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atay anlaşması konseyin önümüzdeki içtima 
ndan sonra meriyete girecekı Ankara : 28 ( Radyo) - Büyük $efimiz Kemal Atatürk Cenev· 

rede bulunan Hariciye Vekilımız Rüştü Arasa, muvaffakiyetinden 
dolayı heyetle birlikte kendisine te,ekkür etmiş ve tebrikte bulun· 

muştur. 

Atatürk ismet lnönü ve Rüştü Arası tebrik etti Ankara : 28 ( Radyo) - Atatürk, lnönün&, Hatay davasının 
başarılması dolaylsile Türkiye Cumhuriyeti hükOmetini tebrik etmif, 
icra Vekilleri heyetile Büyük Erkanı Harbiye reisine tebriklerinin 
ıblağ buyrulmasını istemiştir. İnönü büyük fefin tebrik ve tefek· 
Kürlerine samimf bir lisanla kufılık vermiş ve sevgilerini arzet· 

Cenevreden Ankara a hareket i miştir. J 
] ......... -.... ........ ~-·----..-..·--..·-·-·~·-·-----....-----..·· ... ------·------

l<üçük teferruat 20 Şubatta Cenevrede görüşülecek ve bu 
gidecek heyete Numan Rifat Menemenci oğlu riyaset 

•• •• 
goruşmeye 

edecektir 
Suriye ve Lübnan 

Cenevre : 28 ( Radyo ) Bir 
haftadanberi bir sona varamıyacak 
gibi görülen Sancak davası nihayet 
hallolundu . 

. 9 Hariciye nazırının iştirak etti
ği bu celsede ; dünyanın bütün ga 

J ıetecileri hazır bulunuyorlardı . 

Yeni kabineler programlarını hazırlıyor 

Bcrut : 25 { Hususi ) - Dün top
lanan Vezirler Meclisinde kabine 
beyannamesi hazırlanmıştır. Kabine 
parlamertoyu içtimaa davet ederek 
bu bı::yannameyi okuyacaktır. 

muahede ahkamı haricinde memle
ketin dahili işlerine karışmıyacağını 
söylemiştir. 

Lübnanda mu.ıtelif anasır var
dır. En başta Müslüm ve gayri Müs
lümler hemen müsavat halindedir -

Muhalefet dıleklerinin esası hü· 
kumette bu muhtelif anasırın tensi
bınden ibarettir . 

.\ ' lıo \·et hahıı.11(~ knruşrın ~11t11kyndan ıki görilııii§ 

Beyanna:nede hükumetin istıklale 
nail olan Lübnanda yeni vaziyete 
göre kurulacak siyasetin umumi hat 
lan ve yeni hükuıııetın yapacağı iş
ler gösterılıııiştir. Bu işler ara.ında 
büyük sulama meselesi de vardır . 
Bu sayede Lübnan zirc.ati bir kat 
daha inkişaf edecek ve memleket 
iktisadıyatında m;ihim bir kalkınma 
olacaktır . 

Bu temin edildikten sonra (San
dalya ) kavgası ve saire tabii bihak· 
kin tenkid edilebilir _ 

ti 
Cenevre : 28 ( Radyo ) - San· 

~ . d . 
·~ ııı,.desi hallolıın:şsa a gerıye 

d3 .alJ ı küçük tdeııuat ~ubatın '.lO 
öit ın le gör :işul~c - ktır . 

Bu göıüşmeye Nukman Rifat 
~eneınenci oğlunun riyaseti altında 
tr heyet gidecektir . 

Rüştü Aras biraz istirahat ede· 
ek d k G. .. ik • ?~ an sonra ~nt ı) ~no mu -

atı ıçın Milanoya gıdecrktır . 

ıkl Numan Meneme:ıci 0 0 'u bu ak· 
ırn Türkiyeye hareket e..'..ce~.tir -

aı11 . Cenevre : 28 ( Radyo ) - in· 
ı boılız hariciye vekili M. Eden bu ak-

şaın Lı ndraya hareket etmek üze- 1 

r~dir . 

Ctnevre : 28 ( Radyo) - Ra ı· 
portör Suandlerin raporunda başlıca 
şu kısımlar vardır : j 

Sancağın başlı başına bir nıcv-

iki taraf arasında irtibat temin ede 
cek olan ajanlar , Milletler Cemi 

yetinin kontrolu , Sancakta buluna 
cal· delege ve delegenin rapor ver 
me mecburiyeti , Mılletler Cemiye
tinin kararlarına Türkiye ve Fran 

Güzel lske11derundan bir güriinüş 

cudiyet olması , Sancakta re ;mi di · 
lin Türkçe olması , bu devletin ha
kimiyeti , Milletler Cemiyetine so· 
rulmadan Sancağın mukadderatında 
bir değişiklik yapılamıyacağı , her 

sanın uyacağı , Sancakta polis kuv
vetlerinden başka silahlı bir kuvvet 

, bulunamıyacağı , yeni akdolunacak 

0~ -------~~~~~~~~~~~~~ 

, Türk - Fransız muahedesi ve bun· 
da sancak makanizması hakkında 
verilecek kararlar , lskenderun li
manından Türkiyenin istifadelendiri
leceği kayıdları okur.muştur _ alagada korku, 

Şehir yanıyor . Yağma 

e 

an arşı 
ediliyor 

Cenevre : 28 ( Radyo ) - San
cakta bulunmakta olan müşahit he
yet yakında Cenevreye davet edile-
cektir . 1 

-·······- Cenevre: 28 ( Radyo ) - San
cağın ana yasası Mılletler Cemiye· 
tinin ilk içtimaırıde k rarl~ştırılacak 
ve meriyete dNhaı ıwnacaktır . enc-ral F raıJko kuvverleri Malagayı 

çok ağır 
Madrid . 28 (R d F 

k · a yo) - ran-
1 uvvetl · M 
pdan ~rı alagayı şimal tara-t8 Çevırınektedirler . 

dMalaga : 28 (Radyo) Bura-
ı ehşetli bir anaış ' h"k" .. 

~kt~dir_. ı u um sur· 

Şımdıye k;ıdar iki bin k' · ") 
rüld" H ışı o. 

u · astalık salgın bir halde-

Şehirde yağma ve yangın d 
rii nekt d' evam e ır. 

~adrid : 28 (Radyo) - Asiler 
•drıd h - . cep esının muhtelif nokta-

sı ·ında yeninden kuvvetli tazyik ic· 
sına başlamışlardır . 

Lizbon : 28 (Radyo) - Porte-

çevirdiler 
kiz hükumeti memlekette yaşayan 
bütün yabancıları cıddi bir tetkıke 
tabi tutmağa ve mahzurları görü
lenleıi hudut harici etmeğe karar 
verınislir . 

ilistinde 
Gerginlik arttı 

Londra : 28 (Radyo) - Büyük K , 
Britanya hükumeti Moskova, Ro- 1 omıser Londraya 
ma, Berlin ve Parise 1 spanyaya \ 
gönüllü gitmesinin meni için bir no· 
ta daha vermiştir . Bu notada ev
velki teklifin iyi kabul edilmiş ol· 
ınasına teşekkür edilerek ispanyaya 
görıul ü gitmesinin bilfiil meni gü
ııünün tayin edilmesi teklif ediliyor. 
Başka yeni bir teklif yoktur . 

ispanya topraklarında yab111-
- Cerisi ikinci sahıfedı -

çağrıldı 
Kudüs : 28 (A.A) - Fili tinde 

araplarla yahudiler arasındaki ger

ginlik gittikçe artmaktadır. Yahudi 
tüccarlar Kudüsün eski mahallele

rini tahliyeye başlamışlardır. lngiliz 
fevkalade komiseri Lon<lraya çağ· 
rılmıştrı . 

lzmir : 28 ( Hususi ) - Hatay 
zaferi lzmirde büyük bir sevinç ve 

frzahüre vesile olmuştur . 

İstanbul : 28 ( Radyo ) - Is 
tanbuldaki Türk Ermenileri Hatay 
zaferini radyoda İşitir İşitmez Ata

tü rke , in önüne tebrikler çekmişler, 
ve kiliselerde dualar etmi~lerdir . 

Patrikhanede büyiik bir merasını 

yapı!acaklır . 

Cenevre : 28 ( A. A. ) Dün-
~ü konsey toplantısında 1 fa tay işi 

nin lıalli dolayısile Türk , Fransız, 

lngıliz, 5ovyet ve diğer murahhaslar 
nutuklarında Türk · Fransız dostlu
ğunu tebarüz etıirmişler ve bu işin 

hallinin Mılletler cemiyeti için bir 

muvaffakiyet teşkil ettiğini kaydet
mişlerdir. 

