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Pariste Sancak meselesinin müzakerelerine başlandı T ro~ki şim~i . de j 
m.ksıkaya gıdıyor ı 

Fransa,ancakSancağa verilecek''Muhl 1 
tariyet,, mevzuu çerçevesi içinde ko 

nuşabileceğini bildirdi 
Fransanın Ankara Büyük Elçisi 
Paris : 22 ( Radyo ) - Türk -

Fransız müzakereleri bugün baş
lamıştır. 

Paris: 22 (Radyo) - Fransa
nın Ankara Büyük Elçisi Mösyö 
Ponso bu sabah Parise gelmiştir . 

Paris : 22 (Radyo ) - Havas 
ajansı bildiriyor : 

M. Ponso Pariste 
• 

Troçkı 

Oslo : 22 ( Radyo ) - Troçki· 
nın lsveçteki ikamet müddeti bit
miştir. 

Birkaç gün sonra Meksikaya ha 
reket edecektir. 

• 

KAMUTAYDA 
Dünkü celsede konuşulan başlıca 

banka sermayeleri idi mesele 

istihlak vergilerinde esaslı değişiklik
ler yapılacak 

Ankara : 22 (A.A. )- Kamutay 
dünkü toplantısında ölen ıki mebu 
sun hatıraları taziz edilmiş , Urfa 
mebJsu Ali Saıbin beraet ettığıne 
dair başvekalet tezkeresi okunmuş 
tur. 

Devlet şurasında açık bulunan 
azalığa sıhhat vekaleti ıçtımai yar
dım dairesı reisi Faruk uluğ seçil 
mıştır. Posta telgraf ve telefon ida· 
resı teşkılal ve vazifelerine dair ka
nun layıha.ile subay ve askeri me-

murların tekaüdü için rütbe ve sa
natlarına göre tayin olunan yaşları 
bildıren kanunda bazı değişiklikler 
yapılmasını gözeten ve Sümerbank 
sermayesine ilave edilmiş olan 42 
milyon liraya 3,500,000 lira daha 
ilavesine dair kanun layihaları kabul 
edılmıştir. 

Dün Fransa-Türkiye arasında 
Hariciye Vekaletinde yapılan top
lantıda Türk tezi bir daha tekrar 
olunmuştur. Türkler bu tezle San- lnöııü ve J'oflSO 

cağın İstiklalini İstemektedirler. Fransa ise böyle bir teklifin müzakeresine 
asla girişemiyeceğini ve ancak Muhtariyet mevzuunda müzakere ve anlaş
maya devam edebileceğini izhar etmiştir . 

ispanya Revoltu 

Maliye •ekili bugün meclis mü
zakerelerinde sorulan süale cevaben 
istihlak vergileri kanununda esaslı 
değışiklikler yapılacağını ve bu arada 
sanayi müesseselerinin elektrik is· 
tihlak ve petrol istihlak resimlerinde 
de esaslı indirmeler yapılacağım söy
lemiştir. 

Müzakerelere bugün yine devam olunacaktır . 

Gırnata ve Endlüste 
çarpışmalar oldu 

kanlı 

Halep : 22 ( Hususi ) - Hataydaki Türklerin mübadele suretile dileklerinin yerine getirilmesi şayialan 
dolaşmaktadır . ----···-·----

Hama : 22 ( Hususi ) - Sancakta muhtelif unsurların arasını açmak ve bunları birbirine düşürmek siyası::ti 
devam etmektedir. Bir çok fikri bozuk adamlara hükumet tarafından silao verilmektedır . Polis kadrosundaki 
boşluklara Alevilerden Polisler tayin edilmektedir . Bu hareketin , Türklerle yekvücut halde giden Alevilerle 
arasını açmağa matuf olduğu pek aşikardır . 

Sansabastian şehri hareketi arzdan harap 
oldu şehirde açlık var 

Türk dostluğunu kabul eden Alevi ekseriyeti bu manevralara lakaydane bakmaktadır . 

Bulgaristan italyaya 
kur yapıyor 

İngiltere ve Fransa İtalyanın Habeş 
futuhatını tanıyacaklar mı ? 

------·------
Londra: 22 [Radyo] - Fransa 

ve lngiltert" Adis Ababadalci sefa 
rethanelerini lağv edecektir. Yalnız 
genel konsolosluk bırakacaklar
dır. 

Fransa ve lngiltere, son ve 
kat:i _olan bu kararlarını dün ltalya 
harıcıye nazaretine bildirmişlerdir. 

derdiği bir tebliğde, Fransanın 
Adis Ababadaki sefarethane~inı 
genel konşolusluk haline koyduğu· 
nu b,ldirmiş~ir. 

Roma: 22 [ Radyo ] Frans-ı 

lltJllHM 
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Sancak meselesinde 
Fransanın son cevabı 

Madrit : 22 [ Radyo ] - San 

Sabastian'da hareketi arz 

ve şehrin yarısı yıkılmıştır. 
baş göstermiştir. 

Lizbon : 22 [Radyo] 

olmuş 

Açlık 

Gene-

Kuvvet ve emrivakilerin politika 
ahlakı halini aldığı bir zamanda Tür
kiyen;n, ha}atile alakadar bir mese
lede gösterdiği hüsnCniyet karşısın

[bd)ün gelen radyo haber'eri , da Fransız diplomasisinin dü~düğü 
Sancak meselesin'n Tüıkiye dalalet ve uzağı görmek hüsusLndaki 

ile Fransa arnsında Pariste konuşul- aczi hakikaten şaşılacak bir şeydir. 
mağa başladığını bildirdi · Antakya ve fskenderun büyük bir 

Diğer taraftan " Havas ajansı ,, T· k k ı b J d 
ilk toplantıda Fransanın Türkiye ile 'ı ur a a a ığ.nın otur uğu ve ana-

vata" olan Türkiyeden herh~ngi bir 
ancak , San ağa verilecek " muhta- sebeble kopmus, duygusile, kiiltürile, 
riyet ., mevzuu çerçevesi içinde ko-

tarihile öz bir Türk toprağıdır. · uriye 
nuşab leceğini ihsas ettiğ nı haber ile en küçük bır aliikası bıle ,·oktur. 
verdı . , 

B h b k d h. b' t Her zaman söylediğimiz gibi San· u a er · arşısın a ıç ır sure • . . . • . 
le hayret etmedik . Bu , Sancak me- •. ~ak Turklennın ~ıllı arzularını tatmı~ 

1 · t k d ,,. .. d b . ıçın onlara venlebılecek asgari avantaı se esın n oraya on u6 u gun en en . . . . E • . .. 
ileri süıdDğü tezdir ıstıklaldır. ğer Turkıye bugun, San-

ral F ranko kıtal arı Endlüste üç 
mevkii işğal etmişlerdir. 

Cebelüttarik : 22 [ Radyo ] -
Asi kuvvetler Gırnatada püskür 
tülmüşlerdir. Dünkü çarpışmalarda 

asi kuvvetlerden 500 hükumetçi. 
lerden 150 kişinin öldüğü tahmin 
edilmektedir. 

Madrit : 22 [ Radyo ]- Asiler 
işğal ettikleri iki mevkiden çıkaı ıl
mışlardır. Hükı'.imetçiler zayi ettik
leri üç muvkii daha ele geçirmiş· 
lerdir. 

Londra: 22 [Radyo] - Ademi 
müdahale komitesi bugün öğleden 
sonra bir toplantı yapacaktır. 

Bu toplantı, ispanya hadiseleri
nin dönüm noktasını teşkil edecek· 
tir. 

F elaketzedelerimize üni
versitelilerimizin yar

dımları 

Adanamızın geçirdiği felaket 
Üniversite muhitinde derin bir te · 
essür uyandırmıştır, ellerindPfl ge· 
len yardımı yapmağa amade olan 
gençler gurup gurup yardım teşki
latı kurmuşlardır. Edebiyat fakül· 
tesi talebesi ilk parti olmak üzere 
150 lira toplamışlar ve şehrimiz 

belediyesine göndermişlerdir. 

