
ı· 

(' 

,ı 

., Ferid Goven ~!!!!'!!!'!!!! 

SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

•• -- Salı 

~ 
'ı 

2 Şubat 937 
Onüçüncü Yıl - Sayı : 3744 ~ 

' 

~~ -------•S •K•u•ru•ş _______ :ı 
ADANA: Telefon : 17 GÜNDELİK SİY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Adanalılar pazar günü kardaş Ha
tayın kurtuluşunu asil ve vakarlı bir 

heyecanla coşarak kutluladılar .. 

Halkevinde çok güzel bir Hatay 
gecesi yapıldı 

Atatürk 
Hataylılara teşek

kür ediyor 

Şehir nıeclisi 

Dün öğleden sonra toplandı 

Vergi taksitleri -Fasıllar arasında münakale işleri 
görüşüldü, bazı kararlar alındı 

:Saat 15 te toplanan mecliste 
evve!a eski zabıt okundu . 

Ruznanıenin birinci maddesi fa· 
' sıllar arasında münakaleye aiddi . 

~ 

An~ara: 1 ( A. A.) - Milli 
Hatay davasının lehimizde netice· 
lenmesinden dolayı Hataydaki Türk
lerden, cemiyet ve müesseselerden, 
yurdumuzdaki Hatay erginlik cemi 
yetlerinden gelen ve ırkdaşlarımızın 
yüksek heyecan ve asil duygularını, 
bağlılıklarını ifaJe eden sayısı pek 
çok telgraflardan mütahassis 
olan Atatürk Hataylılara teşekkür
lerinin bildirilmesine Anadolu ajan· 
sını mtmur etmişlerdir. 

Bütçe ~ncünıenine havale edildi . 
Bundan sonra , yaşı ilerlediği için 
vazife yapa mı yan bir memurun vazi · 
yetinin tı-tkiki bütçe ve kanunlar en· 

ı cümenine bırakılmasına , ve yeniden 
tayin olupda tayin muameleleri he· 
nüz tekemmül eden l 7 memurun 
memuriyetlerinin tasd:ğına ve Mersin 
lıman şirketinin yıllık hissedarlar 
toplantısına başkan Berikerin mü· 
nıf'ssil olarak gitmesine , bazı ver· 
gilerin taksit müddetinin tayini için 
işin bütçe encümenine havalesinr 
karar verilmiştir . 

·t· ginde meyd•nları dolduran on binlerce Çukurovalı 
Hat•Y mı m 

.. liatay Erginlik Mitingi, pazar f ~ııü, 50,000 kişilik bir Çukurovalı 
Utlesiııin iştirakile yapıldı. 

Bütün şehir daha bir gün Ön· 
Ced ' eıı baştan başa donanmıştı. 

Miting gününün sabahı, kadın, 
~rkck, genç ihtiyar, çoluk çocuk 
~ha şafak sökmeden evvel yollara 

d::.ı .. 1 uocu ın·· t•• uş u. 
S.at tam 14 de bütün Çuicuro

Valı beLdiye önünde toplanmıştı. 
. Caddelerden taşan on binlerce 

~lşilik halk kütleleri Yeni Otel 
onÜııden asfaltı takiben Atatürk 
Parkına doğru sökün etti. 

Hatay Erginlik komitesinin ha 
Zırladığı programa ittibaan halk, 
Atatürk parkı karşısındaki sahada 
Yer alınıştı. 

Miting alanında bütün tertibat 
hazırdı. Atatürk parkına, caddelere 
llleydanlara, halkevi tarafından ho· 
Parforlar konmuştu. 

Miting m ·ydanında kurulan kür
süye en önce Hataylılardan Rasim 
'ı' urdman geçti. Bugünün büyük sa· 
adetinin ölçüsünü hiç bir suretle, 
hiç bir ifade ile, tam hakkile izah 
edeıniyeceğini kaydettikten sonra 
dünkü Hatayla bugünkü ve yarınki 
liatay üzerinde canlı mukayeseler 
Yaptı. 

Rasim Yurdmandan sonra. de 
&'erli gençlerimizden Vedat Giiçlü 
kürsüye çıkarak Hataylıların nihayet 
kilvııştu ki arı büyük zaferin kıymet 1 

"e ehemmiyetini çok olgun bir lisan· ı 
~ h : • eyecanlı jestlerle anlatmıştır. 1 

k .. Verlat Güçlüyü takiben Miting 
1 

R Ursiisünde yer alan Bayan Hikmet 
0 na da avni ınevzua dokunarak 

a.çı_k bir if~dc ile günün ehemmiye
hnı i h za etmiştir. 

k .. Bayan hikmet Rona'dan sonra 
Urs .. d . 

i 1 ~ e yer alan gazetemız yazı 
ş erı miid·· .. N G·· b b"" Y .. k uru evzat uvcn u U· 

su zafer münasebetile Türk • F ran
~ • Suriye dostluğunun vasıl oldu · 
eh ve elde ettiği mesut anlaşmanın 
l'ü:~miyetini ve yakın günlerdeki 
tikb Fransız siyasetile hal ve is· 
ar aldeki siyasetin bu üç millet 
bi~sın~a daha büyük işler başarıla· 
tik~esıne muzahir olacağını kaydet· 
l'ü ~n :><>nra Hataylıları ve bütün 
bü r .. ınılletini tebrik etmiş ve bu 
fs!uklgün münasebetile Atatürke, 

"•et ·· ·· tine non~~c, Parti genel sekrete-
tcl ' Harıcıye Vekiline çekilecek 
ok &rafların metnini Çukurovalılara 

uyarak tasvib ettirdikten sonra 

R•sim Yurtm•n, Hikmet 
Rona, Ved•t GDçlU, Nevzad 
Güven miting meydanında 
nutulclerını söylDyorlıır. 

Atatürk anıdına çelenk konulacağı
nı bildirmiştir. 

Bütün Çukurovalı Atatürk par· 
kına gelmiş ve anıta Hatay çelengi· 

ni koymuşlardır. 
Bütün bu söylevler, her soluk 

noktasında 50,000 kişilik bir kütle· 
nin alkışlarile mukabele görmüş, 
miting meydanında içten gelen bir 
duygu ve sevinç tezalıürleri yük

selmiştir. 
Halkın caddelerden geçişi, mey 

danda toplanışı , söylevler, halkevi 
tarafından filme aldırılmış, fotoğ· 
raflarla tesbit edilmiştir. 

Halk kütleleri Kolordu cadde
sinden Halkevi önüne gelmiş, ve 
oradan hükumet önünü takiben be· 
tediye önünde birikmiştir. Burada da 

co~kun tezahürler yapıldıktan sonra 
mitinge nihayet verilmiş ve halk 
tabii coşkunluğuna ter kedilmiştir. 

Giinün gecesi Halkevinde veri· 
len Hatay gecesi de emsalsiz şekil. 
de parlak olmuştur. 

Halkevi salonu hıncahınç dolmuş
tu .. Gecenin şerefine orta tedrisat 
talebeleri tarafından bir konser ve· 
rilmiş, şiirler, monoloğlar okunmuş, 
Hatay hakkında Hadi Okaıı tarafın
dan bir tarihçe yapılmıştır. 

Halkevi, bütün davetlilere ikram. 
larda bulunmuş ve Hatay gecesi 
geç vakta kadar devanı etmiştir. 