Porlamentoda akalliyctte kalan 
Melmslar Maıuni Patr.kile temas 
edeı ek kendilerınden " iki vezirin 
kabinl"ye gırıııesine tavassutunu 
istemişler. Patrık bu dileğin is'afı 
memlekette itilafı teıııın edeceğini 
ileri sürerek bu müracaatı yerme 
getirmiştir_ 

Ekseriyet heyeti evvelce kendi 
lcri bunu teklif ettikleri hal ıe mu 
halıflerin yanaşmadığını ve şimdıkı 
kabine arasında sı~ı bir imtizaç ol· 
duğu cevabile bu talebi reddetmiş 
tir . 

Muhalifler Ali Komiserliğe de 
müracaat etmişlerdir . Ali Komiser 

ingiliz hükumeti 
Kıbrısı kuvvetlendiriyor 

Kılınsın köylerınden bırisi 

Kıbrıs : 28 [ Hususi Muhabiri 
mizden ) - lngilterenin Kıbrıs ada. 
sını sevkulceyşi bir hava merkezi 
haline getirmek hu5usunıiaki planla
rı süratle temamlanmaktadır. 

.. Esaslı surette haber aldığıma 
gore: 

1 - Kıbrısın merkezi olan Ni
kosyada bir hava meydanı vücuda 

getirilecektir. Bu meydanda asgari 
50 tayyare için yer altı hangarları 
olacak ve bu inşaata 250 000 Ster
lin harcanacaktır. 

2 -::- .. ~~brıstaki garnizon bir pi. 
yade bolugu 17 5 kişi iken bir ta· 

bura, 1000 kişiye iblağ edilecektir. 

Bu yekun hava kuvvetine men· 
sup efratla birlikte 2000 kişi kuv· 
vetinde bir garnizon vücuda getiri 
lecektir. 

3 - Nikosyada yeni kışlalar 
inşa edilecek ve bu suretle Polidem· 
ya mevkiindeki metruk karargahlar 
telafi edilmiş olacak ve bunun için 
dahi 30,000 lngiliz lirası hart'ana
caktır. 

Lübnandaki münakaşalara bir 
diyecek yoksa da Suriye gazetele
rinin bir takımı da Ahdep .kabinesini 
muahaze etmeğe başlamışlardır . 

Halbuki şimdi Suı iye ile Lübnan 
( Gümrük işlerini ) müzaktre ede

rl'k uyuşacak mevsimdedirler . Mü 
zakere heyetlerini intihap etmişken 
henüz müzakere teşeb~üsün le bu 
lunınamı~lardır -

lki komşu müsta~ ıl memleketin 
uyuşması temenni olunur. 

Şamdan gelen haberleı de yeni 
Suriye kdl>inesinin programını ha· 
zırla nakta old ığu bıldıriliyor . Bu 
program ınü;takil Surıye devletinin 
yeni hüku~1etinin ilk programı ol 
duğu için çok esaslı yapılmaktadır. 

Her şeyden evvel yeni rejime 
uygun olmıyan kanunlar değişecek· 
tir . 

Yeni idarenin teşkilatı , tensikat 
ve umumi islahat bu programa da
hildir . 

Suriyede de bir kabine mesele si 
vardır . 

Bunun iki sebebi vardır : 
Birincisi : Şim ,f iki kabine dört 

azadan mürekkeptir . Yeni devirde 
h,r şey yeniden y~pılırk~n bır aza· 

nın bır kaç nazaret ı~ını g5r.n~,1 ıuç 
olduğundan bır kaç vezır duba <tlın 
maM dü~ünülıııı:ktedir Ve bu ya 
pılacaktır . 

ikinci sebep henüz nıevzubahs 
değildir . O da kabineye diğer ana
sırı ve mesela Halep ve Cebelıdüruz 

gibi mıntıkaları da tatmin edecek 

aza almaktır . Fak at bunun sırası 
değildir . Yeni parlamento intiha
bından sonra düşünülür . 

- Gerisi üçüncü sahifede -

r iç sahifel,rimizde 

Cenup ve turizm 
Yazan : Burhan Belge 

• 
Dörtyüz senedenberi .. 

Çeviren : N. G. 

* 
Yeşil göl 

( Hıkô.ye ) 
Yaz•n : Nihad TaneUner 



Cenup mektupları ., ' 

Cenup Ve Turizm .ı ş e h i r h 8 be r 1 e r i 1 
' - , 

Şimdiye kadarki 
yazılanmızda , Genub· 
da yaptığımız dört beş 
günlük bir seyahatte 
rıeler gördükse , bunu 
tesbit etmeğe ve sizlere, 
Torosların öt~sindeki 
toprak , iklim v~ insan 

" Cenup edebiyatı ,, nı yaparak C ~nuba doğ
ru , " Eğe edebiyatı ,, nı yaparak üzümlerin sa- Maarifte yeni 

teşkilat rardıiı ve incirlere en balların damladığı Eğe ki}:
Jarınn doğru ve bir "doğu edebiyatı ,. yaratarak 
en 1 ~:ıg n ekin ve maden sahalarımızı barındırabi' 
1 ecel. ge .idvcrrncz dağların bağrına doğru b:r in
san hareketini çozmek 7.amanı çok tan gelmiştir . 1 Yeni muaddel kanun kültür ba 

kanlığından vilayete gelmiştir. Bu 
kanun merkez teşkilat ve vazifeleri 
alakadar etmektedir. hakkında mümkün ol· 

duğu kadar tam ve ca-

zib bir malumat vermeğe çalıştık 
Meyvalarla yemeklerden , güneşle 

plajlardan , insanla tarihten bahset- 1 
tik ve bu zengin çeşidliliğin oraya 
ilk giden bir insanın fizyolojik ve in· 

1 

tellektüel varlığı üzerinde nasıl bir 
tesir yaptığını , kandimiz de tetkik 
edebildiğimiz kadar.ifadeye çalıştık. 

lstanbullu , lstanbul kültürün· 
den başka bir kültür olacağına inan· 
mıyarak büyür ve ölür . Hele Ana· 
dQ)udan bahsedilince , yüzmesini 
bilmedikten başka sudan da pek 1 

hoşlanmıyan bir insanın bir nehre 
yahut bir göle bakması gibi, yaban
cılık ve korku hisleri geçirir . Ana· 
dolunun çocuğu Yemene , İs tan· 
bullunun Anadoluya gelmesinden 
koiay gitmiştir . " Gurbet " Anac..lo. 
lunun köyünden yahut kasabasından 
uzaklaşmasıdır . lstanbullu için ban· 1 

liyönlerinin ötesinde yaşamak " sür· 
.. d" 1 gun ,, ur . 
Şimdi bu perdeyi , İstanbul ile 

Ankara arasında yırtmış bulunuyo
ruz . Fakat daha, yurdun her nok
tasını ,,insani ve kültürel münase
betler bakımından biribirine bağla. 
mış bulunmaktan uzağız . 

Kemalist devletin demiryol ve 
ekonomi politikası , bu yeni küllü 1 
rel münasebetlere zemin hazırlamak· 
ta ve yurddaş'ığın maddi şartlarını 

vasıtasızlığımız ve fukaralığımız dü· 
şünülecck olursa , dev hamleleriyle 
temin etmektedir . Yurddaşlığın ma· 
nevi şartlarını hazırlıyacak olanlar 
ise , bu memleketin muharrirleri , 
ressamları , musikişinasları , kısaca 
münevverleridir . 

Yaz gelir, Ankara fstanLula bo. 
şalır. Kışa doğru, aileler f erd, "corps 
diplomatique,. v.s., hükumet merke· 
zine gö;eder. Bu basit rakkas hare-
keti, bundan on yıl evvel için tabii 
ohıbilirdi. Bugün böyle değildir. 
Bugün Türkiyenin her noktasının de
mir ağlar örülmüş bulunduğu haki. 
Katı, yalnız milli müdcıfaa yalnız mil· 
li ekonemi yahud yalnız yüksek dev 
Jet politikası bakım111dan değil, in
sanla insan, şehirle şehir, bölge ile 
bölge bakımından da bir hakikattır. 
Yani memleketin bir çok noktaları' 

artık sosyal ve kültürel ihtiyaçlar 
zaviyesinden <le biribirine bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Sanıyorum ki cenub hakkında 5 • 
yazı yazdım. Bunların hiç birisinde 
mübalagaya düşmedim. Gördüğümü 
anlalmağa çalıştım, CenuLa hangi 
yurddaşım gidecek olsa, gördukle· 
rimin çok daha fazlasını görecektir. 
Beraberinde kimi bir roman, kimi 
bir kaç tablo, kimi bir i\VUÇ beste 
ve kimisi, dinlendirdiği ve eğlendir -
diği ailesini getirecektir. 

