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SAHiP ve BAŞMUHARRiRi 

Kuruluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

•• •• Çarşamba 

31 Mart 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı : 3789 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 
5 Kuruş 

Papa - Hitler 
Rejimleri arasında Prensip ihtilafları çıktı 

Roma elçisinin , Papanın nutkunu 
dinlemeğe neden gelmediği anlaşıldı 

Avrupa gazetelerinin verdiği malUmata göre, Vi.ıti~an, Hiılerin pren
siplcrıne kar§ı daha fazla israr ederse, Jlıtler, Popa ıle Alman proteston
ları arasında mcl'rııd olan eski muahedeyi mefsuh ilan edecektir. 

Evvelki gUn Papanın Vatikan 
sarayı balkonunden bir nutuk 
•öyledi6ini ve bu nutku dinleme· 
Ye bUtOn millet sefirlerinin git· 
tiğini ve yalnız Almanyanın Ro
ma sefirinin icabet etmediğini 
ısa bir radyo haberiyle bildir· 
iştik. ltalyan mahafilini çok 

likadar eden bu meselenin ha
ikf cephesi hakk1nda Fransız 
•dyolarının verdigi malOmab 
l•ğıya alıyoruz: 

Paris : 30 (Radyo) - Papa 
nbirinci Pi ileHitlerin arası son 
ünlerde açılmıştır. 

Bunun sebebi martın 14 ünde 
apaııın Alman Katolik papasları

. gönderdiği bir henelge ( anasik
) tir. 

Papa bu mektubunda Alman 

kuna mugayir vecibeler ihdas etti
ğini söylüyor. 

3 - Nihayet Papa devleti bir 
nevi Allah derecesine çıkaran her 
nevi siyasi propagandalara muhale
fet ediyor. 

Fakat buna mukabil Almanların 
cevapları vardır. Onlar da Papalık 
makamıyle evvelce yapılmış olan bir 
muahedenin kıyamete kadar devam 
edemiyeceğ!ni, devletin ve milletin 
ihtiyaçlarıyle mütenasip olarak bu 
muaehedeyi tadil etmek lazımgele
ceğini, bir muahedenin ahkamına bir 
devletin ve bir milletin (intihan) de
recesine kadar riayet olunamıyaca. 
ğım, herşeyden evvel ve her halükar
da Alman milletine sadakat icab 1 
ettiğini söylüyarlar. 

Ankara mektupları 

,r-----~ 
Kont dö Martel i 
Bağdada hareket etti 

Şam: 30 ( Türksö
zü muhabiri bildiri
yor)- Fransanın Su
riye fevkalade komi
seri Bağdada gitmiş
tir. Seyahatinin husu
si mahiyette olduğu 

~ bildirilmektedir • 
• 

Bay Ciyano 

Sekiz Nisanda Ankarayi 
ziraret edecek 

Belgrad :30 (Radyo) -Bay Ciya 
nonun , nisanın sekizinci günü An· 
karada bulunacağı söylenmektedir. 

Bay Ciyano, Türkiye Hariciye 
vekilinin ziyaretini iade edecek ve 
aynı zamanda boğazlar meselesiyle 
Türkiye-ltalya münasebatı hakkında 
müzakerelerde bulunacaktır. 

ükurnctinin Almanyadaki kiliselere 
rbesti vermediğinden şikayet et. 
ck!e ve bu vaziyetin Papalık ma· 
nuyle vaktiyle aktedilmiş bulunan 

onkordato ahkamına· mugayir bu
nduğunu ileriye sürmektedir. 

Enternasyonal kömür sergisi ve kömür yakan 

Papa bilhassa Almanyadalci 
ktepleı le rnatbuetın halinden şi 
yetçidir. 

Bununla beraber Papa mevcut 
an korıkordatoyu fe..,hetmek niye· 
de olmayıp Alman hükumetiyle 
laşma zernini bulmak fikrindedir. 
F cçenlerde Papanın ağır surette 

. sta olduğu sıralarda Almanyadan 
ırtakım .. k k l"k I Yu se rütbeli Kato ı pa· 
~h~n Roınaya g~lmişler, Vatikan 
u ırn ·· 
. O v ın~z~kerelerde bulunmuşlar 

akıt otedenberi Papanın Al 
~nyadaki kiliseler meselesinden 

1 

ıyı kırgınlığı lıafiflemiş zannolu-
yordu H lb k" b d f ·· d · · a u ·ı u e a gon en· 
a~İiklik göstermiştir ki vaziytte 

s r salah eseri yoktur. Alman 
yonal sos ı· h-kA . 1 p 
1 w ya ıst u uınetıy e a-
ıgın nokt . d b. aı nazarları arasında e· 

ıh ır ayrılık devam etmektedir. 
assa p 

,.. k apanın bu defa gönder-
51 rne t 

V up, Hitler Almanyasına 
rşı atik . . . .. . I anın vazıyetını gosternıek 
arıy e mühim bir vesika telakki 
nuyor. 

Bu vesika .. p ·ı H' .. ya gore apa ı e ıt-
reıım · 

ılıklar 1 arasında başlıca prensip 

1 
1 şu noktalardadır: 

tol'k k" :apa, Alman hükumetinin 

1
1 

• ılıselerine tatbık ettiği mu 
e eyı ın 
1 cvcut kontra ahkamının 

olunanı ğ ·ı . .. .. 
r. ıyaca mı ı erıye suru-

2 - p 
1 apa, Almanyada tatbik 
en rc"ıi . h 

mın alk için insanlık hu-

Sovyetlerin 

Beş yıllık plinı 
Moskova : 30 (R d ) Be lik ~ a yo - ş 

planın 1936 yılı tatbikatına 
neşr d'I e . e 1 en raplrda geçen se 
nısbetle oıo 28 fazla . .. ··ı .. ıc ış goru. 

u yazılmıştır. 
Pamuk ziraati ilerlemiştir . De
ollar inşaatında terakki vardır 
n kömürü ve petrol istihsali ar; 
ır. 

Bu sene· ee sanayı· mamulatı kıy
. 103 
. milyar ruble tutmuştur. 

elektrik santra' ve petrol ku· 
rı açılmıştı . 

Türkiye 

Entema~)onal kömür sergisinin kurulduğu seıgi evi biuasınm göriinil§ii 

Ankara : 30 ( Türksözü muha 
birinden ) - Ônümüıdeki ayın 23 
iinde açılacak olan kömür ve köm~r 
yakan vasıtalar enter?asyon~I .sergı· 
sinin hazırlıkları çok ılerlemışhr · 

Sergi evinin yapılmakta olan bü
yük paviyonların inşası bitmiştir.· 
Sergide gösterilecek eşyadan hır 
çoklan gelmiştir . Yeniden bir çok 
tanınmış firmalar iştirak etmek için 
müracaat etmişlerdir . ileri endüst-
ri memleketlerinin bu sahada en gü
zel eserlerinin teşhir edileceği sergi· 
ye bütün vatandaşların girebilmeleri 1 

için nafia vekaleti , tenzilatlı şimen· 
difer tarif esi tatbik edecektir . 

Kömür sergimizin mayasını bir 
teklif işi teşkil ediyor . Serginin her 
köşesi alımlıdır . Mesela bir pavi: 
yoncuk ki ' içinde linyitle işleyen bır 
lokomotif ' diğer köşesinde hava de
rect'sine göre yanıp sönen bir soba 
vardır. 

1 irincisi endüstrinin bir zaferi , 
ikincisi sılıhatın temel taşıdır . 

Onur salonu 

Büyük kapıdan sonra gireceğiniz 
geniş salonun şeref salonu ,, olduğu· 
eu ilk bakışta anlıyacaksınız : çün· 
kü karşınızda Türk milletinin ve Türk 
tarihinin şeref ve varlık 'sembolfr 
olan mılli şef Atatürkün güzel bir 

heykeli vardır .. Yüksekte duran hey· 
kelin albnda genç bir Türk kızı ve 
erkeği 1 ürk dünyası adına büyük 
Öndere minnet ve şükran çelenkleri 
uzatmaktadırlar . 

Bu salonun duvarlarında sergiye 
iştirak eden dost devletlerin arma
ları var . Kömür sergisini hazırliyan
lar . bu endüstri işinde bile proto · 
kolu unutmamışlar : milletlerin arma· 
lan alfabe sırasiyle ve protokola uy
gun olarak hazırlanmış . Daha bu 
salondan itibaren anlıyoruz ki bu 
sergide her şey düşünülerek ve öze· 
nilerek yapılmıştır . 

