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Par is: 3 [Radı o]- Başvekil Go. 

ga hükümetin parlamentoyu feshet· 
mek niyetinde oldugunu söylemiştir. 
Fakat yeni intihabin yakında yapıla. 1 
cagına dair hiç bir şey söylememiştir: 
Haricf siyasete gelince Goga mevcut 1 

dos~lukların muhafaze edilecegini ve 1 
yenı dostluklarkazanılağcaını ilave et· 
miştir. • 

Bükreş: 3 [Radyo]- Başvekil Go. 
ga dün fıalyan büyük elçisi Salayı 
yanına kabul etmiştir. iki saat kadar 
kendisi ile görüşmüştür. Goga bugün 
de diger bütün ecnebi sefirlini kabul 
edecektir. 

Bükref 3 [Radye] - Yeni baş. 
vekil Goga · proğram nutkunu izah 
_ederken demiştirki: 

- Lubta Dimineatza, Adverul ga· 
zeteleri ilga olundu. Zira bu üç gaze 
te Rumen vataninda ecnebi efkarı 
neşrediyorlardı. bundan başka aşaği. 
daki hususata ait kanunlar yeniden 
tetkik olunacaktır. 

1- 20 Senedenberi Rumen tabii· 
yetine geçmiş olan yahudilerin vazi
yetleri. 

2- Romanyada bulunan ecnebi 
[Yahudi) teşebbüşleri üzerine komiser ı 

Bay TltUtesko 

!er tııyin ederek devlet kontrolü al
tına alınacaktır. 

3- Romanyada bulunan ecnebi 

ŞAMDA NÜMA YiŞLER 
Muhalifler filen harekete geçti 

Elcezire kıyam halinde 
Sam : 3 ( TÜRKSÖZO muhabirinden )-HUkOmete kar•• mu· 

halefet hareketleri bUyUdU. Vatandere muhalif bUtUn gazeteler 
kapatılıyor. 

Yatant parti ve hUkOmet aleyhtarlarından Hanlcallad'ın evin
de bir toplantı yapılacaOını haber alan polis evvelki gUn bu 
evin bulunduOu Aklbe mahal-
laslnl kordon altına almak, ve 
gelip geçenleri tarassut et
meı:ıe ba,ıamı,tır.Aynl zaman
da mahalleye gelen Vatani 
gençleri bu teplantının yapılmasına 

Mısır kralı lehinde 
tezahurat 

mani olmuş ve evi sararak aramış· 
!ardır. Nihayet içtima saatı geı ip de Mısır 
yapılacak yapıldıktan - sonra gençler 
caddede bir nümayiş gezintisi ve 

parlamentosu 
tatil etti 

dün 

Eleyam gazetesi matbaasını taşlıyarak 
camlarını kırmışlardır . Nümayiş 

bir saattan fazla devam etmiş genç
ler Başvekilin evi ön nde " Yaşasın 
Cemil Mürdüm ,, dıye bağırdıktan 
sonra Sa Jihiye köprüsü civ rında da. 
ğılmışlardır. 

Şaın : 3 ( TÜRKSÔZÜ muhabi 
rinden ) - Cezire havai.sinde ol. 
du1'ça nüfus sahibi bulunan Haco 
ağa, Cezire me:elesi hakkında , Ha
lepte çıkan Etı ekaddüm gazetasine 
bir mektup göndermiştir . Haco ağa 
bazı Şam ve Berut gazetelerinin ken· 
disine atfen neşrettikleri beyanatı 
yalanladıktan sonra şunları yazmak
tadır : 

" Cezire meselesi hakkında mu
hakkak bir şey söylemckliğim la 
zım geliyorsa , bütün söyliyeceğ'im 
şudur : 

Ceziredaki bütün anasır kardeş- 1 
tır, onları hiç bir mezhep ihtilafı veya 
başka bir ihtilaf ayıramaz . Cezire 
mıntıkası, 1926 yılında boş ve hali 
bir yerdi,bugünkü. halk, köyler ve ka· 
sabalar inşa ederek orasını z:rai ve 
ticari sahada ileriye götürdüler , bu 
da muhitimizde süren sükün ve em· 
niyetten ıleri geliyordu . Binaenaleyh 
geçenlerde vukubulan zulüm ve kı· 

Kahire : 3 (Radyo) - Kahirede 

ekserisiAzhır ünüversitesind1;., olmak 

üzere binlere• talebe "Abidin. mey. 
danıııd ı Kral Faruk lehinde tezanu 
ratta buluııınuşl ırJır. 

Kahire ; 3 (Radyo) - Kral bir 

eınirııaıııe il~ parlamentoyu bir ay 

tatıl etmiştir Yenı başvekil Muham 

met Mahmut g•zetecileri ka bul ede 

rek Mısırlıların ve ecnebilerin yeni 

kabineyi hararetli bir şekilde karşı 
ladıklarından dolayı teşekkür etmiş 

ve parlamento ıuıı bir tatili hakkın

dada bu har<ket kanun dahilindedir, 

demiştir. 

Londra : 3 (Radyo) Havas 

müessesatı iktisadiyede kullanılacak 

işçiler i~in b'rer nisbet tayin oluna· 
nacaktır. 

Fakat bütün bu hususlarda alına 
cak tedbirler ihtiyat ile tatbik oluna 
caktır. Bu günkü kabine azası arasına 
Romanya akademisi azasından aiti 

kişi alınmış olunması hususu ne ka. 
dar ciddi hareket edilecegini göster 
mege kafi gelir. Bundan başka hem 
devlet varidatını arttırmak hemde 

matbuatı ecnebi tesirlerinden tasfiye 
etmek için Yahudi gazetecilere veril 
miş olan 120 perminin geri alınması 

1 
mukarrerdir. sonra bu yahudilere 
verilmiş olan tütün ve içki bayilik 
ruhsatiyeJeri geri alınacaktır. Buruhsa 
tiyeler Yahudi olmayan Romanya 
tabiiyetine verilecektir. 

Japonlar bir ka
saba daha işgal 

ettiler 

Şanghay : 3 (Radyo) - Resmi 

Çin mahafili, gizli içtimalarının ve 

gizli şartlarının öğrenildiğine hayret 

etmektedirler: 

Mareşal Şan-Kay-Şek harbe 

devam edeceğini bildirmiştir, 

Şanghay : 3 (Radyo) - Burada 

teyid olunduğuna göre · Japonlar, 

şiddetli taarruzlardan sonra Şay 
tung eyaletinde bulunan Tagyanı 

ellerine geçirmişlerdir. 

nl eene mUnasebetlle yur-
dun her tarafından AtatUr· 
ke vatanda,ıarın yUksek 
duygularını ve samlmt te· 
mennllerlnl blldlren bir çok 
telgraflar gelmektedlr. Bun 
dan çok mUtahassıs olan 
Atatürk te,ekkUrlerlnln ve 
saadet dlleklerlnln [Anado· 
ıu ajansı vasıtaslle lletllme 
sini emir buyurmuslardır. 

Trablustan Arap ihracatı var 
Peruel: 3 (Radyo) Peruel cephe· 1 !arına anudan" bir şekilde ılevam 

sinde bulunan Havas ajansı muhabiri etmektedirle. Öğleden evci cumhn. 

bildiriyor: Havaların fena gitmesi ve 1 riyetci kuvvetleri iki gün evvel gaip 
fasılasız bir şekilde kar yağması ha ettikleri mevzileri tekrar ellerine geçir· 

rekatı güçleştirmektedir. buna rağ· mişler ve mukabil hücümlere başla· 
ı men cumhuriyetci kuvvettler taarruz. mışlardır. 

Öğleden sonra Cumhuriyetci 

HATA YDA TEDHiŞ 
ÇAPULCULAR KIRIKHAN, 
HALKEViNi BASTILAR I 

topçu bataryaları Peruelin içine ateş 

açmışlardır. Asi kıtalarının sığındık-~ 

lan bütün binalar cumhuriyetçi knv· 

vetlerinin ateşi altında bulunmamak
tadır. 

lngilizce Deyli Herald gazetesi 

yazıyor: 

Sinyor Musolini ispanya asilerine 

yardım için yeni bir usul keşfetmiş 

bulunuyor. Bu yeni usulle Musolini 
ademi müdahale anlaşmasına sureta 

riayet ediyor, fakat general Franko. 

ya da pek güzel bir yardım kapısı 
açmış oluyor. 

