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meselesinin Hatay 
bugüne 

Konseyde üzakeresi 
bırakıldı Atinede T~rk \ Hataydaki müstebidler 

talebalerı 

ltalya dünkü toplantıya da 
murahhasını göndermedi 

Üniversitelil~rimiz döndü 1 fenalıktan. usanmadılar 

Milletler cemiyetinin takviyesi işi 

Atine ~ 28 (Radyo) - Atine 

ajansı bildiriyor ; Misafir Türk ta· 

!ebeleri bugün Atine meçhul askeri 
m~zarına törenle çelenk koymuşlar. 

dır, 
Atine Üniversitesi, Türk talebe

ler şerıfine üniversite kulubünde bir 
suvare vermiştir. Burada, Türk ve 

elen tolebeleri milli marşlar şöyle
mişler, ve çok alkışlanmışlardır. 

Paris: 28 (Radyo)- Havas ajans(! 
Halayda yapılacak seçimin niıamna. 
mesini tanzim ~tmiş olan komis}unun 
tekrar toplanacağını ve Tüı k - fran
sız mutahassıslarının da iştireklerile 
Türkiyenin istediği tadilata tevessül 
edeceğini bildirmektedir. 

Cenevre: 28 (Radyo]- fransız ha· 
riciye nazareli siyası müsteşarı Cenev 
rede Türkiye hariciye vekili doktor 
Tevfik Rüştü Aras ile Hatay mese. 
lesi hakkında bir görüşme yapmıştır 

Cenevre: 28 (Radyo) - mi'letler ce 
miycti konseyinin ilk ~leni içtiması 

yapıldı. Bu celsede bay Litvinof da 
dahil olarak bütün konsey a7.aları ha-
1ır bulunuyorlardı. Celseyi açan reis 
bay Mustafa adlı cemiyetin büyük 
muvaffaki7etlerinden, :milletler cemi· 
yetinin m:Uetler için hayati ehemmiye· 
tinden bahs ettikten sonra söz :ılan 
İngiliz harıciye nazırı bay Eden bey
nelmilel teşriki mesaiden bahs eimiş 
ve bütün devletlerin miletler cemiye
tine a z a olmalarını ileı i sürmüştür. 
Edenden sonra bir çok devletlerin 
murahhas heyetleri reisleri söz almış 
dır. Bunlar meyanında kürsiye çıkan 
bay Munter şimdiki buhranın izalesi 
için millenler cemiyetinin kuvvetli bir 

teşekkül haline getirilmesi lazım geldiği 
ni söylemistir. Küçük antant namına 
söz söyleyen Romanya hariciye nazı· 
rı bay miçesko da ezcümle şunları 
söylemişdir. 

KüçüJ.. antant namına cemiyete o
lan bağlılığımızı söylemek fırsatının 
bana verildiğinden dolayı çok b•hiı
yarım. Bizler cemiyetin paktı tanzim 
edildiği zaman b a ş t a bulunu
yorduk. Bu pakt bize üç mühim esas 
hatırlatıyordu. Aza devletlerin toprak 
bütünlüklerinin garanti edilmesi, bey
nelmilel bir sulh organızesi ve orga
nize edilmiş bir birlik meydana geti
rilmesi idi. Bu gün cemiyet faaliyetin 

de ideolojik işlerden ari olmalıdır: kana 
tindayım. bilhassa şunuda herkese 
duyurmak isterimki, hiç bir milletin 
hiç bir devlet rejimine karşı koyma· 
ga hakkı yoktur. 

Konsey, bundan sonra, bugün tek
rar toplanmak üzere dağılmıştır. Kon 
seyin bu günkü toplantısında (halay 
me5eJesi) ile meşgul olunacı.ktır. 

Niyağaranın üstün 
deki büyük koprü 

yıkıldı 

Tüı k talebelcı i Atine halkının 
ve Yunan talebelerinin coşkun taza

huratı arasında lstanbula hareket 

etmişlerdir. 

Cenevreden bir görUnu, 

Mıs.lr kralı Nahas 
Paşa ile anla

şacak mı? 
Rüşdü arasla fransız hariı:iye müste 
şan konseyde konuşulacak Hatay 
meselesinin ihtilaflı kısımlarıncia mu
tabık kalmışlardır . 

Diger taraftan, Çekoslovakya, 
küçük antant teşkilinin akalliyetler 
meselesinden daha çok mühim oldu· 
ğuun ve bu antantın bozulmamasına 
çalışılacajtını cemiyete b:ldirmiştir. 

Cenevre 28 (Radyo)- Delbos, 

Lltfınof Cemiyet umumi katibi Avenol • 

çinmurahhası bu sabah toplanarak Çin 

Japon ihtilafını tedkik etmişler ve 

müteakiben icap eden kararlann alın 

masını tasvib eylemişlerdir. 

Roma: 28 (Radyo) - Havas 

ajansından: Bu sabah çıkan ltalyan 

gazeteleri milletler cemiyetinin bu 

devreye ait ictimaından hiç bir ha 

ber neşretmemektedirler. 

Suriyede itidale doğ
ru bir temayül 

Kahire : 28 ( Radyo ) Hüku

met1c mebusan meclisi Doktor Ah· 

med Mahir paşa arasında bir an

laşma meydana gelmesi için yapı

lan teşebbüsler akim kalmıştır. Ma

lum olduğu üzere, bugünkü meclis 

teki Kabir ekseriyet Nahas paşa 
taraftarıdır. Binaenaleyh Mehmet 

Mahmut paşa kabinesinin bu mec· 
listen itimad almasına imkan yoktur. 
Bunun için hükumet parlamentoyu 

feshederek yeniden intıhabat yaptır· 
mak tasarrufundandır. 

Diğer taraftan, Kral ile Nahas 
Paşanın arasını bulmak ve nahas pa
şayı tekrar kabine riyasetine getir
mek için teşebbüslerin oldukça i· 
lerl~diği haber veriliyor. Ancak Kral 
eski kabine azasından bazısının ve 
bilhassa Mükrim Abit kaşenın tek 

rar kabineye girmesini istememek 
te ve kendisini Londra sefaretine 
tayinini teklif eylemektedir. Teşelı 
büoler henüz kati bir netice verme· 

Suriyeyi hariçte temsil edecek 
şahıslar seçildi 

Şam : 28 [ TÜRKSÖZÜ muha
birinden ) - Beyrutta :çıkan Savtul
ahrar gazetesi, Şam muhabirine at
fen şu haberi vermektedir. 

•· Suriye - Fransa muahedesine 
dair fikirlerini sorduğum vezirlerden 
biri, Hatay meselesi hakkında da ba· 
na şunları söyledi : 

- Cenevre :anlaşmasının bu gü. 
nkü durumu hakkında şimdilik doğ

ru bir şey bilmiyoruz , Bununla oe· 
raber hükümetin bu emrivakii kabul 
etmek zorunda kalacağı görülmek
tedir . Çünkü kabul etmemenin Ce
nevrede karaı iaştırılan ümurun sey
ri üzerine hiç bir tesiri olmıyacağı 
açıktır. 

Şu hclar ki. Cenevre a nlaşmesı
nı reddetmiş bulunan meclisin bu va· 
ziyet karşısındaki duru . u bir mese
le teşkil etmektedir. Fakat anlaşıldı
ğına göre Mart devı esinde bu an. 
!aşmayı mecli• dahi kabul edecektir. 

mali~e veziri Şükrü Kuvvetlinin 
Mekke seyahati etrafında bir çok 
şayialar dolaşmaktadır. iyi haber a
lan mahafile göre Suriye maliye na. 
zırı, Mekkede İbnissud ile nıüzake 
relerde bulunzcak ve Suriye ı Je Hi
caz arasında bir ticaret anlaşması 
akdedecektir. 

Diğer taraftan, vezirin, Arap 
devletleri ittihadına Suriyeninde iir
mesi için lbnissuudla temas edeceği 
söylenmektedir. 