Eti mangalının aleti : 

Bu salonun en büyük hususiyet
lerinden biri olan Eti mangalı dört 
güçlü kuvvetli madencinin omuzuna 
yerleştirilmişti . Kömürden yirminci 
ası~ medeniyetini kuran bugünkü 
insanları kıskandıracak kadar bir 
medeniyetin sahipleri cedlerimiz Eti
lerin ilk maden kömürünü içinde 
yaktıkları bu mangal sergiye gele
ceklere, genç Cumhuriyetin kömüre 
verdiği değeri ve kömür davamızın 
manasını anlatacaktır . Biz , en çok 
kömür kullanmaya hak kazanmış bir 
milletiz. 

Çünkü topraklarımızın altı kömür 
- Gerisi iıçuncü sahifede - ' 

Asi orduda ilıti/Qf 

Kumandanlar arasında müdhiş bir 
çekememezlik hareketi baş gösterdi 

------·------
·~ Hükumet kuvvetleri yeni mevziler işgal ettiler 
Ma.lrid: 30 (Radyo) - Madrid 

ve Govadajalara cephelerinde şa. 
yam kayd bir hadise olmamıştır. 

Londra: 30 (Radyo)- lngilte 
re, giriştiği taahhütlere riayet ede-

Hindistan 
IMecusilerile Müslü

manları arasında 
çarpışmalar 

Gandinin beyanatı 

Bay Gandi 

Bombay: 30 (Radyo) - Bom 
bay ayaletinde Mecusilerle Müslü
manlar arasında kanlı müsademeler 
olmuştur. 

Bu arbedeleri ayırmak isteyen 
zabıta kuvvetleri de taşa tutulmuş· 
tur. Bu müsademelerde sekiz kişi 
ölmüş yirmi kişi yaralanmiştır. 

Hindistanda Müslümanlar öte 
denberi ayrı bir hükumet kurmak 
arıusiyL çalışmaktadırlar. Bunlar 
büyük bir teşekküle dayanmaktadır· 
lar. 

Gandi Hindistanda ki hükumet 
buhranl rı hakkında Deyli Herald 
muhabirine! uzun boylu beyanatta 
bulunmuş ve lngilterenin vaziyeti 
halletmek mecburiyetinde olduğunu 
bildirmiştir. 

cek ve asla gönüllü göndermiyecek. 
tir. 

Madrid: 30 (Radyo) - Milis 
ordusundan haber verildiğine göre; 
Kalabanka kasabası tamamen hü
kiimetçilerin idaresine geçmiştir. 

Bayon: 30 (Radyo ) - Jspan
yol asileri 2 balıkçı gemisini batır
mışlardır. 

Asiler Morras Borteno dogru 
Obüs ateşi yapmışlardır. 

Madrid: 30 (Radyo) - Asi ku
mandanlar arasında, son bozgundan 
dolayı bir ihtilaf başlamıştır. Fran. 
ko ile arkadaşları arasında dehşetli 
kıskançlıklar Vjlrdır. Bütün kuman. 
danlar birbirinden korkmakta ve 
taraftar toplamaktadırlar. 

Londra: 30 ( Radyo ) - Deyli 
Herald gazetesi, asiler cephesi ar
kasında bir takım kargaşalıklar çık
tığını ve tam bir emniyetsizlik ha 
kim olduğunu çok emin bir kaynağa 
atfen yazmaktadır. 

Londra : l O (Radyo) - lspan· 
yada dahili harp bütün şiddetiyle 
devam etmektedir. 

Kortba mmtakasmda hükumet
cilerin iddia ettiği ~ Blodko hü
kumeti tekzip etmektedir· 

Salamankada bir çarpışmada 
hükumet kuvvetlerinden 86 maktul 
düşmüştür. 

Madrid Cenubu garbi cephesin
de birçok hükumet askeri teslim ol
duğunu ihtilalcılar iddia ediyor. 

Madridin Şimal garbisinde ise 

Amerikadaki facia 
münasebetiyle 

Atatürkle Ruzvelt 
arasında telgraflar 

Ankara : 30 ( Radyo ) - Ge
çenlerde Tylers mektebinde vuku 
bulan ihtilaf münasebetiyle Reisi 
Cümhur Atatürk ile Amerika Reisi 
Cumhuru arasında taziye ve teşek · 
kür telgrafları taati edilmiştir . 

hukumet askerinin birtakım ihtililcı 
mevzilerini elde ettiği iddia ediliyor. 

Hükumet tayyareleri ihtilalcrla
nn elinde olan Fiyorka, Mayort ada· 
larına bomba atmıştır. 

lhtilalcılar arasında ihtilal çıkar
mağa çalışıyorlar. 

Bir çarpışmada bir~ok ltalyan 
askeri maktul düşmüştür. 

lhtilalcıların erkanıharp heyeti 
ara5ında hükumetçilerin tayyare 
bombardmanından isabetler olmuş· 
tur. 

Şehirlerdeki hastahaneler yarala 
dolmuştur. lngiliz papaslarından bir 
heyet hükumet arazisinde dini tah-

- Gerisi ikinci sahifede -

~------··---------
Bay Antonesko 

Bugün Belgrada gidiyor 

Belgrad : 30 (Radyo) - Otuz 
bir Mart küçük antand konseyi top
lantısında bulunmak üzre bay Anto
ne~ko yarın (bugün) Belgrada gele· 
ccktir. 

Bükres: 30 (A. A.) - Roman
ya Hariciye Nazırı 31 martta top
lanacak küçük antant konseyinde 
bulunmak üzere Belgrada gidecek· 
tir. 

Bükreşte siyasi mahafilde Yu
koslav - ltalya muahedesinin küçük 
antant devlet reislerinin toplanbsın· 
ndan ve Çekoslovakya muahe· 
desinin küüük antant reislerinin top· 
Jantısıııdan ve Çekoslovak Reiscum 
hurunun Belgradı ıiyaretinden evvel 
üç Har!ciye Nazırı arasında bir mü· 
lakatı zaruri kıldığı sövlenmektedir. 

Dürzüler 
Bir vali istiyorlar mış 

Şam : 30 ( Türksözü muhabiri 
bildiriyor ) - Dürzüler Kendile -
rine vali olarak bir Dürzünün tayi . 
nini istemektedirler . 

Delhi: 30 ( Radyo ) - Hindis- 1-------- ---------------
tanın şimalı garbi hududunda kabail 
ile lngiliz kuvveti arasında bir mü 
sademe olmuştur . Bu müsademede 
2 lngiliz zabıtı ve 16 lngiliz neferi 
maktiil düşmüştür . Bir çok yaralı 
da vardır .: 

Kabail arasında maktul ve mcc 
ruh çok ise de sayısı belli değildir . 

Musademc akşama kadar devam 
etmiş ve akşam üstü mı.if reze mev
kiine ;ekilmiştir . 

Filistinde 

Araplar seyyahları 
camilere sokmuyor 

Kudüs : 30 ( A. A. ) -Fransız 
gemilerinin Arap limanı olan Yafa. 
ya uğramayıp da muhtelit bir liman 
olan Hayf aya uğramalarını protesto 
maksadile camilerin Fransız sayah
lanna karşı kapatıldığı Kudüsten 
bildirilrrıektedir . 

