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F'ransa Cenevre anlaşmasını vataniler için fe-
da etm'emek azminde facia 

Müşahitlerin ayrılışından sonra 
Hataydaki feci vaziyet 

• 

r-.. -----·----·-----""'\, 
Asya paktı 

Türkiye- İran-Irak 
Afganistan arasında 

lberikteki 
İspanyol ihtilali 

Madıid : 5 ( R?dyo ) - Hükı'.i· , 
metçiler Oviodonun şimalinde iki 
ehemmiyetli mevzi daha zaptetmiş· 
!erdir. 

hala durmadı 

Hükumet kendisi tarafındakile· 
rin hakiki gönüllü ve başı bozuk 

Antakyadaki Türk esnafı dükkanlarını yıne kapadı 

.l\nkara: 5 ( A.A. ) -
Anadolu ajansının An
kara mahafilind..; yaptı
ğı tahkikata göre ; Tür
kiye-Irak-İran-Af
ganistan arasında bir As 
ya paktının bu sene için
de imzalanması muhte
meldir. 

Salamanka : 5 (Radyo) Ce· 
nupta şiddetli çarpışmalar olmakta. 

dır. Asi kuvvetler ilerlemeğe devam 
etmektedirler. 

olduğunu, fakat ihtilalciler arasındaki 
gönüllüler mensup oldukları hükı'.i
nıetlerin zabitleri de yarı askeri bir 
teşkilat olduğunu iddia etmektedir, 

,... Antakya : 5 ( Hususi muhabiri-
.. ,,lde ) . k dah n Müşahitlerın sanca tan 

1 
a ayrıldıkları gün Türklere yapı-

~n in f h art sa sız tazyiklar bir kat da a 
ıtıldı V T" k· !,,de · e bununla berabn ur 

n bir çoğu dükkanları kapamak 
Ilı~ - . . 
çok urıyetinde k ,ıdılar. Çünkı bır 
Tu karaplar alış veriş behanesiyle 

t d''kk' • al tıak .u. ani.arına uğrayarak guya 
ğc · ıçın fiatını sordukları malı de· 

tsııliı<· f sur ısınden bahsile Türk esna ının 
atına f 1 Lı ır atmaktadırlar. 
ııaı b d b' 1 

ıatııı e ten gelen şayanı itiına ır 
Pa . anlattığına göre Doryonun 

tıste b 1 ' ·d l b k U uııuşundan büyük faı e er 
e le Uğra Ycıı vataniler inkisarı h:iyale 

bir llıışlardır. Doryodan Halebte 
arkad 1 . 

/sk•ıı derıı ııda n bir giirüniiş 

Frank kıymetinin 
tesbiti 

Fransada dahili büyük 
istikraz 

Paris : 5 ( Radyo ) - Fransa al. 
tın ve para hakkında yeni ve mühim 1 
kararlar almıştır . 

Madrid : 5. ( Radyo ) - ispan
yadaki gönüllülerin~ memleketlerine 

dönmesi. teklifine_ lıükı'.imet ihtilalci
lerin de bırakması şaı tile cevap 
vermiştir. 

lren Mektubu : 

Madrid : 5 · ( Radyo ) - lspan· 
yada muhtelif cepht!lerde asi kuv· 
vellerin yaptıkları taarruzların püs
kürtüldüğü bildirilmektedir. Önü· 
müzdeki cumartesi akşamı gece ya· 
rısından itibaren ispanya sahıllerinin 
tedrici st!rette kontroluna başlana· 
caktır . 

Dost iranda 
Yeni iktisadi nizam 

lrar;da bil· 
edil aşına gelen ve derha ışae 

en bir ·· 't siıliğ· . mektup Ooryonun umı · 
d ·ı mektup muhteviyatnp göre; 

e ı en . 
Fransa hariciyesi çok çetın safha· 

anlaşmasını Suriye~ tahrikçilerinin 
propağandalarına feda etmemğe ka. 
rar verıniş_bulunmaktadır. 

Eski kanunlar .n müsaade etme
diği şekilde altın satışı serbest ola· 
caktır. Bir altına ( 105 ) frank kıy
met ıesbit edilmiştir . 

Tahran: 21 
Şubat ( Husu
si Mu habiri· 
mizdeıı) Son 
yıllarda hemen 
her memleket· 
te iktisadi iş 
ler muhtelif 
usullerle, dev 
let müdahale-

hassa dört beş 
senelik ekono· 
mi işlerini tet
kike girişirken 
para nizamın 
dan başlamak 
icap eder. 

bir 
5 
ını anlattığı gibi vatanilerde de 
Oğuk duş tesiri yapmıştır. lşae 

!ardan geçerek elde edilen Cnevre 

---------------------Sur i~ mektupları JDahiliye Vekilimız 

D ı kı•f • } ; Silifkeye gidiyor 

eınir göm e ı erın e e 1 Moo;o ; 5 (H=" moO.b>rim;,;, 

başııarı tevkif edildi 1 ıelgrafı) Şehrimizde bulunan Dahili· 
1 ye Vekili ve Parti Genel Sesreteri Bay 
J Şükrü Kaya yarın ~ilifkeye gidecek

lerdir. 

Su . . 
tıye Heyetı 20 martta dönüyor 

............ --- ----
d 

"' ve Lazkiyelileri çok telaşa dü 

Ba} Şükrü Kaya Silifkede Ziraat 
ve Deniz işleri üzerinde tedkikler 

1 
yapacaklardır. 

ğildir. 

Bu kararın büyük Biritanya -
Fransa ve Arııerılca arasındaki an
laşmaya da tesiri olacaktır. Fransa 
dahili yem bır istikraz yapacaktır . 
Ve bu istikraza Fransa da herkesin 
iştirak etmesi mecburi olacaktır. 

Bay 131um Radyo ıle bir beyanat 
yaparak bu mali işler hakkında iza· 
hat verecektir . 

Frank kıymeti tesbit edilince 
F ransada işler yükselmiştir. 

Londra belediye seçimi 
devam ediyor 

Lrmdra : 5 (Radyo) - Londra 
belediye reisi seçimi hararetle devam 
etmektedir. intihap neticesi yakında 
belli olacaktır. 

Şaııı . 
vesile . · 4 (Hususi) - Bayram 1 

1arı111 ~le Suriye izcileri şimal mıntıka·\ 
Yay

1 
d olaşarak lskenderun ve Antk· 

Şatııd a 7.iyaret etmek maksadile 
kat iza~ çıkmış ve yollarda mülha-

U5U k d' .. d··•"nü gösterrve te ır. 
şut ugu . 

k
. ha' disesi Şamda Surıye 

Dahiliye Vekilimizin Si!ifkede ne 
'ı kad. ar kalacakları henüz malum de· 

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

ı ek b·~ıleri de bunlara iltihak ede· 
Uyük b' f ır cemaat olmuştu . 

şte b · 

file lıler ) de karışmıştı . Bu kr 

Laz ıye •• 
. . verBerutta alı komser· 

hükuınetını 
1
• . :<.al etmiş uzun boylu 

ı;·i hayı tŞıs '. g . 
1 

pmış ve nıhayet aske-
tahkıkat ar ya . .. 1 k-
• hk'k komisyonu demır gom e 
rıtaı l bd . .. Rıza il~ bun arın an o 
lilerın reısı d 

h d !<üstemi ve azaların an 
şefı A me · k 

! 
i 
' 1 

1 

o evlet 
1 • 

Bir 

suları 

hazırlandı \ 225 maddelık 
1 ---:"!:Z!d ............... ,,_==-=-·· 

!randa pa-

tiı1iili'oı~:ı....:~~~:Z~.:±:r.:::!~:.J:t.i1 raya 1936 mar 
tında yeni bir sile yürümeğe 

başladığı ma· Tn/ıran belediye daire<irıirı gı•ce ~iiriiniişii istikrar verıl. 

lumdur . miştir. 
!randa da devlet yardımile ve ( 80,50 ) Riyal bir lngiliz lirası 

devlet müdahalesile bir ( iktisadi hesap edilmek esas kabul edilmiş 
nizam ) kurulmuştur. tir. 

