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, farın Anadolu ve Hatay tiirkleri zafer mi
~·~-tatav xaferimi_z_S __ u_r-iy_e_d_e_

1 tinglerİnİ yapacaklar 
!~1 üyük bir infial uyandırdı 

rabıar. ı k k h .. k A Mi .letler Cemiyetinin adil hareketine 
ş•~ çarşı arı apayara u u- k d l 

ınete koştular ve silah istediler 1 arşı, uyu an hey~can gösterilecektir 
---.-..· ·---

iği ~Bize 

Zi 
aca~ 

Bizim olan 
müdafaa 

silah veriniz . 
derunu biz 

Antakya 
edelim ,, 

• 

ve isken-
Ankara : 30 [ Türksözünün hususi telgrafı ] -

Hatay davasındaki muvaffakiyet bütüo yurtda derin 
ve manalı bir sevinç uyandırmıştır • Büyük davanın 
zaferi için memleketin her köşesinde Pazar günü öğ· 
leden sonra saat ikide büyük mitingler yapılacaktır . 
Ankara büyük davasının haklı zaferi ve sulhçu başa. 
rısmın doğurduğu sevinç ve memnuniyete mana vere· 

cek olan bir tezahür, bir büyük miting hazırlamıştır. 
Pazar günü saat ikide bütün Ankaralıl?.ra muhtelif 

hatipler bu zaferin manasını söyliyeceklerdir . İşittiği· 
me göre aynı günde Sancakta da büyük bir te· 

zahür yapılarak Milletler Cemiyetinin adil hareketine 
karşı duyulan heyecan ve sevinç coşkunlukları gös· 
terilecektir . 

sil~. ~ntakya : 29 (Hususi ) - ~an- , 
·.. akkındaki kati anlaşma haoeri 
uu T u"'rkl d b"" ··k b" . er arasın a uyu ır 

ınç uyandırmıştır • 

~~kanların bir kısmı açılmışbr. 
arıs : 29 ( Radyo ) - Bütün 

ınsız gazeteleri , Hatay anlaşma· 
nıeınnuni yet le karşılamaktadırlat. 

zeteler, Sandleri , Delbosu, Ede· 
Arası takd ir etmektedirler • 
Ekseri Fransız gazeteleri yaz· 
ları makalele rde , Sancağı " Dan· 

" e benzetmektedirler. 
Haleb : ( Hususi muhabirimi · 
telgrafı) - Hatay hakkındaki 
ısey karan , Halebde beklenilme-
akisler meydana getirdi • 

.~aber Halebde yavılır yapılmaz 
un çarşılar kapandı • Konsolos
lar .. :;....,. onuuue tekrar nümayiş yapıl-

Halepten 

Araplar derhal hükumetin kapı · 
sına koşarak : 

- Bize silah veriniz . Bizim 
olan Antakya ve fskenderunu biz 

lstanbul - isken derun 

>enizyolları, bu hatta vapur işlet 
mek hazırlıklarını bitirdi 

A:nkara: 29 [ Türksözünün hususi telgrafı ] -
~t~zyolları İskenderuna vapur işletmek için ha-
ıgını bitirmiştir • Emir alınca seferler başlıyacak 

ktarife İstanbul - Payas tarifesinin aynidir. Birin
.. anıara 18 lira 33 kuruş, ikinci 12 lira 80 kuruş, 
Uncü 9 liradır. fık seferde bazı davetliler bulu
caktır . 

el 
uf 

ispanyada 
r.. 

~ranko bir katliama hazırlanıyor 

silerin Radyosu 
kati görmeğe 

halkı itidal ve haki 
davet ediyor 

~kala~a: 29 ( Radyo ) - Asiler I 
u hır k tı•A h 
. Ha a .. 1~~ azırlaınaktad ır· 1 

lkta buyuk bir korku ve he· · 
an vard H k M . ır. er eş kaçmaktadır. 

t9 adrıd : 29 ( Radyo ) - Ha-
arın f 1 ~ h k ena ıgı areketlerin süra 

esrnektedir. 

Cephelerde fili bir hareket işi
enıektedir. 

A silerin büyük bir hazırlık yap
:trı anlaşılmaktadır.Hükumetçiler 

.. llgelen tedbirleri almışlardır. 
" r~ M . adrıd: 29 ( Radyo ) - Rad yo 

~~nasyonal , gece gündüz yaptığı 
nyatla İspanyollan itidale ve 

8~ kı görmeğe davet etmektedir . 

H ükumet bu neşriyat üzerine kısım 
kısım tebliğler yapmaktadır . 

Talamanka : 29 ( Radyo ) -

Cenup orduları Gırnata ayaletinden 

kasabaları bombarCıman etmekte· 
dir . 

Lizbon : 29 ( Radyo ) - Neş
ı edilen bir tebliğde : 

Angola ne satı lık ne de kira
lıktır . Denilmektedir. 

Paris : 29 ( Radyo ) - San· 

tera istasyonu, Madridin şehir par
kının asiler tarafından işgal i habe
rini katiyetle tekzip etmektedir. 

Londra : 29 ( Radyo ) - A
demi müdahale tali komisyonu bu 

hafta içinde tekrar top.Janaca ktır . 

--.....~---
Bütün Türk dünyası bu haklı davanın hal şeklin

den memnuniyetini ona layık olarak izhar etmeğe 
hazırlanmıştır . 

K. O. 

Kamutay 
Dün toplandı 
Ankara: 29 (Radyo) - Büyük 

Millet Meclisi bu gün öğleden sonra 
saat on beşte toplanacaktır. 

·Hatayımızın kurtuluşunu 
,kutlamak için yarın bü
yük bir miting yapacağız 

bir görünüş 

müdafaa edelim . Diye bağırdılar • 

Bütün bu harekdleri, ilatani aza. 
sı hazırlamıştır . 

Polisler işe karışarak Arapları 
dağıtmışlardır . 

~~-------·------~~-

Nevzad Güven 

Gençlik ihtiyarlık 
kavgası ____ .. _ 

O rman kanunu layihası müzakere 

edilecektir. 

Baş Vekil İsmet lnönünün de 
Hatay meselesi üzerinde bir nutuk 
söylemesi kuvvetle muhtemeldir. 

Aras - Ciyano 
Metaksas 

ve 

Belgrad : 29 ( Radyo ) - Tür· 
kiye Hariciye vekilı Rüştü Arasla 
Kont Ciyano arasında yapılacak mü 
lakattan sonra Metaksasm da dahil 
olduğu ikinci bir mülakat yapılaca
ğı kuvvetli bir menbadan haber 
alınmıştır. 