İttihadr Anasır Cemiyeti Antak
yada ilk içtimaını yaptı 

Antakya : 3 [ TÜRKSÖZÜ mu. 
habirinden J - Dün Belediye Reisi 
Hacı Edhemin riyasetinde, Antakya 
Turizm otelinde ittihadı anasır ce· 
miyeti toplandı. 

Kuvvetle dönen şayialara göre 
bu toplantıda " Arapların Hatay in· 
tihabına iştirak etmemeleri ·,, kararı 

verilmiştir. 

Bu haberi ayni zamanda Eley· 
yam gazetesi de yazmaktadır. 

Öaro Antakyaya döndU 

lskenderunda bulunan Antakya 

delegesi Garo dün şehrimize dön· 
müştür. 

Gelen Türkler 

Türkiyede bulunan Hataylı Türk· 
!erden dokuzuncu kafile de dün gel. 
miştir. 

Kırıkhanda baskınlar 

Kırıkhan : 3 [ TÜRKSÔZÜ mu· 
habirinden ] - Kırıkhan Helkevi 
dün zaptiyeler tarafından sarılarak 
arandı. Zaptiyeler güya bır firariyi 
arıyorlarmış ve bunun için Halkevin· 
de araştırmalar yapmışlar. 

Köylerde çapulculuk 

Kendi kendini islam aleminin ha· 
misi olarak ilan eden Musolini pek 

kurnazca sayılaınıyacak olan fakat 

istenilen neticeyi veren basit bir hile 

ile şimali Afrikadaki müstemlekele

rinden ispanyaya binlerce Arap yol

lamıştır. 

SULH iÇiN SiLAH 
Mahud Koço, maiyetıne yüzlerce 

silahlı çapulcu toqlıyarak Kırıkhan 

köylerini basmakta ve soygunlar 
yapmahtadır. 

Frankonun ispanyadaki Faslı A

rapları son zamanlarda çok fazla 

telefat vermiş ve eksilmiştir. A •İ ge 

neralın Fastan yeni kuvvetler getirt

mesine imkan yoktur. Kabiliyeti har· 

biyesi pek fazla olan bu faydalı un· 
surların yerini doldurmak üzere bu 

gün Musolini Trablustan ispanyaya 

tabur tabur Arap askeri yolluyor. 
Bu işin suya, sabuna dokunma

dan temini için başvurulan basit hile 
şudur: 

Amerika deniz harp filolarını 
mühim miktarda artırıyor 

Vaşington : 3 
(Radyo) - Reisi 
cumhur Ruzvelt mec 
liste, Amerikan harp 
gemilerinin teksiri 
için teklifte bulun. 
muş ve bu teklif 
ittifakla kabul cdil
miştır. Amerikanın 

halhazırda tezgahtı 
buluıı•n oluz küsür 
geıııis:nden başka 
ayrıca bir deniz fi· 
losunun inşasına ka· 
rar vcrilıniştir. Bu 
hal arşısında. su). 
hu ancak sılahla~
ınanın teınin edebi 
lececeğ'iııi kabul eı. 
miş bulunmaktadır. 

Amerika önümüz 
dd ı ılkbaharda d e· 
nize üç buyük fiıo 
ındirecektir, Bu fı. 
Jolar uzak şark kol · 
)arını takviye ede· 
c.eklerdir, 

Vaşinğ'ton : 3 
(Radyo) - Ruzvelt 
bu af..şaırı, « Aıne
rikanın harici sıya. 
setteki rolü ve dün· 
ya hadiseleri kar 
şısında Amerika » 
m~vzuu etrafında 
çok şayanı dikkat 
bir nutuk söylemiş· 

• 

Bir Amerikan gemisi tezg3hta 

Biz Arap dejjlllz. 
Antakya : 3 ( TÜRKSÔZÜ muhabi· 
rinden ) - lntihabi baltalamak için 
Türk Alevileri yanlış yola düşürül· 

mek isteniyorsa da Türk Aleviler bu 
tahriklere asla kulak asmamakta ve 
" biz Arap değiliz; bizim Türk oldu· 
ğ'umuzu en büyük Türk alimleri İS· 

pat etmiş bulunuyorlar ,, . demekte· 
dirler. 

Trablus Araplarının Fasta " Mev· 

lai idris " namında adeta taabbüd 
ettikleri bir şeyhin türbesi vardır . 

Bu türbeyi ziyaret her Trabluslunun 

mukaddes bir gayesi, onun için he 

men hemen Hacca gitmek gibi bir 

şeydir. 
- Gerisi ikinci sahlfed-

Kurtuluş bayramımız 

Büyük hazırlıklar yapıldı 

Adana, yarın, kurtuluş bayramının 
on altıncı yıl dönümünü kutlayacak 

Yarin kutlulayacağımız, Adana 2 - 5 lkınci kanun saat 9 da 
16 ıncı kurtuluş yıldönümü için, Ada b.tşla askeri bando olduğu halde, kur· 
nalılar ~ok büyük hazırlıklar yaptı. !uluş savaşında döğ'üşen kahramanlar, 
Yarin, g~çen yıllardan çok üstün bir liseler, orta okulların her sınıfından 
şekilde, Adanöm12ın kurtuluş bayra· birer delege, kurumlar, esnaf !eşek· 
ıııını kullulayacağız. küllerinin delegeleri ve halk Belediye 
Yarın yapılacak olan kurtuluş bayra önünde toplanarak, tarihi bayraj!'ı Be· 
mımıza ait merasim programını aşa. tediyeden alacak ve saat kulesine gö· 
ğıya alıyoruz ; türeceklerdir. 

1 - 4 ikinci Kanun, saat yirmi 3 __ Saat (9,30) da Hükumet 
dörtte Saat kulesindeki düdük ve fab· ve Ordu büyükleri, jandarma ve 

:rikaların düdükleri beş dakika müd· polis kıtaları ve bütün kurumlar, Parti 
detle çalmak suretile kurtuluş gü· yönetim kurumları saat kulesi önün· 
nünün başlangıcı ilan edilecek. de kendilerine ayrılmış yerleri almış 

Ve Beş kanunsani sabahı, Bele-

• 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ajansı muhabirinin bildirdiğine göre 

Mısırdaki siyasi vaziyetin lngiltere 

için fena bir batı hareket olduğunu 
bazı Arap gazeteleri yazmaktadırlar. 
Bu gazeteler şimdiki siyasi hadise

lerde ltalyan propagandası bulun· 
duğunu ve ftalyanların bir muvaffa. 

kiyeti sayılal1ileceğini ilave etmek 

tedirler. 

tir. 1 ve Amerikanın bu yolda gerek insa-
Reisi cumhur bu nutkunda, uzak niyet ve gerekse Amerika menfaatları 

şarktaki son hadiselere temas cimi~ için hareket!ere g~çeceğini söylemiştir. 

bulunacak ve bu saatte istiklil marşı 
diye tarafından toplar attınlmak sure· 

tile başlanacaktır. _ --- ·--- __ _ Gerisi üçüncü sahifede - _, v 



Sahife ; 2 TürksöıO 

Hatifler gene başladı 
'[ Ş~lhılır ha~~ıro~ırü 

1938 de , ____________ ........... ._ ............................ _. ....... , 
Rusya, Amerika, Japonyanın 
başına felaketler gelecek 

Yılbaşı piyankosu P amuklarımızın islahı 
Şehrimizden kimler 

kazandı? Pamuk hastalıklariyle mücadele işi ____ .... __ _ 
Mısırda ihtilal çıkacak, 
Büyük aşklar görülecek! 

938 Yılbaşı piyankosunun bir 
~ kaç büyük ikramiyesi de şehrimize 

isabet etmiştir . 

Garp aleminde, ne garirtir ki, 
hitıflerin yeni sene için söylüyecek
leri sözlere ehemmiyet verilir; Yıl

başı münasebetile de hemen her 
gazete ve mecmuada yeni sene hak· 
kında tahminler neşredilir! 