Bu sayede son zamanda lran lran bankasının (800) milyon 
süratle ilerlemektedir. rial sermayesine yüzde doksan kar-

lranda iktisadi devletcilik Ame· şılık tedarik edilmiştir, 
rikanın ( Niudil )ltalyanın ( Korpo- lran gümüş para esasını bırak· 
rosyon ve Faşizm ) Hitlerin milli mış ve altın para ölçüsüne göre 
sosyalist dört yıllık planları ve Ja· muamele yapmakta b .. lunmuş ol· 
FOnyanın Mançuri tabii menabiinden makla beraber eskiden old ğ 'b' 
. t'f d . - k d • . . • u u gı 1 
ıs ı a e ıçı~ ur ugu ıstımar planı !randa gümüş riyallar mübadelede kul. 
ve emsalıne benzemesi, oralara 
ekonomi durumu kapitalizmden mü· \ 
teessir ve beynelmilel rekabete kar· 
şı da himayeye muhtaç idi. Nihayet 
cihan krizi ile sarsılmıştı. 

)anılmaktadır. Alış verişte 83 - 85 
riyal bir lngiliz lirası degerinde sa
tılmaktadır. 

götıılck. u sırada aralarına ( demır 

1 evveı· H . .. 
!ekliler a alebe gitti . Oemır gom· 
Çar I orada ilk hadiseyi çıkardılar 

şı ark F zabiti . apandı, polislu ve ransız 

d
. sebebiyet veren bır ço · 

ha ıseye . ş· d' k 

1 t Vkl·f ettirnıiştı•. ım ıye a-
~rını e k. ·d· . ı· avap edilenler 29 ·ışı ır. 

dar ıs ıc · d" t • k' bu hadise üzerıııe or 
Laz ıye 

.. yapmış ve çarşıları kapa· 

1 
!randa bu derdler;olmadığından 

iktisadi nizam yeniden lcıırnıa ve 
1 kalkınma tarzında ameli ve tedrici 

lran ekonomisinde başlıca nazarı 
dikkati celbedecek hususiyet (harici 
ticaret'inhisarı) dır. Bu inhisar dev 
let elindedir. 

İranda mülkiyet hakİ<ı ve dahili 
serb~st ticaret ve şahsi teşebbüs 
eskısı •. gibi baki olmakla ber b 

erı k · • mecb uvvetle araya gırmege 
makt Ur oldu . Silah patlamış ve bir 1 

~I ve mecruh düşmüştür. 1 
lıud dradan çıkan kafile lskenderun 

U Un k . dek· a ya !aşınca hudut üzerın-
ı Zab t H ırııııt ı. ı a ıneınurları bunları alay 
ı•ası · · "" lerd' na gırmekten mernetmış· 
ır 

li"k aras ud ı1ınet ( Türk! ,rJe Araplar 
ın a b' h daıı k ır adise çıkmasına mey 

Ya . almamak için ) bunların ora· 
gırmemes· . .. . .. .. t" ıııı munasıp gormuş ur. 
1 lalept b' oö 
1 

. e ır vukuat yapan ve 
" s erı· v gelen b .. e pr?paganda ıııaksadıyle 
mııı\ k oyle bır kafileyi lskenderurı 

ı asına k . . h ıı· oter· . SQ mamak ıçın ma a ı 
ıteııın al • . d idi. aıgı tedbir çok yerın e 

0 
dizeler ve demir gömlekliler 

ra an 1 k' . az ıy .. ye gitmişlerdi ve Laz. 
gıye ızc' I · ı 1 erı tarafındı.o karşılanırken 

Lgeçen k • h d' me lubumda kısaca yazdıgını 
a ıse ı o nıuştu. 

-d. Sonradan gcltn tafsilat bu ha
ıse · 

n ~ oldukça geniş mikyasla ol-

gun grev 

nııştı ~d. la'kadar m11kaınların 
Ha ıseye a . 

ld 
,.. eheınmiyetı verer~k 

l'yık O U5U 
a il . tevkif edildikten wnra 
nıe~u erı '. . . 

h Y
et verılınıştır · 1 

greve ııı a k •1 • k. d bu hadisede ma tu 
Laz ıye e . t ' lerine ve yaralanan· 

d'' lerın ye ıın uşen d .. n iane toplanmakta· 
lara yar ım ıçı 

dır .Haleple ve Lazkıyede yine kedn· ı 
. . olan halk arasın a 

di gıbı Arap I ba ka 

b 
.. ·I. hadiseler çıkaran arın ş 
oy c • k l yca anla· 

yerde neler yapacagı o a 

şılır · .. Su 
Suriye heyetinin donınesı ve -

• 1 entosunun açılması hak 
ııye par anı 
kında yeni malGmat .. var . .' 

P · dor mu< ve ll~y 
Ht·yet arıse ' · t' C ·n•·vreye 1 

Delbusıı ziyaret etnıış ır. ' ' k ı 
dönecek ve bir hafta orada kaloı . 
tan sonra 20 marttan evvel Halepte 
bulunmak üzere Suriyeye dönecek· 1 

1 
t;r . 

_ Gerisi ıkinci sahıfede -

f lü) iJ k Slt /HtıJe.s ırıl ll i l k 

. Ankara : 5 , ( Hususi m~habiri- I 
ınızden ) Memlekette.su işlerinin 1 

tanzımi için hLikı'.inıet 225 maddelik \ 
çok mühim bir kanun layihası ha
zırlamıştı. l3u layiha ile umumi ve 
hususi suların ıııükemmcliyetine,su· 
!arın umum tarafından veya hususi 
surette kullanılmasına, iyi lıir halde 
tutulma>ına , bataklıkların kurutul
masına, sulama işlerine , balıkçılığa 
ait bütün münasebetler tanzim edil· I 

mekte, kül halinde bir plana alın· 
maktadır. 

Proje büyük su siyasetinin ilk 
ve esaslı adımını teşkil ediyor . 

L' 'h ayı a suları umumi ve hususi 
olmak Üzere ikiye ayırmakta kanun 
hükümleri veya tapu senetln~ile ha
kiki ve hükmi şartlara ait ola..lan 
hususi, digerlerini umumi sulardan 
addetmektedir. Umumi sular dev
letin mülkiyeti altında olacaktır. 

bir nı~hiyettedir. 

11üküııı e t lüzum gördüğü göl ve 
lıataklıkları taaıdııten kurutmak ve 
y.ı >cvıyesi ııi ıııJ . r , nek veya > ükselt
ıııck saıah i yetını haız bulunacaktır. 

Umumi sulnr..lan genıi ve salla· 
nn seı riisde· etmeleri se rbı·~t ola· 
cak ve bu hususta bir talimatname 
hazırlanacaktır . 

Proje içme ve yıkanmada kul . 
!anılan suların girletilmesini yasak 
e mekte ve cezalar koymaktadır . 

\ Bu kanun projesile nehir ve ka· 

1 
nalların muhafazasında çalışacak su 
bekçileri teşkilatı ihdas edilmekte· 

\ <lir . 
\ Bu bekçileri hukuk Ae salahiye 

1 
tini haiz olacaktır. Köprü, bend mec· ı' 
rada tahribat yapanlar şiddetle ce
zalandırılacaktır . 

Bu su projesinin tatbikinde Ada-

na başta gelmektedir • ! 

(1910) ' a er . yılınd e çıkan kanurı ıııucebin· 
cc 16 kalem eşyanın h - - 1. . h' a rıcı ıcret 
ııı ısa ra .tabidir.~Şeker, kıbrit; pamuk 
lu dokuma bu listeye dahildir. 

Bu iııhisarın devlete temin etlı~ 
varidat büdcenin 9'o 31 ini tutmak· 
tadır. ihracattan da o/o 19 varidat 
gelmektedir. 

Devlet himayesindeki sanayie 
gelince bunlar:teşkil edilmiş şirekt 
lerle işletilmektedir. 

Limited şirketleri 1932 yılında 
17 sayı ve sermayesi 108.200.000 
riyal idi . 

1936 senesinde sayısı 99 ı buldu. 
Sermayesi de ( 1499200.000,) ol
du. 