Hariciye vezaretinin yeni harici· 

si, Kahire Ko solosluğuna Doktor 
Avnullah Cabiri, Bağdat Konsolos
luğuna da Esat Harun tayin edilmiş
Jerdirt ı miştir. 

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

ŞEHRiMiZiN 937 
EKONOMiSi 

ithalat 645617 4 lira 
.. hracat 11263849 lira 

ihracat fazlası allı 
milyon lira 

Geçen >ıl satılan "17,024,752 kilo 
pamuktan 6,725,446 lira alınmıştı. Bu 
yıl satılan 10.528,028 icralık pamuk
tan 3,771,644 alınmıştır. 

Mamafih, henüz pamuk ınahsulu· 
nun çoğunun elde mevcut bulunma
sına binaen bu rakamlar bize katı 
neticeyi ifade etmekten uzaktır. 

lngilizlerin Mısırdaki zrhh 

Nevruk : 28 (Radyo) - Bu sa 

bah alınan malumata göre, Niyağa
r~ şallalesini'l üzerindeki büyük köp 
ru, Buzların tazyiki ile birdenbire 
yılkılmıştır. Köprü altında bulunan on 

kadar amelenin akıbetinden hiç bir j 
haber alınamamıştır. Hadise çok 
korkunç ve büyüktür. Kalın buz dı. 
varları köprü ile beraber surlara 

kanşmışhr. Bu cıvarda bulunan bir 

çok hankarlar, gemiler ve küçük ev 

ler köprünün yıkılmasile beraber da 

ğ~lmış ve Niyağara bugazına doğru 
&urüklenmiştir. 

' ye tayinleri listesi çıkmıştır. Bu lis
tede Ankara, Bağdat ve kahire ye 
birer konsolos tayin edildiği görül
mektedir. Konsoloslar ilk aiti ayı 
mezkür memleketlerdeki Fransız se· 
farethanelerinde staj görmek sureti· 
yle geçirecekler ve ondan sonra 
ınüstakillen ifayıfazite edeceklekdir. 

Yirmi bin kişi köprünün bu vazi· 
Yetiııi görmek için Niyağaranın ya 

nına gelmiştir. Şellalenin civarındaki 
elektrik fabrikası da bu yıkılıştan 
dolayı bir milyon liradan fazla zara· 
rara girmiştir. 

Şehı imiz ticaret odası. şehrin 937 
içindeki bir yıllık ekonomik vaziyeti
ne ait ithalat ve ihracat istatistikle· 
rini neşı etmi~tir. Odanın neşrettiği 
bu istatistiğe göre şthrimizin altı mil 
yon lirayı bulan bir ıhracat fazlası 
vardır, Bir sene iç.nde şehre giren 
belli başlı ihracat mnddelerinin kıy· 
meli 6,456,174 lirayı bulmuş, ihracat 
maddelerinin :kıymeti ise 11,263,849 
liradır. Şu hale göre bir yil içinde 
Adananın altı milyon liraya yakın bir 
ihracat fazlası bedeli vardır. 

otomobil alayı j 

' AnkarR Konsolosluıtuna Adnan Ata· 

Fakat geçen yıla nisbetle bu ra
kamlar memnuniyet verici bir radde· 
de değildir. Çünkü 936 nın ithalat 
yekünu 8,091,060 lira, ihracat yekunu 
13,985,019 lira idi. 

Kahire : 28 (Radyo) - lngiliz· 

ler Mısırdaki zırhlı otomobil mikda· 

rını bir tank taburu ile takviye et 

mege karar vermişlerdir. Yeni tank-
• lar bugünlerde sevkedilecektir. 

' 

Delbos ile Martelin şubat ortasında 
Ankarada buluşacağı söyleniyor 
Antakya: 28 [Hususi) - Antakya ve nahlyelerlndekl bUkO· 

met te,klUltı ba,ındakl mUstebldler hlll fenalık yapmaktan 
usanmadılar. DUn Kırıkhandan buraya galan seyyar nUfu s 

Banka heyetimiz 
Lonraya gitti 

Bay muammer Erlf 

lstanbu(: 28 (Telefonla) - Milli 

bankacılar erkanından iş ve etibank 
umum müdürü Muammer Eriş ile 
Bay flhami Nafiz Pamir, Ankara· 
dan şehrimize gelmişler ve Londra

ya hareket etmi4lerdir. Bankacıları
mız evvela Berline ondan sonra Pa
rise uğrayarak Londraya geçecek

lerdirdir. Deniz banbsı umum mü
dürü Bay Salahaddin Çam da 15 
şubatta Berlinde veyahud Pariste 
kendilerine iltihak edekcek ve heyet 

azası hepsi birlikte Londraya gide 
ceklerdir. 

Heyet, lngilterede, tedkikatta 

ve iktisadi sanayi işler hakkıı.da 
temaslarda bulunacaktır. 

hlklml Sazlık ve Telgazl köy
lerinden mUracaat edenlerin 
muhakamslnl yapmı,, fakat 40 
mUracaatçıdan ancak ikisinin 
işini görmeğe vakit bularak dönüp 
gitmiştir. 38 müracaatçının davaları 

15 gün sonra görülecektir. Bu gidişle 
nüfus işlerinin ne zaman biteceğini 
hesaplamak müşküldür. 

Şdm: 28 (Hususi Muhabirimiz
den) - Yarı resmi kaynaklar, Yüce 
Komis~r Kont dö Martelin, Paristen 
aldığı emir üzerine önümüzdeki şu
bıt ayının 10 veya 15 inci günü Pd
rise hanbt edecetini hab~rvermek
tedirler. 

Diğ~r taraftan söylendiltine göre 
Fransız Hariciye nazırının 20 ıubatta 
Ankaraya seyahatı dolayııile, Kont 
dö Marteli Parise çağırmıştır. Kontun, 
Delbosla birlikte Ankaraya gitmesi 
veyahut Ankarada birleşmeleri muh
temel görülmektedit. Delbosun An
kara ıiyaretinde, Türkiye ile Suriye 
arasında yeniden bir dostluk ve iyi 
komşuluk muahedesinin müzakerele
rine başlıyacağı, Suriyenin idaresin
den mesul şahıs sıfatile, Kont dö 
Marteli de davet eylediği söylenmek
tedir. 

Almanya Habeşistandan 
istifade etmiyecek miş ! 

Berfin : 28 (Radyo) - Gene. 

ral Göring'in fikirlerini neşrettiti 
söylenen Nationale gazetesi, Alman. 

yanın ltalyan Habeşistanında 
mali ve teknik sahalarda yardım et· 
mesi şartile ltalyanın bu devlete 

Djoubouland'ı terketmeğe ha· 

zır bulunduğu hakkında muhtelif 

zamanlarda Avrupa mahfillerinde 

dolaşan şayiaları tekzib etmekte
dir . 

Uzak şark şehirleri birer 
harabeye döndü 

Dün hankongda 
manda sekiz 

Şanghay: 28 (Radyo) - Çin ve 
Japon kuvvetleri bugün öğleye doğ
ru Hansug etrafında kanlı bir muha· 
rebeye başlamışlardır. Yine bu sabah 
Japon tayyareleri Hangong'a uça· 
rak bu şehri çok şiddetli bir surette 
bombardıman etmişlerdir. Hasar mil· 
yonları bulmaktadır. Üç yüzü çocuk 
,.e kadın olmak üzere 800 kü~ur 
kişinin öldüğü haber verilmektedir 

Londra: 28 (Radyo) - Royt~r 
ajansı, Şimali Çinde beklenen büyük 
muharebe için Çinlilerin üç yüz bin 
kişi topladıklarını ve Çin kılaatının 
kuvvei maneviyelerinin iyi olduğunu 
ve Japon kuvvetlerinin ileri hareket
lerinde bir müddettenberi durgunlu· 
ğun Tokyoda endişeler uyandırdığını 
bildirmektedir. 