Diğer fakültelerin yardımları da 
bugünlerde gelecektir. 

Almanya 
isteğini yorulmadan 

elde edecektir 
Berlin : 22 ( Radyo ) - Haliha

zırdaki Alman topraklarında Alman 
milletini beslemek imkansızdır. 

Almanya, müstemlekelerini isti
yecektir. Ve bu isteğini yorulmadan 
elde edecek kuvvete sahip bulun 
maktadır. 

Londra : 22 [ Rad .o]- Bulga. 
ristan, Adis Ababada bir Bulgar 
konsolosluğu ihdası için Kont Ciya
noya bir teklif yapmışlardır. 

ve fngilterenin Adis Ababadaki se· 
firliklerini genel konsolosluk haline 
getirmeleri burada büyük bir mem 
nuniyetle karşılanmıştır, lngiltere ve 
Fransa tarafınd~n Habeşistan üze
rindeki ltalayan hakimiyetinin t2nın· 
ması şeklinde telakki tdilmektedir. 

y 1 b . · t · F cak üzerindekı tarihi , örfi , bir tek 
a nı1 ızı şaşır an şey ran~ız k 1. ·ı .. 

d . 1 · · • b k d • b" e ıme ı e mıllı hazlarından vuge· 
ıp omasısının u a ar meşru ır . S . . 
. . . çıyorsa ve eğer ancak Tiırklen böy· 

Adanadaki felakett ... n sonra : Karıkatürden: 

r~ ~İya>İ mahafili. bu hare. 
!..etin, Bıılgaristanın ltaı;aya karşı 
olan hulı'.ilunu resmen isbat ettiğini 
kayıt etmektedirler. 

Bulgaristanın buna mukabil 
ltalyadan bazı taleplerde buluna
cağı ve her cepheden ltalyaya sa
dakat göstereceğini vaad edeceği 
ve bu hususta tlulgar hariciyesite 
arasında temaslar yapılmakta ol. 
duğu ilave edilmektedir. 

Nevyork : 22 [Radyo] - Ame
rika Adis Ababaya bir mümessil 
gönderecektir. Fakat bu, ltalyanın 
Habeşistan fütuhatını kabul demek 

Bununla beraber f ngiliz Fransız 
ve lıalyan münasebatının normal 
bir şekil alması için bu devletler 
tarafından Habeşistan fütuhatının 
resmen tanıması lazım geldiği fıkri 
mevcuttur. 

r-------"11 
içeride : 

Bayram yapmadım 
Kıi11uırn1t /Jnz/;ır 

dava karşısıı.da gos erdığı ısrar ve Je bır feragata rnı oluyorsa, bu. Tür· ı 
suples noksanlığıdır . Fransa ' A~- kiyen n bü} Uk bir sadak atla bağlı 
!~ky ve .Is>. enderuna . venlecek bır ı aldığı su Jı davasına hürmetinden 

ınuhtanyet ,, den bah,ed.yor . başka bir 'ef değildir . 
Bız bu muhtariyetin ne olduğunu s~ncak' Türktilr . Bunda 

14 ocneJ,k bır tecrubedcn soma pek binat 
Fransanın bile ŞÜJohesi yoktur . Tür
kiye, kendısiııden uzak kalmış ı.u 
yur p rçaoıııdaki ırkdaşl,ırının mu· 
kadderau üzcrone t tremege mecbur· 
dur . 

iy.~ a~lamışızdır. Bugün h.ıla Hatay 
1 ıırkıerıııııı maruz kaldıgı tazyikın 
ne feci bır surette devam ettıği göz 
onünde duruyor. 

Fılhakıka Ankara itılafnamı-sile 
Sancaıra ·· Muhtariyet ., adı altında 
venlecek bir ıdare şeklı kabul etmiş
lik. Hır turafton, o vakıt ıçiı.de bu-

Buradaki kardeşlerimizi h~rhangi 
bir devletin koloni politikasına kur
ban vcrmege kat'ıyeıı razı olamayız. 

Eger genç komşumuz Surıye tat· 
min edılmek isteniyorsa ona kendı 

hakları olan topraklarını iade etmek 
lazımdır . 

. ..... 

' d_eğil~ir. Ve bu hususun yanlış tef. 
sır edılmemesi için hükumet, !tal· 
y~n hariciyesine bunu açıkça bil· 
dırınişlir. 

Hayatımda ne zan1an 
fırsatı kaçırdım 

Çt'vıreıı . Hamdi ..Jkı>n/i 

lundu6umUz zaman şartlan düşünü
lecek ve dı;:er taraıtan on dort sene 
ne Zdr!ındd Fransa tarafınd.,n Anka
ra itilafnamesinin nasıl tatbik edildi
ğini gormüş olmamız dd hesaba ka
tılacak olursa bu •· Muhtariyet ,, e 
karşı Türkiyenin duyduğu itimatsızlık 
pekala ve açık surette anlaşılır. 

Sonra, Fransa mudhedelerin za-

1 
man şart ve icaplarile nasıl hüküm
den düşdü lerıııi daha çok yakın 

zamanlarda ve çok acı bir şeki.de 

Fransanın bu hakikatları görüp 
anhyacağından henüz ümidimizi kes
miş degiliz . 

Türk - Fransız dostluğunun ya
kın şarktaki ehemmiyetine çek inan
dığımız içindir ki, Fransanın, bu bü· 
yük davasında Türkiyen:n hakkını 
teslim edeceğini de kuvvetle sanıya-

. Paris: 22 [Radyo) - Fransız 
.. hüküıııeti R~ma.daki sefiri!le gön" 1 -. ' ....... - . ~- !!"~~µ,tür. 

- Göreubin yine bize Kızılayı yardımcı gönderecekler. 
Ya kımı glindl'rJınler ? 

- & naii./ıeıı~lerikı karma /Uire/t l. 



Sehlfe 2 Türlcsözii 

Ankaradan: 

Bayram yapmadım 

Masamın başındayım . . Kafam 
avuçlarımın içinde .. Yanıbaşımdaki 
yatak odasında karım hasta çocu. 
ğumu uyutmağa çalışıyor .. Saat 2 . 

Dört duvarın içinde ne vakıt 
kalsam bir ağlamak gelir içimden. 

Burnumun direği sızlıyor .. Göz
lerime yaş geldiğini hissediyorum . 
Biraz sonra elektrik karıncalanıyor. 

Burnumda, bol yıldızlı, ay ışıklı 
ge cclerin, portakal , çiçek bahçele
rinin üstünden aşıp gelen Hanımeli 
Menekşe Nergis kokuları. 

Kulaklarımda pamuk ayıklayan
ların, evlerin alt katlarmdan geceye 
yayılan deblek ve türkü sesleri ... 
Ömer türküsü .... Yanık sesler uzak· 
!aşıyor, yaklaşıyor. 

Biran içinde, şimdi Seyhanın sü
rüp getirdiği kızıl çamurlar altında 
kalan duvarları sarmaşık örgülü bah
çemizde, asmanın altında , hasır san. 
dalyamda kamış somururken görü
yorum kendimi ... 

Yine Ankaradaki odamdayım. 
Adanayı sel basmış, evler yıkıl- 1 

mış ... Çoluk çocuk ölmüş ... Kardeş
lerim çığmızrak açıktalar mış ... 

Gazetelerden okuyorum bunları. 
Bu arife gecesi .. Bayram ya

pacakların gecesi ... Saat (4) e gel
miş .. Hasta çocuğumun sesi durdu .. 
Karım uyumuş .. Mahallemizdeki çeş
menin önünden karanlıkların içinden 
yalnız bir serhoş iniltisi geliyor . . 