Diğer şirketlerin sayısı :J77 ve 

sermayesi tutarı (569 milyon riyaldır. 
Bunun ( 70 ) milyon sermayesi 

Gcri5İ üçüncü sahifede -
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Diri eri idare eden 

ölüler 

, .................................................................. , , r-~------------~ 

i Ş e h i r h a b e r 1 e r i l , ~.....&m ... 
' - , 

Sihir kar, muammalı masalların hakiki bir hikayesi / Vesait tedarik edilince

ye kadar iş dairesi müesseselere 
tebligat yapıyor 

Neşe Tüccarı 

N eden olmasın? Bir vakitler 
lngilterede bir çok neşeta· 
cirleri vardı 1 Bu işi, teşeb 

Jan bu sabah çok erkenden be 
rıi otelde aramağa geldi. Sekiz gün 
dı::nberi ( Narbomu ) da bulunuyo· 
rum . Çingene kamplarını . gezerek, 
güzel tatlı şarap içip gevezelik ede 
ede nihayet çok samimi çok candan 
eski dost olduk . Fakat ne kadar tu
haf veya daha doğrusu ne kadar ta
bii ki o bu geniş v temiz dostlu -
ğuma rağmen o daima ihtiyatkar ve 
bazı defalar soğuk davrarıyordu . Ü· 

nun küçük ve adil görünen ıı kını keşf. 
ctmeğe çalışan benim gibi bir ya
bancıya daima iti· atsız ve soğuk 1 

görünmesini bir p:ırça da tabii bu 
luy.>rdum . Fakat giinün birinde me
rakımın son dereceye geldiği bir 
günde bu meseleyi halletti . 

- Şıındi anlıyorum, bizim hak
kımızda hakikati anlamak istiyorsu
nuz . Çok iyi bunda hakkınız var . 
Uzun zamandanberi hakkımızda si- 1 

hirkar, muammalı masallar anlatılır. 
Yarın size lıu masallardan hakikat 
olan birisini göstereceğim . 

Fılvaki bu sabah o her günden 
bir parça daha ağır \e büyük bir 
sırrı saklayan bir tavır vı: azamet ile 
geldi . 

- Otomobiliniz bir seyahat için 
hazır ırı? 

- Ne vakıt ? 
- Öyle ise onu alınız, sizi de. 

diğim gibi, hakiki bir çingene tarihi 
yaşatmak için götüreceğim . 

( i\arbonne) den basık "e ke
derli bir bava · çinde çıktık . Kurşun 
renkli, ağır bulutlar bütün semayı 
kaplıyordu . D.:rken bir yağmur ser-
pişmesi başleıdı . ı 

- İşte vasıl olduk makineyi dur
durunuz ve beni takibediniz . 

Arkasından arabadan indim gi · 
diyoruz . 

Çukurun gerisinde sarı bir ır

makcık, geni;; bir tarla, tarlanın or
tasında bir demet küçük ağaçlar. 

Jan beni ona doğru scvkediyor 
du . Açık bir pardesü geyinmiş o· 
lan bu ihtiyar çingene bir .süal sor· 
du . Jan kahkaha ile gü dü Fransız. 
ca cevap verdi : 

- Benim Royors, Jan . Bir dost 
getiriyorum başladımı ? 

- Hayır ... Geliniz . 
Küçük ormanın yan tarafını do· 

!aşarak vasıl olduk burası büyücek 
bir açıklık idi. Yirmi kadar adam 
daire şeklinde oturmuş . Bunlar ara
sıncla beş altı beyaz bıyıklı yaşlı 

iht ''ar vardı . 
Herkes susmuş bir halde. Dai

renin ortasında göğdelcri çıplak, 

ellerinde budaklı kaim birer sopa· 
lan vardı . Birbirlerini aştan tır· 

nağ:ı kadar çok gindar bir tavır ile 
süzüyorlardı . Bu tuhaf toplantıya 

nezaret edı·n ihtiyarlar aralarında 

bir kaç keiinıe teati ettiler . 

Ve işaret verdiler . Düello baş
ladı . Düello Sırp ( griko ) ile ltal 
yan ( Tom'o ) arasında id;. Bu so· 
ğuk ve ağır korkunç günde iki mu· 
harip birbirlerine öldürücü darbeler- • 
le saldırdılar . 1 

Kısık kısık nefes alarak mfüema· 
diyen vurnşuyorlardı . Şahidler bu 
iki hasımdan birinin pes demesini 
beklediler . Uzun intizarlarıııa rağ· 
men her iki ta·af saldırıyordu· Ni· 
hayet ( griko } yakından yediği Lıir 
darbe ile kafasırıın tası ezildi . Can· 
sız kanlı bir yığın et gibi yere serildi. ' 

1 

Bu feci netice karşısında müte· 1 

essiren ayrıldık . Ayni yol ile dön· 1 

dük . Hava adeta teessürümüzün 
derecesile çoğalmış gibi idi . Jan 
yolda anlatıyordu . • 

( Griko ) esasen pek haksız idi. 
Hasmının kız kardeşi hakkında çok 
fena şeyler söylemişti . 

Çok ııaınuskar o!aıı genç kızı 

herkesin nazarında şüpheli ve adi 
etmişti . Fakat bak neticesi ne ka· 
<dar acı oldu . Bu feci ölüm vnkala· 
rı ender hadis olur dedi . 

Bu iki hasımdan muhakkak biri 

p.ıs der. 
Bu manen bir ö!üm olduğundan 

ihtiyarlar hakem heyeti ve bütün 
efkarı umumiye tarafından kafi gö
rülür. 

Fakat Lugünkü mücadele amc>n· 
sız oldu . Küçük parlak gözlerinde 
büyük bir keder sı>1.iliyordu . Ertesi 
g ün için davet elti . Cenaze mera
simi çok tnteresan olur dedi . Haki· 
kakıı ertesi sabah erkenden otele 
geldi . Yine aynı yolla dünkü facia 
yerine gidiyoruz . Bu gün hava iyi 
fakat içimizde merak ile karışık tu· 
haf bir acı his var . Konuşa konuşa 
kanıpa ilerlerken Jan mütemadiyen 
anlatıyordu. 

Nihayet büyük meydanlığa gel· 
dik . Beyaz kalın l>ir örtü ile örtül
müş olan bir araba meydanlığın tam 
ortasında idi . Cenaze bir sanduka 
içinde küçük bir kilise haline geti· 1 

rilmiş olan bu arabanın ortasına 
uzatılmıştı . Uzun ve beyaz bıyıklı 
ihtiyarlar yine orada idiler . : 

Bütün kamp halkı büyük bir da· ' 
ire halinde bulunuyorlardı . Herkes - !' 

te derin bir süküt vardı • 

Yalnız bu korkulu sükiitu genç 1 

çingane kızlarının çıkardığı hafif 
pek hafif hıçkırıklar bozuyordu . 
Kısa bir zaman i..;inde merasim 1 

ba~ladı . Evvela meydanlığa , ( gri
ko ) nun validesi ilerledi . Elinde 
bir konyak şişesi , bir paket tüt~n 
ve bir kutu kibrit vardı . 

Yüksek sesle ağlıyor ve ölünün 
sandukasına yaklaşıyordu. Bu anda 
hıçkırıklar gittikçe daha yüksek bir , 
perdeye çıktı. Zavallı kadın elindeki 
şişeyi, kutuları bedbaht oğlunun san
dukasına bıraktıktan sonra çocuğu· 

nun sararmış yüzünü öptü. 

Bunu sıra ile bütün çingeneler 
takip ettiler. Genç, ihtiyar, kadın, 
erkek herkes ölüye son bir hörmet 
olmak üzre öpüp çekiliyorl:lrdı. Bu 
mf"rasim bittikten sonra onu göm 
düler. 

Jan bana hayran hayran bakı 
yordu. Gözlerinde k:mşık, anlaşıl· 
maz bir sürü istifham vardı. Jan bu 
bir şey değildir. Asıl iş bundan son
ra başlıyacakhr diyerek anlatmağa 
başladı. Bugünden itibaren ölünün 
bütiin aile efradı bir müddet için 
her tiirlü yiyecek ve içeceğe boykot 
ilan etmiştir. Artık bunlar kısa bir 
zaman için bugünkü ile beraber öl
müşlerdir. 

