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4nıerika 
~aponya 
ıle harp 
.~bilir mi? 

P. S. 

apon._va ile arasındaki n.n· 
ane,; hu,umt•tc ve son 
Çin hadi•eleri ile busbu-

tu, sinirlenmiş olma.sına rağmen 
Anıorika Japonya ile harp etmek ni
~·•tinde degildir. Zaten mesele şu
dur : Amerika Japonya' ile hıırbet
"'•·k istese bile buna muktedir midir~ 
llıına cevap .,-erebilmek için tedafii 
arbı ve tecavUzi harbı ayrı avrı 
llıUtalea etmek lazımdır. ' . 

Amerikan donanması bilhassa ha
~a kuvvetleri biç ~Upbe yoktur ki 
)oponyanınkilerden UstundUr. Fakat 
laponya~·a karşı yapılacak bir teca
\'Uı: için Pasifik denizinin sonsuz me· 
••felcrini katetmek lazımdır ki, bu 
d•nizde ~Havai adalarından başka 
A.nıerikanın esaslı bir deniz Ussu 

~·oktur . 
Amerika donanması Çin saba

larındal.i . Japon ticaretini sarsmnk 
ıçin çok buyuk guçluklere katlanmak 
llıecburiyetindedir. Halbu ki, Japon 
donanması, ana Uslcrinden 7000 mil 
Uzaklaşmış olan Amerikan donanma
sına kola,·lıkla çok buvuk zivan ve-- - . 
rebilir. Çok •alahiyettar mUtchass1<-
larm sö~·lediklerin c göre, bu gUnku 
donanma ve hava kuvvetlerinden Uç 

nıisli daha ltun·etli bir donanma ile 
bile Amerikanın Japonyaya tccavUzU 
bir intihardır. Ve illa ki Japonlar 
'a ıfik denizinde Fili pin adalarına te· 

<avUz etmek gibi bir delilik .vapalar .. 
Bu takdirde, ve iki donanma da ana 
Uslerinden ayni uzaklıkta bulunmak 
1artile zaferin Amerikalılarda kala
cağı muhakkaktır. 

Amerikalıların Japonları ceza-
landırmaktan bahsettikleri zaman dai
ma ekonomik tedbirleri ilcrİ)•e !tUr
ınclcri, bu~·Uk bir tehlikeye girmeden 
donanmalarının Japon ve Çin suların
da hakiki bir mudahale_ve muktedir 
olamı_yacağını bilmelerindendir. Fil
hakika llong - Kong ve Sıngapur 

@"ibi İngiliz U )erinin ,yardımı ile za
fer ihtimali fazlalaşmı~ i<e de bö~·le 

bir zafer kat'i deıtildir. 
Tecavüz! bir hareket olarak Ame

rika Japonlara ancnk uzak mesafeler
den ,vapacağı bir blokus ile mUessir 
olabilir fnkat bu takdirde dıl!er ala
kadar devletlerin de bu harekete iş

tirak etmeleri şarttır. 
Hakikatte Amerikan donanma.,. 

nın a~nl fonkoııi)·onu mUdafa..ı.dır \,. c 

ı\merikan mudafaa•una mukemmeldir 
nazarile de bakılabilir. Amerikanin 
hakiki deniz hudutleri Ala;ka - Ha
vai - Panama mUsellesi ile çevril
ıniıtir. Fili pin ve Guam gibi kuçuk 
odalara, Japonynnın ani bir tecavUzU 
takdirinde, feda edilmiş göziyle bakı
labilir. Fakat bu ileri karakolları 

zaptettiktcn <Onra Japonların daba 
ileri gitn1csine de imkan _yoktur. 1 la
vai dun_ynnın en kudretli mustahkem 
nıevkiidir. Burarla daima bir fırka 

vardır. Pcorl llarber Amerika deniz
nltı gemilerinin ba~lıca UssUdUr. 

Bundan başka burada çok kuv
vetli bir de hava Ussu vardır. 14.,ev
knlade bir suretle tahkim edilmiş olan 
llavai bu_yuk deniz tlnltelcri için en 
nıUkcmmel V'C _ya.k1aşıJamaz bir mel~ 
cedir. liavainin~2000 mil:şimalinde 
Unlaska adası bulunmaktadır . Filha
kika bu ada henUz mUkemmcl dene
cek bir 'ckilde tahkim edilmemiştir . 
Fakat Pasifik denİ7.inin şin1aline la
mamile_hakimdir. \re son deniz ma
DC\yraları da göstermiştir ki • 1 lavai 
ile bu ada arasında <leniz:ta~·Jareleri 
ile harp gemilerinin tc•is ettikleri 
rabıta çok:mukcmmcldir. )\1u ellesin 
UçUncu:kö~esinde Panama vardır. Bu 
u ttc adam akıllı tahkim edilmiştir . 
\' e bUyUk bir hava kuvvetine sahip
tir . 

\" aşington anlaşmalıırının::_fc,hc

dilmcsinc rağmen Amerika 5~ :>. 3 

ni•betini geçmek arzumnda dcsildir . 
Fakat bu ni,bdi Japon.va teca\·Uz 
ctt; i takdirdt me•clc de ba~kala~ır, 

.-. .. Pazar 
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Tokyoda hükumete karşı hoşnutsuzluk 

Nankinde Japonlar 
soyguna başladı 

Tokyo Amerika ya cevabını verdi 

"ankinden bir görUnu, 

Vaşington: 25 (R<ıdyo) - Panay 
hadisesi hakkında Tokyo hükümeti 
çoktan Amerikaya cevabını verdi. 
Fakat bu cavap tatmin edici şekilde 
de~ildir. Japon cevabında bu işin 
yanlışlıkla oldu~u kaydedilmekte ise 
de bu cevap inandırıcı de~ildir. 

Şanghay: 25 (Radya) - Japonla
rın Şankşo üzerine yürüyüşlerini Çin 
kuvvetleri bir tııarruzla durdurdu. 12 
Japon tayyaresi 8 avcı tayyaresinin 
himayesinde Tanga - Şanka bir hava 
hücumu yapıldı. Halka insafsızca te
cavüzler yapılıyor. 

SURiYEDE PARTi
LER LAGVEDiLDi 

Rober Düke Beyruta geldi, Martele 
talimatname getirdi • 

yenı 

Şam : 24 (TÜRKSÖZO MUHABiRiNDEN) - Burada dahili vazi
yet hlll dUzelmeml• bulunuyor. Burada çıkan EKodöslnl gaze
tesi, partner te,klllnln mUsaadeye tabi oldujiu yolunda dahiliye 
vUzeratının yaptıjiı teblljiden bahsederken,hUkUmet bu tedbirlerle 
Surlyede vatani kUtıeslnden \ 
parti bırakmamak ve muhallf-

Tokyo: 25 (Radyo) - Japon Er
kanı Harbiyesi. Çin kuvvetlerini takip 
etmekte olan Japon kıtalarının ecne
bilerin mal ve canlarını kurtarmak 
hususunda talimat vermiştir. 

-Gerisi ikinci sahlfed-

Atatürkün 
Gaziantepli· 
lere sevgisi 

Ankara : 25 ( Telefonla )- Bu

gün Ankara Halkevinde Gaziante. 

bin Onaltıncı Yıldönümü büyük bir 
coşkunlukla kutlulandı . Gaziantep 

mebusu Bay Kılınç Ali Atatürke ; 

Gazianteplilerin hürmrt ve bağlı 
lıklarını bildirir bir telgraf çekti . 

Atatürk de hemen gelen Telgrafa 
şu cevabı verdiler : 

Ankara Halkevinde Gazian
tep Saylavı Bay Kılıca : 

" Gaziantebin inkılap tarihimizde 

silinmez ve unutulmaz sahife teşkil 

eden yüksek kahramanlıklarının 0-
İialtıncı Yıldönümünün kutlanmakta 
olduğunu müjdeleyen telgrafınızı al 

dım. Bundan duyduğum sonsu~ bü

yük saadetin şimdi orada hazır bu· 

lunan bütün kıymetli , fedakar ar. 

kadaşların bilmelerini delaletinizi 
rica ederim. 

Gaziantep ve Gaziantepliler cid

den bütün Türkiyenin en bahtlısı 
dır, Çünkü Türkiyenin her köşesinde 
ihtilal ve inkılap.hakiki Türklüğüne 
kavuşma mücadelesi olmuştur. Bu 

meyanda yalnız Gaziantebin büyük 

Türk milletinin yüksek Kamutayınca 

Gazilikle, muhariplikle ünvan almış ı 
bulunması için elbette sebepler var 

karşı 
var? 