Büyüklerimize çekilen tazimat 
telgraflarını da aynen aşağıya alı-
yoruz : 

Atatürk 
Cumhur Başkanı 

Ankara 

Ellibinden fazla Çukurovalı kar. 
deş Hatayın kurtuluşunu kutlulamak 
üzere toplanmış bulunuyor. Büyük 
Şefimizin sonsuz iradesinin yeni ve 
parlak bir tezahürü olan büyük za. 

fer karşısında hissettiğimiz sevinç 
ve istikbal için duyduğumuz emni. 
yet içimizi doldurmuştur. 

Çukurovalılar eşsiz Şefe minnet 
ve şükranlarını rnnarken ona karşı 
sarsılmaz bağlılıklarını bir kere da. 
ha tekrarlar . 

ismet lnönU 
Başbakan 

Ankara 

Milli Hatay davamızı sulh mey
danında büyük bir zaferle bitiren 
sevgili Başbakanımıza ve onun de· 
ğerli iş arkadaşlarına Çukurovalı· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

f Londra elçimizi 
1 

kral yakında kabul ı 
ediyor 

tondra: 1 ( Radyo ) - 1 ürki· 
yenin Londra büyük elçisi Fethi 
Okyar bugünlerde kral Sa Maj-!ste 
tarafından kahul olunacaktır. 

Turhan Cemal Beriker 

Şehir meclisi dün , belediye re· 

isi Turban Cemal Berikerin başkan. 
lığında toplandı . 

Meclisin bundan sonraki toplan· 
tısı Şubatın dokuzunda saat 15 te 
olacaktır. 

Lübnan Parlamentosu toplanıyor Kamutayda 
Suriye - Lübnan müzakeresi başlıyor Dünkü müzakereler 

Berut : 30 (Hususi) - Lübnan 
Mebusan Meclisin2n devrei istisna· 
iyesi için toplanmaga çağırılan me· 
busalnr dün kamilen B~yruta vRsıl 
oldular. Gelen mebuslardan bir ço· 
ğu saraya giderek vezirlerle görüş. 

tü . 
Meclis perşenbe günü toplana

cak iken yolların karla kapalı olma
sından dolayı gecikti. 

Bu sırada buğday ve un mese. 
lesi de hükumeti fazlaca işgal edi
yordu. Bunu halletmeden meclisi 
açmak istemedi. Birde Suriye ban· 
kası ile altun para meselesi helle· 
dilmektedir. Meclis üç gün inikad 
ederek kabine beyannamesı okunup 
itim ad reyi verildikten ve munzam 
tahsisat kabul edildikten sonra da· 
ğılacaktır.Suriye ve Lübnan hüku 
metleri masıılih müşterekeyi müza· 
kere edecek heyetleri tayin etmiş
lerdir. Bu hafta içinde ali komiser
lik dairesinde n;Üzakereler başlıya
caktır. Gerek gümrük ve gerek ali 
komiserlik dairesinde bunun için 
gerekli vesikalar, istatistikler ve 
raporlar hıızırlanmaktadır. 

.. 
•• 

Ali komiser Fransız müsteşarla· 
rın salahiyetini ilga eden bir karar· 
name neşretmiştir . 

* * .. 
1 ·~inci kanunun 25 - 27 inci 

günlerinde lskenderuıı meselesi hak
kında Cenevrede uyuşmalar hazırla· 
nırken Şamda Halebde ve Suriye 
nin bir çok şehirlerinde tezahurat 
yapılmıştır . 

Şanı tüccarı grev yapıyord•ı . 
Tezahurata iştirak etmemek şartile 
ayın 28 inci günü de çarşı kapalı 
kalacaktı . 

Fakat o gün beş bin kişi sokak 
!ara döküldü ve tezahurat başladı . 
Emeviye camiinde toplandılar . Ora 
dan saraya doğruldular . Fahri Ba· 
rudi camide Suriyelilerin lskende· 

rundan vazgeçmiyeceklerine dair bir 
hitabe söyledi . 

Saray önünde de halk namına 
vezirlere hitap ederek lskenderun 

hakkında Cenevrede karar veriliyor. 

Sizin hattı hareketiniz nedir diye 

sordu . Reis vüzera hiikumet erkanı 1 
halk arasından ve halkın iradesiyle 

gelmiştir . 1 
Emin olunuz biz hukukumuz· 

dan geçmeyiz diye teminat verdi ve 
dağıldılar . 

Suriye ve Lübnanın son tarihli 
gazeteleri Cemiyeti Akvamda Is· 
kenderun meselesinin tasdikına ait 
tafsilatı olduğu gibi yazmaktadır . 

Anlaşmanı ı Suriyede tesiri de 
( Suriyede Vatani nizamı teyid 
ettiği ve devletler arası müşkilat 
zail olduğu ve Suriyenin Akvam 
Cemiyetine kabulünü işkal edebi
lecek ihtilaflar ortadan kalktığı ) 
kayitlerile iyi kabul edildiğine hük· 
molunalıilir . 

------·------
Litvinof V arşovada 

Varşova : 1 ( Radyo ) - Litvi· 
nof Cenevredcn buraya gelmiş ve 
öğle yemeğini Sovyet sefaretinde 
yemiştir . 

Ankara : 1 (A.A.) - Kamutay 
bu günkü toplantısında 1934 de im. 
zalanmış olan ticaret mukavelesile 
tediyatın tanzimine aid anlaşmanın 
muhtelif tarihlerde temdidine aid 
protokollarm tasdikine adliye teş· 
kilat ve kadrosunda bazı değişiklik 
ler yapılmasına -..id kanun layihalarr 
kabul edilmiş orman kanununun bi· 
rinci müzakeresi ikmal edilmiştir . 
Büyük Millet Meclisinin devlet Reisi 
Atatürk'e Hatay işinde elde ettıkle
ri büyük nıuvaffakiyetten dolayı 
resmen teşekkür edilmesi için almış 
olduğu karar dolayısile Büyük Mil
let Meclisi riya•eti tarafınJan gön. 
derilmiş olan telgrafa Atatiirk'ün 
verdiği aşağıdaki cevap Kamutayın 
bugünkü toplantısında okunmuş v 
sürekli alkışlarla karşılanmı tı e 

( Büyük Millet Meclisi Reisi ..{b~üİ . 
halik Renda . Ankara ) Hatay mu

kaddera.~ını~ tesbitini memnuniyete 
şayan gormuş olan büyük Kamuta· 
yın hakk.ımı~da taltif kararı vermiş 
oldu~unu mınnetlerimi bildirmekle 
bahtıyar olduğumu Kamuta 
d·ı . . d ya ar:z 

e ı mesını ilerim. ATATÜRK 

Kadııı - Si:i sevmi)'orum .. Sizden ııefreı eımirnrum . Bir kelimP ile beni 
hiç bir suretle alıikcdar etmı)orsunuz : 

/ir/;ek - Olı ne iilıi . O halde derhal evlenebıliriz . 
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Sahife 2 

Bet ktnunusenl kurtulutunde 
ve Helkevinde verilen Hetey ge· 
cesinde tehrimiz Lise telebele· 
rinden Aydın terefınden okunan, 
Arkedetımız Arif Nihat Asyenın 
Beyrek tiirlni •t•O•Y• alıyoruz! 

BAYRAK 

1 
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, 
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. 
Işık ışık, dalga dalga bayrağım; 
Senin destanını okudum, senin destanını yazacal!'ım. 
Sana benim gözümle bakmıyanın 
Mezarını kazacekım. 

Seni seıamlamadan uçan kuşun 
Yuvasını bozacağım. 

Dalgalandııtın yerde ne korku, ne keder .. 
Gölgende bana da, bana da yer veri 
Sabah olmasın. günler döğmasın .. Ne çıkar ... 
Yurda ay yıldızının ışıl!'ı yeter. 