Ölünün ailesi senelerce evlen. 
meıneğe ve yalnız yaşamağa mah
kumdur. Bunlardan başka her türlü 
eğlence bunlar için kuvvetli bir ha. 
ram ve mutlak bir yasak olmuştur 

diyerek hizde toprağın içine girenler 
üzerinde gezenleri bir müddet için 
mutlak şekilde idare ederler dedi. 

Bunlar muvakkat olan esaret
den kurtulmak isterken yine birisi 
toprağa girerek esareti devam etti 
rir dedi ve acı acı giildü. 

Kışın siyah çamurları üzerinde 
gezen, çırlak ve acaip traşlı ka
fasının üzerinde uçan kargalara 
meydan okuyan; yazın hudutsuz ye. 
şilliklerin iizerinde, koyu mavi sema
l;mn altında yeti!;en dünkü çingene 
yavrusu bugün karşımda yaman bir 
filezof kesilmişti. 

Kalem, kağıt, kitabın değil,)a. 
biatın bu müthiş filezofuna hak ver 
nıekten kendiıni alamadırn ve : 

- Evet Jan ölüleriniz dirileri · 
nizi idare ediyorlar. Dedim. 

Çeviren : /slam Şaylan 

Sırt hamalları ça" 
lışabilecek 

Hamal işleri ile meşgul ol;ln 
merkezdeki komisyon çalışmasını 

bitirmiş ve bir rapor hazırlamıştır. 

Rapora göre; sokaklarda kam· 
yonların giriş ve çıkış yerlerinde 
hamallar çalışmıyacaktır. 

Yalnız dik olan kısımlarda vesait 
tedarik edilinciye kadar sırt hamal
ları çalışabilecektir. 

Şehirde 

Dünkü hava 
Şehrimizde dün hava sabahtan 

akşama kadar açık, güneşli geç-
miştir. 

. 
Hafif bir rüzgar gece yarısına 

kadar devam etmiştir. 
Dün en çok sıcak 19,6 santigrat 

dereceyi göstermekte idi. 
Barometre havayı iyi göstermek

tedir. 

Tahsisat işler: 

Zat işleri müdürlüğünden dün 
Vilayete gelen bir emirde; icra me- j 
mur muavinliğine mahases 20 liralık j 
tahsisatın kadrodan tenkis edilerek 
yerine Aydından alınan 22 liralık ' 
tahsisat konulmuştur . 

Belediyede 

Tenvirat işleri 
Şehrin ışıksız ve az ışık'ı muhte

lif semtlerinde lambalar takılmakta 

olduğunu yazmı~tık . Bu yerlerin 
hat çekme işi bitmiş ve elektrik ve
rilmiştir . 

Daha yedi yere elektrik lambası 
takılacaktır . 

Ağaç dikme faaliyeti 
devamda 

Rcş:ıtbey mahallesindeki ağaç
sız yollara , belediye ağaç dikmeğe 
başlamıştır . 

Diğe r mahallatta da ağaçsız 

sokakların ağaçlanması devam edi
yor. 

Asfaltta 
Bir kır kahvesi açılacak 

Belediye , kız enstitüsü karşısın
daki sahada güzel bir kır kahvesi 
yapılmas•na karar Vt'rmiştir . 

Ve aynı zamanJa o mahallenin 
ih iyacını temin için aynı yerele bak-' 
kal dükkanı yapılacaktır . ı 

Şehir planı 
1 

Y ansen planını ikmale 
çalışmaktadır ı 

Profesör Yan sen ta rafından tan- ı 
zim edilmekt~ olan şehrimizin imar r 
planının ikmaline çalışılmaktadır . I 

Yeni istasyon meydanının Yan - , 
sen projesine göre tadilatı yapılmak-' 
tadır . 

Çamurlu yollar 

Seylapta fena hal,le bozulan ve 
ufak bir yoğmurda bataklık haline 
gelen yollara belediye , kum dök
mek suretiyle halkın geçmesine ya
rayacak bir hale getirmeğe çalış 
maktadır. 

İş beyannamelerini üç gün içinde doldurup iade et
miyen müesseseler hakkında kanuni hükümler 

tatbik edilecek .. 

-----~···-----

Bölgemiz altıncı İş dairesi bölge 
amirliği dün müesseselere bir beyan. 
name teblig etmiştir. 

Çok ehemmiyetli olan bu ynı· 
yı aynen aşağıya alıyoruz: 

Neşrolunan (iş kanunu) hükum
lerine ve bu yolda gazetelarle de 
yaptığımız ilanlara rağmen firmanı

zın henüz (iş beyannamesi) dolduru
p vermediği kayıtlarımızdan an
laşılmıştır. 

Daimi veya zaman zaman da 
olsa, kanunun tarif ettiği işçi sıfatını 
haiz beş kimse kullanan büyük, kü· 
çük sınai, ticari ve mali müessese
lerle mutavassıt ve müteahhit olarak 
çalışan bütün firmalar; hatta aynı 
evsafı haiz küçük esnaf bile bu ka· 
nun hükümlerine tabi olup olmadık
laeıru ancak verecekleri (iş beyan-

Elişleri sergisinde 

şehrimizden 
kazananlar. 

Ankarada lktisad Vekaletince 
bir Elişleri ve küçük sanatlar sergi
si açılmış ve bu sergiye Adanamız 
da iştirak ederek sanatkarlarımızın 
Ticaret Odasınca toplanan eserleri 
İktisad Vekaletine gönderilmişti . 
Gönderilen dişlerinden ikisinin ma 
dalya ile ve diğer üçünün 20 şer li 
ra para mükafatiyle takdir edilme 
lerinc Jüri heyetince karar verilmiş 
ve keyfiyet Vekaletin bir yazısiyle 
Seyhan Vilayetine ve , Vilayetçe de 
Ticaret Odasına dün tebliğ ed · imiş 
tir . 

Bu yazıya göre : 
Fatma Dikmenin Dikiş Yurdun

da Bayan. mukaddesle Bay Nuh Na
ciye madalyalar, Kız Lisesinden 457 
numaralı Bayan Safiye ile ceza evin
de iki kişiye yirmişer lira verilmesi 
bildirilmiştir . 

Bu ikramiyeler kendilerine veri
lecektir . 

. 
iktisat odaları 

Ticaret odaları yakında 
lavediliyor 

Memleketteki iktisadi teşkilatı 
yeni baştan kuran kanunun haziran 
dan itibaren meriyete gireceği tah
min etlilmektedir. 

Bu kanunla ticaret edaları lave
dilmekte ve buna mukabil mevcüt 
odalardan daha az iktisad odaları 
ihdas edilmı>ktedir. 

Ayrıca sınai federasyonları da 
kurulacaktır. 

F e~erasyonlar münhasıran sana
yi işlerile meşğul olacaklardır. 

Ticaret odaları yakın bir zaman
da leğvedilecektir. 

Bir ayda 28 kişi 
ölmüş 

Resmi makamdan alınan haber· , 
Jere göre 1 Şubattan 5 Mart tarihi-
ne kaJar, bir • yı mütec wiz bir za 
manda, şehirde yirmi sekiz kişi öl
müştür . 

namesi) ve müteakiben yapacağı

mız teftişlerle tayin ettirmiş olacak
lardır. 

Çahştırdığınız kimsenin, kanunun 
tayin ettiği işçi sıfatını haiz olması 

İçin bedenen yahut fikren ve hem 
de bedenen harekette bulunması 

lazımdır. 

Yukarıki anlatışlarımız ve bu son 
müracaatlarımızla birlikte gönderdi
ğimiz iş Beyanname~ini alındığından 
itibaren 3 gün içinde doldurup ta
ahhütlü olarak postaya tevdii, dai
remize bizzat veya bilvasıta teslim 
edildiği takdird~ de mukabilinde 
bir makbuz alınması ve bu müddet 
zarfında beyanname doldurulup 
iade edilmediği halde kanunun ce· 
zai hükümlerinin hakkınızda tatbiki 
mecburi olacağını bildiririm. 

1 Maarifte: 

1 İlk mektep bina ve eşya
larının sgortası 

Şimdiye kadar sgorta ettirilme· 
miş olan ilk mektep bina ve eşyala
rının kıymetleri nafia mühendislerin 
ce takdir edilecek ve belediyeler -
banka~ı vasıt .ı siyle sgorlalanacaktır. 

