
-

•• Ferid Güven ~~!!!~~ 

SAHiP ve RASM UHARRlR ~~ 

Kurtuluş Tarihi ~l 
1 Kanunusani - 1924 ı1 
~~' 

-· 
... 

. Cuma. 

~ '2-5 Kanu1nuevvel D., 6 
On'kio/ Yıl • S Lyı : 3il2 , 

5 Kunl~· 

ADANA· Telefon : 17 GÜNDELİK - SİY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Paris miizaksreleri hiç bir son.uç ·ı._vetmedi· 

Rüşdii Aras döniiyor A~:' isPanY:cfa kiralık asker 
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teşkiline de yanaşmadı konuşma yaptılar 

Fransa muhtariyet şartında kati yen • 
musır 

Ankara: 24 ( Radyo) 
- ~<\tatürk yanlarında 

Başvekil İsmet İnönü 
olduğu halde , dün bü
yürt erkanı harbiyeye 
giderek Fevzi Çakn1ak- I 
la iki saat kadar göri· ş- ı 

,.-- "\ ı Paris : 24 (Radyo) - Türkiye Hariciye Vekili Tevfik 
Maksat muğalata 1 Rüştü Aras; Suriye, Lübnan ve Sancaktan mürekkep bir 

d k ? konfederasyon kurulmasını teklif etti . 
mı ır yo sa · Fransa, muahededeki muhtariyet şartına riayet ede-

Ankara : 24 ( Türksözünün Hu- · 
susi telgrafı ) - Bugün Ulus Baş· 

makalesinde Paris müzakeresinin 
inkıtaını teşrih ederek sözlerini şöyle 
bitiriyor : 

Acaba bu davetten maksat Pa· 
riste meseleyi halletmek değll de 

mesele etrafında cinan neşriyatını 
muğalataya uğratmak fırsatım ara
mak mı idi. Kimin tarafından yazıl-

dığı malum 0lmıyan hav:ts tel,gra 
fmm son cümJesi Fransa - Türkiye 
dostluğundan bahsediyor. 

rek tekliflerinde ısrar etmişlerdir . 
Paris : 24 (Radyo) - Türk Murahhas heyeti, DeJbos 1 

ve arkadaşlarile Müzakerelerde bulunmuşlardır . 
Yapılan noktai naza, taatileri hiç bir sonuca varma

dığından Milletler Cemiyetinin t lplantısında vaziyetin 

müşlerdir . i 

Ç
. . --ı 
ın ısyanı · 

ine -Jenmesi lüzumu his edilmektedir . 
p 4 (R d ) Şanghay : 24 (Radyo) - Nan-

aris: 2 a yo - Tevfik Rüştü Ar as ve Davas kinden gelen haberlere göre: Çang-

bu gün arkadaşlarına bir öğle ziyafeti vermişlerdir• · Hay • Şek.n gaybubetinden sonra 

Paris: 24 (Radyo) - Türk Haric.y.: Vekilinin Anka· 
1 

vekaJeti Vanşig eline almıştır. 
raya hareket etmek üzere yarın akşam Parisi terk etme- Şanghay : 24 <Radyo) - Dün 
si muhtemeldir . Madpm ·şanghay Şeg bir tayyare 

ile giderek kocası Şang- Hay Şeg· 

Olenlerin cebinden· kiralık ~ asker olduk· 
}arına dair m~kaveleler çıkıyor 

Asi tuyyarelmri tAladrıd Ü;:t>rİnde 
uçu§larwdo'n bir gürünüş ~ 

Talamanga : 24 [ Radyo ] -

Madrit civarındaki çarpışmalarda 
asilerin elde ettikleri ganimetler 
yabancı hükumetlerin hükfimetçi 
)ere yardım ettiklerini isbat ediyor. 

Bir zabitin cebinde ispanya hü. 
1 kumeti namına iki ay harp etmeği 

taahhüt eden• bir kontrato bile 
bulunmuştur. 

Madrit : 24 [Radyo) - C~phe· 
lerde ·sükun bük.Cim sürmektedir. 
Cephelerde bulunan cesetlerin üze 

rinde Alman markları bulunmuştur. 
Madrit; 24 [Radyo]- Sokakta 

oynamakta olan iki çocuk bir şarap. 
nelik patlamasm<lan yaralanmışt1r. 

Londra : 24 [&Radyo J- f span
yol sıhhi yardım komitelerine 1000 
dolar teberru edilmiştir 

Bahsedilen dostluk bir tarafa 
çok alıya mal ulan ve bir tara

fın t;.vizlerini ic.abettiren bir rabıta 
olmasa gerektir. 

Ankara: 24 (A.A.) - Pariste cereyan etmekte olan ı le 10 dakika kadar konuşmuştur. 

Türk - Fransız müzakerelerine dün nitıayet verilmiştir . l -~~~~~~-~~--~---------
Havas ajansı Milletler Cemiyeti konseyinin gelecek 1 

toplantısından \:..Vvel bir an\aşmaya erişilmek üzere ko· 

Madrit : 24 [ Rad .o ] - Asi 
Tayyareler bu sabah Madrit üze· 
rinde bir uçuş yapmışlar fakat 
bomba atmamışlardır. 

-------..... --·--------~~ 

Biz dostluğu iyi anlaşmakta ve 
dostlara haklarını vermekte buluruz. 
Geç vakıt aldığımn bu haberler 

hakkmda şimdilik vaziyeti tesbit 
eden bu mülahazalarımızı kaydet· 
mekten gayri ne söyliyebiliriz . Ve 

ı

1
· nuşmalara tekrar başlanacağının muhtemel olduğunu bil• 

diriyor. Murahhas heyetimiz Sancağın Suriyeden aynl-
1 ması hususundaki noktai nazarında ısrar etmiştir. 

bizi bu kadar yakından ve derin
den alakal andı . an bir hak dav sının 

1 
1 

hakikat ve zaruretleri karşısındaki 
ısrarın uzun sürmesinden ve bir ta
kım nahoş sürprizlere meydan ver-

Seyhan plinı ve bağlı 
.. oiduğu işler 
~~-------·------~~-

Seyhan felaketile bütün memle
ket kafi derecede alakad.ır oldu . 
lstanbul ve İzmir gazeteleri buna 
- hatta Adana gazetelerinden da
ha geniş - sütunlar tahsis etti • 
ler. 

Hükumette derhal harekete 
geçti . 

Su baskını ve sulama me . 
selelerini birlikte halletmek için fen 
heyeti gönderdi ve tahsisat koydu . 

Bjyü~ istikş<1f ve plan yapılın
r.. ... ıa kadar hemen setlerin tamirine 
başlandı . 

. Büyük su planı yapılırken birbi
rine bağlı işleri ~hatırlamakta fayda ı 
vardır : 

1 - Adananın ve ovanın tuğ· 
yandan kurtulması 

2 - Irmağın taranması 
3 - Ovanın sulanması 

' 
. . 4 --: Sulamanın - hububata da te 1 

sııı olın:ıda berad ~r-bilhassapaınuk 
ı raati sistemine te~iri 

Gerek tuğy.mın önünü almak, 1 
gerekse sulama projesi yapmak için 
ırmağın rejimi üstünde etüd yapmak 
icabediyor. 

Dünkü gazetede me~ela tarama 
İşi için demirköprüden şehre kadar 
olan mesafe gösteriliyordu . Bu, de. 
mirköprüden üst tarafta ırmak re· 
jiminin bir ameliyata ihtiyaç göster
mediğini anlatıyor . 

Filhakika şehrin biraz şimalin
de Zamantı suyunun karışmasından 

sonradır ki birdenbire ırmak rejimin
de bir değişiklik oluyor . 

Coğrafyacılar f.radan - denize 
kadar - aşağısı ihtiyar ırmak sa· 
yıyorlar , Çok eski zamanla•da Çu. 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Sağdaki re-
sim bir k~ç güı~ 
e~'vel açılış resmi 5 - S:ılu pamuk zir.:ıatinin pa · 

111uk mensucat planına tesiri yapılan Ankara 
.. Mutaha3sı:.la ın birer kitaplık 1 . 

e ' ud Y~p·n:ııına değeri olan bu me Hl p od romunu 
selelerı bu sütunlarda ancık bir kaç 

satırla ortaya atmak imkanı var - göstermektedir. 
dır : 

me01esinden başka ne temenni ede· 
biliriz . 

