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"Suriyeye 
İstiklal 
isteriz ,, 

1 - ·-· --·---

SURiYEDE BÜYÜK 
NUMA YiŞLER OLDU 

galeyan t . 
• . • ! Tekrar ve geniş bir 

halde başladı 

Dört bin kişi 
tevkif edildi 

• . • . • . • • • . 
• . • . 

Dürzüler idareye tamamen vaziyet etmek istiyor 
• • . 
• Londra : 9 (A.A) - Ku. i 

Halep : 9 ( Hususi ) - Franı;a -
Suriye muahedesinin terki aleyhinde 1 
büyük nümayişler yapıldı, 3000 ka· 
dar Arab şehrin sokaklatında hay· 
kırarak dolaşdı . Ç~rşılnrm kapatıl· 
masına karar verildi . 

Havas ajansı Berultan şu haberi 
vermektedir : 

Hugün Suriycnin başlıca şehirle

rinde Suriycnin ist:klali lehinde ve 

Fraıısn. Suriye muahedesinin terki 

a:eyhinde büyük nümayişler yapıl· 

mıştır . 

Şamda, Halepte, Humusta v: 
Hamada btitün 111<ığ .11alar kapanmış-

YENİ YILIN POLİTİKASI 

Çemberlaynın Roma ziya 
reti ve Musolininin teklifı 
Başlıca konuşulacak şey: Akdeniz 

Roma : 9 ( Radyo )-Çemberla- 1 
ynın Roma ziyaretinde Mussolini Cibuti 

Korsika ve Tunus meselelerini katiyen 
mevzuu bahs etmiyecektir. Ve nytıı 

zamanda Romada hiç bir anlaşma 

yapılmıyaca~ı söylenmektedir. Yalnız 

Akdeniz işini tamamen haledilmesine 
çalışılacaktır. 

Viyana : 9 - Muhtelif Avrupa 
memleketlerinin yeni sene hakkındaki 
telekkileri şudur: Büyük Almanya,nın 
teşekküle sulhane bir tarzda ayrupa, 
nın kuvvet politikası basit bir tarzda 
kenulmuştur. Danimarka hariciye na· 
zırı Dr. Munhin Berliner Blatt g-azete· 
sinin ınuhbiriyle yapdığı mülakatda 
tasdik edildiği gibi bilhassa bitaraf 
devletler gene tahhüdlerine veya dün· 

y;ı anlayışlarile le.şckkül eden cephe. 
lcıc iştirak yüzünden l<ıhadüs ldcn ilı· 
lıl.ıfl,1rdaıı uzak olınadıgı bir parol;ı 
Plınak kabul etmış ve bunu ıfaycı mu 
\.i-tffop olmuştuı. Açık ve tek bir nıa· 
rı.tlc lorrmilc edılıııiş 1 lit:crııı Lcyaııncı· 
ıııcsı goster!} orki, Almanya, sarsılmak 
bılıncycıı Fn;;;ıst dostile beraber Clıa· 
mberlaın ve Daladiyeyc karşı şükr.ı· 
ııını bıldırirkcıı cıynı hizmcıtc üç koşe 
lı ı,;r .ıııtıkoıııuııisl pnktı vücuda ~clir 
ıııeklc Lluııy.ı ~uıhuııu lcmıııe ÇJJı~mış 1 
lır. Al:ııanyıı. hıvvcl!n doğruluğu ye I 
ı ine getiı mck ve yahud da doğrudan 

doğruya istila etmek hususunda Lon
dranın • Times" Gazetesinin yapdığı 

farklara iştirak etmiyor. Almanyanın 

halici siyaseti diğer milletleri hakimi· 
yeli altına almak prensiplerini şiddet 

le red etmekdedir. Almanya, Musso· 
linin ak denizdeki siyasetini 1915 se· 
nesinden beri ftalyaya vad edilmiş bir 
hakkın revizyonundan başka bir şey 
g-örmüyör. 

Almanya'nın kutladığı bir temen· 
ni varsa Avrupa dünya gozüle yapıl 

mış geçen son baharın devletler ara· 
sında sulhanc yapılan hudud rr.esele · 
leri ve bilhassa Almanya Fran~a hu· 

dud karantilcriyle viicuda gelen anlaş 
malar gibi bu meseleninde sulhe ne
hayet bulmasıdır. 

J fer yerde büyük bir hü~nu niyet 
le anlaşma sıyasctı tcıkıb cdıldikden 

sonra Biılcşık Aıncıikanııı av:oritat 

meııılckcılcı ıııc aldığı şiddcllı biı ccb
hcdcn tehlikeli bir hddısclcı in dog-a· 
cağın.ı iııaııınaıııak ıcap eder. 

Almanya ile Biı !eşik Amerikanın 

araı.ında tehaddus eden bu hcrgin.ik 

araı;ında Flilıı eı iıı bu ıncsclele alaka
dar olan iınlıkomiınist paktın yeni sc. 
ne parolu olarak göstermcsı Alınan 
gazetelerinin mu1.aof bir şek ilde naıa 
rı dikkatini eclb etmiştir. 

DANZiG'iN iLHAKI 
iÇiN HAZIRLIKLAR 

Milletler cemiyeti 
komiseri çekiliyor 

londra: 9 (Radyo)- Söylendl§lne göre, Danzlgdekl mlllet
l~r 111 komiseri bay Kari Burk çekllecektlr. Buna sebeb Dan 
~ gln pek yakında Almanya tarafından ilhak edllecektlr. Memel 

meselesi hal edlllr edilmez 
Danzl61n der hal ilhak edllece· 
ğlne arhk muhakkak nazariyle 
bakılmaktadır. / 

lngiltere ile Frıaısa, milletler . . . . b - ce 
tıiyetının oylc bir hal suretinden 

tıiiteessir olmasını istememekte ve 
lli komiseri geri almak suretiyle cc . 

Avusturalyadaki İngiliz 
tayyare fabrikaları 

Londra : 9 (Roytcr) - Alman 
malumata göre. Avusturalyadaki tay 

tır. Diğer taraftan Dürzülerin istiklal 

hareketi Suriye hareketinin zararına 

olarak inkişaf etmektedir. Söylendi. 

gine göre Dürzülerin Lideri istiklal 
lehinde büyük nümayiş tertib ede· 

cek ve Dürzü bayrağını resmi bina
leıra çekeeekdir . 

Valansiya 
yakıldı! 

Saatlerce bombardman 

edilen şehirde bir çok 

ınsan öldü, bir çok 

evlerde harap oldu 

Barselon : 9 ( Radyo ) - Bu 
raya gelen malumata göre, Valan· 
siya dün akşam Franko tayyarele· 
ri tarafından ani bir baskına uğra· 
mış ve şehir saatlerce şiddetle, 
bombardman edilmiştir . 

Bombardman esnasında altı 
kadın, on çocuk ölmüş, yüzlerce 
kişi yaralanmıştır. Ayrıca 16 ev ta· 
mamen hasara uğramış. bir çok 
evler yanmıştır . 

dUaten verllen bir habere i 
nazaran Fllfstlnde galeyan i 

• tekrar ve oldukça geni• i 
mlkyaata kendini göster. i 
meal Uzerlne hUkOmet me. i 
murları •lddetll tenkll ted. i 
birleri ittihaz ve tatbikine i 
ba,ıamı,ıır. Memleketın ••· i 
mallnde ve merkezinde i 
mUhlm miktarda tevklfat i 

t yapılmıftır. Hahhazırda i 
i mevkufların sayısı dtirtbln i 
! be,yUzU bulmu,ıur. i 
............. ~ .... <19 ........... ~ ........ ._,, • ..,·. 

Polonya - Fransa 
anlaşması! 