Mısırda Krala 
ilanıharp mi 

Veft partisi Nahas paşadan 
başka kimseyi tanımıyor 

Kahire : 25 ( Radyo )- Mısırda 
1 

iktidar mevkiinde bulunan Veft fır
kası parlamento grupu milletin ve 

meşruti hükümetin lideri sıfatile 

Nahas paşaya itimat bryan etmiş 

ve Nahas paşanın bugünkü meşruti 

hareketini tasvip eylemiş ve Nahas 

paşa kabinesinden başka bir kabi 

neye giren ve yahut böyle bir ka. 

bineyr muzaheret eden parti azasını 
fırkadan ihraç eylemeğe karar ver
miştir. Bu, saraya karşı ilanıharp 

notası maf.iyetini haiz telakki olun· 
maktadır . 

Antakgadaki nüfus ha
kimi azledildi 

Çünkü bitaraf iş görüyordu! 

Rejim hala tatbik edilmiyor 
Antakya : 25 ( Radyo ) -- Dün 

de bildirdiğim gibi Hatay rejimi mer
iyete girmiş ve Sancak tam manasile 
Suriyeden ayrı bir varlık teşkil etmiş 

olduğu halde, hala bu istiklalin mev
cudiyeti ile tezad teşkil eden vasıflar 
ortadan kaldırılamamıştır • Bilfar1 İs
kenderun ve Kırıkhanda lamamen , 
Antakyada kısmen daireler üzerin -
de~ i Arapça levhalar hala yerlerinde 
duruyor. Ve bu levhalara Türkçenin 
de yazılması mecburiyeti düşünül

meyor bile .. 

Antakya hastanesinin üzerindeki 
" Essicnilmülki ,, , tapu dairesinin 
üzerinde " Divanıssicil elakari ,, lev
haları bu dediklerime bir misa'dir . 
Fakat işin asıl garibi ve nazarı dik· 

dırYalnız ve yardımcısız bırakılmış 

olmalarına rağmen sadece mahdut 
bütün kahramanlarımızın Gaziaı.te 

bin yüksek kahramanlarile birleş. 

mesile en kavi zamanlar zafer or

dusunun çok faik ve mücehhez 

kuvvetlerinden güzel yurdlarını kah 

- Gerisi üçüncü sahifede -

kati celbedeni jandarma karakolları
nın üzerindeki " Eldereksuri ,, lev
halarıdır . Bu levhaların olmasından 

sarfınazar " Suriye ,. adını da ihtiva 
etmesi, başlamış bulunan rejimle na
sıl kabili leli! olabilir ? 

Martel Şamda bulunuyor 
Fevkalade Komiser Kont Martel 

Şamda bulunmaktadır . Martel Şama, 
Cemil Mürdümün Paristen avdeti mü
nasebetile gitmiştir. 

Alınan haberlere gore . Martel , 
Cemil Mürdüm ve Sadullah Cabiri 
Hatay vaziyeti üzerinde istişareler 
yapmaktkdırlar. 

NUfus hakimi azledildi 
Antakya nüfus hakimi azledildi 

Bu yüzden i~ler artık tamamile tav
sadı. Hakimin azline sebep Türklere 
düşman olmasıdır. 

Usebecller divanıharpte 
Haber aldı~ımıza göre , hakla

rında takibat yapılan Usebecilerden 
Cebrail Makul . Nahle Verd , Selim 
Hurinin telı 'idlerine karar verilmiştir. 
Ancak . bunlar firar etmiş olduk
larından tcb'id kararı infaz edileme
mektedir . Yine Usebecilerden dışçi 
sergisi ile Salim Zil Divanıharbe sev
kedilmişlerdir . 

lerl cezalandırmak rt'utaleasını \ 
reddetmektedir. Alfeba gazete
si ise dahlllye: vezirinin bugUn 
istinad ettiği kararname mucebir.ce 
vaktıle vatani kütle merkezinin de 
kapatılmış olduğunu hatırlatmaktadır. 

Beyrut : 25 (Türksözü muhabirin
den) - Milletler cemiyetinin manda
lar komisyouu nezdindeki Fransız mü 
memessili müsyö rober du\. e dün 
Beyrula gelmiştir. 

l . Dün 
2 -

Bükreş - Ankara muhtelitleri 
2 beraberlikle neticelendi 

Müsyo Dukenin mand11lar komis
yonuna vereceği raporunu ihıar için 
Suriye ve Lübnanda mutad tetkiler. 
de bulunacağı:_söyleni)orsa da, mu
maileyhin bll' scyahatının nrnksadı 

ba~kadır.~ 
Rober Duke, Martele, Paristen 

talimat getirmiştir. 

Bu vnzivct An1crikaya. açık bir Us

tunluk ~ermektedir. Fakat bu Ustun
luk de ancak-şu noktalar ~nazarı iti
bara nlınmak lsuretile takdir edile
bilir: 

... 
Bay Ben•• 

Ben eşe B. •• gore 
" 938 senesi hep nıiiza

ker lerle geçecek ,, 

ı - Amerika tarafından oldugu Prağ : 25 ( Radyo ) - Reisi. 
muhakkak_ bulunan: Mnteryel, ,Perso- cumhur Ben eş bugün söyl.:diği bir 

nel Ustunlugu · nutukta demiştir ki : 
~- Hava kuvvetleri itibarile bu- -Avrupada harp ıhtimali bu yıl 

vuk bir Ustunluk. Filhakika, Amcri-
. ve önümüzdeki yıl için mevcut de 
kan ta~·yareciliı;i dunyanın en kudret-
li ve en tecrubeli tan·areciliğidir. ğildir. 9k3.8 senesi hep müzakerelerle, 
llalbtıki Japonlarınki çok zaiftir. A- geçece tir · 
mcrikanın mudafaa planlarının gizli Bene; , DeibHsun , Lord Hali· 
oldugu muhakkaktır. Fakat ana hat- faksın son temaslarının faidesi ol-
ları şunlardır.: Bir Japon tccavUzU duğunu da ilan etmiştir • 
karşısında Alaska-Havai. Panama mU·ı--------------
sellesini tutmak ve bunun için de mih 
ver olarak Pcarl Harborı almak. U
nutmamalıdır ki, Havai ile San 
Yransisko arnsında daha aşağı yukarı 
2000 mil vardu·. Bu mUsclles arasına 
girmek gibi hir macerayn atılacak o
lan du;;ınan t.lonanma~ın kola~· kola..'· 
kendini kurtaramaz. 

Elbasil ne Amcrik~l;lar, na de 
Japonlar kati bir muvııffakiyet ihti
mAli me\'cu( olmadı için_bir birlerjne 
tecavtız tcşebbusunde değildirler. Belki 
bir kaç çıkış sapmaları beklenilebilir 
fakat o kadar .. l lalbuki, iki memleket 

- Gerisi ikinci sahifede -

İkinci maç bugün öğleden evvel yapılacak 
~---

Ankara: 25 (Telefonla) - Bükreş 
muhteliti ile Ankara muhteliti ara· 

sındaki maç bugün ögleden son 
ra saat 2,25 de, binlerce seyir-

cinin önünde yapıldı. Bu maçın h · 
kemi Kemal Halim idi. 

Romenler kırmızı lacivert, Anka· 

ralılar yeşil beyaz formalarla ortaya 
çıktılar. 

Ankara, takımı •öyledir: 

Fuad 
Ya§ur, Hayri 

.lfusa, Hasan, .~bdi 

Mustafa, Abdurrahman, Rı:a, Ce!til,Nacı 

Ankarad: ı 
hermaçböy, 
le kalabalık 1 
olur. DUnku 
maç çoka
IAkalı olm u, 
tr 1bUn1 ar 
ba,tan ba,a 
dolduilu gibi 
bUtUn saha 
nın etrafı. se 
ylrcl 1er1 e 
ku,anmı,tı. 