Bütün belediy-! ve idarei husu· 
siye mallarının sgortaları da sene
den seneye yenilenecektir. 

Sebzeler 

Neler var ve kaç kuruşa 
~ satılıyor 

Şehrimiz sebze halınde satıbn 
sebze ve meyvelerin fiatlarını bildi
riyoruz: 

Prasa demeti310 kuruş, tere des
tesi 1 kurus, beyaz turp destesi 5 
kuruş, kırmızı turp 1 kuruş, yeşil rn
ği-\n kilosu 10 kuruş, taze bakla \;i. 
tosu 35 kuruş, marul danesi 5 ku
ruş, iri poı ta~allar tanesi 10 kuruş, 
pancarın kilosu 4 kuruş, kuru soğaıı 
kilosu 4 kuruş, patatt:s kilosu 7,5 ku. 
ruş, elma 20 25 kuruş, limon tanesi 
100 para, yer elması kilosu 7,5 ku· 1 
ruş, havuç kilosu 5 kuruş, mandalina 
tanesi 5 kuru ~. ispanağın kilosu 5 
kuruş, taze s:mmsak kilosu 20 ku
ruş, şalğamın kilosu 15 kuruştan 
perakende olarak satılmaktadır. 

Zabıtada: 

Dün vukuatsız geçti 

Dün, şehrimizde zabıtaya aks :· 
decek en küçük bir hadise bile ol 
mamıştır. 

------·------
Elişleri sergisinin hüyük 

mükafatı 

Ankara : 5 (A./ .) - fstanbulda 
Kuyumcu Seran, Ankarada açılmış 
elişleri sergisinde kazandığı müka· 
fatın bin lirasını hava kurumuna te
berru etmiş ve kendisine kurum ta
rafınd "in altun madalya verilmiştir. 

büsü şahsi kudreti büyük bir frr • 
giliz 1900 de icad etmiş ve üzerirı' 
de " Neşe taciri ,, levhası asılı bir 
dükkan açmış muayyen bir ücret 
mukabilinde asaui ve nevrestenik 
kimseleri saatlerce güldürmiye baş· 
lamış .. 

Bu adamcağızı, neşesi tamamen 
kaybolmuş bir dul İngiliz kadırı1 

evinde bir hafta bulundurmuş ve 
yüklü bir para ile dükkanına iade 
etmiştir. Bu zengin dul kadın bll 
adamı her pazartesi gecesi davet 
edermiş 1 

Şimdi de birisi çıkmış, güzel 
kadınların yanaklarındaki çukur tarı 
ve ağızlarındaki beyaz dişleri göste· 
recek latif eler tertip ve satmağa 
başlamış .. 

Tarihten bir yaprak! 
Çin, malum olduğu :üzre en eski 

bir hükumettir; ve bundan tam 25 
sene evvel cumhuriyet usulile idare· 
ye başlanmıştır. 

Bu rejime tahvili, kanlı bir ihti· 
lalin eseri değil, fakat o zaman he· 
nüz 6 yaşında bulunan imparatoruo 
iradesi eseridir. 

O zaman Çin hükumetine ira· 
desile cumhuriyeti vermiş olan bu 
hükümdar şimdi Japonyanın Man 
çuri hükumeti başına geçirdiği Pu 
yi'dir: fakat Çin cumhuriyeti bu adır 
mm Çine karşı beslediği emellere 
bir tüı lü yanaşmamaktadır. 

Ayaksız adamlar ! 
Amerikada münteşir Starof in"' 

diyampolis şehrinde 200 tane ba
cakları dibinden kesilmiş malul ada(ll 
toplanmışlar ve Amerika hükume· 
tine bir talepname vermişlerdir. 

Bunlar, otobüs, tramvay, şimen· 
difer ve vapurlarda kendilerinden 
yarım bilet alınmasını, büyük şehir 
lerde kendilerine mahsus iltica yer· 
leri tesis edilmesini ve ihtiyarlara 
nakden yardım olunmasın! istemiş· 
ltrdir. 

Yarım bilete aklımız erer; çünkiİ 
adamcağızların yarı vücutları yok. 
Fakat diğer metali bata bir ~ey söy· 
liyecek vaziyette değiliz. 

Camdan kumaş 
fngiltcrede Yorksir eyaletinde 

Li ıersed bısabasırıd'1 bir fabrika, 
altı aylık mesaiden:soıı ra camı iphk 
haline sokınağa muvaffak ol muştur. 

Bu iplik ile selen gibi kumaşlar do· 
kunmaktacl1r. 

Fabrika kumaş nümunelerini da· 
ğıtmış ve yaptığı ilanlara şu cümle 
yi de ilave et niştir : 

'' Camdan kumaşlar yatak ve 
yorğaıı için birinci derecede kıymet· 
lidir. Yazın :.erin tuttuğu gibi kışın 
da harareti tama'lli le muhafaıa 
eder 1 ,, 

Suriye mektupları 
- Birinci sahifeden artan -

Bu sebeple ve büdçe ve diğer 
kanunların ikmal edilememesi ve hu· 
susi ve umumi af kanunlarının bek· 
lenmesi ve Suriye heyetinin gecik· 
mesi dolayısiyle parlamento bir 
ay tecil edilmiştir . 

Büdçe layihasının ikmali 20 
marta kadar sürecektir . Ve bu se· 
ne muvakkat büdçelerle işler çeviı i
lecektir. Çünkü ordu teşkilatı ,e 
gümrük varidatı , tahmini mümküıı 
olmayeın yeni şeylerdir . Gümrük 
meselesi Suriye Lübnan mü rnkera 
tına bağlıdır . Velhasıl bütün işler 

muallak haldedir . V ~ ıııu ıllak mese· 
lelerin intacına bağlıdır . 
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Çarls Lemb'den 

Kızartuıanın Keşfi 
Fransa da deniz kuv-' 

vetlerini artırıyor 
Londra : 5 (A.A) - lngiliz ga-

~~-------~~~ 
mahkeme azasının Hotiye ~e ağır 

/\ 

. h"k" · dostum şağıdakı ı ayeyı, k"t 
M Çince bir el yazısı ı ap· 
ta. okumuş ve bana anlat 

n ak lutfunda bulunmuştur : 
• " Bu eski Çin kitabının ~nlattı 
gına göre, beşeriyet ilk vetmış_ asır
da eti çiğ olarak yemiştir. Etı ke· 
bap haline getirmek, yahud kızart
llıak bir kaza ve tesadüf neticesinde 
k~fedilmiştir; bakınız, nasıl : 

·• · · dınleyı 
kelimelerle hitap ettıgmı, ki 

. . d ece tıklım tı ım 
ciler yerının ne er 
dolu olduğunu aıılatmay.alım. H fr 

S .. dafaaya gelınce ' o . 
ıraEfmud·m ne söylasen fay· 

1 

1 

zı:teleri Almanya ve ltalya tarafından 
ni fus meselesi hakkında alınan ted. 
birleri geniş mikyasta tefsir etmekte 
ve lngilterenin de bu mesC'leyi hal.
etmek mecburiyetinde- bulunduğunu 
yazmaktadırlar. Fransa deniz kuv· 
vetlerini artırmağa karar vermiş· 

- en ı , .. 

J 
k hakikatin anlaşması ıçın 

ası yo • b' parça kav· 
"k k huzurunuza ır yu se . 
1 domuz getireyıın. 

1 8irleşik Amerikadevlet-
1 lerinin bitaraflık projesi 

O tarihlerde Çin domuzları meş· 
h_~rdu; fakııt yenmek için değil, bir 
sus eş l · d · ç· · en m kb Yası gibi bes enır ı. ının 

.. a ul domuzları da, o zaman he· 
%z f k" . ' u ak bir karnba olan Pc ıng 
c~varinda oturan Hoti is ninde bir 
a anıda bulunuyordu. 

