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Hatay delegesi 
B. Roje Garo'ya 

Sabaha karşı • • 

SEYHAN ÇOK TEHLiKELi 
ALMAKTADIR AÇIK MEKTUP BiR ŞEKiL 

/A. ziz Diplomat ; 1 
~ Dün henüz idarenizde bu• 

lunan Türk Halaydan gelen 
'6ta L b ı · · · · k s· · 1 b; . "a er er ıçımızı ya tı. ızın , 
Qi~·ııı . ve bütün medeni insanlar 
lik 1 hur ve müstakil bir hayata h\-
111 olan Hatay halkı" , on sek1z yıl 
~~naup olduğunuz devletin man· 
d-0 1 altında iztirap çektikten sonra, 
~ ·~ Qeniş bir nefes alacaktı . işittik 
' u defa da siz bu nefesi tıka
%0a .k~l~'.şmış.sı~ız. Büyük bir ko-
IC ~ürusu gıbı ıdare etmeyi dü-
~ nduğünüz Hatay hal~ının dünkü 
~~ inkisarından,toessüründen zerre 
Q~ ar acı duymadığınız muhakkak ... , 
lııı~·da , bir imperyalizm idaresinin 
~'•k 1nde bir memur olmak sıfatile 
Ilı lıaınız . Ve bunun bizce hiç 
l<ı~llııniyati de yoktur . Yalnız biz 
' ı/andık, dün gecedenberi bütün 
~ .milletinin · Asabı gergin bir 
~ h8dır. işte asıl ehemmiyeti olan 

adisedir. 
~ Hatayda bulunduğunuz zaman· 
ılıı~·berj takibine çalıştıijınız riya 

1
1~ikasının çok uzun devam ede

'ıt1ışınden diplomatlığınızın kuv• 
bı.ı 1 hakkında da şüpheye düşmüş 
\ld~nuyoruz . Bunun içindir hi , bu 

i 1•enin ehemmiyetini de anlaya-
~acal)ınıza şüphe yoktur . Dün 
~.tay Türklüğünün, asil ve vakarlı 
~h hava içinde geçeceijine hiç 
'ili 8 olmayan sevinç tezahür le· 
b llıenetmekle ne ka~andınız ? "'n . 

aıze söyleyeyim : 
~u Siz , oldukça ehemmiyetli bir 
ı,:affakiyetsizlik , Mensup oldu
t11 Uz devlet de çok şiddetli neti· 
1ı,~;e . inkılap kabiliyeti de olan 
ı,, erıni .. belki siz , ve Barut bu 
'~ketinizle, için için kaynaşmaya 
I~· aYan Suriye Araplarını tatmin 
~,'' bir malihulya peşinde koş
~:.aunuzdur . Ve belki bu düşün
b~~'zi, .d!ger taraftan imparatorluk 
~ .ienızı teşkil eden Arap ve lalam 
~ lıtiknn d b'I ' .. •k ~ ıza a uygun göre ı ırsınız. 

ı,/11 ben bunu da faydasız bir 
·~1'81keşl ik olarak görüyorum. Su· 
~ Arapları istiklAlin değerini an
ı~;' . olgun bir kitle olduklarını 
~f'ikerıyorlar. Diı'Jer taraftan şimal 
~ as, müstemlekenizde vukuage· 
ı,,:1°n tehlikeli kaynaşmalar ise 
ı,ncı·ık aleminde başlıyan kendi 
Ua. el 'ni sezme cereyanının buralar
~'kta Yol almış olduğunu anlat-

adır 
ı\ . . 

~•ta Zız B. Garo ! Siz bu cereyanın, 
,1 

1. Türklerinin bayram ve teza
~;~'1ni .mennetmek gibi bayağı ve 
'lıııy IAvızlerle önüne geçileceğini 

nOrıanız, size ıadece acırız. 
\,tn~ öyle gelıyor ki, siz Hatay 
'ı n esınin Türkiye için ne hayati, 
\lu~' derece büyük, milli bir davl 
~ı'n~~nu anlamış değilsiniz. Eğer 
"'•e . u son hareketinizden quaid'
'-~a.~n haberi varsa, :onun da an
ı~, ış olduğuna inanmak lazımge
~,ı~ Sız küçük diplomat : olduğu· 
~,~n . bu dAvan ı n bizim için olan 
'ı;d~ıyetini size ben anlatayım. 

~~ 1,. Orsey anlamamışsa ona da 
•ı iı nihayet ;anlatabilecek vasıta 

1~1 n° 1~ar,mızın ,mevcut olduğuna 

'· ~· .Roje Garo ! Hatay tarihi 
'•t t:nı ile, arzusu ile Türktür . iti· 
~'"~deıııezsiniz ama, bunu, orada 

11ı d Uilunuz kısa zaman içinde 
~) ~ .. P~kAIA anlamışsınızdır. Ha• 
n,,urkıyeden kopmuş bir Türk 

·~~ (İıdır. Orada çarpan kalple, 
"' l)~i ~~landa vuran kalbi işleten 

r . ~ ınatendir . 
'ıi,,_ğer biz, Hataya verilen son 
1" "'1 k b . ·~i a ul ettıkse, bu sadece 
"1i ; 8Ulhuna olan bağlılığımızdan 
1 ı &imiştir. Yoksa bu bizim için 
'1,~k&riıktı . Biz, yaptı(jımız bu 
)ac•arlığın değerini Fransanın an
~~z. 101 sanmı§tık. HAIA da sanı· 

Fakat sızın gibi müstemleke 
memurları müstemleke ile Hatayi 
birbirine karıştrrmağa devam ettikçe 
bu kanaatımız gittikçe çürüyecek 
ve bundan tekrar cç nlanmasını iste. 
diğimiz Türk - Fransız dostluğu 
zarar görecektir. Balkı siz, bu dost· 
luğun da deı')erini anlayamamışsınız. 
dır . 

Bir seylap tehlikesi karşısındayız ! 

Türkiyenın Akdeniz politikasın· 
daki rolunu ve bu rolun devletler 
için sürekli olabilecek neticelerini 
bir tarafa bırakalım . Fransanın 
bu günkü iç ve dış sıkıntılarını çok 
iyi bildiğinize göre, hiç olmazsa bir 
Türk- Fransız ihtilafının devletiniz 
için aktuel kötülüklerinide mi seze· 
miyecek kadar dar görüşlüsünüz. 

Sözüme tekrar dönüyorum B. 
Roje Garo ! 

Hatay bizim için hayat ve milli 
şeref davasıdır. Türkün hayat ve 
şerefini korumak için ne yaman fe· 
dakarlıklara katlandığını ve ne ya
man muvaffak olduğunu bilirsiniz 
herhalde . Size üzerinde şu satır• 

ları yazdığım topraklarda bile bu 
amansız mücadelenin tarihinize na· 
sip olmuş kara sahifeleri vardır. 

Fransızların en göze çarpan va
sıfları aklıselim sahibi olmalarıdır. 
derler. 

Mensup olduğunuz milletin bu 
hassasından siz ve s.izin gibilerin 
nasibi olmuşsa tarihin bu acı der· 
sinden faydalanmanız lazımdır. Yok· 
sa, tarihi tekerrür ettirmek herhalde l 
sizin için istenilir bir şey olmasa ı 

gerektir. 
Her ne ise, sözü uzatmıyayım 

aziz B. Garo ! çok işiniz vardır. Şu 
sıralarda çok güç ve belki de kor· 
kulu zamanlar geçiriyorsunuzdur. 

Size Çukurova topraklarında 

yatan zavallı Fransız çocuklarının 

selamı var. Basiret ve aklıselim tav. 
siye ediyorlar. 

Nevzad OUven 
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Bir korsan 
daha • 

gemı 

Sakız adasının arka
sında dün bir İngili7 

gemisinin takibi 
İzmir : 30 {Türksözü muha

birinden) - Akdenizdeki meç-
hul tahtelbahiri takibe memur 
olan İngiliz donanmasından bir 
muhrip dün çeşme limanına gel
miş ve geminin mürtebatr kara
ya çıkararak şehri ırezmiştir . Bir 
müddet sonra İngiliz muhribi 
çeşmeden ayrılmış ve sakız ada
sının arkasında uzaklaşmıştır. Az 
sonra Sakız adası açıklarından 
top sesleri gelıneğe başlamıştır. 

Top sesleri sık fasılalarla devam 
etmiş ve elli altmışı bulmuştur. 