BUkre, muhtelltl: 
Enderşi 

İlbesko, Vatetesko 
Miltar, Potnelesko, Domtıesko 

Yelli, Yoraki, Nikaleko, Kiryaki, Payesko 

Bu şekildeki iki takım oyuna baş

- Gerisi üçüncü sahifede -
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~ MEMLEKET RÖPORT AJLARJ~ 1
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, 

~~~~~~~J 1 ş ~ lh1 n 1r lh1 ta lb ~ 1r o ce ır n 
~rhk Kayseripastırma- ·,1~~~~~-~~~~~--~--~~ 
sı tereddütsüz alınabilir! 1 

Kayseri li çocuğun bir satı cıya 
oynadığı mükemmel oyun 

------·------
Ka)'seıi : (Hususi) - Kayseri 

deyince ilk aklımıza gelen, şüphesiz 
ki pastırma olur. Kay,eıilinin zeka 
sı da keza .. 

Taştan yapılmış büyük binaları, ı 
eski devirlerden kalma muazzam ka. / 
le surları, daha bir çok tarihi est r· 
leri ile Kayseri, çok enterasaıı bir 
şehirdir. Cumhuriyrtin bu şehrimize 
de uzattığ ı demiryolu, memleketı bir 
ka t daha zenginleştirmiş, muhteşem 1 
dokuma fabrikası halka refah ve sa· 
ad et geti rmiştir. 

Modern istasyon binasından, bir 
çeyrrk mesafedeki şehre kadar uza. 
nan iki taraflı bulvar, lıüyük park, 
yeni yeni yükselmr başlamış zarif 
binalar, Kayserinin istikbaline aid 
çokkuvvetli ümidler veriyor. 

Çarş ıyı , pazarı dolaşıyorum; Lir 
tek boş adam höremiyorum. Herkes 
ça lışıyor, goşuyor, bir iş paşine dGş
müş, durmadan uğraşıyor. 

Hayvan razarındayıııı .. Tasav,ur 
ediniz bir kere; iki Kayserili arasın. 
da at veya bir merkep satışı oluyor. 
ikisi de bi ı ibirini atlatmağa çalışı· 
yorlar., Yalnız onların kendi araların 
da büyük bir yeminJ·eri var: 

Vebalin, günahın boynunıa 
olsun! 1 

Kayse rli bu yemini yJptıktaıı son 
ra sözünün doğruluğuna inanmamak. ! 
pek safdillik olur! 

Hepimizin seve seve yediği pas 
tırmanın nası l yapıldığını görım k; 
nıuhtdif rivayetlerin doğruluğunu 
<iğ re nmek en büyük merakımdı.. Fa. 

al iyelte bulunan yirrri beş pastırma 
imaletha nesini dolaştım.. Hepsi de 
te rtemiz, fenni, modern vesaitle mü 1 

cehhez .. Gayet trmiz geyinmiş usta. ı 
Jar, ameleler ça lı şıyor ve bize • p•s j 
tırm • ha z ı rlıyorl ar. Size temin ede 
•İm ki, yiyeceğiniz pastırmadan sa 
kın endişeye dü~meyinl 

Kayse rinin, beynelmil şöhreti ha 
iz hal ıcılığı hepinıızce malum .. Ace-

1 
ba terakki mi var, yoksa gerilik mi? 

Kayseri, çek ucuzluk.. ekmek, ' 
ynğ, pirinç her şey kıyas kabul f't. 

mi recek kadar ucuz .. Bu ucuzlukta, , 
Kayse ri inin ticaret husu,unda zeka 
sınında mühim rolü var. Bir tüccar 
bana şöyle söyledi: 

- Az salı µ çok kazanmaktansa, 

Vaktile manıfrtuıacı bir Musevi 
bütün Anadolu şehirlerini dolaşırken 
Kays.-riye de ıığranıış, daha şehre 
girerken yol.la bir alay çocuğa te· 
sadüf etmiş. Bunlar arasındaki bir 
kız çocuğunun parmağında parlıyan 
yüzük, gözünden kaçmamış .. Yanına 
sokulmuş, ahbap olmuş ve bahsi yü. 
züğe intikal ettirerek onu kızın par
mağından çıkartmış, tetkik etmiş; 

kı;ınetli bir pırlanla yiizük oldu 
ğuııu anlayınca, bu yağh lokmayı 

yutnıağa karar vermiş .. Çocuğa bu 
taşlarıı yalancı , olduğunu söylemiş, 

bınlıir dereden su gdirerek kandır 
mdğa çalı~mış ve nıhayet baklayı 
ağzın-lan çıkarmış: 

- Bunu lıana sat.. Yalancı taş 
a ııma. zarar yok; Len de çocuğuma 
veririm .. O da s~vinsin, )'azık .. 

Kızcağız derhal cevap vermiş: 
- Satarım .. Fakat para ile de 

değil 1 
Mal 1111 istiyorsunuz? 

-Hazır mal da istemem,. Ora 
Oradaki bır rnusall3 taşını göste re
rtk: 

- Şunun Üzerine çık, defu anır .. 
Biz ele arkadaşlarımla gülelim; sonra 
yüzü alır gidersin. 

Musevi bu saf teklifi biraz gari p 
bulmuş, fakat pırlan tanın gözlerini 
kamaştıran pırlantaları, ona her 
şeyi kabul ettiıMiş, koca ihtiyar Mu 
sevi musalla taşının üzerinde üç 
defa anırmış ve çocuklar da kahka 
halarla gülmüşler .. 

Sıra yüzüğü isteme gelmiş: zeki 
kız daha evvel davranmış ve: 

- Koca ihtiyar, demiş. Sen bu 
akılsızlığınla yüzüğün pırlanta oldu
ğunu aı,la:!ın da, ben insanlığımla 

kıynıatini ladir edemedim mi sanı 
yoısun? Sen Muşevisin amma, ben 
de Kays~rliyim .. 

l)te bütün Tiirki>eye yayılan bu 
hikayen sonra Kayseriye bir daha 
Yahudi ugraman.ış! 

Samsona doğru ilerliyen trenin 
kompartımanında, bi;fecınin hikayes i 
aklıma geliyor; kenJi kendime gülü· 
yoıum. 

13u hikaye size Kayserlin zeka 
~mı açıkça gosteriyor sanııım. 

Vak.ti!<' bir kümandan da biı ne-

fcıi yanına ça~ırnıış: 
Hkurııak yazmak biliyorıııu· 

az kazanç l ı çok satış yaparak bu 1 

suretle kazancımı a rtırmak daha kiir-1 sun ? 

lıl. 1 Diye sorınuş, ald ı ğı cevap ise ş u 
Burada imar faaliyeti de göze j olmuş: 

çarpıyor .. Belediye, vilayet yapılacak, -Bilmem amma, .Kayseriliyi m! 
işleri kavram ı ş, sislenıatik bir şekil· l 
de ça lı şt}Or. -~~--

Yoluma devam etın•k üzere Kay İ M. }} } 
se riden a;rılıyorduın;trene de epey talya lı et er . 
vakit va rd ı . lsta>yon Lüfesinde bır 'cemiyetini yıkmak 
kahve İçtim. Yab:ıncı <;>lduğumu an 

lıyan büfeci Bay Lahir yanıma geldi. teşebbüsünde! 
şuradan buradan konuşluk. 1 

Kıyseriyi gezerken nazaıı dik 
katımı celbeden bir vaziyet olmuştu. ! 
Her y~ri do laş t ığım halde .b~r tr~ I 
Müsı;vıye ras~laıııamıştım .. Bızım gı· j 
bi bo l Musevı vatandaş ı Lulunan fz
mirden ayrıl anl ara bu hal tufıat ge 
liyor . 

Büfeciyle ahbaplığımız oldukça 
il erlediğinden bunu sormak tın çekin· 
medim: 

- Burada Musevi yok galıbal 
1 

Dedim. 
- Burada Musevinin işi ne? . 

Biz çalış ıyoruz, yetmez mi?. 
Diye cevap verdi. Sonra Kayse 

riye neden Musevi girmediğini şu 
hikaye ile bana anlattı : 

Fransızca ( Pa;isuar ) gazete· 

sinden: 
ltalya Milletle r Cemiyelindrn 

gürülliilerle çekildik ten sonra 
Cenevre müesese,ıni kökünde n yık
mak iş;ne girişmekte gEciknıedi. 

Tab'ı evela sıkı do;luk müna· 
sebeti o lan ıııcnıleketlere müracaat 
eltı. Mesela daha dün Arnavutluktan 
bu hususta uyandıracak haberler 
geldi 

Bugün de Viyanadan bi ldiri ldi 
ğine göre, Avusturya ile Mac• rİ s· 
tanın Milletler Cemiyeti ile olan mü · 
nasebetleri meselesi Kont Ciano ta· 

Tepebağ yolu 
ikmal edildi 

Tepebağa giden ve Bebekli ki 
lise önünden geçen yolun yeni baş 
tarı yapılmaya baş landığını , hatta 
yaıısından fa zlasının biti rilmiş ol · 
duğunıı yazmış tık . Bu yolun umumi 
caddeye dayanan kısmı da dün ta
nıaıııile ikmal edi lmiş ve etraf kal
Jırııııla rı genişle ti l miş tir. 

İdman Yurdu - Seyhan 
maçı bugiin yapılacak 

Bugün öğl e d en sonra saat 14 
de ve Şehi r stadında Seyhan Spor 
la, Adana idman Yurdu fut bol ta
kımları ara,ında bir maç yapılacak 
tır . 

Büyük 
yarışı 

bisiklet 
bugün 

T. S. K. Seyhan bölgesi bisik· 