* 
Bayram sabahı .. 
Biz bayram yapmıyoruz . . . Ka· 

rıma : 

Kamuran Bozkır : 

zırhlı otomobillerle kardeşlerim çiğ
nenirken bayram .. Ne hakla ? 

Ben bayram yapamam .. Bayram 
yapmayanlara ben de katıldım .. Bay 
ram yapmadım . 

• 
Adana bir tabiat hücumuna uğ

radı . . Evet ! 
Biz bu hücum karşısında elimiz 

kolumuz bağlı kaldık .. Evet ! 
Medeni insan tabiata gem vura

bilen insan demektir . Tabiatın hü
cumlarına bu çağda bile karşı ko
yamıyarak eli kolu bağlı kalmak , 

bir_ anda bugünkü insanın manasını 1 

tarıhten siler süpürür .. Tıpkı Ada. 
nanın bir kısmını bir çok insanları 
köyleri hayvanları bir anda silip 
süpüren Seyhan gibi . .. 

* 
Peyami Safanın bir ya!lsını oku 

durn .. insandan insana gelen zulmün 
tabiattan insana gelen zulümden be
ter" olduğunu yazıyor . j 

Evet , bu pek doğru .. Bugünün ı 
çocukları esasen bu zulümle çar· 1 
pışmağa karar vermiş bir nesildir. j 

.. Fakat tabiattan İnsana gelen zu- I 
lum karşısında da müsamaha gös
teremeyiz. Bugünün adamı ayni za- 1 

manda tabiatın zulümlerile çarpışan 1 

adamdır. 

Devrimiz makina devridir .. lnsa 
nın Alla hına daha çok benzediği bir 

1 

çağda bulunuyoruz ... 

Tabiata k~rşı da İnsandan insana 
gelen zulümlerin doğurduğu bir hınç, 
hatta ondan daha büyük bir hınçla 
karşı gelemezsek kürrenin üstü de il 

bir gün ne zalim ne de mazlum ka-
lır. J 

• 
( Antakya ) ve ( lnkenderun )da 

( insandan insana gelen zulme karşı 
kendine yakışan bir vekarla alaka 
gösteren el koyan Atatürk memle· 

Yeni posta idaresi 
kanunu 

Yıl başından itibaren tat
bika geçiyor 

Posta Telgraf ve telefon idare
sinin yeni kanunu yılbaşından itiba
ren tatbika başlanılacaktır . 

Yeni kanuna göre , merkez vila
yetlerde yüksek maaşlı memurlar 
arasında bazı tayin ve nakillere lü
zum vardır . Bu hususta hazırlanan 
kararname yüksek tasdika arzolun· 
mak üz re Başvekalete sunulmuştur. 

Yeni kanunla, asli maaşı 40 lira 
dan aşağı olan ve sicilleri lekesiz 
bulunan memurlar birer derece terfi 
ettirilmiş , yüksek tahsil görmüş 

gazete memurlarından bir kısmı yük
sek mevkilere geçirilmiş , bir kısmı 
da tahsilleriui ikmal etmeleri için 
Avrupaya gönderilmiştir . 

Gene yeni kanunla 13 başmü · 

dürlük , 62 vilayet müdürlüğü , ka
zalarla köylerde de gazete şeflikleri 
ihdas olunmaktadır . 

Maarifte terfiler 

Şehrimiz erkek muallim mektebi 
ruhiyat muallimi Akifin maaşı 45 
ten elli beşe , erkek lisesi orta kı
sım riyaziye öğ~elmeni Ragıbın maa
şı 45 ten elli beşe , erkek muallim 
mektebi tabiiye muallimi Fevzinin 
maaşı 45 ten elli beşe yükseltilmiş. 
tir . 

Piyanko listeleri 

- Haydi çabuk ol Jüli , bilirsin 
bayram sabahı , karanlıkia giyinir 
çocuklar .. Daha alaca karanlıkta ... 
Haydi çabuk ol ! Şimdi ev sahibinin 
kızları, mahalle çocukları, göğüsle
rinde fiyonkaları , beyaz yakaları , 
saçları tertemiz taranmış pırıl pırıl 
yeni ayakkabılarının kaymamasına 

çalışarak şimdi kapımıza dayanırlar. 
Haydı çabuk, şekerimiz de yok .. 
Karım , bari pantolonunu ütüle

yeyim diyor .. Hayır diyorum .. Saka· 
lım bir hayli uzun .. Sabah rnbah ev 
den kaçıyoruz .... 

1 
keti ( Tabiattan insana gelen ) zul 
me karşı da yumruğunu kaldırmış 
bulunuyor . 

Şehrimiz hayır kurumları men
faatine çekilen büyük eşya piyanko · 
sunun kazanan numaraları gösteren 
cedveller tabedilmiştir . Bugünden 
itibaren halka ve bayilere dağıtıla

caktır . 

* 
Çıplak çocuklar , evsiz barksız 

suların çamurların ortasında kardeş

lerim ağlaşırken bayram ... Ne hakla? 
1 

lskenderun Antakya sokaklarında · 

Seyhan havalisinde yapılacak ka
nalizasyon müjdesini gazetelerde o
kudum. 

Planı çizildikten sonra mutlak 
başarılmış olan her işimiz gibi onun 
da başarıl ı ııasını Adanamızın kur
tuhışunu bekliyoruz Atatürk diya
rında ... 

Hayaller kulesinin esrarı 
Dünyada hiç bir şeyin birbirinden ayı
ramadığı iki aşıkı ölüm de ayıramıyor 

Hindistandaki meşhur Tac Ma
hol sarayı büyük bir tarihi eser ol
duğu kadar büyük bir efsanenin de 
sahnesidir. 

Orası hem büyük bir aşkın sa-. 
rayı olmuştur, hem de ·ahın kansı
nın türbesi. 

Efsaneye göre, Cihan Şah, Tac
mahal'i yaptırdıktan sonra, ilk gece 
orada büyük bir mehtap alemi ter
tip ediyor. Şah Cihanın karısı Su!· 
tan Mümtazi mahal şerefine verdiği 
ziyafetten sonra gece yarısına kadar 
şarkı söylenerek, çalğı çalınarak va
kıt geçiriliyor. 

çıkılmaktadır. Şahla Sultan, kuleye 
çıkıyorlar ve mehtabı seyretmeğe 
başlıyorlar. Burada ikisi yanyana 
bütün dünyadan uzak ve asude bir 
halde satranç oynuyorlar. 

Eğer yanlarına kendilerinden 
başka ve içlerinden birine aşık bi
risi gelirse bu kulede duramıyacak 

ve ayağı kayarak aşağı yuvarlana
caktır. 

Şah ve Su! an, kulenin bu tılı . 
sımma inanarak burada mesut bir 
hayat geçiriyorlar. 

1 s· k.. 1 .. 
ı ır oyu 
1 

Değirmen taşı c.ltın-
da ezildi 

Dörtyolun. başlamış köyünden 
Mehmet oğlu Avni isminde birisi 
değirmende buğday öğütmekte 

iken, değirmen taşı kırılmış ve altın · 

da kalmıştır. 

Köylüler tarafından taşın altın· 

dan güç halle kurtarılan Avni an
ı cak beş saat yaşaya bilmiştir. 

1 Şehrimiz ilk okul talebele 
rıne İzmirli talebelerin 

telgrafları 

lzınir Karşıyaka ilk okulu tale
bele• i seylap felaketi dolayısile A· 
dan~ ilk okul talebelerine bir taziye 
telgrafı göndermişler ve şehrimiz 

talebeleri de bu telgrafa karşılık 
vermişler • lir . 

Adliyede tayin 

Adana hakim muavinliğine 

azzez tayin edilmiştir . 
Mu-

Şehrimiz Maarrif Cemiyetinin çalışmaları 

Açılan Talebe yurdu Adana mızın 
bir eserdir kabartacak 

•• v •• •• 

gogsunu 

Son kadronun çahşmaları 

Adana Türk Maarif Cemiyetinin 
orta okul ve liselerde okuyan fakir 
ve çalışkan çocuklar için açtığı ta· 
lehe yurdu, sayılı hayır ocaklarımız. 
dan birisi haline gelmiştir . 

