:dilmezse ihcle 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayti menkul kendisine iha· 

le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev· 

ve! en yüksek teklifte bulunan kimse 

-

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ~ 
olarak tc saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 93 

Satış yeri Yeni Mağaza 

ş. RIZA İŞÇEN 
Belediye karşı>ında 

1 

arzetmiş olduğu bedelle almağa razı ~--~------------·---------ı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun· 
m~sa hemen 15 gün müddetle.> ar. 
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 

le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me 
muriyctimizce alıcıdan tahsil olunur. 

- or. Muzaffer Lokman 
Hastalarını her gun e~ki muayenehanesirı 

kabul etmek ted r. 
Biı inci artırma: 2-3 938 tarih 

çarşamba günü saat 14 den 15 şe 
İkinci artırma: 17-3-933 per 

şembe günü sa 14 den l 5 şe 

(Madde 133) 

~G.yri menkullerin Yukarıda gösterilen --------------------------1 
2 3 938, 17 3 938 tarihlerde Ceyhan 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi tarihinden itibaren 
930 - 2019 No.ile Ceyhan icra dai · 
resinin muayyen numarasında her· 

icra memurluğu odasında işbu ilan 

ve gösterilen artırma şartnamesi 

dairesindç satılacağı ilan olunur . 

8895 

Umumi neşriy•t müdürii 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matlJ'aası 