0 
Bu adam, sabahları ormandan 

?dun odun kesmeğe ot toplama_ğa 
gı er; öğleden sonr~ evine dönun-
~eyeb kadar domuzlarını oğlu Bob~
~ ırakırdı. Bobo abullabut bır 
~/andı; tenbel ve hantaldı. Başlıc~ 

& encesi de kuru otları kazellerı 
Yakıtı k ' d 1 k alık a .. , onun alevi karşısın a a 1 

&ulmekti. 
B bBir gün, babası ormanda iken 

0 onu k • b' kıvıl-eiırı n ya tıgı ateşten ır 
' domuz yavrularının bulunduğu 

Yere · ·p 
sö d" sıçradı, alık oğlan, yetışı 
tınn. ~remediği için ev, ahır ve ahı
ca ıçınde bulunan domuz yavruları 

Yır c ayır yandı. 
Ç' Tufandan önceki derme çatma 

ru muş .. 
Getirilen kavrulmuş domuz ebtını 

. hkeme reisi de ba a- I 
elıne ala~I ma ev' elce yaptıklari gibi ı 
nın ve og un b' "t" miiş ve 1raz sonra r . ğzına go ur 
e mı a b aetine karar vermişti. 
iki suçlunun er • hk 1 . 1 . ·ı r ve hatta ma eıne 

Dın eyıcı e k 
d bir kısmı bu beraet a · 

1 azaların an h 
1 ebini anlayamamış ' ay- 1 

rarının se ı 

ret etmişler<li · * 
1

• 

* ,_~ 

Çinin en zeki adamlarından bi-
. . 

1 
bu hakim , ondan sonra 

rısı o an d b ld 
:la solda ne kadar omuz u uy-

sağ pahalı ,topladı ve on· 
sa ucuz' , k 

' sık sık evinde yangın çı -
dan sonra 
tığı görüldü · 

* * * 
G 

dostum M. in okuyup ter· 
ene d' k' .. tt'ğ' çince kitap ıyor ı : o 

cume e 1 1 • . • ı 
. ra beşerıyet , etını • a · 

tarıhten son • d 
k . ·n evini tutuşturmaga a 

vurma ıçı . . T 
1 devam etmıştır . ava ' ız· 

asır arca .. .. b 't 
cak gibi bugun g~n · ası , 

gara ' 0 f d'I b'I · .. .. sıtaların keş e ı e ı mesı 
gorunen va 
. . d uzun seneler beklemek 
ıçın e up .. 
lazım gelmıştır . 

t ın evlerinin yeniden kurulması İŞ· 
en bile değildi· bir kaç lata, direk 

ii~~~ana getirilince bir ev yapılabı , 
s ı. Fakat domuzlar ? oğlan baba- 1 

ına b 1 1 ere· 1 S 1· B 
Cekti ?lı ann hesabını nası V 1 Jozef ta ın uz-

Bobo düşünceli düşüncdi ' ya· \ kıranı 
nan d Yiye· 
ce·. omuzların yanına koştu. 

&ı Sopayı d"" ·· ·· ken burnunun 1 M k . 5 ( Tass aı·ansı veri del"k[ uşunur os ova . . 
d" 

1 
erini şimdiye kadar duyma· ) _ " Orconikidze " bahrıye 

0 ~~1 bir koku dolduruyor , habire ' yor "hl "Jozef Stalin ,, yeni buz. 
sulan d tezga arı, b" · k 1 . ıyor u . . . misinin inşaatını ıtırme 

eı· Bır aralık domuzlardar. birısıne kıraA ge 

k
. 'Yle dokundu elı" o kadar yandı üzeredir. f d 

Çok kısa bir zaman zar ın a, 
ı tab·· ı· . ğ 

Nevyork : 5 (Radyo) - Ame. 
rika ayan meclisi Amerika devletle· 
rinin her türlü silahlı .anlaşmazlıklar 
knrşısmda bitaraflığı hakkındaki ka 
nun proiesini tasvip etmiştir. Proie 
şimdi mebusan meclisinde müzakere 
edilecektir. 

Roma-Berlin mihverinin 
ani takviyesi 

Londra : 5 (Radyo) - Romada 
toplanmış olan Faşist koseyinin as 
keri sahada almış olduğu kararları 

Londra ve Paris mahafili heyecan 
ve hdyretle karşılamakta ve bu ka· 
rarn Roma il~ 13erlin mihverinin 
ani olarak takviyesi demek oldu· 
ğu mutalaasında bulunmaktadırlar. 

Yugoslavya baş vekiii 
Habsburglar aleyhdarı 

Belgrad: 5 (A.A) - Yugos· ı 
lavya başvekili Yugoslavyanın Habs · 
burgların tekrar Avu,turya tahtına 
geçmelerine katiyen muarız kalaca· 
ğını söylemiştir. 

İngilterenin harp gemısı 
inşa ah 

Londra : 5 ( Radyo ) - Dayli 
Telgraf gazetesi; halen lngiliz tez 
gahlarında 148 harp gemisin inşa 

edilmekte olduğunu yazmaktadır. 

21 ıı bir sevkle hemen e ını a .. d" ve inşaatçı, buzkıranın 
ııa &Öt" d ' 1 ş de· muhen ıs k" 1 . 

r·ı Ur Ü. Eline kavrıı mu • . s"ın'ı bütün ma ıne erı 1 Vı"ndsor Du'" ku"' nu" n ı er y .. b" tat umumı proıe· ' 
1
• 1 &eld· a~ı~mıştı. Diline oy!e ır . .. f . cihazlarının p an arını ! 

ı kı d. k d h duyma "ıle mute errı . b 
ııı Şım ıye a ar ıç I 'ar ve derhal ınşaata aş· 1 

d ıştı. Ondan sonra elini bir dah.a hazır amışı ı· 
Oıtıuz .... dü Bı- 1 mışlardır. a, sonra ag· zıııa gotur · a . . d" e kadar vukua ge· 

raz so d uzu Proıe, şım ıy . 1 
nra , artık , yanmış cm .. seferlerinden alınan tec- 1 

lPadrç;ı Parça koparıp tık.ınmağa baş- len kutup . t" den vücuda getiril- 1 
a O ··belere ıs ına k 1 

d 
ı. kadar dalmıştı ki babasıııı, ru y · mi kutubün en alın 

ayağ h niştir em ge ' ff k" ti 
1 er şeyi unutmuştu. 1 

· ı· buzlarına muva a ıye e 
D k k . di· ve kuvvet ı 1 er en sırtına bir yumru ın · .. .. erebilecekt r. 
- Köpek og· Lan bu evin, ahırın goğus g . b" tonila'.o hacmı,.daki 

~d ' . On~r ın k 
01nuzların hali ne böyle? Hotı, b ide muazzam dokuz. azb.n 

da~eşler püskürüyor ve cğluııu i:ıl· u gcnvı e bu kazanlar, beherı on '.n 
u ·· vardır . d ·· buhar ınakı· 

y 'Unceye kadar döğmeyi kuru- · kuvvetın e, uç 
Ordu. Hele . . ba~g'.r . letmı ktedir. Gemin!n boyu 
. Bir de bu yanmış murdarları ~o·?"ı gı:nişliği ise en geniş yerı~e 

Yk1Yutsun öyle mi 7 diye bağırdı.Bir I ' d" Bu buz kıran üzeıin e, 
at d 

. h. 23 nıetre ır. 1 en"ı 
h B b. ıç "k mme ve en Y 

I . a a alıklaşmış olan o 1 
• 1 d" ın en mu e . 