Avrupada 

Gergin olan politik vaziyet normal 
haline döndü 
~~~---.~---------~ 

Paris: 30 (Hususi) - Orta Av
rupadaki siyasi gerginliğin korkulu 
safhasını teşrih eden Ekselsiyor 
şunları yazıyor: 

Paskalya yortusu Avrupada bü· 
yük lıir gevşeklik doğurmuştur. 
.. l u ge.vşeklik Avrupa meselele. 
rının l epsı hakkında aralarında tam 

bir görüş birliği olduğunu bildiren 

Fransa ve lngiltere dış bakanlıkları 
tarafından da teyid edilmektedir. 
Fransa ile lngiltere ispanya harbini 
bir sulhla neticelendiı mek üzere 

tam bir anlaşma ile gayretler sarf 
etmeğe devam etmektedirler. 

~~d:s~~=--~~"""="""=~===~~~~~~~~!!!l!!!m~-

Son dakika 
Japon imparatorunun lngiliz Kralına hediyesi 

Tokyo : .30 (Radyo) - Japon imparatoru Büyuk Britanya KraJı altıncı 
Jorja Japonyahın en bü,,-uk nişan olan ( inci ) ni .. an nı hediye etmiıtlr. 



Sahife 2 

ERKEKLER 
Sır saklama 
duygusunu 

KADINLAR 

Aşılamışlar 

Kadınların en ziyade ketum dav 
randıkları bahis kendi yaşlandı~. 
Yirmi beşe gelinceye kadar ve 
otuz beşi geçtikten sonra yaş
larını kat'iyen söylemek istemez
ler . 

Kadınlar, daima sır saklamışlar 
dır. Havva'yı ele alınız; Ademi al· 
datmıştır. Fakat yılanın bilgi ağa· 
cını nasıl olup da bulduğuna dair 
söylediği hikayeyi foşetmemiştir. 

Kadınlık tecessüsile bu hikaye· 
yi tamamile öğrenmiş olduğuna şüp
he yektu . 

Geçen sene Londrada Başvekil 
Baldvin, kadınlar vasıtasile hiç bir 
sırrın etrafa sızdığı.ıı bilmediğini, hal
buki erkekle~in ağzından bir çok giz 
li haberlerin yayılmış olduğunu söy
lemişti. 

Gazeteler, meselenin her iki ta
rafını da ispat etmeğe uğraşıyor

lar . 
Amerika Cümhur Reisinin yük

sek mahkeme hakkındaki karan or
ta ya çıkınca millttin çoğunluğunu 

hayrete düşürmüştür. 
Halbuki böyle bir kararın formü· 

le edildiğini haftalarca, hatta aylar
ca önce B. Ruzvelt'in hususi katibi 
olan bir kadın , Bayan Marguerite 
Le Hand biliyordu. 

Nevyorktaki kadın form cemi· 
yeti , geçen ay yaptı&ı toplantıda 
kadınların sır saklıyabileceğini bir 
defa daha göstermiştir. 

Nevyork şehir meclisinin biricik 
kadın azası olan Jane Todd, hir çok 
gizli cel;c1erde hazır bulunmuş, fa· 
kat bunlardan hiç biri dışarıya sız· 
mamıştır. 

Geçenlerde bir gizli celsenin 
etrafa duyulunca Albany'de çıkan 
bir gazete bunu biiyük harflerle yaz· 
mış ve bir muharririni bu biricik ka· 
dm azaya gönderip şu suali sormuş
tur : 

- Bu haber nasıl çıktı ? 
Kadın da şu cevabı vermiştir: 
- Erkek azalardan birisi söylr-

miş olacak ; ben kimseye bir şey 
söylemediğimi iyice biliyorum. 

Bir kadın daha vardır ki gizli 
meclislerde porselen kadar çetin ve 
çivi kadar serttir. 

Bu da Raymold Moley'in lıusus: 
Jedel'dir . Bayan Jedel ufak yapılı, 
dolgun dudaklı, güzel renkli vı: ela 
gözlü bir kadındır. Çalışırken göz· 
leri daha küçülür. 

Daha genç yaşında iken PMfe· 
sör Moley adıııda çalışmak üzere 
Barnard'a gitmişti. Profesör, bunun 
anlayışta, sezişteki kudretini hafıza· 
sının sağlamlığını görmüş, onun mek
tep arkadaşlanndan farklı olduğunu 
anlamıştı. Daha mektepte talebe 
iken bu kıza ehemmiyetli bir tahki· 
kat işi ' havale edilmiş, o da bunu 
muvaffakiyetle başarmıştı. Bu kadın 
çok güzel söz söyler ; hatta bazı 

bazı profesör için nutuklar hazırlar 
ve profesör, çok defo, bunları düzelt
meye lüzum görmeden söyler. 

Bu kadın gördüğü en mühim İş
lerden birisi 1933 senesinde ekono· 
mi konferansındadır. Hent.iz } irmi 
iki yaşında olduğu halde bir çok mü
him dosyalar o zaman kendisine tev. 
di edilmişti. 

Bu hususta bir çok ehemmiyet
li ve gizli meseleleri bildiği halde 
hiç birisi ağzından kaçmamıştır. Her 
türlü insanlarla görüştüğü, temnsa 
geldiği halde bildiklerini söylemek 
ten uzak kalmıştır. General Hugh 
S. Joh~nson'un sağ kolu mesabcsin 
de bulunan Frances M. Robinson İS· 
mindeki kadın diyor ki : 

- Hepimiz biliyoruz ki Trova· 
nın Beleninden, Seba meJikesinden, 
Kleopatradan, Katerinden kraliçe 
Viktoryadan beri birçok kadınlar 1 
m!lle!lcrin mukadderatını tayin et-~ J 
mek hususunda btiyük vazifeler gör-

müşleıdir. Bu kadın senede 6000 
dolar maaş alır. 

Bu kadın, bir kaç sene evvel bir 
takım pröfesörlerle birlikte mühim 
bir iş için Vaşiogtona gitmiş son
ra Nra hareketi başlayınca general 
Johnşonla birlikte çalışmağa baş· 
lamıştırl 

General, bu kadına kendisinin 
menajeri ismini verir ve bir takım, 

konferanslarda general bir takım 

isimleri ve rakamlan unutacak olur
sa bu kadın, kendisine bunlan der· 
hal fısıldar. Bu kadının bu kayretle
ri Nra hareketlerinin inkişafında 
büyük bir rol oynamıştır. 

Le Handde sır saklamak husu· 
sundn ileri gelen kadınlardan birisi· 
dir. Bu kadın Bay Franklin Ruzvelt 
ile ta 1920 senesinde cümhur reisi 
muavinliği için mücad leye giriştiği 
zamandan beri beraber ça'ışmak· 

tadır. 

Saçlarına ak düşmüş olan bu 
kadın reisin bütlin mektuplarını alır, 
açar onun namına verilecek rande
vulan verir, boşuna vakit geçirecek 
ziyaretçileri atlatır. Bu kadın, bu 
işte ailenin bir ferdi gibidir ve sır 

saklamak hususunda şu garib ata 
sözünü kendisine örnek tutmuştur. 

"Sır sizin kanınızdır; eğer fazla dı 
şarıya sızmasına müsaade edecek 
olursanız ölürsünüz,, 

Anne Lesser, kendisinin bir te. 
sadüf neticesi olarak gizli servis de 
çalışmak iktidar ve istidadında bu· 
lunduğunu keşfettiği zaman ancak 
on yedi yaşında idi. Bu ~adın mad 
ıııazcl doktor ve sarı şeytan casusu 
diye şöhret kazanmış ve kendisin~ 
den birçok milletler korkmuşlardı. 

Bu kadın, büyük harpte Alman 
casus teşkilatı namına Fransada, 
Belçikada ve lngilterede çalışmıştı. 
Bu kadın, erkeklere sırrın nasıl sak
landığını öğretmiş, unutanlara da 
unutmalarının cezasını vermiştir. 

Bir defa bir asker takdirini ka
zanmış ve kadın, bunun hizmetine 
almıştı. Fakat bir defa casusların. 
dan birisini aldatan bu adamı yazı· 
hanesine çağırmış ve çekmesinden 
bir tabanca çıkararak onu vurmuş, 

öldürmüştü. 
Bir başkası da Mata Haridir, Bu 

kadın da bildiği sırları faş etmek· 
tense gülümseyerek kendisini kur
şuna dizecek kıtanın karşısına çık

mağı tercih etmişti. Hatta vurulma
dan evvel, kendisini vuracak olan
lara parmakları ile bir buse gön· 
derdiği de söylenir. 

Bugünkü sulh Amerikasmda da 
bütün hali, tavrı ile kollejdcn yerıi 
çıkn.ış bir kızı andıran Bayan Do
rothy U. Smith Nevyork Müddei 
umumi nıuavinidir, ve gayet mühim 
hadiselerin tahkik ve tetkiki ile uğ· 
raşır. Kendisinin hukuk bilgileri çok 
yerinde olduğu gibi gösterdiği faa. 