Jet ajanlığ ı tarafından tertip edi len 
büyük yarış bugün yapı lacaktır . 
Yanşa eski l ~tasyondaki Emniyet 
karakol u önünden ba~lanacak ve 
Şakirpaşaya gidilip gelinecektir. Y •· 
rışta biri nci , iki ııci ve üçüncü ge. 
!enler madalye ile taltif edilecekler· 
d ir . 

Dairelerde yılbaşı hesap 
faaliyeti 

938 yılının başlamasına pek az 

kald ığından bir çak daireler yeni 
yı l bilançola rinı hazırlamağa başla· 
mıştır. 

Vilayetteki imtihanlar 
neticesi 

Vilaye t Evrak kaleminde mün
hal bulunan ı ki katiplık için evvelki 
gün açı la n imtihanda Kays,· ri Lise
sinden mezun Hayreddin Ergenekon 
ile Adaııa Lisesinden mezun Reşat 
Ersina mu vaffak olmuş lar 

edilmişlerdir. 

25 KAnunu evvel 937 

ve tayin 

Gök yüzü açık , güneşli , hava 
~aki n , rüzgars ız. En çok sıcak göl 
gede l 7,5 san tig rat derecedir. 

* * * 
Öğl,.den sonra muhtelif fasıla 

!arl a şr lı ri•nize yag nıur düşmüştür. 
Bu yağmu ı ia rın d ı ş bölgelere daha 
faz la düştüğü tahnıin eJ ilmek ted r . 

--- -.. -
ra fından 13u J apeştede 11 kanusani. 
de tor !anacak üç taraflı Roma 
Protokolla rı konferans ı esnasında or
taya at ıl acak tır . 

Ha kikatt ~ n Romanın µeşinden 
Viyana ıle Bııdapeşley i de sürükle 
meğe çalışması muhtemeldir. 

Bu iki ıııeınleke tte esasen zecri 
tedbiıle r meselesinde lıalya ta rafı . 
nı t u t ını ı şlardı. 

Fak at i,l'İ m;ıluma t alan Avus 
tu rya rıı a kafillnde derhal , Avus 

lu ry11n ın Mill e tl ~r Cemiyetinde kal 
masın ın faydaları iizerinde ısrar edi
yor. 

Fransa bu "!stihsal siyaseti. ile 
maliyenin düzelt ecek arazinin müda· 
fasın ı ve bütün dünyddaki nüfuzunu 
temin edecektir. 

Kızılayın altmışıncı yıl 
dönümü dün kutlandı 
BüyüK törenle Atatürk anıtına 

çelenkler konuldu 

Törene talebeler de iştirak etti 

Dün Kızılayın altmışıncı yıl dö. 
nümü şehriınizde de tezahüratla 
kutlanmıştıJ. Saat on dörtte, Namık 
Kemal ilk okul bahçesinde, bütün 
ilk ve orta tedrisat talebeleri izci · 
ler toplanmış ve buradan, önde izci· 
ler olduğu halde çıkılarak Abidin 
caddesini takiben Kızılay binası 

önüne gelinmiştir. 

Büyük günün kutlanması şere
fine Kız lisesi tarafından yapılan ve 
bir yüzü, harpte yaralanan askerlere 
Bayan hastabakıcıların yardımını, 

diğer yüzü de Kızılay binasına ge· 
!inmiş hasta •·e yaralıları tasvir 
eden büyük tablosu dört tekerlekli 
bir araba üzerinde olduğu halde 
Kız ılay binası önüne gelm iş bulunu· 
yordu. Yüzlerce kadın, erkek bu, 
etrafı defncdallarile süslenmiş tab 
!onun öniinde duruyorlardı . 

Barada, bütün okulların tal~be· 

Ceyhanda 
bir hava kuru

binası ya
pılıyor 

mu 

---
Ceyhanlılar inşaata 

yardım edecektir. 

Ceyhan : 25 ( Hususi muhabi 
riırtizden } - Türk hava kurumu 
Ceyhan şubesinin olurması için hu 
susi bir binasının mevcut olmaması 
yüzünden yıllardanberi kira ile baş 
ka bir.alar tutulmaktadır. 

Böyle bir resmi mü~ssesinin o 
turması için bir binaya ihtiyaç oldu 
ğu göz önünde tutularak alakadar
lırca teşebbüse girişilerek temaşa 

geçilmişti . Ve bu teşebbüş netice· 
sinde Ceyhanda bir "T.H.Kurumu. 
binaşının yap lırılması kararlaşdırıl· 

miştır . Keyfi yed derhal meı kezden 
Geyhan şubesin e Jildirilmiştir. inşa 
edilecek bina için 6 bin·lira har· 
canacanağı ıkhmin edilmekt»dir. 
halbuki merk; zden verilmesi karar· 
laştırılan meblağ 2000 liradır. 

Binaenaleyh, yurdsever ve hami· 
yetli Ceyhanlılar Ceyhanda kurula 
cak olan hava kurumu binasının ik· 
mali hususunda gerek maddi para 
vererek yardım vapmak suretiyle ve 
gerekse taş, kum gibi gerekli mal 
zemeleri kendi {tsaiti nakliyeleri 
il e Ceyhana getireceklerini seve 
seve kabul ve teahüd edinınişlerdir. 
Bu arada bir çok zenginlerimizin· 
de bu bina için tederrular yapacağı 
haber alınmıştır. 

Bu bina halkevi karşışında vo 
istasyona giden caddenin sol • tara 
fındaki arsa üzerine inşa edilecek
dir. Fakat binanın temelinin ne za · 
man atılacağı daha daha henüz 
malum ıl~yildir. 

Bu gece nöbetçi eczane 

!erine küçük Kızılay bayrakları da 
ğıtılmış ve bundan sonra, hazır bir 
vaziyette duran askeri bando öne 
geçerek Yeni postahane önün . 
den, umumi caddeye çıkar ak asfalt 
caddeye dönülmüştür. 

Atatürk parkı yanına geliniliği 
zaman, karşı meydanlıkta hazırla 

nan kürsü etrafında talebeler geniş 

bir daire teşkil etmişlerdir. 

Meı asime istiklal marşı ile baş
lanmış ve bundan sonra da Doktor 
Ekrem Baltacı, ve Kız Lisesi tale· 
belerinden Bayan Meziyet kürsiye 
çıkarak, Kızılayın kuruluşunu, mem· 
lekele yaptığı büyük iyilikleri anlat· 
mışlardır. 

Merasim senasında da, Kızılayın 
ve Kız Lisesinin hazırladığı çe· 
lenkler, Atatürk parkındaki anı

ta konulmuş ve saat üç buçukta 
merasimle nihayet verilmiı tir. 

Amerika Japonla 
harp edebilir mi? 

- Birinci sahifeden artan -

de batta mutaaddit donanmalara kar
şı mUznffcrane bir muda faa y a pabilir
ler . Amerikalıların en huy uk avantnjı 
Avrupanın a lakadar dev letlerinin _yar
d ım i ile Japonlar a karş ı mUes~ir bir 
blokuş yapabilmek kabili,vetinde ol
malarıdır . Bu blokUs için Amerika 
çok kuvvetli olmak istiyor . Bunun 
içindir k i, B eya z ev y eni iki zırhlı 

nın ,yaptırılmasını tasvip etmişti r. Di
ğer iki zırhlı da inşa ha lindedir . Bun· 
dan başkn önUmUzdeki mali- yıl içinde 
7:100 tonluk iki hafi f kravazör. •ekiz 
torpido muh.ıibi . altı denizaltı gemi si 
ve d ör tane de .ra.rdım c ı Unite ,yaptı 

rılmas ı kabul olunmuştur . 

Sözlerimizi bitirmeden evvel şura

sını da. sö,rl eyeliın ki. son zaman
larda Amerika n Avan azasından biri ı 
Amerikanın hangi şartlarla berhanği 

bir milletle harp ed ebileceğini a nla· 
mrı.k için n1erikan milletine mtlrnca
at edip bir r eferaudom yapılma. •.unı 
tekli f etmişti . Fakat B . Ruzvelt şid
detle bu projen in aley hind e bulundu· 
için .vapılamadı. 

Tokyoda hüku
mete karşı hoş

nutsuzluk 
- Birinci sahifeden arton -

Tokyo: 25 (Radyo) - Sol cana 
ha mensup unsurlıırın tevkifine devam 
ediliyor. Tokyo polis müdürlüğü ye. 
rine emniyd müdürlüğü getirilmiştir. 

Sanlransisko : 25 '(Radyo) - Fe
deral gümrük memurla rı bir Japon 
vapuru limandan hareket etmeden 
evvel içine rirerek araştırmalar 
yapmışlar ve şüpheli görülen bir 

1 adamı yakalamışlardır. Bu adamın 
üzerinde birçok mektup, vesika çık

mıştıştır. Runların arasında Amerika· 
nın Bremiton deniz destgahlarına aid 
planlar da vardır. 

Vaşington: 25 (Radyo)-· Tok· 
yo tarafından verilen temirıat, mu
hasamatın başlangıcında verilen te 
minatın tekrar edilmesinden ibaret
tir. Salahiyettar mahafil bu hususta 

Kalekapısı civarında ketum davranmaktadır. 