§ 

Sa\'aş bizi karlı dağlara götürdüğü gün 
Kızıllığında ısındık .. 
Dağlardan çöllere diişürdül!'ü gün 
Gölgene sığındık .. 

§ 

Ey şimdi süzgün, rüzgarda dalgalı, 
Barışın güvercini, savaşın kartalı, 
Yüksek yerlerde açan çiçeğim .. 
Senin altında dogdum, senın dibinde öleceğim. 

§ 
Tarihim, şerefim, şirim, her şeyim , 

Yer yüzünde yer beğeni 
Nereye dikilmek istersen 
Söyle, seni oraya dikeyim. 

Arif Nihat Asya \. ____________________________ __ 

Dünya kadınlığı önünde 
Türk kadını 

Brükselde çıkaıı " La /emme d'aujourd'hui ,. den 

Çeviren : lslam Şaylan 

Halihazır Türkiyası bir mucize· 
dir . Ne kadar yazık ki bazı Avrupa 
yazıcıları peçenin , fesin , ve hare· 
min kalkmasiyle Türkienin sihirkar 
güzelliğinden büyük kısmını kaybet· 
tiğini ve hiç bir alaka göstermediğini 
söylüyorlar . Memleket evvelce ma· 
ruz kaldığı büyük kanlı harpler neti
cesinde fakirleşmiş ve bütün hayati. 
yatı tükenmişti . Fakat bugün bir 
terakki ve istikbal ülkesi olmuş ve 
bu memleket içinde yaşayan Türk 
kadını gaıpli hemşirelerine müsavi 
olm ~k arzusiyle günden güne artan 
bir gayret ile çalışıyor . Türk kadı· 
nının sarf ettiği yaratıcı irade sana· 
yi sahasından ziraat , maarif , sıh· 
hat , spor mimarı sahalarına kadar 
uzanmaktadır . 

Dünkü esir Türk kadını bugün 
erkek ile aynı hukuk ile müsavi bu· 
lunuyor . 

Bu inkılap yalnız ufak bir kısım 
inkılabı olmayıp büyük bir kütle in· 
kılabıdır . 

On beş senedenberi Türk kadı· 
nı umumi hayatta muhtelif işler al· 
mış bulunuyor . 

Böyle bir değişmeyi daha ev. 
velce tasavvur etmek bile imkansız· 
dı . Asırlardanberi hiç bir kadın bir 
erkek yanında sokaklarda görünme· 
ğe cesaret edemezdi . Evlenmeden 
önce ne genç Türk kızı kocasın; gö
rür ne de genç erkek kızı tedkikc 
imkan bulabilirdi . 

Velevki kapalı olsun hiç bir ka
dın sinemaya , tiyatroya , konsere 
gidemeıdi . Vapurlarda, tren'erde , 
hususi yerleri vardı . Havanın bile 
giremediği demir kafeslerin arkasın 
da mahpustu . Ne spor ve ne de 
kendisine yarayan bir beden hareke· 
ti ne temiz bir hava alabiliyordu . 
Bütün erkek arzularının insafına terk 
edilmişti . Çünkü erkeği onu bilase • 
hep ve mazeret istediği v:ıkıt terk 
edebilmek hakkına malikti . 

Pek ufak bir kısım okumak ve 
yazmak imtiyazına nail olmuştu . 
Bazı garp yazıcılannın yok olmasın· 
dan acı acı şikayet ettikleri bu uzun 

ve bir parça da sihir~ ar ve hayatı 

olmayan bu devirde milletin hayatı 
adeta yok yere sarf edilmişti . 

Bugün Türk kadınının hayatı 
alınan lsviçre kanunu medenisiyle 
tanzim edilmiştir . Vatandaşın içti· 
mai vazife ve hakları itibari, le ka· 
nun iki cins arasında hiç bir fark 
tanımamaktadır . Pek yakın bir ına· 
zıde dünyanın en geri kalmış kadın -
lan meyanında sayılan Türk kadını 
bugün esaretten kurtulmuş bulunu· 
yor. 

Ankara Millet Meclisinde 17 kadın 
Mebus var. Belediye meclislerinde 
aza, mahkemelerde hakimdir. Genç 
Türk kızları Ticaret mekteplerinde, 
Ziraat mekteplerinde,bankalarda ve 
bütün devlet hizmetlerinde görünü. 
yarlar. 

Açık ve güneş karşısında vücut
laı mı kuvvetlendirmek ve güz : lleş
tirmek için beden hareketleri yapı· 
yor! u. Çok defa spor ve onların 
müsabakalarına heyecanla iştirak 
ediyorlar . Türkiyenin büyük Şefi 

Atatürk, Türk kadınına verdiği bu 
içtimai haklar karşısında büyük bir 

hassasiyet göstermekte.Uzun semere- · 
ler verebilmesi için nazaret etmek. 
tedir . 

Atatürk Türk kadını azad edip 
içtimai hayata çıkarmakla memle· 
ketin tekamülüne yardım edeceğine 
kani oldu. Ve nihayet onu kafesin 
arkasından kurtarıp hayatın ortasına 
erkek ile ayni hukukla çıkardı. J 

Bu sebepten Türk kadını ona bü· 
yük bir hayranlık ve derin bir şük· 
ranlık duyuyor . 

Seylapzedelerimize Kon
yalıların yardımı 

Seylapzedelerimiz için Konyalı 
yurtdaşlar yardım toplamalarına 
devam etmektedirler. 

Şimdiye kadar toplanan para 
1748 lirayı bulmuştur. 

2 Şubat 19.l7 
-.2 - • 

Şehir haberleri 1 
Afyonkeş atlar ! 

İş kanunu 
Beyannameler bu ay so
nuna kadar toplanmış 

olacak 
Haziranda meriyete girecek olan 

iş Kanununun tatbikat faaliyeti ile ı 
uğraşılmaktadır. 

Beyannamelerin dağıtılma ve 
toplanma işi bu ay nihayetinde bit
miş olacaktır. 

Tevfik Hadi Baysal 
Bir kaç gündenberi rahatsız bu. 

lunan Vali ve parti başkanı Tevfik 
Hadi Baysal iyileşmişler ve dün 
vilayete gelerek meşgul olmuşlar· 
dır. 

Valimize geçmiş olsun deriz. 

Tayyare vergisi 
Bir çok yerlerde, tayyare vergi· 

sinden kimlerin muaf tutulacağı hak. 
kındaki, sorular üzerine V eka.Jet vi
layetlere bir tamim yapmıştır. 

Leyli meccani mektep talebesine 
verilen ücretlerle gümrük muhafaza 
teşkilatına ayrılan ve altıay hizmetten 
sonra beş, on ve on beş lira maaş 
alan er, erbaş ve çavuşlara mecburi 
askelik ifası müddetince verilen ma
aş ve iaşe bedelleri de bu vergiden 
müstesnadır. 

Jandarmada hizmet müddetlerini 
temdit edenlerin bu hizmeti bir 
meslek ittihaz etmiş olmalarına gö
re maaş, tayinat ve temdidi müd. 
det zammı gibi istihkakları bu ver· 
giye tabi tutula<'aktır. 

Hususi eserler resmen 
tavsiye edilemez 

Bazı vali ve kaymakamlann dost· 
luk dolayısile hususi eserleri resmi 
muharreratla tamimen tavsiye ettik · 
leri anlaşılmıştır. 