Tekrar ediyorum, ct-:nub taki in
sanı, tabiatı, iklimi Vy denizle güneşi 
çok seveceksiniz. Yalnız dışmızın 
derisini değil, fikirlerinizin ve duy. 
gu:arınızın da derisini değişmiş ve 
gençleşmiş göreceksiniz. 

insan da her hangi bir madde 
gibi, dnrduğu yerde yosun yahud 
pas tutar. Ankaradan yahud fzmir· 
den yahud Amasyadan memleketi 
tanımak olmaz. Hele sevmek hiç ol
maz. Memleket dediğimiz kavranış 

bu kadar kolay olen bir şey değildir. 
Yalnız Ankara - f zmir - lstanbulu 
tanımaktan da bir şey çıkmaz mem
leket Osmanlı imparatorluğundaki 
memleketten kemiyet itibariyle u 
fak olsa bile keyfiyet itibariyle çok 

Ynzrm -----
1 

Burhan Belge 
1 

" Ulus ., ı 

daha büyüktür. imparatorlukta, 
yurddaşın ömrü mahallesinde, me· 
murun ömrü yaylıda tükenirdi. Bu· 
gün her tarafa trenler işlemekte. İn· 
şa ve bayındırlığın kazması ile çe· 
kici memleketin her noktasında, 
şen şarkılarını söylemektedir. Demir 
yolları idaresi türlü bilet kolaylıkları 
yapmıştır. Memleketin her yerinde 
bir başka güzellik, seyircilerini ve 
bu seyircileri yatırıp,_ doyurup t ğlen· 
direcek otelleri de kendilerini inşa 
edecek serm~yeleri bekliyor. 

" Cenub edebiyatı,, nı yaparakı 
cenuba doğru, " Eğt" edebiyatı ., m 
yaparak üzümlerin sarardığı ve in-

Orta tedrisata umum müdürlü
ğü üç kısma ayrılmıştır. 

Buna göre, resmi ve hususi lise· 
!erin orta ve muallim mekteplerinin 
idare işlerini terbiye ve tedris faa· 
liyetleriyle muallim ''e talebenin 
tedavi işini yapan bakanlığa bağlı 

sıhhi müesseselerin işl~rini idare 
tanzim idare ve ıslah vazifesile mü 
kellef tir. 

Resmi ve hususi ilkmektepler ve 
yatı mektepleri ilk derecede hususi 
dersaneler ve millet mektepleri, 
halk terbiyesi etrafındaki çalışma üç 
kısım üzerinden ilk tedrisat umum 
ınüdürlüğii tarafından idare edile
cektir. 

cirlerden ballarının damladığı Eğe kı 
yılanına doğru ve bir "doğu edebi· 
yatı., yaratarak en zengin ekin ve 
maden sahalarımızı barındırabilec k 
gcçid vermez dağların bağrıııa doğ· 
ru bir insan hareketini çözmek za. 

i Motorlu vasıtalarla 
motorlara kondasa

tör koymalıdır 
ınaııı çoktan gelmiştir. Ufak bir ölçii 
üzerinden de olsa, bir iç turizm artık : 
kabildir. Münevver, gazeteci, mec- J 

mua muharri!'İ, fotografçı, demiryolu 
idaresi ve hükumet, bu hareketi, um· 1 

1 
mayacağımız kadar kısa bir zamanda 

1 
bir hakikat haline koyabilirler, Yal· 

1 nız, başlamak lazımdır. 

Radyolardaki parati fazlalaştıran 
ve hatta paı aziti yapan şehirdeki 
motorlar ve motorlu ve.saitlerdir. 

Bunlara kondansatör takdırmağa 
müessese sahiblerini mecbur etmek 
lazımdır sanıyoruz. 

Kız kaçırma 
vakaları 

Cenub'ta güzel oteller, lokanta· \ 
lar, yollar ve kafi nakil vasıtaları da 
mevcuttur. Orta Anadolu'dan cenuba 
giderken yani T orosları aşarken yal-1 
nız ikli min değiştiğine şahit olmıya- Ev Ienme muamelelerin- 1 

caksınız. Niğde'ye gelince görecek- 1 · b" · 1 k 1 
· · k' f k' A .ı 1 . den ır resım a ınmıyaca 

sınız ı, a ir orta narıo unun gen 1 1 

ekonomisi , güzel niğde Selçuklar Dahiliye Vekaleti tarafından ha 
zamanından bir adım ileriye. götü· 1 zırlan.an bir istatistiğe gö_re; 933 l 
rülmemiştir. Torosların ötesınde hal- · senesıne nazaran 936 sencsınde kız 
buki, ileri ekonomik hayat, ileri sos· kaçırma vakaları dört misli artmış· 
yal şartlarla ileri kültürel ihtiyaçlar tır. 

yaratmıştır. Ve, Kayseri · Ulukışla 1 
hattının derin manasına asıl o zaman 
intikal edeceksiniz. j 

Niğde, elmasını cenuba göndere
rek geçiniyor: İstasyonda, en kötü 
elmanın dizisini kırk kuruşa satıyor· 
lar, Güzel Niğdenin fukaralığı hak· I 
kında bundan güzel bir sembol ola. 
maz. Bir dizi yamru yumru elma. 1 

İyisini, cenuba çoktan göndermiş.Hal
buki, Tarsusta baklavayı, kutular 
içinde ayağımıza getiriyorlar. 

Halbuki, Niğc.le, tasavvur edemi· 
yeceğiniz kadar, şirin memleket zen· 1 
gin olsa; cenub şinrnlin hasretini bir 

terbiye edinse, biitün cenub kayak 
sporlarını, gelip Niğdede yapacaktır. 
Bunları bir yolcunun ktışbakışı mü· 

1 

şahe<leleri olarak kaydediyorum. 
1 

" Cennet kadar güzel yuıd,,uınuz 
var demek yetişmez. Bir kerre yurt, 
henüz "cennet,, değildir. Onu "cen· 
nel,,e çevirecek olanlar bizleriz. Bu· 1 

nu da, yerimizde oturmak yahut An
kara. Is tan bul rakkası üzerine bağdaş 
kurmakla yapamayız. Kalkıp gez· 
mek. gezip görmek, göriip duymak, 
duyup yazmak, yazıp duyurmak la-
zım. 

Bunu bu yazılarımla yazmağa ça
lıştım. Cenup adına, hepimizi ınart, 1 

nisan, mayıs aylarında, bizim akde· 
nizin giincşine ve plajlarına çağırı 
yorum, 

Gelin, görün, yaşamış olun. 

Gelenler 

Urfa Saylavı Ali Saip Uısavaş , 
dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Buna sebep evlenme işlerine ait 
matbu evrakın, cüzdanların pahalı

lığı, bunlara yapıştırılan pulların ye
di lirayı bulırnısıdır. 

Bilhassa köylüler bu parayı ver. 
me nekte, bu yüzden kız kaçırmalar 
ve nikahsız evlenmeler çoğalmak. 
tadır. 

. Dahiliye Vekaleti bunu önlemek 
için, evlenme muamelelerinin hiç bir 
resme tabi tutulmamasına karar ver. 
ıniş, bir layiha hazırlıyarak alaka
dar vekaletlere göndermiştir. 

Maarif müdürü 
Evvelki gün şehrimiz maarif mü

dürü Yunus Kazım Köni'nin yakın 
da askere giJeceğini yazmıştık. AI. 
dığımız malumata göre; kıymetli 
genç kiiltür dirt>ktörüınüz, Askerlik 
Dairesinin işarı ahire kadar bekle-
ıne emrini alnıı!;ilır. Şu hale göre; 
Yunus Kazım vazifesine devam ede. 

k
. 1 

cc tır. 1 

Dahiliye Vekaletinin r 
bir taınimi 

Dahiliye V ekalcti , Vilayetfere 
gönderdiği bir tamimle Belediyeler 
Bankcısındaki paraların itina ile sar
fedilınesini para alırken, l u işe dik
kat cdilıııesi11i bildirmiştir . 

Sofra tuzu 
lslalı edilmiş olan Çamaltı tuz 

fabrikası faaliyete geçmiş ve ince 
sofra tmu lıazırlamnğa ba~lamıştır. 

Yarımşar ve birer kiloluk pa
k etler halinde buluncın sofra tuzları 
yakında satışa çıkarılacaktır. 

Muamelatta teshilcit 
Dairelerde her muamele 24 saatta 

bitirilmiş olacaktır 

Sisteme riayetsiz memurlar 
rılacaklar 

cezalandı - İ 

1 
Dahiliye Vekaleti , dairelerdeki 

kırtasiye muamelatının uzatılmaması 
maksadilt-: bazı kararlar almıştır. 

Bu kararlara göre ; dairelerde 
takibedilen muameleler azami 24 
saat zarfında her türlü işi ikmal 
edilerek elden çıkarılmış olacaktır. 

Barometre 1 

Havayı kapalı gösteriyor\ 

Dün zevaldan sonra okunan taz. 1 
ziki nesimi 764,4 en çok sıcak 8, 
en az sıcak nakıs 1,5 di. Rutubet 
yüzde 71 di. Rüzgar kuzeyden sa
niyede bir metre süratlc esmekte 
idi. 

Tazyik değişmiş olduğundan dün 
hava kapalı ve barometre kapalıya 
doğru gitmekte idi. 