M. Rifat eczanesidir Vaşington: 25 (Radyo) - Roy· 
!-_:.;.:.;_;;.;,:.;.:.:..;~~;;;.;,.;...;.;.,._....ı 1 ter ajansının bildirdiğine göre, Ja · 
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Kızlar 1939 senesin 
kadar sabrediniz 

. N rk beY 1936 senesınde evyo 

1 . 
1 . 
! 
1 

nelmilel sergisi umuma çıılışacakt~: 
Bir çok harikalar arzedecek 018?. ·-"_."7.1 

harikulade sergide bir .ı;;!f..~r ~ 
seçilecektir. Bu kraliçeye iki sağ 
de katılacaktır, Kraliçe, bir s~ 
müddetle Nevyorktaen lüks haY1 

yaşayacak ve kendisine bir mil)\11 
dolar nakid verilecektir. SandıçJıl 
da ayni şekilde bir sene kraliçt~ 
yanında yaşıyağaklar ve her biri l'1 

rımşu milyon dolar alachklardır· 
Ne ala: Ve bu kraliçeliğe ve)i 

sağdıçlığa seçilmek için büyü~ ~~ 
luklar yoktur. Cinsiyet ve mıllıY~ 
de aranmıyacaktır. Sadece sergı. 
üç defa ziyaret etmiş olmak ve rııu 
ayyen beş yerde en tabii halile b. 
müddet bulurımak kafidir. Yarı' 
kraliçeliğe ve sağdıçlığa seçilme~· 
şöyle bir piyango işi demektir. 

Ah bu Amerikalılar! 
Amerikada cinayet erbabı, Al 

manyada olduğu gibi balta ile öl 
dürülemezler fakat elektrik iskenı· 

• . 1 
lesinde cezalandırırlar. Bu belkı A 
maky~dakine nisbetle daha fanni ve 
asridir. Fakat farelerin itilafı içinde 
" l"lcktrik iskemlesi " yapmak, bil· 
meyiz amma bir az fazla gayretkeş" 
lik olsa gerektir 1 Evet. Amerika da 
farelere bizim kapanlara mukabil, 

elektrik iskemleleri kullanılmaktad 11 • 

Arslandan kork mu· 
yor ama! 

hü 
bil 
çi 

ol 
ıaı 
ç 
s 
zi 
h 

o 
k 
1 

y 

r 

lrlandalı Piriçilya genç bir ka 
dın vatdır. Bu kadın çok cesord~.~L. 
müteaddit defalar Afrikaya gitmiı 
arslanlar avlamıştır. Fal<at.. Arslan, 
dan korkmuyan bu kadın, erkekten 
pek çok korkmaktadır. O kadar ki 
evlenmek istediği halde, erkekten 
korktuğu için eAlenmeğe cesaret e 
dıımemektedir, 

Tuhaf bir miras! 
F ransanın Liyon şehrinde muha· 

siplik ile ya~iyan Fransuva Garyak 
adlı ~ ir adamcağızın Amerikada 
milyoner bir amcası varmış! Bu ıen · 

gin amca nihayet ölmüş ve bütün 
şervetine yeğeni olan Lu Fransuva 
Garyoku sahik hösternıiştir . Fakat 
mirasını alabilmesi için yeğeninin 
beş parasız kalmasını şart koşmuş· 
tur. Gizli olan l:u şurta göre, mira 
~a ksnacaçı sııada 1 ütün serveti 
yüz frangı bile bulmıyacaktır. Yüz 
fraga sahip plc!uğu taktirde miras 
Goyrakın olmavaçak ve hayır işle .... ..,,_, 
rine hasredilecek tır. 

Gorı ak bu gizli şartlan hdber 
der değildi. Fakat za, allı hayatını 
o kadar sıkıntı içinde geçiren bu 
adam irriş ki ~ak:Sene'erden beri 
bir arada yüz frank görmemiş imiş. 
işte bn sayede büzük n, irasa kona 
bilmiştir. 

ponyaya göre deniz komisyonunun 
te-.lkikat ve tahkikatını bilirmesi 
beklenmektedir. Zannedildiğine gö 
re deniz komisyonu, panay top çe 
kı.:rine yapılan taarruzun kat'i oldu 
ğunu teyid etmektedir. 

Loııdra: 25 (Radyo) - Roter· 
ajansının bildirdiğine göre on dört 
Japon tayyansi bu sabah Balfoks 
adası üzerinde görülmüştür. Bu ara · 
zi lngiliz müsteır.lekelerine aid ol· 
duğu için Japon tayyanlerinin bu 
ha,·alide görülmesi burada ehem
miyetle takip edilmekledir. 

Şanghay: 25 (Radyo) - Japon 
kuvvetleri Hankovaya sekiz kilo· 
metre yaklaşmışlardır. Bu arada Ja· 
ponlar - birçok kasaba ve müsta~
kem mevkileri ellerine geçirmişler. 
dir. 

Japon ileri kuvvetlerinden döı t 
Jaµon kolunun da Hankov'un başlı· 
ca kapılarına hücı.m ederek istirdat 
ettikleri bildirilmektedir. 
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ISMll - Yazan-

Ann Tenıple 

ugunun kadınları en zi
ziyaıle neye üzülüyorlar. 
Aldığını bir çok nıek· 
!ı:j)lardı n anladığını 
şudur: Bir çok kadınlar 

hüriyet ile izdivacı nasıl bağdaştıra 
bileceklerini düşünmekte, Bunun i 
çin üzülmektedirler. 

Asrımızda, tarihde ilk defa 
alnı, k üzere kadın ekonomik istik· 
lalini elde etmiştir. lstediii gibi 
çalışır. istediği mesleğe girme ket 
serbestir. Fakat bu serbestlik, en 
ziyade istedigi sahada ve evlenmek 
husumnda yoktur. 

K,adın, evlenmek hususunda bir 
plan yapamıyor. Çünhü hu, sadece 
onun üzerinde değild•r. Bu suretle 
kadın tek ba: ına kalmamak, yoksul· 
luğa dü~memek için kendisine bir 
başka meslek hazırlamak mecburi
yetinde kalmaktadır. 

Tuhaftır ki bügünkü karlın pa. 
rasını ve enerjisini. hiç olmazsa, }'a 
rısının lüzumsuz olduğunu kani bu· 
lunduğu işlere harçamaktadır. 

Bundan b3şka o, böyle bir nıes 
!ekte gösttrrceği nıuvaffakiyetin, 
evlenecek olursa, saadetine bir en
gel olacağını da bilir. Kadın, her hal 
de kazanacağ parayı dilediği gibi 
harcamak, dilediği ehbablarla gö· 
rüşmek kendisini dilediği gibi inki. 
şaf ettirmek, hoşuna giden şekilde 
giyindirmek ister. Fakat iş böyle 
almıyor. Bir gün evvelince bir er
keğin parası ile geçiniyor ve bu er
kek tabiatiyle onun bir çok işlerine 
karışıyor. Ondan sonraki hı.yat ar. 
tık kurulan ailenin ihtiyaçlarına göre 
tanzim edilecektir. 

Kadın, bir mesleğe girerken 
de bu mesleğin yollarını, istesin iste. 
mesin, günün birinde, izdivaç yolu 
ile değiştirilebilecek bir surette dö
şemeğe mecburdur. Bir müddet 
istiklalsizlik devresi başlıyacaklır. 

Bugünkü kadınlar, vaziyetleri 
n in anormal olmasından ve karşıla· 
rında bir çok teşekküller bulunma 
sından dolayı muztaribtirl~r. kadı· 
nın istediği saadet tehlikeye maruz
dur. 

Bir takını mektuplar alıyorum. 
Bunlarrla kızlar. yedi, sekiz, on se
ne bir takım erkeklerle arkadaşlık 
ettrklerind~n. frkat bu arkac:'aşlığın 
evlenme ile neticelenmediğinden si· 
kayet ediyorlar. Bu vaziyette bulu· 
nan bir kız, grnçliğidin yavaş yavaş 
elinden elinden gittiğini ve yavaş 
yavaş anne olmak inıkanıeın uılaştı. 
gını görmektedir. 

Bu kız başkalarile ahb~p olursa 
o zaman erkek gücenmekle, o da 
başka bir kız ahbap aramaktadır: 

Y ahunda iki genç birbiriyle se 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

(lstanbul Halk Opereti) 

Rahmet efendi 
Operet 3 perde Bir tablo 

Orkestra Balet 
Ayrıca büyük bir perde 

Komedi 
Fiyatlar: 75 50 40 30 Kr. 

DIKKA T : Yerler numaralıdır. 
Kişe saat 14 den itibaren açıktır. 
Telefon No. 266 

Numaralı yerlerinizi erken te· 
nıin ediniz . 

8807 

vişiyoı lar, nişanlanıyorlar; evlenmek 
istiyorlar. Fakat delikanlının parası 
yoktur; vaziyeti de ümit verici de· 
ğildir. Bu takdirde uzun müddet 
beklenıeğe mecbur kalıyorlar. Fakat 
bu uzun beklemeden korkuyor. 
Çünkü bir erkek için uzun müddet 
nişanlılığa alışmak bekarlığa alışmak 

demektir. 
yahut, kız bir işte ise erkek o 

nun para biriktirdiğini biliyor. Şu 
halde ııe diye izdivacın ağır yükünü 