Varşova: 9 (Radyo)- Bay Be. 

kin Berthsgadande bay Hitlerle 

yaptığı son mülakatı mevzubahs e. 

de~ gazeteler ezcümle şöyle dcmek
tedırler. 

- "Hitler - Bek mülakatının neti . 

ccsi nikbin edici olmamakla berab 

bedbin c~icide de-ğildir. Fakat şu :u 

hakkakkı Polonya Fransa ittifak I 
b"' "k .. ının 

uyu mana ve kıymeti vardır. 

. Bu cht.mmiyet bir taraflı değil
dır. Polonya olduğu kadar, bu ittifa 

kın : ransa içinde büyük ehemmiyeti 

aşıkardır. Bu ittifakın sağlamlaştırıl 
ması yolunda çalışmak zarureti kar 
şısındayız.,, 

Yuı ita Spor f.ıaliyeli ciddi ve devnmlı bir ~ekil almış bulunuyor . Bil . 
hassa Bölgeıni?.de bu yıl Spor her şubesinde esaslı çalışmalara başlamıştır. 
Yakında başlıyacak muhtelif spor faaliyetine dair haberleri içerde bula· 
caksınız yukatdaki resmimiz son grup maçlardan biı rııst ntaneyi göster· 
mekiedir • 

7 ,500,000 Aza namına dün çok 
mühim kararlar verdi 

Prag'a mukabelei bilnıisil 

Macar askeri 
karakollarına hü 

i Çek 
n1 etli 

Şiddetli müsademeler oldu 
Praö : 9 (Radyo) - Bu sabah Macar askerleri Çek hudut karakolları

na çok ani bir baskın yapmışlardır. Müsademe yarım saattan fazla sOr· 
müştür. Bir Çekoslovak zabiti ağır yaralanm1ştır . 

Bunun geçenki hAdiseye bir ınukabelei bilmisil oldu~u söylenmekte
dir. Macar hükumeti Prağ hükumetine b ir ültimatom vermişti~: Macarlar 
huduttaki bir manastırın Macaristana terkini istemektedirler. Ultimatom
da tayin edilen müridet bu akşam bilrnoktedır . 

Büyük Almanyanın son zamanlarında dahili siyasetinin geniş bir fan· 
liyet merke1i haline gelen Viyanadan bir görünüş 

EN TER NAS Y O NAL MESELE 

Yahudiler Almanyadan 
çıkacak fakat nereye? 

AVRUPA DEVLETLERi BEYNE~MILEL 
BiR KOMiSYONUN TF.ŞKILI LUZUMU 
ÜZERiNDE TAMAMEN MUTABIKTIR 

Hcrlin : 9 - Londra gazetcleı i, 
Reichbcınk ıebi Dr. Şahlın ~aptığı , 
tcklıflcr d<ıiresinde bır Yahudı mu. 
haccretine taaluk eden havadisler, 
Bertin makamı aıdince henüz tasdık 
edilmemişsede bunların süratle mü
haceretlerini imkan haline koymak 
meselesini, Alm:ınya'nın buyük bir c· 
hemıniyetle göz önüne aldığı kabul 
edilebilir. 

Berlin, Yahudi mühaeeretin ha_J. 
lini ne dereceye kadar yapılması la: 
zııngcleceğ'ini tedkik edecektir. V~s~ 
mikyasda bir Yahudi mühaceretın~ 
kolaylaşdırmak maksatiyle Yah~d~ 
mühacirler komisyonu Genel kalıbı 
Amerikan Ruble yakınlarda Beı line 
gelecek ve yapılan kati teklifler da· 
iresinde müı.akerelere bıışlayaeak· 
tır. 

Yahudi meselesinin Enterna· 
sional esaslar dairt'sinde halli lazım 

. . B ı · · ~ anaatı geleceğıne daır er ının · 
hc-rkesce kabul edilmi~tir. . 

•> ı· Tagsbl:ılt ••Gazetesı . ner ıner · 
. b.. "k b·r Anketde tanın· nın açdığı uyu ı _ 

mış yirmiden fazla iştirak eden. ınu· 
him hnzı şahsiyetler bu En~e~nasıonal 
mesele hakkında fikirlerını ı zah. e · 
derken Propoganda Naziri ~r .. co.b 
belde bu yolda mutaalasini bıldır~Hş· 
t. 0 Gobbel, Yahudı meselesınde 
ır. r. 1 'k" 

• 1 os'ılalı'stin hiçbir .suret e ı ı 
nasıona s • . 

1 tarafı memnun edecek bır an aşma 
usulünü bulmak niyetinde olınadığı~ı 
zikretmekle beraber di~er millet~erı.n 
bu mesele hakkında her hangı bır 
sureti halle alakadar olmayacağını 
te'min ediyor ve Yahudi meselesinin 
ancak Enternasional bir ~ekilde hal 
olunması Jiizım gelece~ini ila\'e edi · 

yor. 
Anketde Yahudi meselesi hak · 

Dr. Göbbelsın düşüncesine y<ikın 
olarak Maca ı istan başvekili ımredy, 
Yahudi meselesinin bir Enternasi 

ondl propJemi oldugunu ve ancak 

bir E.nternasional tedbirlerle hal e· 

dileceğini beyan ediyor. Ayni tazda 

olmak üzere. Fransıı, lngiliz, ltalya, 
Polanya, Çekoslovakya, Yugoslav• 

ya, Burgaristan gibi devletlerin mü. 

him diplomatlarıda müttefikan gen 

di memleketlerinde his edilebilecek 

şekinde çoğalmakda olan bu Yahu
di meselesinin hea halde halli lazım· 

- Gerisi ikinci sahifede -

iç sahlfelerimlzde 

Devrilen Çam 

( llıUı)e ) 

• 
Türk - Bulgar 
münasebatı 

( ~"iı) a.s ı ı:oriı si.er ) 

• 
Mussolini harp 

istiyor mu? 

( l'olıu!. balmlu) 

tııyetrn mesuliyetini ortadan kaldır

aıağı teklif cdccekleıi söylenmekte
lıı 

yare iı~a~atmı artlırmak ve kontrol ı 
etmek ıçın yakında bir heyet, Lond 
radan Avusturalyay.a zidecektir. 

Nevyork : 10 (Sabaha Karşı) - Amcrikada bir teşşekkülü tem~il 

eden ve yedi buçuk milyon azası bulunan Sulh ve demokrasi koni'rası 

Vaşıngtonda yaptığı bir toplantıda Almanya, Japonya ve ftalyaya tah · 

sis edilen silahlara kredilere ve ikrazata ambargo konulmasına Cümhuri· 

yctçi ispanyaya gönderilecek silahlara konmuş olan ambargonunda kal . 

dırılmasını istemişti,. 

kında fikirlerini iıah eden mühim 
şahsiyetlerde ayni kana ati yürütmüş· 

Hayvanlar mezarı 
( '] abıı lıadıs lrr ) 
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Ş ~h Ü ır h c§l (b} <® ır O~ ır Ü il Mussolini •• 

~mı~=-------.. --53lml!l-l:mmr.m:ı:::~--111e:12:~•="~-ma1'': harp •• ı istiyor mu ? 

ele .. u tü e e • • 
• fp ı ve malfirnat, rüiyet sahası kadar mahduttur. f u leze mu
ha e t ı kahramanlığını kimse goslcremez 1 Bir insanın herşeyi 

bil ~ i-.eceği pek şuphesııdir çünki .. Bn mevzu üstünde ufak 
hır tevakkufuı an. lı bir tek kelimedir : Şafak 1 

Bulun Turk edebiyatını alt üst ediniz, göreceksiniz ki bu kelime bir 
tel-. rnfınad:ı kullanılmıştır: Tan yerınin ağardığ'ı anı ifade etmek için ! 

t 

l 
1 

SPOR 
Sporcularınuza yapılan 

maç teklifleri 

DANADA TURK- ' Fransızw Eıııramijan gazcı~-! smde lm başlı/; altırıda. çok 

Uşu AALI• YE ı· 1 ;;,',~;~~.'11,~i;!~~:r, b~,,r:ıe~:kf~:cn;~·; 
ı ederek U§ağıya alıyoruz . Bütün Türk edebiyatını teşkil eden, binlerce kalemin dizdiği milyonlar

ca s tır.ı bakınız, bu muhakkak bu manada yerleşmıştır . 
FaL;at hıyır 1 Bu kelime tamnmiylc tersine bir ifadede kullanılmakta .. 