Tokyo: 28 (Radyo) - Jap"n 
meclisi toplanmış, Uzak şark harbini 
gö1den geçirmiştir. Mecliste, evrakı 
nakliye karşılıklarının değiştirilmesi 

etrafında maliye nazırı şunları söyle· 

gene bombardı
kişi öldü •• yuz 

mişdir: Evrakı naktiye karşılıkları 
esası değiştirilecek değildir. Zira altın 
esası muhafaza edilecek ve yakında 
yapılacak olan altın istihsalı ilP bu 
müvazene temin edilmiş olacaktır. 

Almanya eski müstem
lekelerinden vaz . 

geçmıyor 

Münib : 28 (Radyo) - Alman 
müstemleke Ş e f i müstemlekcr 

hakkında bir nutuk söyliyerek de

miştir ki: Almanya müstenıleke me
selesinde kat'i surette ısrar etmek
tedir. Eski Alman müstemlekelerin

den bahsetmiyen teklifler hiç bir 

zaman müzakere edilmiyecPktir. Al· 

manya kendi müstemlekelerini, ken · 

di hakkını arıyor, başkalarının elin· 

den bir şey alnnk taraftarı değil
dir . 
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Sahife ; 2 

OONON BÜYÜK MEVZULARI 

Ham madde kaynağı l' 1 Şehör halb>erDern 
SP YA , ......................... , ............. --........................... ...,, 

Asi general memleketi satıyor 
Dolaşan bir fayıaya göre de ltalya ile Almanya flmdl 

den lspanyansn maden servetini sömUrmek hususunda 
blrltilrlerlne raklb kesllmı,ıerdlr. 

ikinci klnun ayında parlata çıkan övr gazetesi, ltalyan 
ıarm Estramadura bölgeslndekl madenlere dojru, bura 
larm Almanlarm ellne bırakmamak maksadlle, llerledikle· 
rlnl haber ver•lftl. 

lngllterenln de bu gUn kendi sllAhlanma pro§ramı için 
ehemmiyetli bir kaynak olan bllbao madenlerinden fayda 
lanabllmek için general Frankoya kur yaptıjr söylenmek
tedir. 

Yazan F. Hanighen 

Alma rıya ile grr.eral Franko 
arasında imzalamn bir ticaret 1 
anla~masır:a göre A1n rn hü t 

kum eti ispanyadan ham demir ve 

bakır alacak ve bu husustaki nak 
liyat başlamış olccaktır. Bu mad-

delerden sade almanların!mı i~tifa 
de edecegi, yoksa lngiltrreye de bir 
takım imli) azlar verilip verilnıiye

ceği henüz temamile belli değildir. 

Almanyanın silahlanma proğı a 
mırım tatbiki için pek lüzumlu olan ı 

bu ham maddeler n.ukabilinde Fran
ko hükumetine bol bol cephane ve 
silah veı rcegine pek az adam şüphe 
tdebilir. Muhakkak olan şudur ~i Is 
panya, Avıupada h<ını madde ihti· 
yacında bulunan devletler için bir 
mücadele merkrzi halini almaktadır.1 

lspany a yarım adası, bugün si- 1 
!ahlanma yarışına girmiş devletkr ı 

• 
için, ham madde bakımından büyük 
bir ehemmiyet kazanmıştır. 

Silah yapmak için pek lüzumlu 
olan drmir madenleri ispanyanın ı 
Ba~k tyaletinde pek zengindir. bun. 
dan haşka İspanyol Fasında 'da açıl 
mış ve açılın;ınıı~ bir takım demir 
madenleri vardır. 

Gcbeliittarik yakın'arında bulu 
nan Hudva ey<tltlind,.ki Rio Tinli 
bakır madenleri de Avrupanııı ve 
bütün dünyanın en" ehemmiyetli ba· 
kır madenlerindendir. 

Bur;ndan ba~ka memleketin ce 
ııup kısmında da şurada burada l..ıir 

çok bakır madenleri vardır. 
Bundan başka ispanya, bakırla 

karışık pir it madenleri bakımından 

da birinci safta gelir ve bu maden, 
kimyevi .sanayide ve patlayıcı ma
drlelerde kullanı'ır. 

ispanyada Kordovanın şimalinde 
ki Cindad Real eyaletinde bulunan 
almaden civa madenleri de dünya. 1 

nın en zengin cıva kaynaklarıdır. Bir 1 
çok kimya endüstais1nde ve patla· 

r; un ytrir.t klküı t ~ ullcr rnağa H 

bu maddeyi de ltalyadan sıtın al 
mağa mecbur olmuştur. 

ispanyanın mantarları, zeytin ve 
zeytinyağı ve portakalları da piyasa· 
da mühim bir mevki tutar. 

Bir sene süren muhare"ıe netice
sinde bu kaynakların bir çoğu asi· 
lerin eline geçmiştir. Bilbao'nun zap 
tedi)mesi de demir havzasının gene· 
ral Franko'nun t !ine geçmesine se 
btp olmuştur. En iyi bakır sahaları 
i~e daha isyanın ilk günlerinde asi 
ı~rin elinde bulunu}ordu. Bask'daki 
ve Scvil'in şimalindtki kömürl !r, 
Fastaki ve ispanyanın cerıuLundaki 
manganezler, kömürlerin bir kısmı 
kurşun, kükürt ve pirit de gene asi. 
!erin elindedir. Bundan başka, man· 
tar, zeytin ve portakıl sahalarına 

da trankoist'ler hükmediyorlar. 1 

Hükümetçileıin elinde i~e Alına· 
dendeki cıva madenleri, bir çok çin
ko ve kükürt madenleri, cenuplaki 
bir kısım kurşun ve kömür madtn 
)eri bulunuyor. 

Bunlar bund.ın başka bir takım 
madenlerden ve matsullaıdan de 
faydalanabilirse de abluka yüzünden 
bunlaı ı vapurlarla sevketmeleri müş 
kil olmaktadır. 

Katalonyada bir takım ehemmi. 
yetli fabrikalar mevcut ise de bun 
ların çalışm .. sı daha ziyade dışarıdan 
gelecek ham maddelere bağlıdır. 

Yalnız ~u var ki her iki tarafın 
ea elde bulundurdu ham maddeler, 
ispanyada cephane ve silah yapma· 
sına rek az yardım edebiliyor. 

Kaldı ki memlekette pekaz silah 
fabrikası vardır. ve her iki taraf da 
dışarıdan gelecek silah ve cephane· 
lere bel bağlamamaktadırlar. Fakat 
ham maddelerin bundan başka bir 
drgeıi vardır. Bununla başka mem 
rnemleketlerden silah ve cephane 

yıcı maddelerinde kulJamlan cıva da 
birinci sıruf harp ham maddelerin. r 

d · ı d b · · 1 k b malik olan Meksiko ayni za 

Belediye Meclisi 
bir Şubatta 
toplanıyor 

Mühim işler konuşulacak 

Şehı ımiz Belediye Meclisi bir 
Şubat 938 de açılacaktır. Meclisin 
açılmasının yaklaşması dolayısile j 
hazırlıklar başlamıştır. Belediye mec
lisinin bu içtıma ~ruznamesine göre, 
toplantıda, şehrin otobüs ihtiyacı 
ve daha bir kaç mühim mesele gö 
rüşülecektir . 

Yine bu toplantıda, belediye 
ile idarci hususi} enin müşterek iş 
leri ve Y ansen planı mucebince 
Atatürk parkında yaptırılacak şehir 
oteli gibi ehemmiyetli işler de mü. 
zakere edilecektir. 

1i2 :w 

alınabilir. Net'!kim, asiier bu suretle 
hareket etmektedirler. 

İhtilalin ilk giinlnindc: demir ma
denlerine hakim olan franko, yttrı 

resmi bir Alman firması olan Hisma / 
Rovak ile Almanyanın ham madde
lerini temin etmek üzere müzakere· 
lere giı işmiş ti. Bu müzakereler ne. 
ticesinde f rankonun on iki ay için 
de Almanyaya 800,000 top ham 
demir vt'rmesi ve huııun para~ının 

Frnnkonun Ainıanyaya olan borcun 
dan indirilmesi kararlaşmıştı. 

fngiliz Rio Tinto şirketi, bü siya· 
settf!n ziyadesiyle zarar görmüştü. 