Zabıtada: 

Bir kız kaçırdılar 

Kuruköprü mahallesinde oturan 
Abdulnıecit oğlu Nuri adında bi· 
risi, Süleyman oğlu Casimin kızı 
337 doğumlu Fatmayı igfal ederek 
kaçırmıştır . 

Zabıtanın şiddetli takibatı neti
cesinde Nuri yakalanmış ve hakkın
da kanuni muamele yapılmıştır. 

Bir kaçırma daha 
Çukurrnesçi mahallesinden ame. 

le Süleyman oğlu Nureddin adında 
birisi, Döşeme mahallesinde oturan 1 

Ali oğlu F ehminin 336 doğumlu 
kızı Ummanı rız:tsile krçırmıştır. Fa
kat kızın ailesinin şikayeti iizerine 
tahkikata başlanmıştır . 

Birbirlerini döğdüler 
Kayserili İbrahim oğlu Numan 

ve Mustafa oğlu Mehmet ile Ahmet 
oğlu Mahmut arasında kahve parası 
yüzünden çıkan kavgada birbirlerini 
döğmüşler, Mahmut, Mehınedi kaşı 
üzerinden yaralamıştır . 

Zabıta tahkikat yapmıştır . 

Kumarcılar yakalandı 
Saathane caddesinde kahvecilik 

eden Hayvar oğlu Mehıoet, müşte
rilerinden Halil ojlu şöf ör Mehmet, 
Mehmet oğlu köşker Abduss lam , 
Mehmet oğlu Musa , Mehmet oğlu ' 
lerzi Ali, Demir oğlu uncu Hamit 
ismindeki adamlara kuın:ır oynattığı 
trsbit edilnıiş , kumar oynarlarken 
zabıta cürmü meşhut halinde yaka. 
lamıştıı . 

Hırsızlıklar 
Türko.;rığı mahallesinde otur:ın 

Şakir oğlu Ali adında birisi , Naca
ran mahallesinden köşker Mahmu· 
dun evinden akşam iizeri bakırla · 
ı mı aşırarak kaçarken yakalanmıştır. 

* * * Harap bahçe mahallesinde otu· 
ran Ömer kızı Hayı iyenin evinde 
bir şahsı meçhul tarafından gecele· 
yin eşyaları aşırılmış olduğu zabı 

taya şikfı)et edilmiştir . Tahkikat 
yapılıyor . 

Daire şefleri tarafından haftada 

iki defa yapılacak olan kontrolda 

bir evrakı 24 saattan fazla bekleten 
1 

ve intaç etmeyen ve ya edemeyen 

memur görüldüğü takdirde ceza· 

landırılacaktır. 

Çiftçilerimize 
Klavlant tohumları ya

kında dağıtlıacak 
Hinterlantaki muhtacı muavenet 

çiftçilere hükumetimizin yardımda 
bulunacağını ve Bu cümleden ola· 
rak klevland tohumu vereceğini yaz. 
mışlık. 

Aldığımız malumata göre; tevzi 
eJilecek çiğitler doksan ton kadar 
olacaktır. tevziatının vaktında ya· 
pılması göz öniinde tutulmaktadır. 

Tevfik Hadi Baysal 

Şehrimiz Vali ve Parti Başkanı 
Tevfik Hatli Baysal bir kaç günden. 
beri gripten rahatsız bulundukların 
dan vazifeleri başu.a gelmemekte· 
dirler Valimize geçmiş olsun der 
ve sıhhatler dileriz . 

Bir müsabaka 
Modern Mısır mimarisi üzerin

de tetkikler yapmak i;zere Mısır 

hükumeti bebnelmilel bir müsabaka 
açmıştır. 

Bu müsabakayı kazanan mimar 
Mısırın tarihi eserlerini modernize 
edecektir. 

Türk mimarlar birliği bu keyfi· 
yetten bütün mimarlarımızı haber· 
dar etmek istemektedir. 

Nişan 

Tokat Asliye hakimliğinden mü 
tekait A~ım kerimesi ile Tokat ue· 
lediye reisi merhum Şevkinin oğlu 
Niksar Tapu memuru Rükneddinin 
nişan törenleri dün aileleri arasında 
icra edilmiştir. Gençlere saadet di. 
leriz. 

Ölüm 

Şehrimiz haşarat laborrtuvarı şe

fi haydarın karısı dün ölmüştür. Ölü· 
ye tanrının ı ahmetini diler, efrat 
ailesine başsağlığında bulunun~z . 

------·------
Malagada korku 

• 
ve anarşı 

lfüinci snhifcden ar tan 

cılardan biç bir muharip kalnıaına 

sının temin edilmesi ve ondan son
ra da hudutda mürakabe yapılması 
hususlarının ameli ve kat'i surette 
tatbikiııa geçilmesi isteniyor . 

Londra : 28 (A.A.) - Royter 1 

muhabiri bil<liriyor : 
ispanyada şiddetli muharebeler 

devam etmekteJir . Arajues ve Tu
ledo civarında a:ıi kuvvetlerin bazı 
muvaff akiyet leri görülmüştür . 

Londrn : 28 (A.A) f ngiltere 
Hariciye nıiistc~arı Avam Kamara· 
sında lspanyol F asındtl Alınaııların 
bulunmadığını tcyid etmiştir . 

Hangi kitapları 

S kandinavya gazetelerinder. 
ri bir anket açtı ve karii~ 
sordu : 

Hangi tesirler altında kalıp 

tap alırsınız ? 
Cevapların yüzde otuzu şu : 
Edebi tenkitlerin tesiri altı 

l .. 
kalarak : ıu 

;al 
Yüzde otuzu da şu : 
Kitabın ismine kapılarak . ~~l 
Geri kalan yüzde kırk kala 

0 
n 

rı da sırasiyle yazıyor : Dostlı l 
t • o •ıA 1 .. fa 
avsıyesı - ı an ar - propa! . 

da - müellifin ismi - kitaplfır 
reklamı - kitabın cildi görünfu 

<el 
Kayak un 

Gerek Ankarada, gerek Ulıı')ğl 
da, kış sporlan bu sene çok (;ık 
bettedir . ıaf 

Kayakçılık memlekette ta a 
müm ediyor . Esasen kayak, 
Asyadan başlayan eski Türk ıı. ı 'I 

larile beraÜer Avrupaya gelııılile 
ilk defa kayak kullananlar 1aı 
Türklerdir . :ıçr 

Kayak, ancak 19 uncu a- 'll 

Norveçte spor aleti oldu . 01V'ıyı 
sonra kışın kayakla kaymağı carı 
olarak bütün Avrupa kabul el 
benimsedi . ın 

:>uı 

Orduda radyo ni, 

Diğer devletler silahtanırkf0 
bir kaç sene zarfında lngiltere trı 
kalmış silahsızlanma emeli peş 

.>e 
koşmuştu . . . 

Halbuki şimdi diğer ord ~ıh 
z 

nisbeten zayıf olduğunu anls) .. 
•ıAhl k • • l d' fOJ sı a anma ıçın ace e e ıyor · b' 

İngilizler, orduda hafif si~~ 
rın her şeyden daha elvt"rişlı 
ğ·mu nazarı itibara aldıklarındt ut 
muhtelif kıtalar arasında mubS , . 
temininin çok mühim olduğıınıl dıp 
diklerinden her kıtaya bir rad 
temin etmiştir . .1 :>il 

Radyo~unun muhabere ıııtta 
si 5-6 kılomelreyi geçmelll sor 
dir . ını 

Esasen bundan fazlasına l d 
ycıktur . lngiliz ordusunda artf>•ir: 
lefon yerine radyo bulunacaktı 

F 
Evli kadınlar kuvVSI 

~·· o 1 malı imişler u 
ra~ 

. lngilterede jimnastik nııl ci 
lıği yapan Mis Nora Rind ar~va1 
olan mebuslardan biri vas1 

mecli.se şöyle bir teklif yaptı( arı 
"E 1· l · v ı kadınların yalnız sı ıcuı 

olması kafi değildir. Ayni zaıftı 
kuvvetli olmaları da lazımdır·{r.eJ 
boks , ve atl~tizm bugün h'sat 
artık lazım gayri müfariki olrı rırı 
Analar , bunu bilmeli ve çJ'ya1 

rını o yolJa yetiştirmelidirler so1 

tdin 
Japon meclisinde 

vaka ıar 

Japon meclisi meb'usanıfl fi~ 
halif mebuslardan biri Başve~ ~ 

· nıu 
rotay·ı fena halde tenkit etıJ11 ; rver 

- Başvekil ordunun '
01 

k 
. e ı 

Çalışmasına, uvvetlenmesın a. 
oluyor demiş, iaha bir sürü bü 
söylemiş. 

Sunun üzerine harbiye y 
k.. .. k k b c aı ursuye çı ara · me usun 
hakaret ettiğinin ve bunun ~s a 
kiri ile ölümü icar ettirdı. h 
!atmış. e 

• 1 
Muhalefet yapan mebus ,,. 