lıyetlerle iJimad da uyandırmıştır. 

Mühim kadınlar arasında hasta 
bak,cılar kolordusu şefi binbaşı Bu
lia C. Stimşon'u da söylemek lazım· 
dır. Ekseriya oniforma ile gezer ve 
kendisine binbaşılık pek yaraşır. 

Bu binbaşı Stimson, büyük harp
ta F ransadaki İngiliz ve Amerikan 
ordularında ,çalışan 22,000 kişilik 
hasta bakıcı teşkilatını idare etmiş 
ve burada yirmi beş yıl kalmıştır. 

Kadınlar arasında her türlü şu· 
belerde temayüz edenler görülüyor. 
Bunlar zaman zaman, erkekleri ge
ride bırakmaktadırlar. 

Kadınların en fazla kettin dav
ranpıklaı ı bahiş de kendi yaşları 
bahsidir. Amt-;ika istatistik bürosu 
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İskana müsaid 
yerler soruldu 

Sıhhiye vekaletinin bir 
tamimi 

Sıhhiye vekaleti vilayete bir ta
mim göndererek iskana müsaid yer· 
]er olup olmadığını , varsa ne ev· 
safta ve ne gibi mahsul verecek ka· 
biliyette toprak bulunduğunu sor
muştur . 

Vilayetlerden alakadar daireler 
bu hususta yaptıkları tedkikatın ne· 

Vilayet encümeni 

Vilayet encümeni dün öğleden 
sonra vali Bay Tevfik Hadi Baysa 
im riyaseti altında toplanmış ve 
idari bir çok kararlar almıştır. 

Çif çilerimiz 
Yağmur gözlemektedir 

Bulunduğumuz şu mevsimde ha· 
vaların kurak gitmesi çifçilerimizi 
oldukça telaşa düşürmektedir. Çif
çimiz dört gözle yağmur beklemek 
tedir. 

ti:esini bir rap~r halinde vekalete 1 Tüccarlarımızdan 
gondereceklcrdır . I 

Liselerde 

Tahriri imtihanlar yarın 
son buluyor 

Şehrimiz liselerinde tahriri imti
hanlar 1 Nisanda ( yarın ) son bul· 
muş olacaktır . 

Yoklama neticeleri 10 gün son· 
ra belli olacaktır . 

Yol paralarını 
ödemiyenler 

937 mali yılı içinde yol parası 

6 lira olarak ve haziran, teşrinev· 
velde olmak üzere iki taksitte alın
ması tesbit edilmiştir. 

936 yol vergisinden ~orcu ol <ın· 
!ardan tahsilat yapılıp yapılmadığı 

nisanın 15 ine kadar kontrol edile· 
cektir. Diğer taraf tan geçen yıl mü
kellefiyetini bedenen ödeyecekler de 
nisanda çalıştırılacaklardır. 

Milli tahviller 

Maliye vekaleti; milli tahville. 
rin taksitle satılmasında bir mahzur 
görmemektedir. 

Dünkü hava 

Dün, şehrimizde hava bulutlu 
ve güneşli geçmiştir. 

Hafıf bir rüzgar bütün gün ve 
gece devam etmiştir. 

Dün en çok hararet santigrad 
23,6 derece idi. 

İlkbahar at 
kuşuları 

İki hafta sürecek 

16 Mayısta şehrimizde ilkbahar 
at koşularına başlanacağını yazmış· 

tık . 
Aldığımız malumata göre ; at 

koşu'arı bu yılda iki hafta olacak ve 
aynı geçen yılki program dahilinde 
yapılacaktır. 

direktörü "'· L. Austin bu hususta 
diyor ki: 

- Bu böyle olmuştur; zannınca 
daima da böyle olacaktır. Ekseriya 
kadınlar, yirmi beşe gelinceye kar:lar 
ve otuz beşi geçtikten sonra yaşla· 
rını söylemek istemezler. Eğer on
lara yaşlarını söyletmek isterseniz, 
şöyle yapınız: 

Onlara sizin tabmin ettiğiniz 

1 Samsun dördüncü yerli 
mallar sergisine iştirak 

edecekler 

19 Mayısta Samsunda açılacak 
olan Samsun dördüncü yerli mallar 
sergisine iştirak etmek arzusunda 
bulunan tüccarlarımızın derhal şeh
rimiz Ticaret Odasına müracaat ede
rek malumat almaları laıımdır. 

On günde 

Şehirde kaç kişi evlendi 

Martın onbeşinden itibaren be
lediye evlenme dairesinde 15 gün 
zarfında 20 çift evlenmiştir. 

Geçen senenin aynı ayına göre; 
bu yıl evlenme nisbeti daha memnu
nivet verici rakamlar göstermekte· 
dir. 

Yeni postahane 

Tamirat bitmek üzere 

Şehrimiz posta ve telgraf idare· 
sinin taşınacağı yeni posla telgraf 
binasının trmiratı bu hafla içinde 
bitmek üzeredir. 

Nisan sonuna kadar, posta te
lgraf teşkilatı bu binaya taşınmış 
olacakbr. 

Bira imalatı 
İnhisarlar tarafından 

yapılacak 

Bira imalatının şimdiye kadar 
Bomonti şirketine verilmiş olduğu 
malumdur. 

lnhisrrlar idaresinin önümüzdeki 
seneden itibaren bira imalatı için 
tetkikler yapılmaktadır. 

Memleket hastanesi 
tamir ediliyor 

Seylap esnasmda bir çok yerle
ri harap olan Meınl.!ket hastahane
sinin tamiri işine başlanmıştır. 

Enstitüde 

Bazı tadilat yapılacak 

Şehrimiz kız sanat enstitüsü bi· 
nasında çmnar,ırhane, yemek atö!ye
lerile daha bazı ihtiyaçlar için tadi
lat yoıpılacaktır. 

Kurüköprü yolu bu 
hafta bitiyor 

yaştan beş yaş daha büyük gibi gö Yeni Camiden Kuru köprüye ka 
ründükleı ini söyleyiniz, Bunun üze- ~ dar olan yolun kaldırımlarının ta· 
rine onlar, ekseriya .hitkiki ~·aş~arını miri bu hafta içinde bitmiş ol&cak. 
:Jğızlarından kaçırırlar, tır. 

Talebelerin 

Ders saatlerinde Halk
evine gitmeleri menedildi 

Birçok talebelerin ders saatleri 
esnasında mektebe gi tmiyerek Halk. 
evi Okuma odasında meşgul olduk
larını yazmıştık. 

Gerek Kültür direktörlüğü ve 
gerekse Halkevi bu hususta lazım 
gelen tedbirleri almıştır. 

Talebe ders zamanlarında Halk 
evinde meşgul olamıyacaktır. 

Gelenler - Gidenler 

Adliye müfettişlerinden bay Rem· 
zi Samsundan şehrimize gelmiş ve 
buradan Diyarbekire geçmiştir. 

"' 
Baytar umum müfettişi bay Adil 

lstanbuldan şehrimize gelmiş ve ay 
nı günde Diyarbekire geçmiştir. 

* 
Gümrük ve inhisarlar müfettişi 

bay Fettah dün şehrimizden Fevzi 
paşaya geçmiştir. 

Adliyede: 

Katiplik imtihanları 

Suvari miibaşiri tahsisatı ile ad·. 
liye Başmüfettişlik katipliğinde ça
lışmak üzere müracaat eden talipler 
arasında dün adliye enciimeninde 
bir imtihan yapılmıştır. 

imtihan evrakının tetkikinden son 
ra kazanan1ar bildirilecektir. 

24 Saat içinde 

(E'ilistinde bir fngiliz l~ 
U- otomobil ile bir yo 

çerken fakir bir Ar~P 
- Beni llitf en otomobili0;;J' 

hasta valideme ilaç yetişti 
ricasında bulunmuştur . 

fngiliz bu ricayı kabul e 
Arabı yanın 1 almıştır · bı 

Biraz sonra bir şehir za. 
.. tli 

mum, otomobili fazla sura 
ketinden dolayı durdurmuş ' 
nin numarasını ve lngiliıin 8 

ceza defterine kaydetmi.ştir k~ 
Arap otomobilden ıoer 

lize : ek 
- Lütfünüze çok teŞ 

. B .. b . le bir rım . en esas ıtı arıy t 

. . s· k b. hizıtıe cıyım . ıze ·arşı ır 

mak istedim . Buyurunuı d. 
•• 1 

memurunun not defterını · 
aşırdığı ceza defterini lorda 
tir . 

.. aıJ En garip bir ınus 

Amerikada Filadelfiyad~ 
I3 ıtJU 

sabaka yapılmıştır . ~ . ak 
ya sade evli kadınlar ıştır d• 
tir . Müsabakanın mevzuu ,. 
keğin cebini karıştırmak ve 
vesikası " bulmaktır . P 

k ce En çabuk ve en ço .k,-
yarak en fazla hiyanet vesı 
edene birincilik mükafatı ,,e 

tir . . ol 
Bu müsabakaya dahıl 

çoktur . Brıka1:m ne kadar 
vesikası cinsi latifin ellerine 
tir? 

. bit Bir doktorun yenı 
,_. kf 

Nevyorkta maruf uır 