İngiliz muhribinin ateş etme
sinin sebebi katıyetle bilinmiyor
sa da geminin meçhul bir tah
telbahir görüp ona ateş açtığı 
veya daha kuvvetli bir ihtimalle 
diğer lngıliz gemileriyle beraber 
bir manevra yapmağa başladığı 

zannedilmektedir. 

Filstinde bir suikasd 

Kudüs : 30 [ Hususi] - Mu· 

tedit Arap partisinin en mühim 

azasından olan Hamdul!aha bir sui 
kasd yapılmıştır. 

Bu suikasd esnasında Hamdul

laha hiç bir şey olmamıştır· 

Hitlerin ne istediği dün 
kısmen anlaşıldı 

İngiliz - Fransız ricali arasındaki 
görüşmelerde geçen saf hal ar 

Londra : 30 [ Radyo ] - Fran· 
sız ricalile İngiliz ricali görüşmeleri 
başlamıştır. Görüşmeler saat 11 den 
18,45 şe kadar devam etmiştir . 

Bu akşam da görüşmeler devam 
edecektir. Yalnız bu görüşmeler Ha
riciye Nazırı Eden tarafından veri. 
Jecek Hususi bir ziyafetle başla

yacak ve hususi bir mahiyette de
vam edecektir . 

Londra : 30 [ Radyo ) - Havas 
Ajansı Muhabirinin bildirdiğine göre 
Hitler, Halifaks görüşmelerinde Hit
ler Brlçika kongosunun iadesini iste· 
mekle beraber Pandamika'yı isteme
miştir. ispanya meselelerinde ise, A. 
demi müdahale işinde lngiltere ile 
Almanyanın hemfikir bulunduğu te. 
barüz ettirilmektedir . 

Londra : 30 [ Radyo ) - Roy. 
terden -- Bazı Fransız müşahitlerine 

göre Londradaki müzakerelerde, Hit
lerin Halifaksa; Alınanların müzake· 
relere iştirak edeceğini söylemiş ol· 
duğunu haber vermektedirler • 

Londra : 30 (Radyo) - Dün 

akşamdan beri burada Fransız ve ln

giliz ricalı arasında cereyan eden 

konuşmalar bitmiştir. Yarın sabah . 

bir resmi tebliğ neşredilecektir. 1 
Bu görüşmeler esnasında Fransız! 

Çemberlayn 

ve lngiliz idari ada'1lları, bazı müs

temlekelerde Almanya ile teşriki 
mesai edilmesini ve Almanyanın ham 

mevad arzusunun gösterilecek müs

temlekelerdem tatıııin edilmesini dü·ı 
şünmektedirler. 

- Gerlal dördUnçU aahlfede- , 

.. 

Bir Daha görmek istemediğimiz, geçen yılln faclaslndan bir tablo : Karfıyakanın hall 

Seyhan nehri gece yarısından sonra tehlikeli bir vaziyet aldı. Bir saat 
içinde nehir daha ellı santim kadar yükseldi. Daha seksen santim yük
selirse Kız Lisesi ve Halkevini su basacatır. Nehrin köpüklü akdığına 
göre Şimal bölgelerinde şiddetli yağmur düşdüğü anlaşılmakta ve seylap 
tehlikesi melhuz görülmektedir. Sabahıın üçüne kadar sular yükselmekte 
devam ediyordu. Sanıldığına göre Nehrin Cenup mıntakasındaki bir kısım 
araziyi su istila etmiş bnlunmaktadır . 

Vilayet, Belediye ve Enıniyet t~şkilatı tedbirler almıştır. fen memur
ları suyun vaziyetini her dakika tetkik etmekle meşğuldur. 

S()n dakika: - Aldığımız malumata göre Son yedi saat içinde nehir bir 
metro elli beş sanrim daha yükselmiştir. Şu hesaba göre nehir normal se
viyesinden 3,80 yükselmiştir . 

Mısırda hadiseler 
Talebe, Nahas Paşa 

aleyhtarlarına karşı bü
yük nümayişler yaptı 

Kahire : 30 (Radyo) - Baş 
vekil Nahas Paşaya yapılan suikasd 

bütün Mısıı da derin bir nefret uyan · 

dırmıştır. 

Bu s~ b~ple de bir çok sempati 

tezahürleri yapılmıştır. Üniversite 

talebeleri Başvekal e te giderek Na 

has Paşayı alkışlamışlardır. 
Polis, muhalif Liderlerd en Mu· 

1 am ned Mahmud ile diğer liderle

rin evlerini, aleyhte ve tezahüre ma· 

ni olmak üzere muhafaza altına al 
mıştır. 

- Gerisi dördüncü sahlfed -

lspanyol limanları F ran
kocuların ablokasında 

lngiltere, Franko'ya had
dini bilmesini tavsiye etti 

------·------
Lond ra : 29 ( Radyo ) - Ge

neral Franko , bütün Cumhu riyetçi 
is panya lima nl a rının abloka edilmiş 
olduğunu radyoda söylemesi üzere 
lng ilt ere hüküm eti kendisine şu ha· 
beri bildirmişti; Karasula ra karışmaya 
hakk ın yoktur. İn giliz zırhlılarına vu. 
kubulacak bir tecavüz karşısında İn· 

• 

giltere lıüküıneti çok şiddetli karşı

lıkta bulunacaktır. 

Madrid : 30 [ Radyo ) - Asi 
tayyare filoları dün Alkaladokuvari 
şehrini şıddetle boınbardnıan etmiş. 

!e rdir. Hu bombardmana 20 bombar· 
dın a n ve 40 avcı tayyaresi iştirak 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Hataylıların istiklal bayramı takları 
Söküldükten sonra :kışlalarda yakıldı 
Parti grupunda Başvekilimiz ve hari
ciye vekilimiz hatay için izahat verdi 

Vatani meclisinin gülünç karar· 
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i YUOOSLAVYADAN RÖPORTAJ i 

YUGOSLAVYADA 
Kadın ve Aşk 

Orada aşk, hayvani bir mahiyette, 
çok sert ve haşindir 

Umumi haıptan sonra Yugos· 
lavya adile anılan bu memlekette 
dıni veya tarihi esı:slara dayanmak 
üzere tam dört türlü medeniyet ve 
hars vardır. Halbukı memleketin her 
tarafında ayni ırk vardır. dili de he. 
men her yerde birbirine çok benzer. 
Buna mukabil ayat cihetıle arala 
ıında çok büyük farklar vardır. Bu 
farklar bilhassa kadınlarda daha zi 
yııdedir. Cenubi Yugoslavyada (Sır
bıstaıı) da ortodokslar da, hırvatis· 
tan da, katolikler de, Bosna ve Her· 
sekte müslümanlarda ve Makedon
yada çingenelerde büsbütün başka 
ahlak ve adetler vardır 

Yugosiavyada aşk telakkileri 
hakkında, Yugoslavyalı şair Yuvan 
Duşiç bir Fransız muharririne kafi 
derecede izahat vermiştir. Bu zat, 
Fransada uzun müddet yaşamış ve 
bir zamanlar da Romada Yugos
lavyanın 5efiri bulunmuştur. 

Bu şair ve diplomat Yugoslav· 
lıya göre : 

• Yugoslavyalı kadın ile faraza 
Fransız veya ltalyan kadını arasında 
büyük bir fark vardır; Garpta ve 
bilhassa bu iki memlekette kadın 

erkeğe kıymet verir; bazı erkeği 

şaşırtacak kadar iltifat ve teveccü 

he mazhar kılar 1 Fakat Yugoslav· 
yada ~adın, öyle muğlak ve esra 

rengiz bir mahluktur ki, ne istedi. 
ğini kendisi de bilmez. Yugoslavyalı 
erkek, bundan dolayı çok bedba .t· 
tırlar 1 

Bunun için, sonsuz denizlerdeki 
korsanlar gibidir. ~Bir kadın gören 
bir delikanlı, enginlerde bir tüccar 
gemisi gören korsan reisi kadar se
vinir, heyecana düşer, maceralara 
hazırlanır ! 

Fakat bir kadın bir defa bir 
erkeğe gönül verir, kendisini bağ· 
!arsa arttık ondan kurtulmak imka. 
nı da kalmaz 1 fşte bu iki sebep yü· 
zündendir ki Yugoslavyada aşk hay · 
vani bir mahiyete malik, sert ve ha· 
şindir. 