ıır ce 1· d ki bud unyon . 1 seyrisefer aletlerı 
l vap vermeden e ın c . ı elektrikle ış er .k. tane 
~tdan birini babasına uzattı. Hotı· 1 ti Gemid..: ayrıca 1 1 

nın el" d o da 1 mevcu ur. 1 . 'h var 
l" . 1 e sıcak etten yanınca de çok kuvvetli te sız cı azı "t 

e _ını ağzına "f" .. o da oğlunun. b "hazlarlaeıı fena şeraı 
bır müddet ğ~c~rı:~t~ğı tadı tatmıştı ~~hi~i:deu d~hi sovyeller b'.rli_ğini.n 
k
. B_u lezzet, adamı o kadar sardı . b" noktası ile daıı'nı ırtı-
ı n h b ba her hangı ır k" d'" 1 ayet hiddeti geçti ve a b fazası müm un ur. 

oğul ahırd~ güzelce karınlarını do· batın muk a teknesi ~e merkezi 
'U d 1 Buz ıranın . . . E , r u ar. k t ·nşa edılmıştır. n 

O 1 k beş a ıı . b· 
h günden sonra Hotinin evi İ e ısını~ b" kaç tayyare ala ı· 

a ırları sık sık yanmağ.t başlamış . üst guverte, ır h r dedir' Halen 
bab d lecek birplatform a ın . k k"'I e 

a oğul , kimseye sezdirme en . . k mları l;ıır ti! . uç 
kendi! · · t' gemının uç ısı k d Bv par· 
k" . erıne ziyafet çekmenın ırya· halinde hazırlanma ta ır, .. 
ısı olmuşlardır. ve 31 tonluktur: Geıl'lı un 

Günün birinde konu komşu, me çala'f, 21 1 b t' öıız'kırma· 
k b k mlrrının se a e ı, 

maaşı 

Londrada çıkan bir akşam gaze· 
tesi, yazdığı bir y ızıda liberal ve iş· 
çi partilerinin muhalefetin.- bakını. 

yarak Vindsor Düküne bir ma~ş 
bağlanması için hiil..ıimetin pnrle. 
mentoya bir layiha verınoini istedi. ı 

Her zaman iyi yerlerden haber alan 
bu gazelinin yazdığı bu haber, bu 
defa, yanlış kayuaklardan gelmişe 

benziyor. Çünkü bu iki muhalefet 
partisi ile hükumet arasında bayle 
bir vaziyet Lulunduğunu söylemek, 
Vestminister havasını bilmemek de· 
mdktir. 

Gerek lib~raller, gerek işçiler 
tahtından çekıle: Vindsor clükiine 
bir tahsisiııc aleyhtar değillerdir; fa. 
kat b9o•ın krall., kardeşi ;m:ısında 
husuti bir anlaşma ile teminini da· 
ha doğr.u fıulmaktadırbr . 

işçilerin bu husu~taki kararı hak 1 

kında çok sözler söyleıımiş, fakat bu 1 

partinin kratlık müessesesini daha \ 
sa~lam bir lınle getirmek hususnn
daki gayretlerinden bahsolunmuş· 
tlır . . " 

Lil?erallere gelince, 'Onlar bu hu· 

• • 

Filistin hadiseleri 

1,000,000 sterlinge mal 
olmuş 

Kudüs : 6 ( AA. ) - lngiliz 
mÜ5temlekeler bakanı Filistin kar· 

gaşalıklarının şimdi ye kadar 1:-ir mil
yon sterlingden fazla bir masrafa 
mal olduğunu söylemiştir . 

Yunanistanda 

ihtiyat sınıfları 

çağrıldı 

talime 

Atina: 5 (Radyo ) - Yunan 
hükumeti 1924 · 25 · 26 - 27 ihti 

vat sınıfları 29 gün talim görmek 
üzre silah altına çağırmıştır. 

Yabancı memleketlerde bulu. 
nanlar dahil değildir. 

Tahdidi teslihat 

Konferans beş nisanda 
Londrada toplanacakmış 

Londra : 5 ( Radyo ) - Tahdi 
di teslihat konferansı beş nisanda 
Londrada toplanacaktır. 

Geyna opereti 

Memleketimizde 
oy nanmay:ıca ktır 

Ankara: 5 (A.A) - Hasta 
bir Avrupa ekzatizminin mahsulü 
olan ve şark memleketlerini birer 

panayır yeri gibi göstermek ve an
latmak maksadını taşıyar. piyesler· 
den biri olduğu için Sidney Jones 
in maruf geyna operetinin memle

ketimizde oynanmasına hükumeti· 
miz müsaade etmemiştir. 

Asri Sinemada 
6 Mart cumartesi akşamından itibaren 

Sinema perdesinde şimdiye kadar görülmemiş ve görülmesine 
olmıyan bir şaheseri sunmakla kıvanç duyar 

imkan 

( Kadın asla unutmaz ) 
Bu filmi : 
lstaııbulda Beyoğlunda yirmi bin kişi gördü, yirmi bin kişi takdir etti , 

yirmi bin kişi alkışladı. Sinema münekkitleri şimdiye kadar böyle bir film 
yapılmamıştır ve yapılamaz dediler 

işte : ( Kadın asla unutmaz ) Filmi 

Bir kadının ruhu, bir kadmın aşkı ve bu aşkın unutulmaz kalp yarasının 
perde üzerinde müessir aksidir.Sayın müşterilerimize bilhassa tavsiye ederiz 

Bugün gündüz iki otuzda 

( Kanuı1 kuvveti ) 
PEK YAKINDA : 

Nevyork Metropoliten operasının tenörü NlNO MARTiNiNiN şaheseri 

( Aşk serabı ) 
7850 

----------~~---~;;;;.;;.~-------~--~---

1 

Tan sineması 
Bu akşam 

Her zamankinden çok daha şen ve her zamankinden çok ,\aha ııüktedar 
zamanımızın en meşhur bir siması olan 

[ Maurice Chevalier ] 
Parisin Kabare ve barlarında geçen ihtiraslı ve ateşli bir mevzua sahip 

Neşe Nükde Şarkı dolu 

( Günün adamı ) 
isimli en son filminde yine kendisini sevenlere zevkli ve ço;;: hoş iki saat 

geçirtecek ve onları neşe kahkaha diyarına götürecek~ir 
ilaveten : 

En son düııya haberleri 

Bugün saat 2,30 da iki büyük nıükemmel film birden 

( R!CHARD T AUBER'in temsili VIY ANA SENi SEViYORUM ve 
ANNABELLA - FERNAN GRAVEY tarafından yaratılan 

( Aşk uğrunda ) 
1 EK YAKINDA : 

( Aşk Rüyası ) 
7851 1 

Nahiye müdürlerinin ma-
1 

aşlarına mühim mikdarda ,-------·----
zam yapılacak "" 

Seyhan mıntakası Sıtma 
mücadele riyasetinden : 

~. nkara : 5 ( Hususi ) - Dahi
liye vekaleti merkez ve taşra teşki· 
!atını hıızırlıyan komisyon çalışması · 
na devam ediyor . Komisyon yakın
da işini bitirecektir . Dahiliye veka 
!eti merkez ve taşra teşkilatı hakkın· 
daki proienie meclisin öı.ümüzdeki 
top:antısına yetiştirileceği tahmin edi
liyor . 

Komisyon son içtımaında üçün
cü sınıf nahiye müdürlerine 25 , ikin· 
ci sınıf müdürlere 30 , birinci sınıf 
nahiye müdürlerine de 35 lira asli 
maaş verilmesini kabul etmiştir . Bu 
>uretle nahiye müdürlerinin maaşları 
mühim mikdarda arttırılmış ohcak· 
lır . Şimdiki halde birinci sınıf nahi. 
ye müdürlerinin maaşı 25 liradır ki, 
komisyon bdna 10 lira zam yap
maktadır. 

Komisyon önümüzdeki içtimaın 
da kaymakamların maaş vaziyetini 
tesbit edecektir . Büdçe müsaid ol· 
matlığından kaymakamların maaşla· 
rına bu sene zam yapmak kabil ol· 
mıyacağı anlaşılıyor . 

TÜRKSÖZ"Ü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

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

idareye 2 - ilanlar ıçııı 

\ caal edilmelidir . \,._, ________ .; 
İran mektubu 

- Birinci sahifeden artan _ 

Adana mıntakası Sıtma Enstitü· 
sünde l - Ni<an -937 tarihinde 
açılacak olan 5ıtma mücadele 

sıhhat memurluğu k u r s u n a 
aşağıda y a z ı l ı evsaf ve şe
raiti haiz olan talipler alınacaktır . 
Arzu edenlerin kayit müddeti olan 
20 Mart-937 tarihine kadar mın 
taka Sıtma mücadele Riyasetı mü-
racaatları . 

1- Orta mektep mezunu olmak. 

2- Tamüssıhha olduğuna dair 
Tabip raporu ( aşı kağıdı da be 
raber) 

3- Hüsnühal eshabından olmak. 
4- Askerlikle alakası olmadığı· 

na dair terhis vesikası ibraz etmek. 