,ıı 

vabı vermiş : <İ 
Eğer sözlerim haktı j; 

ise harakiri yapacağını ! 
Şiıııdi t>ir heyet meclis 

1 k.k d' .. 1 . 1 . 11 Ye 
rın tet ı e ıp soz erın 1a · b' 
olup olmadığını ıııütalea ı 
muş. 
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~ Dörtyü; senedenberi 

iahife : 3 

Bir İngiliz ailesini takib eden 
müthiş şeamet 

---~······· ıe• k " 
nıe:>ört asırdır bu ailenin her e:.ke .. çocugu I 
P yirmi bir yaşında ölmuştur i 

)tı .. Par·s - dört yüz senedenberi 
nudhiş bir şaamet bir aileye mu· 
)allat olmuş ve bu ailenin bütün er
~ek Çocukları tam yirmi bir yaşında 

la .:>lrnektedir. 

·tlS fngiliz muharrirlerinden Dulb 
~ g.,akında apandistten ve tam yirmi a . . 
pi .lır Yaşında ölen Dick Sherindon ışte 
~rı .::>u ~aametin soıı kuabanıdır. 

Genç muharririn annesi o hey· 
<eltıraşlıkda büyük kudretiyle ta
llnrnış olan madam Clare Sheridoıı 

Jh~)ğlu,ıun ölüsünü aramak üzere yola 
;ıkrnış ve Parise de uğramıştır. Za· 
ıallı anne Parisde gazetecilere şun

ta arı anlatmıştır: 

"Dört yüz sene evvel İngiltere kra
; 

8 ı '>ekizinci Hanri Katerin Aragon 
ınııı le olan izdivacını feshetmediği için 

:>apalığa karşı müdhiş bir mücadele 
iÇmıştı. Kr"ll namına zamanın iki 

ası'haruf Kardinalı manastırları Y1-

ll'1Y0r. mallarını satıyor ve din adam-
4\rırıı imha ediyorlardı. 

el Dorset de ise bu işi yapan kra 
ın zabitlerinden Sheridondu. O da 
.:>uradaki kilisenin mallarını zabtet 
niş rahipleri kapı dışarı etmişti. Bu 

kel'ovulan rahipler memleketi terk 
e •t rnişti. 

şı Yalnız içlerinden birisi yıllardan 
.>eri üzerinde yaşadığı bu toprakları 

rd tiliseyi son bir kere daha görmek 
} ~ete arkasına dönüp baktığı zaman 

foz Yaşlarını tutamamış ve büyük 
. jJ>i~ öfkeye kapılarak şu sözleri söy
J11ı~ti. 

ld - Ey topraklar, Allahın. bütün 
hS ~tfu sizin üzerinizde olsun, sıze sa· 
d:ı ıp olacaklar gençliklerine doyama-

1\dan ölsün 
30 .. 

Aradan çok geçmeden Sheridon 
:>lın:i~ ve ogw lu ise yirmi yaşında dün 

~e d 
?aya gözlerini kapamış ve bun an 

,,11ion .h . IA t' w a t-ı ı tiyar rahibın ane ıne ugr · 
ınış olan bu toprağın sahibi Sheri

Iij~n ailesinden hiç bir erkek çocuk 
rt~·ıtrni bir yaşını geçmemiştir . 

'
1 

Büyük harpte Dick'in babası 

ğu yer kopmuş ve geminin alt kıs
da bir yere tutunarak bir sı>at 

mm l b'I asılı kalmış ve nihayet kurtarı a ı -
mişti. 

Geçen sene birdenbire ortadan 

kaybolmuştu . Bu gün gazetelerde 
· onu•ı b;r siflona yakalanarak annesı • · . 

b y ulınak üzere iken cesaretı ve l og . d .. 
fev.kalade yüzücülüğü sayesın e o· 
ıümden kurtulmuş ol<lugunu okumuş· ı 

tu . . · 
Dick yedi metre uzunluğunda 

küçük bir gemi satın almışt'. . Dai
ma gemisinr yapayalnıG bıner ve 
enginlere açılırdı . Hatta bir kere 
yine bu gemi ile Cezayire ~~da~ git· 
miş ve orada bir ıssız ada uzerınde 
günlerce yalnız ve susuz kalmıştı 1 

.. b" ı Dick Ezlı1lda tam yırmı ır ya-
şını bitirmişti . Zavaı:ı annesi bu 
beki nilmeyen saadetten duyduğu 
minnettarlığı Allaha karşı nasıl öde
yeceğini bilmiyordu . 

Dört )'ÜZ seııeden beı i ilk defa 
olarak meş ım kaide bozulmuştu . 
Artık sevg"li oğlunun bayatı emni
yette idi . Ve buna emin olduğu 

içindir ki onun Bisraraya gitmesine 
ve bir kitap yazacak kadar zaman 
orada kalmasına müsaade etmişti . 

Fakat meşumu kaderin bir is
tihzası olarak genç Dick bir çok 
kazalardan kurtulduktan sonra Ce· 
zairin sakin bi:- köşesinde ve yata· 
ğında öl müştür . 

Siflonların, azgın denizlerin , 
malaryanın yapamadığını basit 
bir apandisit yapmıştır . 

Genç Dick Sheridan'ın ölümiyle 
ihtiyar rahibin laneti artık işini l>i 
tirmiştiı . 

Çünkü bu ailenin artık erkek 
çocuğu kalmamıştır . 

Şimdi oğlunun ölüsünü ara· 
mağa giden anne gazetecilere son 
söz olarak şunları söylemiştir : 

_ Oğlumu bu asırlık şeamet 

mi öldürdü ? hu hususta siz nasıl 
isterseniz düşüneblirsiniz . Bana ge
lince itiraf ederim ki evet .. Çünkü 
aksine inanmağa bir türlü muvaffak 

F ransada bir müsademe esnasında 
\''ö~~Üş ve beş giin sonrd ..! ı oğlu 

dunyaya gelmişti . Ve 1 ıı çocuk 
rah· ı , · · olamıyorum · lp eri yerlerinden koO',. • · <•zm-ıı . Lı .... 1 

~ cı ı-ıantinin zabiti Sheridon 'u ı c:ı son ------·------r Varisi idi 
sı • 1 f 
(f.' l'arn aklı başına geldiği zaman pasta ve te gra 1

,,1 annesi bu lanete uğramış araz:J ..: ıı 1 

iCUrtulrnası İçin ona çok yalvarmış· 
(l1 

• Bunun Üzerine genç delikanlı an· 
r. r.es· · · · · 
h · ının sözünü tutmuş ve arazısını 
lrıt satrnıştı . Fakat bir derenin kena-
rında b ı · · d d J u unan ve ıçınde ec a mm 

Balkanlarda müşterek ve 
bir örnek posta pulu 

kullantlacak 
r yarattığı küçük bir arazi parçasını 
,~~radan satın almaktan da ken· Geçan yıl Bükreşte toplanan 
tdını alamamıştı . Balkan iktisat konferansında , Bal · 

Og• ı · · d'Y · kan antantı vı: küçük itilaf dedet-u yırrnj bir yaşına gır ıgı 
ıaman zavallı annenin hayatı zehir· ini murahhasltlrının iştirakile İstan-

ıııı' enrniş ve miiteınadiyen bu korkımç bul da bir telgı cıf konf cramının top't 
le~fı~~n geçme.')ini beklemişti . Dick lanma5ına karar verilmişti · Konfe· 
nı'ınukeııırnel bir delikanlı idi . Her rans ' İstanbulda toplanmıştır . Ala-
1 ferde herı 'şte annesı"nd"n ayrılma- J d ı ti · mlırahhasları Is ... ka 1ar ev ı· erın 
rıtaış ve hocası da annesi olmuştu . taııbııla gnlınişlcrdir . 

ı b:r~berce yaşaııuşlar, beraberce k t ı 
ut d Bu konferanstan ma sa , ge e· un ünyayı dolaşmışlardı . 

B · cek sene Kahirede toplanacak olan :>ylelikle çok güzel bir hayat · 
Yaşıyordu . , beynelmilel telgraf kongresıne ve. 

Hı Şeş yaşında iken Meksikada Ma· rilecckmüşterek tezi hazırlamaktır. 
j~ aryadan az kal.sın ölüyordu . Fakat Bükreş iktisat konferansında 
• htiyar rahibin tayin ettiği saat Bal kan d~vletl eri arasında müşte -

; :nüz çalmamıştı . Bundan sonra rek bir pul ihdas edileı ek kullanıl 
Y'.ııe annesile blitün Amerikayı, Tür· ı ması esas ıtibaıile kabul edilmişti . 