"Yugoslavyada aşk, muhabbet 
için bir çok kelimeler vardır ki, 

Fransızcaya veya başka bir dile 

Bu had ise, Ragozada me~hurdur 
iç Yugoslavyaya nisbetle kadınları 
daha aerbest ve başka olan Ragoza• 
da herhengi bir kızla kırlarda aşi
kane mülakat imkanı yoktur. Rago
zanın oynek ve oldukça uysal kızla

hoşlarına gide:ı bilhassa yabancı 
erkeklere: 

- Heyır demem. Fakat kırda 
randavuya gelemem.. Yer bulunuz! 

Halbuki Ragozada otellerde 
randavu imkanı yoktur. Zabıta !-ıer 
hangi saati~ olursa olsun otellerin 
odalarına girebilirler. Karı koca ol · 
dııkldr mı söyliyen yolcuların evrakı· 
nı tetkik ederler. Kocası olmıyan 
bir erkekle otele gelmiş olan bir 
kadın ise iki ay hapse mahkum 
olur. 

Belgrad civarında bir köyün 
papazının karısı her hafta şehre i · 
ner, aşıkı ile bir otelde birleşirler 

miş. Bir gün zabıta bu kadını tev 
kif etmiştir. Yugoslavyada bir ka
dın kocJsına hiyanet edebilir. Fa 
kat kocasını sevmekten ve kocasına 
hürmetten de bir an geri kalmazlar. ' 
Papazın karısı da, kocasının rezil 
olmaması, bu yüz hrasile kocası· 

uın karşısın1 çıkmamak için kendi· 
sini pencereden atmıştır . 

* * 
Sırbistanın bazı şehirlerinde, ya · 

bancıları evlere davet ederler. Bu· 
rada Sırbistanın kenJisine mahsus 
bir usulle hazırlanmış kahvesi içilir
ken evin güzel bir kadını da 
muhavereye ıştirak eder. Bir müd · 
det sonra misafir bu kadınla yalnız 
kaldığını görür. Sabahleyin çıkar
ken evin en yaşlısının eline bir elli 
dinarlık koymak lazım imiş l 

KöylerJe vaziyet daha başka 
dır; köylerin erkek ve kadını müte · 
nasib vücutlü, lrnvvetli, iri insanlar
dır. K~dınların belki de incelikleri 
yoktur, fakat hepsi de güzeldir . 
Bilhassa vücut güzellikleri çok yük
sektir. Kadırıların ekserisi 15 17 
yaş arasında ve ekseriya kendile
rinden çok yaşlı erk~klerle evlenir
ler, mesela bir köyde 80 küsur ya· 
şında bir ihtiyar 13 yaşında bir kız-

Türksözü • 1 1 t937 
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tıyar a ev t illctı 
Yağmurlar ve Sey Sokaklara daha 100 Pamuklu sın da münasebe 1:~~ 
hanın vaziyeti lamba takılıyor niensucat d k k1~

1 

Bir hafta on gündenberi bölge 
mizde devamlı yağmurlar düşmek· 
tedir. Bu yağmurlar yalnız Seyhan 
bölgesine değil, !çel , Doğu, Şımal 
ve yakın Garp bölgelerimize de 
düşmüştür. 

Bu yüzden mıntıkalardaki bir 
çok küçük sular taşmıştır . Fakat 
Seyhandan henüz bir tehlike görül -
memektedir . 

Seyhanın denizden , tabii sevi
yesi 20,40 tır . Taşma tehlikesi , 
yani şehrimize zarar verecek vazi · 
yete gelmesi için 24 ü aşması la
zımdır. G~en sene 26,7 olmuştu . 
Dün gece son dakikada aldığımız 
malumata göre 22,65 olmuştur . 

İran Elçimiz şeh
rimizden geçti 

lran Elçimiz Bay Enis dünkü 
Toros Ekspresile Ankaradan şeh· 
rimizc gelmiş ve yarım saat kadar 
kaldıktan sonra Tahrana mütevı c 
cihen hareket etmişlerdir , 

Berberlerin dileği 1 

reddedildi 

Şehrimiz Berbn esnafı , haliha· 
zırda meıcud tarifelerin artırılma 
sını istemişlerdi . Dünkii Belediye 
Encümeninde Berberlerin bu dilek
leri tetkik edilmiş ve mevcud tari 
fenin mutedil bulunduğu ka01atine 
varılarak dilekleri reddedilmiştir . 

la evlenmiştir l Evleninceye kadar 
hayatı bi ,miyen Sırb köylü kadını, 

esas ve fıtrat itibarile erkege mey· 
yal ve haristir. Ekseriyetle ihtiyar 
koca yüzünden bu kadınlar cinsi 
ihtiraslarını başka şekillerle tııtmin 

mecburiyetinde kalırlar. Bir Fran· 
sız muharriri diyor ki : 

" Belgrad civarındaki Pojarevaç 
kadın hapishanesini ziyaıet ettim 
hem ın mahkunı laı ın yiizde doksanı 
aşk meselelerind en mahkum idiler . 

Evvelce yazdığımız veçhile şehir 
imar planına 937 senesi için konul
muş olan sokak tenviratına ait 100 
lambalık kısmının Belediyece hari 
tas.ı tanzim ve mevkileri tesbit edil
miş ve bu lambaların takma işine 
biran evvel başlanılması için Elek . 
trik Şirketine tevdi edilmiştir . Bu 
suretle kışın yağmurlu ve karanlık 
gecelerde , sokaklar aydınlatılmış 

olacaktır , 

Temdit edilecek 
lağamlar 

Belediyemiz, Mirza çelebi ma· 
hailesi lağamının temdidini ve böy
lelikle de şehirde !ağam işlerinin 

daha muntazam bir şekle girmesini 
evvelce karar altına almıştır. Dünkü 
encümende bu lağamının uzatılması 
işi de miteahhidine ihale edilmiştir. 
Bir kaç güne kadar inşaata başlana· 
caktır. 

Dilber sekisi 
ağaçlandırılıyor 

Belediyemiz tarafından Dilberler 
sekisinde bir çam korusu yapılması 
karaılaştırılmış olduğunu evvelce yaz. 
mıştık. Bu sahanın şimdiden ağaçlan. 
dırılması karar altına alınmıştır. Bu· 
raya dikilecek olan 1100 çam fida. 
nıııın çukurları açılma işine iki hafta 
dan:beri başl~nmış bulunulmaktadır. 

Bir kaç güne kadar da, şehır fidan
lığında mevcut çamlar getirilip ma· 
hallerine dikilecektir. Burasını daha 
fazla çamlık bir hale ifrağ etmek 
maksadile ayrıca bozantıdan da bir 
mikdar çam geliıilmesine karar ve

rilmiş ve bu hususta icabeden ted· 
birlere tevessül olunmuştur. 

Şimdilik 2000 çam fidanından 

ibaret bulumcak olan bu konınun 
ileride daha ziyade tevsii düşünül· 
mekıedir. 

IOruçlulara va kıt bildiren 

Güneşin doğması 6,34 öğle eza. 
nı 11,44 ikindi ezı,ını 14, 18 akşam 
ezanı 16,32 yatsı ezanı 18,4 ims2k 
4,47 r.lacaktır. 

Son aylar içinde / , merikan pa 
muklu mensucatının ithalatı geçen 
yıla nazaran bir byli artmıştır . 

Evvelce Japonyadan get!rilen 
astar bezi gibi mamulat, yerini şim. 
di Amerikan mallarına teı ketmiş 
bulunmaktadır . 

Buna sebep, yalnız Amerikan 
mallaıının kalite itibarile üstün ol
ması değildir. Amerika ticaret iş
leri kontrol dairesi bütün piyasa
ların temevvüçlerini göz önünde tu· 
tank Amerikan mallarını da ona 
göre ucuzlatmışlardır . 

Diğer taraftan ltalyada pamuk· 
lu mensucatııı ithalatı azalmıştır . 
Buna sebep olarak alakadarlar pa· 
muklu mensucat sendikalarının itha 
lat rejimimize uygun bir şekilde pa
muk ipliği yapmamakta olduklarını 
ileri sürmektedirler . 

Almanyada ise vaziyet tamami
le bunun aksidir, buradan memle
ketimize olan ithalat artmış rır . 

lngiliz pamukları memleketimi· 
u serbestçe girmekte bulunduğun
dan pamuklu mensucat pıyasamız

bir hayli bollaşmıştır . 

Mahkemelerde 

Bir esrarcı mahkum oldu 

Esrar kullanmaktan suçlu ve 
mevkuf hürriyet mahallesinden Ka· 
dir oğlu ayşeden doğma kuyumcu 
Seyit hakkında ikinci asliye ceza 
mahkemesinde devam eden duruş. 
ması sonunda Se} indin iki ay dört 
gün hapsine ve dört lira ağır para 

cezasıyla muhkurniyetine karar ve

rilmiştir. 