Bu şirkttin elinde l:::ulunan bakırlar· 
dan bir çoğu asiler tarafından alına· 
rak Alman)aya göndetilmiş, l1unun 
mukabiliede de artık kıymetten düş· 
muş olan pesetalar verilmişti. 

Bunun üzerine ~irketin risi, bu vazi 
yet karşısında bir iş görmrk imkanı 1

1 

kalmadığını resmen söylemiştir. 
Ham madtteleri vererek muka 

bilinde silah almak kabil olduğuna 
göre a~keri harekatın hedef olarak 
neden madenler bölgesini seçtiğini 
anlamak güç olmaz. lıkbaharda bil. 
hassa f talyanların yardımı ile asiler 
Almaden hölg<'sini zaptetmek için 
teşebbüslerde bulunmuşlarsa da mu 
vaff ak olamamışlardır. Eğer bu te
şebbüsk muvaffakiyet elvermiş ol· 
saydı, o zaman dünyada civa istih 
salinde ikinci gelen ltalya, dünya 
civa piyasasına tam manasiyle ha 
kim kesilecekti. 

lngilizler, öundan e·. ve iki ls· 
panyol buhranlarından daha ziyade 
Bilbaonun sukutuna ehemmiyet ver 

Tehlikeli den saüılır. ispanya hükumeti bu Eli çeşitli hAyvan cinslerine 

ma enı asır ar an en ış etme te U · d .ıı.. 1 ti . man a aısaç arı ve o arı 

lunmu~tur ( Bu madenın almadan en fazla olan me-mlPkett.ır. d 
cud insan eser !erinin en eskisin «"n 

ismini ta~ıması, araplar zamanında Orada on binden fazla ağaç ve ot daha e~kidiı. Mısırdaki ehramlar 
da .. buranın hi.lindiği. ve işletildiğini cinsleri sayılmıştır. Bunların arasında 

d Ç 
onun yanınd;1 yeni doğmuş çocuk · 

gostermekte ır. ı-vıren,) dev boyhı "ahuehuetes,, denilen s~r· lar gil.i kalır, Mısırın Luksor ve 
ispanya. ye::r yüzünde fosfat is- vi ağaçları pek mcşhurdt>r. Fakat Kamak maheJlı::ri ve Nemrud za· 

tihsali bakımından dördüncü, potas bu ağaçların eskili~i ve azameti manından kalnıa tutla tt"zyinatı ona 
bakımından beşinci, kurşun bakımın· Santa Maria del Tule mezarhğında nazaran hiç , ski sı.yılmaz. Santa 
dan da sekizinci gelir. duran mukeddt:s senı ağaçlarının Maria del Tu!edc-ki nıukaddt>s sn 

lsparıyanm sair maden kaynakları yanında hiç mesabesin~ e kalır. Bu vinin boyu 43 metredir. Onu tabrip 
arasında kükürt, çinko, manganez, Sl:rvi dünyanın en eskı ağaçı diye etmeğe v" yahut ismin ilk harfle-
molibdenum, teneke, linyit, bizn.ut tanınmıştır. rini kabuğuna kakmağa teşeb'>üs 
ve tuz vardır. Bundan başka pek iyi "Ağaçların ağacı,, diye tavQif eden hayatını tf'hlikt ye loymuş 
cinsten olmamakla beraber maden olunan bu mukaddes servinin sekiz, olurdu. 
kömürü de nıebzuldur. on bin yaşında olduğu söyleniyor. Meksikorıun yarı tropik mmta 

Afrikadaki ispanya sömürgesi Ri Ademle Havva Cenneteki faciayı kumdan sayılan Morelos eya)f'tiııde 
o de Oro'da zengin kauçuk da var oynarlarken 0 ağaç yerinde büyü- "Arbol de la Mala Mujer" ağacı ye. 
dır ki bu madde harp endüstrisi ba 1 yordu, Babil devletinin yükselmesini tişir. Türkçrsi "fna hdın a~acı ,, 
kımından çok değerlidir. ve inkırazını şarktan garpterı esen demeh olan bu ağaç dünyanı:l m 

Bütün bu hakikatler göz Öı ünde rüzgirlc1r ona Lildirmişti, Yukatan garip hilkatlerindı n biridir, Ona e. 
bulundurulacak olursa fspanyol har medeniyetinin ortadan kaybolduğu · )ini !-Üren derhal sıtmaya tutulur, 
hının bütün ham madde pazarların · nu işitmişti. Bir zamanlar yu yü dtrbi uhirlenir t edavi edilmiyen 
da büyük bir alaka ve büyük bir zünde yaşamış olan devgibi hay· hastalıklar kapar. Onun ıçin bu gi 
hareket vücude getirmesine hayret vanlar onun gölgr.sinde dinlenmiş· bi ağaçların iizerinc ,.tehlikdi .. lev· 
etmemek lazım gelir. lerdi. haları a:ıılır. Yerliler o ağaca hiç 

Fransa, şimdi kendi cephanesi için Mukaddes servi dünyada mev yaklaşmazlar, ecnebıler de et· 

Borsada pamuk 
satışları 

Dün borsada pamuk üzerine ya· 
pılan muamelelerde yine bir dur· 
gunluk olmuş ve ancak üç dört 
muamele kaydedilmiştir. Dünkü sa· 
tışlarda parlak pamuk 25 26,50, 
temiz 22,50.23,25 ve klevlandda 
37,50 kuruş üzerinden satılmıştır. 

Türkkuşu binası 
inşaatı 

Şehrimiz l'üı kkuşu binasının iha. 
lesi dün yapılmıştır. Binenrn irşasına 
Ankarada mühendis ve müteahhid 
Fettah Ali ltaç talip olmuştur. K~
iif hedeli olan 28997 lira üzerinden 
yüzde bir tenzili ile iha-le komisyo· 
nunca binanm inşası mumaileyhe 
verilmiştir. 

Pek yakında şehrimiz yeni ve 
modern bir bina daha kl\zanmış 

olacaktır. 

Şehir H podromunun 
ağaçlandırılma işi 

Şehir Hipodromunun ağaçlandı · 
rılacağını yazmıştık. Aldığımız ma
lumata göre bu iş, önümüzdeki 2 t 
Şubat Ağaç bayramı a-ünü başlıya
caktır. Ve o gün Hipodroma ve gi. 
den yollara ağaçlar dikilect ktir. 

Çeltik ekimi 
Önümüzdeki çeltik mevsiminde 

ekilecek sahaların ayrılma ve teşeb· 
büs işlerine şimdiden başlanmıştır. 

Önümüzdeki yıl yapılacak olan çel
tik mezruatımn çok sıkı bir kontro· 
la tibi tutulacağı haber verilmek· 
tedir. 

Çeltik kanununun hakkile tatbi. 
ki için hükumet çok sıkı tedl:irler 
alarak hassasiyetle mürakabede bu 
lunacaktır. 

miş, alaka g-östermışlerdir. 
Bask bölgesindeki madenlere 

l>ir çok fngi!ız sermayesi yatırılmış · 
tır ve lngilizlerin başlıca demir it
hal ettikleri yerlerden birisi de Is· 
panyadır. 

Acaba, General Franko, harp 
esnasında gösterdikleı i yardımlar· 
dan dolayı muzaffer olduğu zaman 
ve ~ahut ondan da .• a önce lspan 
yanın ham maddeler imtiyazını Al 

- Gerisi UçUncU ••hlfed -

ağaçlar 
rafında büyük bir ka ... is çevirert'k 
ieçerlcr. Bu tthlık• li ô~ açta l'l" gi 
bi kimyevi evsd var, ne t'Sra engiz 
kuvvetler hüküm ~üıüyor? Bunlar 
tabiatın birer muammasıdır. Henüz 
halledilmiş dtğildir. 