« Şafak » tulua değil, guruba denir. Açınız lugatlerinizi 1 1 Kurban bayramında Adana ku 
1 lüplcrile Ankara stadında maç yap· 
I mıık üzere gerek Konyadan v.e ge 

ı Bu yıl, geniş mikyasta bir çalışma 
ı Yazan : Oattua 

İ aa li5} irkaç güne kadar 
~ Romaya gidecek Tmk edebiyatı hı.1rcı içinde bu kelime adeta bir « Çnkıl 

kalmıştır . 
halinde 

Emin olmahki, anlamadan söylediklerimiz olduğu gibi, bilmeden yaz
dıklarımız da var . 

TANG0NER 

rekse Ankaradan teklifler alınmıştır. 
Bu teklifler tetkik edilmektedir. 

1 
1 

geçecektir olan lngiliz Başve • 
senesı olarak 

Türkkuşu binasının 

--------~-------!Temsili .futbol ve atletizm bulü yapıldı 
Bay Sabri Gülün 

muvakkat ka
Bu münasebetle 
verdiği malumat 

kili Çemberlayn, Fra:ısa hesabına 
lıiçbır harekette bulunmıyacağı gibi 
Fransa ile ftalya arasında bir ya· 
kınlaşma, uzlaşma da teklif edecek 
değildir . ·-----------...... ' ' 

müsabakaları ltalyan hükümetinin iddiaları 

* • Siyasi görüşler ·----------____ .. .,,,. 
•• 

ilkbahara doğıu, şehrimizde Ay
dın ve Adana spor kulüpleri tıra
sında temsili futbc.I ve aeleti1.m mii 1 
sab'iklan yapılacağı haber alnnııştır. \ 

lnşaah biten T ~rkku~u blnas1nm muvakkat kabulü için An
karadon Mimar Profesör E~ll ile TUrkkuşu Umum MUdUrU 
Bay Osman Hurinin geldlğlnl geçen gUn yazmıftık. Cumartesi 
gUnU Profesör Eğll ile bırllkte Hava Kurumu Adana Bafkam 

öyle tahammiilsüz bir hal aldı ki, 
1 artık üzerinde durup münaknşa et 

nıe-ğe l>ıle değmez 

• stanbula mütevec 
cihen vapura veya 

trrne bindiğim zaman 

daim" Türk Bulgar 
nıünasebatmı h'şkil eden 

mrselelerin tesiri altın· 

da bulunurum. 

Fıllıakika ilk nazcır 

-
1 

r- , 

1 
Bu iki komşu millet her zaman ı İ 
anlaşabilir. Niçin Türkiye ile 1 

derhal anlaşm1yoruı? Neden ı 
aramızda zarnan zaman politi
ka değişiyor. 

Yazan: Dr. Burllkoff 

da göze çarpan cihet, bizim diğer 
komşularımızla olan münasebetleri· 
rnizin dnha sıkı oluşudur. Sırplar ve 
Hıru:lthırln biz kan kardeşiyiz. 

kolaylıklar işgnl edebilir. Bunlaıı 
meydana getirmek için tarafc}nin 
hiisniiniyeti kafidir. 

Demir sporlular 
Adanaya gelecek 

Milli küme harici kulüpler ara 
sında Lu sene gıuplar şampiyonlu· 
ğunu kazanan Eskişehir Demir spor 
futbol kulübü iki maç yapmak üzare 
pek yakında Adanaya gelecektir. 

Yapıla:ak koşular 

5 Şubatta Kayseride yapılan ko 
şularn iştirak etmek islt'y,.n sporcu· 
lar bu ayın 15 ine kadar lıer gün 
stadyomda saat 1 O dan 11 e kadar • 
çalışacaklardır. 

Bisklet müsabakaları 

Sabri OUI , TUrkkuşu Başkam 
ve blnanm kontrol mUhendl•· 
llJ:ıinl yapan Nafia MüdUrü Bay 
Enver OUrsel binayı gezerek 
tetkik etmişler ve muvakkat kabu· 
lüoü yapmışlardır . Dun kenC:lisiyle 
görüştüğümüı Başkrın Sabri Gül 
bu hususta bize şu malumatı ver
miştir : 

Geçen sene inşasına başladı~ımız 
Türkkuşu binası tamamen bitmiş ve 
evvelki gün Ankaradan şehrimize 
gelen Tlirkkuşu Umum Müdürü Bay 
Osman Nuri ve Hava Kurumu mü· 
şavir Mimarı Profesör Eğli de ha 
zır bulunduğu halde bina bize tes
lim edilmiştir. 

1 l Tapu ve sicili i-
l kal muamelesi 
1 

Tapu ve sicil inlikal muamelele
rinde bazı kola}'hklar temin edil 
miştir. Bu hususta Maliye vekaletin· 
den vilayete bir tamim gelmiştir' 

Operatör Hadi Kiper 

Operatör Hadi Kiper hususi iş 
!eri için Ankaraya gitmiştir. Hadi 
Kiper birkaç gün sonra dönerek 
hastalarını kabule başlıyacaktır. 

Doğuın 

Posta, telgraf mtJhasebe memu 
ru Emin Ôzden'ın bir kızı olmuştur. 

Romrnlerle ve Yunı:ınlılarla ara 
mızda Hıristiyanlık kültürü bağları 
vardıı. Fakat, Türklerle Bulgarlar 
a a~ın:.Ca kah C.ir siikun, kah acı bir 
mücndelt> ve kah müttefık sıfatiyle 
asırlnca sürüp giden lir yakınlığın 
te :rlt>ri ink3r edilebilir mi. Bu le 

Bulgar milleti hüsniiniyet sahibi 
dir ve bunu derığ etmemektedir. ! 

işte ben bunları düşünürken ' 
konvansyonel de beni lstanbula 
doğru gönderiyor ... 

Bölge antrenörlüğünün tanzim 
ettıği program mucibince önümüz-.. 

1 

deki pazar gününden itibaren her 
pazar bisklet teşvik rnüsabakalari 
yapılacaktır. 

Şehrimizin en güzel ve şerefli bir 
yerinde kuı ulan bu bina hem Türk 
kuşuna mensup iençlerİ'lıize iyi 
ve modern bir mektep hem de 
şehrimizin imarı noktasından mühim 
bir kazançtır . 

Türkkuşu binası yerinin istimlak Yavruya uzun ömür diler ana ve 
babasını kutlarız . 

bedeliyle birlıkte bugünkü halinde 

s rlerin ın ar edilmiyrceği. Bulgarla 
Türkün biı birın\! çok yakın bulun 
duğu hakikatı nazarı itil>are alınacak 
ve Türkler · Bulg rlMın birLirine 
karşı miıt ·k •bil saygı gö~terdikteri 

gozô ünd.. l ulundurulncak olursa 
bu ıki ınil!t>tin dain a \'t' her zaman 
an:aş ulecr-~i 1 •Jar t bii Lir ~ey 
o a ı z. 