~i r Fransız -gazetesinde şöyle 
bir şikayet mektubu okudum: bu takdirde elimizde enerjisini tüket-

" Biz iki mimarız .. Birimiz 25 yaşın- . miş , tekamül kabiliyetini kaybetmiş 
da, birimiz de 27.. 1 bir tecrübe posasından başka bir şey 

Aylardanberi muhtelif müessese· 1' kalmaz . Muvaffakıyet sadece tecrü· 
!ere baş vurduk, gençliğimiz ileri sürü- benin eseri değildir . Bilgi ve enerji 
lerek bizi kabul etmediler. Bilmiyo- denilen elemanlardan mahrum bir 
ruz, ve çalışmak için belimiıin iki tecrübenin , geçmiş hadiselerin dar 
kat. olm<l:sını mı beklemek mecburi- çerçevesi dışına çıkmasına imkan yok-
yetındeyız. ,, tur . Halbuki , zaman mütemadi de-

Acı a~ı derl yan.aı~ bu. iki genç ğişiklikler yaparak bir daha geriye 
Fransı~ ~ım~rının şıkayelıne sebep dönmeden ilerleyen insafsız bir kuv-
olan zıhnı~etın, memleketi, Cl!miyeti vettir . Bilhassa bu değişikliklerin 
yoktur. Dunyanın her tarafında ayni baş döndürücü bir süratle vukua 
der~, ~.ençlikle ihtiyarlık arasındaki geldiği bizim memlekette hayatın 
aynı mucadele mevcuttur. . · ~ · · .. . . . ıcablarına uymak , bu değışıklıklerın 

Unıversıtelerın sürproduksion yap- · b tt'rd"x.· k.ld ı k 
F 

. . ıca e ı 10 1 şe ı e ça ışına ve mu· 
tığı ransa gıbı memleketlerde genç ff k oln k · · · b. h 

·· ı . . . va a rn ıçın genış ır ru genç-
munevveı erın, sanatkarlaıın ış bula· ı·x. · e ae 1·"'· .. · ı· d 

ı b ık· b k .. 
1
.. . . ıoı v o nç ı 0 ın eneqısı azım ır . 

ma?~a arı e ı. aş a tur ll ızah edı - Bunun içindir ki , muvaffakıyet için 
l~b.ıhr. Fakat bız ?e, bu i şin başka tef- sır olarak yıl adedinin çokluğunu ka-
sı_rı de yoktur. ~ızde saltanat devri- bul etmek yanlıştır . 
nın, . me~ke~et_ ıfadc eden ve bütün 1 Zaten, gençlik, ·tecrübesizlik, ih· 
mezı~e~.ı bır. ınsanm _yaşad ığı y ıl~arl_a tiyarlık, erjisizlik gibi ilhamlar hiç 
ve .yu~undekı sakalı ılc olçen zıhnı- ı bir hakikat ifade elmey .n bir anta
y~tı.'. bır çokl_aı:ımı~ın kafasında henüz- gonismin kötü icadlarıdır . Ve bütün 
b~tun tazelığı ~ ıle yaşamaktadır . bu mücadelenin sebebi zararlı olmakla 
Bır çokl~r~_rnız .. h.~la, otuz, otuz beş beraber insani bir endişenin mahsulü-

l 
yaşındakı oınrunun yaı ısını yaşamış dür : 
insanları kıs.~ pantalonlu görmekten, Yaşlı adam yıllar ilerledikçe, git-

ı ağ~zl.arında sut kokusu duymaktan ken- tikçe ~ uvvetlenen bir tazyikin kendi-
dını alamamaktadır. sini, arkasından hayat faaliyeti sahası-

Hayatın bütün faaliyet sahalarında nın C.ışına doğru itmekte oldu-
tecrübenin büyük lüzumunu inkar ğ"unu duyar . 
edecek kimse yoktur. Fakat bu lec- Bu kuvvete mukavemet için bey-
rübeye sahip olmak için her şeyden hude yere son enerjisini harcamak-
eyvel işe başlamanın lazım olduğu- tan çekinmez . Yerini kaybetmek 
nu da kabul etmek lazımdır . korkusu onu arkadan iten kuvvete 

Hayat yolumın yarısını yürümüş karşı düşman yapar. Diğer taraftan 
bir insanı , gençtir diye iş başına bira~ evvel _ilerl.e_ mek istiyen arka-
getirmekten çekinirsek , onun mu- dak k t d k 1 uvve ı, on e i mukavemeti 
vaffak iş görebilmesi için - Fransız kırmak için zorlar. İşte bu tabii rnü-
mimarlarının" dediği gibi - belinin ~a~eledir ki, insanlar arasında gençlik, 
bükülmesini beklemek lazımdır ki , ıhtı} alrık diye bir dava açmıştır .. 

--- ... ·-·-· .. -····----
Hemşeril 

300 Bin esir Türkün, ve yıllardanberi bu esa
ret İçinde birderd halinde yaşayan 17 milyonluk hür Tür
kiyenin davası olan ''Hatay davası,, hakkın, yani bizim 
zaferimizle sona erdi. 

Türk diplomasisinin kazandığı bu büyük muvaff aki
yetin değerini anlamak için yıllardanberi çekdiğin acının 
büyüklüğünü ve Antakya, İskenderun un bizim için ne 
demek olduğunu düşünmek kafidir ... 

300 bin Sancak Türkü hüriyetine, istiklaline bir tek 
kelime ile nıedeni insanlara ve benliğini duymuş toplu
luklara layık hayata kavuşmuştur. 

Sulh meydanında kazandığımız bu eşsiz zaferi ne ka .. 
dar derin bir sevinç, gurur içinde kut 'ulasan hakkın var
dır. Bunun için yarın [Atatürk parkı ] karşısındaki me y
danda toplanacak ve Hataylı kardeşlerimizin büyük 
bayramını kutlulayarak, bize yeni büyük bir gün daha 
kazandır~n. ~üyük şeflerimize minnetlerimizi sunacağız . 

Hepımızın, bu günkü derin sevinci paylaşmak üzere 
orada toplanacağına şüphemiz yoktur. 

[ Milli Hatay mitingi ] için hazırlanan programı 
okuyunuz. 

- Program ikinci sahifemizdedir. -

Berut mektubu : 

Suriye -Lübnan arası da 
müzakereler başlıyor 

Hatay anlaşmasının Suriyede akisleri 
········----

Berut: 29 [ Hususi]- Lüb 
h~kA . b nan 
u umetı eyannameyi tamamla-

mışbr . Önümüzdeki hafta üç gün 

_ Yaşlı insan için bu mü"adelenin 
değışmez mahiyetini önceden görmek 
ve mukadder olan neticeye karşı gel
mek için , beyhude ) ere kendisini zor· 
lamamak aklı selim icabıdır. Çünkü 
bıı iş, tabii bir kanuna bağlıdır. Tabii 
kanunları değiştirmek ise insan oğ
lunun karı değildir. 

Yoksa muvaff akiyeı ve iş başara
bilmek için yaşın-muayyen bir çağdan 
sonra - hiç bir rolü yoktur. 

müddetle fevkalade olarak mebusan 
meclisini içtimaa davet ederek be 

yannameyi okuyacak ve itimad ta
lep edecektir . 

Mec1isin bu içtimaında - büd
çede olmıyan - vezirler heyeti maaş 
lan vesaire gibi muhasesat için de 
hir kanun müzakere edilecektir. Baş 
vekilin evvelce maaş1 351 Jira iken 
- franka tebian paranın düşme· 
sinden dolayı ( 400 ) e iblağ edi-
lecektir . · 

- Gerisi jjçüncü sahifede -
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Sovyetlerde Kültür 

______________ l ____________ .-ı __________________ ~ ........ , 

Şehir haberleri 1 
Mekte~e~e ve~en 1897 Nüfussayı~ticderine göre,o za~an~iı ~ı~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~ 

tahsil , hitap ettiği Rusya halkının yüzde 75 j okuyup yazına bılmı· 
talebe adedi itibariyle yorlcırdı. Halen ise okuyup yazma bilenlerin nis M kt l d b 

Garip bir tezaC 
1914 denberi 3 misline beti yüzde 90 ı g.eçmiş b~lunmaktadır.1936 yılında e ep er e so a 
çıkmıştır . okuyup yazına bılmemcnın tam surettt memleket 

Talebe umumi adeJi ten kaldırılması için muhtelif tedbirle_r alınmıştır . yakılmaJ1 