Dahiliye Vekaleti bu hususta 
vilayetlere bir tamim yaparak res· 
mi vazife ile alakası olmıyan bu 
gibi eser tavsiye ve sattırma işleri· 
le idare amirlerinin uğraşmaları doğ 
ru olmıyacağı clhetle idari otorite· 
!erinin şahsi dostluklar için sui isti · 
mal edilmemesini bildirmiştir. 

Orta tedrisatta 
Bazı öğretmenlere zam 

gönderdiler 
Şehrimiz erkek lisesi F ransızça 

Öğretmeni Hakkı Mahmudun ders 
saatine ilave yapıldığından 15.Jira zam, 
aynı okul felsefe öğretmeni Nedi
min maaşına kız lisesinden ders al· 
dığı için 12 , kız lisesi kimya öğret· 
meni Kemalin maaşına ders saatinin 
çoğalmasından 7,5 lira , aynı mek· 
tep falsefe öğretmeni Hidayetin ma· 
aşına erkek öğretmen okulunda al· 
dığı derslerden dolayı 20 lira , orta 
okul riya7.iye muallimi Mtlahatın 
kız lisesinden ders aldığı için maa· 
şına 28 lira ücret ilave edilmiştir . 

Tiyatro 

Güzel temsiller veriyor 
Bir kaç gündenberi şehrimizde 

bulunan Kemal Sahir heyeti ağır, 
güzel piyesler oynamaktadır. 

Heyet dün gece de " Gözleri 
kapanan adam ,. ı büyük bir muvaf 
fakiyetle oynamıştır. 

Kemal Sahir heyeti Adanamızın 
tiyatro ihtiyacını karşılayacak dere· 
cededir. 

Maliyede 

Tahsilat şefi 
Münhal bulunan tahsilat şefli

ğine Beşiktaş maliye memurlanndan 
Hüseyin Sıtkı tayin edilmiştir. 

Mekteplerde soba 
yakılması • • 

ışı 

Maarif müdürlüğü alaka
mızı yerinde bularak va

ziyeti tavzih ediyor 

Şehrimizdeki ilk okulların bir ço
ğunda sınıflarda soba yakılmadığı 
ve bu yüzden yavruların üşüdüğünü 
talebe babalarının müracaatı üzerine 
yazmıştık . Bu yazımızı alaka ile 
karşılayan Kültür Direktörlüğü bize 
aşağıdaki cevabı göndermiştir : 

Türksözü gazetesi Direktörlüğüne : 

Gaıetenizin 30/ 1/937 T. ve 
3742 sayılı nüshasının sahife 2 SÜ· 

tun 3 de okullarda soba yakılma· 
dığı için çocukların üşüdüğü yazılı· 
yor . 

Devlet müesseselerinde kok kö· 
mürü yakılmak için madeni soba 
kullanılması memleket için faydalı 
görüldüğünden tahsisatın taham· 
mülü nisbetinde iki yıldır okullara 
madeni soba alınmaktadır . Bu yıl 
da (22) soba alınmış ve ilk okullara 
dağıtılmıştır. Soba yakmayan okul· 
!arda talebe çokluğundan soba ku
racak yer olmadığı için şimdilik 

mangalla idare edilmektedir . 
Muhasebeye bağlı müesseselerin 

mangal kömürü münakasasına ma· 
alesef bu yıl kimse talip çıkmadığı 
şehir piyasasında da kömür buhra· 
nırun mevcudiyeti münasebctile so· 
bası olmayan dersaneleıin kömür 
ihtiyacının perakende suretile temi· 
nine çalışılmaktadır . Bugün yarın 
okullara topluca kömür de verile· 
cektir. 

Alakanıza teşekkür eder ve du· 
rumun böylece tavzihini dilerim . 

Kültür Diıektörü 

Y. K. Köni 

Yeni harflerle basılacak 
kağıt paralar 

Yeni harflerle basılacak kağıt 
paraların şekli için tetkikata baş· 
lanmıştır. 

Hapisan6 müdürü 

Şehrimiz umumi hapisane eski 
müdürü Hilmi Isparta hapisane mü 
dürlüğüne tayin edildiğinden dün 
lspartaya gitmiştir . 

Şehrimiz hapisanesini büyük bir 
intizama sokan bu çalışkan memurun 
yeni vazifesinde de başarılar temen· 
ni ederiz . 

Zabıtada: 

Birbirine girdiler 

Salcı Abdurahman oğlu Hüseyin, 
Hasan oğlu Naci , Hüseyin oğlu Sü· 
leyman ile Sarı Ali oğlu Ziya arala
rında eski bir husumetten dolayı çı
kan kavga sonunda , Hüseyin Naci 
ve Süleyman Ziyayı döğüp üç gün· 
de iyi olacak derecede başından 
~u bardağiyle yaraladıklarından ya· 
kalanmışlardır . 

Silah atmış 
Durmuş oğlu Şükrü ve Mustafa 

oğlu Ali adlarındaki şahıslar sarhoş 
oldukları halde Reşadbey mahalle· 
sinde giderlerken bunlardan Şükrü 
taşıdığı tabancayı havaya sıkıp sü· 
kıitu ihlal ettiklerinden yakalanmış· 
!ardır . 

Kadınların kavgası 

Döşeme mahallesinde Ali kızı 
Hamide ve lbrahim kızı Hatun ve 
Abdullah kızı Penbe arasında kav· 
ga çıkarak , Hatun ile Hamide Pen
beyi döğmüşlerdir . 

Zabıta haklarında takibatı kanu -

S ervlehada hiç bir yanlışlık yok· 
Afyonkeş atlar da vardır l 
F ab.at bu atlar bizim bil· 

cliğimiz afyon veyahud asri uyuş· 
turucu maddelern düşkün değiller· 
dir . 

Amerikada T eksasta ( Loka ) 
adında bir ot yetişmekte ve hu mu 
hitin atları bu ota düşkündürler . 

Bu otun atlar üzerinde ınüdhiş 
bir uyuşturucu tesiri olmaktadır · 
Lokaya alışkın olanlar, bundan l:ir 
mikdar yiyerek kafayı tütsüleme· 
diklen sanra bir adını bile atmaz· 
!armış . 

Bir kaç talak sebebi ! 
Barselon mahkemeleri üç ay içiıı 

de tam 2,142 talak kararı vermiş· 
!erdir . 

Bu kararların çoğunu vermek 
için mahkemenin beş dakika m~gul 
olması kifayet etmiştir . 

Talak kararlarının istinad ettiği 
sebeplerd!n bir kaçını •ınıyoruz : 

Kararların yüzde on beşini tara 
feynin çok genç olması, 

Yüzde yirmi beşini tarafeyn· 
den birinin hastalığı, 

Yüzde 14 İni zifaf gccesind<' ge
be: kalmak , 

niyede bulunmuştur . y d 
üz e onunu da g,,çimsizlik ve 

Taşla yaralama somurtkanlık icabettirmekte imiş , 

Hüseyin oğlu berber Halil ismin- Mamafih yüzde nisbetinde içki 
de birisi ile dellal Ali oğlu Hasan ı i~tilnsı talak sebebi t~şkil etmekte· 
arasında çıka~ kavgada , Halil , dır · 

1 
elindeki taşla Hasanın başını yardı· Harp bilmiyen memleket• 
ğından yakalanmış ve yaralı ha5taha
neye sevk edilmiştir . 

Bıçak çekmiş 
Sugediği mahallesinden Mustafa 

oğlu sebzeci Aziz ve Mustafa oğlu 
Hasan , Kamil oğlu sebzeci Rahim, 
Ahmet oğlu lbrahim adında dört ki

şi fazla sarhoş bir vaziyette Mehmet 
oğlu nalband Mustafa adında birisi 
ni döğerek bıçakla tehdit etmişler
dir. 