3tr<
1
Yeyi ziyaret etmış ve sekiz sene Pullar üzeı indeki resimler ayni ola 

de çölde yaşamışlardı . cak yalnız vazılar her memlehtin 
, J 

Bir kere de vusturalya<la 1 ir lisanile )azılacaktır. Bu , pullar Bal 
Ydke ılid seyahat ederken birden- kan antantı konseyinin önümiizdeki 

A>ire fırtına çıkmış Dck'in bulundu- toplantısındarı sonra kullanılacaktır 

* 

Yazan: Nihad Tangüner 

Yeşil Göl 
d k. I uzanmış 

1 

f nce yaz tuvaletinin örtemediği 

/Antre e ı Şf'Z onga • . . 
dalgın •. uza.~lar~ ~akıyordu. dolgun b.eya~. ~~llarıyle. hafıfçe ge· 
fri yeşıl gozlerı:u çevrele. , rindi; zarıf kuçuk ellerıyle dalgcılı 

yen u mor hal , kadınlığın ol- 1 saç.larını kulaklarının arkasında topladı" 
gun mı bir ka ha maııalaııdı· Ve ağır ağır oturdu~u yerden doğ
rıyor 

Ne gözeldi?. Tek bir sözle , 
0 bir erkeği çıldırtmağa kafidir. 

Bir ıssız dağ l·öşküne ç~kileli 

tam altı ay olmuştu. 
Burası ona; koca bir şehrin ni· 

hayet.siz homurtularından yorulan kal 

rularak kalktı. 

Bu aksamda, her batı saatinde do
laştığı k\üçük gölün kenarına gidi· 
yordu .. Yeşil yosunlu gölcük, onun 
iç sızısını paylaşan bir ortak olmuştu 
artık .. 

bini!; sessizliğin, kimsesizligin esrarlı Bu akşamda, her akşamki yen 
Olanı devrilmiş, ihtiyar söğüdün ku-zevkini veriyordu. _ 

fstanbuldan o kadar ani kaç- ru gövdesine oturdu, gene her a~l 
mıştı ki ... Macid, onun neden ve ne- şamki gibi iri yeşil gözlerini, yeş 

CiNSi 

PAMUK ve KO~Z~A-=-~~~-~----ı 
-----------.-Kilo-Fiyatı 

-K En-;., s-. -ı ;n ___ ç_o-~--. -ı Kilo 
Satılan Miktar 

~ ==--==----'~==-====• ı - 44,50 - ,_ - -
42 --- ~ ------~ 

Kapımalı pamuk- -
Piyasa parla~_, ~"---

Piyasa temizi ,, 
-iane 1 -iane_2 _____ _ 

-Ekspres 
-Klevla_n_t ----- ı 

-----ı--___ ,, _________ _ 

YAPAGI 

-Beyaı _______ ı-----1-----1---------ı -Siyah _ 

ç 1 G 1 T _____ _ 

-~~:res --,1-4-,25-- -ı --\-------
~Yer"li7•Yemlik,. 

.. "Tolııımlıık,, ----ı "!il! 

Buğday Kıbrıs 
·----Yerli-

" 
" 

M-en_t_a-ne __ _ 
Arpa--
Fasulya 

- Yulaf·-------

'.-l U B U B A ....::.T _______ _ 

6,50 -- -6,62 --' ---------
-- 1 -- ---------------

~---·---·--'-----~-~
'-----------·---ı------, 
--------

reye gittiğini asla bilemiyecek ve gölün derinliklerinde bajl~mıştı. ~ a - --ı------ı---------
onu bulamıyacaktı. kat bu akşam,daha içli, a a gam 1 

Samiye, beslt:diği büyük aşkı, ·ıdı·. Bu dakikadaki bakışları, bu da- - Mercimek --·-- ----- ---------
) -Susam bas: insanların kullandığı va~ta i ~ kikadaki hali içindeki sessiz fırtına· ~~~--~~~~~~-~~~~~---~-~~-~~~~~ 

kavga ile yıkmak istemedi. Onu, ses nın azametini ı:ıaklıyamıyordu. il U N 

Delıcc ~---ı-~-~-

Kuş yemi 
-Keten toh_u_m_u ___ _ 

sizlikle, unutabilmek ve unutturmak k k ın 1 o .. ört yıldız Salih 1 850 
Karşı ufuktaki çıplak ayanın ar as ... _,u,_ç-~.-. --.-. -----·-,-800---

yolile içinin sükununda boğmak is- dakaybolan güneşin,zayıf,sarı penbe ı :E -; -DörtY'iidi'ZDoğruluk 1-850 

tedi. serabı kalmıştı.Yeşil göl koyulaşmıştı. ~ -=' üç " .. ,-800 __ _ 
Macid, gösterdiği hareke~le, nnun Her ~ey değişmişti .. ihtiyar tabiatın :§ _g Simit ,, ---:c-----'- __ _ 

kıymetini anlamaktım uzak bır ruhda hudutsuz yüzünde yanıp sönen, be- ~ ~ı-_~ört Yild~Cumhuriyet :-:---
olduğunu anlatmıştı. . .. .. lirip kaçan bütün atomsuz bedialar r-- ı1 _u..,!..ç _ __;•~· --......;.;.."------ -----Güzeldi, duldu, kıınseye sozlu Simit .. 

•b' 1 değildi. Binaenaleyh bütün bunlar gı 1 
••• bu Liverpol Telgrafları 

k k k 
y t k Bu··tt··ın bu deg~ işenlcr gibi, 28 I 1 / 1937 kendisini uca ·tan ucaga a aca , Kambiyo ve Para 

her .. eyi tatdıracak, azabsız, tehlike. akşam genç kadın da değişmişti .. 
siz yollardı. Ama o, bunu yapm:.ı· Bakışları, yüzü, düşünceleri, herşeyı 

dı. Delice, çılgınca ona tapdı. ile... 
1

.bi 
Fakat, o balo gecesi, Samiye bu Göğsüne bir ok saplanmış g 

feragatinin acı karşılığını gördü,bü. acı acı haykırdı ve koştu : 
yük darbesini yedi. Gözünde mabud- - Macit Macit.. 
dan farksız Macidini,kendisiyle kıyas yeşil gölün karşı yakası, onun 
kabul etm~z. bayağı bir kadının, hıçkırıkh çağırışını karşılıksız bırak· 
Naciyenin dudaklarına eğilirken gör- tı .. Çünkü Macit orada yoktu .. Ama 

dü . 0 gözi.inün orada yarattığı vücutsuz 

tu . 
lşte,o gece geçeli altı ay olmuş· siluete koşmaktan kendini alamadı . 

Ondan kaçtı ... f z bile bırakmadı, 
ama, onu bir dürlü göksünde taşı

dığı kalhinden söküp atamadı ... Ve 
atamıyacaktı dal.. 

Uzandığı şezlonkda uyumu 
yordu. Bu dakikada yine onu düşü
nüyordu. 

Samiye, yeşil gölün küçük dar köp 
rüsüncen delice koştu, fakat sarap
tan mabuduna varamadı .. 

Yeşil gölün yosunlu suları, onu 
derinliklerine aldı ... Yeşil gölün yü
zü çok dalgalanmadı, halkalanmadı 
bile .. 

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

lngi 1 Vekiller heyeti 
1 

ı 

H-.beşista 1 fütuha- J 

. ı tan ı ı mı? 
Londra : 28 ( A.A ) - Royte

rin Roma muhabirı bildiriyor : 
lngi:iz somalı~i ile ltalyan doğu 

Afrikası hudutları yaylak hakkını 

tanzim eden bir lngiliz İtalyan an· 
!aşması imzalanmıştır . Romadan 
bildirildiğine nazaran bu anlaşma 
İtalyan - Habeş iınkaratorluğunun 
Jngiltf"re tarafından filen tanıdığını 
teyid etmektedir . 

Amerikadaki tuğ- 1 yanın bilançosu ı 

Nevyrırk : 28 (Radyo) 
sipinin :;ulan, yavaş, yavaş 
başlamıştır. 

Misi 
inmeğe 

Tugyan havzasından yarım mil· 
yon insan tahliye edilmiştir. Son ma. 
liimata göre, yersiz ve tamamiyle 
açık' a kalan insanların mikdarı tak
riben bır milyondur. 

Dört milyon dolarlık bir zarar 
ve ziyan vardır. Sulardan şimdiye 
kadar yüz yirmi cesed çıkarılmıştı·. 

Ankara : 28 (Radyo} - icra 
Vekilleri heyeti dün l1:met İnönünün 
riyast>linde toplanmışlar ve muhle· 
lif iş! 'r üzerinde müz<tkcrclerde bu· 
lunnıu !ardır . 

Aras - Ciyano 

Görüşmesi için hazırlık 

Roma : 28 (Radyo) - Türki. 
yenin Roma Elçisi ve Roma Hari
ciye Komiseri Aras - Ciyano ko
nuşması için hazırlık yapmak üzere 
Milanoya gitmişlerdir . 