1 
Ve 3 milyon kadar okuyup yazma bılmeyen oku-

17,900,000, bu miktar· tulacaktır . 
dan şehirde bulunanlar ~~----------------
7,500,000, bu miktardan ki} !erde Sovyetler birliği vatandaşlaı ı, 

Çocuklar hastalanıyor 

Şehrimizin bir yıllık 
idhalat ve ihracatı Ş

imal kutbuna ayak bas[lli 
insan vardı, o da Nevy 
Harl~m mahallesinde:ı 

sandr Ensi isminde bir zenci 
dır. 

bulunanlar 20,400,000 yalnız mekteplerde tahsil görmekle 

Mektep şebeke:si de gittikçe ge
nişlemektedir. 1934 yılında Sovyet· 
ler birliği şehirlerinde 60 bin çocuk 
için 160 mektep inşa edilmişti.1935 
gene şehirlerde 286 bin çocuk için 
533 yeni mektep bitirilmiştir. 

kalmamakta, fakat milyonlarca kim 
se ayrıca umumi ve teknik bilgile· 
rini yük'ieltmek üzre akşam ders· 

S:hrimiz ilk okullarının Lir çok
larında, sınıflarda soba olmadığını 

yazmıştık . Ve Lunu yazalı ar adan 
epeyce bir müdd~t geçmiştir. Dün 
matbaamıza gelen bir kaç talebe 
velisi bize : 

İhracat 13, 985,019 , idhalat 8091060 
lira tutarındadır 

En sıcak iklimlerde yaşamış 
!ara nisbetle kapkara Alcksa 
soğuk ve her tarafı karlarla 
yere ayak basan tek fanidir. 

h 

Köylerde de 1935 yılında 513 
bin çocuk için yeniden 2839 mek 
tep inşa olunmuştur . İc;inde bulun· 

duğumuz yıl dahilinde ise şehirlerde 
ve köylerde l milyon 464 bin ta· 
lebe için 4322 yeni mektep inşaatı 
bitirilecektir. 

Vaziyet ilk ve orta tahsil saha
larında böyle olduğu gibi , yüksek 
tahsil sahasında da ayni ahenkli te
rakkiyi göstermekte ve talebe adedi 
gittikçe artmaktadır . 

Yüksek mekteplerle yüksek tet
nik mekteplerise 529,000, Yüksek 
kl)münist mektebleriyle komünist zi· 
raat ınektcblerinde 49,000, Sanat 
mekteplerinde 844,000, Fakültelerde 

1 

296,000, Yüksek mektep profesör· 
lüğü kurslarında 9,800, 

1 

)erine de devam eylemektedir. 1935 
yılında l,u suretle beş milyon dört 
yiiz atmış bir bin kişi askeri teknik 

bilgiyi elde etmiştir. 1936 sonunda 
ise bunların adedi yedi milyonu 
geçecertir. 

Kültür ve tedris müesseselerinin 
1 

adedi bu yükselişle birlikte f azlalaş
mıştır. 

Kulüp , halkevi, kültür sarayı 

54,206, kraat salonu - izba 40,876 

Memleketin kültür seviyesinin 
yükselişi, gazetelerin gittikçe art· 
makta olan satış miktarından anla· 

şılınartadır . Sovyet gazetelerinin 
satışları şu suretle terekki etmiş

tir : 

1913 le 2,7 mil>on nusha 
1929 da 12,5 ,, ,, 
1934 de 36,0 ,, ,, 
1935 de 37,0 ,, ,, 
1936 da 39,0 ,, ,, 

Sta viskinin karısı 

Arsen Lüpenle film çeviriyor 
Staviski meselesi bundan üç 5e· 

ne evvel bütün Avrupayı alakadar 
eden Lüyük bir mali rezalet halinde 
ortaya çıkmıştı Bu büyük bir dolan· 
dıncılık ve iflas hadisesi en nihayet 
vak,anın asıl kahramanı olan Sta. 
viskinin ölü olarak bulunması ile da· 
ha feci bir hal almış. ve fakat mese 
le kapanınıyarak davası bugüne ka
dar devam etmiştir: 

13ugün Fransız adliyesi hala Sta· 
viski davası tahkikatı ile meşguldur. 
fakat hadise büyük bir dolandın· 
cılık mahiyetini muhafaza etmekle 
beraber adeta tarihi bir delandırı
cılık misali haline girmiştir. Bugün 
Staviski meselesinden ancak, yeni 
bir delandırıcılık ortaya çıktığı za
man ona misal olarak bahsedilmek
te ve "Staviski hadisesi gibi., denil· 
mektedir. 

Yalnız, son günlerde Staviski 
ismi tekrar gazete sutunlarında da
ha büyük serlevhalarla görünmeğe 

başladı. Bu sefer mevzuubahsolan 
Arlette Rtaviski yani Staviskinin 
kansıdır. 

Fakat Arlette Staviski, ismi şim 
di artık, hadise esnasında olduğu 

gibi bir dolandırıcılık vakasından 
bahsederken geçmiyor. Bununla be
raber bu ismi gene bir macera çer 
çevisi içinde görüyonuz .. Yalnız, bu 
hayalidir ve vaka sinemada geçiyor. 
Çünkü ... 

... Arlette Staviski sin ına art sti 1 

o1muş ve film çevirmeğe başlamıştır .. , : 
ilk çevirdiği film de ''Arsen Lüpen,, 
dir. Hayali fakat meşhurdur bir hır
sız olan Arsen Lüpenin böyle büyük 
bir dolandırıcılık vakasındaki kahra. 
manı karısile kerşı karşıya gelmesi, 
filmde de olsa, gene meraklı bir 
şeydir .. , 

Madam Staviski "Arsen Lüpen,, 
filminde hırsızın himayesi ahında 
sığınan bir kadın rolündedir. Soman, 
Brsen · Lüpen romanlarının muha.ıri· 
ri olan Maurice Leblane ( Moris Lo· 
blan ) ın "Barr..t ve şürekası,. isim· 
li eserinden alınmıştır. 

Fakat. Madam Staviskinin sine-

maya atılması nasıl olmuştur? asıl 
merak edilecek mesele budur. Ve 
bu, hakiketen de meraklı bir hadise 
olmuştur. 

Sinema şirketi, Staviski vakasını 
gösterir bir film çevirmeğe karar 
verdiği zaman Madam Stasivkiyi ar. 
tist olarak kuJlanmcığı evvela hiç 
dlişünmemişti. Fakat, filmin mevzuu 
ve esas hatları hazırlandıktan sonra 
rollerin kimlere verileceği göz geçi· 
rilmeğe b:ışlandığı zaman Madam 
Staviski rolünü verecek kimse bula
madılar. 

Şliphesiz, makyajla Madam Sta 
viskiye benziyecek bir çok artist 
vardı. Fakat bunların hiç biri Sta · 
viskiye kafi derecede benzemiye
cekti. 

Bundan başka, bir filmde birisi
nin kendi rolüne kendisi çıkması. 

~üphesiz ki daha meraklı bir şey ola· 
caktı. Şimdiye kadar böyle bir rolde 
ancak meşhur bestekar pedarevski 
görünmüştü. 

Bunun üzerine, Madam Staviski
ye yapılacak flimde kendi rolünü 
oynaması teklif olundu. Kadın bunu 
fazla ısrara lüzum göstermeden ka. 
etti. '! akıa, şöhret kazanmış ismi 

bütün dünyada duyulmus bir kadın 
dındı. Ama, diğer taraftan da ko 
casının fena şöhretiyle de lekelenmiş 
bulunuyordu. Bu yüzden, sinemada 
kazanacağı şC>hret onun için tabii 
daha fazla istenecek bir şeydi. 