K. O. 

Japonya 
Bir ihtilalin arife 

sinde yaşıyor 

Tokyo : 24 ( Radyo ) - Diyet 
Meclisi cumartesi günü f mparator 
tarafından açılacaktır. Bundan baş
ka bu ay içinde toplan · ı yapılmıya. 

caktır. 
Tokyodaki bütün partiler mil

yonlarca beyanname neşr~dek : Hü 
kumetin Aristokrat, müstebit oldu
ğunu söylemişkrdir. 

Partiler, bu beyannamelerinde 
hükumetin derhal istifa etmesini, 
aksi halde istifaya mecbur edilecek
lerini kaydetmektedirler. 

Hükumet, bu beyannamelerden 
4000 kadarını ele geçirmiş ve dağı· 

tanlardan iki kişiyi yakalamıştır. 

Parti il koıigr~si · 
.. 

Şuşning diyor ki: 
( ' 

. 
Kongrenin ikinci topla11tısi 

~---.· .. ·-~-- •' .. . '' 

Dünkü mukarreratın başlıcasıni · 
dilekler teşkil ediyordu. ., 

Lond· a : 24 ( Radyo ) - Roy. 
ter hıuhabiri bildiriyor : 

Avusturya Başvekili Doktor 
.:;. uşning bugün beyanatta buluna. 

· ı · rak : Alman Avusturya arasında
ki askeri ittifakın 'kuvvetinden bah
setmiş ve Avusturyanm bütün sila· 
hını Almanyadan alacağınİ kaydet
tikten sonra; artık başbaşa verdik. 
Yalnız kendi kendimize güveniyoruz. 
Diye ilave etmiştir. 

parti İlyönkurul üyelikleri seçimi .d~ yapıldı 

C. H. Partisi Seyhan il kongresi 1 

ikinci toplantısını dün saat ikide ı 
parti binasında yaptı . 

Evvelki günkü kongrede oldu
ğu gibi dünkü toplantıda da kon
greye müşahid olarak gelen Erzin-· ! 
can saylavı Abdülhak Fırat hazır 

1 
bulunuyordu . 

Kongre , kongre başkanı Yu

suf Ziyanın reisliğinde açıldı . Kon
gre sekreteri tarafından ~eçen cel
senin zabıtları okundu ve ittifakla 
kabul edildi . Bunu , kaza bütçelari 
ve dilek encümeni mukarreratının 

kraeti tak:p etti . Parti başkanı 
Tevfik Hadi Baysal kongreye iza. 
hatlar verdi . Kazalar tarafından 

yapılan dilekler ayrı ayrı tedkik ve 
reye konarak mazbata muharriri ta· 
rafından tesbit edildi . Bundan son· 
ra merkez kazasının dileklerine ge
çildi . 

Merkeı kaza dilekleri üç kısma 

ayrılmıştı . Devlete aid kısımları~ 

müzakeresine mahal olmadığından 

- Gerisi üçüncü sahifeae -
• 

Son dakika 
Su projesinde Adana başta 

· Ankara : 24 [ Türk sözünü~ Hususi Telgrafı ] - Su işleri için Nafianın 
hazırladıği layiha Başvekalete 'verildi. Bu layihaya nazaran Adanamız sula· 
ma işlerinde başta bulunmaktadır. Bundan mada Ege mmtakası, Marmara 
havzası, Orta ve şimal Anadoluda dahildir. Anadoluda bütün su ve batak· 
lık işleride az zamanda hal edilecektır. , 

Şefin Ankaraya ayak bastığı gün . 
Ankara : 24 [ Türksözünün Hususi Telgrafı ] - Ankara Halk.evi · Ata· 

türk'ün Ankaraya gelmelelerinin on yedinci yılı dolayısile bir Ankara yaya 
koşusu açmıştır . Bu koşu Atlitürk'ün Ankarayı gördü~ noktadan başlı· 
yacak ve on iki kilometre olacak ve saat üçte bu koş.u hükumet konağı 
önünde bitecektir . Ve miikafatlar verilecek, birinci gelen o günün müjde· 
cisi sayılacak . Bu müsabaka geniş bir rağbet görmüştür . Bu gün için 
şehirde hazırlıklar devam ediyor . 

K. O. 



• 

' 'jf, 2 

Kendinizi bir gece kiralarmısınız bay? 1 

!
Geceleri bara, sinamaya gitmek istiyen kadınlara! 
_____ k_a_v_a_l_y_e_bulan bir müessese 1 

Bir gece güzel bir kadına arkadaşlık ı 
yapmak 20 dolar kazandırıyor Sedlerin tamiri 

işte size yepyeni bir meslek da
ha ... Bir me~lek ki devlet düşkün· 

leri , paralarını son meteliklerine ka· 
dar yeyip bitinniş miras yediler , 
iflas etmiş büyük bankerlerin para
sız kalmış çocukları için piçilmiş 

kaftan . Eğer karılerimiz arasında 
böylele ·i varsa ve bunlar eski ihti
yatlarını , alışılmış olan yaşama tarz· 
lannı bazmadan , her gece bir bat 
ka güzel kadınla birlikte , en lüks 
otomobillerde dolaşmak , en lüks 
lokantalara , barlara , çayhanelere 
sinemalara , tiyatrolara on para sar
fetmeden devam edebilmek ve üste. 
lik bir hayli de para kazanmak is 
terlerse meşhur Fransız muharriresi 
" Titaina-Titayna " nın şu yazısını 
dikkatle okumalıdırlar : 

"-KENDiNiZi BiR GECE iÇiN 
KiRALAMAK iSTER MiSiNiZ? " 

Bir iki günden beri Par/ste bu· 
lunan M. Ted Pekham yepyeni bir 
mesleğin mucidi ve dünyada bir ben· 
zeri daha bulunmıyan bir müessese
nin müdürüdür . Onu dikkatle süz· 
düm ve şu neticeye vardım: 

Pekham sanşın , ince ve bir par• 
ça da muvazenesiz delikanlıları be
ğenen kadınların güzel bulacaklan, 
sevecekleri bir gençtir. 

iki yıl önce kendi kabiliyetlerine 
uygun bir iş bulamadığı için Nev· 
yorkta sokak ortasında kalmış ve 
bir hayli açlık çektikten sonra bir 
gün nasılsa gazetelere şöyle bir ilan 
venneyi düşünebilmiftir: 1 

' geceleri sokaka çıkmak istiyen 
fakat münasip bir erkek arkadaş bu· 
lamıyan bayanlar , eğer icabında bir 
taksi çağıracak , her zaman emirle. 
feri altında bulunacak , mantolarını 
taşıyacak , lokantada yemek liste· 
!erini okuyacak ve gece bitince so· 
kak kapısı önünde kendilerini hür
metle selamlayıp derhal yanlarından 
aynlacak bir erkek istedikleri tak
dirde hizmetlerine amade bulundu. 
ğumu hatırlıyabilirler. ,, 

Her halde Nevyorkta , bu nevi 
erkeklere ihtiyacı olan bayanların 
sayısı bir hayli çok olacak ki Ted 
Pekhamın hemen talii açılmış ve sa
rışın genç hemen güzel ve zengin 
bayanlara refakat etmek zevkine , 
hem de her gece on beş yirmi dolar 
ücret almak saadetine ulaşmıştır. 

Talepler çağalınca Pekham gü· 
zel tavırlı , iyi giyinmesini , iyi dans 
etmeyi , nazik muamele etmeyi ve 
konuşmayı bilir bazı gençler daha 
tedarik etmiye mecbur olmuş ve ni· 
hayet günün birinde " Guide escort 
service ., yani •· maiyet rehber hiz· 
meli ., adlı bir hakiki iş bürosu te· 
sis etmiştir. 

Şimdi, faraza ·• Madam S . . . ., 
bir gece tiyatroya , kabareye , dan· 
singe veya bara gitmek arzusunda· 
dır . F akıt bir erkek tarafından da 
vet edilmiş olmadığı için gittiği yer~ 
de canının sıkılmasından korkmak· 
tadır • Eğer ailesinin tanıdıklarından 
bir erkeği telefonla davet etse bel· 
ki ötede beride kendisini görenler 
dedikodulara başlıyacakJardır; veya. 
hut ta hakikaten hiç bir tanıdığı 
erkek yoktur . Sonra tanıdığı bir 
erkeğe kendisini davet ettirmek o 
erkeği bir sürü masrafa sokmak ma
nasına da gelmez mi? 