üzerine almakta acele etsin. işte bu 
sebepleri: genç kızlar uzun boylu 
kişanlı kafmenın, tehlikeli bir şey 
olduğuuıı takdir etmektedirler. 

kaldı ki erkekler nişanlılık za. 
nıanlarında da, hele şu nişanlılık bir
az uzunca sürerse, gördükleri yeni 
çehrelere kendilerini kapatabilirler. 
"Onlar ermiş müradına..... Eskiden 
izdivaç hikayeri böyle biterdi. Bu 
gün ise gayet iyi ba~lıyan izdivaç 
hikayelerinin sonunda Ur çok güç
lükler, izdiraplar çıkmaktadır. 

Evlendıkten sonra bir " Öteki 
kadın ,, meselesi ortaya çikar. Bir 
çok evli kadınların bu " öteki ,, ka· 
dından şikayet ettiğini duymuşum· 

dur. 
Bu kadıı.lar, kocalarile beraber 

çalışan, tek başlarına oldukları için 
kendilarıni daha cazip gösterebilen 
"ötekikadın. dan korkarlar. 

Bu seueplerle evliliğin emniyet 
ve selameti sarsılmı~tır. Bu emniyet· 
sizlik de erkekten çok fazla kadın 
için bir üzüntü kaynağıdır. 

Bir evin yıkıiması bir kadın İçin 
çok uüyük bir felakettir. Boşanan 
bir kadın, bir zevce olmak itibarını, 
bir ev halkının başında bulunmayı 

va sosyetedeki eski mevkiini kaybe. 
der Eğer çocuklar varsa. bunlara da 
çok az geliri ile yardım etnıeğe 

mecbur kalaçaktır. O zaman, ço· 
cuklarından ayrılmamak için bir işe 
girmek lüzumunu da duyacaktır. 

Senelerce yar ve ağyar yanında 
bir ve hanımı vaziyetinde uulunduk· 
tan sonra her hangi bir İşe girerek 
haAat kazanmanın da ne ağır bir 
şey:oıacağını tahmin edersiniz. 

Kadınla, hep bir araya gelip ev
liliğın emniyet ve selameti için ça. 
lışnıalıdırlar. Onlar, izdivaç rabıta 
sıeın gevşemesile heı şeylerini kay. 
bederler. Çünkü henüz, kadın, tek 
l aşına ve dilediği şekilde yaşıyacak 
bir hale kalnı?nııştır. 

Günün biı ine belki başka bir 
şekil bulunabilir. Fak&t o gün ge· 
!inceye kadar bu rabıtayı gevşet· 

mekten başka rahat yolu yoktur. 

Söziin kıs2sı, eğer kadınlar, ze· 
vce anne, evin içine hakim olarak 
ne kuvvette olduklarını taklir ede
cek, ufak tef"k ıhtilaflarını büyüte· 
miyectk olurlarsa bu gün çektıkleri 
izdiraplar üzüntüler haylıdan hay· 
lıya eksilecektir. 

Atatürkün 
anteplilere 

Gazi 
• • 

sevgısı 

-Birincı Sahifeden Arlan· 

ranıanca kurtarmış olmaları, işte bu 
onlara manevi bir pırlanta kıyme
tinde şimdi taşıdıkları unvanı ver
miştir . O heyecanlı kalıraınanlık 
günlerini o gün cereydn elliği gibi 
şimdi hatırlamakta olduğumu bu 
telgrafımı dinliyecek olan bütiin 
yurddaşlarım emin olmalarını di· 
lerinı. Eğer, millet, vatan ve C,uııı 
huriyelinin yüksek nıenfaalleıi ica· 
bettirırse L u çevre kahramanlarının 
geçmişte olduğundan daha yüksek 

TCirksôzll Sahife : J 

1 Ankarada Kızıla-\ Cezirede vazi-
1 yın yıl dönümü yet düzelmekte 
1 
1 

Bu akşam 

l 
Ankara: 25 (Telefonla) - Bu· 

gün Kızılay cemiyetinin altmışıncı 

senei devriyesi büyük merasimle 
kutlandı. 

Ankaradaki bütün mektepler, 
Harbiye mektebi ve buyük bir halk 
kitlesi cemiyet binası önünde top· 
lanmış, orada önde çelenkler ve 
bando olduğu halde Ulus meyda
nına gidilmiş v.: Atatürk anıtına çe 
lenkler konmuştur. Anıt önünde ba 
zı hatip'er söz söylemiş ve mera 
sime son verilmiştir. 

Bu akşam Ankarapalasta bu yıl 
dönümünün şerc>fine bir çay ziyfeti 
veril ıııiştir. 

Ankarada kar 

Ankara: 25 (Telefonla) - Bu· 
rada çok şiddetli bir kış hüküm 
sürmektedir. Bütün Ankara lıeyaz· 

!ıklar altındadır. Kar 20 santırn ka· 
dar bir tabaka tutmuştur. 

Tarsus adliyesi 
suiistimali 

Tarsus: 25 (Telefonla) dün· 
' 

vtkalet emrine verildiklerini bildir-
diğinı Tarsus müddeiumumisi Vasfi 
Ôzkan; sulh hakimi Hüsrev Eldem 
dünkü t•enle Ankaraya gittiler. 
Müstantık ve baş katip burada 
bulunmaktadır. 

------ . ------
Bükreş - Ankara 

muhteliti 

- Biı inci sahifeden artan -. 
!adı: Gerek Ankaralılar ve gerekse 
Bükreşliler mütekabil akınlara başla· 

dılar. Bızimkiler çok iyi çalışıyor. 

Mühim avantajlar kaçırıyoruz. Ro
menler çok çetin oynanıağa başladı. 

u1.unca bir zaman bu şekilde dtvam 
eden oyun, nıhayel 19 uncu dakikada 
Romen muhtelilinin ilk golü ile hara
retleniyor. 

Ankara rr dıleliıi bu golden nev
mid olmadı. Mütekabil çetinliği gös
lerdi, Çok heyecanlı atışlar oluyor. 
Nihayet 36 ıncı dakikada Ankaralılar 
beraberliği h min elli. 

Vaziyet 1 - l berabere. Bütün 
sladyonı inliyor; yaşa, bravo sesleri. 

Top santradan fırlad" Karşı tara. 
fın sahasında oyun çok heyecanlı bir 
salında.. Nihayet 41 inci dakikada 
Ankaralılar ikinci sayılarını yaptılar, 
vaziyet 2 1 Ankaralılar lehinde. Fa· 
kat bu sevinç çok sürmedi. İki daki· 
ka sonra, ki 43 üncü dakikada bera· 
berlik sayısını yapma~a muvaffak ol
dular: 2 2 beraberlik ve birinci haf· 
tayın bu surellı• nihayet buluyor. 

ikinci haftaym 

İkinci haftaym da Ankara lakımıl 
ufak bir de~işıklikle ortaya çıktı. Na· 
cinin yerine Fahri geldi. 

Saat 3,5 da başlayan ikinci 
haftaynı ilk dakikasından nihayete 
kadar iki tarafın seri ve tehlıkeli 

akınlariyle geçti ve her iki taraf ta 
ıkinci kırk beş dakika için 'e Bir 
gol çıkarmağa muvaffak olamadılar. 
Bu suretle Bükreş mııhteliti ile An· 
kara nıuhteliti maçı 2 2 beraber 
likle bitti. 

ikinci maç yarın (bugün) öğle· 
den evvt I saat 11 de yapılacaktır. 

kahramanlıklar gösternı~ğe amaJe 
l.ıulunduklaırnı da {Üphem olmadığı 
bilinmeliJir. Cümlenizin derin sevgi 
ve yıkılmaz güvenle gözlerinizden 
öperim . 

K. ATATÜK 

İdari istiklal meselesi 

Kamışlı : 25 (Türksözü muhabi 
tinden) - Fransa hariciye nezaıe· 
ti ile Suriye başvekili Cemil Mür· 
dünı Bey arasında Pariste yapılan 
an 1 aşnıalar arasında Cezire havalisi· 
ne de idari istiklal verileceğinedair 

gelen son :haberler, burada büyük 

1 memnuniyet uyandırmıştır. 

Halk, baş vekilin muvasalatını 
dört gözle beklemiş ve fakat başvl!
kil Cemil Mürdüm henüz bu hususta 
beyanatta bulunmamıştır. 

Cezire muhafızı muhtelif cenıa 

atlar ruesasına gönderdiği bir mek
tupta, Cezıre nııntakasında istihdam 
edilecek hükünıet memuriyetleri için 
her cenıaatın ehliyetli gördüğü kim 
selerin isimlerini havi bir cedveli 
hazırlayıp muhafızlığa göndermesini 
bildirmiştir. Bunun üzerine her ce 
mat, memur nanızedlerinir. isimlerini 
tesbite baslanııştır; 

Yerli memurlar sene başından 

itibaren tayin olunacaklaı dır. 

Sayın müşterilerinden görmüş olduğu rağbet ve teveccühten cesaret 
alarak büyük fedakarlıklar ihtiyarile getirttiği ve bu senenin en son ve en 

büyük şaheserlerinden biri olan ve cihan kadınlarının preslşikarı olııp çok 
sevilen biricik erkek yıldız 

ROBERT TA YLOR 
ile şen, şuh, dilber ve cazibedar yıldız 

Barbara Sitanvik'in 