Bir dl' Mf'ksikorun ayni mınta 
kasında dinamit ağacı yetişir. Cucr. 
na '.'aca şehri bıınunla şöhret kazan· 
mıştır. Çünkü dinamit ağacının tek 
nümunesi crada bulunuyor. bu ağa
cın bzrrinde "tehlikeli., levhası ası · 

lıdır. Çünkü portakal !::.ü)'üklüğün· 
deki meyvaları olgun bir hale gel 
dikten sonra mnthiş bir sacf a çıka· 
r ırak infilak eder. O esnada meyya 
parçaluıından biri bir kimS<'}e İsa 
bet ederse onu fena halde yaralar. 
Bu dinamit ağacından striknin çı· 
karılır. 

Ayni şehirdeki nebatat bahçesin. 
de şiko zapote meyvası da yetişir. 

Patatese benziyeQ Lu meyva tarif e· 
dilmiyecek bir lezzete maliktir. Bal 
gibi tatlıdır. Halk yalnız Meksikada 

Mekteplerde 
ceza meselesi 

Haber aldığımıza göre, Maarif 
Vekaleti, mekteplerde ceza işlerini 
tesbit eden maddelerde bazı tadilat 
yapacaktır . Pu f; dilatlı nizamname· 

, nin tatbikine önümüzdeki yaldan 
itibaren başlanacaktır. 

Belediye encümeni 

Belediye encümeni dün öğleden 
sonra toplanmış ve belediye işleri 
üzerinde muhtelif kararlar almıştır. 

MAHKE\\ı ELERDE 

On iki se~eye mahum oldu 

Adananın Kızıltahta köyünden 
Mustafa oğlu Esadı bıçakla yar ala· 
yarak öldürmekten ~uçlu ve mevkuf 
aynı kö} den Osmaıı oğlu Nuı i Top· 
rak hakkında Ağır cezada yapılan 

duruşma sonunda Nurinin bu suçu 
sabit görüldüğünden on iki sene 
ağır hapsine karar verilmiştir. 

Kumarcılar yakalandı 

Mustafa oğlu Haydar ve Der 
viş oğlu Mehmet Ali isimlerindeki 
şahıslar Kuruköprü mevkinde ve 
Mehmet oğlu Cuma linin kahvesinde 
iskambil kağıdı ile kumar oynarlar. 
ken bir lira para ve iskambil kiğıd
larilc birlikte cürmü meşhud halin· 
de yakalanmışlardır. 

28 Klnunusanl t 938 

Gökyüzü açık , hava sakin. En 
çok sıcak • 6 santigrad derece. U
fuklar sisli. ------
Tarsus Müddeiu
mumisi işe başladı 

Tarsus : 28 [Telefonla J - Ge 
çenlerde bir teftiş neticesinde işten 
el çektirilen Bay Basri, tahkikat ne· 
ticesi vazifesine başlama emrini al· 
mıştır. 

., 
yetişen bu meyvayı çok sever, "A
demin cennette Havaya takdim et 
ligi meyva işte bu idi" denir. 

Meksikoda yetişen diğer garip a 
ğaçlardan biri de "El Melon zapo 
tt"" dir. Bu ağacın meyvaları bizim 
bildiğimiz kavunlar kadar büyüktür. 
Ağaç o kadar bol meyva verir ki 
bir ağaç üzt:rinde ht>m çiçek, hem 
ham, hem de olgun meva görebilir
siniz. Fakat bu ağacın asıl fevkala
deliği şundadır: Ağacın meyvalan 
ve yaprakları çiy eti donduracaL. ev
safa maliktir. Yerlileı in buz dolabı 
vazifesini görür. 

Meksikalıle< tavuk kesip o ağacın 
yaprakları arasına bırakırlar. Ertesi 
sabah tavuğu oradan aldıkları za· 
mantavukkaskatı donmuştur. 

Meksika bundan başka eşya im~ 
line mah~us olan sert ağaçlarla da 
meşhurdur, Bazı ağaçlar o kadar 
srrttir ki aradan binlerce sene g~ç~j 
bozulmaz, çürümez. Tarihten evvalki 
zamana a1t bir takım tahta oymalar 
meydana çıkarılmıştır ki l unların 
hepsi o sert ağaçlardan yapılmıştır. 
Hiç birisi de bozulmamıştır. 

lspanyıdan pirit akmadığı için, bu· ~-.-...-.!111!1111 ... -.ıı ____________ ---.. ........... ...-.tll!l'!l'~"!!!sl!'l!!>1111•--"""''l!!!:S,....!ll!l!'l!l'••-"""...,_._.~~~.,...~..-... .,..l!ll9'!~11!1!!1111..----... --. ... ~ 
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Banknot yağ 
Kan, kurbağa ve bilm 

ler yağmuru duyuyoruz m 
zetesinin 19 kanunsani tar' 
hasında ,, Banknot yağmur 
l\!vhasım okuduğumuz zam• 
den banknot yağdığına sancı 
buki hakikat şu imiş: 

ltalya hükumeti resmi g 
de yemden l, 150,000,000 
lik banknot ihracı bakkmd 
mm neşredilmiştir. 

ltalya için bu kadar 
da şidden çokturl 

Perhiz ve lahna tu 

Hitler Almanyanın K 
aleyhine bir " mukaddes s 

tığı malumdur. Bu sefer o 
müthiştir ki Sovyet Rusya 1 
nin bile- Almanyada kullanı 
lazımdır. 

Halbuki, Alman hükiim 
yet Rusya ile iktisadi mün 
üzerindeA muzakerelere gi 
haber verirsek , ne b 
nuz?. 

Sesil Sorelin yeni 

Sesil Sorel, F ransanın 
ve ... Kocamaz bir artistitir. 
dın yaş itibariyle çok iier 
Fakat güzellik ameliyatlar 
de genç görünmektedir. 

Bu münasebetle bir Fırı 
harrir "Sesi! Sorelin göb~, 
gelmiştir.!,, Demiştir. 

Sesil Sorel artık gençli 
zellik iddiasından vaıgcç 

mektir. 
Çiinkü kendısıne mahıu 

dii artislik·mektebi açmağ 
vermiş bulunuyor! Sade 
mahsui saydığı bedii san', 
suretle genç kızlara öğrete 

En küçük kü 
En büyük kuş vcyah 

malumdur. En küçük kuş 
tur? Serçe mi? 

Hayırl... hayır. En kü 
Haytide bulunan bir kuştur: 
kuş ancak bir bal arısı büy 
dedir. Yani bizim serçeler 
nında bir kartal kalır. Fal 
disi bir kartal tal-iatında } 
kavgacıdır. 

Akıllı Amerik 
Pekinde, t>ski impar 

raylaı ından birisinin bahçe 
dukça büyük havuz vardır. 

imparatorluğun su 
sonra Çinhler taıafından 
za ehemmiyet verilmiştir. 

Bu havuzda bir mikt 
lık vardır. 

To~ Doulleı adlı bir 
kalı Çin hiikümetinden bu 
balık avlamak imtiyazım i 
bu imtiyazı elde etmek iç" 
milyon dalar vermiştir, 

Halbuki, bu havuzd 
de avlanacak b11lık miktarı 
bin kiloyu geçmez, havuzu 
balıklara bir defa avlansa 
yük bir yekun tutmaz. 

Çin uleması Ameri 
veli deli demek istemişle 
kat neticede eski Çin kita 
rine bu hususta tetkikat 
ve Amerikalının cin fikirli 
lir. bir a:fam olduğunu an 
dır. 

Eskiden manderen ve 
kumandanlar imparatoru h 
yarctlerinde bir lıavuza bir 
tarlarmış ve ayni zamr nd 
sırtına bir altın halka g,-çir 
bu halkaya c.sılı altın lev 
isimlerini yaıarlarmış. Zam 
balıklar ölürler ve altın h. 
levha da havuzun dibinde l 

Tahminlere göre havuz 
lerce kilo albn vardı. 
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Frank dün gene 
aüştü 

Paris : 28 (Radyo) ·- Bugün 
Borsada Fransız frangi tekrar düş· 
müştür. Bunun neticesi lngiliz lirası 
154 franğa kadar yükselmiştir. 