60,000 liralık büyük ikramiye
lerden birisi Altınoluk kişesinden 
alan 14833 numara !?ilet sahibi 

rupa üzerinde dolaşan ve nihayet Milli Mensucat fabrikası ustalaı ından 
ispanyada temtrküz eden meşum Ahmet ve Mermerli mahallesinden 
hadise 1938· 1939 da uzak şarka , terzi Bayan Sı<ldika ve Yeni fabri· 
intikal etmiş olacaktır. Bu, 938 de kada makinist Mehmet ve ortakla 

Bunlar ne dereceye kadar ta
hakkuk ederler? Şüphe yoktur ki 
bir çok istihraçlarla hadiseler ara. 
sında büyük aykırılıklar görülmüş
tür. Fakat meçhulata karşı olan a· 
likayı yaşatmaktadır. 

Bu iÜn yılbaşı olmak hesabiyle 
M.L. Sondaz adlı bir muharririn söy 
lediklerini yazıyoruz: 

Astrolog Bay Lassona göre 
1938 senesini tarif ediyoruz: 

1938 senesi nasıl bir sene ola· 
caktır? 

1938 senesinin mazlum r milleti 
Çinliler olacaktır. Fakat 1938 sene. 
si Japonya, Rusya, birleşik Amerika 
için felaket ve betbahti senesidir. 

Birleşik Amerikada dolar kıy . 

metten düşecek, dahili pek çok müş 
küller çıkacak, iktisadi vaziyet çok 
buhranlı bir hal alacaktır. Bu seheb · 
le bir çok Amerikalılar felaket ve 
müşkilattan kurtulmak için Avrupa 
ya iltica edeceklr r<lir . 

Japonyada müşkilat görecektir. 
Bu müşkilat Japoııyaya çok pahalı 
ya mal olacaktır. Rusya ile Amerika 
karşısında Japonya yalnız kalacak
tır. Mamafih Japonlar Rusları uzak 
şarktan Baykal gölüne kadar .uzak
laştıracaktır. 

1936 o:)enesindenberi garbi Av· 

İspanya davasında 
menfeatler 

harp olmayacak demektir. 
Gaiptirki, Almanya bir çok me 

selelerde sulh mutavassıtlığı yapa 
caktır. 

Bazı yerlerde ihtilal mahidetin· 
de hareketler olacaktır. Bu hareket. , 
ferin en barizini Mısırda görmek 
mümkün olacaktır. 

l 939 kanunusani sinde bu mem. 
lekette ağır bir ihtilal çıkacaktır. 

Cenubi Amerikada bermutat 
bir çok isyanlar çıkacaktır. 

1938 Senesinin en korkulu, en 
buhranlı zamanları kanunusani son· 
larile mart ve haziran aylarıdır. Bu 
z a m a n !arda ispanya harbinin 
en şiddetli sahneleri görülecektir, 

lrlanda ve işkoçyada korkunç 
bir fırtına olacaktır. 

ilk altı ayından sonra Avrupa 
daha az harpçi olacaktır. 

Bu sene ayni zamanda büyük 
eglenceler, büyük aşklar senesidir. 
Bu sebeple de bir çok hissi cinayet 
)er vukua geleceklerdir. 

1938 St>nesi tarihte bir Japon 
senesi olarak yer alacaktır. 

,Lekeli humma 
ile ınücadele 

Lekelihumma hastalığına karşı 
hastalığın görüldüğü yerlerde sıhat 

teşkilatınca mücadele yapılmakta. 

dır, 

-Birinci Sahifeden Artan-
Bununla beraber yurdun muhelıf 

yerlerinde hastalığın münferid vaka· 
lar halinde tekerrür etmekte olduğu 

Bu türbeye Araplar o kadar fazla göz önüne getirilerek bazı köylerde 
ehemmiyet atfederler ki oraya Mu· umumi bir şekilde mücadele yapıl· 
sevileıin ve Hıistiyanların girmesine 

ması kararlaştırılmıştır. 
katiyen müsaade etmezler. Trablus 
Araplarının bu zaaflarını bilen ora· Lekeli humma hastalığının önüne 
daki ltalyan erknnı emirlerindeki geçilmek için oldugu gibi temiz 
Arap askerlerini Fransız Fasında lik bakımından da 1üzaınlu ve fay-
F as şehrin 3eki Mevlai ldrisin tür- dalı görülen bu mucadele için vali 

Jiklere bir tamim ile lazım gelen ta. 
besini ziyarete götürmek vadile va-

limat verilmiştir. pura bindiriyor • Fakat vapur Fasa 
gidecek yerde Sardenya tarikile Is Verilen talimatta mücadele ya 
panya FasınJa Melilaya gidiyor . pılacak köyler için birer buğu san 
Melilada Araplar garip bir teklif dığı ve yıkanma yeri temini lüzu· 
karşısında kalıyorlar . Onlara beş mu bildirilmiş ve tedarik edilecek 
peçeta gündelik muk.ıbilinde lspan- buğu sandıkları ile yıkanma yerle· 

rına çıkmıştır. 

30,000 liralık ikramiye de 36940 
numaralı bilet sahibi İçme su şir· 
keti amelelerind~n Melek , Zülfikar 
oğlu Şefik ve Ali oğlu Hüseyine 
isabet etmiştir . 

Öğretmen okulu-.. • nun musameresı 

Şehrimiz Erkek öğret'llen okulu 
evvelki gece, kız sanat enstitüsünde 
yılbaşı münasebetile bir müsamere 
vermiştir. 

Müsamere çok kalabalık olmuş 
ve gençler muvaffak olmuşlardır. 
Talebeler, ''Cesaret rekoru,, ve "De
liler hekimi,, komedisile "Balta,, pi 
yesini oynamışlardır. Bundan lıaşka 
program, st-nfoni, solo ve şiirlerle 
süslenmiş tir. 

3 Kanunusani 1938 

Gök yüzü tamamen kapalı, yağ. 
murlu. Hafif bir yağmur bütün gün 
devam etti. en çok sıcak 13 sati
irad derece. 

rinin birer krokileri gönderildiği gi· 
bi bunların tedarilci:ıe imkan görül
meyen yerlerde tatbik edilecek ba· 
sit mucadele usulleri ve mucadele· 
de takip olunacak yollar hakkında 

lüzumu kadar malumat verilmiştir. 

Bunlardan başka halkı temizli 
ğe alıştırmak İçin köylülerin anlıya· 
bilecekleri şekilde yazılmış öğüt 

nümunesi gönderilerek köylülerr da 
ğıtılması te:nin edilmiştir. 

Sihat Bakanlığı valiliklere birer 
tamim ile mücadele i şi için tertip 
ettiği cedvellcri de gönderilmiştir. 

Bu cedvellerle mücadele mesaisi 
muntazam bir suretle Bakanlığa bil
dirilecek ve ayrıca raporlarla bu iş . 

ler hakkın la etraflı mahiınat veri 
lecektir, 

Bölgemizde 75,772 hektar ara:. 
zide kurtlu koza toplandı 

Ziraat bakanhğı, yurt ekonomisinde bUyUkblr mevki ve belll 
ba,11 ihraç maddelerimizden olan pamuöun iyi vaslfta, rand
man1 yUksek, kurağa dayamr, elyafı uzun ve mütecanis bir 
şekllde yetl,tlrllmesinl temin için çah,malarma devam etmek
tedir. Vekalet bu çahşmalarmda yakm bir istikbalde pamuk 
lstlhsalAtımızm 500,000 balyayı bulmasım göz önUne almak. 
tadır. 

Vekalet pamuk hastalıkla. 1 
rlyle de mUcadele etmektedir. 
Bilhassa pamuk kurtlarlyle mU j 
cadele için Amerlkadan maki· ı 
neler ve ilaçlar getlrtllm1,11r. 
Nitekim bu sene bu makineler Çu. 
kurova böJgesinde kullanılmış ve 
yüz de ~yüz faydası görülmüştür. 