Yalnız, Madam Staviskinin rolde 
muvaffak olup olmıyacağı meselesi 
kalıyordu. Bunu düşünen şirket, onu 

taahhüd altına almadan evvel, bir 
tecriıbe yaptı. Bu tecrübede fılmin 

en zor bir sahnesi çevrildi. Burada 
Madam Arlet Staviski gayet muvaf. 
fak oldu ve bu suretle film çevirmek 
için taahhüt altına alındı. 

Şimdi film Fransadaici bir stu· 
dyoda çevriliyor ve Madam Staviski, 
kocasının macerasın<la yaşadığı ha· 
yata benziyen ve Arsen Lüpenin 
hırsızlığı ile bir kat daha heyecanlı 

oları bir sahne içinde film çeviriyor. 

- İlk mekteplerdeki sınıf:arda 
soba yakılmıyoı . Küçük çocukları
mız bu yüzden hasta olmaktadırlar. 
demişlerdir . 

Değerli Kültür Direktörü Yunus 
Kazım Köni'nin, bu meseleyi dikkat 
na1.arına havale ediyoruz . 

Pamuk piyasası 

Normal seyrini 
muhafazada 

Şehrimiz borsasında pamuk ü· 
zerine olan muameleler devam et
mektedir. 

Piyasa ııormal seyrini muhafa 
za ediyor . Alış veriş isteklidir . 

Dünkü satışlara aid fiatları bor· 
sa cedvelimizde bulacaksınız . 

Şehirde hava 

Hararet zaid 3,5 

Şehrimiz askeri hava rasadındarı 1 

aldığımız malumata göre; dün ze. 
valdan sonra okunan tazyiki nesimi 
7o4,5 di . 

En çok sıcak 9 en az sı~ak zaid 
3,5 ve rutubet yüzde 74 Ü göster· 
mekte idi .1 

Rüzgar doğudan saniyede beş 
metre sür'atle esmekte idi . 

1 Baro metre havayı kapalıya doğ· 
1 ru göstermekte idi . 

1 
Mahkemelerde: 

Bir katilin mahkemesi 

Kırıklı köyünden lbrahimi öl
dürmekten suçlu ve mevkuf Meh
med çavuş oğlu Ali hakkındaki du 
ruşmaya dün ağır cezada devam 
edılmiştir . 

Miiddeiumunıi evrakı mütaleaya 
almı~ ve mahkeme başka bir güne 
bırakılmıştır . 

Zimmet suçluları l 
Zimmet ve ihtilastan suçlu Dört. 

yol Mal müdürü Zeki ve aı kadaşla. 
rının duruşması dün şehrimiz ağır 

cezasında devam etmiştir . 
Bu celsede; suçlular, miidafaa · 

!arını yapmışlar Vf! evrak Müddeiu
mumi tarafından tetkika alınarak 
mahkeme l,aşka bir güne talik edil -
miştir . 1 

Şehirde tiyatro 

Gelen heyet dün gece 
ilk temsilini verdi 

Şehrimiz çoktanberi tiyatroya 
hasretti . 

Alsaray sinemasında temsiller 
vermek üzere gelen Kemal Sahir 
heyeti diin gece ilk temsilıni vermiş· 

tir . 

P. T. T,de 
Seylıan, İçel ve Antep, Maraş 

vilayetleri posta T. ve · tt-lefon mu
hasebeciliğine tayin edilen Kadri 
dün İzmirden gelmiş şehrimizde va-

zifı-sine başlamıştır . 

Ne garip tezadl 
la 
ın 

Bir yıllık kar 5,893,959 liradır 
Ba zenci 1909 da meşhur 

sefer heyeti ile kutublara gitııı 

K~ 
bi 

Şehrimizin bir yıllık ihracat ve 
ithalat maddeleri hakkında Ticaret 
Odasının çıkardıgı hesabı katiye 
gore; 

936 yılında 6725446 liralık pa
muk. 22398 liralık ıskarta pamuk, 
1306 liralık pamuk kozası, 314556 
liralık pamuk çiğidi, 230450 liralık 
çiğit küspesi, 7.30811 liralık çiğit 

yağı, 49053 liralık arpa, 108184 li
ralık buğday, 10932 liralık yulaf, 
387865 liralık un, 47698 liralık su-

sam, 2405024 liralık iplik, 1336437 
liralık bez, 128491 liralık yün , 
56228 liralık bağırsak ihracatı var
dır. Cemanyekun 12555879 lira tu
tarındadır. 

Milli Hatayın mi
tingi programı 

1 - Kardaş Hatay Türklerinin 
istiklallarına kavuşmalarını kutlula· 
ınak için 31 . 1 . 937 pazar günü 
bir miting yapılacaktır. Mitingin is· 
mi ( Milli Hatay Mitingi ) dir. 

2 - Mitinge iştirak edecek 
halk ve teşekküller 31 · 1 · 937 
pazar günü saat 14 te Belediye 
önünde toplanacak, oradan topluca 
miting meydanı olarak seçilen Ata
türk parkı karşısındaki meydana gi 
dilecektir. 

3 Meydanda miting heyeti 
tarafından seçilmiş olan hatipler ta
rafından Hatayın istiklalı mevzuu 
üzerinde nutuklar söylenecek büyük· ! 
)erimize ve Hatay Egemenlik kurumu 
merkezine tazim, teşekkür ve teb· 
rik telgrafları yazılacaktır. 

4 - Bunu miiteakip Atatürk 
anıtına çelenk konulacak ve mitinge 
iştirak etmiş olan halk ve teşekkül 
ler toplu bir halde asfal . caddeyi 
takiben dörtyol ağzındaki polis 
noktası yanından Kolordu caddesi 
yoluyla Halkevi önünden geçerek 
belediye önüne gidilecek ve miting 
nihayet bulacaktır. 

5 - Heyetimiz , halkımızın, 
dükkanlarını , evlerini ve ıniiessese· 
)erini gündüz süslemelerini ve gece 
ışıklandırmalannı diler. 

Not: 
Hava yağmurlu olduğıı taktirde 

miting ayni saatte İsmet lrıönü kız 
enstitüsii konferans salonunda yapı
lacaktır. 

Milli Hatay Mitingi Heyeti 

Odaların iştiraki 
istendi 

ihracata gelince; 243552 liralık 
ziraat alatı, 196433 liralık benzin, 
59485 liralık çimento, 159198 lira· 

lık gazyağı, 408780 liralık hurdavat, 
68807 liralık kahve, 62319 liralık 
kanaviçe, 43432 liralık kösele, 

539978 liralık yerli mensucat, 392487 
liralık ecnebi mensucat, 136393 li- 'ı 
ralık makine parçası, 35312 liralık 

makine yağı, 844911 liralık şeker, 

876031 liralık muhtelif maddeler 
olmak üzere bu yekun 8091060 
lira tutarı bulmaktadır. 

Biliyor musunuz ki 
Budapeşte'de akşam üzeri 

ziyaretleri), Paris'te (Sükut ed 
Prağıda (Kumarda kaybedeO 
Nevyork'ta (Sabık milyonerJer 
ra' da (Gözlük giy enle,), Stok 
(Dedi·koducular), Viyana'da 
kemede hak kaybedenler), roı 
(Okyanos'u kürekle g~çmek i 
ler) ve Berlin'de (İttihad dü,rt 
kulübü vardır. 