lunan doktor A. Soreo ' J1l 

operatördür . Bu doktor' 
nı ameliyat edeceği zanıa"ıet 
ıucu veya bayıltıcı maddeof 
mamaktadır. Sadece sarh.t 

Şehrimizde; geçen24 saat içinde yat olan insan acı hissetlll' 
1 

en güçük bir zabıta vukuatı bile ol- Doktor Soreo , Porto. ş 
mamıştır. 

Kaymakamlar arasında 

Kaymakamlar arasında geniş 

mikyasta tayin ve tahviller yapan 
bir kararname hazırlanmıştır. 

Balkan ve küçük antand 
devletleri arasında 

·çıo 
sarhoşluğunun ameliyat 1 

11 
vafık olduğuna emin bulı.ıO 

Oburluk nu01ıı11~ 
Londrada geçen hafta 3 

dan mürekkep bir heyet ' 
da hususi bir ziyafet verf11 
Bu adamhırın hepsinin de 
halleri yerinde olduğund:l 
fettc ne kadar nefis yeırı. 

·ıdır. 
ğuna şüphe caiz değı. 
hemen haber verelim kı r 
hepsi de herkes tarafınd~ıı 

İnönÜnÜn İştirakile şeylerden değildir. Buo ~ııı 
J • k k ·ı . . . jÔeSI açını ·arı erımızın m 

Bir toplantı yapılacağı ha
beri Ati nede doğru 

bulunınuyor 

racc.ğını bildiğimiz halde ı,; 
11 Sümüklü böcek çor ı 

laması.• kurbağa dolm851ıdrf 
cuğu , karınca plavı • çt 

51 
D 

nısı ve kangoro kızartma 
Atina : 30 [ Türksözü muhabirin· 

den] - Balkan ve Küçük Anlat Aşçılığa dair bir kül 
hükumetleri daimi konseylerinin 
Çekoslovakya Cumhurrei"i Ben ş'in 
Türkiye Başvekili ismet lnönünü ve 
l ummistan Başvekili Metaksasın 
iştirakleri ile müşterek bir içtima 
yapmaları muhtemel bulundğu hakkın-
da yabancı gazetelerde görülen ha. , _______ ...,._ 

vadisler Yunanistan Harioiye Vekfıle . Madrid cephe.sindell b• 
ti salahiyettar malıfıllt!rince doğru etmektedir Hükihnetçilt~ 
telakki edilmemekte.dir. ziler almışlardır. Hük~ 

Asi orduda ihtilaf 

- Birinci sahifeden ar tan 

kikat yapmak için ispanyaya gidi}or. 
lspanya}a bir propaganda :çin 

girmek istiyenler geri çevrilmekte
dir. 

~ _ Lonçlra: 30 (A. A.} -. Royter 
bildiriyor: 

ı. · ıs f ıloru da Adalaı da"'ı 
kıtlalan ta} yara uıeydaP• 
istasyonunu bombardııı~1 

Portekiz üniversitesı .. 
nin F ranko ordnsuna g 1' 
bise, ilaç ve y:yecek ta~ıf t 
yon L!zbondan hareket e 

lngiltere hükumeti ~ 
sesine mensup bir kaç 
metçiler elinde bulunaf1 
daki dini şera~i .tetkık 
yaya gitmelerine musa 
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Tosun 
fES) ir kış güniiydü. Sanki ba. 
lg) harda bol çiçek aç~ış bır 

ağaçtı gök. Beyaz çıçekJe. 
rini durmadan caddelere serpiyordu. 
Kahvenin içini kaplayan bıçakla ~e· 
silecek kadar kovu ve bunaltıcı bır 
sigara dumanı c~mlara çarptıkça ge· 

nişliyor ve artıyordu. 
Her iki tarafıkızarmış saç so· 

ba etrafındaki peykeler de bağdaş 
çömelmiş ihtiyarlar ve ayakta duran 
gençler derin bir münakaşaya dal· 
mı~lardı. Beri yanda tavla ve iskanı 
bil oynayanlar da kulak kabartıyor 
münakaşayı dini bir vecdle dinliyor 

!ardı, Yalnız arasıra ihtiyar kahve· 
cinin gür sesi yükselidordu : 

- Çad birrrr 1 sağdan ver 1 

- Şekerli birrr 1 okka'ı ol· 
sun! 

Perde perde yükselerek sonra 
birdenbire sönen bu seslere yine 
Hacı Durmuşun çatlak sesi hakim 
oluyordu . 

- Ben beş altun koyanın. Kel 
Musa Tosunu bedava beslemiyor. 
Tam iki buçuk saat güreşe dayana
bilir. 

- Hacı dayı hamamcının yıl· 
mazı da ya' ana atılacak şey değil· 
dir. 

Hacı Durmuş sakalını sıvazlıya· 
rak: 

B.,n bu sakalı değirmende 
~ğartmadım oğul . Yarım saat kaldı. 
eş lirasına acımayan meydana ge 

lir , 

• Pencerenin yanında iskambil ka· 
gıdı oynayan bir genç : 

- Eniştemin tarafından ben beş 
lira k d d' oyuyorum işte . e ı · 

. Bütün başlar hayretle sesin gel· 
dıği tarafa çevrildi , Bıyıkları heoıüz 
teri J 'd' emeğe başlamış bir delikan ı ı 1 

bu · Elindeki iskambil kağıtlarını 
~rs olarak masa üzerine fırlattı · 
B 0 Ynundan örme ,bir kese çıkardı. 
deş. ~an lirayı Hacı Durmuşun önün
k ekı tahta masa üzerine bıraktı. Her
k es Yeni yetişen bu mirasyedi deli· 
anlıya hayretle bakıyordu. Hiç Ha· 

cı Dur 1 d muş a şaka olur muy u. 

Kaymakam bile onu ~görünce 
ayağa kalkıyor yer göstererek sa· 
yıyorc!u K b• b' . 'k • ·ına · asa anın ırıcı aga> 
~e~dan okumak akıl karı değildi. 

_a at gençlik, cahillik insana her şe 
yı yaptırırdı 

Genç deİikanlı tekrar masasına 
oturmuş k d 1 . ar adaşlarile oyuna a · 
aııştı : 

_H
1 
acı Durmuş önünde duran sa· 

ı çı r 
1 • •talara baktıkça hırsından sa· 

a ı tıtt' d 
K 

•yor, dişlerini gıcır atıyor· 
u ' ahveciye se.,Jendi . 

. -- Ali a] şu paraları . Allah taf 
ıratınıı af . ld' 

~--. I . . etsın , Bu yaşa ge ım 
e elı ılk d f . 

1 
e a kumar oynuyorum · 

ın e beni Burmalı cami önünde ya· 
rn saat so .. E" h nra gurrş var. ger a· 
aınçının yılmazı kazanırsa benim 
salııma <>nun kain biraderine beş 

ra verirs· K ı· ın · a ybederse ben ge >n· 

ye ~adar kimseye on para ver· 
emı . 

- Can. baş üstüne . 
Bir I"h d . _a . za ? koca kahveyi cerıa-
evı gıbı derin bir sükut kapladı. 

ek t"k 
u tavla pullarının sesinden 

"şka ?ir çıtırtı '>lmııyordu. Bütün 
şterıler büyu"k g" · d" .. .. D . ureşı ~şunu yor· 
· akıkalar birer saat gibi uzu· 
' herkes sabırsızlanıyordu. Niha 
~Hacı Durmuş yerinden fı !adı. 

a ıt gelmişti. Bütün kahve halkı 
~sıı:dan dışarı çıktı. Cadde pati-
ortulerle süslenmiş bir minder 
i beyaz ve temizdi . ince ve su· 
bir kar serpintisi başlamıştı. Bur. 
1 • " 
'1 carııı oniindeki meydanlık dah'l 
elden gelenlerle dolmuştu. Bu 

Tl!rk ıôzll Sahife : ~ 

toplananlar küma küme ayrılarak 
hararetli hararetli konuşuyoılardı. 

Enternasyonal kömür ser 
gisi ve kömür yakan 

Türkiye 
Asri sinemada 

27 Mart cumartesi akşamı 

Sabriye T okses ve arkadaşları topluluğu 
Bir ses fısıldadı: 
- işte Tosun geliyor! 
Başlar bü•ıülenmiş gibi birden 

sağa çevrildi. Cami şadıravanının 
yarattığı küçük arık boyunca Kel 
musa ahbablariyle mağrur bir eda 
ile konuşarak geliyordu. Biraz öte· 
de on yaşında temiz giyinmiş bir 
çocuğun önünde beş dişi ve bir er 
kekten ibaret altı kaz vardı. Öndeki 
erkeğin adı Tosundu. Biraz sonra 
diğer köşeden hamamcı ve kazları 
göründü. Yılmaz en önde köğsünü 
gere gere sahibinden daha mağrur 
bir yürüyüşle geliyordu: Boynundaki 
iki sıra eski Mahmudiye altır.ı ve or. 
tada büyük mavi bir boncuk bakış
ları üzerine çekiyordu. 

Bunu gören Hacı Durmuş dos· 
tu Kel Mu5aya baktı o da dişlerini 
gıcırdatarak yere baktı. Hamamcı 
Yılmazı kucağına alarak altunları 
boynundan çıkardı 

- Haydi arslanım diyerek orta
ya salıverdi. Diğer taraftan Tosun da 
sallana sallana boy göstermişti. 
Hemen göğüs göğüse geldiler. Biri· 
birlerinin boyunlarından yakalama· 