Balkan mılletl,.ri rasındaki ya 
kınlıktan balısolundugu bugünlerde 
bu ycıkınlığın rn ziyade Bulgar ve 
l'ürk halk kümeleri arasında inkişaf 
ctmış 1 ulunduğunu söylers~k. çok 
yakın o ;ın bir lıakikntı ıtiraf eyle
miş oluruz. 

ununla beraber biz Türk-Bul-
gar münasebetlerine ait me 

seleJ,.ri henüz layık ve ıniimkün o· 
lan bir Önemle t>le almış değiliz. 
Halbuki her iki millet ve memlekel 
menafii bunu amirdir. 

Filhakika vatanına unutulmak 

hizmetler ifo f'den buyük Atatür
kün cenaze merasimine ıştirakimizle 
kendilerinr!t>n inhilal eden yüksek 
makama lsmet lnönünün seçilmesi 
hesabi de izhar eylediğimiz sevinç 
iki millet arasın la dalı ı iyi ve da· 
ha kuvvetli bir!atmosfer yaratmış 

ve hu, Başvekilimiz Dr. Köse lva
nuf ııı ebedi dosluk ve barış hakkın
daki bcyanatlariylc hir kat daha 
takviye edelmiştir. 

akat bukadorla iktıfa edebilir 
miyiz? 

1939 
rına 

lzmir Fua
hazır ık 

Ankara : 9 - Başbakanlık , 
lzmir bcynelmiltl fuar komitt"si Re. 
isliğiııdeıı alınan ı aporun 938 fua 
rının açılışına ve neticelerine dair 
olan kısmı ıle 1939 fuarı için Ve 
kaletleri ve Vekaletlere bağlı mü
esseseleri alakadar eden kısımların 
suretler ini Vekaletlere bildirmiştir. 

Başbakanlık , 1939 fuarının iyi 
randımanlı ve muvaffak olmasında 
amil olan kıymetli yardım ve ala 
katarından dolayı ilakaolıkiara te· 
şckkür ctmrkte, 1939 fuarının daha 
parlak ve verimli olması için fuar 
Komitesince istenilen yardımın vak
tinde yapılınaJını ve icabcderı mu· 
ameleye şimdiden başlanmasını di· 
!emektedir . 

Haber aldığımı7.a göre memlc· 
ketimizin muhtclıf köşelerin halkı 
mızın el emeğiyle vücuda getirdiği 
ev eşyası, ınt>lbusat, tezyinat işleri 
gibi kıymetli ve s1natkarane işlerin 

. de fuvarda teşhiri ve satılması ka 
rarlaşmıştır. 

Sanatkarımı7. için güzel bir trş. 

vik vasıtası olacak olan bu karar 
aynı zamanda vatandaşlanmıza yur
dumuzda el emeğiyle vücuda getiri
len eserleri tanıtmış olacaktır. 

1939 fuvarına kıymetli ve sanat· 
karane el işlerinin gönnderilmesi 
önümüzdeki günlerde vi !ayetlerden 
istenecektir. 

Köylerde kütüphane 

Kültür bakanlığı köy okul kü
tüphaneleri hakkında yeni bazı ka· 
rarlar vermiş bulunmaktadır. 

Uunun için lıütçcdcı ayrılıın hir 
tahsisatla kütiiphant:ler zenginleşti 
rilect>ktir. Köy kütüphanelerinde bil 
hassa köylüye yararlı eserler bulu 
nacaktır, 

inhisarlar teşkilata 
teftişi 

inhisarlar idaresi vilayet t,-şki· 
!atının yıllık teftişine başlanmıştır. 
Bu münasebetle inhisarlar Baş Mü· 
dürli Bay Muhtar Bayat Bahçe 
mıntakasıoa gitmiştir . 

Bay fsmail Hakkı 

Vilayet Yeni Emniyet Müdürü 
Bay İsmail Hakkı gelmiş ve vazi· 
fezif esine başlamıştıı . 

ı 39,000 liraya malolmuştur ve ka 
lorifer vesaire itib;riyle her türlü 
medeni konforu haiz olan binamız 
gerek inşaat sırasındil ve gerekse 
inşaat bittiği sıralarda ziyaret eden 
zevat tarafından çok beğenilmiştir. 
Müteahhit Bay Fettah Aytaç iyi ve 
dürüst çalışarak hem bizi memnun 
etmiş hem de inşaatı mukavelede 
gösterilen giindcn daha evvel ikmal 
etmiştir. Şimdi dört tarafı yol olan 
binamız bahçesini tanzime başla· 

yacağız . 

Binaya lüzumlu mobilyeyi Je pek 
yakında temin ederek esaslı olarak 
"'ürkkuşu faaliyetine geçecf"ğiz . 

Adana Türkkuşu şÜryesi üç sene 
denberi fevkalade mesai sarf ederek 
iyi neticeler almıştır. Her s,..ne daha 
ileriye giden Türkkuşu teşkilatımız 

bilhassa 938 <le fnönün:le mükeın · 
mel bir not a:mış bulunuycır. İnönü 
ne gönderdiğimiz her şubeden fazla 
talebe adedi ve gençler ioıiı.in lıep 
sinin en iyi not alması dolayısiyle 
bu uğurda sarfettiğimiz mesai umu 

Bay lsmail Hakkıya hoş geldin ı 
deriz . 

mi merkNcede takdire mazhar ol 
muştur. Şimdi yeni Türk kuşu tale 
hl"sİ kaydına başlayoruz . Öyle Ü 

mit ediyoruzki yeni yıl f aaliyctimiz 
geçen Sl'neden daha fazla olacaktır. 

YENi NEŞRIY AT 

Hukuk gazetesi 

Hukuk gazetesinin 33-34 uncü 
sayısı çıkmıştır. Bu sayıda birçok de ı 
ğerli hukukçularımızın muhtel f nıev 
zularda kıymetli yazıları vardır. Tav 
. d . 1 

sıye e crız. 

Dü kü Hava 
Gökyüzü açık Hava hafıf ruz 

garlı. En çok sıcak gölgede 17 de· 
rec . 

-------------~~ -----

Yahudiler Alman
yadan çıkacak 

- Birinci sahifeden artan 

geleceğini ileriye sürüyorlar. 

Roma öylen gazetelerinden "Te 
Ve re"in baş yazıcısının bir genera· 
siondan sonra bir tek Yahudı'ııin 
kamayacağına dair yazdığı satırlar 
şayanı dikkatdir. 

Garibdirki Garbi Avrupa Dev 
!etleri gibi Yahudi nüfuzu altında 
bulunan memleketlerde bile Yahudi· 
!ere karşı daha sert bir lisan kul· 1 

!anıyorlar. 

Naib Prens Pol 
Bükreşe gitti 

Kral Karo l'le bir nıü
zakere yapacak 

Belgrad : 9 ( Radyo ) - Yu 
goslavya Kral Naibi Prens Pof, Ro 
manya Kralı Karolun daveti üzeri
ne bugün Bükreşe hareket etmiş· 

tir . 
Kral Naibinin Bükreş seyaha· 

tine büyük bir ehemmiyet veril· 
mektedir. Prens Poln, l>u seyaha· 
tinde hiç kimse refakat etmemek 
tedir . 

iyi mtinasebetlerin ölç.üsünü, bu 

umumi çerçeve İçine konulabilecek 
olan muhtrya teşkil edecektir. 