Telefon direğini çalmak 
isteyen adam 

Osmaniyenin Yeni köyünden 

Kurt Hasan adında biri Yeni köy 
ile Tacirli arasındaki telefon direk. 
!erinden ikisini evine götürdüğü gö· 
rüleıek devriyeler tarafından yaka

lanmıştır. 

63 şın 3 
'· Bosna~arayda ya ·0 'il bi 

d . . k .. b'ır zengt L 
ısıne ço guvenen . kıta ııııe 

zamanlarda 17 yaşında bır ral 

yı yakmıştır. Bu defa da p:ıeo 
güvenerek bu körpe kızla e 

teşebbüsünde bulunınuşt_u\u ırk 
Fakat kızın ebeve} nı d d 1(1 

reddetmişlerdir. ihtiyar ina ·~ar 1 ol 
kini gibidir; derler. 'Bu ihh.cı ,ı~" 

ı ·· ıuı• o 
genç kızı. k_açır~ıştır. şın kıtı ih ~r 
bakınız kı, şımdı de ge~Ç kiİO ~Yük 
yardan çekip almak ınuııı -lıı b 
mamaktadır. deıı 

Bunaklık 1 
• Yaşlı bir kadının bunalll3~ b 
bii addolunabilir; fakat genç 01r ı. 

h feen "Cf 
zın bunaması pek tu a v ~a 

hadise demektir. . h oiil ~ 
Deyli Meyil gazetesı _e kıı b , 

yaşında Beti Ringer adlı bır ioı ~~on 
namış ve bir sinir hastahanes '~ s 

' • 
1'1İiy 

dırılmıştır, • de ~p 
Zavallı kızcağız. Henı lıı 0 

güzelmiş 1 \ııf ~:~ 
Şarabı bol bu\ınuŞ k 

· ci>3 ~ Lehistanda Çernovıç Q 

Teplin köyünde bir yang.'.n dç~ ~ 
tır: Kesabada yangını ~on d.ıJI : Y 
miktarda su bulunamadıgın ~ta 
lüler şarap mahzenlerinİ ~~t bıı 
ve yangın da bu suretle so 
müştür. Ye 

ilan varidatı ı;: ~ı 
Asrımız gazetelerinde Si~ . 

8 
iradın ilan varidatı en çok ~ ~1 
Amerikadadır. ..,~ ~la 

Yapılan istatistiklere .g~ı 
giliz gazeteleri 1936 senesı~ Jıı' ~ ıa 
000,000 lngiliz liralık ilan ka ~le 
miş ve neşretmiştir. !ete 

Bir rekor ! ~Ye 
bJ !ılı1· 

Size burada emsali az ~ 1 

bir rekordan bahsedeceğiHiıı" ıı!• 
Gramer şehrinde Elen . ~ l\ı n 

lı 91 yaşında bir lıizıııetçı dı ~~ 
vardır. Ve henüz 11 yaŞ'\ı it nı 
Con Jilbank ailesinin nezdı I! h 
metçi olarak girmiştir, Bu k;i ~y 
yaşından beri bu ailenin rıeı k de'. 
bir gün bile fasıla vermeııır tı 
hizmet etmektir. 

tercümesi mümkün değildir; eğer ,-----------------------·----------------------------------, 
tercümeye kalkışılsa aşk, muhabbet 

Kaçak eşyal9 tiıi 
tutuldu ~i 

ve sevgi değil, büsbütün başka şey 
!er ifade ederi Mamafih, böyle kasd 
edilen mana ile tercümesi mümkün 
ol mı) an kelimeler her lisanda vardır. 
bir ltalyan kadınının ağzından çıkan 
"Skrofa. kelimesinin diğer lisanlarda 

mukabili yoktur" 
Ragoza, Adriyatik denizinin bu 

çok eski ve çok meşhur fakat kü
çücük şehri, belki de arzın en ro
mantık şehirlerinden birisidir. lngil
terenin sabık kralı sekizinci Ed,ard, 
dildade ile burada aylarca olurmuş· 
tur. Rııgoza bugün de, dün ve uzak 
dünde olduğu gibi maceralarile meş 
hurdur. 

Ragozanın, denizlerde Venedik 
gibi adı ve adamları dolaştığı za· 
manlardan kalma asilzadeleri vardır. 
Bunlardan birisinin kızı, gene ayni 
derecede bir ailenin oğlu ile seviş
miş ve ekseriyetle şehir civarındaki 
Lapad ormanında lmluşmağa başla· 
mıştı. iki sevdalıyı bir gün Adriya
tiğin maruf fırtınalarından biri bas 
tırmış ve biribirlaine sarıldıkları sı 
rada düşen yıldırım, delikanlıyı yak 
mış, kömür haline getirmişti. Dört 
saat sonra bu kavrulmuş cesedi bir 
harika eseri olarak hiç bir şey ol. 
mıyan kızı kolları arasından almak 

endi halinde büyümüş, iyi 
tahsil görmüş bir kızdı . 
Mütevazı bir aileden ye
tişmiş büyüyünce de ken· 

disine emel olarak mütevazı· ve sa· 
kin bir hayat sürmeyi gaye edin· 
mişti, 

Şimdi onun, annesile beraber 
yaşadığı güzel !bir evi, kendisinin 
çok ince zevkle döşenmiş bir oda
sı kitapları, kendisi gibi ayni huy
da, ayni tabiatta aıkad:ışları var

dı .. 
Hayatından gayet memnundu. 

Mütevazı şerait içinde geçen haya· 
tının her anında kendisini büyük bir 
saadet içinde yaşar gibi his$edi· 

yordu . 
O gün öğleden sonıa ders yok

tu . Kırlara çıkıp tek başına gezin
mek, bu güzel bahar gününün tadı· 
nı daha derinJen tatmak ve o gün 
aldığı yeni bir romanı okumak isti· 
yordu. 

Şehrin civarındaki tepelerde, 
bir ağaç altında kendisine güzel bir 
yer buldu. Yanın .la getirdiği örtü· 
yü yere yayJı. Üz>!rine termos şişe. 
sini koydu. Çantasını bir kenara at

tı ve kitabını açırak okuınağa baş 

!adı, 

Güneşin tatlı harareti, ara sıra 

Roıııanvehakikat 
- KUçUk hikaye - Yayan: ••• -

hissedilen ı üzgarın baz an ılık, bazan 
serin nefesi genç kızın dudakların· 

da hazdan ileri gelen bir tebessüm 
uyandırıyor, gözleri kit~ptaki satır
lar Üzerinde sür'atle gidik geli 
yordıı. 

Zihninde Şekspirin o iki mısraı 

hala silinmemiş bir iz halinde kal· 
mıştı. 'imdi okuduğu romandakı 
ka • lın erkek kahramanlar gözlerinin 
önünde hep o çerçeve içinde teces· 
süm ediyordu. 

Bir aralık, dura dura yoruldu
ğu ayni vaziyeti de~iştirmek için, 
gözlerini kitaptan kaldırdı. U zaman 
semanın derin maviligine dalarak 
bir an durdu. Sonra, gözleri daha 
aşağı düşerek uzaktaki evleri ile 

karşıla~tı. 

Ekseriya, romandaki kahraman· 
lar dünya.<ıııdan gözlerini kaldıııp 
hayatın dekorları ile böyle 
kıırşılaştığı olurdu, O zaman, roman
daki kadın ve erkekler oradaki de 
kor ve hayat hakikatteki kadın ve 

erkek dekor ve hayatla çarpışıyor. 
Aralarındaki fark birdenbire göz. 
!erinin önünde canlanırdı. 

Şimdi: romanla hakikat arasın
daki bu bir anlık sükat esı.asında 
da bir genç adam lbelirıııişti. 

Uzun boylu ince yapılı bir genç 
olan bu adam, Muallaya nezaketle 
bir sela·n verdi ve : 

- Rahatsız ettiğim için affe· 
dersiniz. dedi. Buradan geciyordum. 

Sizi kitaba o kadar dalmış gördüm 
ki; oradaki tatlı hayattan "ayırma. 
mak için gürültü etmekten çekin· 
dim ve ayak seslerimi keserek, ol· 
duğum yerde kaldım. 

Mualla da bu sözlere gülümse
yerek mukebele etli : 

- Zarar yok, dedi. Kitaptan esa 
sen yorulduğum için gözleı imi kal· 
dırdım .. 