Şimdiye kadar yapılan mücade 
lede Seyhan bölgelerinde 70,772 hek 
tar arazide kurtlu kozalar toplanmış, 
Malatya vilayetinde 430, Seyhan vi. 
layetinde 7153, İzmir vilayetinde 
1118 Hektar arazi ilaçlanmış ve za. 
rarlı böceklerden temizlenmiştir. 

, İdman Yurdu - Seyhan 
maçı neticesi 

Pazar günü öğleden sonra şehir 

stadında Seyhan - Adana sporla 
idman Yurdu futbol takımları ara. 
sında yapılan maçta idman Yurdu 
1 - 2 sayı ile Seyhan Adana sporu 
yenmiştir. 

Pazar günü havanın güzel olması 
bir çok meraklılara heyecanlı bir 
futbol maçı seyretmek fırsatını ver
miştir. 

Doktorların kazançvergisi 

"' Doktoı ların kazanç vergilerine 
esas tutulacak listeler, her seneki gi· 
bi yeniden hazırJanacaktır. Listelerde 
sınıfları değişen doktorlar tesbit edi 
lecektir. 

Teşekkür 

1'ürksözü. gazelesı Yuzı işleri dire~türlü· 

ğ "irı e 

Sevgili Abdurrahmanımızın has
talığ ı ve ölü ılÜ dolayısile en ağır a. 
cılar ve iıtirablar çeken ailemizi bu 
kara günlerde yalnız bırakmıyarak 

yardıma ve teselli} e koşan, cenaze. 
de bulunan, telgrafla, mektupla acı 
larımızı paylaşmak istiyen bütün 
dost, arkadaş ve memleketimize çok 
yürekten teşekkürlerimi zi arzeyleyriz. 

' Bu hususta kardaşca taziyetleri
ni minnetle karşıladığımız ga:zeteniz-ı 
den tavassut dileriz. 

Edıbe Ozler SPfa Özler I 

İşçiler için 
Devlet sigorta idareleri 

kurulacak 

Aldığımız malumata gör, işçile· 
rin sağlığını ve emniyetini temin 
edecek iş kanununun üçüncü umumi 
emri ayın on beşinde neşredilcektir. 

Ayrıca aldı~ımız malumata gö. 
re, İşçiler için önümüzdeki haziran· 
da devlet sigorta idareleri kurulacak 
tır. işçi sigortaları kanunu, işçiyi 
birçok bakımlardan sigorta edeceği 
için geniş teşkilat yapılacaktır. 

Av avlarken arka
daşını vurdu 

Kadirlinin Bahadırlı köyünden 
Veli oğlu Ali Sarıdağ köyü civarın 
da bulunan ormanda avlanmakta 

iken karşı taraftan, aynı orman 
içinden, Osman oğlu Kenan da av
landığı bir sırada, Aliyi görıniyerek 
kazaen tüfeğinin tetiğini çekmiş ve 
Aliyi bacağından ağır surette yara· 
l~unıştır. Yaralı hastahaneye sevke
dil miştir. 

Kaza eseri kız 
kardeşini vurdu 

Ceyhanın Cegere çiftliğinde bir 
ölüm hadisesi olmuştur. Bu çiftlik· 
te Ôturan Hasan kızı dört yaşlarında 
Naciye, kendi evleri önünde gezi· 
nirken kardeşi on iki yaşlarında Ah· 
med babasının av çiftesini kurca· 
lamılkta imiş. Bir an oldu ki , 
çifte ateş almış ve karşısın . 
da l ulunan kız kardeşi Naciye ye 
seçmalar isabd ederek başından 
ağır surette yaralamıştır . Bir mü 1. 
det sonra Naciye aldığı yaralara 
dayanamıyarak ölmüştür, Ahmed 
görülen lüzum üzerine yakalanmış · 

tır . 

yol askerliği tekla ediliyı~. Trablus ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lu için beş peçeta gündelik pek mü· D urmadan ilmin araştırmalar o etmek de mümkündür : Mağarada 
him bir paradır. içlerinde bu ayağa yaptığı sahalardan biri de n b i n s e n e e vv e 1 yaşayan bu adam dışardan bir ses 
gelen nimeti geri tepen bulunmuyor yer altıdır. Burada, ilk in duyuyor, kendisini çağırıyorlar. Ka· 
ve Musolininin kafasından çıkan bu sanlara ait iskeletler ara· _ 19 

_____ Bir hikaye 
basit hile ile Franko yavaş yavaş nıyor . dır. Buralarda son yapılan araştır - iskeletin ait olduğu adamın öl- pıdım dışarı çıkıyor. Düşmanı kapı . 
azalan neferlerinin yerine ayni ev- Fakat, geçen gün böyle bir is· mada taş devrine, yani bundan on dürüldüğü şundan anlaşılmıştır : nın dışında pusu kurmuştur. O dı 
safı aiz taze bir kuvvet bulmuş olu- kelet bulan alimler ayni zamanda, Lin sene evveline ait bir insan is Adam, iki büklüm bir vaziyet· şarı adımını atar atmaz hemen hü. 
yor . büyük bir cinayetle de karşılaşmış keleti bulunmuştur. tedir ve bu eğilmiş vaziyette, başını cum ediyor ve göğsüne kamasını 

Bu son on beş gün zarfında Is- oldular : Bu insanın yaşadığı tarihi tesbit sağ eline almıştır . saplıyor . 
panya asilerinin ellerinde bulunan On bin sene evveline ait olduğu etmek iskeletin yanında bulunan bir iskeletin kaburga kemikleri ara· Yaralanan adam geriye doğru 
limanlara takriben yedi • sekiz bin bu insan iskeleti şimdiye kadar ren geyiği kemiği ile mümkün ol· sında da çakmak taşından bir kama bir iki adım atıyor ve sonra , yara. 
Trabluslu Arnp çıkmılmıştır. Bunlar bulunanlaıın tam olanıdır ve şimdiye muştur: Ren Geyiği Avrupada buz bulunmaktadır. Bu da, cinayetin bu sına tahammül edemiyerek , başını 
hemen şimale sevkediliyorJar . kadar da ilk olarak bulunmuş bir devrinde yaşamıştır . taş kama ile yapıldğını göstermek- avucunun içine alıyor ve öne doğru 

Melila ile Kadiz ve Malaga ara- maktul iskeletidir . ğ 1 
sındnki nakliyat gece yapılmakta iskelet üzerinde yapılan tetki . tedir. Kamanın bulunduğu yer , bu yı 1 ıyor · 
dır . ilk insanların yaşadığı yerlerden· katta alimler bir cinayet karşısında cinayet aletinin zavallı adamın vü. işte on bin sene evvelki cina· 

Üç lspanyol ve iki ltalyan vapurul beri daha doğrusu ilk insanlara ait olduklarını görmüşlerdir ! Evet, on cudunda pek derin bir yere kadar yet böyle olmuştur ! . Fakat katili 
bu işe tahsis edilmiştir. Bundan baş · iskeletlerin en fazla bulunduğu yer, bin sene evvelki cinayet . . Bugün gird iğini isba.t ediyor. meçhul.. Belki bir gün onun da is-
ka tayyarelerle de nakliyat yapıl- Fransanın cenubi garbi tarafları - meyJana çıkıyordu ! Cinayetin nasıl olduğunu tesbit keleti bulunur 1 
tnaktadır. . """'_..,.. .... __ 119'!!1"""'-"'l!ll!!'ll..., ... __ ... ..-. ........ ____ ,.._,_..__,..._. __ _. ___ , __ ..., ____ ,...,....,_..,......,...., ....... _.ıcı::ıı=ımamııiıaı ......................... ~ .. ._ .. ...; 
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Yeni bir pul 

General Frankoya ihtilalde bü
yiik yardımlar yapmış olan lspan
yol Fası tarafından bu dahili harp 
hatirası olmak üzere yeni posta pul
ları basılmıştır. 

Bu pulların satışından husule 
gelfcek paralar da ispanya dahili 
harbinde yaralanan F"lslılara hediye 
edilecektir. 

Yeni bir ~makine adam! 
Avrupa ve Amerikada makine 

adamlarla bir çok işler görülmekte 
dir. Böyle insan gibi hart·ket eden 
makinelere " Robot " denilmekte
dir . 