ğa ısırmağa ve kanadlarile altına 
ezip çiğnemeğe başladılar. 

Dişiler gurup halinde kavga eden 
erkeklerinin arkasından tıs tıs diye 
sesler çıkararak durmadan teşyi 
ediyorlardı. Yüzlerce seyirci heye· 
candan dona kalmış gözlerle kazla· 
rın hareketlerini takip ediyorlar. 

dı. 
Karların üstünde biriLirini ısır· 

mağa ezmeğe uğraşan zavallı hay. 
vanlardan ziyade seyircilerin hali 

görülmeğe değerdi. Meğer kaz gü· 
reşi ne kadar tatlı bir bir şeymişki 
bu tipili havada bu kadar kalabalı. 
ğı kendine çekebilmiş ve herkesin 
yüzünde başka başka hatlar çize. 

bilmişti. 
Hacı Durmuş Kel Musanın yanı 

başında duruyor Kel Musa da tirtir 
titreyor, elleriyle kollariyle durma· 
dan dönen gözleriyle tosununa gay. 
ret vermeğe çalışıyordu. Hamamcı 
kendi arkadaşları arasında sakin ve 
neticeden emin gözükmeğe çalışı· 
yor fakat içinden ürperdiği hiss~
diliyordu. Döğüş veya onların tabı· 
rince güreş başlıyalı bir saate yak· 
!aşıyordu. Kar durmadan serpiyor 
seyirciler gittikçe artıyor ve koca 
meydanı dolduruyordu. Herkes bah· 
se tutuşuyor fakat Tosun yorgun 
gönüyordu. Kaçmak ister gibi bir 

vaziyet aldı. Hacı Durmuş ve ~e~ 
Musanın yüzü sapsarı kesılmıştı 
Hacı Durmuşun sakalı titremeğe baş· 
!adı. Şaka değil mağlup etti bu 
beş liranın önce ehemmiyeti Y?ktu 
nasıl olsa köylüler çalışıyor, çıl al· 
tunları o topluyordu. Fakat baca~ 
kadar çocuğa mağlup olmak çekı
lir bir şey değildi. Hamamcı tar~f: 
tarları yaşa yılmaz diye sevinçk rını 
meydana vurdular. 

Fakat bir müddet sonra iş de· 
ğişti. Tosun tekrar canlandı bu sefer 
Yılmaz kaçmağa başladı ve yere 
yatarak teslim oldu. Tosun Yılmazın 
arkasına güğsünü dayadı başını mağ· 
rur bir eda ile kaldırdı etrafına bak
tı. Sanki sahibine işte dilediğini yap 
tını dergibi bir vaziyet aldı. Sonra 
altında olan hasmını ensesinden ısır
mağa başladı. Kdzların sahipleri 
heman koşuştular. Kel Musa Tosu· 
nun boğazından yakalayarak havaya 

kaldırdı. 
_ yaşa be Tosun! Ben senin 

dışını değil içini altun dolduruyo • 
rum. 

Diye haykırdı. Yere bırakınca 
Tosunun kımıldamadığı görüldü . 
Kel Musa heyecandan hayvanın bo· 
ğazını fazla sıkmış Tosunu boğmuş· 
tu. Heman üzerine kapandı hüngür 

----· .. ···----
Birinci sahifeden artan -

hazneleriyle doludur ve biz kömürü 
dünya yüzünde ilk defa kullananla· 
rın torunlarıyız . 

Eti mangalından tam bir ay kö· 
mür ateşi sönmiyecektir.Alakalılara 
kalite üstünlüğü ve çeşid bolluğu 
ile Türk kömürünün bütün mazi yet· 
!erini bu ocaktan yanan kömürle 
aniatmak ve göstermek istemişler . 

Çünkü bizim kpmürlerimiz kö
mürün bütün kullanış şekillerini , 
yerden çıktıktan sonran hiç ikinci 
işe lüzum bırakmadan başaracak 
vasıflar taşıyor : 

Uzun alevli, yağlı, çabuk yanar , 
çok dayanır , fazla gazlı ve saire ... 
Tıpkı kömür gibi , bu mangalı da 
yerin altından çıkaran Cumhuriyet 
ç.ocuklan , ikisini birleştirerek bir 
gayeyi anlatmak istemişlerdir . 

Oç davir : 

Bu gaye nedir ? Bunu onur sa
lonundan geçerek gireceğimiz ve 
bakır stilize sütunlarla süslenmiş en 
büyük salondaki üç tabloda görü -
yoruz . Bu tablolarda üç Türkiye 
canlanıyor . 

Birincisi, yarı - Sömürge olan 
imparatorluğu gösteriyor : Memle
ketin milli servetleri yabancı kapi· 
talin ve yabancı tekniğin elindedir. 
Memleke!in ormanları harap edil. 
mektedir. Arka planda stebin günlü 
karartan dekoru gözüküyor. Türki
yenin yeşilliğini alıp götürenlerde 
bir mecalsizlik ve halsizlik göze çar

pıyor. Bu devirde Türk kömürü ya· 
bancı sermayeye bol faiz ve kazanç 
sağlayan bir vasıtadır, o kadar ... 

ikinci devir : Plan ve kalkınma 
devri 

ikinci devir Cumhuriyetle bera· 
ber başlamıştı : Plan ve kalkınma 
devri. Yal·ancı sermaye ve yabancı 
teknik, yerini milli sermaye ve milli 
tekniğe terketmiştir • 

Memleketin yeraltı ve yer Ü tü 
servetlerinin işletilen planları hazır· 
lanmakt1dır . inşa heyecanı bütün 
ınemleketi sarmıştır , Ağaçlar bal· 
talanmaktan kurtulmuştur. 

Kömürlerimizin istihsaline baş· 
lanmıştır. Fabrikalar kurulmaktadır. 
Plan ve kalkınma Türkiyesi . 

ÜçUncU devir: Mesud Türkiye 

Üçüncü tabloya gözlerimiz yaşa· 
rarak bakıyoruz: Burada Cumhuri
yetin büyük ideali mesud 1 ürkiye 
gözüküyor. Fabrikaların bacası tt:t. 
mektedir. Memleht denıiryollarla 
bir örümcek ağı gibi örülmüştür. 
Kömür ocakları, bütün madenler iş 

lemekte,~traktörler, nakil vasıtaları 
kömür ve milli mahrukla hareket 
etmektedir. ikinci planda yeşil ve 
bol ağaçlı Tiırkiye gözüküyor, Step· 
ten eser kalmamıştır. Her taraf ekil· 

hüngür ağlamağa başladı. 
Halk yavaş yavaş dağılıyordıı. 

Bir ihtiyar diğerine yavaşca seslen
di : 

- Çok şükür bu sefer insan 
yerine bir hayvan kurban gitti. 

Diğeri: 

miştir. Bayındır, yeni zaman şehir· 
!eri ve buralarda yaşayan şen, dinç 
güler yüzlü Cumhuriyet vatandaşı, 
bir tek kelime ile: Mesud Türkiye. 

Bir bahtiyarlık vasfımız 
Acaba rejimin ideali olan bu 

Türkiyeye hangi yoldan gideceğiz? .. 
Sergi, bize şunu isbat ediyor ki, 
·ıramür, mesud ve ileri yurdu yara
tacak vasıtalardan biridir. 

Çünkü, kalkınmamız, kömür is
tihsali ve endüstrimizle baş başa 
gidiyor: Demiryollarımızın çoğalması 
nisbetinde kömür yoğaltımımız art· 

mıştır. 

25 kişilik büyük varyete ve tiyatro topluluğu sabık DARÜLBEDA YI 
sanatkarlarından B. NECLA, komik şanteler yıldızı B. Ayten ve sahneler 
kelebeği MiNYON SEZGiNiN iştirakile Avrupadan ilk defa şehrimize 

gelen 

Trio Esberus varyete yıldızları şayanı hayrat kemiksiz 
kız küçük Mariçe. Caz : bestekar kon1pözitör Bay Mu· 

hiddin idaresinde mc.şhur güldürücü Mehmet Ali 

Bu akşam: 

(Deliler Hekimi) 
Vodvil 3 perde 

Yazan . lsmail Zahit 
Büyük zengin var yete numaraları-danslar-düetö-solo milli zeybekler 

Rakıslar 

Deniz ticaretimiz gelişmiş, o nis 
bt tte kömür yoğaltımımız artmıştır. 
Fabrikalarımız kurulmuş, kömür ya
ğaltımımız bu kuruluş derecesinde 
artmıştır. Ve nihayet Türkiyenin ye· 
şilliğini ve ormanlarını kurmak, mem • 
lekcti ışığa, ur.uz enerjiye, modern 
yakacağa kavuşturmak için kömür 
yoğaltımımızı artırmak yolundayız. 

Fiatlar : Localar (250) numaralı koltuk (50) duhuliye (30) 
Localar ve numaralı yerler her gün gündüzden satılmaktadır 

7926 ------------------~---~;;.;;,;;... ____________ _ 
Sergide bütün bunları , canlan· 

mış şahsiyetini bulmuş rakam , re· 
sim , grafik , tablo halinde gördük. 
ten sonra hatıra şöyle bir şey geli 
yor ; ya kömürümüz olmasaydı ? .. 

içinizi burkan kaygıyı siliniz: biz 
yalnız Balkanların değil , bütün Ak· 