~~----------------------.._. ____ .....,~ _____ -!""' __________________________ ...;....;,;;....;;;;;;,,, 

Hrrşeyden evvel bugünkü fürk 'I Azerbeycan'da fiaku şehrine 
Bulgar ticareti müt madi bir sukut A yirmi kilometre kadar mesa 
halindedir. Bunun için orna<la arzu· R fede bir yerde, tarihten ev da bir asfalt göliidür. Hayvan ke· 
!arımız hilafında 0'31 ak objektif ba İ velki hayvanların bir "mezar mikleri ıle dolu bulunan satıh derin 
zı sebepler vardır. 1 lığı,, keşfedılmiş bulunmak liği iki metrt:den fazladır. 

Bununln brrabt>r mevcut srb"P A tadır. Bu asfalt içinde, mağara arslanı 
c v ... v~•"'- b: ~ L. ._ ..... fJ T Bu "mezarlık,, Kalıfomi- ayısı, kurt ve daha birçok tarihten 

Ana Oilinı konuşmak ır \ l ıraluın ııın dı:po una'lkı blJU t.ı•.. ~ 
re dur. orlar. BıraJaıı büyü bir lıyor ve al tJPr~yl~ 1 u- g'ari'pn~ôV e iı.~(d~!: 

10053 ·--,_,..;..~ 

ayv nla ~zarlığı 
Kafkasya hayvanatı tarihi için zen· 
gin bir Jöküman ınenbaı ortaya koy 
muştur, 

Bu "mezarlık" şu suretle meyda 
na gelmiştir: Binlerce sene:, havvan 
);rn ve kuşlar, bu gölün parla'< sat 

balçık halindeki asfalta tutulmuşlar 
çabaladıkça daha ziyade batarak 
burada ölmüşlerdir .. 

Sovyetlerde evlenme 

Sovyetler birliğinde, 1938 sene 
siniıı ilk dokuz ayı zarfında, geçerı 
senenin aynı aylarına nazaran 117 .. 
397 fazlcısı ile, 1Ol1.154 evlenme 
.... .,.,ımı!>l,ır. 

Bu husu5ta İngiliz hü\:Cımeti de 
Fransız hükumetiyle hemfikirdir . 
Netekim Fransız milleti gibi bütün 
lngiliz!er de bu noktada nıüştcrek
tirler. Tunusu mu istiyorlar ? .. Ha 
yır, Korsikayı mı ? .. Hayır .. 

Eğer Cibuti hakkında bir an· 
foşrna yapılm.ısını , Habeşistandaki 
demiryolumuzun kullanılma~ı için 
bazı usullerin \'az'ını istiyorlarsa 
bunun için derhal silaha sarılmak 
icabetmez .• 

Bütün Fransızlar, Romadan gc 
lecek tehlikelere isyan etmek için 
şahlanmış bir vaziyettedir. 

ltallran gazeteleri ve ltalyan rad· 
yo istasyonlan Fransa hakkında en 

ağır sözleri saıfetmekten çekinmi· 
yCJrlar ve bütün bu vaziyetler hal 
yan Bıışvekili Mossolininin harp nra· 
dığı hissini veriyor . 

Halbuki ltalyanın yalnız başına 
FransAyı yenebileceğini zannetmek 
biraz akılsızca bir düşünüş olur . 
Netekim Mussolini de hu hatayn 
düşemez. Şu halde Almanyaya gü· 
veniyor . Almaoyanın her hususta 
kendisine yardımda bulunacağına 
emin görünüyor demektir. 

Filhakika Alman başvekili Hıt· 
ler, yeni sene mün \Stbetiyle neş. 
rettiği mesajda ezcürn!e şu sözleri 
söylemiştir : 

" Faşist ltalya ile olan dostlu 
ğuınuz münasebrtiyle vücut buları 
karşılıklı ınecburiyetlerinıiz asla unu 
tulamaı. 

Sulhün korunması bakımından 
Mussolininin oynadığı tarihi rol 
kendisine karşı derin minnet ve 

şükranımızı icabettirmektedir " 
Bu sözler Alman ve halyan <"1-

çileıinin Berlin ve Romadaki temas· 
ları neticesi mi ? 

Bu hususta henüz kati bir fık· 
rimiı. yok . Mamafih bunlar , kati 
surette emin olunması icabeden hu 
suslardır. 

Muhakhk ki Duçe şö)'le düşü 
nüyor : 

"Şimdi de sıra benim. müttefı 
kim kendisine lazım olan kı ımları 
aldı. Şimdi de biraz hen hak iddia 
etmeli) im., Ben oııa yardım edecek 
ti.,, 

italya bizim haı bin dehşctindrn 
ürktüğümüzü zannediyor, ayni zam.ı( 
da lngiliz başvekili Çemberlayoın 
sulh yolundaki azimHırane teşebbüs 
lerine güveniyor. 

Fakat her şeyin lıir hududu var· 
dır. Barışına taraftar olmak. sulh 
perver bir ruh taşımak, korkak ol 
ınak demek değildir. Ne zannediyor 
lar? Teh Jidle Tunusu, Korsikayı F' 
ansadan alabileceğini mi ümid edi· 
yorlar? .. 

Eğer bunu böyle düşünüyorlar~ 
hata ediyorlar, alrlanıyorlar. 

Bütün batıl düşünceler, sahte 
surluklar, atıp tutmalar, müşterek' 
şuurlu hareketimi-t: karşısında sıfır 

inecektir. 
Yalnız artık dahilinde birbiriftl 

le boğazlaşmaktan vazgeçelim. E~ 
birleşmek için daha çok erken dı) 
ler varsa 01lard Ja sorarım: 

" D h.ı m beklıyoıuz?Ne ıatJ 



a 

t-

rı 

U· 

an 
nu 

an 
rol 
ve 

r!
mas · 

fık

ati 
hu 

uşu 

llefı 

ları 

ddia 
ecek 

nden 
zam,.ı 

ynın 

bbü$ 

var· 
sulh 

ak ol 
ediyor 
yı fr 

dedi· 

orlarl 

ahte 
terek ' 

sıfır 

rbirif11 

ım. fJ 
en diY 

~...,...,......,_...,.. __ _,,, ..... _____ ......,...,.......,. __ ,... ____ ...,...,....,.........,,...,,,...,,.,,...... T 0 R K S 0 Z O---------------·-......,---:"'-.......,------ 3_ 

Telefon 
-

250 

7 .. ikinci ka
l un Cumar
rsi akşamın
lan itibaren 
'20,30 da 

Emsalsiz iki büyük şaheser birden ... 

A s r " 1 
• 
1 e s n 

Mevbİmin en güzel ve baştan başa Aşk, Müzik dolıı iki büyük filmini sunarak saygıdeğer müştenleı inı Javd eJer 
1- Aşka inancı olan kadın her fedakarlığa katlanır. Seven ve aşka iman eden güzel bir kadının heyecan dolu maceraları 

Hacı Muradın kızı) 
Viktor Francen Vera Korene 

(TAMARA 
1 

~~-~~--~~~-~---~--,..--~-...: 
Yıldızları : 

2- Beyazlar arasında büyüyen Kızıl derili bir gencin ırkı uğrundaki heyecanlı macera ve mücadelelerı 

Telefon 

250 

7- ikinci ka-
nun cumar
tesi akşamın
dan itibaren 
20,30 da 

10156 

( KIZIL DERİLiLER ) Hintliler .arasında ~eçen büyük ve heyecanlı bir m~cer~n~n mevzuu beyaz perdede çok hissi bir şekilde yaşatıl· 
mıştır. Kışe her vakıl açıktır. Localarınızı telefonla ısteyınız. Sınema müteaddıt sobalarla ısıdılmaktadır 

1 
i 

.. j 

DEVRiLEN i. ÇAM 
Şişlide,l kibar 

m:ıhafile mensup f Yazan 

bir aile' ile tanışmış HiKA YECİ l 
tım. Kadın uzun l ......... ~~~~~~~~~~ 

Bu :daveti kabul 
ederseniz pek minl 
nettar olacağız. 