Binaenaleyh bu bayana en kolay 
gelen şey derhal telefona aMlıp; 

- Allo 1 Ted Pekınan siz mi
siniz? 

Demek oluyor. • 
Pekham her zaman bürosunda 

bulunduğu için derhal cevap ve
rir: 

- Buradayım madam ... Emir
leriniz? 

- Sizden çarşamba akşamı için 
bana bir arkadaş temin etmenizi ri· 
ca ediyorum. 

Amele bulunursa bir kaç 
kısım birden tamir 

edilecek 
- Mükemmel ... Bu arkadaşın Karşıyakadaki sedlerin tamirine 

nasıl olmasını istiyorsunuz? başlandığını dün yazmıştık . 
- Uzun boylu ve esmer olsun Dün de tamir faaliyeti hararet· 

kafi . Çirkin olmasında hiç bir mah.. le devam etmiştir . 
zur yoktur. Fakat mutlaka bir Üni. Kafi mikdarda amele bulunduğu 
veraite mezunu olması şart takdirde sedlerin hemen her kısmın· 

- Hay hay madam - Fransa da tamirata devam edilecektir . 
Boston şehrinden Cons Cons'un oğ. işittiğimize göre , önümüzdeki 
lu Mister Levis Kons işinize gelir 1 ay içinde sedlerin tamamlanması işi 
mi ? Kendisini tanıdığınızı da tahmin nin bitirilmesine çalışılacaktır . 

ediyorum. .. .. j " • • 
-: ~vet evet .•. Buyuk amcam . Seylapzedelerımıze 

bu aılenın dostlarındandı. 1 

- o ~~ide Çarşam~a.günü sa· yardımlar 
at kaçta sızı bulmasını ıstıyorsunuz 
madam? 

- Mümkünse saat sekizde ... 
Smokin ıJyerek gelmesini tenbih 
ederseniz memnun olurum. 

- Yirmi dolar vereceksiniz. Çe 
ki bu akşam saat yediye kadar ida
rehanemize göndermeyi unutmayı

nız . O gece sarfedeceğiniz parayı 
ise hesapları tediye edebilmesi içia 1 
doğrudan doğruya kendisine verir si· 
nız. 

AHLAKSIZLIK YOK! 

Ted Pekham büyük bir ciddi· 
yetle ilave ederek bana dedi ki: 

- Bu işte en mühim nokta, mü- . 
essesem-: mensup olanların kat'iyen 
gayri ahlaki hareket etmemekte ol
malandır , gerek tavsiye ettiğim 
adamlardan gerek adamlanmı gön· 
derdiğim bayanlardan tam bir dü· 
rüstlük isterim. 

Şimdiye kadar hiç bir fiki>et 
yapılmamıştır. 

Londra da bir şube açmış bu(u. 
nlıyorum • Memurlanın arasında bir 
hakiki dük ve iki üç genç lngiliz 
lordu vardır. 1 

Amerikalı bayanlara t;ıvsiye et· 
tiğim " Refakat memurlan ., arasın· 
da Avrupa ve dünya asılzadelerinin 1 

Gota salnamesinde adları yazılı bu· 
lunan ailelerin çok temiz evlatları 
bulunduğu içindir ki müessesemiz 
büyük bir ehemmiyet kesbetmiştir . 

Ankarada bulunan ecnebi sefa· 
retler erkim ve memurları aralann· 
da 2005 lira toplayarak Adanamız 
felaketzedelerine hediye etmiştir . 

IST ANBULDAN 

lstanbul kızılay mümessilliğine 
Adana felaketzedelerine gönderil· 
mek üzere , şimdiye kadar yapılan 
yardım mikdarı aşağıdadır : 

lstanbul Belediyesi imar şubesi 
memurları 23 , Evliya zade Bay 
Nureddin Eren 25 , Attarbaşı oğlu 
Bay Mehmed 200, Ankaralı Bay 
Ziya ve eşi Bayan Faika 1000, Bay 
Osman 10 , lstanbul Celepler Bir il 
liğinden 500 , lstanbul Topçu ve 
nakliye okulu 1 ve 2 inci 311111f subay· 
)arı 330 lira , muallim Bay Şefik 1 O, 
avukat Ural Dilek 10 , Bay Etem 
10 , Artic Eseyan 10 , Jan Halen 
ve Bensiyon Galin avukat 10 ' Doy· 
çe Bank Und Diskonto gazete şefi 1 

200 , Bayan Mevhide 1 lira , Bayan 
Nazmiye 25 kuruş , Bayan Nesibe 
50 kuruş " isim vermemiştir M 1 O 
lira , Doktor Kukudis 1 O , Baker 
500, Mi ran Gesaryan 5 lira , Top· 
çu mektebi öğretmen ve idarecileri 
41 lira 61 kuruş . Cumhuriyet ga· 1 

zetesi vasıtasiyle 2009 lira 90 kuruş, 
Sakarya sineması 32, Doyçe Oryent 
Bank Dresdner şubesi 200 , Halil 
1 O , Budapeşte büyük elçisi Bay 

Şimdi niyetim Pariste de bir şube Behiç Ergin 100 lira . 
açmaktır . Pariste böyle bir müesse-
seye dünyanın her yerinden fazla (". FELAKETZEDELERİMİZE SINDIRGI-

. . u 1 L!LARIN YARDIMI zum vardır . Zira Pans yalnız olan 
kadınlar için dünyanın her tarafın- . Sındırgı, (Hususi) Adnananın uğ· 
dan daha ziyade tehlikelidir. : radığı seylap felaketini işiten Sındır

gılılar Büyük Önder Atotürkün izine 
uyarak aralarındn topladıkları (150) 1 

lirayı felaketzedelere yapılacak yar· ı 
dımda sarfedilmek üzere Adana be · 
lediyesine göndermiş it rdir. Beş yüz ı 
hanelik küçücük Sındırgının fakir fa 
kat duygulu halkı Adanalı yurtdaş. 
!arın başına gelen felaketten dolayı 
cidden büyük bir elem duygusu için· 
dedirler. 

• • • 
Fransız muharrirenin verdiği iza 

hat burada bitiyor . Bakalım bu 
" Ültra modem .. müesseseye ben
zer bir biiroyu ilk önce Türkiyede 
kim taklite kalkacak? 

Yeni umumi 
Müfettişlikler 

Birinin Ege mıntakası 
umumi müfettişliği ol
ması çok muhtemeldir 

Ankara : 24 [ Hususi ] - Elde 
ettiğim malUınata göre, mevcud 
umumi müfettitlik fere ilaveten 2 
umumi müfettişlik daha ihdas edi
lecektir. Bu meselenin hali içtimada 
bulunan müfettişi umumiler kongre· 
sinde mevzuu bahsedileceği kuv
vetle muhtemeldir. 

iki umumi müfettişlik ihdası 
kararlaştınldığı takdirde bunlardan 
biri Ege mmtakası umumi müfettiş· 

liti olac:akbr. 

Y" rın akşam 

Seyhan spor balosu 
Halkevinde veriliyor 

Şehrimiz Seyhan spor kulübünün 1 

kışlık halosu yarın akşam Halkcvi 
salonunda verilecektir . 

Kulüp . balo davetiyelerini da· 
ğıtmıştır" 

Mekteplerde beden 
terbiyesi 

Maarif V ckileti, mekteplerdeki 
beden terbiyesi tedrisatı etrafında 

ihtiyaca uygun bazı yeni kararlar 
•ı.c.lttır. 

Maarifte: 

Çocuk neşriyatı kontrol 
edilecek 

Kültür Bakanlığı okulların muh· 
telif qers kitapları etrafında yaptığı 
tetkiklerden sonra ayrıca çocuk neş. 
riyatı ile de yakından meşgul olma· 
ğa karar vermiş ve hazırlıklara baş· 
lamıştır , 

Bu arada olmak üzere mevcut 
çocuk neşriyatı Bakanlık tarafından 
sıkı bir kontroldan geçirilecektir . 

Çocuk seviyesı\e uygun olarak 
yazılmayan mecmua ve kitapların 

satılması nen olunacaktır : 
Vekalet bir de müsabaka yapa· 

rak çocuklara uygun görülen kitap· 
lan satın alacak ve sahiplerine ikra. 
miyeler verecektir . 