7840 4-16 

S · ( 120 Bugece nöbetçi eczane 
devlete aittir . 1 

o:rmayesı 7 ) milyon olan 

kontrolü altındadır . Halk eczanedir ra ve 1 eessüsle bunları gözetlediler u ısı 1 denizlerinde Atktiğin kuv-
ve "müthiş hakikat,. i öğrendiler: nın t~a zları arasındal\ kayıp geçme· 
Bu görülmemiş bir şeydi; Hotil'lerde v_et. ete~in edecektir. 

susta karar vermek için, henüz, top 1 
lanmış değillerdır . 1\ 

ı;lı! toplantıdan önce bu mesele 
hakkında müsbet veya iııenfi bir söz 
söylemek me ısi'ms"iz olur. 13unun!a 
beraber, Liberallerin Vindsor dükü 

Pehlevi bank harbiye nezaretinin Taısuskapısı civarında 

1 
Başka banka'ar<la da devlet his- ;... _________ , _ __ _ 

s.-si vardır. On milyon s•rmayeli Richard T alınadge 
~anğından domuzlar kavruluyor, Ho· sını S ı · imal deniz }'O· 
1 B K ''Jozef ta ın,, ş , k . 

ı e obo tarafından yeniliyordu. u lund• gemilere refakat eJec, tır. 
laktan kulag· a dolaşad bu haber, ni· ·• · a ·ın lan sonra h Bu buz kıranın ır>,ş , ' 
~jet hükumete kadar gitti Ve bır 1 'Vıaçesl:ıv Molo\pf,, is_m~ode axnı 

&un Hoti ile Bobo kendilerini malı · j 1 • b buz kı k derece ı e kuvvetli i.<ıncı ır · 
eıne karşısında buldular. ran tazgahlara konacaktır. 

Ma'ıkeme tafsilatını, hakimin ve 

1 
ne maaş verilmesine, esa> itil:-ariyle 
muarız olmadıkları söylenebilir . 

Cesur Tayyareci 
Bin bir heyecan dolu filmde 

ziraat bankası bu kabildendir . 

Hulasa olarak ~öyliyelim ki (114) 
milyon sermayeli 6 banka ve 92 

i milyou riyal sermayeli (151) fabri. 
ka vardır . 

-----·--------~ Mektubuma nihayet veıirken 

lranda demiryolu faaliyetinin de iler
lemekte olduğunu ilave edeyim · . 

Geçen Cuma günü şimal demır· 
yolunun Tahrana ulaşması açılm:ı 
töreni yapılmıştır • 
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enkli renksiz afişler 
Etiket, Tire resimler, Kitap kapları, 

Karikatür 

ı 

1 -

l ı 
ı . 

1 

·-· 

\ ------- ~"""=""""'"" 

"\\ r- S.:in1er terzihanesi-, 

1 
1 

Ucuz ve taksitle 

Mevsimin en şık kumaşlarını ' bu
lunduran ve 

Mahir bir makasla 

Bugünkü reklam ihtiy acını en cazip vasıtalarla 
temin etmek istiyenler Türk Sözü gazetesinde 
ressam Necmi Şen ele müracaat etmeleri. 

Biçip diken Adananın yegane ter· 
zihanesidir 

Sümer Terzihanesi : ucuz ve 

taksitle elL.ise diker . Müşteri · 
leni he: cepheden" memnun etmek 
prensibini gözetir . 

Müracaat saatleri her gün : 12, 18 

---------------------~--------------------'! 
1 
Marko~i Radyoları ve Radyog~~mof o_nları , elek-1 

Devlet Demiryolları 
memur ve müstahdem
lerinin eibiseleri de mo
deline göre taksitle di
k ili r . 

triklı ve A kumulatorlu, Oparlor ve pık apları 
1 

- K ömiir pazarı sokağı -

2-10 7846 

Sicil ilanı 
Adarıa Ticaret ve Sanayi 

1 
Odasından 

1 F . D 1 eyzı ura 
Eskiden Rasih Zade Biraderler 

Ticarethanesi : 

l I Unvonı ticariyesiyle Adanada Pos 
tane civarınd a 3 n:ımaralı mağazada 
ithalat komi syonculuğu ve ·sigorta 
işleriyle icrayi ticaret eden Feyzi 

1 

~arazitsiz_ ! al l ı ses ._güzel müzi~ tabii seda ya lnız M.\ RKO:>ıi Radyolarıle 1 

dınlenilir.Bır kere gorırıek ve dınlemekl<" başka markı Radyo alamazsınız. , 
Peşin ve veresiye s.ı lı ş yeri 

Dural'ın Ticaret kanununun 42 inci 
maddesi mucibince sicilli ticarete 
kayıt ve tesçil edildiği ilan olunur. 

Sicilli ticaret num :ırası : 72 
Unvan ksçil tarihi : 4 Mart 

1937 
Oda sicil numarası ; 13 
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7845 3 ~ -.. Ş RIZA iŞCEN Bele<liye karş ıs ın dn 

. Cenubun- en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 

I 
Gazete 1 Türksözü matbaası "Türksözünden,,baş ka 
--------ı' her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

f Kitap f Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastın-
ı 1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir . 

f İl" 1 Reklam bir ticarethant.nin, bir müessesenin 
1 an 1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

'ı Cild 1 Kütüphanenizi ~Üze.~le.~ti.~mek .. isti~orsan ız 
) kitaplarınızı Turksozunun mucellıthane -

sinde yap'tırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-
•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

O ı T b 1 Resmi evrak, cedveller, de~t~rler , çekler , 
'· a 1 karneler kağat, zarf' kartvızıt ve bilumum 

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

•• u 1 
Renkli t b 1 Mütenevvi renkli her türlü .tab işl:rinizi 

t._ --..,.----a __ I ancak Türksözünün Otoma tık makınala
ı:r;da "yaptırabilirsiniz. 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-
zilat yapmaktadır . , 

. . . 

C. H. P. 
Kayalı bağ 

Asri 
Ocağı çıkarına 

sinemada 
_ Kemal Sahir Heyeti tarafından 

( Türk -Peygamberi ) 
Piyesi oynanacaktır.Ve bir ço'c . numaralar sayın halkımıza neşeli 1 bir 

gece geçirmek ve ~yni zamanda Parti ocağının yüksek menfaati başarıl 

mış olacaktır . 

9 Mart Salı günü akşamı saat sekizde biletler elden 

ve kişede satıl-maktadır. 
7842 4 
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Mersin belediye 
tinden : 

. 
rıyase-

1- Belediyeye ait plajın işlet
mesi beş yıl müddetle kiraya veri· 
lecektir. Tahmin edilen yıllık kira 
bedeli 700 liradır . 

2 - Belediyede mevcut proje 
ve şartname mucibince Plajda müs
tecir tarafından 3466 liralık inşaat 
yapılacaktır . 

3- Şartname ve proje parasız 
olarak fen müdürlüğünden alınacak
tır . 

4- Artırma 23-Mart- 937 
salı gü :ıü saat 16 da belediye day
ra~ında yapılacaktır. 

5 Artırma açık olarak yapı-
J:;ıcaktır . 

6- Muvakkat teminat miktarı 
262 lira 50 kuruştur. 

7 - 'f alipler Ticaret Odasında 
kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
edecektir. 7830 2-6- 11-16 

Mersin belediye riyase
tinden : 

1-Belediye bahçesinin işletmesi 
beşyıl müddetle kiraya verilecek 
tir. Tahmin ,dilen yıllık kira bedeli 
bin liradır. 

2 Belediyede mevcut proje v~ 
şartn~me mudbince bahçede mÜ<
tecir tarafından 3500 liralık inşaat 
yapıl ,caktır . 

3 - Şartname ve proje parasız 
olarak belediye fen müdürlüğünden 
alınacaktır . 

4- Artırma 23- Mart - 937 
salı günü saat 15 de belediye dai
resinde yapılacaktır. 

5- Aıtırma açık <!arak yapı· 
lacaktır . 

6- Muvakkat teminat miktarı 
37 5 liradır. 

7- Talipler Ticaret Odasında 
kayıtlı olduklarına dair vesika ibra;ı: 
edeceklerdiı.7831 2-6-10-14 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