) eni açılmış olmakla beraber 
işin çek ciddi tutulması yüzünden 
yurdun hemen bütün eksikleri ta
mamlanmış gibidir . ilk görüşte ya
tılı bir yer olduğu aıılaşılan bina , 
tertemiz ve bütün eşyası yerli ye
rindedir. 

Bu ~ün bu hayır ocağında 32 
talebe barınmaktadır . Cemiyet bu 
talebelerin bina içindeki her türlü 
ihtiyaçlarını temin ettikten ba~ka gü-

ıstihlak resminden 1 

muaf tutulan müesseseler 

Elektrik ve hava ğazı sarf eden
lerden alınacak istihlak vergisini 
gösteren kanunda bazı değişiklik 
yapılacaktır. 

Yeni layıhaya göre menafii 
umumiyeye hadim müesseselerle 
hususi idare, belediyeler, hastaneler 
ve mektep gibi müesseselerde ve 
nüfusu 85000 den aşağı olan kasa
balarda elektrik sarfiyatı istihlak 
resminden istisna edilecektir . 

Devlet serınayesi müesse-
seler damga resmi 1 

verecek mi? 

Devlet sermayesi ile teşekkül 
eden bankaların hükumetle muhabe- 1 

ratında damga resmi ödeyip ödemi
yecekleri hakkında tedkikat yapıl· 
mış ve divanı muhasebatın da mev
cut ihtilaf maliye vekaletince noktai 
nazarı sorulmuştur . Yakı.ıda bir ka · ı 
rar verilecektir . 

zel bir lokantada üç öyün karınları 
nı doyuruyor , Mulıtaç olanlara ça
maşır ve ayakkabı vermektedir. Ki· 
lapların çoğunu almıştır . 

Talebe yurdunu idare eden öğ
retmen, tıpkı yatılı okullarda oldu· 
ğu gibi, nöbetçi öğretmeni vazifesi
ni de gördüğünden çocukların her 
hareketi ve mütaleaları onun neza
reti altında cereyan etmektedir. Se 
ne samında alınacak netice şimdi· 

den belli gibidir . 
Bu hayır ocağını çalışırken gör

dükten sonra göğsümüzü kabarta
rak " yaşasın hayır sahipleri " de
mekten kendimizi alamıyoruz . 

Hususi idarelerin yıl 
büdçeleri 

Dahiliye Vekaleti, hususi idare
lerin 1937 mali yılı itibarile hazırlı
yacakları budcelerin tanzim şekli 
hakkında vilayetlere bir tamim yap

mıştır. 

Zabıtada: 

Kadına sarkıntılık 

Kasapbekir mahallesinde oturan 
arabacı kasını adında birisi döşeme 
mahallesinde oturan Sıddika adın
daki kadına sarkıntılık ettiği iddia 
ve şikayet olunduğundan suçlu hak
kında kanuni muamele yapılmıştır. 

Sopa ile yara\ '\dı 
Ali oğlu Fethi isminde birisile 

Raif oğlu Mehmet adında biri ara
sında odun yüzünden kavga çıkarak 
neticede Fethi Raifi sopa ile sekiz 
gün sonra tpkrar muayenesini icap 
ettirecek derecede doğmüştür. 

Alman- Japon anlaşması 
ve Çin meselesi 

Son zanıanlarda Almanya ile Japonya arasında 
imzalanmış olan ideolojik ittifak ve bir kaç gün 
önce Çinde birdenbire patlak vermiş olan umul
madık isyan, İspanya hadiselerini takip eden kafi 
derecede yorulmnş gözleri artan bir dikkatle ya-

kın şarka çevirtecek mahiyettedir. 

-······----
Alman - Japon anlaşmasının 

sırrını Çinde aramak lazımdır. Ber
linde imzalanmıs olan paktın metni 
dikkatle okununca bu diplomatik 
vesikanın tamamiyle ideolojik mahi· 
yetteki karakterinden hayrete düş. 

ll'emeye imkan yoktur. Zevahire ba
kılırsa, bu anlaşma Sovyetler birli· 

Yazan R. 

söylemiştir : 
" Tokyo ile Berlin arasındaki uz

laşmanın en önde Rusyayı istihdaf 
etriğine lngilterede kimse inanmiyor. 
Bilakis, bu anlaşmanın lngiltereye 
karşı olduğu kanaati beslenmekte
dir. 11 

Gece yarısından sonra şah Ci
hanla Sultan Mümtazi Mahal sarayın 
şark şimalindeki kulesine çekiliyor
lar. Burası bütün civa· a hakim yük
sek t.ir yerdir ve Şah Su! tanla be
raber " Hayaller kulesi ,, adını ver
diği bu kulede yatıp kalkmak isti
yor. 

Kulenin böyle bir tılısımı olup 
olmadığı belli değildir. Yalnız, bu
nu akla getirecek bir hadise geçen
lerde olmuştur. ,----------·---, ğine karşı yapılmıştır. Tuhafı şurası 

İngilterenin, son üç ay esnasında 
Çine karşı aldığı durum, bu protes
toların sebebini açıkça icah etmek
tedir. 

Kuleye, mermer mordivenlerle '" 

Hindistanın yüksek ailelerinden 
birine mensup bir genç kız, bir akc 
şanı aşıkile Tacmahal sarayının bu 
" Hayaller kulesinde ,, buluşmak 
üzere sözleşiyor. · 

O gece de efsanenin anlattığı 

'....:~illi~~ ·,.,,w--iö--

I Türk gençleri! ki, şu son günlerde en şiddetli re
aksiyonlar Londrada belirmiştir. 

Times gazetesi bu münasebetle 
şöyle demiştir : 

Türkkuşu Adana şubesi 
açılıyor . Kayıd başladı . 

1 Koş hemen kaydol . 
" Hırsızlar arasında karşılıklı bir 

1 hayranlık var ,. Nev· York Timesin 
- l.ondra muhabiri Allg'Jr ~ar; 

Daha gP.çen senenin sonunda, 
Londra hükumeti , Uzak Şark siya· 
setini tadil etmek lüzumunu hisset
mişti . Bütün ananevi piyasalarda 

ll'!gilte·re Japonyanrn pek ~iddetli bır 
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Ceyhanın üstüne 
bir köprü kurmalı 

Halkın hayatını ip
tidai sallara ema· 
netteı1 kurtamalı 

Ceyhan : 22 [Hususi]- Ceyhan 
ırmağı üzerinde bir köprü mevcut 
olmadığından halk ancak telle işli
yen kayıklarla gelüp geçmekte idi. 
Bu kayıkların her an ve zaman dev
rilmek ve batmak tehlikesi olduğu 
halde halkımız bizarur ve korka 
korka işletmektedir. 

Irmak üzerine bir köprünün ya
pılacağı şayiası senelerdenberi halk 
ağzında dolaşmakta isede şimdiye 
kadar bir türlü aslı çıkmamıştır. 

Bu günlerde köprünün yapıla
cağı yer tesbit edilmiş ve bu me
sele ilçe kongresinde de görü~ ül · 
müştür. 

Bu köprünün yapılması işi çok 
mühim ve mübrem olduğnndan 
ilçe kt>ngresinde, yüksek kademe
lerde görülmesi münasip görülmüş-

, tür. 

Ceyhan : 22 [Hususi]- Ceyhan 
Cumhuriyet Halk paristi himaye
sinde bir temsil, bir köycülük kolu 
ile Kitapsaray açılacağı haberi 
Ceyhan gençlerini ve halkını cid
den sevindirmiştir. 