Bu kitaplar çok ehven fiatlarla 
satılacaktır . 

Yeni köy muallim 
kursları 

Maıırif vekaleti önümüzdeki ilk 
baharda köy muallimleri için bir 
kaç yerden kurs açmağa karar 
vermiştir. 

Bu yaz Eskişehirde açılan ve 1 

büyük faideler elde edilen Çavuş 
koy muallimleri kursunun tekrarı 
için de Ziraat ve Maarif vekaletleri 
tetkikler yapmaktadır. 

Vergi tahsilatı kolay
laştırılacak 

Maliye vekileti, vergi tahsilatını 
daha pıratik bir şekle sokmağı 
düşünmektedir. Bunun için yeni bir 
kanun projesi hazırlanmaktadır. 

Yeni projede bilhassa vergilere 
itiraz, temiz ve icra işleri bir semtte 
toplanacaktır. 

Zabıtada: 

Hırsızlık 

Ali fabrikası arkasında oturan 
Misisli Ali oğlu lıyasın evine hırsız 
girerek bir çok eşyasını çalmıştır . 
Zabıta tahkikat yapıyor . 

Sopa ile yaralamış 
Berber Süleyman adında birisile 

Mustafa oğlu Ramazan isminde iki 
kişi arasında bir alacak yüzünden 
kavga çıkmış, neticede : Berber Sü· 
leyman, Ramazanı 10 gün sonra 
muayenesını tekrar icabettirecek , 
derecede başından yaralamıştır . 

Zabıta Süleymanı yakalamış, 
hakkında kanuni muamele yapılmış. 
tır . 

Paralarını çalmışlar 
Büyük Küpeli han katibi Raıni

zin yazıhanesinde yolculara aid on 
beş lira otuz beş kuruşu Süleyman 
oğlu Beşir isminde birisi tarafından 
çalınmıştır , Bekir yakalanmış hak
kında kanuni iş yapıimıştır . 

Cami kapusunda 

Metrük bir çocuk bulundu 

Dü:ı sabalı saat 9,30 da Uluca· 
mi kapusunun eşiğinde tahminen 
on günlük metrük bir çocuk bulundu. 

Halk tarafından polise malumat 
verilmiş ve çocuk karakola teslim 
editerek oradan belediy_eye tevdi 
edilmiıtir . 

Belediyede : 
Hanlarını pis tutanlar 

cezal.'.\ndırıldı 

Mahmut Paşa hanı sahibi hanı 
pis tuttuğundan 10 !ıra para cezasi· 
le cezalandırılmıştır . 

Keza, Niğde, Hilal ve Edirne 
hanlarında gıda maddeleri satıldığı 
halde müşteri yatırdığı görüldügiin 
den belediye talimatnamesi ınucibin· 
ce 50 şer lira para cezasile cezalan· 
dırılmışlardır . 

Asfalt yol 
Asfalt yolun tamiri için ısmar

lanan asfaltlar tahmin edilmiş ve iki 
yüz metre mikabı taş alınmıştır. 

Belediye, yolun tamirine pek ya· 
kınd'\ başlıyacaktır . 

Adana kulüpde 
Bir şöien verildi 

Parti il kongresi münasebetile 
dün gece Adana kulübde parti ta. 
rafından bir şölen verilmiştir. 

Mekteplerde imtihanlar 
başladı 

Lise ve Orta mekteplerde birin· 
ci yazılı ;yoklamalar bu ay sonuna 
kadar devam edecektir. Bazı mek· 
teplerde yılbaşı tatilinden sonra 
da, imtihanlar bitmezse, devam ede
cektir. Henüz, şimdiye kadar yapı· 
lan imtihanların neticesi belli değil· 
dir. 

Halk türkü ve oyunları 

Kültür Bakanlığının Halk türkü 
ve oyunları için açmış olduğu eti· 
ketlere Vilayetlerden cevaplar gön
derilmeğe başlamıştır. 

Bakanlık, bütün cevaplar geldik 
ten sonra tasnif ~decek ve lüzum 
görürse muhtelıf mıntıkalara heyet· 
ler ırönderecektir. 

Ceyhanda 

Şeyhlik yapan bir adam 
ya 'alandı 

Ceyhan köylerinde şeyhlik ve 
batıl itıkadları aşılamak için çirkin 
işler yapan Akarcalı Hafız isminde 
birisi , ken lıs,ne uyan ve yardım 

eden arkadaşlariyle birlikte yaka· 
lanmıştır . 

Suçluların hepsi dt' adli} t ye tes· 
liın edilmişlerdir . 

İş Mecmuası 

lstanbuld~ intişar etmekte olan 
( iş - Actıon ) isimli felsefe ve iç· 
timaiyat mecmuasının son sayısı 
çıktı. 

Bu sayı Türk kanunu medenisi 
nin kabulünün onuncu yıldönü:nüne 
hasredilmiştir. İçindeki yazılar şun· 
lardır : 

Bizde hukuk ( A. Toksöz) , Hu
kukta Action ( Ziyaeddin Fahri ) , 
Türk hukuki inkılabının cihanşümul 
dçğeri ( Mesut ) , Türkiyede ev 
lenme istatistikleri ( Halit ) , Af. 
manyada aile hukuku ( H. A. Gök
türk ) , Birkitap ( Ahmet Halit ) , 
Bir hukukçuyu tenkit (Fahri ) , Hu
kıık fakültesi mecmuasında Serden 
Geçtinin bir karabeti, Rusyada aile 
hukuku V. S ... 

Mecmua hukukçularımız i ç i n 
5Q0 liralık bir müsabaka tertip et· 
miştir. Bütün hukukçularımıza tav
sı~ ederii . 
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Edebiyat n Sahte realizm 

Eserlerinin realist olduğunu id· 
dia eden bazı muharrirler var kı 

lstanbuldan bir adım ayrılmadan 
vantilatörlerin serinliği kışın kalori· 
ferlerin ılıklığı içinde masalarının 

başında hiç görmedikleri Anadolu 
köylerini tasvir eder dururlar : 

Çam ormanlarının koyu, nefti 
gölgelerıne yaslanmış geniş bahçeli 
şirin köy evleri, o evlerde ak saç· 

larını kına il boyamış ihtiyar ni
neler, elleri kınadan nar çiçekleri· 
ne benzeyen yosma gelinler, pınar 

başlarında ellerınde destilerile tür
kü söyliyen al yanaklı, uzun örgülü 
köy dilberleri, ve iğde kokulu yol

larda bunlarla oynaşlık eden geniş 
amuzlu, levend endamlı, şen kahka· 
balar savuran köy delikanlıları yüz· 
feri gelincik çiçekleri gibi yanan 

tombul köy çocuklan, hesapsız ku · 
zularının başında kavalile sağır d~ğ 
lan dile getiren mesut çobanlar, 

yeşil tepeler, çiçeklerile bezenmiş 
ağaçlar, şırıl şırıl akan küçük dere
ler, köpüklerini savura savura şen 

uğultular çıkaran çağlayanlar, hu· 
dutsuz yeşilliklerle çevrelenmiş bah· 
çeler, geniş harman yerleri, dağlar 
giLi yükselen altın renkli buğday 

demetlt:ri ve içinde mesut bir kü
me insan yaşıyan Anadolu köyleri. 

Edebiyatımızda bir çok eserler
de sahte realist tasvirleri hemen he· 

. men böyle ve buna benzer ~eyler
dir. 

Köyü görmemiş şehir çocukları 
bütün tahsil müddetlerince Anadolu 
köylerini böyle biliyor ve böyle ta. 
nıyor. 

Hayat yolunda genç ve dinç 
omuzlarına idare yükünü ve yahut 

karanlık dimağlara bilgi nurunu 
yaymak vazifesıle köylere giderken 
hayallerinde hep lıu edebiyatın 

renkli akisleri canlanır ve şairane 
bir hayat geçireceklerini ümit ede 
rek sevinirler. 