Gördüm ... Bir miiddet uzak. 
lara bakarak hareketsiz ldurdunuz, 
Her halde, romanda okuduklarınız 

hakkında düşünüyürsunuz., 

- Mualla, dalgın bir şekilde 
yine uzaklara bakarak cevap ver

di: 
- Evet.. Hayır... Romandaki· 

!eri düşünüyordum. Fak at, oradaki· 

!erin aksini .. 

- Demek romandaki tikirlere 
iştirak etmiyorsunuz? 

Konuşmaya başladılar, Genç 

adam, samimi bir hareketle Mual 
lanın yanına oturdu. Söz romandaki 

mevzu üzerinde geçi i. Mualla okudu 
ğu kadarını anlattı. Sonrasını bera
ber okumağa başlad ılar. 

Muallanın hatırınd n yine Şrks 

pirin o iki mısraı geç'yordu: Fakat, 

şimdi onda başka bir mana bulu. 
yor, daha doğrusu asıl manasını an
lıyordu : • 

O zam~na kadar hayatında ek· 
sik olan şeyi bu gün o da bulmuştu. 

Çünkü, romanın bir yaprağını çevi· 
rirken göz göze -geldikleri ' zaman 
genç adam ona : 

- Siz benim şimdiye kadar rasl 

ladığım en güzel kadınsınız: di 
yordu. 

Ar tık Mualla, hoşa gitmediği 

için yapraklarını dökmeğe mahkum 
olan bir gül değildi. :O da sevili 
yordu ve hayatında eksik olan bu 

saadet unsurunu da bulmuztu ve bu 
hadise romanla hakikat arasında 
cereyan etmişti. 

bir mesele olmuştu. 
.._ _______ _,,~-------------------·--------------------------------------------------.:. 

lııa 
D:yarfarsak köyünderı ~ ı, g 

Ali ile ayni köyden Akkaşın \ 

kaçak eşya olduğu haber '~ lo,ı 
yapılan aramada, 19 kal~ıJl b d; 
lif cinslerde kaçak qya ıledl 
mavzeri bulunmuş ve müsa tıti 
ıtıiştir. 11l. 

Hayvan hırsızlıld~ ~~e 
·~ 

Ceyhan kazasının MerC' 
den Ü$man oğlu Alinin altı 
giri Adatepe mevkiinde IJ 

kaybolduğu sahibinin vaki 
1 

tinden anlaşılmıştır. Hay\19~ 
lunması için Jandarma faal' 

miştir. 

Yurddaş ! 

T .. ~ Fıtra ve Zekatını ur.;( 
Kurumu Adana Şubesine ~ 
receğin para Tayyare Ce 1 
Kızılay ve Çocuk Esirge

111 

rumları arasında paylaşıla 
Yapacağın en küçük yard 1111 

vanı koruyacak , kimsesiz , 

l
larını sevindirecek,ve senin 11r. 
hede çarpışarak malül ı.ııJı 
tandaşı sevindireceksin. 

'iıi 
~ 
~i 



1 Kanunuevvel 1937 

Pamuk için 
gizli harp (*) 
Pamuk da, Petrol gibi, Kömür 

1
.
1
demir gibi, ve onlar derecesinde 

e 1 lctıer arasında cer ayan eden giz· 
~charismücadelede ehemmiyetli bir 
"'Vk" ~ ıı almıştır. Pamuk denince, pa 
~klu~un, yani en fazla işçi kulla· 
~ bır e?~üst~i şubesinin hatır.a 
ltıı llıemesı ımkanı yoktur. Bu miı· 
~ endüstriyi yaşatacak olan ham· 

ddenin elde edilmesi emperya· 
~in paylaşamadığı başlıca dava· 
tdandır. 

Qıl Kıymet ve şöhreti enternesyo. 
i~aı ~· olan Antoine Zischka "Pamuk 
uha , 1° gizli harp. ismile 1934 de bir 

1 ıı ih ~r .. neşretmişti. Her taraftan pek 
ün ~uk bir alaka ile karşılanmış o

~ bu eser münevver gençlerimiz 
:n Hasan Erdinç tarafından ter. 

ıı ille edilerek neşredilmiştir. bir pa 
3 tı' ~ k mustahsili olan memleketimiz-
ç dıf n bu hadisenin ehemmiyeti üze-
n llıe fa 1 · t • ı·· ~ z a ısrar e mege uzum ve 

-ı Cet yoktur. 
en~,ı h ,Müellif eserinin başında yazdı· 
r. ı ~ 0n sözde şöyle demektedir: )ki 
510 n se 1 ,. .. · B b'I d" ~ .. ne evve ''ınıva ve a ı o· 
dt hlUyorlardı, Bugün lngiltere ile 

lııllonya döğüşüyorlar. isanın do
~llıundan 575 sene evvel yalnız 

dı kendilerini mahveden iki şe. 
~kavgası vardı. !sanın doğumun. 
n 1934 sene sonra ise bütün dün· 

'h sarsan bir harp mevzuu bahis· 
~ 'ı'irmibeş asır zarfında . yapılan 
hı ta'.~elelcr, üşüyen veya çok kız· 
1\ 1 ıuneşten derisi yanan bütün in
~ ara örtübnecek şey tedarik et
~Ye müktedir bir teşkilatı inkişaf· 
~ırınağa kdi gelmektedir. 

Tiirksözl! 

Fransada tevkifler 
Hava kuvvetleri gizli 
teşkilata 

arasında 
ınensuplar varmış 

İsticvaplar neticesi şay.anı dik
kat itiraflar 

Paris : 30 (Radyo) - Kraliyet 
kurmak maksadile '. gizli teşkilat ya• 
panlM hakkındaki tahkikat yeni ve 
çok mühim bir safhaya '.girmiştir. 

Frlhakika teşkilatın Fıansanın 

Cezair müstemlekesindeki yerlilerden 
para ile g5nü1lü kaydettikleı i m•y· 
dana çıkarılmış, tevkif edilen teşki

lat mensuplarından Jakobcezin ce
binde buna dair evrak ve vesika bu
lunmuştur. 

Cezairlilere adam başına 1000 ve 1 
1500 frank ücret verildiği bu evrak
tan anlaşılmıştır. 

Teşkilat böylece, isyan başlar 
başlamaz elinin altında kuvvetli as
ker kıtalan bulundurmuş olacak ve 
tıpkı asi General Frankonun fas. 
tan getirdiği yerlilere yaptığı gibi bel· 
ki de Cümhuriyeti yıkmağa muvaffak 
olacaktı. 

Diğer taraftan yalnız Parisle asi
lerin 6000 mensubu olduğu anlaşıl. 

mıştır. 

Bir çok tevkifler jyapılmaktadır. 
Bu arada, bir tayyare çavuşu da 

ltevkif edilmiştir. 
Hava kuvvetleri arasında daha 

elde edildi 
bir çok mensupların bulunduğu söy· 
leni yor. 

Silah araştırmaları da memleke
tin her tarafında devam etmekte. 
dir , 

Bir köşkte bir kaç mitralyöz 
Fııntenblöde bir hastahanenin bah. 
çesindeki, tavandan bir depoda bir 
çok mavzer, Liyonda bir lağım ağ· 
zında bir sandık fişenk bulunmuş, 

Liyon civarındaki beşinci hava mu -
dafaa üssünde şüphe üzerine ter· 
tibat alınmıştır. 

Pariste Envalit bulvarında bir 
mimarın evinde 15,000 fişenk, mü
teaddit dolu bomba sandıkları bulun 
msştur. Ve ayrıca dokuz da etoma
tik tüfenk bulunmuştur . 

Evinde araştırma yapılıp oradan 
hapishaneye sevkedilen Hava Ge 
neralı Püşeyyur'ün tam 24 saat sü· 
ren isticvaptan sonra mühim itiraf· 
!arda bulunduğu anlaşılmıştır. 