Zaten temsil kolu ile kitapsa. 
ray evvelden mevcut olup yalınız 
Köycülük kolu yoktu. Bu kol da 
yakında açılacak ve gençler köylerl' 
gidip temsiller ve konferanslar ve 
rerek koylü ile yakından temasda 
bulunacaklardır. 

Bu işler üzı-rinde parti başkanı 
çalışacaktır 

rekabetine maruz bulunuyordıı . ln
gilterenin Çindeki siyasetini " açık 
kapı ., yı muhafaza etmek lüzumuna 
istinad ediyordu . Fakat Mançuri 
misali de bize gösterir ki bu kapı , 
Tokyonun nufuzu altına giren her 
maııtıkada sımsıkı kapanmaktadır. 
Böylece İngilterenin Mançukodaki 
envestismanları yekunu 1 sonkanun 
1931 den 1 sonkanun 1937 ya ka
dar 330 milyon yenden 18 milyon 
yene düşmüştür. Nefsi Çin de, Tok
yo, şimali Çinde kaçakçılığa müza· 
haret yoluyla, Nankin hükumeti ha 
zinesinin membalarını tahdid etmek 
\ aresini buluyordu . Bütün bu hal 
ve şartlar lngilteren!n menfaı:tl .. rine.._~j=ıll 
Jokunuyor<lu . Londra, Japon mili
terlerinin şimali Çin · şlerine karışma· 
!arını Tokyoda protesto etmekle, 
kendi m~şru menfaatlerini müdafaa 

ediyordu . 
" Açık pazar " laıda lngilte~e

nin mÜc'idele etmek mecburiyetın
de kaldı.Şı Japon rekabeti elini biz· 
zat lngiliz sömürgelerine kadar 
uzatmıştır. Hidistanda Japonya, 
dokuma ihracatı hususunda birinci 

mevkii lngiltereden almıştır. 
Avusturalyada Japon mallarının 

sürümü endişe verici bir hal almış
tır. Malczya'da Japonya, birçok iş. 
!eri İngiliz müteşebbislerinin el'ııı,..,,._ ,,.. 
deıı almaya muvaffak olınuşt~r. 
Şimalde Japon tüccar ve diplomat. 
lan Siyam'da nüfuzlarını arttırınak 
tadırlar, ve bu nüfuz arttıkça Lon-
dra amirliği imparatorluğun hayati 
menfaatlerinin tehlikeye düştüğünü 
hissetmektedir. 

Diğer taraftan Japon deniz 
mahfilleri daima Japonyanın cenuba 
doğru genişlemesi Jüzuınundarı 
bahsetmektedirler. Bu genişlenı" 
ancak Felemenk sömürgelerinin Zil· 

rarına olarak vücude gelehir. 
Halbuki bu sömürgeler İngilte

reye ehemmiyetli miktarda petrol 
vermektedirler, bu itiLarla Britanya J 
irnpar;ı lorluğunun n ,üdafan>ı Fele· 

·- ~· l'rlsi 'ı!ettroı:·0/ .aııııwc·~. 



23 Kanunuevvel 1936 

Hayatımda ne zaman 
fırsatı kaçırdım ? 

Çeviren ; Hamdi Akverdi 

\,. 

Gece yarısından sonra, apart- Şimdi işin " Niçin ,, ini aramı-
~ manı sükfü kaplayınca, oyun için f yalım. Eski lngiliz romanlarında ol· 
masamın önüne oturdum . Tek ba- duğu gibi, on yıl birden atlayalım: 
şıma, her türlü oyunu oynarım. Böy· Genç bir muh-:ırrir olarak, P.a-
lece, uzun yıllar, nihayet siyah ( ve- riste gayet müreffeh yaşıyordum. 
zir ) beyaz gömleği ile rüyama gi- Cebimde bir altın liram olunca be· 
rinceye kadar kendi kendime sat· nim için en büyük bayramdı 1 bu 
ranç oynadım . Beyaz gömlekli ka- · bayramlardan birinde, " Sen ,, neh
ra ( vezir ) parmağım kaldırdı ve be- rinin rıhtımlarında, eski kitapları 
ni lanetledi .. Sıçrayarak uyandım ka11ştırarak dolaşıyordum. Ne hazi 
ve bir. daha satranç oynamaya töv- neler 1 Unutulmuş muharrirlerin toz. 

Türk sözü 

İngilterenin Kahire sefareti 
::. - Kahire : 22 [ Radyo ]- Mısırdaki ali komiserlik yerine elçilik tesis 
edilmiştir. 

İtalyada barınaklar yapılacak 
Roma : 22 [ Radyo ]- Dün akşam Romada kralın bir emri neşre· 

dildi. Bundan sonra ev yapanların hava hücumlarına karşı birer barınak 
ilave etmesi emir ediliyor. 

İki milyon teberru 
Lonı:lra: 22 ( Radyo) - Lord Vefild son defa olarak 

işsizlere yardım için iki milyon lira daha t.!berru etmiştir. 
fekirlere ve 

be ettım · Ju eserleri, kıymetli kağıt demetleri, 
Damayla, çaprazvari kelimele- eşi az bulunur kitaplar koyun ko- 1 

rin halli ile, briçle de alakayı kes yuna .. insanın şansı varsa, bu köhne 1 
Celal Bay ar İstan bula 

gitti 
Çindeki • 

ıs yan 
tim . Onları pek çuk sevdim, ama kağıt ummanı içinde ne inciler avla. 
sonunda nefret etmeğe başladım ; yabilir. Benim şansım oldu : Jşpor· 
hiç bir tesiri haiz değiller, sadece talardan birinin içinde, Restif de la 
zamanı öldürüyorlar, halbuki ben- Bretome'nin Bient tarafından ya-
liğimizi öldürmeleri lazımdır ve yüz· pılmış gravürlerle süslü sekiz ciltlik 
lercesini bilirim ve, bildiklerim ca- en ala orijinal tabını buldum. Hari-
nımı sıkmaya başlayınca yenilerini kulade bir şey .. Ve, işin fark1aıda 

Ankara : 22 ( Radyo ) - İkti
sat vekili Celal Bayar dün lstanbu
Ja hareket etmiştir. 

Hükumet kuvvetleri asi
leri tayyarelerle bombar

dıman ediyor 

icad ederim . olmıyan satıcı benden bu sekiz cil- 1 

Daha dün, yeni bir oyun keşfet· de mukabil sadece bir kaç frank 

İstanbul : 22 ( Radyo )- Celal 
1 Bayar bu sabah şehrimize gelmişle· 

ve garde vali ve hükumet erkanı ta
rafından karşılanmışlardır. 

Nankin : 22 ( Radyo ) - Hü- 1 

kıimet kuvvetleri Çiyan - Koya 
doğru yürümektedirler. 

tim ve hatta adını hile koydum .. Gü istiyordu. Kendimle uzun boylu mü· 
zel bir isim : " Ne zaman fırsatı ka-

d ? 
cadele ettim fakat, yanımdaki pa· 

çır ım . " b d l ranm ir santimin en o sun a,.rıl 
Bu, kolay ve pek eğlenceli bir 

mıya gönlüm razı olmadı. Yoluma 
oyun . Bunu oynamak için lazımge-
len şey, sadece,biraz hafıza ve bi- devam ettim, fakat aklım kitaplara 
raz da açık kalblilik . takılmış kalmıştı. Bir türlü vazgeçe· 

' İngiltere gü~üş satacak 

Londra : 22 ( Radyo ) - Hü
i kumete ait mühim miktarda giimüş 
ı stoku yakında satlığa çıkanlacaktır. 

Meksikadaki hareketiarz ' 
felaketi 

Hükumet tayyareleri asileri mü
temadiyen bombardıman etmekte· 
dir . 

Deniz işletmeleri 937 
büdceleri 

Oyun gayet basit; kendi kendi. miyordum, nihayet kati kararımı 
nize soracaksınız : vererek geri döndüm. Kitapları bey- 1 

" - Hayatımda ne zaman fır· hude yere aradım : Kitapçı o sekiz Meksika : 22 ( Radyo ) - Zel
zeleden harap ••lan Şeki şehri h<t
rabeleri altından şimdiye kadar 285 
ölü çıkarılmıştır. 