Fakat yüz yıllarca saltanat reji· 
minin ihmal kasırgasile harap bir 
halde kalmış, ağaçsız köyle, pence· 

re<iz çamur damlar, sıtma yatağı 
sazlı bataklıklar, tr .ktör yüzü gör· 
ınemiş bakımsız tar.alar, damarla· 

rındakı temiz ve kirlenmemiş kanı 
kah kalkasların buzlu tepelerinde 
kah Arabistanın cehennem gibi ya

nan UÇ>UZ bucaksız kum sahralarında 
kah Arnavutluğun bulutlarla öpiişeg._ 
yalçın kayalı dağlarında bol bol 

akıtan ve henüz cumhuriyet rejimin· 
de refaha doğru adım atmıya baş· 
lıyan l'iirk köylüleri ve onların ihti· 
yacilc karşılaşınca bunalıyor, tahay

yül ettikleri hayatı bulamayınca ye
sin sonsuz uçurumuna yuvarlanıyor· 

lar. 
Bu sahte realizmin içtimai haya· 

tımızda açtığı derin yarıları düşü
r.ürken içi sızlamıyan bir Türk ta· 

savvur edilemez. Gönül ister ki: in· 
kılabımızın nikapsız ve ay gibi par
lak çehresi yanında edebiyatımızın 

billur aynasında hayatımızın halcik 
çehresi bütün hatlarile belirsin ve 

yürüdüğümüz yolda bize bizi anlat· 

sın. 

/il -1 /Uf lf\' 

Teşekkür 

Nehrin tuğyanında evim yıkılarak 
enkaz altında ölen beş nüfus efradı 
ailemin yok olan hayatlarından ke· 
der duyan ve teessürlerime iştirak 
eden hemşerilerime açık teşekkür
lerimi sunarım. 

Belediyt· Zabıta memuru 
Mahmul Batur 

u 

. .,,.. • • - • • .. -- ....._ ~"="_....,.._ ___ -:._- •• - -·--· ·--· -- ~ 
~ -· ~· .L.;=--=o.-_,_·~~· :....:..~~·-~----·~-~-~·~-.;.~- ~'·~_;;;..;.. .• _.~~~~~~~---'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



. 
' !!!!!!J!!I 

1 id· 
ırki 

dan 
ofr 

~ nın 

lolu 

efti 
eli 

ıaç-

nı

erı

~ar 

ğ 

r, 

ış 

r 

y 

e-

25 Kanunuevvel 1936 Türk sözü 

r o 

1 
• 

Bir limon çiçeği soldu bir 

.Bilmem hatırlarmısın Hamit. Se I 
ninle bir akşam Bayezitte ulu çına- I 
rın altında kadından ve evlenmeden 
uzun uzadıya bahsetmiştik. Sana ka- '. 
dın hakkındaki düşünce 1 erimi, duy- 1 

gulanmı açık söylemiştim . Hiç U · 

nutmam, beni bu fikirlerden kurtar 
mak için ne kadar çabalamış, ne 
kadar dil dökmüştün . Ayrıldığımız 
zaman ikimiz de ne yeni bir şey ka· 
zanmış ne de kaybetmiştik . 

Ben evlenme taraftarı değildim. 
Neden ? Bir kadın düşmanı mı idim? 
Hayır l bir çok feminist geçinen 
züppelerden daha fazla saygım var
dı kadınlara ... 

Bence onlar ana olmak için ya
ratılmış mahlüklardı işte o kadar . 

Onlara • gönlümüzün bağlarile 
bağlanmak, onları sevip okşamak en 
büyük günahtı andımda . Şairlerin 
denize. aya ve çiçeğe benzettikleri 
kadın bir Van kedisi idi bence . 

Okşandıkça tırmalayan bir Van 
kedisi . 

Kadın olarak-derin bir muhab
betle sadece anneme bağlı idim . 
Beni dokuz ay karnında taşıdığı ve 
dokuz yıl kafa tasıma damla damla 
nur akıttığı için ... 

lstanbuldan nasıl ve niçin ayrıl
dığımı bilirsin Hamit . Ve gene bi
lirsin ki Çukurovanın bu güzel şeh 
rini seçişim, dört mevsim süren ba· 
harında ruhi hastalığımın rlinmesi 
içindi . 

Buraya geldim . Cüıı olduki bu 
sıcak iklimin yalnızlık cehenneminde 
kavrulan ruhum bir damla teselliye 
o kadar muhtaç kaldı ki . 

Bir kadın eli ve bir kadın zev: 
kile süslenmiş bir sofrayı o kadar 
öz;edim ki .. 

Yavaş yavaş sana hak vermeğe 
başladım . Fakat lstanbulda bırak
tıklarım Adanada da karşıma çık
mışlardı . Tabiatın yarattığı penbe 
ciltleri üzerine bol bol pudra, kızıl 
dudaklarına kır:nızı boya, siyah kir
piklerine sürme çekenler sadece ha
yalimde canlanarak değil gözlerimin 
önünde de gezindikçe tiksiniyorum 
onlardan . 

Hele erkeklerle konuşurken kı 
rıtışları, yapır.;;cık hareketleri o ka 

Ziv11 ifh.,n 

birdenbire büyülenmiştim sanki. göz
leri göz bebeklerimde parlayordu 
bu dağlı kızın. 

Akşam pencerede onları bek
ledim. Bakracı kendi elimle indirdim. 
Kızı söyletmek için ona ( Y rğudu
nuz çok güzel bacım hangi gün ge 
lirseniz muhakkak bana birer bak
raç getirmeyi unutmayın ) dedim. 

Musiki gibi insanı içten ürper
ten ince bir ses iki kelime ile ce· 
vap verdi : Pazar ve perşembe ..... 

Başka bir keliıoe söylemeden 
bakracı alıp giıtiler . Arkalarından 
baka kaldım. Halbuki yoğurttan bir 
kaşık bile almamış olduğu gibi ha
demeye vermiştim. itkin arkadaşlar 
bir şeyin farkına varmadılar. Fakat 
perşembe ve pazar günleri diizgün 
işler bir saat gibi hiç şaşmayan bir 
hareketle sarışın Yörük dilberinin 
birer bakraç yoğurt getirmesi ve 
benim o yoğurtlardan ara sıra bir 
iki kaşık alıp kalarıını hademeye 
vermem arkadaşların dikkat naza
rını çekti . 

Hemen hemen her gün dairede 
limon çiçeğinden bahsedilmeğe baş
lanıldı . içimde sebebini bilmediğim 
bir istek var. Ben de Limon çiçeği 
bahsinden hoşlanıyorum . Gizli bir 
gururun içimde şahlandığını hisse
diyorum . Her gelişinde Limon çi
çeğine - Ben de arkadaşlar gibi 
ona bu adı vermiştim - manasız 
sualler soruyor ve onu söyletiyor
dum. Şivesi hiç de diger Yörüklere 
benzemiyor. Sarı ki bu şiveyi henüz 
öğreniyor gibi .. 

Bazan da dikkat ediyorum. Oku
muş bir kız kadar düzgün cümleler 
yapıyor . Bu konuşmalardarı kızın 

kimsesiz ve ihtiyar kadınırı teyzesi 1 
olduğunu öğreniyorum. Haftalar geç· 
tikçe arkadaşların bilhassa Atıfın 
insafsız iğrıeleri fazlalaşıyor. Fakilt 
ben Limon çiçeği ile konuşmaktan 
haz duyuyurum. Artık Limon çiçeği 
uykularıma daı girrneğe başladı. Hep 
onu düşünü}orum . 

Bir bakra~ yoğurt satıp on ku 
ruş kazanmak içi•ı uzun yolıardan 
yaya gelen bu sarı~m dilb~r 'ıiı sı·· 
hirde olsaydı belkı j~ bır zenginle 
evlenir otomobilden hiç inmezdi. 

Düşünceler kafa tasırnın içinde 
birer saman alevi gibi yanıp sörıer
ken arkaddşların bır iğnesi şifakar 
bir serem gibi ta iliklenme kadar 
işleJi : Limon çiçeğı ile evlerıserıı 
mesut olamaz mıyım . 

Londra : 24 ( AA ) - Royter 
bildiriyor : 

Ôvre gazetesi lngiliz - ltalyan 
muvakkat anlaşmasına benzer bir 
Fransız - ftalyan muvakkat anlaş
ması içirı müzakerelere başlandığını 
yazmaktadır. 

Almanya - Polonya 
anlaşması 

Berlin : 24 ( Radyo ) - Alman· 
ya ile Polonya arasında bir anlaşma 
yapılmıştır. 

1937 de bu iki memleket arasın. 
da ticaret fevkalade artacaktır. 