Bunların hareketleri cidden hay
rete layıktır; çünkü adeta insan gi
bi hareket etmektedirler. Stokholm 
de emsaline nisbetle mükemmel bir 
robot vücude getirilmiştir. Bu robot 
bilet dağıtmaktadır. Muayyen bir 
yerden para alıp ta diger bir yerden 
bilet almak büyük bir marifet d,.
ğildir, Bu robat, bileti verdikten son· 
ra paranın da kusurunu ~hemen he
sap ederek vermektedir ki asıl hay
ret edilen nokta da budur. 

Napolyonun muasırı 
İngiliz gazeteleri son günlerde 

Napolyon zamanını idrak etmiş so· 
nuncu mahlukun da ceın verdiğini 
yazmışlardır. Mahluk demekle insan 
kasdetmiyoruz, çünkü, Napolyonla 
birlikte yaşamış bir insanın son gün· 
lere kadar yaşamasına imkan yok 
tur. Bu mahluk bir papağandır. Ri
vayete göre, bu papağan geııeral Ma 
ssenonun ve Napolyonun yanında da 
çok zaman bulunmuş imiş. 

Gene bir rivayete göre. bu pa
pağan 1 ıO yaşındadır, 

Arzın en güzel şehri 
Amerika mecmualarından birisi 
cihan hakkında şu malümatı ver 

mekt-.:dir: 
Arzın engiizel şehri Pekindir; 

Çinin bu eski şehri Paristen de gü • 
zelmiş! Cıhanın en pahalı yeri de 
Hindistan imişi En temiz kasabalar 
isviçrede bulunurmuş. Maaınafıh Is · 
veç kasabalarıdıı böyle iınışlEn pis 
şehirlerde Hindistanda bulunuyor· 
.muş! enkötü iklim Hindiçinide kon· 
goda Habeşistan sahi terinde imiş 

Havası en güzel yer Havay Ada-

larında kalifornyada, en güzel lo · 
kan ta Çin de, F ransada, kalif srnya .fa 
ve Çekoslovakyada bulunuyormuş. 

En kötü yemek en zi~·ada lngil· 
tere ve:birlşşik Amerikada denir
mış. 

Arzin en güzel hadınları Holi · 
\'Utladır . M ~ mafih ,havaylılarda Ho
livuddaı:ı geri kalmazlannış. 

Arzın en nazik insanları Çinli
lermiş, 

Kaçak rakı mı 
yapıyorlarımş 

Ada sokağında Selim oğlu lz
zettin isminde birisi, bahçesinde 
kaçak boğma rakısı çıkarırken cür 
mümeşhud halinde yakalanmıştır, 

okz kilo boğma rakısı ve kaçak 
rakısı çekeıı aletler müsadere edil· 
miştir. 

Rakı kaçakçısı der hal adliyeye 
sevkedilmfştir. 

Gramofonu çalan 
yakalandı 

Döşeme mahallesinden Mustafa 
oğlu Nuri isminde birisinin A'i oğlu 
Mehmedin gramofonunu çaldığı an 
!aşılmış ve yapılan takihat netice· 
sinde gramofon ile birlikte yaka
lanmıştır. 
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PROPAGANDA EN 
KUVVETLi SilAHDIR 

Berlin hükumeti dış propaganda 
için yirmi milyon sarf ediyor_ 

Fransa hala 
anlamamıştır. Kü 
çtik hayatını rvvel 

YAZAN J 
Pierre Dominique 

"Propaganda 
bakanlığı 9 mil . 
yon 165.000. Ha 
organizasyonlar zamanki küçük hayatını, yaşamakta 

devam ediyor. Aala kendini 1900 
-sergisi zammında snnıyar. Her har 
bin daha önce yapılan [bir propa· 
ganda harbile hazıriandığını tasav · 
vur ediyor, Avusturyada Macaris· 
tanda, lsviçreıle, Polonyada. Alman 
ya ve yugoslavyada, bu kadar ze· 
min kaybetmiş olmamızın sebebini 
anlamıyor. 

\ riçt< ki yabancı 
4.165.000 

Tahsisatı mestureler 2.885.000 
Nazi partisinin geliri .?.415.000 
Almı;n iş cephesi organizasyon-

ları 665.000 
Alman ordusu 665.000,, 
Ve ilave ediyor: 

sa 

Romanyada nü-fSovyet Birliğinde bahriye , 

fus temizliği komiserli~.:hdas edildi 

Moskova : 3 (Radyo) - Öte-
Bükreş : 3 (Radyo) - Başve· denberi diğer askeri teşekküller gi-

kalet müşaviri gazetecilere beyanat. bi, müdafaa halk komiserliğıne bağ-
ta bulunarak demiştir ki : lı bulunan Sovyet bahriyesinin, ye· 

Y ~ni Rumen kabinesinin, Roman· niden ihdas edilen halk komiserli-
yada oturan ecnebileri hudud hari· ğine · bağlanması, Rusyanın deniz 
ci çıkaracağına dair ortada dönen harp silahlarını kuvvetlendirmeye 
şayialar asılsızdır. Yeni kabin ... yal . karar verdiğini göstermektedir. 
nız ecnebilerin ellerinde mevcut ika. Yabancı eksperlerin umumiyetle 
metgah kağıdlarını tetkik edecek tahmin ettiklerine göre, Sovyetlerin 
ve pek tabiidir ki bunlar arasında h h · d'ğ b' ·ıı d h ı er angı ı er ır mı etten a a 

1 Romanyada oturmağa hak kazan· fazla denizaltı gemisi mevcüttur. 
mamış olanlar bulunurlarsa memle- - S 1 h f f b' d · f J 1 ovyet er a i ır enız üstü i 0su 
ketimizi terketmeğe mecbur tutu inşasına ehemmiyet vermişlerdir, Ke-
lacaklardır. za yabancı gazeteler Amerikadan 

bir kaç saffıharp gemisinin tedari 

Sahife : J 

Asri sine ada 
Bu akşam 

1- Billur sesli, Cazibedar yüzlü sehhar yıldız : 
MARTHA EGGERTin en son çevirdiği layemut eseri 

( Saray konseri ) 
2- Sahranın enginlikleri içinde kızgın güneşin yakıcı çöllerinde geçen 

hakiki bir aşk macerası büyük Şark filmi 

( Şeyhin kızı Leyli) 
Sinema tam saat 8,30 da başlar. Fiatlarda zam yoktur. Localanmzı 

lütfen telefonla isteyiniz. 
Telgraf: Asri Telefon : 250 

8832 

j 

Bir ispanyanın, bir Portekizin 
du umu onu hayrete düşüı üyor. Bun 
ca adamlar, milletler ve hükumet
ler benden ne diye yüz çeviriyorlar 
diye soruyor. Halbuki sebe i pek 
basittir. Fransa ya sulhu bozucu 
bir devlet, yahud da mirasi paylaşı
lacak bır ölüm mahkumu igibi gös
teriliyor, bu düşünceyi yayanlan ta 
nıyoruz, Fakat söyledikleri karşısın· 
da omuz silkiyoruz. Bari cevap ve
riyoruı ? Asla Ve yahut pek az 
Bir propağanda bakanımız varını ? 
Hayır. Fransız dış bakanlığı 3 mi). 
)'ar faranga yakın bir propaganda 
tahsisatına sahip midir ? Hayır. Yır
mi otuz frangı rasgele serpiyoruz 
Büyük çaölı toplara karşı tüfeklerle 
muharebe ediyoruz. 

"Gerekli paranın büyük bir kıs
mı "kış yardımı,, faslından temin 
edilir. Hariçte oturan Almanlar ve 
hatta yabancılar bu paralardan Al
man işsizll:rinin istifade edecekleri 
fikriyle yardım ederler. Kurtuluş 

bayramımız 

kinden de bahsetmişlerdir ki, bu 
gemiler Sovyetler birliğinin dünya (" 

deniz kuvvetleri arasında mühim bir ru·· rkso·· zu·· 
unsur haline getirebilir. 