'Şaşırmakla be· 
raber kabul: ettim boylu, zayıftı. Ar 

kasından koşanlar pek çoklu. Bir 1 
takım sergüzeştleri olduğu da söyle. 
niyordu. Zekasından dolayı hoşuma 

giW. Zannediyorumki ben de onun 
hoşuna gitmiştim. Tabii ilanı aşkt't
tim, 

Bu bir tecrübe ilanı aşkıydı. 

Coşkun bir trhalükle mukabele 
etti. Anlaştık. 

Bir akşam balodaydık .. Dansedi. 
len büyük salonun yanında, küçiik i 

bir odada genç kadına g~ne tatlı şey 
ler fısıldarken, karşımıza tesadüf ed
en aynada bir çehrenin bizi t~tkik 

etmekte olduğunu jÖrdüm. 
Bu, kadının kocasıydı. Cözleri 

111iz birbirine tesadüf etti. Sonra ge 
ne ayna içinde, döndüğünü ve gitti 
ğini gördüm. 

Yav.ışça, sevjılime dedim ki: 
-Kocanız bizi takip ve tetkik 

ediyor! 
Şaştı : 
-Kocam mı?. 1 

>!t * * 
Bir ay sonra, Pendık istasyonun 

da indiğim zaman, karı koca ve bir 
yabancı erkek, beni h ıraıetle karşı 
!adılar. Yabancı il" tanıştırıldık. Bayı 

Ömer isminde bir tüccar .. 113mimlc 
tanıştığından dolayı pek fazla mem 
nuniyf'I gösterdi. 

Otomobille Yakacık yolunu tut 
luk. Kafamdan tiirlü türlü garip fi 
kirler geçiyordu: 

İşte bir koca ki, kansiyle benim 
aramda aşıkane münasebetler bu 
luoduğuna hiç şüphesi yok .. Böyley 
ken beni evine davet ediyor, sa mi· 
mi bir arkadaş gibi karşılıyor ve 
sanki demek istiyorki "yüıü, korkma 
Yol açıktıı !..,. 

! 

(((( BÜTÜN SORGULAR VE iSTEKLERE iŞTE CEVABIMIZ )))) 

TAN SiNEMASI 
BU AKŞAM 

Şarkın En Büyük Ses Dahisi 

ABDULVAHAP'ı --
Senenin En müstesna va En Hissi Filmi olan 

-=======-~-~~-------~- ----

Aşkın Göz Yaşları 
j 

TÜRKÇE SÖZLÜ VE ARAPÇA ŞARKILI 
ŞAHESERLER ŞAHESERiNDE TAi\DIM EDiYOR 

25 Seneden beri Türkiye Sinemacılık Alemi in hir e~ıne daha , 
tesadüf etmediği müthiş bir muvaffakiyetle ISTANBUL, ANKARA ve 
IZMIR Sinemalarında Binlere<! kişinin defalarca gördiiğü bu harkulade 
film Gerek çekiliş ve Gerekse Temsil cihetinden bir Fevkaladelik arzet 
tigi gil:ıi Mevzuunun. Kuvveti ve Sözle~•ndeki Müesseriyetlerle !:ütün sey 

redenleri ağlatac;k ve tesırı altında bırakacaktır. 

DİKKAT: 
Kalabalığa meydan vermemek için lıilctlerin erken aldırılması rıca 

olunur. Localarınızı Telefonla İsteyiniz. Telefon No. 266 

10166 

Bu akşam 

Alsaray 
İlan 

1- Bir sene kullanılmış 20 at 
kuvvetinde çapa, mibzeriyle beraber 
bir adet F' ormil traktoru. 

İnşaat mühendisi 
alınacaktır: 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

1 Alınacak ınşaat Mühendisinin her türlü statik hesaplarda beton arme 
1 ve mimaride mütehassıs olması şarttır. İsteklilerin şimdiye kadar ne gibi 
1 işl r ni çalıştıklarını gösterir vesikalariyle Nafia Vekaletinin ruhsatname· 

inini biıer istidaya bağlayarak Umum Müdürlüğe müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 10162 10-13 15-19 -21-24-27- 31 

Tornacı alınacaktır 
Ankara askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede ıstihdam edilmek üzere Tornacı alınacaktır. fabrikaları
mıza girmek istiy<'nlerden lstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikasına, 
lzmirdekilerin lzmir silah fabrikasına, vesaır yerdekilerin de Umıım 
Müdürlüğe müracaatları. 

: 27, 29-4-7-10-13-16,19, 22 10119 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Adliye 
Noter 

Harç Tarifesi Kanununa ek 
Harç Tarif esi Kanunu 

Aıwuıı ı\o; 3491 J..11/mt tımlıı: _4,,;t I!MH --
Vr:rı tqrı/ıı 1317/193!1 

-Evet, bizi bir kaç kere gözetle 
d. 1 

ı. 

-Zannetmem .. Emin misiniz? 

Sonrada beni bir adama takdim 
ediyorlar. Hem gayet kibar, iyi bir 
adam ... Bir müddettenberi eve yer
leşmiş .. Belki ne artık çıkıp savuş 

mak istiyor .. Ve koca kadar o da 
benim buraya gelişimden memnun 
oluyor, 

* "' * 
1 
j Sinemasında 

Birçok günler onunla yapayalnız! Dilber Fransız yıldızı ANNA 

2 - Altı öküzlü döner çift kullak 
lı hiç kullanılmamış Rudsak markalı 
Braban pulluğu satılıktır, istiyenler 
Yeni otel'e müracaatı. 4-5 

- Dünden artan 

Bia akı 'in müeyyidesi kabilind•n ol"n taahhütler ba~lı 
nıt!nuu oluıadıkça harç alınmaz. 

başına bir akıd 

-Eminim .. 
-Pek tuhaf, Halbuki benim ah 

baplarıma karşı tasavvurun üstünde 
hürmet ve muhabbet gösterir. 

-Belki lıenim ~izi s.vdiğiıııi aıı 
lamıştır. 

Kabı! mi Hem bana ilanı aşk 
cd•n yalnız siz değilsiniz ki?. 

Hayır .. Şimdiye kadar kıskanç 
lığa delalet edecek hiç bir halıni 
görmedin. 

- Sizi hiç takip ve tetkik etmedi 
mi? 

- Hiç ... Deminde söylediğim gibi 
ahbaplarımla daima iyi geçinir .. 

Bugünden sonra ilanı aşka daha 
muntazam bir surette devam ettim. · 

Kadından daha fazla lıoşladığım ' 
İçin deği!.. Kocanın, mütehammil ! 
kıskançlığı arzularımı-adeta körük· 
lüyordu. 

Bir gün akşam yemeğini gene 
onlarla berab~r yedikten sonra, ayrıl 
m1k üzer! iken ko:ası bana dedi ki 

--Aziz doştum. ( bir müddetten 
beri bana dost diya hit~p ediyordu) 

Yakında Safiyeye gidiyoruz. Ge 
rek karının, gerek benim en büyük 
zevkimiz köşkümüze sevdiğımiz ah 
bapları davet etmek, onlarla bera· 
ber e{ılenmektir 

'Liiıfen side. sayfiyemizde bir ay 
bizimle oturmak üzere gelir misiniz? 