Sade sütle yaşamB 
Bu hesaba göre; şehrimizin itha lngilterede Mister Frank 

lat ve ihracatından doğan bir sene· isminde bir adam tam bir s 

bu 
bu 
ye 

e 
saj 

lik ihracat fazlalığından kar 5893959 sade sütle yaşamaktadır. Bu 
liradır. 1 spor ile meşgul ve bisiklete ljf bir 

1 
hatta yarışlara iştirak etmek 

Sedler meselesi 
Kendisini muayene eden d 

lar sihhatinin tam ve mükemfll 
duğunu tasdik etmişlerdir. 
Evans bir senedenberi süt pe k 

Tamirat ağır gidiyor 1 
çok şişman olduğu için ihti)'s( k 

Seylapta yıkılan Seyhan kıyısın· müş ve sıhhatini bozmadan P' da 
daki sedlerin tamir edilmekte oldu· elde etmiştir. 
ğunu ve iki kısmının ikmal edilmiş 
olduğunu yazmıştık . 

Dün aldığımız malumata göre ; 
sedlerin tamiratı devam etmekte 
ise de ,~havaların fenalığı yüzünden 
amele güçlük çekmede ve bu yüz
den iş ağır gitmektedir . 

Taş ocakları 
açacaklar 

Taş ocakları açacakların vilayet
lere vermesi muktazi istidalara ıner· 
but krokilerin nasıl ve ne şekilde y .. -
pılacağına dair olan talimatname 
dün iktisat vekaletinden vilayete 
gelmiştir . 

Taş ocakları açmak isteyenler 
vilayete ınürncaat ederek bu talim&t
naıne ahkamına mutali olduktan 

1 

sonra resmi müracaata tevessül et· 
melidirler . 

Vekalet emrine- alı
nan memurların 

maaşları 
Vekalet emri maaşları, 1 

1 memurların işten ayrıldık-! 
\ larından hesap edilecek 

2919 kanunun üçüncii maddesi 
mucibince verilecek azami iki veya 
üç senelik vekalet emri maaşlarının 

başlangıcı hakkında maliye vekfıle· 
tinden vilayete bir tsmiın gelmiştir . 

1777 sayılı kanunun üçüncii mad 
de · ine göre vekalet emrine alınmış 

olanlara 2919 numaralı kanunun neş· 
rinden sorıra hizmet müddetlerine 
gnre bu kanunun üç.üncü maddesi 
mucibince verilecek azami veya üç 

, sendik vekalet emri maaşlarının baş· 
langıcı hakkında bazı yerlerde yan. 
lış muamele yapıldığı anlaşılmıştır. 

Vekalet emrine alınan memur-

Çimento aşısı 

Roma' da meşhur bir • eğf1 
vardır. Bu kule, çok eskidir \ 
senesinden itibaren heyeti fi 

asile eğilmeğe başlamış ve 
manlarda müvazenesinin +eb 
düştüğü kanaatı hasıl olmuşt 
nun için, binanın temellerinde 
kim ameliyatı yapılmış ve tıı 

ton çimento, temellere açıları 
lere dökülmüştiir. 

Şimdi, bu ameliyattan s 
lenin devı ilmek tehlikesinin 
geçildiği tahmin edilmektedit 

Tuz fiatları te5 
edilmelidir 

Softa tuzlarının henüz P1 

çıkarılmamış olması tuz f 
üzerinde esnafın zam yapma 
bep olmaktadır. 

inhisarlar deposundan ç 
da parça halinde alınan tuıl 
kallar tarafından çektirilme~ 
bu cüzi çektirme masrafı b 
misli olarak satış fiyatlarıfl 
edilmektedir. 

Sofra tuzları piyasaya Y'~ 
mesele kendiliğinden h:tl 
olacf.lksa da, şimdilik fiyat 
değişikliği önlemek icap ede 
yoruz. 

inhisarlar idaresi, bu işi 
dikkate almalıdır. 

Zabıtada: 

Eşyalarını çalmışl 

ta 
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ot
1 de 
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İzmir Fuarı ıçın bütün ticaret 
odalarına bir tamim gönderilmiş ve 
20 Ağustosta açılarak 20 EylUde 
kapanacak olan fuara her vilayetin 
ve ticaret odasının iştirak edeceği 

bildirilmiştir. Şimdiden oda bütçe· 
Jeı inde fuar için tahsisat ayrılması 
istenmiştir . 1 

Fuarın enternasyonal salıada ka
zandığı ehemmiyet de ayrıca işaret 

edilmiştir . 

lardan hizmet müddetleri on beş se· 
neye kadar olanlara iki sene ve hiz· 
metleri on beş seneden yukarı olan· 
laıa iiç sene müd<letle vekald emri 

Hacı Sofu mahallesinde 
lbrahim kızı Şaziye dün pol 
racaat ederek, komşularınd 
him komşuları lbrahim kııl 
tarafından yedi parça gelinlı 
sının aşırılmış olduğunu idd 
kayet etmiştir . 

k 
k' 

Her halde bu yıl lzmir pana· 
y11ına iştirak etmemiz la1Jmdır. 

maaşı verilecektir. 
Bu maddelerin memurun vekalet 

emrine alındığı tarihten başlıyaca· 

ğı da kanunda tasrih olunmuştur. 
Zabıta, şikayet üzerine t 

ta girişmiştir . 

a 
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~geden Röportajlar : 

Ceyhan köprüsü 

Temel atma 22 Şubatta olacak 
--

Göçmenlerin tarlaları ekiliyor -- Cey
hanın güzel kamunu Ayasın ihtiyaçları 
l Ceyhan : 29 (Hususi) - Ayas, 
asabamıza 35 kilometre ve 7 saat 

mesafede bulunan ve lskenderun 
İ<?rfezine sokulmuş küçük ve şirin 
bır yedir. 

b Ay~sın 600 küsur nüfusu ~~ 
una koylcrde dahil edilirse 18 hını 

bulmaktadır. Bura halkının ekseri· 
Yetini çiftçi kütlesi teşlci 1 eder. 

Ayasda bundan dokuz on sene 
evvel Belediye teşkilatı bulunmakla 
beraber kaza merkezi idi. Bir çok 
kazalar meyanında burası da nahi
Y_eliğe indirilmiştir. Nahiyeliğe indi· 
~ıl~i~ten sonra tapu, varidat daire· 
erı ıle bir de sulh mahkemesi kal
mıştı. Bilahare bunlar da kaldırıl
•nıştır. 

Ayas halkı kendi iş v~ gücü ile 
meşgul olur ve misafire hörmet 
ed.~r kimselerdir. Burad: kavga ve 
saır münazaalar pek az vukubulur. 

b· Ayas<la vukua galen herhangi 
ır ufak iş için halk Ceyhana gelmek
te ve İşini bitirmek için kasabada 
günl~rce beklemekte ve mutazarrır 
olmaktadır. 

Halbuki burada yine eskisi gibi 
kaza teşkilatı kurulursa halkın işi 
kolaylıkla görülür ve halk da bun
dan memnun olurdu. 

Ayas yaz günleri Ceyhanın ade· 
ta sayfiyesi haline gelmektedir. Ya· 
zın pazar günlerinde kasaba halkı 
otomobil ve kamyonlarla Ayasa gi· 
derek denizde banyo yaparlar. 

Ayasın değerli ve çalışkan bir 
nahiye müdürü vardır. Nahiye mü 
d"" .. 

uru bu yaz deniz kenarına halkın 
~e dışardan gelecek misafirlerin ko
ayca banyo edebilmeleri için inşa
at yapmıştır. 

k Ayasın diğer hububatları gibi 
B avun ve karpuzları da meşhurdur. 
k"urada karpuzun her biri 10. 12 
ılo gelir. 