Hataylıların 
istiklali 

Şam : 30 (A.A) - Suriye par 
lamentosu yaptığı fevkelade bir top 
lantıda milletler cemiyeti tarafından 
Hatay hakkında veı ilen kararın red 
dini :kararlaştırmıştır. 

lskenderun : 30 (Hususi) - Ha. 
tayda bayram şenlikleri için hazırla
nan taklar Fransız delrgtsinin tale 
bi ile nıüsellah kuvvetler vasıta sile 
yıktırılmış idi. Takların parçaları kış 
lalara nakledilerek yakılmıştır. Ha 
taylı bütün mümessiller Türk kon so 
!osuna gelerek vaziyeti anlat'llışlardır 

Yaptırılmıyan bayramın ertesi 
sabah Hataylılar yine caddelere dö. 
külmüş ve tatbik edilen haksızlıktan 
doğan yes içinde Antakya sokakla 
rında dertlrşiyorlardı. Fakat öz 
yurdunun toprakları ıda serbest ge· 
zinmek bile Hatay Tü, klerine çok 
görülmüş olac•k ki "t.,cemmu ya 
saktır herkes İşine., şeklinde halka 
tehditler yapıldı. Düııdenberi Aııtak 
yaya Şamdan ve Halepten yalıancı 
simalar gelmekte ve bunlar Tü• k nıa 
hallelcri arasında , Türklerin peşin · 
<le müıecessirnne dolaşmakradırlar. 
Şöylenildigine göre, delege Roje dün 
sabaha karfı otomobille !3erut yolun 
daki bir nahiyeye gitmiştir. Yine 
saylenildiğine göre Martell ! Roje 
burada bulunmuşlardır. Delegenin 
yeni talimat aldığı söyleniyor. Bay
ram münasebetile evvelki gün ve dün 

~ okuma tezgahlarının üç dört 
~ Sene sonra bir milyar insan ha 
dıır'Plak veya hemen hemen çıplak r 

gOtl: aşıyorlar. 

, 
Alsaray 

Amerika, japonyaya 
dün bir nota verdi in:!~ ~ Pamuk mücadelesinin geçirdi· 

k• ~~af~hani tekrarlarken bu müca· 
lt\cnın sebebi anlaşılıyor. beşeri· 
j~ e e.lzem ölan diğer: mevadı İpti 
ııı.r.c ıçin yapılan;mücadeleler takip 

ı ~ 1nce bu vaziyetlerin bıbil af ol· 
i~iJ ~~Cağı görülüyor. Milletler olsun, 

. lıı sız çalışanlar, ayni zamanda 
tç~dl ~U.da getirip imha'edenler, kendi· 
şıd'n' '<ı nı allahın yardımcıları ad eden 
ı 1 lty hakikatte engelden başka bir 

u kdi il 0~rnıyan bu kimseler için artık 
eı ,, j e.dılmek keyfiyeti mevzuu bahis 
rnt• 'tıld· ır." 

~d· Eser şu bahislı•rİ ihtiva etmek· 
~ır: Teknik tarifler, niçin pamuk. 
'ıl bahse.imek zamanı gelmiştir. K
i~ ~amuğun doğ~şu, Dünyayı de· 
lt ~ıren üç adam, Teknik terakki 
~ 11nc spekülasyon, Asya, Rusya· 
)ı~ Vasi fidanlıklarında, Cihan pi· 
,
1 
Saları için mücadele, Pamuk, yün 

\ '~n.i ipek kardeş oldukları hal 
)~ 1bırıbiıileriyle ceniyane döğüşü· 
~i 1 

;r, mücadele ne netice ver· 

\1\'M~tercim eserin sonuna memle· 
ti! 1 rııızin pamuk vaziyetini hülasa 

ıd' ~en bir kısım ilave etmiştir. 1 ür· 
1 ,~.1 Pamuk ekimi, pamuklu endvst-

. L 
1 )'azı ve rakanıl arla gösterilen 

ercın "il ı 
'iı· ~ısım, eseri okuyucuların bilgi· 

altı ı 1 1aınamlıyacak mahiyettedir. 
le o " ~ •· •amuk davasını, dünyada mev· 
ıaki ' "~ .- ı1 ~ahs olduğu ~ekliyle ele alan 
Yva~. \ıij 

1 
•· tün teferruatıle mütalea eden 
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1 

"'' ılij ~ ekonomik meseleler üzer inde 
~ lunıııckten hoşlananlara bilhassa 

Ygi Yeye değer. 
ı,~ El~ kıymetli eseri terceme ede
ı,1·. dıliıııize kazandırmış olan mü. 

'für~ ıf ~ teşekkür etmeliyiz. 

ine " 1 ı · 
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4 
l'amu/, ıçm gizli harp. Sa}fa 14 ı 

irgeı~1 Q{/11n Ahmed /lalid kiroplırıncsi 75Kr 

aşılaC 
ardı~' 

esit ' 
:nin ii 

kalı' 
n. 

'( Urddaş 1 
,, '!'ürk hiç bir savaşta di~er Ulus. 
ı\ dan geri kalmaz. " Beynelmilel 
~:' 1 ıtnıa ., gününde de ödevini 
1 ~ • 

14•a/ f;konunıi re ,lrttırnıa A:ııruınul 

Sineması 

BU AKŞAM 

Çok heyecanlı bir program sunuyor 
1 

Hudud Haydudları 

"Japonyanın gümrük işine girişmeden 
evvel Amerika ile teması lazımdır,, 

Mogou Gunes Çine 
2 

on milyon lira yardım 
Maça kızı 

Umumi aızu üzerine devam ediyor 

ÇARŞAMBA TENZiLATLI 
MATiNE 

Telefon. 212 
8758 

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

Roma : 30 (Radyo) - Hariciye 
nazırı kont Ciano Japon hariciye na· 
zırı Hirotaya bir telgraf çekerek Man 
çıko devletini İtalyanın tanımış oldu· 
ğunu ve bu hususun da ayrıca Man- : 
çuku devletine bildirmiş olduğunu İ 
beyan etmiştir. Kont Cıano, Mançııko • 
hariciye nazırına da bir telgraf çeke· ~ 

Aksırık, öksürük, burun akması, düşkünlük 

' 
' 

tehlikesinin yanılmaz habercileri olduğunu bilmiyormusunuz? 

Gripe karşı koymak için hemen A S P l R 1 N alınız ? 

Grip, so~ukalgınltğı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç budur. 

ısrarla 

• PIRIN 
isteyiniz! 

20 ve 2 tabletlik tekillerde bulunur. 

Her şeklin üstündeki ffi markast aldtğınız malın 
hakil!_l olduğunun ve iyi tesirinin garantisidir. 

9-29 8715 

• 

rek ltalya, Mançuko arasında iyi m 
nascbeller tesis edileceğini bildirmiş
tir. 

Vaşinğlon: 30 (Radyo) - Harici
ye nazırı Hul, İngiltere, Amerika \'e 
Fransanın Çine yardımda bulunduğu 
hakkında Japon muhalilinin çıkardığı 

haberleri tekzip elmistir. 
Tokyo : 30 [Radyo] - Amerika, 

Japon yaya bir nota ver er ek, Japon
ların Çin gümrükleri meselesini orta. 
ya atın ~ dan evvel Amerika ile görüş· 
meleri lazım geldifni bildirmiştir. 

Diplomatik Japon nıahafili ise Çi
ne de açık kapu usulüuün kabul edil. 

- Gerisi dördüncü sahifede-

TAN Sinemasında 

BU AKŞAM 
iki güzel ve büyük film birden 

-1-

Kovboy Artistlerinin en şöhretlisi 
her filmi bir heyecan , ve macera 

kaynağı olan 

Buck Jones 
in en yeni ve en çok muvaffak 

olduğu eser 

Kim öldürdü 
-2-

Şaheserler, şaheseri 

(Kırım Harbi ) 
( Beyaz Melek) 

( KAY FRANCIS ) in en güzel 
temsıli sonsuz istek üzerine tekrar 

gösteriliyor --PEK YAKINDA: SEVEN KADIN 
Mevsimin en hissi filmi 

Dlkkkat: Sinema saat 8.5 
da başlar 

Telefon : No • 266 
8761 

megtebe gimiyen Antakya Türk ta. 
!ebelerine bugün ınektep idareleri 
tehditlerde lulunnıuş ve heyecan 
gösteren bazı trlcbcl ı mektebe ka 
bul edilmemiştir. 

Ankara : 30 (Telefonla) - Fır

ka grııpuııun bugünkü toplantısında 
Safvat Arikan maarif işlerinden bahs 
etmiş ve müteakiben hariciye veki· 
!imiz Rüştü Aras Hatay işleri hak· 
kında izahat vermiş ve müteakiben 
başvekilimiz Calal Bayar bu mevzu 
atrafında arkadaşlarını tenvir etmiş· 
tir.i Mebuslarımız heyecanla izahatı 
alkışlamışlardı. 