Yarattıkları ....................................................................... ...._ ..................................... .. • • 

: Namus borcu i 
.......................................................................................................................... • 

Filmini sunmakla kıvanç duyar 
Bu film sadece bir aşk, bir macera filmi değil hayatı hakikıymin en cani 

sahnelerini bütiin açıklığile gösteren muazzam bir eserdir. 
, .................................................................................................................. , 
1 Bugün gündüz 2,5 da 1 
• • ! Namus borcu l 
• VE t 
• * * Tamgah Haydutlar İ 
....................................................................................................................... 

Pek yakında: Marta Egert, Saray Konseri filminde 
Telefon : 250 8799 ASRI 

Modayı yalnız insan ·-----------------
lar takip etmezler yal 

• 

İngilterede iskarpin 
giyen ve gözlük takan 

sefiller çoğaldı 

Bugünlerbe lngilteıenin şehirle 
rı haricinde dolaşanlar, kırlarda ve 

tarlalarde otlayan inekleri gördük
leri zaman, onların kıyafetine göz· 

ferini ınandıı amıyorlar. Çünkü fısıl-

Sayın Abonelerimize 

Birinci mıntıka şehir müvezzıımiz değişmiş ol
duğundan gazetelerini alamıyan sayın aboneleri
mizin derhal idarehanemizi haberdar etmelerini 
rica ederiz . 

-------------------------
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

dıyarak akan bir çayın kenarında· ı 

aheste aheste geviş getiren İneklerin "----
ayaklarına zarif kunduralar giydi· 
rildiğini görüyorlar. Civardaki ça 

yırda otlıyan azametli bir boğanın 

da sanki bir otomobil turuna veya 
hut bir tayyare seyahatine 
h a z ı r 1 a n ın ı ş gibi 
gözlerinin altından su kenarında ge· 
viş getiren ineklere hasretle baktı 
ğını görüyorlar. 

Bu hayvanlaıın ayaklarındaki 

"fskarpin.ler ve gözlerindeki gözlükler 

hiç de çiflik salıipleıinin kabrisle 
rinden doğan süsten ibaret değildir. 
Bu hMip vaziyetin altında ciddi se 

sebebler soıı zamanlarda zuhur eden 
hastalıklara kar~ı sığırları korumak· 
tan ibarettir. 

Çünkü köpeklerin vucı.duna ya
pışarak kanlarını t men krnelerin, 
siğırların da ayaklarına ve gözleri· 
nin etrafına yapıştığı ve L u suretle 
hayvanlara bir takım hastalıklrr 
arız olduğu anlaşılmıştır, 13u keneler 
yerde bulunduğundan hayvanlar 
ya yü ürken ve yahut 
başlarını eğip otlarkrn yapışıyormuş. 
işte buna mani olmak için sığırlara 
iskarpin hiydirmeğe ve gözlük tak · 
mağa başlamıştır. 

ineklerin son moda kıyafetlerin 
den biri de Anıerilra meralarından 

giydikleri Bloom" elbiselerdir. 
1850 senesinde Anı.,rikalı bayan 
Bloomer tarafından icad edilen ve 
o zamanki Amerikan kadınları tara. 
fınd e n giyilen bu elbise eski os· 

manlı imparatorluğunda saray ka· 
dınlarının giydikleri kısa çepken ve 
bol şalvardan ibarettır. 

Şimdi, gastalıklarin siravetine 
mani olmak için ayni kıyafeti 87 
sene sonra .nekler giymeye başla· 

nıışlır.e T rrih bir tekerrürden ibaret
tir, derler!.. 

Arazi ve bina vergilerile binalardan alınan iktisadi 
buhran vergisinin vilayet hususi idarelerine 
devri hakkındaki 2871 numaralı kanuna bir 

madde ilave edilmesine dair kanun 

Kanun No: 3279 Kabul tarihi : 811211,2!? 

- DÜNDEN ARTAN -

Madde 1 - 23 kanunuevvel 1935 tarihli ve 2871 sayılı kanuna aşa. 
ğıdaki madde eklenmiştir: 

Bu kanun mucibince hususi idarelerden alınması lazım gelen vergi 
faı ki arı tahsil edildikçe bır taraftan vaıiJat bütcesinde açılacak hususi 

• fasla iıad ve diğer taraftan Maliye bütcesinde taalluk ettiği tertibe tah· 
sisat kaydolunur. 

Mali vaziyetleri müsaid olnııyan vilayet hususi idarelerine Maliye Ve· 
kilinin tensib edeceği miktarda Hazinenin kefaletile milli bankalarda kre· 
di açtırılır. Borçlu vilayetler, borçları için vilayet bütcelerine tahsisat koy· 
nıağa ve kredi itfa taksitlerini Maliye Vekaletince tayin edilecek müddet· 
lerde ve bu kanunun 8 inci maddesi mucibince vilayetin Hazineye olan 
borcunu da eylıi:, ikinci teşrin, ikinci kanun ve mart aylarında olmak üzere 
re dört nıusavi taksitle ö Jeıneğe mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet 
etmiyen vilayet hususi idare müdürleriyle amiri italar hakkında 1980 nu· 
maralı muvazene vergisi kanunun 3 üncü nıad-esinin son fıkrası hükmü· 
tatbik olunur. 

Madde 2 -
Madde 3 

murdur . 

Bu kanun 1 haziran 1938 tarihinden nıuhteb~rdir. 
Bu kanun hükmünü icraya icra Vekilleri H~yeti 

13 112/1937 

nıe· 

(SON) 

Dahili İstihlak Vergisi Kanununa müzeyye 12448 
numaralı kanunun tadiline dair kanun 

Kanun No : 3263 Kahul ~arihi_: 14f611~ 

Madde 1 - 28 5 1934 tarih ve 2448 numaralı kanunun birinci mad. 
desinin (B) fıkrası asağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

B) Tarife kanununuu 695 inci maddesinin "B. fıkras nda yazılı madde 
ferden 2,50 kuruş. 

Madde 2 - Bu kanun neşıi tarihinden muteberdir, 

8303 (SONU VAR) 

• 

1-
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E kekler sarışınları 
niçin severlermiş ? 

Erkeklerin sevdiği , ideal kadın 
tipi sanşın olarak tanınmıştır. Güzel· 
lik ilahisi Venüs bile bir sarı saçlı 
dilberdi. 

Erkekler niçin sarışınlan tercih 
ederler? Buna türlü türlü cevap ve
rilmiştir.Fakat bir lngiliz doktoru 
meseleyi tıp cihetinden görüyor ve 
diyor ki: 

- Erkeklerin sarışınları tercih 
etmelerinin sebebi, sarışın kadınla

rın gözlerınin büyük, açık renk ve 
daha parlak olmasıdır .. 

"Bu gibi gözler insana daha mer· 
hametli, daha müşfik, daha sıcak ıö 
rünür. Kadından sevgi arayan erkek 
bunu ancakbu gözlerde bulunacağı
ni zanneder. 

"Bıından başka bu şekilde göz· 
ler, çehreye şen, şuh bir ifade verir 
Bu da eı keklerin kadında t, rcih eL 
tikleri şeylerpen biripir,. 

Bu, dediğimiz gibi, bir İngiliz 
doktorunun fıkri.Oerkes bu fikre iş 

tirak edip etmekte serbesttir, -
Bilhassa esmer bayanlarla, esmeri 
tercih eden baylar! 

r " 
TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

ismi 

Osman oğlu 
Hacı Osman. 

ışı 

çııycı 

adresi 

Kapalıçarşı 

Ahmet oğlu 

lbrahim. 

Manifaturacı 
" , 

Ahmet oğlu Manav 

Şaban. 

Bekir oğlu Bakkal 
Osman. 

Muhtar oğlu Kahveci 
lbrahim. 

Behçet oğlu 
Şükrü. 

Hacı Ali 
oğlu Veysel 

Terzi 

" 

lbrahim oğlu Kahveci 
Hasan. 

Mehmet oğlu 
Ahmet 

Ali oğlu 
Mahmut 

Köşker 

bakkal 

Kahveci 

• 

• 

• 

• 

" 

• 

" 

Karşıyaak 

Kozan yolu 

Yortan 

Senesi 

935 

" 

• 

" 

• 

" 

" 

• 

" 

Türksözü 

Miktarı 

Lira K. 
25 52 kazanç 

3 83 °/0 15 zam 
5 87 buhran 

ihbarname 
No: 

16. 6 

35 22 Yekun 
37 50 K. 

• 

5 63 z. 
8 63 B. 