deniz çevresinin eıı bahtiyar milleti· 
yiz . Topraklarımızın altı tabiatın 

büyük nimeti ile doludur . Bu kö· 
mür sergisi bize kara elmasın me· 
doni ve ileri bir yurd kurmak dava· 
sında olanlar için ns biiyük bir va.· 
Jık olduğunu anlatacak ve bize zen· 
gin yurdumuzu daha çok sevdire· 
cektir . Bu da serginin manevi ta· 
rafı .. Fakat bu telkin ve anlatış ra · 
kama ve esere dayandığı için güzel 
bir şiir veva romandan daha İnandı· 
rıcı değil midir ? 

------. ------

~-------~----~----------------
Tan sineması 

Bu akşam 

Mevsimin en şen ve en güzel bir filmini takdim ediyor 

Kon1ik artistlerin en komiği halkımızın çok sevdiği 

( Eddi Cantor) 
tarafından yaratılan nefis bir film 

(Zafer günü) 
Seyircilerin mükemmel sinema zevkini 

okşayacak bir eserdir 

İlaveten : 

En dünya haberleri 
ltalyaya karşı Fran-

1

- ------1,-93
-
8
-------

sa ve lngiltere 

ı ,~--------------------, 

son 

Har~;:r~;z~r~R~~~!s-;ar~;I~~:~ 1 BELEDİYE İLANLARI 1 
ltalyaya yapılmış olan ihtarları tet. 

kik eden Deyli Herald gazetesi bu ı --------------------------"" 
teşebbüsün ltalya üzerinde bir mü
sekkin tesir yaptığını yazmaktadır, 

Bu gazete Alman hükumetinin 
Musoliniye ihtiyatlı hareket etmek 
tavsiyesinde bnlunduğunu sanmak. 
tadır. 

Deyli Herald Napoli civarında 
İspanyaya harekete amade iki !tal 
yan kolordusunun tahaşşüt etmiş 
bulunduğunu da kaydederek diyorki: 

"Eğer ltalya bu kuvvetleri Is 
panyaya se~ketmeğe kalkışırsa Fran

sa ile lngiltrre buna mani olacak ted-
biri almamazlık edemezler.,, 

1 - Nehir kenarında belediyeye ait Seyhan gazinosu iki sene müd. 
detle icara verilmek üzere .,vvelce keyfiyet ilan edilmiş talibi çıkmadığın· 
dan ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 

2 - Senelik muhammen icar bede~ beşyüz lirııdır. 
3 - Muvakkat teminatı yetmişbeş liradır. 
4 - Bu i~e ait şartname Belediye y3z1 işleri kaleminden parasız alınır. 
5 - ihalesi nisanın sekizinci perşembe günü saat 15 te Belediye ancü. 

meninde yapılacaktır. 

isteklilerin o gün teminat makbuzlarıyle birlikte belediye encümenine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 7932 

Keçeciler caddesi namiyle anılan Asfalt caddesinin bir!nci sınıf cadde ,- ?"'--------------., olması itibariyle Hallaç, Marangoz, Taşçı, Kantar, Bisiklet ve ayakkabı ta· 

mircilerinin 1 Haziran 1937 tarilıindan sonra bu caddede çalışmalannın 
belediye encümeni karariyle yasak edilmiş olduğu ilan olunur. 31-4 8 ÜRKSÖZ'Ü 

Gündelik siyasi gazete 
7933 

Abone şartları 

- Daha belli değil dedi ve uzak· ı 
!aştılar. 12 Aylık 

6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

. ~ - icara verilecek yer : Atatürk parkı içindeki yeni yapılan kır kah· 
vesı ıle bakkal dükkanı ikisi birden veya ayrı , ııyrı ve üç sene müddetle 
açık artırma ile icara verilecektir. 

Hacı Durmuş sakalını tekrar sı 
vazladı. Gözlerinin içi gülüyordu. 

- Kısa günün karı bu kadar; 

Diyerek kahvenin yolunu tuttu. 
Beyaz karlar üzerine cansız serilen 

Tosuna ve onun üstüne kapanarak 
bir çocuk gibi ağlayan Kel Musaya 
bakmadı bile. 

Z.ya ilhan 

2- Muhammen kıymeti : Kır kahvesinin beher seneliği ikiyüz , bak· 
kal dükkanının yüz liradır. 

3- Muvakkat teminatı : Kır kahvesi için •>n beş, bakkal dükkanı için 1 - Dış memleketler için Abone 
yedi buçuk liradır . bedeli değişmeı yalnız posta masrafı 

zammedilir . 4- istekliler şartnameyi Belediye yazı işleri kaleminden parasız ala· 
bilirler . 

2 - ilanlar için idareye müra- 1 be Bel d' da· 
5- hale : Nisanın 5 inci perşembe günü saat on şte e •.Ye . 

caat edilmelidir . kb zlaril bır 

.J 
imi encümeninde yapılacaktır. Talipler o gün teminat ma u ;

7
_3

1 ~-------------- likte Bele'diye entiımenine mı.iracaatlan ilin olunur.7895 20-23-



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

•-----------:::---- Kilo Fi} ah 

CiNSi En az E.n çok 
K S. 

Kapımalı pamuk 
Piyasa parla~-: - - -37 

Piyasa temizi ,, ----
iane l 

iane 2 ------Ekspres 
--ı<İev~la-nt ____ __ 

Satılan Miktar 

Türkıözft 

Ceyhan sulh hukuk ha
kimliğinden 

No: 29/119 

1- Ceyhanın Dürlübaş mahalle 1 
sinde vaki tapunun 27 / 117 No.sunda 1 
kayitli -862- arşın yani 495 metre 
30 desimetre arsa üzerinde kayden 
on ve halen on bir odalı şarkan 
çarşu caddesi garben Halil hanesi 
ve kız mektebi şimalen Osman ha 

1 
nesi cenuben sahibi c;enet havlısı 

~B~~~~~z--------::~----~------::~------~ ve nalbant Mus~fu müş~re~eriar· 
YAPAGI 

'
~S-~~a_h~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-~~~~~~~~~~~~-I s~~~~ilifuvka~hanmaaa~r 

Ç 1 G 1 T ve müştemilatının temamı -4500-
ı--,E=k-s-pr-es-- - -- -::1~6-=-! ,-"------:~---...,,-------- lira kıymeti muhammencli. 

iane 1 2- Temamına -2400- lira kıy 
Yerli "Yemlik,, k ..l 

•--.. --, .. ·=ro-=-h-unı-l-uk-,,-- ---- ı---- -·------- meli muhammeneli şar an çarşı <'...'.:-· 
· desi garben sahibi senet şimalen 

:1 U B U B A T keza sahibi senet cenuben O"tlbant 
Buğday Kıbrıs 

,. Yerli --- -5,50 -5,75 _______ , ________ _ 
" 

Men tane 
Arpa 4 

-Fas-u=-ıy_a _____ ----
--------'•--- -----·---------Yulaf 

-Delice 
-ı<:uş-y-em-i -----

Keten tohumu --- - i - --ı-----·--------
Mercimek 1 

-:;;--,,,-------1----ı-----------· 
Susam 

UN 

1 
~ört yıldız Salih 1 870 

___,,u,_ç-~,,--,. -----·-1-740 __ _ 

:5 ~!-?ört yıldız Doğruluk 1775 
~ ı:: _uç ,, ,, 1-72_5~~~---
.9 ~ 1- Simit ,, 1,---.,.---
~ ;; Dört yıldız C,,,_u_nı~h-u-n-·y-et--·- _~O 

~ C>I üç .. .. ı 750--
Simit ,, I 

Liverpol Telgraflan 
30 I 3 I 1937 

Santım Pı:nc 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışlır. 

Mustafa ve müşterekleri arsası ile 
çevrili ve tapunun 118 No. mukay 
yet - 150 - arşın yani 86 metre 19 
desimetre arsa üzerinde kahvehane 
halinde dükkan . 

3- Temamına 900 lira kıymet 
takdir edilen şarkan çarşı caddesi 
garben sahibi senet hanı şimalen 
cenuben sahibi senet ile çevrili ve 
tapunun 119 No.sunda kayıtlı-50-
arşın yani - 28 - metre 73 desi
metre arsa üzerinde mebni bir bap 
dükkan . 

4-Temamına 900 lira mukadder 
kıymetli şarkan çarşı caddesi gar· 
bt;n sahibi senet hanı havlısı şimalen 
cenuben sahibi senet dükkanı ile 
çevrili ve tapunun 120 No. sunda 
mukayyet -50- arşın yani 28 
metre 73 desimetre arsa üzerinde 

Hazır ı 7 1 95 _,,,.ı_;ırı:_,ı ---=------ı---,-ı yapılı bir bap dükkan . ,,________ 
7 

I 
71 

_Rayişma~ 1 96 I k d 
,_M_ar_t _va_d_el_i ____ 

1 

_ Frank ( Fransız) 17 107- 5- Temamına 900 ira mu a -