Macar hükumet naibi 

Vaşovaya gidiyor 

1 Tllrbaıtl 

( Tan Sinemasında ) 
PEK YAKINDA 

Bugüne kadar görülen ( Tü.1kçe sözlü ve şarkılı ) 

Filimlerin en büyüğü, en nefisi ve en güzeli olan 

( ŞEYH AHMED ) 
Şaheserler Şaheserini göreceksiniz 

Baş Rolde : Unutulmaz filimlerin, Unutulmaz kahramanı 

Ramon Novarro 

Sahile : 3 

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

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

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

Lilyan Harvey-Henry Garat'ın 
En yeni şaheser temsilleri 

Atinede bir suikast 

hareketi olmamış 
Bu şaheserin mevzüu hakiki olmuş bir vak'adan alınmış Lüks, ihtişam 

_ __, ..... ,_..------.,...~-- 1 ve güzelliğilr.ı de ( Ali Baba ) filmini gölgede brakmıştır. 
1 Filimde : Vedia Rıza, Bay Cevdet Kozan, Bay Nihad, Bay Şeref, Bay 1 

Varşova: 28 (Radyo) - Macar 
hükumeti naibi, beraberinde Macar 
Hariciye Nazırı olduğu halde şuba. 
tm üçiinde Varşovaya gelecektir. 
Burada kaldığı müddetçe iki bükü· 
met hariciye nazırları arasında mü · 
zakereler yapılacaktır. ( 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 

r 

Atine : 28 (Radyo) ..:... Bazı eski 
siyasilerin son günlerdeki hareketle
rile kralın hayatına bir suikast yap· 
mak istedikleri şeklinde yabancı ga 
zetelerde çıkan yazılar hükümet ta. 
rafından kati surette yalanlamankta· 
dır. 

Romanyanın ısnıarlabığ. 
vapurlar 

Bükreş: 28 (Radyo)- Romen 
deniz bakanlığı Romen seyıisefaini 
için ltalyan trzgahlarına mazot mo· 
torile müteharrik dört yolcu ve dört 
nakliyat gemisi ısmarlamıştır. 

Ham madde 
kaynağı 

~ ikinci sahifeden artan -

manya ve ltalyaya verecek midir ? 
Her ne kadar Franko hükümeti, 

bunu tekrar tekrar yalanlamış ise 
de Almanya ile yapılan son ticaret 
anlaşması buna doğru geldiğini gös 
!ermektedir. 

Almanya ile ltalyanın böyle bir 
maksad uğrun<la manevralar yap· 
tıklan şüphe götürmez. 

s~ Sovyetlerde yeni tevkifat 

Temmuz ayında Bay Hitler, Al 
manyanın lspanyol asilerine ham 
madde elde edebilmek için yardım 
ettiğini söylemişti. Romadan gelen 
son haberlerde de F ranko muzaffer 
olduğu takdirde ltalyan - lspanyol 
maden ticaretınin inkişaf edeceği 

bildirilmektedir. 
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Moskova : 28 {Radyo) - Sala. 
hiyettar makamlar, son günlerde 
Moskovada bir çok zabitleıin tevkif 
edildiğine dair yubancı gazetelerde 
çıkan haberleri tekzip etmektedirler. 

İzmit alayına 
Sancak verildi 

lzmit : 28 [ Hususi ] - lzmit. 
teki alayımıza bu gün büyük mera· 
simle sancak verilmiştir. 

Adana Borsası 

Bildirilen, fakat teyid edilmiyen 
bir hal-ıere göre, Almanya, daha 
şimdiden Galicia'daki teneke ve Vi• 
go' daki demir madenlerinin imtiya· 
zını almıştır. 

Dolaşan bir şayiaya gore de ita 1 
ya Almanya şimdiden ispanyanın 
maden servdini sömürmek husu!Un· 
da birbirleriae rakib kesilmişler· 
dir. 

ikinci Kanun ayında Pariste 

Muameleleri 
I' AMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CiNSi En az J En çok Satılan miktar 

ı::. s. il.. ~ 
Kilo 

Kapımah pamuk ~ == i ~ -- =~ 
Piyasa parlağı -

25 -• 26,50 
Piyasa temizi 22,50 23,25 --.. 
iane 1 --
iane 2 
Ekspres 
Klevlant -

37 38 

Beyaz 
. YAPA Cı 

1 1 1 Silah 

- rocspres 
ÇICIT ---

iane ı--Yerli "Yemlik,, .. "Tohumluk,. 2,35 __ , 

:; U BU BAT 
- Bu~day Kıbrıs --

Yerli ---- -----.. 
Men tane ----- .. 

_ArPa -----
. Fa, ul ıa ----

~ulat ---- -----
. . ._!:)elice ---- - -- -
, ~uş yemi --

__!S:eten tohumu --·-- 1 _Mercimek ----
1 Susam -

14) 5 1 

UN 

. ı ?ört yıldız Salih 
1 uç .. --
1 

~ ~' ~ört yıldız D~~ruluk 
... ;.:: 1 

! :ı c uç .. -----.. o -=ı Simit -:: .. .. 
' ... ~I ~ört yıldız Cumhuriyet -
"' 

u. 

1 " uç .. --.. 1 Simit ' 1 .. 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 28 I 1 I 1938 I~ Bankasından ahnmışbr. - Sanıİ.nl P~nt 

1 "~· 1 
4 1 90 Lireı J-1-\-w _ık. K~nun vadeli 4 173 Rayişmark 

_Mart vadeli 4 l 78 
Frank ( Fransız ) 24 -·39 

·-Hint hazır 4 23 
Sterlin ( İngiliz ) 630 -00-

Dolar ( Amerika ) 79 25 -- Nevyork 8 44 Frank ( isviçre ) 
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Cevdet Çağiar. Bay Hasan Tahsin, Bay Hasan ve Bay Mustafa Çağlar, 
gibi Türk artistleri tarafından nefis musiki parçaları çalınmakda ve mü· 
kemmel şarkılar söylenmektedir. 

Bütün Adana halkı bu müstesna ve emsalsız Çöl 

Aşk, macera, ve ihtiras dolu bu büyük filmi görme

ğ e koşacaktır. 

Pek yakında .... Pek yakında 8881 

çıkan Ôvr gazetesi, ltalyanların Est 1 
ramadura bölgesindeki madenlere 
doğru, buraların Alm.ınların eline 
bırakmamak maksadiyle, ilerledik· 
)erini haber vermiştir. 

lngilterenin de bu gün, kendi 
silahlanma programı için ehemmi· 
yetli bir kaynak olan Bilbao mrden 
!erinden faydalanabilmek için Ge
neral Frankoya kur yııptığı söy-
1< nmektedir. 

lspanza hadiselerinin girdiği son 
safha şudur : Buradaki ham madde 
kaynakları, lspanyollardan ziyade 
yabancılar için ehemmiyet kazan· 
mıştır. 

Daima en güzel filmleri göster. 
mekle sayın halkımızın sinema ih· 

tiyacını mükemmel karşılayan 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 
SAAT 8,30 da 

Yine iki büyük ve güzel film 
sunuyor 

::..--: 1-
Prens Bibeskonun en çok beğen· 
diği ve bu senenin en büyük ve 

' güzel filmi olduğunu söylediği 
müthiş heyecanlı ve ihtiraslı bir 1 

JOEL MAC KREA - MADY , 

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

Localaı ınızı lütfen telefonla isteyiniz 
Sinema müteaddit sobalarla ısıtılmaktadı 

Bugün gündüz 2,30 da matinada 

Çifte kumrular - Ken Maynert 
(Yedi bela) haydutlarına karşı 

Telefon No: 250 ASRI 8894 

D. D. Yolları 6 cı işletme eksilt
me komisyonundan : 

Adana d .. pomıza bir sene zarfında gelecek tahminen 20000 ton mik
darındaki maden kömürünün vagonlardan tahliye ve istifi işi bir yıl müJ
detle müteahhide verilmek üzere açık eksiltıneye konmuştur. Beher to· 
nun muhammen tahliye ve istif bedeli 10 kuruştur. 