Sahife : 3 

İngiltere 

Portekize bir askeri 
heyet gönderiyor 

Lizbon : 30 (Radyo) - lngilte
re hükumeti Portekize askeri bir 

heyet göndermeğe karar vermiştir. 
Bu heyet bir miidJet için Lizbonda 

kalacak ve Portekiz ile lngiltere 
arasında )ki devleti yakından ala· 

kadar eder mahiyette sıkı bir müna. 
sebet tesisine çalişacaktır. 

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

ASRi SiNEMA 
1 Kanunuevvel 937 çarşamba akşamından itibaren 

Senenin en büyük heyecanlı filmlerinden birini sunar 

HANS ALBER tarafından temsil edilen 

Savoy Otel-No: 217 
ilaveten : RENKLi MIKI MAVZ 

Ayrıca: En son dünya havadisleri 
Bugün gündüz 2,30 da da umuma tenzilatlı matine 

1- Sevmek Yaşamaktır 
2 - Tehdit mektupları 

......................................... il ••••••••••• 

' ' : BAYRAMDA : ... Sinemamızda ... Büyük program ; 

; Güzelliğine, ihtişamına, azametine , gözlerinizle görme- ; 

t den inanamıyacağınız BiR ŞAHESER İ 

Telefon 250 ASRi 
8759 

• 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

· Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

A '"""' ,\o.32U2. Kabul tarihi : //(ı/ 1937 

DÜNDEN ARTAN -

Dördüncü aza Bankanın Umumi Heyetince ve beşinci aza da lktisad 
Vekilinin göstereceği üç namzed arasından Tarım Kredi Kooperatifleri 
tarafından intihab olunur. Bu son azanın seçimine faaliyette bulunan bü· 
tün Tarım kredi kooperatifleri iştırak eder ve bunların idare heyetlerin· 
ce mahall~rinde yapılacak ve lktisad Vekaletine bildirilecek seçimler bu 
Vekalette tasnif edilerek en fazla rey lrazanan aza gösterilir. 

idare meclisi reisinin ve azalarının müddetleri üç senedir, Müddetleri 
bitenlerin yeniden seçilmeleri caizdir. Reis ve azalar icra Vekilleri He. 
yetince kararlaştırılacak maktu aylık bir ücret alırlar. 

idare meclisi azaları bu kanunun tahmil ettiği vazifeleri muvaffaki· 
yelle başarmak için muktazi lktısadi, mali ve hukuki tecrübe ve ihtisas 

sahibi zevat arasından seçilir. 
Umum müdür muavinleri idare meclisine İştirak edebilir. fakat rey 

veremezler. 
Yazı, zabıt ve dosya işlerini tedvir etmek üzere idare meclisi emrin-

de bir büro bulunur. 
Madde 3 l - ldare meclisi, Banka faaliyetinin istikamet ve esasları

nı tayin, kaynaklarile plasmanlarının sevk ve idaresini tanzim ve Umum 
Müdürlükçe teklif edilec ·k yıllık bütçe ve kadroları tetkik ve tasdik eder 

ve bundan başka : 
1 Şube ve ajasnlar açılması ve kapanması ve seyyar ajanlıklar 

ihdası, 
2 - Diğer Bankalarla olan münasebetlerin esasları, 
3 - Her nevi mevduatta, kredilerde ve sair banka muamelelerinde 

tatbik olunacak faiz, komÜS)'On ve acyo nisbtt ve miktarları, 
4 - Mali kaynakları genişletecek tedbirler ve bu m~yanda diğer 

Bankalardan temin olunacak kredilerin miktarı ve şartları. 
5 - 22 nci maddenin ( 4 ve 5 ) inci bendlerinde yazılı imtiyazlı, 

ipotekli veya basit tahviller ihracı, 
6 - Umumi faaliyet ve plasma, progranıile tevdiatın kullanış tarz 

ve esasları, her muamele nev'i için takarrür edecek plasmanların şube 
ve_ ajanslar arasında tevzii, 

7 - 200,000 lirayı geçen kredietalebleri, 
8 - Zirai kredi ile ilgili ve yukarıda 15, 16, 17, 18 ve 19 •ncu 

maddelerde yazılı muameleler, 
1 O - Nizamnamede tayin edilecek şartlara uygıın bulunmak ve spe

külasyon ınahiyetinde olmamak şartile banka nam ve hesabına ır.enkul 
kıymetler alım, satımı, 

8303 



~haife ; 4 Türksöztl 

Ceyhanda Halk 
kömür ve odun buh 

Karadenizde yine r----------------, 
fırtına var 

ranından şikayetçi r 
1 

33 tonluk bir gemi ile 8 
tonluk bir kayık battı 

Ce}h2n : 30 [TÜRK~ÔZÜ mu 
habiıi~dtn) - Bir haftadır mınta 
kamızda devamlı suretle yağan yığ· 
murlar neticisi havalar iyice soğır 
müş ve lıalkın bir çoğu paltolarını 
giymişlerdir. 

Her yıl kasabamızda daha son 
bahar aylarında bol, bol Odun -
Kömür getirilir ve halka ucuza 
satın alırdı. 

Kış mevsimi girmiş ve soğuklar 
kendini göstermiş•olduğu halde ka
sabada bir Odun - Kömür buhra 
nı mevcuttur. 

Bir merkep yükü Odun 60 -
70, bir devre ) ükü ise 100 - 120 
kurufadır. Kömürün kilosu 6 - 7 
kuruşadır. 

Şu kış mevsiminde ha'kın en mü 
him ıhtiyacı olan Odun - Kömür 
meselesini halledmek için belediye 
miz derhal teşebbüse girişmiştir. 
Getirilecek kömürün kilosu 4 . 4,5 
kuruşa halka satı 1 acaktır. Kömür 
daha henüz gelmemiş isede bir iki 
güne kadar Ceyhanda hazır bulun
durulacJğı haber alınmıştır. 

Ceyhan dün gecedenberi gittikçe 
kabarmaktadır , sallar işlemiyor. 

-------. ------
Arnavutluk İsti kl~.l bay 

ramı şeni kleri bitti 

Tiran : 30 (Radyo) - Üç gün 
üç g~cc devam eden istiklal bayra · 
mı ş•nlikltri, dıin akşam, Kral Ah 
med Zogonun hemşireleri Prenses 

Ruhiyı·nin de hazır bulunduğu milli bir 
piyesin temsilile sona ermiştir. 

Kral Ahmed Zogo, bayram mü 
nasebetile Tiran3 • gelmiş olan bü
tün yabancı murahhas heyetlerine 
sarayda miıkellef bir ziyafet ver
mişti r. 

Çek- Leh müııaseb atı 

Varşova : 30 (Radyo )- Ha 
vas aj .nsı muhabirinin bildirdiğine 

göre Leh matbuatı son zamanlarda 
Çekoslovakya hükumeti aleyhinde 
şiddetli neşriyata ba~lamıştır . 

Bilhassa m~tbuat, Çekoslovak· 
yada bulunan Lehli am~le ile fazla 
meşgul olmaktadırlar. Çekoslovak
la rın Lehli amelelere yol vermeye 
başlam•ları m:ıtbu1tın infialini mu
cip olduğu zannedilmektedir . 

Hitlerin ne istediği 
anlaşıldı 

-Birinci Sahifeden Artan-

Çin hadiselerinde ise, iki devlet 
ricali şu kararı vermişlı rdir: Eger 
Aınerik a harekete geçmek istemezse 
Fran<a ve lngilterı- hükiimetleri, müş
terek menfaa tLırını korumak husu· 
sunda Çin lıadisderinde sıkı bir mü. 
nasebet tesis edecekler ve müteyak· 
kız bulunacıklardır. 

Neşredilecek olan tebliğde, müs 
temlekeler mesele ;İnin daha etraflı 
bir şekilde tetkik edileceği kayde- ı 
dilece~ ve Fran_sız dostluğunun hale l- ! 
dar cdılmemesı şar tı l e bir karar itti- l 
haz edilecektir. Alınan yanın,Hit l er va 
sıtasile Lord Halifaks konuşmal a
r ındaki talepleri Fransız ve lngiliz 
devlet ricalini düşüııdürmektedir. 
Zira bu ta lepler arasında Belçika 
Kongosi ile Portekiz Angorasının 
Alman manda ;ına tevdi edilıııesini 
i steyişi ve Japonyanın mandası al
tında bulunan Pankanita ile büyük 
Okyanosyanostaki adaları istemey işi 
lııgiliz, Fransaya Alman müstemleke 
~rzularıııın bir değişiklik arzetmekte 
-dduğu kanaatını tevlit etmektedir. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

lstanbul : 30 ( Hususi ) - Bir 
kaç gündür devam eden yağmur· 

!ardan sonra Evvelki gece ve dün 
fırtına da başlamıştır . 