Almanya ve İngilterede 
radyo kullananlar 

Berlin : 24 (Radyo) - Alman
yada bu seneki radyo abonası mik
tarı 7.937.907 dir. 

Bu miktar bütün dünyadaki dev 
Jetlerden yüksek tir. 

lngilterede ahuna m i k t a r ı 
7.898.705 dir. 

Mısırın Londra büyük 
elçisi 

Kahire: 24 ( Radyo ) - Hafızi 
paşa, Londra büyük elçiliğine tayin 
edilmiştir. 

Britanya imparator
luğunu altı telef on 

idare ediyor 

İngiltere Başvekilinin 
ınas sının Üzerinde 

ne!er var? 

ar sı'iıırıme dokunuyordu ki . Bura 
daki arkadaşlarım da senin gibi fi
kirlerimi tuhaf buluyor ve beni kan
dırmağa uğraşıyorlardı ... Bilmem 
nasıl oldu , arkadaşlardan biri bir 
gün dairede sana bir köylü kızı bu. 
!alım dedi . 

Cülüştük. Bu sırada pcnc:.ere 
yanında bulunan diğer bir arkadaş 
seslendi: B~n buldu ı bile. Bakınız 
nasıl· ürkek adımlarla bır ceylan gibi 
seke seke yürüyor. Üçümüz birden 
r-encere pervazına yasla.ıdık. Arka
daşlardan Atıf mırıldandı: Narın bir 
limon çiçeği. Tam sevdiğin tip. Bak-

Haftalar bir su gibi aktı. Ben hep 
bunu düşündüm. Nıhayet karar ver
dim. Saadeti a-ncak onda bulabilir
dim. Önümde hamur halinde saf bir 

Londrada " Douning lsnt 10, 
namındaki binac.la lrıgiltere Başve· 
kili Baldvin çalışmaktadır: Yazı 
masasının ÜLc:iııde ( bir parça eski 
ıııoda ) altı Telefon vardır. Her 
telefon . kablolarla binlerce mil 
uzaklara bağlıdır. Başvekil isted ;ği 
dakika, Yeni Zelanda, Avustralya, 
Kanada, ve Cenubi Afrika Başve
killerini bu telefonlarla görüşmiye 
davet eder. 20 30 ar dakika müte
madiyen görüşür. Onlar görüşür
lerken bütün muhabereler süküt 
eder. Büyük Britarıyayı idare eden 
Başvekil alacağı kararları alır, ve 
bund,n sonra vereceği direktif ve 
emirleri verir. " 

tım: Belediye parkının önündeki 
parke taşları üstünde ya~lı bir 
köylü kadını ile arkasında sarışın 
bir köylü kızı yürüyor ellı:ri:ıde ikişer 
yoğurt bakracı. 

lstemiyerek seslendim: Bacı yo
ğurtlar kaça? halbuki hiç de yoğurt 
almağa·niyet etmemiştim. Erkek gibi 
tok bir ses cevap verdi: on ku'ruşl 

Merdivenleri üçer. üçer atladım 
annesinden yoğurdu alırken köylü 
kızına dikkatle baktım. Bu muhitin 
yanık çehreli esnıeı güzellerine hiç 
amma hiç benzemeyordu ruhu çeken 
ve saran vahşi bir güzellıği vardı 

bu yörük Jilberinin. 
Onları lafa tuttum. Uzun uza· 

dıya baktım. Bu, benim bir kadına 
ilk istekli bakışımdı. Bakracı akşam 
alırsın bacım dediAı yukan çıktını 

- Gerisi d~rdüncü sahilede-

. 
• f"l ·an sıneması 

l:Su a cşam 
Henri Batayın meşhur romanı ve Fransız sinemacılığının en şöhretli 

üç siması olan 

Jan Galland - Ga bi Morlay -Henri Rolland 

tarafından yaratılan çok acıklı bir mevzua sahip 

( iskandal) 
isimli filmi takdim ediyor. Bu film bir ananın elim hayatını tasvir eder 

1Iaveten En son Dünya haberleri 
Pek yakında 

Meyerling faciası 
Senenin en büyük filmi 
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İsviçre Habeşistanın 
ilhakını tanıdı 

Beyan : 24 (Radyo) - lsviç
re, Haueşistan ilhakını tanıdığını, 
ltalyaya resmen teblig etmek üze
re bir sefirini memur etmiştir. 

Şark demiryolları 
meselesi 

Ankara : 24 ( Radyo ) -- Na
fia vekaletile Şark demiryolları 
delegeleri arasında cereyan eden 
müzakere tasvip olunmuştur. 

Boluda hareketiarz oldu 

Bolu : 24 ( A. A. ) Dün gece 
sabah saat dört kırk beşte Boluda ı 
devamsız fakat şiddetli bir yer sar
sıntısı olmuştur . 

Çin hadiseleri 
L' /nf ormatian 'dan 

Çin hadiseleri yüzünden kendi
mize yeni bir kaygu vesilesi yarat
mıyalım , Evvela burada doğruyla 

yalanı tefrik etmekten aciziz. Bunun 
en iyi delili şudur ki , Çin hadisele
ri hakkında inceden inceye malümat 
sahibi olan Japonlar bile , Mareşal 
Çang -Kay-Şek'in keudi kıtaları 
tarafından tevkifinin menşe ve neti
celeri hakkında şimdilik ciddi bir 
kanaat hasıl edemiyeceklerini söyle
mişlerdir. lkincisı , karışık bir dün
yada, ifratlı bir süratle yapılan mü
talaalar doğru olsa bile, bu bedbin
liğe düşmek için gene kafi bir sebeb 
teşkil etmezdi. Hakıkaten Çinin si
yasi hayatı, garbıııkinden o kadar 
farklıdır , ferdlerin kavgaları , ve 
entrikaları orada öyle bir rol oynar 
ki, Çın en şa~ırtıcı değişikliklere ma 
ruz bulunmaktadır. 

Mareşal Çang Kay-Şek'in ba
şına gelen hadı>ede , tarih boyunca 
askeri isyaıı!arın merışeinde rastla
nan bir başlıca unsur rol oynamış

tır ; kendi topraklarından çok uzak
larda uzun zaman bulundurulmuş bir 
kılanın hoşnudsuzluğu. 

Gereral Çang-Su-Liyangiın 
kendı temayülünden ziyade. askerle· 

Asri • 
sınema 

22 Birinci kanun sah 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 

ilaveten : Ekler Jurnal yeni ve enteresan ha • 
vadisler • 

Pek Yakında 

Tarzan Maymunlar 
arasında 

Gelecek program : 

- AK Kartal -
Türkçe sözlü büyük film 

Yakında: 

Volga Ateşler içinde 
Muazzam film 
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Alsaray • 
sıneması 

Bu akşamdan itibaren 
Sirıema aleminin bir misli daha görmediti muazzam eseri sunuyor 

(Pompenin son günleri) 
Tarihin kaydettiği beşeriyetin uğradığı felaketlerin en müdhişini tasvir 

eden bu şaheser yürüyen bir tarih canlanmış dehşet ve felakettir 

( Roma ateşler içinde ) 
( Kleopatra ) 

( Roma Çılgınlıkları ) 
gibi müdhiş ve emsalsiz filmler bu filmin yanında çok sönük kalırlar 

Ayrıca: Paramunt dünya haberleri 
Gelecek program : 

( Lorel Hardi Hindistanda ) 
büyük Türkçe komedi 

Matineler • 
rinin hiddetine tabi oldvğu sanila- Cumartesi 2,30 da iki 
bilir. Pazar 2 de iki 

film 
film 

Şensi eyaletinde uzun müddet 7665 

kalmış olmaktan ve komünistlere '·--------------·---·---------
karşı harbın bitip tükenmeyişinden 
dolayı ordunun tahammülü azalmiş-
tı . !:.ski garnizonlarına dönmek e- r----.. ·-------., 
melini gitgide daha açık bir şekilde 
belirti yordu . Şefleri tarafından as
kerin bu ruhi haletinden haberdar 
edilmiş olan Nankıc hükumeti , alı. 
nacak tedbetleri yerinde tetkik et
mek için icabediyorsa , isyanı bas. 
tırmak için Mareşal Çang-Kay
Şek'i göndermişti. 