Eksiltme 15/2/938 Salı günü saat 10 da Adana İşletme Müdürlüğü 
binasında yapılacaktır. Buna ait şartname ve mukavelename projeleri ko 
misyonumuzdan bedelsiz olarak veril eccktir. isteklilerin kanunun istediği 
vesaik ve idaremiz veznesine yatırılmış 150 liralık muvakkat teminat mak· 
buzu veya bu miktarda banka teminat mektubu ile gününde eksiltmede 
bulunmaları. 8899 29-3-·ı - 10 

Alsaray sınema · KRISTIANS - EDWARD -------------------·--·--~ 

sında ı ' Al<NOLD Yeni çıkan kanun Ve nizamlar 
Tarafın3an calibi dikkat 

Buakşam 1 bir tarzda temsil edilen fevkalade 

1 

bir film Senenin en şen zevkli en güzel ve 

D;~~at~i~ü;~;~ht;J~uş J ( Meşum2 Kadın) 
Sevimli, sempatik emsalsız artist 

Elenor Povel Richard Talmadge 

Tarafından yaratılan mesut 
insanlar filmi 

ın en yeni ve bin bir macera dolu 
mükt mmel ti imi 

Hafiyeler Kıralı 
İLAVE: 

Dünya haberleri 

GELECEK PRoGRAM : 

Her Şey Senin İçin 
Telefon : 212 

8896 

Kömür 

PEK YAKINDA : ı 
Büyük ve müthiş bir Rus filmi 

1
, 

ÇARIN Y AVERI 1 

8897 1 

sakıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker tıcarelhanesine giderek zarif, saglam, ucuz, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en 0ekoııomik, en ucuz 

Alacağınız a ız a kömürüde Alı Rıza Kelle-

şeker ticarethanesinde bulacaksınız . 

Maden k
•• •• •• kullanmakla hem milli bir c~vherın istih omuru lakini arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. O<lun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli • 

7 8879 

----·------
Jandarma Teşkilat ve Vazife 

Nizamnamesi 
2 

Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

FASIL 

il 
Subay işleri 

KISIM 
1 

Subay menbaı 

Madde 33 - Jandarma subay ihtiyacı aşağıdaki mtnbaalardan te
min olunur. 

A) Her sene, masrafları jandarma bütcesinden Milli Müdafaa Vekile . 
ti bütcesine nakledilmek suretile, Harbiye mektebınden yetiştirilen asteğ . 
menlerdtn. 

B) Ordu ile İrtibatları baki kalmak üzere dahiliye Vekaletinin talebi. 
le verilecek ordunun muvazcaf muharip sınıfı yüzbaşı ve teğmen rütbe. 
)erindeki subaylarından, 

C) Jandarma er mekteplerinin komutan ve heyeti talimiyelerini (Mes
leki tedrisat meslek subayları tarafından yapılır) ve seyyar jandarma 
kıtaatının komutan ve sul-ıaylannı teşkil etmek ve ordu ile irtibatları ba· 
ki kalmak üzere Dahiliye vekaletinin talebi nisbetinde ordudan verilecek 
olanlardan. 

Madde 34 - Otuz üçüncü maddenin (A) ve (B) fıkralarında gös . 
t~rilen membalardı:n her sene subay ihtiyacının tl'mininde Milli Müdafaa 
Vekaletince ordunun ve jandarmanın ihtiyacı mütevaziyen nazarı dikkate 
alınır. 

Madde 35 - Otuz üçüncü maddtnin (B) ve (C) fıkralarında göste· 
rilen membalardan gelen subaylardan yüzbaşı ·ue teğmen rütbesinde 
olanlar iki ila üç s~ne jandarmada istiheam edildikten sonra arzu eder· 
lerse Jandarma Genel Komutan lığının muvafakatile jandarmaya tamamer 

nakledilerler ve ordudan irtibatları lesilir. 
Madde 36 - Otuz beşinci madde mucibince jandarmaya tama· 

nakledilecek yüzbaşı ve teğmenlerin nakil muamelrleri şu suretle 
lır : 

( Sonu Var ) 8303 
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Tarh No. 
8 

17 
23 
32 

33 
34 
13 

13 

136 
1 
8 

25 
8 

17 
20 
35 
42 
27 
60 
67 

103 

4 
29 
68 

8 
56 

199 
7 

49 
49 
10 
13 

13 
25 

27 
27 
8 
9 

10 
10 
24 

8 
8 

20 

7 
11 
11 
5 
5 
6 
6 

19 
33 
33 
26 
40 
32 
43 
4.'.S 
57 
57 
63 

82 

121 

35 

50 

50 
63 
65 
65 
6 

17 
41 
57 

57 
85 
85 
91 

91 

168 

Defterdar1ığından : 

Mahallesi 
Şeyh Mustafa 
Yaşçıkan 

" 
" 

• 
" Eski çarşı 

Kasap Bekir 

Bucak 
Balmsındı 

" Ganisafzade 
Sucu zade 

• 
Hıdırilyas 

• 
• 

Çırak 

• 
• 
" 

Hammaliye 

" 
Nacaran 
Yarbaşı 

Ganisafzade 
Bııcak 

Yarbaşı 

• 

" 
Nacaran 

" 

" 
" 

• 
" 

Eski çarşı 

• 

Ganisafzad<" 
Ganisafzade 

" 
Sucuzade 

• 
• 

Ali dede 
Taşçı kan 

" Kasap Bekir 

• 
• 

" 
" 
" .. 

Reşatbey 

" 
Eski hamam 

" 
• 

" 
" 
" 

" 

• 

13abıtarsus 

• 

" .. 
• 

" 
Bucak 

" 
• 
" 

• 
• 
" .. 
.. 
.. 

8898 

Adı Sanatı 
Kavuzlu Ali K. Kozacı 

Yusuf oğlu Salih Kazozcu 

. " 
Mehmet o. Ali ve· Kahveci 
Hamdi 

" 
Develi Sakine 
lsmail oğlu Ziya 
Mazlum 
Hacı Mustafa o. 

Süleyman 
lsmail Hakkı 
Mehmet o. Hilmi 
Bedir o. Ahmet 
Hasan o.Ahmet 
Mustafa o. Hasan 
Ahmet o. Yusuf 
il yas o. Ali Rıza 
Hacı Mustafa 
Mehmet o. Ali 
Ali çavuş o.Hıdır 
Sadi o. Lütfi 

• 
Kadir oğlu Tev 
fik Kadri 
Mehmet o.Ahmet 
Emin o. Murat 
lsmail o. Ahmet 
Hacı Osman 
Yunus o. lsa 
Diyap o. 
lsmail oğlu Ali 
Mehmet o.B•y•aın 

• 
Genel ev 
Otel 

Kozacı 

Diş Tabibi 
Tamirci 
Kozacı 
Bakkal 
Leblebici 
Koz cı 
Marangoz 
Diş Tabibi 
Kazaz imalatha 
Kuyumcu 
Tütün bayii 

• 
Bilet bayii 

Ütücü 
Kahveci 
Marangoz 
Demirci 
Köşker 

Sehuci 
Berber 
Tamirci 

• • 
Zeynel o.0$man Ş•rbetçi 
Mehmet o.Salim ve Şarapçı 
Yusuf o. Selim 
lsmail o.Nuı i Şıhin Marangoz 
Halil o.Mehmet Bakkal,manav 
Doğru 

Bekir o. Liitfi 

• 
Mehmet o. Rifat 

Nazif o. Esat ve 
Bedriye 
lbrahim o.Mehmet 
lbrahim o.Mehmet 
Ali o. Ahmet 
Ahmet o. Mahmut 

Abdullatif o. Ab 
dulvahap 
Ahmet o.Mehmet 
Bekir o.Osman 

• " " 

Berber 

" 
Marangoz 
Terzi 

Manav 
Manav 
Kepekçi 
Manav 

• 
Bakkal 

Kahveci 
Berber 

" Abdurrahman o.Talip Berber 

" " 
• • 

" " Ali o. Abdullah Kömürcü 
Bekir o. Osman Kepekçi 

" " 
Mustafa o. Mehmet Bakkal 
Mehmet o. Süleyman Oduncu 
Hakkı ve Tevfık Tamirci 
Derviş o. Nadir Çaycı 

• • 
Mehıret o Mm.lafa Marangoz 

" " 
Abdurrazzak o. M3rangoz 

Mehmet 
Ahmet o. Mustafa Yorgancı 
iş görür 

Hasan o Mehm~t ve Kömürcü 
Hasan 
Şakir o. Mustafa Tütün ve Müs. 
Cemil 
lbrahim o. Osman Kundura Ta. 
Nuri 

" " 
AJ.i o. Fikri Kahveci 
Hoca o.Mehmet Salih Bakkaliye 

" 
Malaz o. lbrahim 

Tevfik o. Hasan 
Kamil o.Zekeriya 
Mehmet o. Hayrul· 
lah veş. 