Mayıs vadeli _]__l_.2.!_ Sterlin ( iııgili:r. ) 618-oo der kıymetli şarkan çarşı caddesi 
Hint hazır ı-6 140 Dolar ( Amerika ) ,_]J__ Oi. garben sahibi senet hanı şimalen 
Nevyork 13 95 Frank ( isviçre ) . , Osman hanesi ve arsası cenube"n sa. 

hibi senet dükkanlarile çevrili ve 

~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~~~~~'tapunun 121 N~sunda k&yilli-50-
arşın yani 28 metre 73 desimetre 

General 
Otomobil ve kamyon 

lasti 
Bir otomobil ne kadar 

zarif ve şLk olursa olsun 
onun güzelliğ.ni yalnız 

GENERAL 
lastikleri artırır. 

• 
1 

Otomobillerin hayatını kötü yollarda ancak GENERAL lastikleri 
idame eder . 

Otomobil ve kamyonlarını rahatlığı'lda en mühim rol yalnız GENERAL 
lastiğine aittir. 

GENERAL lastiği dayanıklığı itibarile en uzun ömre malik olan bir 

lastiktir. 

3-5 
7845 

Peşin ve veresiye satış yeri 

SAHiBiNiN SESi "YENi MAGAZA., 

Ş. RIZA IŞCEN 
Belediye karşısında 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

murabbaı arsa üzerinde bir bap 
dükkan . 

Şuyuun izalesi için Ceyhan Sulh 
Hukuk hakimliğince satışına karar 
verilen Ceyhanın Dürlübaş mahal
lesinde kfün hudut ve sair evsafı 
yukarıda yazılı beş parça gayri men
kul açık arttırmilya vazedilmiştir . 

Yeminli iiç ehli vukuf tarafından 
her parçaya ayrı, ayrı kıymet takdir 
ve mukadder kıymetleri karşılarında 
yazılı beş parça gayri menkule ait 
şartname ve ilan kağıtları herkesin 
görebilmesi için mahkeme divanha 
nesine ve gayri menkuliin bulunduğu' 
mahalle talik edilmiştir . l 

Arttırma peşindir . Dellaliye ınü-1 
terakim vergi ve resim ve sair mas
rafları alıcıya aittir . Arttırmaya iş· 
tirak etinek isteyenler kıymeti mu· 
hammenenin yüzde yedi buçuk nis 1 

betinde pey akçası vermesi ve ya- ı 
hut milli bir bankanın teminat mek-

1 

tubunu hamil bulunmaları lazımdır . 
Arttırma şartnamesi 29 3 937 ta. 
rihine rastlayan pazartesi günü Cey· 
han Sulh Hukuk mahkemesi kale
minde mahalli mahsusuna talik edi
lecektir. Birinci arttırma 30/4/937 
tarihine müsadif cuma günü saat 1O1 
dan 12 ye kadar icra edilecektir. ı 

Arttırma bedeli kıymeti muham· 

Cenubun en 
mütekimil 

•• 

31 Mart 

büyük en 
•• •· 

muessesesı 

•• •• 
TURKSOZU 
•• u 
r 
k 

1
J Gazete Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 

her boyda gazete, mecmua , tabeder • , ___ _ 
1 Kitap ı Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-

nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
ri"iz daha kıymetlenecektir . 

( İlan 1ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

S 1 
Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
________ I kitaplarınızı Türksözünün mücellithane • 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır. •• O ı T b ı1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 

a karneler kağat, zarf' kartvizit ve bilumum 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılır . 

l Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
._ ________ I ancak Türksözüniln Otomatik makinala-
nnda yaptırabilirsiniz . 

•• u 
TÜRKSÖZÜ • • Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-
zilat yapmaktadır . 

----============================ 
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184 

23 Nisan 
Size çocuğu 

şündürecek haft~fl 
başlangıcıdır. 

Türkiye Ziraat • 
Adana şubesind611 • 

1470 numaralı zirai kr 
peratifleri kanununa göre k. 
olan 189 numaralı Kadirli Z 
di ko::>peratifi muamelatını k 
yılı kanuna uydurmamağa 
ıniş olduğun :fan tesfiyesint 
ınıştır. Kooperatiften ala 
!arın bu tarıhten itibaren '-' 
sene içinde alacak vesik 

başka suretle iddia edebileC 
larını heyetimize mürac• 
dettirmeleri kooperatif Jile 

bulunmadıkları takdirde t 
birer mektupla heyetiınizt 
lcri lüzumu ilan olunur .79 r. 

1- Adana - Tarsus yolunun 
O 000 -1 500 arasındaki esaslı 
tamirat (8391) lira (59) kuruşla açık 
eksiltmeye konulmuştur . 

1 - Adana·Tarsus yolunun il· 
tisakı olan bu yo'un 1 500.2 f-300 
arasındaki kısının inşaab 9118 lira 

menenin yüzde yetmiş beşini buldu ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

ğu takdirde müşterisi üzerinde bı· 
rakılır. Aksi takdirde en son arttı
ranın taahhüdü baki k a 1 m a k 
üzere -15- gün müddetle temdit 
edilerek 15 5 937 tarihine rnüsadif 
cumartesi günü ayni saatta icra edi
lecektir . ikinci açık arttırmasında · 
arttırma bedeli kıymeti muhamıne
nenin yüzde yetmiş beşini bulmadığı 
lakdirde satış geri bırakılacak hak· 
!arı tapu sicili ile sabit olmayan ipo· 
tekli alacaklı! 1rla diger alakadarla· 
rın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını evrakı müsbi
telerile birlikte ilan tarihinden iti· 
haren (20) gün içinde satış memu
runa Lildirnıeleri lazımdır. Aksi tak. 

ditl' 189 Numaralı Ka ·,ı 
ratifinin tasfiyell 

HEYET 

2- ihale 15-4 937 tarihinde 
perşembe günü saat 11,30 da vi
layet daimi encümeninde yapılacak
tır . 

3- Bu işe ait keşifname,hususi 
şartname , eksiltme şartnamesi ve 
mukavelename örneği (42) kuruşla 
Nafia idaresinden alınacaktır. 

4- Muvakkat teminat (629} lira 
(37) kuruştur. 

' istekliler Ticaret Odasına 
kayıtlı olduklarına dair Ticaret Oda
sından ve bu işi yapabileceğine dair 
Nafia müdürlüğünden musaddak ve
sikalarını göstermeğe mecburdur . 

7936 31-3 7 11 

16 kuruşla açık eksiltmeye konul· 
muştur, 

-2 ihale 15·4·937 tarihinde 
prrşcmbe günü saat on birde vila
yet daimi enciimeninde yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait keşif evrakı, hu 
susi şartn::ıme, eksiltme şartnamesi 
ve mukavelename örneği 46 kuruş 
mukabilinde nafia dairesinden alma· 
caktır. 

4 - Muvakkat teminat 683 ilra 
86 kuruştur. 

5 - istekliler ticaret odasına 
kayıtlı olduklarına dair ticaret oda
sının ve bu işi yapabileceklerine dair 
nafıa müdürlüğündt:n tasdikli vesika· 
farını göstermeğe mecburdur. 

7937 31 ·4 9·13 d irc!t } , ~ '. ıı • I t ~ ci!• ile L,lıt oJ .. 

Renkli renksiz afişler 
Etiket, Tire resimler, Kitap kaplar1, 

Karikatür 
Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtalarla 

temin ebnek istiyenler Türk Sözü gazetesinde 
ressam Necmi Şenele müracaat etmeleri. 

Müracaat saatleri her giin : 12, 18 

--~~----~--~------~----~--------~--~-------= 
mıyanların satış bedelinin paylaş· 

masından hariç kalırlar. Daha fazla 
malumat almak istiyenler 29 '119 

No. Do~yada mevcut evrak takdiri 

kıyınet raporunu görüp anlıyacak

ları ilan olunur .7934 

Bugece nÖbetçİ 
Yeni otel 

Tahsin 

! __ ~ 

Kaçakçılar v 
hainidir ____________ _... __ 

Adana Turksoıu 