Mütecavizler yakalanarak 
larında kanuni iş yapılmıştır . 

Teşekkür 

hak· 

Zevcim Milli Mt'hmedin gerek 
hastalığı sırasında ve gerekse vefa 
tında büyük alakalar göstererek 
dertlerimize ortak olan dostlarımıza 
ve acılarımıza iştirak eden değerli 

gazetenize ayrı ayrı teşekkürde bu
lunamadığımızdan dolayı mazur gö
rülmekliğimizin iblağına kıymetli 
gazetenizin araç olmasını dileriz. 

Karısı Nazmiye ve çocuklarr 

Evet, harp nedir ? Bilmi} en bit 
memleket vardır . O kadar ki, btl 
memleketin h1gatlarında harp keli· • 
mesi yoktur 1 

Bu memleket te lskimolar nıe111 
lcketidir . lskim\llar yab~ncı ırklar!' 
harp etmemiş harp etmek ibtiyacJııl 
duymamışlardır . 

Bu vaziyet acaba iklim iktizaS1 

mıdır ? 
Bilmiyoruz. Fakat muhakkak o· 

lan şey lskimolar diyannda harbı~ 
mana ifade etmiyen bir kelime ol· 
masıdır l 

Bir acibe! 
Londra Midlesek hastahanesio· 

de doktorlar hakiki bir hilkat gari· 
besi olan Piyer isminde biı çocuğf 
tedavisi ile uğraşmaktadırlar . 

Bu çocuğun yiizü bir kuş yüziİ' 
ne benzer; aynı zamanda yürürkt~ 
dr, bir kuş gibi sıçrayak yürüme~ 
imiş l 

tarihçiler gemiye altın ve mücevhtf 
yüklendiğini o zaman anlatmış ola 
!arın ifadelerini nakletmişlerdir. 

16 ıncı Luinin serveti 
Feminin Seine nehrinin dezit 

dögüldüğü yerde, sahilden 120 ıııf 
re uzakta ve deniz fenerinden el 
metre ötede battığı sarahatla bili 
niyor. O halde, hazineyi bulmak ıi 
güç olmıyacak. ihtilali esnasında batan bir Fransız 

gemiden 
serveti 

kraliçenin bütün 
çıkarılacak 

----· ..... ·····----
Denizlerin dibinde bazan altın ı 

hazineleri vardır ve bu hazineler al 
tın götüren bir geminin batması ile 
ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri At· . 

las okyanosunda batmış olan "Egyp" 
(Ecipt) vapurunda bulunan altınlar; 

Atlas okyanosunun en de· in bir ye
rinde ne d'!nizin dibine çökmü~ olan 
bu altın hazinelerini çıkarmak için 
geçenlerde büyük bir teşebbüse giri
şimişti. 

Bugü:ı Fransada da böyle bir 
hadi!e ortaya atılmıştır: Fransız ih
tilali esnasında ba~an ve içinde altın 1 
bulunan haminin Seine (Sen) neh· 
rinden çıkanlması düşünülüyor. 

Bu, suların altına giden ahın me · . 
selesi bir efsane gibi eskidir ve o ı 
kadar miibhemdir. Hadise şudur: 

3 Kanunusani 1790 da "Tele· 
mapue., ismindeki iki direkli küçük 
bir gemi ayrılıp lngiltereye doğru 
yola çıkmak üzre iken ihtilalcılar ta
rafından çevriliyor ve gemi onlarla 
mücadele ederken batıyor. 

işte, bu gemide, F ransadan kaç· 
mak istiyen kral on altıncı Loui, 
(Lui)nin serveti bulunuyordu. Diyor
lar, Kraliçenin meşhur gerdanlığı , 
bütün diğer mücevherleri, kralın san. 
dık dolusu altınları hep bu gemide 
bulunuyormuş. Bundan başka, mem
lekette ihtilalcilerin eline düşmesi 
istenmiyen bütun kıymetli şeyler, 
zengin ailelerin servetleri de toplan· 
mış ve grmiye yüklenmiş .. 

O devirde bunu anlatan hiç bir 
mev:ıuk malümat yok. Fakat , bazı 

Bu hazineyi çıkarmak için şiffl 
diye kadar teşebbüs edilmemiş d1 

ğildir.lık ılefa olarak 1830 da, ~ 
araştırma yapıldı. Ondan sonra ıS: 
ye kadar iki teşebbüste daha bulıl 
nuldu. 

Bunlardan yalnız birinde sularf 
altında bazı incilere tesadüf edil~ 
Bu zincir çekilirken yere büyük 
ağılikla bağlı olduğu anlaşılıyor~ 
çünkü zincir gayet güçlükle çelıl 
yordu 

Fakat, zincir, bir az yukarı çı~ 
rıldığı sırada birdenbire koptu. 
bir dahe bulunmamak üzre deıııt 
dibine döndü... ~ 

Bu hadise, geminin o nokl' 
bulunduğu tahminlerini daha f pi 

kuvvetlendirdi. Fakat, o tarih1 

sonra bir daha hiç bir teşebbüs 
pılmamıştır. Nihayet bugün, Fra 
arazi idaresi bu işle meşgul 'llııı' 
üzerine almış ve teşebbüse giriş11'11 

tir ... 
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Japonvanın 

Şimal Çindeki 
menfaatleri 

Dünya hadiseleri, başka taraflard~ ne kada~ 
kanşık olursa olsun, Japon - Çin wunaşebetle~ı 
daiına Ön planda gelen bir mesle olmak ~h~mmı
yetini hiç b" kaybetmemiştir. llerı bır en-
cı ·· ır zaman . k "k 

Ustri memleketi olan Japonyanın, Çınde e. ono~ı 
m~nfaatlerini temin etmek iç:n aldığı tedbırler Çın 
h.adiselerinin mihverini ve esasını teşkil etmekte
dır • 

Bu 4 yazımız, Japonyanın bilhassa alaka~ı bu
~Unduğu Şimali Çin mıntıkalarında ekonomık men-
aatıerine kısa bir bakıştır • 

k 
Japonlar, şimali Çinde siyasi ve 

as eri b~ Mk b . d d' fer . uyu ir gaye peşın e il· 

.. Dış Mogolistanın karşısında stra 
t!Jık (p • ·ı . 
tın 6enış; ı eri hareket sahası temın 

ı ek suretile, ergeç beklenmekte 
oan So 
'k vyet taarruzuna karşı Man-

oyu müdafaa etmek . 
~aha ilerisi görülmek isteniyor

a, nıh A 

aı parola şudur : 
e ... ı~~ntinantal büyük bir Japon 

rın 
1 
tı kurmak suretile, " Asyalı la: 

etın~~ Asyacla ,, önderliği garantı 
r . 

efl Ancak, bu günkü ekonomik h :
er nelerdir ? 

no ~nu arılamak için Japon eko-
ınısıne b' .. k k!;L'd" . ır goz atma ruı ır . 