TAN 

kaimanın imkanını bulamadım. Her BELLA ve HENRI FOND ;NIN 
yer de kocas(da beraberdi. Bana emsalsiz bir surette oynadıkları 
fevkalade riayet gösteriyordu. tamamiyle renkli 

Bır sabah odama gelerek beni 1 (Ç• p ) 
de gezintiye davet etti; bu sırada ıngene renses ! 
izdivaçtan bahsetti Yalnızlıktan şika· Aşk müzik renk macera fılmi 
yet ettim ve güzel bir kadının arka. 'ı-------
daşlığıyle hayatın şenleneceğini söy· 
ledim. Birden sözümü kesti: 

- Azizim, dedi, bilmediğiniz 

şeyden bahsetmeyiniz. Bizi teshir 
eden bütün o letafetler, kendilerine 
temellük ettiğimiz zaman tamamiy· 
le biter. Sonra namus1u kadınlar .. 
Yani kedi karılarımız.. şt.ydırler .. 
nasıl anlatayım, kadınlık san'atını 

pek bilmcıler .. Evet.. 
* • • 

Fazla bir şey söylemedi ve ben 
de ne demek istediğıni anlayama· 
dım. 

iki gün sanra erkenden beni o· 
dasına çağırdı. Bazı resimler göster 
meğe bı.şladı .. Güzel bir kolleksi· 
yonu vardı. 

Bir koltuğa oturmuştum. Tanı 
karşımda karısının dairesine giden 
büyük kapı vardı. Bu kapının arka
sında sevgilimin gidiş gelişine deli
le! eden lıafıf gürültüll'r duyuluyor
du. 

Ben resimlere hiç dikkat etme 

İLAVE olarak : • 
1 (Esrarengız Adam) 

1 Görmeyenlerin görmesi için fırsat 
10167 
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diğim, brşka bir şey düşıindüğüm 

halde, birden : 
- Şurada daha güzeli var, durun 

da göstereyim !.. 
Dedi. Kapıya doğru koştu ve 

iki kanat, sanki tiyatrolarda olduğu 
gibi lıirden açıldı . 

Karmakarışık büyük bir oda için 
de yerde sürünen eski eteklikler , 
korseler, gömlekler arasında kup· 
kuru, saçları dağının , eski kombi
nezonu zayıf kalçalarına yapışan 

bir kadın gördüm . Elinde bir de 
met saç , bunları aynanın önünde 
tarıyordu 

Kolları sivri iki zaviye teşkil et· 
nıişti. Gürültüyü duyunca alelacele 

10142 

Satlık Bağ yeri 

Yılanlı mezreasında Bay Z .'inin 
bağı civarında içinde kuyusu ., ., ıırıan 
onbir buçuk döniinı b•i'; yeı; , , ı 1 1 1 k 
tır. Almak isteyenler kız lis~si kaışi 
sinda Merhu111 Abdurrahman Alinin 
evinde bayan Nakiyeye ınür~c~at et
meleri ilan olunur. 

2 - 10 10161 

döndü ve brn göğsündeki çıkık ke 
:mikleri ve sörpmüş memelt•İ gör· 

düm. Yapma bir göğüs , dışarıda 
bu manzarayı gözler.len saklıyordu. 

Koca , k~rısına oıur dileyerek 
kapıları bpadı ve meyus bir tavır
la: " Yarabbi, ne budalalık, ne hay
vanlık ettim !... Öyle bir çam de· 
virdim ki karını , hiçbir zaman af
fetmiyecek!" dedi . 

Ona az kalsın, bu hiznıetir:den 

dolayı teşekkür edecektim . 
Hemen ertesi günü dostlaııma 

veda ettiğimi hiç şüphesiz tahmin 
edersiniz . 

Sinemasında Bu akşam 

İkinci bölüm 

Maktu harçlar 
Maktu harç alınacak işler 

Maide 9 - Umumi vekall'tname, umumi ibra. uıııumi makbuz, talı· 
kimııameleıle ölüme b ğlı tasarı uf sı·ııed ve mukaveleleri, ölünceye kadar 
bakma, kaydi hayatla irad bağlanın sı, tesis, aile vakıfları, evlad edinme, 
karı koca mal:arının idare~i. Jıılıt', taksim ve ıfraz ve bunlardan rübu ve 
bunların feshi h~kkında w lııınların tefrrruatına dair bütün sened, muka· 
vele ve kağıdlarJa~i beher imzadan ve lıır mahfaza içınde saklanarak de. 
- b I" ı h 1 ~111111etten ve noter tarafından resen yapılacak za. 
gerı e ıı o mıyan e ' 
hıt varakalardan maktu olarak iki yüz kuruş lıarç alınır. 

Husu~i vekaletnamelerden lıehtr inıza için altmış kuruş alınır. 
Pıotesto ve ihbarname harcı 

Madde 1 O _ Ticari sencdlerın vadesinde kabul ve öC:enmemcsi se. 

b bl · d d ı çekilecek prott'>lO ve ihbarın beher tanesinden maktu. e erın en o ayı 
an 80 kuruş harç alınır. 

Jiıb/ır; lıun 

Madtle 11 Yapılac~k er nevi t~blığ ve '~.tarların, tebliğ ve ihtarı 
. t f r'lecek nüshalar da dahıl olmak uıert! beherinden altmış 
ısteyen ara a ve ı 

kuıuş harç alınır. 
/IPjt•'T t s.lıl,• huın 

Madde 12 - Ticaret Kanunu hükmüne göre tüccar defterleri 

1 t d ·kından beher ddter başına: 
arının as ı 

1 ) '{üz sayfaya kadar . 
2 ) Yuz sayfadan yukarı beher ellı sayfa ve küsurundan 

3 ) Konşimentoların yazılmısında e~yanın her tonundan 
4 ) Kaptan ve tayfa Vt! amele defteri yazılmasından adam 

başına 

Harç alınır. 

sayfa. 

50 K. 
25 • 
2 • 

5 • 

(Sonu Var) 9583 

rı 
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Sayın- Türksözü gazetesi 
yazıişleri direktörlüğüne 

4-1-939 tarihli gazetenizde ve 
~on sayfanın ilk sütününda Karataş 
dalyanı rrıü~tecıı ve mült~zimi Ha 
mit Ş ıdi Dolar İmzalı yazıya karşı 
lık olan aşağırlaki yazımın aynı say 
fa ve sııluııuı.da )'• r bulnıasıııı son 
suz saygılarııııla dilerim. 

Gazde halkın lisanı 'e hakıka 
tin vasıtai bt:yanıdır. Şıı itibarla hak· 
sızlık vadısinde atıl~cak adımlara ga 

zetelerin subüt delili teşkil edemiye 
ceğini bilmek lazımdır. tlulandırmak 
istenilen efkarıumumiye kanaatlarını 
akli.elimden aldığı cihetle yersiz ve 
tesirsiz olan bu ilaııın asla degeri ol 
madığını tekrarlamak bile zaittir. 

Esasa gelince mukaveleden mü
tevellit ihtilafatın halli mercii malı 
kenıtler ol luğundan imza sahibine 
açlığım davanın sonunu beklemesini 
tavsiye eylerim. 

Karataşta mukim Hasan 
Sudi Karataş 

10164 
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Lise mezunu 
memur alınacak 

Bankamıza Lise mezunlarından EVIN17E: HER VAt,<IT 
imtihanla memur alınacaktır. 1 NEŞ'E VE ZEVl< GETİRİR lmtıhan 14- lkiııci kanun - 939 
da Bankamızın Mersin şubesinde 

icra edilecektir. Talip olanların Lise 
şahadetnamesi ile beraber 12 kanun 
1939 akşamına kadar Bankamıza 

müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Teşhir ~ e satış yeıı: 

Türkiye /şbankası 
Mersin şubesi 

Hükumet caddesinde Ömer Başeğmez ticarethanesi 

19163 1 2 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
G~celeri de vaki olac·k naıracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

13-156 10116 J\Jumara: 200 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistın, Se)!iin , Çin \C C;;vac an c1oıııud;ıı ı.'eo~ıU}~ nüc~~rse na

n.ırıa gcti•i :rn ın nLıldaı ._ l'2e \f ~du ' u ç;ıl;ıd;ıı Hl.ıl '' ilira ile 
)apıian ~.;ıım<nlardır . Her zn~.c gtıe r'rği~ırı lit naralı lttliplcıı vaıdrr. 
Mulılrlıf urs ve Lüıi.k.Lkl< ~ulu \t' ı-<~ctltt ·~tı1> indr s;lı'ır An,balaj-

larınd;kı A }bayrak - Mustafa Nezih çayı 
etıketi r.efastl \e halisiıetııı n le nııı alıdır. 