Ayas kavun ve karpuzları her 
tarafta 1 · · · n evve yetışır ve pıyasaya 

çıkar. Bunların lezzetine doyum ol· 
maz. 

K Ayasın bir de yol derdi vardır. 
. asaba ile nahiye arasında yol gay· 

rı __ ınuntazam şekildedir. Bu ol yaz 
gıJnleri işler, fakat kışın yağmurlu 
Ve Çamurlu günlerinde yollar kap.ı 
~r, otomobil ve araba işleyemez. 

ncak iptidai bir şekilde hayvanla 
Yolculuk yapılabilir. 
h Ceyhan : 29 ( H•s•ısi ) - Cey· 
kan kasabası , kurulalıdanberi hal· 
ın ırmak .. . d h ı· uzerın en ra atça ge ıp 

geçcb·ı . 
ı mesı ve nakliyatın kolayca 

Yapılab'ılm . . . . d' ' d C esı ıçın şım ıye Ka ar 
k eyhan ırmağı üzerine bir köprü ' 

urulmam k . "d . ll h Ik ış ve anca ıptı aı sa ara 
a ın rnal ve canları emanet edili

yordu 

ğ .. Şu .bir iki senedir Ceyhan ırma
I 1 uzerıne köprü kurulacağı şayia
ları Ceyhan halkını çok sevindirmiş· 
~ .: 9~~ yılının daha ilk ayında bu, 
opru ışini h·· k. . . . f"l 1 
1 

u umetımızın ı en e e 
a ması ve ·· k i it muııa a5aya konduğunu 

hş len Ceyhanlılar ve köyliileri der· 
a b"" ""ki ' t I uyu erimize minnet ve şükran 
e grafları çekdiler . 

Zaten köprünün kurulacağı yer 
:~-v:lden tesbit edilmişti . Bu işle 
. a adar makam tarafından gönde 

rılen ··h d' 1 b mu en ıs er undan bir 'k" ·· ev I . ı ı gun 
ke~e yıne Ce~han_a gelerek ırmak 
k"k arında ve uzerınde yeniden tet· 

1 at yaparak geri döndüler 
işittiğime göre köprünün . temel 

atma · · 9 merasımı 37 yılı Şubat 22 in. 
de yapılacaktır . Bütün Geyhanlılar 

ve köylü halkı bugünü sabırsızlıkla 

beklemektedirler . 
Ceyhan : 29 ( Hususi ) - Ro· 

manya ve Yugoslavyadan kasabamı· 
za gelen Türk göçmen kardeşler 
kasabada bir kaç gün misafir kal· 
dıktan sonra iskan mıntıkaları olan 
Kozan ve Kırmıta gönderilmişlerdi. 

Bu göçmenlerin oturacaklan ev· 
ler henüz mevcut olmadığından ev 
!eri yapılıncaya kadar köylülerimizin 
fazla ve boş evlerine müsafireten 

yerleştirildiler . 
Kırrrut mıntıkasına iskan edile 

cek göçmenlerin biderleri ekilmek 
üzere , hazineye ait ve boş tarlalar 
tefrik edilmekte ve bu tarlalar da 
yine köylülerimiz tarafından sürül
mektedir . 

Şimdiye kadar havaların müsait 
gitmemesi dolayısiyle bider ekimi 
işi geri kalmıştı . Fakat, bugünlerde 
havalar güzel geçtiğinden üç gündür 
göçmen kardeşlerin biderleri ekil. 
meğe başlanmıştır. 

Ayas nahiye müdürü Remzi göç· 
menlerin , toprak tevziatı ve bid er 
ekimi ve diğer işlerini görmek ve 
nazaret etmek üzere memur ~dildi· 

ğinden derhal Kırmıta gelerek işine 
başlamış ve bir aya yakın bir za· 
mandanberi göçmen kardeşlerin 

işleri ile meşgııl olmaktadır . 
Göçmenlerin bulundukları mıntı

kaya seyyar sıhhat memurları gide· 
rek her an sıhhatları ile alakadar 
olmaktadırlar. Bunlardan hastalanan 
lar derhal tedavi ettirilmektedir . 

Berut mektubu 
- Birinci sahifeden artan -

Hükumet bu sebeple mfmurla· 
rın maaşına da zam yapmıştı . 

Ali Komiser geçen gün ~ünüs 
köşkünde Lübnan Vezirler heyetini 
ziyafote davet etti . Bu ıiyafete ile
ri gelen komiserlik dairesi Fransız 
memurlardan iştirak ettileı . 

Lübnan Vezirler heyeti Suriye 
ile mesalihi müştereke itilafı miiza· 
keresine başlamayı konuştu . Ve ver 
diği kararı Ali Komiserliğe tebliğ 
etmek üzere Lübnan Ciimhur Rei· 

si nl' arzetti . 
Bunun üzerine Lübnan Cümhur 

Reisi Ali Komiserilğe Lübnanın mu· 
ahedeye bağlı 2 numaralı protokol 
mucibince Suriye ile ınesalihi müş
terekeyi kendi aralarında uyuşarak 
idare etmek ınaksadile müzakerata 
girişmeğe amade olduğunu bildirdi. 
Suriye hükumeti de aynı veche ile 
müzakereye hazır olduğunu bildir
miş olduğundan gelecek hafta 
bu müzakereler başlıyacaktır . 

Bu müzakerelere hazırlık o'mak 
üzere gümrük daireleri istatistikleri 

hazırlanmıştır . 
Lübnan hükumeti hükumet da· 

iresinde teftişatta bulunmak üzere 
müfettiş heyetleri tayin etmiştir . 
Lübnan jandarma kumandanı müte· 
kaid zabitleri davet etmiştir . Jan
darma kadrosunda eksik olan zabit. 
leri bunlar arasından intihap ede· 
cektir . Kadroya fazla mikdarda ih 
tiyat zabiti alacağı da söyleniyor . 1 

Tekaüd maaşının bir misli daha ila · 
ve edilince bu zabitlerden bilfiil 
istifade edilmiş olacaktır . 

* * 
Suriyeden gelen haberlere göre 

Türle ıözü 

Atatürk ve İnönü Türk milletine 
teşekkür ediyor 

Ankara : 29 ( A. A. ) - Hatay davamızın lehimize halledilmesi mü
nasebetile yurdun her tarafından gelen ve vatandaşların yüksek heyecan 
ve 'emiz hislerini bildiren telgraflardan mütehassis olan Atatürk teşek· 
kürlerinin iblağına Anadolu ajansı tavzif etmişlerdir . 

Ankara : 29 ( A. A. ) - Hatay davasının milli arzulara muvafık bir 
şekilde halli dolayısile memleketin her tarafından almakta olduğu tebrik 
telgraflarına teşekkürlerinin bildirilmesini Başvekil ismet lnönü Anadolu 
ajansını tavsit buyurmuşlardır. 

Sovyetler Müddei ı Amerikadaki sey 
• • 

umumısı 

17 kişinin idamını istedi 

Moskova : 29 (Radyo) - Muva
zi merkez davasının ceza ile netice 
lendirilmesi için 60,000 istida veril. 
miştir . 

17 maznunun katillikle, kundak· 
çılıkla ithamına dair olan müddeiu · 
muminin iddianamesi okunmuştur . 

Sovyetler müddeiumumisi suç· 
luların idama mahkum edilmelerini 
istemiştir . 

Aynı zamanda iddia sonunda : 
- Mahkemenizin huzurdnda bu· 

lunan bu katil ve alçakları fazla ya
şatmayınız. sözlerini ilave etmiştir. 