ün Japonların, kömür ve demirleri 

1 
ve Parnuklarr, petrollan, yağları, 

uz an Yoktur . Mamul eşya ve mal· 
rının ucuzluğuna karşı diiyanın al 
akta olduğu tedbirler karşısında Ja
nların, kendi mallarım Amerika 

<' Avrupa mallarına tercih ed~n ve 
adcce kendileı ine bağlı ve askeri 
~•oıdan garanti albna ;Jınnuş ht!r 
Urfij l .. ·· rna ve eşyaya mahsus su. um 
ahalarına ihtiyaçları vardır . 
. Çinli milli ekonomici Dr. Frank
ın M. Ho.'nun geçenlerde bir Çin 
.ecrnuasında neşrettiği rakamlar 
1
.r gözönüne getirilsin : Çinin 450 

• ılyon nüfusu vardır beş şimal vi-
a . ' 
Yctıne, yani Hopei Çaha•, Suijyu · 

n S ' ' . ' anfı ve Şantung vilayetlenne, 
dört yüz elli milyondan 73 mil-

Çinde tahsil edilen vergilerin 
üzde 21 ini, hususi idare vergileri

y o ı •ıA ti • nin yüzde 19 unu şıma vı aye en 
vermektedirler · 

Şimali Çindeki limanlar, son yıl· 
far da Çin ithalatının yüzde 16 sını 
ihracatının dcı yüzde 28 ini yapmış-

lardır. 
Şimal vilayetlerinin Çin ek~no· 

misi ve devleti için olan ehemmıye
tini göstermekte olan bu .malu~~tı 
insan istediği kadar genışletebıhr. 
Ve nitekim en büyük bir liman ve 
endüstri merkezi olan Şanghay ile 
birlikte Çinin endüstrileştirilmesi 
bakımından büyük bir ehemmiyeti 
haiz olan şimali ,Çin hakkındaki şu 
malumatı da katmak mümkündür. 
Bütün Çinde mevcut 92 iplik fab
rikasının 19 u, 81 un değirmeninin 
33 ü, 130 kibrit fabrikasının 43 Ü 

ve daha bir çok fabrikalar şimali 
Çin bölgesindedir. 

Hitlerin nutku · 

Ne suretle tefsir 
ediliyor ? 

Londra : 1 (Radyo) - Bura 
matbuatı Hitlerin nutkunu tefsir ede· 
rek; nazigane olmakla beraber Av· 
rupa salh çalışm:ısının hududu f ev· 1 
kinde değildir . 

Hitlerin nutku, koloni talepleri 
üzerinde fazla durmaktadır. demek· 
tedir . 

Beşinci Güstav 

Dün Bürüksele gitti 
lstekholm : 1 ( Radyo ) - Kral 

Beşinci Gü.;tav bugün öğleden sonra 
Berlin yolile Brüksele hareket et
miştir. 

Antenesko 

Sekiz Şubatta Ankaraya 
gelecektir 

Bekreş : 1 ( Radyo ) - Hari
ciye nazırı Antenesko resmen Türk 
hükumetini ziyaret için sekiz Şu
batla Ankaraya gidecektir. 

Fransada 

Grevler bitmedi 
Paris: 1 ( Radyo ) - Marsilya 

ve civarındaki çimento fabrikalan 
amelesi grev ilan etmişlerdir. 

Amele b lariyle bir dürlô an
laşma yapılamamıştır. 
Portekizde fırtına durdu 

Lizbon: l ( Radyo) Fırtına dur
du. Dün iki vapur imdad istemişti . 

Angora limanının bir kısmı yıkıl
mıştır. 

Bir çok vapurlardan malumat 
yoktur. 

Ruzveltin beşinci 
dönüm yılı 

Nevyork: 1 (Radyo) - Ame· 
rika Cümhur Reisi Ruzveltin riya
setinin beşinci dönüm yılı münase
betile bütün Ameriknda, dün büyük 

Sovyetler mahke
mesinde 

idam mahkumlarının af 
talepleri reddedildi 

Moskova: 1 ( A. A. ) - Tas 
ajansı veriyor : 

Sovyetler birliği icra komitesi 
Troçkiler muhakemesinde i da m a 
mahkum edilen on üç maznunun 
af taleplerini reddetmiştir . 

İzmit kağat fabrikasının . . . 
sıparışı 

Ankara: 1 ( A. A. ) - Si.imer
bank lzmit kağat fabrikası için lü
zumlu olan Slloluzi Avusturyadan 
mubayaa etmiştir. Bedelleri Klering 
yolu ile yani Türk parası olarak 
ödenecektir. 

Yedek Subay mektebinde 
Atatürk heykeli 

Ankara : 1 (Radyo) - Harbi
yede yedek Subay mektebinin önü
ne dikilecek büyük Atatürk heyke
linin temel atma merasimi yapılmış· 
tır . 

Bu münasebetle meklep müdü
rü bir nutuk söylemiştir . 

Leon Blum 
Cezayir heyetini kabul etti 

Paris : 1 (Radyo) - Leon Blum 
Cezayir belediye reisleri tarafından 
gönderilen bir heyeti murahhasayı 

kabul etmiş ve şikayetlerini dinle
miştir . 

ispanyada 
Madrid : 1 (Radyo) - Hükii

metçi lspanyol Armont gemisi asi
ler tarafından batırılmıştır . 

Hiitler Almanları nobel 
mükafatından menediyor 

lstikholm : 1 (Radyo) - Bütün 

Göklerde misafir ağır
layan genç kız 

Y aşadığı~ız devrin yeni işleri 

Ben yeı1i icad edilmiş ve bü· 
tün dünyada hemen on on iki ka· 
dar genç kız tarafından yapılmakta 
olan bir işi görüyorum. işimi yerden 
10,000 kadem yükseklikte görüyo
rum. Yazıhanem oradadır ve Lu ya
zıhane saatte 180 mil süratle seyre
diyör ve her hafta 3000 mil mesafe 
katetmek suretiyle vazifemi yapmak· 
tayım. 

Ben "uçan bir otel,. de yolcula
rı kabul işine bakarım. Bir nevi ev 
sahibi vazifesini görüyorum. Büyük 
ve seyyar otelim, lngiltere ile lsviçre 
arasında uçmaktadır. 

Bu öyle bir iş ki, insana yeni 
şeyler öğretiyor. insana tabiate c.it 
yeni yeni hakikatleri meydana çı
kartan bir iş . 

'I apurlarda ve trenlerde yo!cu 
ların işlerine bakan, müracaatlan 
~ikayetleri ile meşgul olan, onlara 
karşı bir nevi ev sahihliği vazifesini 
görnn kadınlar olduğu gibi böyük 
yolcu tayyareleri için dahi büyle 
bir valife icad edilmek üzere iken 
şimdi çalıştığım kumpanyaya baş 
vurdum ve: 

''Ben bu işi görecek adamım 
Beni alınız.,, dedim. 

Talih yardım etti. Bendeki kabi
liyeti , arzu edilen işe yarayacak bir 
şekilde buldular . Fakat bu kafi de
ğildi . Ben b.!ş lisan biliyordum . 
Arkadaş edinmekte gayet mahirim. 
Her tüı lü sekreterlik işini bilirim-. 
Stenografi ve makine yazısı yazanın. 
Nihayet ağır değilim ; küçük yapı· 
lıyım . Binaenaleyh tayyarede kim· 
senin yoluna mani olmadığım gibi , 
kendim de kolayca hareket edebi· 
lirim. 

Bir çok kimselerin kıskandığı 
işimi şöyle görüyorum : 

Her sabah yeni yeni yüzler le 
karşılaşırım . Yeni yolcular . Bunlar 
dan bir çoğu hayatlarında ilk defa 
tayyareye binmektedirler . Bu gibi 
yolculara hiç endişe anz olmaması 

için bütün dikkat ve itinamı kul.an· 
mağa mecburum. işte ilk vazifem bu· 
dur . Ve bazan bu vazifeyi başar
mak hayli güç oluyor . 