"\ Adana askerlik ş ti 

17 Son teşrin tarihli Daily heralt ı 
gazetesi şunları yazıyor. 

4'8.Göbbels'irı emri altında, Al
manyanrn geRiş dış propaganda ma
kinesini idare eden, lngilterede dog 
muş olan B. Bohledir. onun emrinde 
25000 nazi Ajanı ve dışaşıda Ges
tapayu temsil eden 2450 kişi vardır 

45 Memleketin 548 nazi şübesi 
tarafından ona sık sık raporlar gön
derilir. Bakanlığın idare ettiği, tah
sisat verdiği veya servisini satın al. 
dığı gazetelerin yekunu üç yüzdür. 

Yabancı me'llleketlerde çalışan 
Alm<tn firmaları Alman dış propa
gandası için geniş mıktarda yardım. 
da bulunmakla mükell~ftirler.,, 

Şu son iki noktanın ehemmiye
tine dikkat ediniz. Demek Alman 
devlet adamları "kış yardımı,, namı 
altına topladıkları ianeleri bile pro· 
paganda işlermde kullanmaktan çe 
kinmiyorlar. 

Fakat en mühim nokta burası 
değildir. Şudur ki faşist veya Sov
yet tipindeki totaliter devletler bü 
yük propagandanın manasmi anla
mışlardır. 

Yalnız bu devletler faal ve ge· 
niş büdçeli propaganda bakanlarına 
maliktirler. Yalnız onlar - şüphe

siz Ent~licens servisile lngilterede 
-· dünya kamoyunu harekete ge· 
tirmesini bilmektedirler. 

Liberal veya demokratik dev
letler vaziyetlerini az çok muhafa
zaya çalışmakla iktifa ediyorlar. 
Metodları sadece muhafazakardır. 

- Biı inci sahifeden artan -

ile törene başlanacaktır. Bundan sonra 
(Dikkat) kumandasile bir askeri man
ga havaya ateş edecek, bayrak se
lamlanacaktı r. 

Aynı zamanda saat kulesindeki 
düdük ve fabrikalar düdüklerini çala
cak ve bir dakika sürecek olan dü. 
dük çalma müddetince bütün halk 
kurtuluş savaşında şehit düşen kah
ramanların aziz hatıralarına oldukları 
yerde kalmak ve susmak suretile 
saygı gösterecektir. 

4 - Bayrak çekildikten sonra 
bayrak hakkında bir nutuk söylene. 
cek ve bir kız talebe tarafından bir 
bayrak manzumesi okunacakhr. 

5 - Bayrak çekme töreni bittik
ten sonra Atatürk heykeline çelenk
ler konacaktır. 

6 - Atatürk heykeline çelenkler 
konduktan sonra bütün askeri kıtalar, 
mektebl~r ve halk toplantı yerine gi-

Zaman ve para istiyen her türlü decektir. 
gayretlerden çekinmektedirler. 7 - Toplantı yerindeki törene 
Kanaatkar bir müşteri kitlesine hitap saat (10,30) da istiklal marşile başlan-

B. Göbbels tarafından sarf edilen 
senelik tahsisat 20 milyon sterlindır. 

Bu yirmi milyonu taksim eden. 

acak ve buradaki töreni Kültür Direk 

1 

ettiklerini sanarak modellerini del'ıriştir E 
5 törü, Jandarma komutanı ve mni-

me:den imalatına devam eden ve günün yet direktörü idare edecektir. 
birinde cüreticar bir müteşebbisin re. 8 - istiklal marşından sonra Ada
kabetile ezilen yaşlı endüstrilere ı na kurtuluş savaşına dair bir nutuk Jer arasında nazi istihbarat ajansı 

dışandaki Alman mektepleri ve ya
bancı dillerle yapılan nazi radyo 
propagandasıdır. 

Alman elçiliklerinin "sosyal,, • 
ve "kültürel,, ataşeler inin masrafları 
gibi yabancı memleketlerdeki resmi 
nazi organizasyonlarının tahsisatı 
bu fiile dahildir. Muhtelif yabancı 
şahsiyetlerin ve muharrirlerin Al. 
manyaya tlaveti masrafı da bura
dan verilir.,, 

Daily Herald bu paranın kay· 
nakları hakkında şu malumatı veri
yor: 

~-------------------------
Her sene olduğn gibi 
Yılbaşı gecesini hem eğlence hem 

karlı geçirmek için 8, 15 de 

Alsara y •İn•m•sın. 
gidiniz . 
Kahkahadan yaş aldırmayacak eğ. 
lenceli ikramiyeler , hediyeler Yıl. 
başı tayyare biletleri ve sonra en 

güzel program _,_ 
Madam dö Bari 

Oynayan: GITT A ALP AR 

Dünya sinemacılığının en güzel ses. 
li ve en kudretli yıldızı 

-2-

Esir Ordusu 
Şimdiye kadar görülen filmlerin 

en heyecanlısı 
Dikkat : 8•• cihazımız tama. 

' 

men yenllenmı,tır • • 
Telefon : 212 

.. 883.!....,, ________________ _ 

benziyorlar. söylenecek ve bir erkek talebe tarafın-

ı 
dan bir kurtuluş manzumesi okuna. 

Demokratik ve liberal devlet- caktır. 
ler rakiplerindeıa daha zengindirler 9 - Nutuklardan sonra geçiş tö-
fakat zenginliklerinin onlara hiç bir renine başlanacaktır. Alandaki durum 
faydası dokunmaz. Fransa 54 mil· ve halkın yer alması işinin düzene 
yar franklık bütçeye malik ki ltal- konması emniyet direktörünün vazife

sidir. 
yan büdçesinin 20 milyar frangı bi· 

ı Saat (14) de Çukurova sulama ka-
le bulmamasına rağmen talyan nalına başlama töreni yapılacaktır. 
donanmasının Fransız donanması a· Tören Erkek Muallim mektebinde 
yarında olduğu, ftalyan hava kuv· olacaktır .'! 
vetlerinin Fransadan daha hııvvt:tli 10 - Saat (14,30) da Belediye 
bulunduğu ve ftalyan propagandası adına seçilecek bir heyet Orduya le· 
faal ve kudretli iken Fransız propa şckkür için Komutanlığa gidecektir. 

11 - Saat ( 15,30) da büyük gü-
gandasınin hiç mevcut olmadığı dü. nün onuruna Belediyede bir kabul 
şünülünce, ya zeka, ya da irade sa· töreni yapılacaktır. Bir saat sürecek 
hasında Fransanın mağlup düştüğü· olan bu törene şehirde bulunan her 
nü kabul etmek lazımdır. Eksik o- teşekkülün delegeleri ve halktan is-
lan zekamız olmadığına göre mese. teyenler gelecek ve şehrin kurtuluş 

le. bir irade meselesidir. Bununla gününü kutlayacaktır. 
h 1 12 - Saat (16,30) dan (17,30) a 

berat er a li 0 kadar dCJ kolay c.Je- kadar Halkevi tarafından halkımıza 
ğildir · müzik yayımı yapılacak ve kurtuluş 

bayramı yönünden nutuklar söylene· 
cektir. 

Ş d • } !3 - Saat (17,30) dan (18,30) a am a nümayış er kadar askeri bando belediye önünde 
çalacak ve belediyece hava fişekleri 

- Birinci sahifeden artan - 1 

talden felaketzede olan Elcezire aha- ı 
lisi, o hadiselerin tekerrür etmemesi I 
için zaruri gördüğ J bazı isteklerde 
bulunmuş ve bunu icabeden makam- ı 
!ara bildirmiştir . İsteklerimizi şöy· 
lece hülasa edebiliri1. : ı 

1 - Cezireye mali ve idari bir 
idarei mahsusa verilmesi. 

2 - Frat. sız askerlerinin ve Fran
sız hakimlerinin kalması. 

Haco ağa mcktuLunun sonunda , 
bu isteklerinda musir olduklarını bu
nun için olümü göze aldıklarını bil
di r mektedir . 

atılacaktır. 
14 - Saat 18,30 da önde askeri 

bando olduğu halde f eneralayı yapı
lacaktır. Feneralayı Belediye önünden 
yürüyecek Saat kulesi yolile, Hükumet 
caddesinden geçerek Abidinpaşa cad
desi - Borsa önü - Kuruköprü 
- Asri sinema - Keçeciler cadde
sinden Belediye önüne dönecek ve 
alay burada son bulacaktır. 