Ankara : 22 ( Radyo) -Deniz 
işletmelerinin 937 büdceleri meclise 1 

verilmiştir. 

satı kaçırdım 1 " cildi biraz önce satmıştı. İkinci gaf! 
Bittabi, hayatınızın fevkalade Hem hatırı sayılır bir gaf, çün-

büyük ve ehemmiyetli hadiseleri kü moda denilen heves, Restif'i 
mevzuubahis değil . Mevzuubahis 0 . yeniden itibara getirdi ve iki yıl 
lan ; tesirleri bakımından , en 1:hem· sonra, nüshaları tamamen tükenmiş 
miyetli ~görünen hareketlerimizden ve fevkalade zengin şekilde resim-
çok daha mühim olan küçük ahmak· lenmiş olan bu tab, kolayca, üç 
lıklarımızdır . İşte oyunun kaidesi : dört bin franğa kapışılan bir eser 
Hayatınızda yaptığınız tuhaflıklar- oldu. 
dan bir kaçını bir araya top • Fakat üzerinde fazla düşünmi-
lar ve onları birbirine bağlıyacak yelim ve yirmi yıllık bir sıçrayış da. 
rabıtaları araştırırsınız . Mesela : ha yapalım : 

Genç bir ,gazeteci idim . Eski 1918 hercümercinden sonra bir 
imparatorluk 11alleh'nin iki parlak tayfa gelip beni buldu, bana bir 
yıldızı Hudapeşte operasında bir sı mitralyoz satma teklifinde bulundu. 
ra temsiller veriyorlardı . Daha kırk Mitralyöz için üç bin frank kadar 
yıl önce de adet olduğu veçhile , bir para istiyordu. 
gazetem, beni onlarla bir mülakat - Bir mitralyözü alayım da ne 
yapmaya ve mümkünse el yazılarını yapayım ? diye sordum. Tayfa ka-
taşıy~n .birer resimlerini almaya gön-1 fasını salladı : 
dermıştı . 

1 
- Vallahı şu zamanda; dedi, 

Artistlerden ayrılmak için mü- 1 insan ne olacağını bilmez ki ! 
sade istiyeceğim sırada dansözlerden Üçüncü gaf : Mitralyözü alma
biri, hafif bir tereddütten sonra, tu ı dım. Kafi mikdarda param yoktu. 
valet masasının çekmesini açtı ve Halbuki : Eğer dansözün elime sı 
a~ucu~~ bi~ altın lira sıkıştırdı . Bü-ıl kıştırdığı altın lira ıle Restif de Ja 

, ~uk bır 1_7;;~ıa redettim . Dansöz hay· Bretonne'nin o tabını alsaydım ve 
r~tle yüzüme baktı . Ona, gururla : ı iki yıl sonra onu dört bin franğa 

- Bizim memlekette bu iş be satsaydım, 1918 hercümerci sıra. 
dava yapılır ! dedım , larında, cebimde, mitralyözü satın 

'le, kafam dik oradan avrı!dım. alabilecek para bulunurdu .. Ve şu 
Bu bir kaftı ve ilki .. . zamanda ... 

Tan • 
sıneması 

Bu akşam 

-1-

( Köniksmark ) 
~enenin en büyük en muazzam filmi. Esrarengiz ve heyecanlı mevzua 

1 

1 

İtalyan - Türk ticaret 

Sarsıntılar hala devam etmek
tedir. 

Sıhhi heyetler yardıma koşmuş
tur. 

anlaşması 

Ankara : 22 (Radyo ) -Türk 1 
- ftalyan ticaret anlaşması tasdik 
için meclise tevdi edilmiştir. 

Bir Bulgar gazetesi 

Türkkuşu'nun faaliyetini 
takdir ediyor 
----··,----

Gençlerimizin elde ettiği rekoru 
birinci derecede bulmaktadır 

B11 lgaristo1ıda Sof)ada intişar eden j 
( ıllır ) f!UZetf'.mıdcrı : 

1 
Türkiye Tayyare cemiyeti Türk 1 

gençliğini motörsüz uçaklarla uçma· İ 
ğa ve paraşütle atlamağa alıştırarak 1 

gençler arasında Tayyarecilik ülkü· 
sünü organize etmek gayesiyle bun -
dan bir buçuk sene evvel ( TürKku· 
şu ) namı altında bir cemiyet teşkil ! 
etmiştir . 1 

Türkkuşu , kendi faaliyetinin ilk 
merhalesini aşmış bulunmaktadır . . 

genci açılan tayyarecilik kurslarına 

devam etmektt"d;r . 1936 yılı sonuu· 
da bu kurslardan 108 genç mezun 
olmuştur . 

Türkkuşunun uçuş sahası İnönüde 
dir . Cemiyete mensup gençler bu 
rada dikkate şayan neticeler elde 
etmişlerdir . Tevfik Aytan adındaki 
genç motörsüz bir uçakla havada 
yedi saat 35 dakika kalmağa mu· 
vaffak olmuş ve bu , İnönü sahasın· 
da çalışan genç tayyareciler arasın· 
da derin bir rakabet hissi uyandır 
mıştır . 

! 

' 

: 
1 

Böylelikle onu Ferit Orbay takip 1 

etmiş ve bu genç havada dokuz ! 
saat 9 dakika kalmıştır . 1 

1 
1 

sahife : 3 

------------------------------------------------------... 
Asri • 

sınama ------22 Birinci kanun salı günü akşamından itibaren 
büyük ve emsalsız programlarından birisıni sunar 

muazzam Rus filmi 

(iki dünya) 
İki büyük safha hepsi birden 

Ayrıca Türk donanmasının Yunanistanı ziyareti yapılan nümayişler 

İlaveten : Ekler Jurnal yeni ve enteresan ha -
vadisler . 

Pek Yakında : 

Tarzan Maymunlar 
arasında 

-AK Kartal -
Türkçe sözlü büyük film 

Bngün gündüz 2,5 da matine iki film birden 

1- iki Dünya 2- Kanlı Takip 
7657 

• Alsaray sıneması 
---·------

Bu akşamdan itibaren 
Türk artistlerinin yarattığı Türkçe ve Türk filimini sunuyor 

AYSEL 
Oynıyanlar : 
Hazım, Feriha ve bütün Darüibedayi artistleri 
Bir çok müşterilerimizin isteği üzerine getirdiğimiz bu eseri 

medhe füzum var mı 

ilave: Jurnal ve Miki Mavus 
Tenzilatlı 

2,30 da 
matine 

Mazurka 
7658 

-----------------------------• 
iktisat Vekileti Adana 
iş bölgesi Başmüfettiş -
liğinden : 

l - Ticaret Borsası karşısındaki eski ( İstanbul Oteli ) binası teşkila
tımız için şimdiki halde idare Merkezi ittihaz edilmiştir. 

2 - Mezkılr binanın yapılmakta olan tamiratı ikmal edilinceye kadar 
<la Ticaret Odasında muvakkaten tahsis kılınan oda da 18-12-936 ta. 
rihinden itibaren faaliyete başlanmıştır. 

3 - iş kanununun hükümlerine bağlı işyerlerinin hemen tesbiti için· , iş 
verenlerin doğru olarak doldurmaları icabeden iş beyannameleri Adana 
da Emniyet Müdürlüğü tetkiki hüviyet komiserliğine,Kaza ve Nahiyelerde 
ise Kaymakamlar vasıtasile Jandarma Kumandanlıklarına tevdi edilmiştir. 

sahip , büyük bir eser 

Türkkuşu teessüs ettiği zaman 
gençlere iki Türk pilotiyle iki Rus 
mütehassısı muallım olarak tayin 
edilmiş bulunuyordu . Bunların elin· 
de 23 motörsüz uçak vardı . Bu 
yüzden 1936 yılı Z<\rfında cemiyet 
bütün faaliyetini hükumet merkezine 
hasretmiş bulunuyordu . 