Meşhur harp mu
habiri öldü 

Paris : 29 ( Radyo ) - Fran· 
sanın meşhur harp muhabiri Richar 
Filip 59 yaşında olarak bugün öl· 
müştür . 

Fransız parlamentosu 
milli müdafaa işlerini 

müzakere etti 

lab felaketi 
Nevyork : 29 (Radyo) - Şim

diye kadar tuğyanda 625 kişi öl
müş iki milyon kişi açıkta kalmış· 

tır . 
Zarar ve ziyan 400,000,000 do

ları bulmuştur . 
Bendlerin tamiri için halk hüku 

mete yardım etmektedir . 

Çinde komünistler 

Pekin : 29 (Radyo ) - Miyan· 
ko ayaletinde yeniden komünistlik 
hareketleri baş gösterdiği haber 
alınmıştır . 

Çekoslavakyada Sovyet
lerin karargahları olduğu 

asla yalandır 

Londra : 29 ( Radyo ) - Roy 
terin harp muhabiri bildiriyor : 

Çekoslovakyada Sovyetlerin as
keri ajanları ve tayyare meydanla. 
rile karargahlari bulunduğuna dair 
çıkarılan şayialar katiyen yalandır. 

Hindenburg 

Yeni bir seyahata 
çıkacak 

F elaketzedele-
• • 
rımıze 

sahife : 3 

TÜRKSÖZ"İİ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

, 

Cenup demiryolları 
Soo lira verdi 

Ankara : 29 (Hususi muhabiri
mizin telgrafı) - Adana felaketze· 
deleri için cenup rlemiryolları Türk 
anonim şirketi beş yüz lira vermiş
tir . 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

1 zammedilir . 

Toprak kanunu 

Başbakanlığa verildi 

Ankara : 29 (Hususi muhabiri
mizin telgrafı ) - Toprak kanunu 
projesi sıhhat bakanlığındaki komis· 
yon tarafından bitirilmiş Başbakan
lığa sunulmuştur. 

Anadolu tahvilleri 

Birdenbire yükseldi 

Ankara : 29 (Hususi muhabiri
mizin telgrafı) - Hükumetin Ana
dolu tahvilleri hakkındaki teklif ls
tanbul borsasında ehemmiyetli alım 
satımlara sebeb olmuştur. 35 liralık 
hisseler 38,5 a çıkmıştır. 

Bursada 
Büyük köprünün inşaatı 

sona erdi 
Bursa : 29 ( Hususi ) - Bu;sa 

şosası üzeriııdeki büyük Kasım Paşa 
köprüsünün İnşaatı tamamen ikmal 
edilmiştir. 

2 - lıanlar için idareye müra
caat edilmelidir . 

~-~--~--------.J 

Doğum 

Arkadaşımız Sulh Hakimi A. 
Hadi Okan'ın evvelki gece bir oğlu 
dünyaya gelmiş lir . 

Yavruya uzun ömür, hayırlı İs· 
tikballer diler, ana ve babasını teb · 
rik ederiz . 

------·------
T. H. K. Adana şubesi 
Başkanlığından : 

Kurban Bayramında kesilecek 
kurbanların derileri , şubatın seki· 
zinci pazartesi günü saat 15 de sa· 
tılacaktır . Almak istiyenler müza· 
yede şeraitini anlamak için dellalı 
görsünler ve Kurumumuza uğrasın· 
lar ,7758 30-3-6 

Delbos Pariste 

Paris : 29 ( Radyo ) - Cenev· 
reden gelen Delbos, lngiliz elçisini 
kabul etmiş ve uzun süren bir mü
lakat yapmıştır. 

Adana Borsası Muameleleri 
________ _:_:PAMUK ve KOZA 

CiNSi En az En çok 

Kilo Fiyatı 

Satılan Miktar Paris : 29 ( Radyo ) - Parla. 
mento bu sabah toplanarak milli 1 

müdafaa işleri üzerinde uzun müza. 
kereler yapmıştır. 

k . S. K. S. 
~= ---Berlin : 29 (Radyo) - Jeplin Kapımah pamuk 

hava seferleri bürosu bu sene Hin. ı Piyasa parlağı " -40,50-- -42,50--

Kılo ====o= 

Bir çok mebuslar hava kuvvet. 
!eri hakkında mütalealarda bulun. 
muşlardır. 

Eden Londrada 

Paris : 29 ( Radyo ) - Cenev· 
reden avdet eden Eden Parise mu· 
vasalat etmiş ve şimal istasyonuna 
giderek Londraya hareket etmiştir . 

Londra : 29 ( Radyo ) - Hari· 
ciye nazırı Eden bu akşam Londra -
ya muvasalat etmişşir . 

Suriye il., Lübnan arasında yapıla· 

cak olan mesalihi müştereke müza· 
keratına Suriye heyetinde Cemil 
Merdum riyaset edecektir . 

Lübnan heyetine de Lübnan baş 
ve~iri Hayreddin Ahdep riyaset ede- ı 
cektir . 

Suriyeden gelen haberler Şam. 
da gerekse Helebde Cenevrede İs 
kenderun hakkında yapılan ilk an· 
!aşma havadisi üzerine grev ve te· 
zahurat yapıldığını bildirmektedir . 
Bunun üzerine Suriye hükumeti iti· 
lafın Suriyeyi memnun edecek şe- 1 

kilde neticeleneceği h:ıkkında halka 
bir beyanname neşretmiştir , 

Cenevrede Hatay itilafının son 
aldığı şekil Suriyeye henüz gelme· 
miş olmakla beraber hükumet be· 
yannamesi bunun dt)stane karşıla· 
nacağı ümidini vermektedir .. 

Ekseriyet komşu büyük devletin 
dostluğunun kıymetini takdir etmek. 
tedir . 

denburgu Riyedejeneyro seferine _,P::-i_y:-:a:-s-;-a_t_e_m_iz_i:-=_~.'-._ ---_-_- ı-----: --ı---------1 
1 

iane 1 --·---ı·------~---
gönderecektir . 

Seyahat Mayısın ikinci gününde 
olacaktır . 

Sonbahara kadar daha bir çok 
seferler yapılacaktır . 

Alman-Avusturya 
Milano : 29 ( Radyo ) - Al

manyanın Avusturyaya harp malze 
mesi sattığı derpiş edilmiştir. 

Gazeteler Alman Avusturya 
anlaşmasından büyük memnuniyet 
duymakta ol<iuklarım kaydetmekte· 
dirler. 

Gedikli erbaş mektebi 

iane 2 
-Ekspres 

Klevlant 

Beyaz 
Siyah 

Ekspres --· ı---~....::....T..:.....:::..... __ ,-_______ _ 
~ia~n~ec.:..:::::..... _____ ı 

" 

Yerli "Yemlik,, -----"Tohumluk,, 

:1 U BU B A T 
Buğday Kıbrıs 

,, Yerli --- ------ ı-----

1
1 

,, Mentane ı----------

Arpa ----------
-Fasulya 1

1

;---------

Yu!af --·---1------;----------Dcl'-ıc._e______ 1 

Kuş yemi 1----------
Ankara : 29 ( Radyo ) - Ha- Keten tohumu -----ı-----:--------

len Orta mektep mezunları orduya -Mercimek - --- ------ı·----·ı---------
nefer olarak girmektedir. Bunun için -,S,-u-s·a-m-------• --·---ı------1---------
Gedikli Erbaş mekteplerinin de or· ı---------.L.----:-U~N:----=!:========ı 

Lizbonda 

ta mektep seviyesine çıkarılması ka· ı ?ört yıldız Salih 
r arla ştı rılmı ştır. ;;;;----'--'-...;_.::.::::::._______I 850 - _uç " " 1_800 __ _ 

.!:: ] ı ~ört yıldız Doğruluk 
1
- 850 .o uç ---

c " 1J ,-800 
~ ~ı Simit .a > - -,-,.-- " '.: B. _Dört yıldız C"Umh-u..,.riy-e7t ___ ,___,8""5"'0 ___ _ 

~ 1 Üç " " 800---
. · Simit 1 

" 

73 Seneden beri görülmi
yen müthiş bir fırtına 

Liverpol Telgrafları 
29 I 1 / 1937 

Kambiyo ve Para 
Lizbon : 29 ( Radyo ) - Nor 

veç bandralı Endig vapuru ve daha 
18 küçük vapur batmıştır. 