Parti 11 kongresi 

Çang · Su - Liyang'ın suç ortak
lığı olduğu veya olmadığı halde , 
askerler Mareşalı tevkif etmişlerdir. 

Bu izahın tam bir surette tat.ııin 
edici olduğunu söyliyebilir miyiz ? 
Hayır. Hadisenin başlıca iki aktörü, 
oldukça esrarlı adamlardır . Çang
Kay.Şek'ın Japonya ile hususi ve 
gizli bir uzlaşma imzalamış olduğu 
söylendi, ve Çang Su Liyang'ın si 
yasi ve askeri mazisinde endişe ve
rici hadiseler vardır . Fakat bütün 
bunlar, Avrupanın feodalite devrine 
benzeyen Çine has tabii hallerde
dir . 

Geriye bir ihtimal daha kalmak
tadır ki o da Çang·Su Liyang'ın ve
ya onun emrirıdeki ordunun mühim 
bir kısmının, Şensi Komünistleriyle 

TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi yazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler , a Abone 
bedeli değişmez yalnız po .ı masrafı 

zammedilir . 

2 - ilanlar için ıdareye miıra-

- Birinci sahifeden artan -

belediyeye a:d olan dileklere , be· 
lediye reisi Turhan Cemal Beriker 
tarafından ayn ayn etraflıca izahat 
verildi . 

16 maddederı ibaret olan bu di
leklerin de aid olan mahallere bildi. 
rilmesine karar verildi . 

Hesap encümenlerinin raporları 
okundu ve ittifakla kabul edildi . 

Bunu takiben lıyöilkurul üyelik
leri seç:mi yapılarak, asıl azahklara 
şunlar seçildi : 

Mürıevver Güçlü , avukat Feyzi, 
caat edilmelidir . doktor Yusuf Ziya , lsmail Safa , "-----------J Nuh Naci , Hasan Ateş, Fahri Uğur 

lu ve doktor Bahri . 

harbedecek yerde onların saflanna 1 

geçmiş olmasıdır. i 
Bu en tehlikeli faraziyedir.Çünkü •:----------·---:. 

bu takdirde , Japonya Mançurideki Bugece nöbetçi eczane 
kavvetlerini artbrmaktan ve belki Yeni otel civannda 
de bir müdahal~de bulwımaktan .Tahsin eczanedir 
geri k.ilriiıyac:Ugr _,t...;----~-



Sahife : 4 
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limon çiçeği 
soldu 

Oçüncü sa)fadarı artan -

ruh var . Gnu ist~iğim kadar yu 
ğurur, istediğim kabba dökebilirim. 

Bir perşembe günü teyzesini içeri 
çağırdım. Doğrudan doğruya kız· j 
larının benimle evlenmesine razı olup 
olmadığını sordum . Düşünmeksizin 
kendine has bir şive ile kızı şehre 

veremiyeceklerini fakat bir defa da 
kızın kendisine soracağını söyledi . 
Ve kendi, artık pazar günü yoğurt 

gelmez diyorum. Fakat pazar günü 
yine ayni bakraç Limon çiçeğinin 
kınalı ellerinden aldım. Yüzünde ne 
bir kızarıklık ne de gözlerine ma· 
nalı bir bakıŞ vardı. Tam bir dağlı 
kız gibi hissiz ve sess~l yürüdü gitti. 

Akşam teyzesi bakracı almak 
için yukarı çıktı. Hemen bir köşeye 
çekip sordum. Gülerek kıza tekli· 
fimi söylediğini, kızın da başka bir 
teklifi olduğunu söyledi. :"'abırsızlıkla 
sordum ve öğrendim. Kız bana ori
jinal bir teklifte bulunuyordu : Şehri 
terkedip onların hayatına karışmak. 

Bu teklife perşembe günü cevap 
vereceğimi söyledim . Köylü kadın 
çıkıp gitti . O gece ve ertesi gece 
gözlerimi bir saniye bile kapama· 
dım. Ne güzel bir teklifti bu. Zaten 
şehirlerde adabı muaşeret denilen 
maske altında yapılan riyakarlıktan 
o kadar bıkmış o kadar usanmıştım· 
ki, içimden hemen karar verdim . 
Dızlerimde takat, kollarımda kuvvet 
ve cebimde param var. Ruhumu yay
la,rüzgarile yıkayarak tam bir dağlı 
olabilirim. 

Hayatımda büyük bir dönüm 
noktası olacak olan bu kararı hiç 
kimseye söylemedim. Perşembe gü
nü köylü kadın ve Limon çiçeği 
geldi. Köylü kadına kararımı söyle· 
dim. Yüzü güldü. Kızın kulağına bir 
şeyler fısıldadı. Limon ~çeği de ba 
na bakarak ilk defa gülümsedi . Bu 
gülüş ufkumda yeni doğan bir gü
neşti . 

SevinçJe koştum . Ellerinden yo· 
1 ğurt bakfçl•nrn aldım . Ve ikisini 

de sürükler gibi bir pr>rtakal bah · 
çesine götürdüm . Tas tas bahan 
içerek ilk mektubumda yazdığım gi· 
bi nişanlandık . Senden başka hiç 
kimsenin bundan haberi yoktu. Ara· 
dan on gü~ geçti . Ne teyzesi ne de 
limon çiçeği göründü . Bu on gün 
bana ıztırap dolu on asır kadar uzun 
gözüktü . Nihayet bir perşembe gü. 
nü nişanlım göründü . Fzkat elinde 
bakraç filan yok. Beni alup Seyhan 
kıyılarındaki sed boyuna götürdü . 
H~kes bize bakıyor biz aldırış bile 
etmiyorduk . Sed boyund::l Seyha· 
nın şırıltılarını dinleye dinleye iler
ledik . iki çam ağacının gölgelediği 
bir yeşilliğe oturduk . Bana hayatı · 
nı anlattı : 

ihtiyar köylü kadının hakiki tey· 
zesı oldugunu , babası zabit oldu· 
ğundan buradan geçerken annesini 
görüp beğendiğini ve nikahla aldı 

ğını , kendisinin Edimede dünyaya 
geldiğini , küçüklüğünü muhtelif 
şehirlerde çok mesut geçirdiğihi , 
ilk mektebi bitirdikten sonra lstan
bula gelerek kız lisesine girdiğini , 
babasının sinir hastalığı yiizünden 
pek genç yaşta tekaüd edildiğini 
iki sene evvel bir hiç yüzünden ba· 
bası tabanq. ile annesini öldürdü· 
ğünü ve sonra delirerek tiınarhane· 

ye atıldığını , kendisininde liseye 
leyli meccani yerleşemediğinden ley· 
zesinin yanına gelmek mecburiyetin· 
de kaldığıııı , bugünkü . hayatından 
hiç memnun olmadığını , bana yap. 
tığı teklifin sırf bir deneme oldu~u
nu ve beraber. şehirde yaşayarak 
mesud olabileceğimizi söyledi . Hiç 
cevap ven.nedim sadece dinledim ' 
içimde yeni doğmuş bir cihanin uğul· 
tularla yıkıldığını duyuyordum ... Li· 
mon çiçeğini sahte bir neşe ile sela· 
eıetledim. 

Bir akal bahçciİnde doğan 

Türksöıü 

Seyhan planı ve bağlı olduğu işler 

- Birinci sahifeden artan -

kurovayı teşkil eden.:yat~.k deği~ti- j 
ren, bir çok kıvnntılar R"OSteren. ya· 

tağı mille dolan bu· ktsımda bir isla- 1 

hat yapmak hakikaten zaruridir . j 
Fakat ırmağın baştan başa ta- 1 

ranarak seyrisefaine salih bir hale ! 
getirilmesi başka meseledir . j 

Baskına karşı ı 
Yatakta ırmağın baskın yapma- 1 

sında amil olan temizlik ile iktifa 1 
etmeğe mecburuz . Sedlerle beraber 
bu iş ( sulama ) projesinin yardımı t 
haricinde ye acilen yapılan tedbirle· 
re dahildir. dahil olmalıdır, 

Adananın önünde ırmak içinde 
gittikçe buyüyen ve birer koruluk ha 
line gelen adacıklar vardır . 

Yeni yeni tepecikler adacıklar 
olmaktadır . 