Bundan sonra Ali yıldız havada 
18 saat 35 dakika kalmak suretiyle 
hakiki rekoru elde etmiştir . 

4- Umumi, mülhak ve hususi bütçelerde Belediye hütçelerinden tah
sisat konmak suretile doğrudan doğruya yahut mali yardımda bulunularak 
dolayısile işletilen işyerleri de dahil olmak üzere en az beş işçi kullanan 
bütün İşverenlerin Adanada Emniyet Müdürlüğü Tetkiki hüviyet komiser· 
liğinden Kaza ve Nahiyelerde ise Jandarma Kumandanlıklarından imza 
mukabilinde derhal alacakları mezkur beyannamelerde yazılı soruların ce
vaplarını doğru olarak ve behemehal yazı makinasile yazarak ve katiyen 
ki , letmiyerek ve buruşturmıyarak yine aldıkları yere nihayet on beş gün 

1 zarfında teslim etmeleri mecburidir . 

Piyer Benouvanm meşhur Romanı ve 

. . .. ( Elisa Landi ) 
Gıbı yuksek bır artistin temsili muhteşemi. Bu film , 1936 Venedik 

sergisinde Musolini kupasını kazanmıştır 

-2-
Günlerdenberi takibedilen 

Esrarengiz tayyare 
nın son dördüncü kısmı 

Pek yakında : 

Meyerling faciası 

film 
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Türkkuşu ancak 1936 iptidala· 
rında faaliyetini genişlettirmeğe baş
ladı . Ve teşekkülünün ilk sekiz ayın. 
da kendisi için gereken bütün mal-

zeme ve vesaiti temin etti . Cemiyet 
mütevazi vesaitine rağn.en kendi 
azalarını yetiştirmek yolunda yürü
mekten biran geri durmadı . 

Ve altı ' genci Sovyet Rusyayı 
tahsile gönderdi . Rus.·ada tahsil 
gören ve ihtisas sahibi olan bu genç 
)erin avdeti ile Türkkuşu faaliyetini 
artırdı ; ve teşkilatım genişletti . 

Böylelikle cemiyet 1936 yılı zar ı 

fında İstanbul , İımir , Bursa , Ada· 1' 

na v. s. yerlerde şubeler açtı. Bütün 
bu şubeterde nndi bale~ 'rurk 

1 

Böylelikle 1936 nisanında yapı -
lan beynelmilel motörsüz uçak uçuş-
larına aid bir tedkik neticesinde 
Türkkuşu gençle inin birinci sınıf 
yerlerden birine sahip oldukları gö
rülür ki , bunu Türkkuşu gençleri 
bir hak olarak kazanmışlardır . 

Bu müsabakalarda Almanya 
havada 36 saat 15 dakika , Maca· 
ristan 24 saat 14 dakika , Amerika 
21 saat 34 dakika , Lehi:.tan 20 
şaat 13 dakika , Fransa 19 saat 5 
dakika kalmışlardır . 

Türk tayyareciliği paraşütle at
lama işlerinde de gıpta değer bir 
mevki dde etJaiştir . 

5- Doğru yazmıyanlar veya aldıkları beyannameyi muayyen müddeti 
zarfında doldurup iade ve teslim etmiyenler veyahut hiç beyanname al
mıyanlar velhasıl iş Kanununun 144 üncü maddesi hükümlerine aykırı ha
rekette bulunanlar hakkında mezkur kanunun halen meri bulunan sekizinci 

,

1 

faslındaki c;a~:;~;~;unur.İL~~L~;I 
1 

-------------------------------------1- Eksiltmeye konulan iş : Zabıta memurları için otuz takım elbise. 
nin dikilmesi . ( Kumaşı Belediye tarafından verilecektir ) 

2- ihale günü ve yeri : 2 inci kanunun 4 iincü pazartesi günü saat 
on beşte Belediye daimi encümeninde : 

3 - Muvakkat teminatı : (23) liradır. 
4 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı iş

leri icalemine ve ihale günü de Daimi Encümene gelmeleri ilan olunur . 
7640 . 19-2..l-ı7-J.l 



Sahife : 4 

Alman - Japon 
anlaşması 

ikinci sahifeden artan -

mcnk sömürgelerinin müdafaasını 
da İcab ettirmektedir. 

Hayaller kulesinin 
esrarı 

- ikinci sayfadan mabad -

gibi mehtaplı bir gecedir. iki aşık 
kulenin üzerinde buluşuyorlar ve ... 

O .nesut an ayni zamanda bü
yük bir facianın cereyan ettiği da
kika oluyor : genç kız, muvazene
sini kaybederek, kuledelı aşağı 
uçuyor. Fakat, kulenin tılısımına 

Bu tehlikenin aşikarlığı karşısın· 
da, bir lngiliz · Japon yakınlaşma
sını en hararetli müdafileri bile, 
lngilterenin, Japonyanın bu geniş· 
!emesine karşı koymasını zaruri 
görmektedirler. 

Japonya'ya karşı iki ayrı cephe· 
de savaşa girişmek İcab ediyordu: 

' inananlar için, genç kızı periler 
çarpmıştır. 

Evvela Çinde, sonra da Dominyon
larla Hindistanda. Çinde her şey
den evvel lazım olan şey, Japon 
dolgalarına bir sed çekmek, ve 
dominyonlarda, ithalatı, bilhassa 
Japsn dokmalarını ağır resimlere 
tabi tutmak. 

Çinde lngiltere , Nankin hükü· 
metine müzaheret etmek politika· 
sını takip etmiştir . Gaye si General 
Çan · Kay - Şek'in merkezi idareyi 
kuvvetlendirmesine yardım etmek· 
tir . Çünkü parçalanmış bir Çinin 
Japonyaya göstereceği mukavemet 
de tabiidir ki kafi derecede olmıya
caktır . Hakikaten de 1926 yazında, 
Nankin hükümeti Kanton eyaletinin 
ayrılıkçı hareketirıi Önlemeye mu· 
vaffak olmuştur . 

Son teşrin başlarında , Çindeki 
vaziyetin inkişafı pek de Tokyonun 
lehine görünmüyordu . Bu da şu se· 
beplerden ileri geliyordu : Japonya
nın Çine elko> masına karşı lr giltere· 
nin gösterdiği mukavemetin aı t ması 
Mançuko sınırlarını açık bırakmak 
tehlikesiee maruz kalmadan Çine 
büyük kuvvetler göndermek imkan· 
sızlığı , Japonyaya karşı bir Çin mu· 
kavemeti şartlarının salah bulması. 
1932 de Şanghay hadiseleri esna
sında , Çinin ancak yüz tayyaresi I 
vardı . ı 

Bugün bu tayyare mikdarı 700ü 
bulmuştur . Diğer taraftan , Ame- 1 

rika , lngiltere ve hatta Almanya· 1 

dan harp vasıtaları gönderilmesi 
sayesinde , bir çok Çin fırkaları mo· 
dem bir techizata maliktir . Halbu
ki daha 1932 operasyon arında bile, 
Japonlar kat: bir üstünlük göstere · 
memişlerdi . 

Silahlarının kifayetsizliğini kar· 
şılamak üzere Japon genel kurmayı 
300 milyon yenlik bir muazzam kre

di istemiştir . Asya kıtasında fili po- 'ı 
litikasına devam edebihı:ek üzere 
Tokyo harp bakanlığı altı senelik 
bir plan tanzim etmiştir . Tokyo or· ı 
dusunun kudretini arttırmak için va· 
kit kazanmaya çalışmaktadır . 

Bilhassa hava kuvuetlerini yeni
den organize etmek hususunda kar 
şılaşacağı güçlükleri iyice takdir et
mektedir . Japonya hala tayyare 
m'ltörlerini Amerikadan getirmek
tedir . 