" 
Şahin 

" Mustafa o.Abdur· 
rahman 
Mehmet o. Kasım 
Narin Gül 
Mustafa o. Halis 

" 
Tatlıcı 

Kahveci 
Terzi 
Kahveci 

.. 
Makinist 
.. 
Bakkal 

Beyaz manav 

Çaycı 

(SONU VAR) 

Vergi miktarı 
Lira K. 
00 56 
33 60 
5 78 

28 99 

1 63 
86 70 

137 26 

6 90 

13 14 
2 26 
3 90 

000 98 
15 28 

4 06 
4 80 

25 68 
24 85 
15 76 
37 Ol 
00 83 
9 35 

1 00 
70 46 
6 28 
9 00 
3 18 

11 48 
9 66 
4 58 
3 67' 
3 00 

11 56 

8 00 
14 51 

21 00 
8 76 
4 14 

51 76 

4 22 
6 06 
1 24 
3 37 

00 46 
1 72 

31 50 
12 60 
6 5 

25 20 
14 00 
11 11 
14 50 
21 56 
5 00 
3 13 
5 04 
3 24 
6 50 

14 08 
8 76 

36 28 
16 50 

7 88 

1 27 

2 31 

32 35 

45 00 

13 38 
00 70 
47 26 
35 78 
40 03 

118 13 
1 90 

28 18 

24 16 
13 80 
5 76 
9 00 

1 50 

5 26 

ihbarname 
Cilt Varak 
15 41 
10 28 
17 19 
15 12 

15 23 
15 24 
15 22 

10 6 

15 86 
11 88 
10 99 
12 / 14 
15 / 20 
10 I 92 
12 / 51 
19 I 43 
20 / 23 
13 / 21 
13 I 54 
12 I 18 
15 I 26 

13 I 58 
19 I 59 
19 I 80 
14 / 81 
19 I 95 
9 I 75 

11 / 51 
5 / 88 
5 I 88 

19 I 4 
8 I 1 

11 I 25 
11 I 26 

17 I 3 
6 / 8 

10 I 60 
11 I 73 

12 I 76 
12 / 77 

9 I 63 
5 / 57 

10 I 58 
12 I 80 

11 I 54 
11 I 2 
11 I 30 
4 I 42 

11 I 37 
4 I 43 

11 I 38 
11 I 42 
6 I 79 

10 I 8 
10 I 29 
12 I 82 
8 I 61 
6 ! 16 
8 I 62 
4' I 77 
8 / 64 

10 I 55 

7 I 55 

8 I 77 

8 / 89 

3 95 

7 ! 91 
18 I 31 
6 / 65 
7 I 94 
8 I 13 

18 I 14 
5 I 25 
5 I 27 

8 I 19 
11 / 75 
11 / 76 
8 I 25 

8 I 26 

17 / 32 

... 

( Türlc:ıözü) 29 Kanunusani 1938 
.1 r--------, ,. 1 

1 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - lllnlar için idareye müra· 
caal edilmelidir. 

•• •• •• 
TURKSOZU 

IMatbaacılı~I Gazetecilik\ 
-

Mütenevvi renkli 

her türlü tab iolerinizi 

ançak Türksözünün oto 
malik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

bir cild, renkli ve ı• 

bir kapak bölgede t 
cak Türksözünde Y' 
pılır. 

Türk hava kurumu Ada-

1 
Kütüphanenizi gü. 

na şubesi Başkanlığından: zelle~tirmek istiyorsa. 

ruz kitaplarınızı Türk· 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

Resmi eurak, cJ 
veller, deftt!rler, çeklt 
karneler, kağıt, z• 
kartvizit ve bilumu 
tab işleriniz, en kı!I 

bir zamanda en nı~ 
bir şeklide en zarif I> 

rufatla Türksözünde yt 
pılır . 

Türk.sözü matbaJ 
sı "Türksözünden. bl 

' Kurumumuza ait kurban derileri sözünün mücellithane· ka her boyda gazel' 
31-1- 938 Pazartesi günü saat sinde yaptırınız . Nefis 
onbeşte satılacaktır. l~teklil"in o sa· ..!--------- 1 

mecmua, tabeder . 

1 

atta şubeye gelmeleri. 

8885 23 26 - 29 

1 ----------------------~ 
Bu gece nöbetçi eczane 

Yenicami civarında 

T oros eczanesidir 

Kiralık ev 
1 Ocak mahallesinde ikinci çık· 
ı mazda dört odalı mul>ah, elektrik 

ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

lstiyenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 

Aşçı ve 
1 atanıyor 

.1 
hizmetçı , 

Evde çalışmak üzere birkadın 
aşçı ve bir hizmetçi aranıyor. Mııt
baamıza müracaat edilmesi. 

1 
• 

K KA y ADELEN K 
A suları ve gazoz- A 

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

D 
E 
L 
E 
N 

* 

KAYADELEN 
suları ve gazoz
ları evinize ka
dar gönderilir • 
Depoya haber 
vermek kafidir. 

D 
E 
L 
E 
N 

KAYDEALEN 
Amanos tepele
rinden en fenni 
cihaz 1 arla ve 
kaplarla nakle
dilen sudur. 

* 

KAYADELEN 
suları ve gazoz 
\arı en sıhhi ve 
tabii hassaları 

haizdir. 

KA YADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı (KA YADELE 
tapalarına dikkat ediriz. KAY ADEU N Transitleri : Mersin ve . Adana K.A 
YADELEN depolarıdır . Rüyük demacanlar : 100 kuruşa ederınıze göndt 
rilir. 

Menbadan kayadclen nakleden vagonlar her seferde Kayadelen su) 
ile yıkanmaktadır. 8495 128 , 

--~~~~~~~ . ..::.~::,:::~:.;.._--~....;.~-----~--~----~· . 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Telefon direği alınacak 

Mersin Gümrük Mu
hafaza M:l. ve Deniz Mın
taka Komutanlığın'ian: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Sey . 
han Vilayetinin Osmaniye kaza~ın
daki • Çoıni oğlu • ormanından 
4250 telefon direğinin kesilip teslim 
edi(rnrsidir. Keşif bedeli 19125 lira 
dır . 

2 - Eksiltme ş .. rtnamesi: An· 
karada Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığında, Mersinde Gümrük 
Muhafaza Deniz Mıntaka Komu· 
tanlığında, lstanbulda Gümrük Mu 
hafaza satınalma komisyonu baş· 
kanlığındadır. 

3 Eksiltme : 3/Şuhat / 938 
Perşembe günü saat on dörtte Mer· 
sin Gümrük Müdtir lüğünde kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

4 - isteklilerin 1435 liralık mu 
vakkat teminat vermeleri ve kanuni 
tartlarla mali itibarı haiz oldukları 
nı göstermeleri lazımdır. 

8Ş69 16-21-26 -31 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

. 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top 
tan ve perakende satılır . 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA f ŞÇEN 

7967 94 Belediye karşısında 

- or. Muzaffer Lokman 
Hastalarını her 

kabul etmekted r. 

.. 
gun e~ki muayenehanesinde 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöz:ü mat"aası 

, 