7 3 Seneden beri t;u kadar şid. 
detli bir fırtına kaydedilmemiştir. 
Rüzgar saniyede 128 metre süratle 
esmektedir. 

Hazır 

Mart vadeli 
Mayıs vadeli 
Hint hazır 
Nevyork 

Santim Penf' 

1 
7 38 
7 15 

1 7 12 

1 5 98 
-12180 

iş Bankasından alınmışbr. 

lirrt ı lw _Rayişmark 
17 - 02 Frank ( Fransız ) 

617 5ô Sterlin ( İngiliz ) 
Dolar ( Amerika ) I 79-,js 
Frank ( İsviçre ) J 
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Cenubun en büyük en 
mütekimil müessesesi 

ÜRKSÖ ZÜ 
I
J Gazete s- ı Türksözü matbaası "Tiirksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecn1ua, tabeder. 

1 K•t J Eserlerinizi Tüık~czü natla2sır. c;a tastırı-
1 

1 ap ı · b. b f · b. ·ıd · · J nız . ternız ır ta ne ıs ır cı ıçır.~e ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

i
l İlin 1ı Reklam bir ticarethant. nin, bir müessesenin 
------- en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne verınız. 

Cild f Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
________ I kitaplarınızı Türksözünün mücellithane · 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır. 

1 T b Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
1 a karneler kağat, zarf' kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksöziinde yapılu. 

i
l Renkli tab 1 Mütenev~i r~n~li .. her türlü .tab işl~rinizi 
________ I ancak Turksozunun Otomatık makınala-
rında yaptırabilirsiniz . 

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

zilat yapmakta_d_ır~·~~~~~~~~~~, 
• 

-----------------------------------------------------------------------------

1 İnşaat yaptıranlara müjde 
Erzin Belediye reisliğin
den: 

30 Kanunusani 1937 
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Kereste fabrikamızda ip üç kuruş , seçme ke
restenin beher p3rçası 360, seçilmeden 350 kuruş
tan yapılıp satılmaktadır . 

Belediyemizin muhasipliği , şim. 
dilik (40) lira maktu ücretle ( 937 
Mali yılında (50) olacağından ) he
sap kitaptan anlar ve memur olmak 1 
evsafını haiz olanlardan istekli varsa 1 

belediyemize müracaat eylemeleri 

BELEDİYE 
Muhasip istiyenlere 

1 
Muzaaf usul ile hesap tuttur

mak istiyenler Türksözü D. P. ru-
muzuna müracaat etsinler. C. :-------- -

İLANLARI 

ilan olunur. 7760 
Fazla alıcılara ayrıca tenzilat yapılır. 

Zayi mühür 
2 3 

Adana Yeni Salcılarda Kurt 

1 
Bundan bir hafta önce Noter T H K A d b · . . • a na şu esı 

likten tasdikli mührümü zayi ettim. b l =-----------------------·--------; Bu mühürle Gülekli bay Hacı Mah- aşkan ığından : 

3 6 7750 Kereste Fabrikası 

Radyo almak istermisiniz ? 

p co 
Adana bayiliği: 

Evrendilek kitabevi 
karşısı. 7706 

Her markayı görüp din 
el<lıkten wıııa ır.ulaıhk 

Ph•ı ıad}O 'U!lU gÖ 
1 CO tiip d:nleyiniz 

Ç .. k .. ;~ f 
un u . f. 

1- 1 k defa Rad)oya ., 
l it l l ı k t cı l b i k C'Ct n 

f hilco f,. imkasıdır . 

2 - 1 36 seııe~ir.de 

,( 00,000 1 a n e r ul) o 

!alıııak rnntile rad)o ~a 
lı • ı ı t koı uı u kazm.ıı ı , tır. 

3 - En biı) iik 28 tmıe 
CI< ıı.< b,J fol riı ası trıafııı 

dan kr hı! edılnıiştir . 

4 - Pu Hne Aııkara 
Halke\İ genel .sekreterliği 

tarafından 12 marka ara. 
sında yaµılan müsabakada 
birinciliği kazanmıştır · 

Osmanlı Bankası 

15 

mul tan başka hiç bir kimseye bor· Bazı fabrikalarda ıslanmış Ko-
cum yoktur. Yenisini kazdıracağım - zalcırdan çıkmış (10,000) kilo mik-
dan eskisinin hükmü olmadığını iJan darında Çiğidimiz vardır. Almak is
e<lerim. Adana Mirzaçelebi ma- 1 tiyenlerin 8 Şubat 937 pazartesi 

hallesinden Mehmet oğlu günü saat 15 de Kurumumuza gel. 
7759 ALİ ' meleri .7757 30-4 

153 .. 
,,,, 

Belediyeye ait üç yatak odası ve bir yemek odası mobilyası Betedi1' 
mezat salonunda takım, takım müzayede ile satılacaktır . 

Satış 4-2-937 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. . 
Mobilyalar Belediye mezat salonunda teşhir edilmektedir . isteklileri' 

muayyen gün ve saatta müzayedeye iştirak etmeleri ve şartnamesini gOI' 
mek istiyenlerin her gün Yazı işleri kalemine müracaatlan ilan clunur . 

28 29- 30- 31 7749 

Belediye kanununun 15 ci maddesinin 58 ci fıkrac;ına göre muhafaı 
ve satılması sıhhi ve blytari şeraite tabi yenilecc=k şeylerin toptan alı 
ve satımının ımuyyen ma"ıall erd e satılması icabeylediğinden 1- Haziraf1 
937 tarihinden itibaren her nevi yemek yağı, taze ve tuzlu balıklar, ıe 
tin yağı, turşu, peynir ve belediye hududu haricinden gelen kuru ve 'I' 
sebze ve m -:yvelerin to?tan sa tı şını :l yalnız belediye halinde yapılması 
rarlaştırıld ığından şimdiye kadar hani ırdı veya sair mahallerde bu gi 
maddele rırı loµtan alım ve satımını -yapan tüccar ve komisyoncuların 
h1mu olmak üzere ilan olunur. 7756 

- -- - ·-··-

t- Pazarlıkla ;ılınacak eşya : 100,000 adet parke taşı ( Taşl rın 11 

reden ç ık::ırılacağı ve teslim şeraiti şartnamesinde yazılıdır ) 

, ! 2 - Parnrlığ ın yapılacağı yer ve tarih : ihale Martın birinci pazart 
1 günü akşamına kadar her hafta pazartesi ve perşenıbe günleri saat 

beşte belediye dairesinde belediye encümeninde yapılacaktır . 
3- Bu işe ait şartname Belediye yazı işleri kalemindedir . isteyenle' 

orada görebilirler ve parasız alabilirler . 
4- Muhammen bedeli : ( 9650 ) liradır. 
5 - Muvakkat teminatı 723,75 liradır .7755 30 - 7 14- 21 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