Limanımızda bir kaç gündür 
bekleyen gemiler bu yüzden hare
ket edememişlerdir. Bi hassa Kara . 
denizde fırtına bütün şiddeti ile de· 
vam etmektedir. Marmarada da fır. 
tına varsa da o kadar şidddetli de 
ğildr . 

Dün lğneadadan deniz ticaret 
müdürlüğüne gelen bir telgrafta ye· 
ni bir kaza olduğu haber yerilmiş 
tir . 

lğneadadan evvelki akşam ha
reket eden 33 tonluk Ihsan Hüda 
adındaki gfmİ Eulgaristanın Bur 
g ;z limanına uğra} ıp odun ve saire 
alarak lstanbula geliı ken fırtınanın 
şiddetinden Karabuı na düşmüş, 4 
mil açığında dalgalaı la bir müddet 
çarpıştıktan sonra hamulesi ile be
raber batmıştır, Verilen bir habere 
göre; 6 kişiden ibaret olan müret· 
tebatı geminin denize indirilen san-
dalı ile karaya gelebilmişler, ve ha 
yat larını kurtarmışlardır. 

Yine dün Bandırmadan alınan 
bir telgrafta da 134 numaralı sekiz 
tonluk Bereket adındaki bir kayığın 
fazla deniz yüzünden karaya düşe 
rek parçalandığı bildirilmektedir. 

Fırtına yüzünden yolda bulunan 
çir çok gemiler en yakın iskelelere 
sığınmışla rdır. 

Bunlar fıı imanın dinmesini l:ek
liyeceklerdir. 

Ra~at merkezlerinden alınan ma 
!Amala göre fırtına devam edecek 
tir. 

İspanyol limanları 
F rankocuların 
a b1ukasında 

- Biıinei sahifeden aılan -

elmiş ve şehir üzerinde çok alçak
lara kadar inerek hombalar atmış

b dır. Asi tanarelerinin şehri bom· 
bardman etmekle olduğunu haber 
alan Cumhuriyetçi tayyare filolaıı 
hemen tayyare meydanlarından kal
karak düşm a nın üzerine saldırmış

lar ve Alkalnkuvari şehri üzerinde 
iki taraf tayyare fıloları koı;_kunç bir 
muharebeye lutuşmuşlardır. Bu çar
pışmalatda şehrin bir çok yüksek 
binaları ha!lnr.:ı uğr:ıınış ve ekserisi 
çocuk olm:ık üzere bir çok kişi öl. 
mü~ ve yaralanmıştır. 

Boenosayres : 30 [ Radyo ] 
Bazı Alman b1yrağı taşıyan vopur. 
farının İspanyaya siLih taşımakta ol
duklarına dair çıkarılan şayialar Ha
riciye nazareti tarafından tekzip edil
mektedir . 

Mısırda hadiseler 

- Birirıci sahifeden artan -

Kabir~ : 30 (Radyo) - Royter 
ajansı bildiriyor : 

Büyük bir talebe kafılesi Mu· 
h:ımmed Mahmudun evine hücum 
etmişlerdir. 

Bu sırada polisler talebeyi men 
etmek i~temişler ve polis ile talebe 
arasında kanlı çarpışmala r olmuş· 

tur . Çarpışmalarda dördü ağ ı r ol 
mak üzere polis ve talebele rden el . 
li kişi yaralanmıştır. 

------. ------
Halkevi Ba şka nlığınd an: 

2-12- 937 perşembe günü saat 
( 20 ) de evimiz salonunda müzikli 
bir ( Nanııkkemal ) gecesi yapıla 

caktır . Bu geceye gelmek istiyen 
üyelerimizin Halkevinden giriş kartı 
alma ları rica olunur • 8760 
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Matbaacılıkj j Gazetecilik 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasmda bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz dalıa kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle:,tirmek istiyorsa

nız kitaplaı ınızı Türk
sözünün mücellithane· 

sinde yeptırıUız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkl i ve zarif 
bir kapak bölgede an
cak Türksözünde ya· 
pılır . 

Resmi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işlerin i z, en kısa 

bir zamanda en ntfis 
bir şeklide en zarif hu 

rufatla Türksözünde ya· 
pı lır . 

Tür .. sczü mltbaa
sı "Türk~özünden. ba ş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~-ı 

SİZ DE ; BENiM GlBl 
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İÇİNİZ ' .. 
MÜRAC \AT : Rıza Salıh Saray 

( Telefon No: 265 ) 2 -30 

·~~~~~~~~~~--~----------------------~ 

Amerika Japonya
ya bir nota verdi 

- Üçuncü sah fed• n arlan --

mesi fikrinolc olduklarını beyan et
mektedirler. 

B. Jğrad: 30 (Radyo) - Royter 
ajansının bildirdiği son bir habere 
göre büyük devletler Çin hükünıeli
ne, test ihal için on milyon liıa vere
ceklerdir. 

Tokyo : 30 (Radyo) - Nişi-nişi 

gazele,:~:n yazdığına göre Şimali Çin 
eyaletleri için muhtar bir idare şekli 
kabul edilmiştir. Eğer Nankin hükü
meti bu kararı redederse bu ayalet
Jer istiklallerini ilan edeceklerdir. 

Tokyo ; 3) (Radyo) - Japon 
tücearlarile görüşen prens Koneyi, 
Japon iş adamlarının Japonyaya mii 
zaharat edeceklerini ve Japonı anın 

l 

Çin tenkili işinde sıkı bir suretle ~a
lışacaklarını beyan etıniştir. 

Nankin : 30 (Radyo) - Royte r 
ajansı muhabirinin bi ldi rdiğine göre 

Kiralık ev 

Ocak maha lle>inde ikinci ç ı k
mazda dört odal ı mubah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kira lı kt ır. 

J,tiyenlerin ida remizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 

c. 

Çinliler çok kıymetli olan bir ! a kım 
gizli eşyay ı Nankinden nı eçlıul bir 
semte göndermeğe ba şl amışl ardır, 

Nankin tamamile boşanmıştır. 

Japon hücumuna karşı sogaklar . 
da bankalar vücude ge tirilmiş ve 
telörgüle rle geçitler kapatılm ış 

mı ştır. 

Şanghay : 30 (Radyo) - Roy
terin bildirdiğine göre tam s ilahlı 

olarak yetiştirilmiş bir Japon fırka· 
s ı Şanghaya hareket etmiştir . Bu 
fı r k a Şanghaya gelecek ve garnı
zonlarda ye rl eşecektir. 

1 Kanunuevvel 1~ 

Sayın abonelerimize 
Mevsim dolayısile evlerini değiştiren sayın ai 

nelerimizin gazetelerini mu~tazaman alabilıne e 
için yeni taşındıkları ev adreslerini nıatbaaJ11 1 

bildirmelerini rica ederiz . 

KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

• 

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

KAYA DE LE 
KAY ADELEN su-
!arı ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan ha izdir. 

KAY ADELEN su· 
!arı ve gazozları e-

.. de
vinize kadar gon 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

E 
L 
E 
N AYAD6 ~ ı 

KA YADELEN gazozlarını alırken şişelerde ki kırmızı ( ~ .
0 

'•~ 

lerinize gönderilir. 

1 
Mcnbadan Kayadelcn nakleden vagonlar her seferde Kayadelcn 

~y~ık~a~n~m~a~k~ta~d~ı~r ~·;...~~-~84;.;,;,95---~~•8-1~-·~~-...-·------

LEN ) tapala rına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : ersşı. ı "ııc 
o kuru • '~ti Adana KAYADELEN depolarıdır. Büyuk damacanalar: 10 

llıi ı 

Bütün dünyada şöhret kazanan 

Whiz marka,~,~ 
Motor, Amortisör , ldrolık fren , Mafsal Y AGLARILE radyator 

tem i zle rneğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. 
. . M g" aıa 

Ş. Rıza Işcen Y enı a 
Satılmaktadır 113 

Belediye civarında, Ada 
7967 80 

- or. Muzaffer Lokman 
Hastalarını her gun 

kabul etmekted·r. 

· ııJı 
eski muayenehanesı 

• 

TiR 
' 

• • 
t(jllKiYE i~ BANIC.A:>I 

318 

Umumi neşriyat müdiiriİ 
Macid Güçlü 

Adana Türksöıü matbaa~• 