Fener alayına bir kıta asker, izci
ler ve itfaiye iştırak edeceklir. 

15 - Büyük günün onuruna bü
tün dükkanlar, resmi ve hususi dai· 
reler gündüz bayraklarla donatılacak 
ve gece ışıklandırılacaktır. 

16 - Bu gece Halkevinde Bele-

Belgrad elçimizin 
dünkü temasları 

Belgrad: 3 (Radyo) - Türkiye 
Cumhuriyet hükumetinin Belgrad 
elçisi Ali Haydar Aktay dün hari- I 
ciye vekaletinde Başvekil Stoyc.- , 
dinoviçi ziyaret etmiştir. ' 

Belgrad: 3 (Radyo) - Türkiye \ 
Cumhuriyet hükumetinin Belgrad 
elçiliği üçüncü derece katiplik vazi· 
fesirıi gören Uşaklıgil Ankaraya a 
lınmıştı:. Yakında Uşaklıgil Belgrad; 1 

dan ayrılacaktır. 

İzmirde tütün 
satışları 

lzmir : 3 (Hususi) - Burada tü-

Gündelik siyasf 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 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

reisliğinden: 

1- Hiç aakerlik yapmamış 316 
ili 330 dahil dogumlu piyade ve 

316 ila 331 dahil doğumlu topçu 
eratı celp ve sevk edilecektir. 

2- Piyade ve topcu eratından 
bakayalarla muamelesi bitmiş yok· 
lama kaçakları ve hava değiştirme 
müddetleri bitenlerde sevk edilecek· 
tir. 

3- Şübede toplanma günü 10-
2 kanun 938 pazartesi günüdür. 

4- Bedel vereceklerin bedelleri 
10· 2 kanun 938 pazartesi akşamı-
na kadar kabul edilir, C. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
ı · tün satışlarına devam :edilmektedir. f 

inhisarlar ve Türk tütün limitet şir \•·----
keti taraflarından muhtelif tütün mın I 
takalarında değer fiattan tütün satın 1 

alınmaktadır. Şimdiye kadar Ege 
mıntakasında otuz iki milyon tütün 
mübayia edilmiştir. Bununla beraber 
müstahsilin elinde daha hayli tütün 
vardır. 

TAN Sineması 

Bu akşam 

Halk Opereti 
Veda müsameresi 

( Belalı Kadri ) 
Yazan ve besteleyen Muhlis Sa
baJ..addin. Büyük Operet 3 perde 
AYRICA : Bir perdelik KOPUK 

::= KOMEDl -

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık

mazda dört odalı mul>ah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

lstiyenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 

diye tarafından hususi çağrılılara bir 
balo verilecektir. 

17 - Kurtuluş bayramına köyler
den seçilmiş mücahitler iştirak ettiri
lecek ve bunlar Belediye ve Halkevi 
tarafından ağırlanacaktır. 

18 - Kurtuluş bayramı töreni 
için kimseye çağrılık gönderilme.miştir. 

Bu program çağrılık yerine geçer. 
NOT: 
Tören yeri koşu sahasıdır. Hava 

çamurlu olursa (Yani bir veya iki gün 
evvel fazla yağmur yatmış ise) tören 
ve geçit resmi Atatürk parkı önünde 
yapılacaktır. 

( Dünden Artan ) 

şubat gayesine kadar ve diğerleri müteakib üçer aylık devreyi ihtiva et· 
mek üzere her üç ayda bir aşağıdaki malumatı havi bir beyanname tan· 
zim etmeğe mecbuıdurlar. 

A - Beyannamenin taalluk ettiği devre zarfında ihraç ettikleri ma. 
malın gümrük idarelerine mevdu ihracaat beyannamelerinde yazılı miktar 

ve cinsi, 
B - Gümrük beyaııname numaralar ve tarihi ve beyannamelerin 

hangi gümrüğe verildiği, 
C - Malın hangi memlekete ihraç edildiği ve ihracatın kendi veya 

bir başkası namına yapıldığı, 
D - Ne nevi para ile satıldığı ve her salış bedelinin döviz olarak 

baliği ve satışın kat'i \'eya ankonsinyasyon mu olduğu, 
E - Bu mallar mukabili ele geçen dövizlerin hangi tarihlerde hangi 

bankalara satıldığı, 
F - Geçen devreden matlubu olan döviz miktarından bu devrede 

ele geçirdiği miktarla bunların hangi bankalara hangi tarihlerde satıl-
dığı • 

G - Bu devredeki ihracattan alacağı kalan miktar. 
Bu beyannameler taalluk ettikleri devrenin hitamından itibaren niha. 

yet bir ay zarfında kambiyo murakabe mercilerine makbuz mukabilinde 
tevdi olunur. 

ihraç edilen her malın ticari defterlere uygun ve ticarethane tarafın 
dan musaddak bir satış faturası suretinin beyannamelere raptedilmesi mec· 
buridir. Bu faturalarda İhracat eşyası bedelinin hakiki satış bedelinden 
nrksan gösterilmesi memnudur. 

Madde 17 - lhracatcılar ihracat dövizlerine taalluk eden hususat 
hakkında kambiyo murakabe mercilerine istenilecek maliimab vermek ve 
buna diar esikaları tevdi etmekle mükelleftirler. ihracat eşyası dövizi 
bankalar tarafından bu kararname mucibince verilecek kambiyo alış ve. 
sikasınm ibı azı suretile tevsik olunur, 

Madde 18 - Türk tabiiyetini haiz vapur idarehaneleri hariçte bulu· 
nan eşhas ve müessesat lehine ifa etmiş olduklarHıakliyecilik hizmetinden 
mütevellid olarak bu kararnamedee evvel tahsil etmiş oldukları ve bun
dan böyle tahsil edecekleri navlun dövizlerinin emjrlerinde bulunan kısmını 
elde ettikleri tarihten itibaren nihayet on beş gün zarfında döviz ola· 
rak memlekete getirip bir bankaya salmağa veya kendi namlarına Cüm
huriyet Merkez Bankasına tevdi etmeğe veya Maliye Vekaletinin tayin e· 

deceti esham ve tahvilatı hariçte mübayaa memlekette idhal etmete 
mecburdurlar, 

Yataklı Vagon Şirketi ile ecnebi vapur acentaları gibi memaliki ecne 
biyedc müesses şirketlerin memleketimizdeki şubelerinin hasılabndan 
indelicap memaliki ecnebiyedeki merkezlerine sevkolunacak miktarı için 
kambiyo murakabe mercileri vizesiyl.: kambiyo alınabilir, 

(Sonu Var) 
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S.hife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMO~ ve KOZA 

Kilo Fiati 
CiNSi En az En çok Satılan miktar 

K. S. A.. s. Kilo 

Kapım alı pamuk-- 28,50-- I= -~ 

Piyasa parlağı • -22 -24,50 - ----Piyasa temizi ,, 19 22 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 33,50 34 

~-

YAPA GI 
Beyaz 

1 1 1 Si~ah 

ÇIGIT 
Ekspres 

1 
1 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

"Tohumluk,, 2,32 1 .. 
:-ı lJ B U B A T 

Bukday Kıbrıs 
Yerli -5)2 --

" 
" 

Men tane 
Arpa ----
Fasulya 
Yulaf ------
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu ----

' Mercimek 

' 
Susam 

UN 
Dört yıldız Salih __ ı 

·= .::2 

üç ,, .. ı .ı:ı ~ Dört yıldız DoknJluk 
üç -

~ ,, ,, 
.i! 5 Simit .2 ca ,, 
·- > Dört yıldız Cumhuriyet --
~ ::ı 

~ ~I üç ,, 
" 

Simit 
-.. 