Uzun zamandanberi miimaresem 
olduğu için , her hangi yolcunun ne 
milletten olduğunu derhal sezerim . 
Hatta tek kelime söylemeseler bile .. 
Bu kabiliyntim , yolcuları hayrette 
bırakıyor , aynı zamanda memnun 
ediyor . 

Bakın yolculann hangi milletten 
olduklarını nasıl tanırım ~ 

lngilizler telaşlı değillerdir. Sü· 
kunetle gelirler. Zaten ben bir lngi· 
lizi, pipo veya sigara içişinin tarzın
dan da anlarım . Elbiseleri dikkatsiz 
gibi görünen bir şıklığı haizdir, Elin· 
de daima gazete bulunur . O , her
kesin ~elaşla pencereleı den dışarı 
baktığı sıralarda, ihmalkar bir vazi
yette gazetesini okumaktadır . 

Fransızlar , erkek veya kadın , 
iyi giyinmiş olarak görünürler . Fa
kat teferruat üzerinde çok telaş 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Damgalanacak ölçülerin 
mühleti bitti 

Belediye tarafından damgalanacak 
ölçülerin mühleti bitmiştir. Bu müd 
detten sonra damgalanmamış bir 
halde bulunan ölçüler kullanılaımya -
caktır. 

Kullananlar hakkında belediye 
ceza verecektir . 

Adana Borsası Muameleleri 
bRçp~~l~Httkrin Alm~lan .~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 
nobeli mükafatım kabulden menet- PAMUK ve KOZA 

· · h Kilo Fiyatı mesını ayret ve infial ile karşıla- CiNSi 
maktadırlar . En az En çok Satılan Miktar 

K. .'i. _K.~ S. 
--ı<aplffialı-pamuk=~ ,_ 43 - ,_ - ------. ------ Kilo 

on nüfus isabet etmektedir . 
. Tekmil Çinde işlenen toprak 950 
11Yon Mov'dır; bu mikdann yüzde 
O u şimal vilayetlerine düşüyor · 
lO Mov'a ayı ıca daha t>O milyon 
ov ilave edilebilir . 

insan bunları öğrenince, Japon· 
)arın niçin Çinle elbirliğiyle ç:ıhşmak 
istediklerini anlıyor. Japonlar, ayn· 
ca bir de, '·muhtariyet,, peşindedir

ler. yani, geri kalan üç vilayeti de 
mümkün olduğu kadar sıkı bir su 
rette başlamak istedikleri Hopei ve 
Çalıann siyasi konseyini Nankinden 
mustakil ve serbest kılmak istiyor 
lar. Bunun için ise, az çok silah taz· 
yikiyle bu konseydeki azaların de
ğiştirilmesi ve bunların yerine eski 
Pekin rejiminin ve Japon devletinin 
dostu olan kimselerin iş başına ge· 
tirilmeleri icabetmektedirl 

Çindc! vaktiyle çıkmış olan sivil 
harblerde mağlup vaziyete düşerek 
Japonyaya iltica eden Hsiyuan ye~i 
bir icra heyetinin ~efi oluyor; eskı -
den Aufu finans bakanı olan ve o 
tarihdetenberi yabancılara mahsus 
ve granti altında bulunan bölgede 
yaşayan Li Şihao. ekonomi komis
yonunun başına geçiyor, bir zaman· 
lar Joponyada ctüd yapan ve büyük 
dçi olan ve bir müddet sonra Çin 
bankasının müessis~ sıfatiyle direk J 

törlüğünü yapan; Çıne Japonyadan 
ödünç para toplayan, "hai,, Lu Tsun. 
gnyu, Pekinin batısında, yeniden 
genişleterek faaliyete geçirilmiş olan 
Lungyu kömür ve demir fabrıkala- ı 
rınm direktörü olmaktadır. 

tezahürler yapılmış ve senei devriye Ad l } H 
parlak bir şekilde kutlanımşhr . 1 ana 1 ar atay 

Piyasa parlağı ,, -40 42 ---------• 
- p -- -----·-------------· iyasa temizi ,, 
-:-ia_n_e~l:---------- -----•------~·-------• 

. Şimal vilayetlerindeki buğday 
kırn sahası tekmil Çinin yüLde 30 
nu teşkil etmektedir . 

Pamuk ekmeğe elverişli toprak
rın yüzde 27 si, tekmil Çin pamuk 
afısulünün yüzde 34 ünü veren şi -
ı:ı böf g~sindedir . . ~·~O? pi~ul 

n lekmıl yapağı ıstıhsahnın yuz-
e 90 dan fazlası şimal bölgesine 
abet etmekt d" M e ır. 

, ançuriyadaki " kaybedilmiş vi · 
Yeti · l W er ., çıkarılacak olursa, şıma 

h ay:tleri , tekmil Çinde çıkarılan 
~rnurün Yüzde 70 ini temin etmekte 

utu görülür . 

h ~ ~ vilayette, bütün Çinde e:? cdılen .kömürün yüzde 54 ü, 
·· dıtın Yüzde 46 sı ( bu mikdann 
z e 36 , 

a hyı sı, en ziyade tehdit altm-
ndcdi un)an Hopei ile Çahar vilaye .... 
z ~aPönyanın yılda 2.l milyon ton 
bu ar~adığı düşüniilecek olursa, 
leri 

1~1 dann 1.3 milyonu endüstri 
t:k e _kull~~lmaktadır . 

zun rnı! Çının 40 milyon pikul 
Yun~:~ımali Çin üçte birini deniz 
iyet k yapmakta olması ehem· 

S azanmaktadır. 1 

"eyriscfer yollarına gelince bü
.. n dmem)eketteki demir yollarının 
z e kırk b · -zd l . eşı, ~tomobil yollarının 

ekrn~ı 5 1• seyrısefere everişli olan 
·nc1' ~ıı yollarının beşte biri şimal 
1 edır 

' 

Japonların şimdiki görüşmeleri 
bilhassa ehemmiyetli olan projelere 
hususile iki demiryolu planına inhisar 
etmektedir. 

Bu demir yollarından biri, Ti-
yentsin limanı sayılan Takudan iti
baren, Tsanghofun cenubundan ge
çirilerek, Hankav - Pekin demir 
yolu üzerinde bulunan ve . o.radan 
başka bir demir yolunun Şasmın ba
bsma giden Şitşiaotvanga varmak 
tadır. 

Bu yeni demir yolu, zengin kö· 
mür havzalariyle pamuk sahaların
dan ve gerek ekonomik gerekse as
keri bakımından büyük bir ehemmi
yeti olan yerlerden geçmektedir. 

ikinci hat, inşa halinde olan ya
hut kısmen henüz prajo halinde bu
lunan Mançuriya hattının l>ir devamı 
olacak ve Dolonordan itibaren Ça-

harı katederek, monğolların hayvan 
beslemekte oldukları : en zengin sa
halara ve yapağı istihsal edilen yer
lere varmak üzere Suiyuana daya· 
nacaktırdır. 

Çin ile Japonya arasında her 
gün muntazam hava seferleri temin 
etmek maksadiyle, bir taraftan Muk
den ile Hsinking arasında hava se
ferleri tertip edilmesi için yapılan 
görüşmeler daha şimdiden netice-
lenmiştir. 

Bu işlerle uğraşmak üzere, bir 
de Çin - Japon sosyetesi kurul
muştur. 

Ancak, tekmil şimali Çiııin elek
tirik ihtiyacını temin etmek üzere 

, inşa edilecek olan ve en büyükle
rinden beş tane Japon konsorsium
nun iştirak ettikleri Tientsindeki mu. 
azzam elektrik fabrikasında olduğu 
gibi, bu Çin - Japon sosyetesinde 
de bütün meselenin mahiyeti bir şe
kilden ibarettir. 