51 76 Yekun 
6 47 K. 
o 97 z. 
1 49 B. 

8 93 Yekun 
20 31 K. 
4 06 

24 37 
4 38 K. 
o 66 z. 
1 01 B. 

6 05 Yekun 
1 47 K. 
o 22 z. 
O 34 B. 

2 03 Yekun 
5 20 K. 
o 78 z. 
1 20 B. 

7 18 Yekun 
5 87 K . 
1 17 B. 

7 04 Yekun 
9 38 K. 
1 88 B. 

11 26 Yekun 
5 21 K. 
O 78 Z. 
1 20 B. 

7 19 Y. 

16/23 

16 33 

17 5 

17/20 

6 '49 

9 52 

12175 

12178 

12181 

Yoklama 
No: 
16 

79 

102 

408 

473 

119 

127 

194 

435 

525 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
:oo 
100 

Ali oğlu 
' . • 3 64 K. 17162 680 

Dış memleketler için Abone 1 

btddi değişmez yalnı1 posta masrafı 

zammedılir ı · 
2 - ilanlar ıçın idareye müra

caat edilmelidir~ 

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık

mazda dört odalı mu!.ıah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

lstiyenlerin idaremizde Fuat 
Nabi ye müracaatları. 

Na fia müdürlüğünden: 

1 Adana Ziraat mektebinde 
yapılacak (7498) lira (99) kuruş ke 
şif bedelli samanlık ve anbar inşa. 
atı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10111938 tarihinP. 
müsadif pazartesi günü saat on bir 
de Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

3 - Keşifnqmesini görmek iste· 
yenler Nafia dairesine müracaat ede 
bilirler . 

4 - f~teklikıin "562., liıa "42. 
kıııu~ tın ' ıct \tJITH'i \e l:u işi ya. 
pabilt ceğine dair Nafia müdürlü 
ğünden verilmiş vesikayı göstermesi 
lazımdır. 23-28-2-7 

Nafia müdürlüğünden : 

1 - Adana Müzesi binasında 
tadilen yaptırılacak ( 639 ) lira 
( 16 ) kuruş keşif bedelli iş pazar
lıkla verilecektir. 

2 - Pazarlık 937 senesi 1 
inci kanununun otuzuncu perşembe 
günü saat on birde Nafia dairesin
de yapılacaktır. 

3 - l~teklilerin ( 48 ) lira 
( 69 ) kuruş muvakkat teminat 
vermeğe ve bu işi yapabileceğine 

dair Nafia Müdürlügünden verilmiş 
vesi~ ayı göstermesi lazımdır. 

4 - lstiyenler keşfini görmek 
Üzere Nafia dairesine müracaat et. 
mcleri ilan olunur. 

Ibrahim. 

' 
Hüseyin oğlu Meyveci Kayalı bağ 

" Salih 

o 55 z. 
O 84 B. 

5 03 
13 18 K. 

2 64 B.' 
17169 9 

Mehmet Ali ve Arzuhalcı Camiicedit 
" 

15 82 Yekun 
11 25 K. 18, 55 1010 

2 25 B. 
13 50 Yekun 

Defterdarlıktan : 
TÜRKSOZO gazetesinin 21 Kaııunuevvel 937 tarihli niishasında neşrolunan ikametgah adresleri meçhul 

kazanç vergisi mükelleflerine ait 8812 numaralı ilanda mükelleflerden bazılaıının isimleri ve vergi miktarları 
bir yanlış eseri olarak yezılnıı~ olduğundan mezkur ilandaki yanlışlışlıkların doğrusu • ukarıdadır. Keyfiyet ayni 
sütunda ilan olunur. 

Tarh 
No: 

128 

51 
96 

Mükellefin 
ismi 

Mehmet o. A. 
Rıza 

Salim o. Emin 
Haşim o. Kazım 

:San'atı 

Meyveci 

Kahveci 
Saıaç 

Mahallesi 

F;skihamam 

Taşçıkan 

Babıtarsus 

Defterdarlıktan : 

Verginin ihbarname Verginin 
Nevi No: Miktarı 

Lira Kuruş 
Kazanç Buhran 18133 00 62 

" 1 / 17 4 95 

" 1 !72 12 95 

1 ÜRKSÖZÜ gautesinin 21 Kanunuevvt 1 937 tarihli nüshasırda neşrolunan ibmelgalı adresleı i meçhul ka· 
ıcnç vogi!i n iıkellı fln:ne ait E813 rurr.aıalı i1anda mükt llefleıdtn bazılarının isimleri ve vergi mikıarları yan 
lış basıldığı ve liı de lu rr.ükellıfleıin veıgileıi 934 )ılına ait olduğu halde sehven 935 yılı yazıldığı anla:ıldı· 
ğından mezkur ilandaki yanlışlıkların doğrusu ) ukarıdadır. Kt)'fiyet ayni sütunda ilan oluı.ur. 

KAY ADELEN A · K 
A 
y 

KAY ADELEN su 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kap'larla nakle
dilen sudur . 

A 

lan ve gazozları sıh 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YADELEN 1 

KAYA DEL 
ıçınız . 

1 EN 
KA y ADELEN SU· 

lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAYADELEN SU· 

ları ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE 
LEN) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KA YADELEN depolarıdır. Büylık damacanalar : 100 kuruşa ev· 
lerinize gönderilir. 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her ı e 1eıde Kayadelcn suyu ile 

Seyhan vilayet daimi en
cümeninden : 

1 - Hususi muhasebeye ait 
nın tamiratı (1039) lira (47) kuruş 
bedel ile açık eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - Eksiltmiye 937 senesi 1 
nci kanunun 29 ncu Çarşamba günü 
saat on birde Vilayet daimi encü 
meninde yapılacaktır 

3 - lsteklıler bu işe aid keşif 
evrakını görebilmek üzere Nafia 
Müdürlüğüne müracaat edebilir
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için istekliler (77) lira (96) kuruş 
muvakkat teminat veı mesi ve bu i 
şi yapabileceğine dair Nafia Mü
dürlüğünden alınmış vesikayı gös 
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TÜRKSÖZÜ 

Matbaacılıkj j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 
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Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa-
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nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane· 

I sinde yaptırınız , Nefıs 
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bir cild, renkli ve zari 
bir kapak bölgede an· 

cak Türksözünde ya· 

pılır. ~ 

Resmi eurak, ced· 
veller, defterler, çeklet• 
karneler, kağıt, zarf. 

kartvizit ve bilumuı:ll 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 

rufa tla Türksözünde ya· 
pılır . 

T ürı.. sözü matbaa· 
sı "Türksözünden. baş 

ka her boyda gazete, 

mecmua, tabeder. 
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Somikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 
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Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşı~ında 

·-~~~----~--~~-~--------~------

ilan -------., 
Türkiye Cu.nhuriyetinin dovletçiliğe ait bütün san1yi ve fabrika tesi. 

satını yüksek serm•ye kudret ve idare kabiliyeti altında toplamış olan 
" Sümrr " Bankın teşkil ettiği " Gün ., sigorta şirketinin bu kere E eyhan 
vilayeti acentalık vazifesini deruhte etmiş olan Külek Limited ~irktlinin 

Muhterem Adanalılarımıza hitap ve ilanı 
lstinad ettiği sermaye kuvvetini doğ. udan doğruya Sü.ner Banktan 

alan ve gayesi millicilik olması dolayısile "efrat ve milletin en .küç~k zara
rından öz malı derecesincle müteessir olan " Gtin " Sigorta şırketı gerek 
lıarik, nakliyat ve gerekse kaza ve nakliyatta üzerİ'ıe aldığı. ödeme ta. 
ahhüdatını derhal ifa eder. Mallarmı, canlarını böyle şirkete sıgorta etti
renlerin her suretle memnun ve müstefıt olacaklarını ilan eyler. 
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Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 
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