Adanada: Ali Riıa Ktl'eştkcı liceıı ıhnesı \C ı}ı cıns nıal salan 

bakkaliyelerde satılır. ı 

Umumi depolaır; ı~ıar.lul T~lmııcrıiı l''o. 14 ( Kıııukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü v«kıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

Orman Bölgesi baş mühendisliğinden: 
Adedi kilo cmsı Beher adet ve Tutarı Mevcut yerı 

6 
24 

152 
11 

193 

kilosunun mu
hammen bed

0

eli 

çamkereste 
• saban oku 

L. k. s. 
50 
40 

" mertekbaskı 16 

" • 16 

L. k. s. 

9 00 
9 60 

22 32 
1 76 

Yekün 9680 meşekömürü 3 290 40 

idare ambarı 

" " 
" . 
Belediye yavahanesi 

kömürpazarında Meh· 
met Soyarslanda 

~33 08 Yekun 

Yukarıda cins, ve mikdarı muhammen lıedel, ve mcvcudiyetlerı yazılı 
müsadere emvalı (193) parça muhtelif cins kereste, ve 968~ Kilo meşe 
kömürünün arttırma eksiltme kanununa tevfikan, 28-12-938 tarihin· 
den itibaren (15) onbeş gün miıddetle 11-1-938 gününe müsadif çar
şamba günü ;aat oiıaltıdan, oı.)edi)e kadar daiıı mızc!e ~atışı icra tdıle
ceğinden taliplerin şeraiti dairtmizde öğrtnmeleıi, ve }Ukarıda yazılı mu· 
hammen bedel tutarının °/0 de yedi l-uçul!u olan (25) yiı mi beş lira de
pozito akçalarının ihaırye 1 a~IHIJ'~ıc1;n }alıııln;;sı l~ı~n.u i iin ofunur. 

3-3 10154 

1 
1 

1 

9490 71 - 90 Telefon: 168 

~<UD.-fA Q.IQ.. · 

ı: 
} 

Dr. .er 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün m•~ayenehanesinde hastalarını kabule 
başldmıştır. 

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

Kızılay 

DOKTOR 
------------

İsmail Kemal Satır 

civarında İskan dairesi yanında 
Müslüm apartımanında 

1-fastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 12- 26 1004( 

------------------~-----~------~~~-----------

Adana Borsası Muameleleri 

----------
CiNSi 

PAMUK ve KOZA 

K l L O FIATI .:.:,_ __ . 
En az ı En çok 

K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo 
Koza ____ 

1 
_8,50 ~ 1- 8,95 ~ ~ 

Piyasa Piirlail • 33,50 1 36 --------ı 
Piyasa temizi-. --_________ , _____ ! ______ , --------· 

Klevland ---'---· -----· 36 1 42 

YAPAGI 
Hey az 1 -------------Siyah 

ÇIGIT 
---'-

-ı-- 1 
Y Y ·I . -ı-·.___ erli " emlik,~ 

., - "Tohumluk,, 4,12 1 5 

HUBUBAT 
Buğday- Kıbrıs____ , -- ! 

--.. --Yerli ----- 412 4,SO-
- ~-Mentane 
Arpa 
Fasulya -- ---- --
Yulaf ---l---

---·-----

l--=-.,,---------1----" Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek ·-=-------- - -Susam ı-

UN ----Dört yıldı1. Salih_ 

üç " " 
Dörl yıldız Doğruluk 

üç 
" Simit 

" Dört yıldız Cumhuriyet -------üç 
" " 

Simit " 
Liverpol Telgrafları 1 

7 
/ l / 

1938 
Pene Saneim 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

i---
Hazır ,_5_ ~l-'L::i'-"";_,__-------ı-__ 

ı--2-. -K-a-nu_n_V_____ 4 99 Rayişmark 

ı--=-M;__a-rt-'-;__c_......:..:a=·----ı-4-95 Fran~( Frans~) -3- 29 
ı------""----- ı--__ Sterlin (İngiliz) ---S ~ 
_H_i_n_d_ha_z_ır _____ 

1
_!_122_ _Dolaı:_(AİnCrlka) !251 68. 

Nevyork 8 41 Frank ( İsviçre ) 00 00 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

İktisat Vekaletinin 19-8-938 tarihli resnıi gaztl•de neşrettiği ymi 
bez iratları esasları dahilindP fabrikamızın imal etmekte olduğu kabut 
bezini aşağıdaki fia tla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi Tip Beher Beher 

No. Genişliği ·ı op m. Top Fi. 

Çıfçi bezi 2 90 36 729 
Adana 5 90 36 728 

1 Satı~larımız pqin ve fabııka lnlııı idır. '.lü lopl<n aşagı Hriltıı 

sıparişlcre )ÜLdc 2 zam yapılır. 

2 - Kahul edilen siparışler sıraya ılhal edilmek ~aıliyle göndcıı:ır. 

5 10051 

Adana Helediye Riyasetinden: 
1 - Buz nakline mahsus lıir adet buz naklıyc kamyonu açık eksilt

me suretile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli iki bin heş yüz liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 187,50 liradır ve bir gün evvel malsandığı

na yalırrlması lazımdır. 

4 - İhalesi ikinci Kanunun 16 ıncı pazarlı-si günü saat on beşle Be· 
lediye encümeninde yapılacaklır . 

5 - Şartnamesi Belediye yazı işleri Müdürlüğündedir istiyenler ora 

dan parasız alabilirler. 
6 -- Taliplerin ihale günü teminatlarile birlikte ınuayyea saatte Be

lediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
ı - 4 - 1 - ıo 10133 

Adana asliye ikinci 
kuk hakimliğinden: 

hu-1 

No: 76 
Adana kereste tabrikası muha

siplerinden Mehmet Sırrı oğlu Hay 
rinin Mardinde onbeş numaralı po 
li~ mrmuru Ali Ulvi kızı Nazmiye 
Oflaz aleyhine ikame eylediği bo 
şanma davasının yapılan duruşmasm 

da; davacı Hayri mahk~meye gel· 
memiş olduğundan muracaatlarma 
talıkine karar verilmiş isede bıı ker · 
re Nazmiye tecdiclen davanın ruye 
tini istemiş ve Hayri namına çıka· 
rılan davetiye bila tebliğ makhalli 
ikameti mechul bulunnuğundan ba 

hisle iade edilmiş ve müddei aley-

1 
ha Nazmiye ilanen tebliğini talep 
etmi~ olmakla ddvacı Hayriye ilaneıı 
tebliğat ifasına ve muhakemenin-le 

13-2 939 pazartesi saat 9 talikine 
karar verilmiş olduğundan mezkür 

gün ve saath mahkemeye gelmedi 

ği veya bir vekil göndermediği tak 

dirde muhakemrsine giyaben devanı 
olunacağı ilan olunur. 
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Umumi neşrıyat müdürü 

Mdcid Güçlt'.i. 
Adana Türksözü matbaa~ 

• 