Japonyada 
Tokyo : 28 ( A. A. ) - Japon

yada hükumet buhranı <levam et
mektedir. Kabineyi teşkile memur 
Ugaki ile ordu arasında ihtilaf var
dır. 

Bugece nöbetçieczane 
Hükumet civarında 

İstikamet eczanedir 

iş Bankasından alınmıştır. 
Saıı/1111 l'rnr. 

1 
7 23 -L,ir_;~_ı --=------1 \-_H_a_z_ır _______ ----- Rayişmark 1 1 97 

__ a_r _______ ı--:-- __ Frank ( Fransız ) M t Vadeli. 6 l 04 - ,- 17- 04·-
Mayıs vadeli 6 1 01 Sterlin ( İngiliz ) 617 _ rxf 

-H-i-=n_;t -h-a-zı-r -----ı--;5:--j 8 8 Dolar ( Amerika ) ı i9 4~ 
Nevyork 12 72 Frank ( is;.;v,;,;ıiç:;;.re;,.,/,) __ ...;. __ ...., __ 

Suriye ve Lübnan 
- Birinci sahifeden artan -

Şimdi Suriye istiklali mücadele· 
sini yapanlar bu muahedeyi imza
layanlar yeni muahedenin tatbikatı
nı bizzat yapmalıdır . Umumi efkar 
böyle düşüıımcktedir . 

Gerek Lübnanda gerek .)uriye
de frankın sukutu yüzünde Suriye 
ve Lübnan parasının ve pazarların 
aldığı vaziyetin islahı çareleri düşü
nülmektedir . 

Lazkiye mıntıkası hakımi Şöfler 
- Lazkiyeye de Şamdan vali tayin 
edilmek suretiyle - işinden ayrıl· 
<lığından şimdi Suriye ve Lübnan 
rejisi müdürlüğüne tayin olunmuştur. 

Suriyeliler reji merkezinin Şam
da olmasını istiyorlar . Gazeteciler 
bu siyaset adamının ticaret işini na 
sıl çevireceğini merak ediyor . 

El'ehali gazetesinin yazdığına 
göre Suriye ve Lübnandan lraka gi 
den posta şimdi yeni yapılan Telli 
küçek deıniryolu postası vasıtasiyle 
gitıneğe başlamıştır . Bu yol ıki 
gün kazanmaktadır . . ......_ ______ _ 
Adana ticaret ve sanayi 
odasından: 

Ticaret ve sanayi odalarınınbüt. 
çe seneleri takvim senesiyledir . 
Odalar kanununun 3 üncü maddesi 
tüccar kaydiyelerinin üç ay içinde 
tahsil edilmesini amirdir . Oda idare 
meclisinin 4 . 1 . 1934 tarihli kara
riyle kaydiyelerin tahsili bu suretle 
yapılacak ve martın sonunda arkası 
alınmış bulunacaktır . Üç ay içinde 
kaydiyelerini vt rmeyenlerden kanu · 
m:n 3 üncü maddesi mucibince üç 
misli olarak tahsil edilecektir . Kanu
nun 5 inci maddesi mucibince de 
bu üç misli kaydiyeler icra yolu ile 
alınacaktır . Oda tahsildarlarının 
müracaatında tüccar ve esnafımızın 
cezalı tahsilata mahal bırakılmamak 
üzere kaydiye ücretlerini ve kazanç 
vergilerine munzarr. yüzde iki oda 
resmini vermeleri ehemmiyetle tav-
siye olunur . 7737 

24 - 29 - 3 

Devlet Demiryolları 5 in
ci işletme müdürlüğün
den: 

1 - Malatya istasyon binası· 
nın Malatya şehir cihetindeki ( 3814 
m. 2 ) üç bin sekiz yüz on dört 
metre murabbaa mahlin ve şartna· 

meleri mucibince parke ve levazı· 
mının temini ve ferşi işi 26 1 · 937 
salı günü eksiltmeye konulmuş ise 
de talip çıkmadığından 2490 No. 
lu kanunun 40 ıncı maddesine tevfi· 
kan yeniden eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli ( 10344 11 ) 
on bin üçyüz kırk dört lira ou bir 
kuruştur. 

2 - istekliler bu işe ait plan, 
şartname ve mukavelename projesi
ni Ankara, Haydarpaşa, Malatya ve 
Adana veznelerile Elaziz istasyo· 
nundan ( 52 ) kuruş mukabilinde 
tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme Malatya 5 inci 
işletme artırma ve eksiltme komis· 
yonunda ve işletme binasında 15 -
2 - 937 pazartesi günü saat ( 15 ) 
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu
lile olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat parası 
( 775 - 81 ) yediyüz yetmiş beş Jira 
seksen bir kuruştur. 

6 - istekliler 2490 No. lu ka 
nun ile 3297 sayılı resmi ceridede 
ki ehliyet talimatnamesi mucibince 
muktazi ehliyet vesikasını ve işe gir· 
meğe kanuni bir mani bulunmadı
ğına dair beyannameyi ve teklif 
mektuplarını eksiltme günü ihale 
saatinden bir saat evveline kadar 
Malatyada 5. inci işletme artırma 
ve eksiltme komisyon reisliğine ver
miş veya göndermiş bulunmalıdırlar. 
29-3 - 7-11 7752 

Muhasip istiyenlere 

Muzaaf usul ile hesap tuttur
mak istiyenler Türksözü D. P. ru-
muzuna müracaat etsinler. C. 

1 3 



'Sahife 4 Türksözü 

Cenubun en büyük en 
mütekamil müessesesi 

TÜRKSÖZÜ 
•• u (Gazete Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka. 

her boyda gazete, mecmua, ta heder . 

r 
1 K•t Eserlerinizi lürk~özü matba<:sınc'a bast:rı-
1 

1 ap ı · b. b f · h. ·ıd · · d nız. ternız ır ta ne ıs ır cı ıçın e ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

k 
'

I İlan 1ı Reklam bir ticarethan nin, bir müessesenin 
-------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan 1 ürksözüne veriniz . 

s i c·ıd 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsan JZ 

1 
1 

1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -

•• o 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır. 

1 T ah Resmi evrak, cetlveller, defter]er 'çekler ' 
1 karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

z tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılıı. 

•• u 
ı1 Renkli tab 1 Mütenev~i r:n~li .. her türlü _tab işl~rinizi 
_______ I ancak Turksozunun Otomatık makınala-
rında yaptırabilirsiniz . 

piyasasının tereffüüne TÜRKSÖZÜ : Kağat 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-

zil at yapma kta_d_ı-:r =·======~============== ıl 

BELEDİYE İLANLARI 
Devlet Demiryolları ,, 

S inci işletme Müdürlü- ) 
ğünden: ) 

ı ----------------------------------------------------
5. İnci İş !etme mıntaka~ında F ev 

zipaşa - Diyarbekir hattı üzerin 
de kilometre 290 - 294 Fırat-Be· 
kir Hüseyin ) arasında .toplattırıla· 
rak kırdırılmak sureti le ( 10,000 
m. 3 ) on bin metre mikap balas. 
tın izhar ve tec;Jimi kapalı zarf usu· 1 

liyle eksiltmeye kımulduğu 26 1 '937 
Salı günü t-:ılip çıkmadığından 2490 
No. lı kanunun 40 ıncı maddesine 
tevfikan yeniden eksiltmeye ~ konul
muştur ~. Muhammen bedeli (10900) 
on bin dokuz yüz liradır . 

Eksiltme 15 1 937 1 azartesi 
günü ~aat (14) de Malatya işletme 
binası Jahilindt'ki 5, inci işletme ar. 
ıırım ve ebiltme koınis~onun<la ya 
pıl acaklır . 

Muvakkat teıııiııal ( 817 50 ) 
sekiz y"iz on ) edi lıra · 1 li kuruştur . 

Isteklileriıı 2490 No !ı artır.na 
ve eksiltme v • ilıcılc kamııııın ı lev 
fı 1rnn ve ş:-tr tnıım ·de yanlı ehliyet 
V.! Jiğ··r vesaiklt: 111 ıvakkat temi: at 
ıııaklrnzl arıl · te~'ıııı .:;; ·ki ıı · g ·ıe 
fıat l eklıfıni havi zarfla;ın üı ·rıııt· 
yalılm ık sureti! t:biltınt> saatiıı-
deıı hir s1at evvel m<lkhu, m.ı 1rnl ı 
lirıde Mel la t) aJa 5. inci ı 1 l m k) 
misyon rei:ıliğın' v rilıııış v ;a g' n 
de:-ilıniş lJLılunmalJı ı v~ t klıf s .
hiplerinin de eksiltme günü :.aaf n 
de hazır bulunmaları ve ayrıca im· 
hat almak istiyenler de Malatya iş
letme müdürlüğüne müracaat ede
bilirler . 