Demek ki, Almanyayla uzlaş 
masını Japonyanın maksadı ordusu· 
nun modernleşmesi hususunda Al
manyanın yardımını kazanmak oldu
ğu anlaşılıyor . lçerde olduğu gibi, 
dışarda da komünizme karşı insaf. 
sız bir mücadele lüzumunu ilan eden 

bu uzlaşma Tokyonun Çinde" anti 1 
komünist » kampanyasına devam et• 
mesine imkan verecek midir ? Bu 
kampanyanın altında neler gizli ol
duğunu ve bunların lngiltereye ne 
endişeler ilham ettiğini gozden ge· 
çirdik . Japonya, Nankin hükumeti 
üzerinde bir tazyik yapmak için Al- ı 
manyanın yardımına güveniyorsa, 
siyasi nüfuz mıntakaları meselesi 
derhal ortaya çıkacaktır . Çinin it
halatında Almanyanın hissesi 1934 
de 0;0 9,05 den 1935 de o/o 11,22 
ye •ı•ır . Almanya, Amerika 
ve japonyadan sonra üçüncü mev
kii lngil terenin elinden almıştır. Al· 
manya, Çine lokömotifler , nakil 
materyeleri göndermekte ve hususi
le demiryollaarınııı inşa ve işletme
sile alakalanmaktadır . Diğer taraf
qn mıkine imal eodeıı AJmau endüs 

Lakin, hadisenin daha meraklı 
bir tarafı da var : Genç Hintli kız, 
bu efsaneye inanm:cmakta ve orada 
aşıkile buluş ııaktaki maksa& asıl 
bu efsaneyi tecrübe etmek imiş ... 

Zavallı, böyle bir merakın kur
banı gitmiş oluyor. 

Şah Cihan, Sultan Mümtaz ve 
sotra nç oyunu baska bir cihetten 
daha mevzuumuzu teşkil etmekte
dir. 

Şa Cihan zamanında satraç o· 
yunu bir tahta üzerinde oyun taşla. 
rile olduğu gibi, insanlar arasında 
da oynanırmış. Oyun tahtasındaki 
gibi kutu kutu kutu taşlar üzerinde 
yer alan insanlar, birbirlerile yerle
rini değiştirirler ve böylece bazıları 
kazanır, bazıları yenilirmiş. Hatta 
Şah Cihanın karısı Sultan l\ ; ümı<:ız 

Tacı diğer ismile Banu sultanı böy· 
le bir oyun esnasında kazandığını 

söylerler ... 
Muhakkak olan şudur ki, Şah 

Cihan, Mümtaz Sultanı son derece 
büyük bir aş~ la severmiş. Onun için 
yaptırdığı Tacinıahal sarayını, ka
rısı öldükten sonra ona türbe yap· 
mıştır. 

Başka bir efsaneye nazaran, 
Sultan Mümtaz, öleceği zaman şöyle 

demiştir : 

- Ey Şahım ! seninle senelerce 
sevgi ve sevinç dolu bir hayat ge
çirdim . Şimdi senden ayrılmadan 
evvel bana iki şey vadetmeni istiyo
rum. 

Şah, Sultanın bu arzusu üzerine 
kendisine şu vaitlerde bulunmuş 
tur : 

- Tekrar evlenmiyeceğim. Bi· 
zim aşkımızı gelecek asırlarda ya
şatmak için, bu saray türbe olacak 
ve öldükten sonra beni de buraya .

1 
gömecekler .. 

Tacimhal, bu suretle Şah Cihan
la Sultan Mümtazın evvela beraber 
yaşadıkları saray sonra da onların 
hatırasını yadettiren bir sanat ese
ridir . 

Fakat, Tacimhalin müslümanlar 
tarafından tenkit olunan bir noktası 
vardır. 

lslam dinince bütün minarelerin 
kapıları Mekke istikametine açıla. 
caktır . Namaz kılanların yüzü Mek. 
keye dönük olacağı gibi, türbede 
yatan ölülerin de başı Mekke tara· 
fında bulunacaktır . ı 

Halbuki Şah Cihan ölen karısı-
nı bu türbede, başı şarka gelecek bir 1 

vaziyette yaratmıştır . Bunun <la se· 
bebi, Sultan Mümtazın lranli olması 
ve Sünni dininden bulunmasıdır . 

Sbnni'lerin mezhebinde eski lran. 
lıların dini olan ateşe tapmadan kal. 
ma akideler vardır . 

Bu yüzden, onlarca 
taraf, güneşin doğduğu 

Şarktır. 

mukaddes 
yer olan 

tricileri de Çindeki pazarlarını ge· 
nişletmek için humrnalıbir faaliyet 
göstermekt~dir . Şimdi Almanvanın 
müttefiki sıfat ile , Japonya, A iman 
sanayiirıin Çindeki bu genişlnrnesine 
ancak müzahir olabilecektir ve bu 
da lngiliı menfaatlerine zarar vere
cektir . 

İşte Bu " ideolojik » anlaş nanın 
iç yüzü budur . lngilterenin, ideolo· 
jik bloklara karşı kat'i muhalefeti
nin dışında, tesirler: imparatorluk 
menfaatleri için vahim bir tehlike 
teşkil eden bu ittifak karşısında şid · 
detli bir reaksiyon göstermesi pek 

tal;>iidir . 

TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

Türksözü 

, 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli dej!-işmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra-

caat edilmelidir . \.._, ________ ..) 

S. R. Gilodo f ab
rikasıııdan: 

S. R. Gilodo fabrikasında müş

terilere ait olup henüz kaldırılmayan 

Klevland çiğitle-
• d kızmak tehlikesi bulundu · 

rın e ğundan bir hafta zarfında 
çiğitler kaldırılmadığı takdirde hiç 

bir mes'uliyet kabul etmeyeceğini 

ilan eylerim. 

S.R. Gilodo 
7649 1 5 

Bugece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

Yeni eczanedir 
. _ .... 

:ı "~ ~--
\ 

Salih Bosna fabrikasın
dan : 

Çiğit sahiplerinin nazarı dikka ı 
tine : 

Malüm olan seylaptan fabrikam-/ 

.. .. 

daki anbarlar su ve mil altında kal- -----------------
masından çiğitler temamen bozul· . Kiralık bakkal ve aşçı 
muştur. Çiğit alacakları olan müşte- dükkanı 

rilerimiz ıslak çiğitlerini beş güne Ziraat Bankası Mensucat F ah-
kadar kaldırmalarını dilerim. Şayet rikası işçilerine mahsus olan bakkal 
kaldırmayacak olurlarsa bilahare is· ve aşçı dükkanı 1937 senesi için Ka 
temeğe hakları olmıyacaktır · Sel nunevvelin 24 üncü Per5enbe günü 
suyu ve mil altında kalan çiğ-itleri öğleden sonra saat üçte açık aıttır-
masraf ihtiyariyle dışarıya döktürü- ma usulu ile kiraya verilecektir . 
lecektir . Anbarlar temizlenip yeni Münakasaya iştirak etmek istiyen 
mal çekildiğinde yeni müşteri çiğit. )er şartnameyi görmek üzere her 
!eri sahibinden başkasına verilmiye- gün sabahtan akşamıı kadar fabri-
cektir. Bu bapta bizi mazur görme- kaya müracaat edebilirler . 7651 
!erini dileriz. 7644 3-3 22 23 

23 Kanunuevvel 1.936 
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Mütehassısı 

Doktor Refik Pe ı 
Abidin paşa caddesindeki muayenehanesini Kızılay cad

Süleyman 

6748 
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desinde merhum Doktor 
{, · S nın sabık muayenehanesine nakletmiş ve hastalarını kabule baş· 

ırrı larnıştır . 
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Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
~ TürkŞow Mitb.Muı ı 