Bu gidi~le nehir yatağını değiş· 
tirmeğe mecbur kalacaktır . Ve o 
zaman Adana şehrini kendine yatak 
yapacaktır . 

işte bunun şimdiden önü alınma 
lıdır I 

Nehir yalağında beklediğimiz 

islihat bundan .ibarettir : 

Irmağın taranması 

Yoksa Adanayı Akdenizin bir 
iskelc::si haline ge irmek için .leyhan 
nehrini Taymis nehri gibi işlemek 

değildir. 

'laktil.: böyle 'bir projeden de 
bahsedilmiş fakat her halde yanlış 
düşünülmüştür . 

Böyle işlere milyonlar dökülür 
fakat o milyonların bir kaç katını az 
zamanda geri almak şartile . Yok
sa fantazi için yapılmaz . 

hat medeniyetlerin değil cihangir
lerindir. 

Harpler, istilalar o cetvellerin 
bile yerinde bir şey bırakmamıştı. 
Çukurovada ne Taşilinde ( lçelde 
diyecekdik ) böyle bir takım eski 
umran işleri varki ancak bugünkü 
devrede orılann izlerini keşf etmeğe 
muvaffak oluyoruz. 

Sulama işini Cumhuriyet hükü
metinin daha kurulduğu gün kavra· 
dığma hiç şüphe yoktur. On beş yıl 
sonra bu iş başlıyorsa gecikdiğine 
değil bu kadar az zamanda her 
şeyi yeniden yapmağa mecbur olan 
bir idarenin bu işe de başladı· 

ğına hayret edilir. 
Sulama işi milyonlar ister fakat 

bu milyonlar boşa gitmiyecektir. 
Bir dda mezruatta asgari yüzde 

50 fazlalık temin edecektir. 
Sonra sulama işine bağlı ziraat· 

tan istifade edilecektir. Ziraat saha· 
sı ve çeşitleri artacaktır. Bu hal 
milli varidatı bir kaç kat yül<selte· 
cektir. 

Fakat sulamaya tahsis edilen · 
parada kendi hesabına karşılıksız 
değildir. Bu nihayet elli senede itfa 
edilecek bir nafia teşebbüsüdür. 
Bir dönüm tarladan asgari bir lira 
fazla kar alacak olan çitçi bunun 
yarısını sulama ücretine verince 
basit bir hesap meselesi bize neti· 
ceyı verır. 

Mühendisler bu işleri yüksek 
riyaziyat hesabları ve kitablarındaki 
hazır formüllerle bütün şumulile 
derhal hesap edebilirler. Nihayet 
i~ ( sermaye ) ye kalıyor demek 
olur. Türkiye maliyesi kendi inkişa
file ve kazandığı itibar ile ve ser
mayeyi-:Je bulur. Buldu ki derhal 
( elli milyon ) bir tahsisat koymuş
tur. 

Sulama ile tuğyanın münas • 

Bir ırmağın seyri sefaine salih 
hale getirilme.si sanayi ve ticaretin 
gösterdiği ihtiyaç üzerine düşünü
lebilir . Yüz kilometre mesafede 
yüzlerce fabrikanın dumanı tüten 
yüz binlerce, milyonlarca nüfuslu şe · 
birler olduğu zaman düşünülür . 

Sulama meselesi : 
Konya kuraklığı üzerine bu su· 

lama meselesi çıkmış ve ( 200 ) 
milyonluk bir proje düşünülmüştü. 
Fakat iktisadi buhran vesaire bu işi 
geciktirdi. 

1 bete gelince su baskınına karşı J?1 
çok yarayacak olan işin bu olduğu 
pek açık bir meseledir. Irmak yata· 
ğında sulama hesabına Lir ıslahat 
yapılacak fazla sular kanallara ve 
depolara gidecek olursa artık ırma
ğın taşma tehlikesi kalır mı? 

Bilmecburiye küçük mikyasta 
işlerle iktifa edildi. Şimdi Seyhan 
felaketi büyük projeyi ele almağa 

sevk etti. 
Coğrafya ve tarih kitaplarında 

Nil Mısırın hayatıdır derler. Mezo· 
potamyanın ( dünyanın zahire an· 
barı ) oluşuda sulama cetvelleri 
sayesinde idi. Üç beş bin yıl önce 
ki medeniyetin yaptığı bu işi şim
diki medeniyet yapamadiyse kaba· ______ __...,. ___ -----
ümidim , kıvrıla kıvnla akan Seyha · 
nın yeşil suları arasında boğulup gitti. 

Doğruca orlama geldim . Karyo
lama uzandım . Tükenmez ıztırabım 
yine başlamıştı . Kalbimde bütün 
varlıklara karşı bir isyan uyandı . 
Kahbe tali burada bile önüme ~af 
bir yürük kızı değil hir şehir kızı 
çıkarmıştı . 

Kadınlar hakkındaki düşüncem 
tamamiyle 'tökleşti . Ben iman ettim 
Sen de inan Hamit ! 

Kadın bir Van kedisidir . Okşan. 
dığı zaman muha~kak tırmalar ve 
kanatır . 

Misalmi istiyo sun işte benim 
için artık solmuş bulunan Limon çi· 
çeği. 

Bu haf tA sonunda ebediyen To· 
ros dağlarının koynuna atılacak saf , 
bir yayla çocuğu olmağa çalışacak- , 
tını. 

Olmadı . Şimdi izinli olarak Is· 
tanbula gdiyorum . 

Pamuk ziraati: 
Şimdiye kadar pamuk ekimi 

planlarımız Drzformun usülüne 
bağlı idi. Ve Klevlandı da kurak 
pamukların iyisi de diye seçmiştik. 

Sulu pamukları daha bir çok 
seneler için düşünmüyorduk. Fakat 
şimdi artık su geliyor o halde 
( Sakalaridis ) gibi ( lşmuni ) gibi 
sulu pamuk. tohumları da getirile· 
cektir. 

Çünkü ince ve nefis kumaşlar 

bu pamuklardan çıkar. 
O zaman ikinci Mısır olmağa 

namzet dedikleri Kilikya da başlı 

başına bir Mısır olacaktır. -

Pamuklu mensucat: 
Pamuklu mensucat fabrikaları 

da başlıca kurak pamuklara göre 
yapılmıştır. Yeni fabrikaları ve 
yeni tesisatı sulu pamuk hesabına 

yapmak icap edecektir. 
Pamukçuluk ve pamuk doku 

macılığıyla ayrı meşgul olacağımız· 
dan burada sulama işile alakası 
işaret edildi. 

İşte Seyhanın tuğyanı bu kadar 
şumüllu bir takım meseleler ortaya 
atmıştır. 

M. /Jakşı 

TiR 
Ne dersin Hamit . Doğruca 

Fahrettin Kerim üstadımızın elini 
öpmeğe gideyiır. mi ? TO-..l(iVI iŞ BANKAal 
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C. R. A. 

Radyolanmızı görmeden, dinlemeden başka RADYO 
almayınız . 

Adana Ziraat Bankası karşısında Muharrem Hilmi Remo . 
lstanbulda Burla Kardeşler ve Şürekası . 
17- 19 - 22- 25-28-31 - Teşrinisani 926 7534 
2- 5-8-11-14-17-20 22-25-28-3 Kaii'uauevvel "' v~, 

Türk Hava Kurumu Baş
kanlığından: 

Kurumumuza aidatla bir tahsil. 
dar alınacaktır. Matlup evsafı haiz 
olanların müracaatları. 7661 

24-25-26 

Gaip ikarnet te zkiresi 
Şahsıma ait 14569 nuınaralı ika· 

met tezkirerni kaybettim . Yenisini 
alacağımdan eskis:nin hükmü olma· 
dığını ilin ederiın . 

lsahacılı köyünde oturan 
Musa oğlu 

7664 AHMET 

1 S. R. Gilodo f ah. 
rika9ndan: 

s. R. uilodo fabrikasında müş· 
terifere at olup henüz kaldırılmayan 

1 
Klelland çi~itle. 
• d kızmak tehlikcsı bulundu· 

rı n e ğundan bir h6f t~ ıarfırıda 
çiğitler ~3ldıı ılınadığı takdırde lıiç 
bir ıııes'ıJli) et kabul etffleYcc,~ini 
ilin tyletıın. 

S.R. Gi1°do 
3 - 5 
~ 

UrtıUftıj Neşriyat Miidür\j 
M. Bakşı 

Adana Türksözü MatbClqı 