Şartname ve mukavele projesi 
ve genel şartname Elaziz istasyonun
da ve Malatyada işletme : kalemin
de Ankarada yol dairesinde ve Hay
darpaşada yol başmüfettişliğinde 
parasız olarak verilmekte ve gös· 
terilmetedir : 

29--2-6~10 7751 

Belediyeye ait üç yatak odası ve bir yemek odası mobilyası Belediye 
mezat salonunda takım, takım müzayede ile satılacaktır . 

Satış 4-2-937 perşemhe günü saat 15 de yapılacaktır . 
Mobilyalar Belediye mezat salonunda teşhir edilmektedir . isteklilerin 

muayyen gün ve saatta müzayedeye iştirak etmeleri ve şartnamesini gör
mek istiyenlerin her gün Yazı işleri kalemine müracaatları ilan clunur . 

28 29-30-31 7749 

Radyo almak istermisiniz ? 

PHILCO 
Adana bayiliği : 

Evrendilek kitabevi 
karşısı. 7706 

Her markayı görüp din 
ledık ten rnnra muhakkak 

Ph• ıadyo unıı gö 
J CO rüp d.nlt>) iniz 

Ç .. 1 •• ";> 
unı:~u . 

1-- i k dtfa P,{J)O)a 

l.ıllıık lathık edtn 
t } itco fob ıka!-.ıdıı . 

'2 -- lC.36 srne:-irıde 

J)l (( ,(00 lan e radyo 

·atmak ~ urt·tile rcıdyo ~a

lı ı ııko:unu kazanıı ı ,lır. 

3 - En l>ii) ük 28 iane 
Ctc ıı.dlll fa Gri~ ası tcıı afm 
<lan l::..bul edilmiştir . 

4 - Eu srne Ankara 
Halkevi genel sekreterliği 
tarafından 12 marka ara

sında yaı.ıılan müsabakada 
birinciliği kazanmıştır · 

Osmanlı Bankası 

14 

,,. 
T"ÜR.K.8ÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için 

caal edilmelidir . 
idareye müra-

Adana pamuk üretme 
lüğünden: 

Sıra No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Yapllacak işin cinsi 
Amele evleri 
Kütlü an barı 
Su deposu 
Tohun anbarı 
Çlıçır fabrikası 
Amele hamam ve helaları 

Yekun .... 

29 Kanunusani 193 

çiftliği müdü 

Muhammen keşif b~ 
Lira KR. 
2379 64 
5611 94 
1546 59 ~ 
7030 14 

10043 91 
3914 36 -

30526 58 

1 

A-Müessesemiz tarafından Hacıali köyünde İnşa edilecek cinsi, 
vileri ve karşılarında muhammen keşif tutarları yazılı inşaata 22 -1.,... 

1 tarihinde yapılan eksiltmede talip zuhur etmediğinden yeniden kapalı 
usulile eksiltmeye konulmuş ve bu işlere ait şartname ve evrak aşal 
gösterilmiştir . 

\,. _________ J I B- Eksiltme şartnamesi 

C- Mukavele projesi 

Ceyhan İcra 
murluğundan : 

934 293 

me-

Yeminli üç eh1i vukuf tarafından 
temamına (500) lira kıymet takdir 

' edilen Ceyhanın Kaltaki mahalle· 
sinde sağı Ali hanesi iken nalbant 
Bekir hanesi Solu Recep iken Ayşe 

hatuna terkedilen tarikihas önü ta-
1 rikiam arkası Halil ef. arsasile mah 
1 dut ve tapunun 1:927 tarih ve 22-
1 Numarasında mukayyed - (624) ar-

' şın yani (358) metre -55- desimetre 
arsa üzerinde mebni bir bap huğun 
(528) sehim itibarile -409 - seh· 
mi açık arttırmaya vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Dellaliye alı 
cıya ait olup müterakim vergi ve 
resim ve sair masraflar borçluya 
ait~ir. Artırmaya iştirak etmek isti
yenler kıymeti muhammmeııin yüz 
de yedi buçuk nisbetinde pey ak. 
çası vermesi ve yahut milli bir ban

kanın teminat mektubu'lu hamil bu· 
lunmaları lazımdır. Arttırma şartna. 

mesi 11 - 2 - 937 tarihine müsadif 

Ç- Bayındırhk işleri genel şartnamesi ile fenni ve hu~usi şar 
meler. 

D- Şartname ve projeyi (150) kuruş bedel mukabilinde Adana 
mirköprü civarında pomuk üretme çiftliğinden verilir . 

E- isteklilerin artırma , eksiltme ve ihalat kanununun emrettiği ~ B 
evsafı olmalıdır. 

F - Muvakkat teminat (2646) liradır. , 
G- Eksiltme 8-2-937 pazartesi günü saat 15 de Vilayet V 

müdürlüğünde müteşekkil mubayaa komisyonu huzurunda yapılaca~ A 
Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplanm tayin olunan günde eksil~: h rı 
den en az bir saat evvel komisyona vermeleri lazımdır. 7742 

26-29-1-5 

,, e 
H 
tel5 
ısey 

ak' 
H 
ün 
lar 

1 perşembe g:.inü dairede mahalli 1 

mahsusun:ı talik edilecektiı. Birinci ı 
1 

arttırma 2-3-937 tarihine müsa. / 
dıf salı günü saat 10 dın 12 ye ka· 
dar icra edilecektir . Arttırma be- 1 

deli kıymeti ın:.ıha'l1menenin yüzd: 1 

yet.~iş .. be~ini bulduğu tJkdirde mü~- ı 
terısı uzermJe bırakıla~aktır . Aksı 
takdirde en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere (15) gün müd· il Ti R A 
detle temdit edilerek 17-3-937 • ~ni 

tarihine müsadif çarşamba günü ... TCIRJCiYE iŞ llANk,A:)I ·lı"' 
saat (10) dan 12 ye kadar keza da-
irede yapılacaktır . İkinci açık art- 152 t 
tırmasında arttırma bedeli kıymeti ka 
muhammenenin °/

0 
75 şini bulma- _______________________ ...., .... ij

0 
dığı takdirde - 2280- sayılı kanun 1 
ahkamına tevfikan geri bırakılır . 
Hakları tapu sicili ile sabit olmayan 1 

ipotekli alacaklılarla diger alaka- l 
Jarların ve irtifak hakkı sahiplerinin 
ve bu haklarını ve hususile faiz ve 
mac;aıifc dair olan iddialarını evrakı 
mü ;bit~lcri ile birlikle ilan tarihin
den ilıbaren nihayet -20 - gü:ı 

zaı fıııda dairemize biklirmeleri la
zımdır. ak.si takdirde haki; rı tapu 

siciri ile sal it olmayanlar salış be
ddinin pa' !aşmasından hariç kalır· 
1 .r. C\ıha fazla ın alu nal almak isti
ycnlerin 934 293 No.Ju dosyada 
nwvcul evra'< ve mahallen hac~z ve 
takdiri kıy:net raporunu görüp an· 
layacakiarı ilan o~unur .7753 * 

Seyhan Tapu rnüdürlü
ğünden : 

Mahallesi : Seyhan . 
Cinsi : Bahçe. 
Mikdarı : 37 5 

Hududu : Doğusu Hasan ve Sü · 
leyman ve Zekeriya , Batısı Molla 
YustJf bahçesi, poyrazı Topuz ve· 
reseleri arsası kıblesi Molla Yusuf 
bahçesi. 

Hudut ve evsafı sairesi yukarıda 

inşaat yaptıranlara müjde 
ca 

. .. k ~ 
Kereste fabrikamızda ıp uç uruş , seçme 

restenin beher p rçası 360, seçilmeden 350 kıı( 
ta 1 yapılıp satılmaktadır o 

0 
A p r 

Fazla alıcılara ayn"a tenzılat yapılır. 
Adana 

2 6 7750 
..... . 

Yeni Salcılarda Kurt 
Kereste Fabrikası 

~Si -----
Mal 

yazılı bir par.;ada 375 metıe j)arça ük 
kartal Ali oğlu Hasanın arsa olarak 

j' Ha 
ınutasamf ınd ı iken mumaileyh ar- ~ 

........_ ---------------- an v sayı b ıhçe haline çevirerek olveçhile M 
tasarrufunda olduğundan bu kere Kaçakçılar vat8arı~( 
namına tesçil talep etmektedir. İlan d k 
tarihinden itibaren on gün sonra haini ir c:; 
Şubat ayının sekizinci pazartesi gü- :;,_ __________ _./_ ıerne 
nü mezkfü bahçenin bulunduğu ma- Asi] 
halde tahkikat yapılacağından bu ltı a 
bahçede alaka iddia edenlerin bu :nge 
müddet zarfında ellerinde mevcut riİ 
vesaikle birlikte vilayet Tapu mü- Umumi Neşriyat Müdii Ma< 

dürlüğüne müracaat eylemekle be-
raber ayni zamand l tahkikat günü 
mahallinde vesaiklerile birlikte bu
lunmaları ilan olunur.7754 

!rna 
M. Bakşı tiyaı 

"kı g 
Adana Türksözü matb• 