Liverpol T clgraflan Kambiyo ve Para 
3 / 1 / 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pene 

Hazır 
1 

4 186 Lırtt l-ı-\98 !k. Kanun vadeli 4 n Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 23- 52 
Mart vadeli 4 76 Sterlin ( İngiliz ) 625- - -
Hint hazır 4-,25 

75 
Dolar ( Amerika ) 79- -85 

Nevyork 8 26 Frank ( İsviçre ) --- -

Defter tutmakla mükellef müesse
se ve tüccarların dikkat nazarlarına: 

Eğer matluba muvafık ve zevkinize göre tam arzu ettiğiniz defterleri 
vaktinde almak istiyorsanız - Hemen Saat kulesi yanındaki " Yeni A 
kağıt satış evi Bedri Gülek mağazasına koşunuz. ,, 

Paks marka kenarları Şirazeli gayet sağlam büyük ve küçük her boy
da - tf"k ve çift sahife numaralı - defterlerinizi gayet ucuz fiatla ve 
tam kadrolu olarak tedarik edip yeni sene hcsabatınızı intizam dairesin
de tutunuz. 

Sayın Abonelerimize 

Birinci mıntıka şehir müvezziimiz değişmiş ol
duğundan gazetelerini alamıyan sayın aboneleri- 1 

mizin derhal idarehanemizi haberdar etmelerini 
rica ederiz . 

TiR 

339 

Turksözü • 4 Kanunusani 

' BELEDİYE İLANLARI ' r _______________________ , _________________________ ~ 
TÜRKSÖZÜ 

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

8822 25-15 

• 
1 - Divan yolunun asvalt dörtyol ağzından - yazlık sinema onü. 

ne kadar olan kısmının parkeye tahvili inşaatı kapalı zarf usulile eksilt' 
meye konulmuştur. 

2 Bedeli keşfi ( 7745,56 ) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı ( 580,54 } liradır. 
4 - lhalesı 1938 senesi şubatın 3 üncü perşembe günü saat on

beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Proje ve şartnameler fen miidürlüğündedir. isteyenler oradan 

dört kuruş mukabilinde alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale tarihinden bir hafta evellkine kadar belediye 

encümenine müracaatla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet ves:kası alma· 
!arı lazımdır. 

!Matbaacılık j Gazetecili 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle:.;tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· 

• 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir~ cild, renkl 
bir kapak bö 
cak Türksözü 
pılır. 

Resmi eu 
veller, def terle 
karneler, kağ· 

kartvizit ve 
tab işleriniz, 

bir zamanda 
bir şeklide e 
rufatla Türksö 
pıJır . 

Türk sözü 
sı "Türksözün 

7 - Teklif mektuplarının 3 - 2 - 938 13erşembe günü saat 12 
ye kadar kabul olunacağı ilan oluı.ur. 

8794 15 - 25 - 30 - 5 
ı I sinde yaptırınız . Nefis 

ka her boyda 
mecmua, tabec 

__________________________ ........ 

. 
1 

Müflis Uşak şayak fab 
rikası Türk anoninı şirketi 
flas idaresinden: 

}. Açık artırmaya konulan şeyin 

cinsi; Uşakta bahçeler ar:isında ka. 
in malümülhudut sekizbin metre 
murabbaı arsa Üzerinde dört bin 
metre mikabı inşaatı havi eski (Ha 
ve gedik) Fabrikası şimrliki adıla 
(Uşak şayak fabrikas1) Türk anonim 
şirketi, şayak, çulaki. ve halı iplikler 
fabı 1kası bir yıl müddetle icara ve· 
rileceğinden 27 Birinci kanun 937 
tarihinden itibaren bir a ı müddetle 
açık~artırmaya konmuştur 

2- Fabrikada mevcut makine
a lat ve edavatinin başlıcaları şunlar

dır. 

1 adet 150 beygir kuvvetinde 
buhar makinesi çift silindirli, bir a· 
elet buhar kazanı, 1 adet t:lektirik 
tesisati temamen mevcut 1 adet toz 
çarhı, : adet şeytan çarhı, 3 adet 
çelik tarak, 1 adet dört bobinli 
120 filitli ince iplik için tarak, üç 
adet tkrak kırkar filitli 2 adet 300 iğli 

seyyar vargel, 1 adet 260 iğli sey · 
yar vnrgel, 1 adet 200 iğli seyyar 
el vargeli, 2 adet çözgü dolabı, 3 
adet son sistem şönher dokuma ma. 
kinesi dokuz mekikli, ]adet İngiliz 
çakarı dokuma makinesi dokuz me· 
kikli, 1 adet lngiliz · çakaı lı bata· 
niye m a k i n e d o k u z me
kikli, 8 adet İngiliz dokuma makina . 
sı tek mekikli, 6 adet Avusturya 
tek mekik ince kumaş vt pamuklu 
dokuma makint·si, 1 ade: ütü maki· 
nası, l adet makas, 1 adet hav ve 
fırça, 1 adet link, 1 adet yıkama 
1 adtl süzğ"Ç, 1 'idd batanıye havı 
için ş. r.l(ııı, 1 ;ıdd demirhane lıü . 

tiin te(,'hızalı c, 1 aJd 111'1taııkoı. 

hc1n ~ bütün teı;lıizntil.ı. 

Bu gece nöbetçi eczane j 
Yeni otei civarında 

Tahsin eczanesidir 

- ------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Aşçı ve hizmetçi 
. aranıyor 

Evde çalışmeık üzt re uirkadın 
aşçı ve bir hizmetçi ;ırar ı) or. Mat. 
baamıza miiracaat edilıne~i. 

Kiralık hane 
Beş Kanunmani mektebi yanında 

ftf ııyc so'<ağırıfh l25 nıım ualı ev· 
de iki oda kiralıktır. Taliplc.'ı in lda 
relıaııemizc müracaatları. C. 

1 

KAY ADELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
v 
A 

KAYADELEN su· 
lan ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYADELE 
KAY ADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

• 

E 
L 
E 
N 

KAYADELEN 
ları ve gazozları 
vinize kadar gönd 
rilir . Depoya hah 
vermek kafidir . 

KA YADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( K 
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : M 
Adana KAYADELEN depolarıdır. Büyiık damacanalar: 100 k 

5eferde Kayadelen 

• 

Tabib ve eczacı alına 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğünde 

iki tabib ile bir eczacı alınacaktır. lsteklilerin şartları üzere 
birer hal tecrübesi ile Umum müdürlüğe müracaatları. 

1-4-7-10-13 

Somikok ve Kripl 
Maden kömürü 

rutubetten 
olarak 

Tozsuz, topraksız ve 
saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır . 

Satış yeri Yeni Mağa 

7967 74 

Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşı~mda 

Ayııc .ı ıı ı ü Jür odası, k~.t p Vt~ 

bd.:c_ib c ııırılı~us odalaı, Jcıpak ve 
şayak depoları, odun ve kömür de 
polarını havidir. 

3. 6 adet ince kumaş dokuma 
tezgahları hariç olmak üzere ayda 
6000 metre şayak çıkarabilecek 

kabilıyettedir. 

____ ı ı 
7- Açık artırma, ihale 27 ikinci kanun!----------------

un 938 tarihine musadif per~embe 

4 Fitiller dokumalara kafi iplik 
ten fazla olaı ak ayda tahminen bin 
liray.ı yctkın halı levazımı nesciyesi 
imal eder. 

5- Bir yıllık icar bed~li muham 
meni 12000 on iki bin liradır; 

6 Fabrikanın icaıına aid şart. 

name Uşakc.lapekmez hanın.la 3 nu 
marada bulunan iflas idaresinden 
bedelsiz olarak alınır. Talep vuku· 

unda dışarıya göndrilir. 

günü saat 14 de Uşakta pekmez 
hanında 3 numarada bulunan if'as - Dr. Muzaffer Lokmaı 
id nesi merkezinde yapılaca~· tır. 

8· Fabrikanın bir yıllı.c icarı açık 
artıı ma su:-etile yapılacaktır. 

9- Muvakkat teminat akçesı 900 
dokuz yüz liradır. 

10 bilumum veqri ve rüsüm 
müstecire aiddir. 

11- Daha fazla malumat almak 
için iflas idaresine müracaat olun· 
ması ilan olunur. 88.l7 

1 6-12-:-19 

Hastalarını her gun 

kabul etmekted r. 

• 

~~ki ~nuayenehane 

Umumi neşriyat müd 

Macid Güçl 
Adana Türksözü matbe 