Çinlilerin hisseleri yiizde ellidir, 
fakat paraları olmadığı için, japon
lardan ödünç almaktadırlar . . Ve bu 
ödünç para da hatırı sayılır bir faiz 
icabeltiği nisbette rey adedini ga-
ranti altına almak mukabili veril
mektedir. 

Japon kuvvetlerinin Taku civa
rındaki meşhur memlehalan uluorta 
işgal ederek, buralarda barakalar 
inşasına başlamıs olmaları, Nankinde 
çok büyük bir heyecanla karşılan 
mıştır. 
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Sahife : 4 

Göklerde misafir ağırlayan genç kız 
'----.. ······----

Üçüncü sahifeden artan -

eseri gösterirler. Bagajlarının nereye 
konacağını, kendilerinin nereye otu· 
racaklarını, şu veya bu yerin iyi 
veya fena olduğbnu mütemadiyen 
sorarlar, soyleşirler. Bundan başka 
yüzlerinin ifadesi,ellerile fazla işaret 
ederek konuşmaları cn)arın milli 
yetlerini teşhis etmeğe çok yarar. 

Amerikalılar ise , elbiselerinden 
derhal anlaşılır. Amerikan terzileri· 1 

nin kestikleri elbisenin kendine göre 
bir hususiyeti vardır . 

Hele Amerikan kadınlan yalnız 

olduklan zaman kendilerinin hangi 
milJetten olduklannı derhal mey
dana koyarlar . 

Daima telaştadırlar . Yardıma 1 

mühlaç bir vaziyette bulunurlar . 1 

Çünkü her işlerinin erkekler tara- j 
fmdan yapılmasına pek alışmışlar. 1 
dır. ı 

Almanlar, yolcularımız arasında 1 
en şayanı dikkat olanlaridır. Tay. 

1 
yareye ve etrafındakilere çok az 
ehemmiyet verirler. Elbiseleri donuk 
bir tarzdadır ve hiç incelikleri haiz 
değildir. Tavırları , devamlı surette 
ciddidir. 

Fakat bir gün bir yolcu üzerinde 
hayli müşkilata uğradım. Tanıdığım 
bütün hüviyetleri gözden geçiriyor, 
fakat hiç birisini de bu adama tat· 
bik edemiyordum. Acaba bu adam 
hargi millettendi ? 

Kendisile konuştum . Ne çıksa 
beğenirsiniz : Bir lsviçreli . 

Bir kere yolculukJanından biri 
- ki meşhur bir sanayici olarak 
tanınmıştır - bana mahrem bir 
mektup yazdırdı. Mektubun ifade· 
sinden anlaşıldığına göre, memurla· 
rından birini, ihmal dolayısile- koğu 
yordu. 

Mektubun müsveddesini dairem · 
de yazı makinesilc temize çekip 
tekrar getirrliğim zaman tesadüfen 
kendisine, pencereden görünen gü. 
zel manzarayı göstermiş oldupı. 

rini kotmak eJ11rini ihtiva ed:;u mcş
um mektubu yırbp attı . 

Tamamen değişmiş, yumuşak 
kalpli bir adam olmuştu • 

Bazan planla hareket etmiş gibi 
böyle iyilikler yaphğım da oluyor . 

Bizim: her şey hakkında bir çok 
malUmatımız da olmak gerektir . 
Çünkü yolcular yolun coğrafyası , 
yükseklik veya sür'at hakkında bize 
mütemadiyen sualler sorarlar . Biz, 
tayyarelerin hocası, tercümanı, ka. 
tibi, hamisi, her şeyiyiz . 

Bir gün birisi, tayyarelede gör· 
düğüm bu pek enteresan işi, diğer 
genç kızlara da tavsiye edip etmi· 
yeceğimi sordu. 

Elbette tavsiye ederim Bu.öyle 
bir iştir ki, gün geçdikçe tayyare 
kumandanlarında büyük rağbet gör
mektedir. Hele fngiliı. tayyere kum· 
panyaları daima genç kadınlardan 
bir ev sahibi angaje ediyorlar. Ancak 
en aşağı beş lisan bilmek lazım. 1 

Beş lisan bilmek ve tahammül 
sahibi olmak. Hem h<1y1i tahammül.. 

Devlet Demiryolları 

5 inci işletme Müdürlü
ğünden: 

5. İnci işletme mmtakasında F ev 
zipaşa - Diyarbekir hattı üzerin 1 

1 

de kilometre 290 - 294 Fırat-Be· 
kir Hüseyin ) arasında ~toplattmla
rak kırdırılmak suretile ( 10,000 
m. 3 ) on bin metre mikap balas. 
tın izhar ve teııılimi kapah zarf usu
Jiyle eksiltmeye k'mulduğu 26/ 1/937 
Salı günü h)ip çıkmadığından 2490 
No. lı kanunun 40 ıncı maddesine 
tevfikan yeniden eksiltmeye ~konul-
muştur:. Muhammen bedeli(10900) 
on bin dokuz yüz liradır . 

Eksiltme 15/ 1 937 l'azartesi 
günü saat (14) de Malatya i~letme 
binası dahilindeki 5, inci ifletme ar. 
tırım ve eksiltme komisyonunda ya-
pılacaktır . 1 

Muvakkat teminat ( 817 /50 ) 
sekiz yüz on yedi lira rlli kuruştur • 

isteklilerin 2490 No. 1ı artırma 1 

ve eksiltme ve ihale kanununa tev· 
fikan ve şartnamede yazılı ehliyet 1 

ve diğer vesaikle muvakkat teminat 1 

Türböaü 

büyük en Cenubun en 
mütekimil müessesesi 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 
r 
k 
s 
•• 

1 
Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

l Kitap Eserlerinizi Türksözü matbaasınca bastırı
nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese

riniz daha kıymetlenecektir . 

1 İlan ı Reklam bir ticarethant.nin, bir müessesenin 
f en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek ~stiyorsanız 
·--------' kitaplcrınızı Türl<!Özi!ı. ün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, reı:kli \'e zarif bir kapak böl-
gede ancak Türksöziinde yapılır. 

O 1 T b ı 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 yapılu. 

•• u l R kıl• tab ı Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
en k T ·· k ·· ·· ·· Ot t.k k. ı anca ur sozunun oma ı ma ına a-

-----------------rında yaptırabilirsiniz • 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işleı'tle büyük bir ten-

zilat yapmakta~d~ır~. ======~===~==~=====' 

Adana pamuk 
lüğiinden: 

üretme çiftliği müdür-

Sıra No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Yapılacak işin cinsi 
Amele evleri 
Kütlü anhan 
Su deposu 
Tohun anbarı 
Çuçır fabrikası 

Amele hamam ve helaları 

Muhammen ·keşif bedeli 
Lira KR. 
2379 64 
5611 94 
1546 59 
7030 14 

10043 91 
3914 36 

Bugece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanedir 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

r 

2 $ubat 1931 

TÜRK8özt) 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Ab<>fl 
bedeli degi.şmez yalnız posta mas 
zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye 
caat edilmelidir . 

'-- ~ 

Ceyhan Belediyesinde' 

49 numaralı sokakta Meydan 
Y enicarşı arasında 166, 50 me 
tuldeki e.ski Arnavut kaldırımı 

külerek kendi taŞt ile } eniden 11 
50 metre murabba kaldınm inş'* 
keşif bedeli 844 lira 1 O kuruş ol 

8 2 937 pazartesi günü saat 14 
açık pazarlık suretile iha\e edilecl 
ğinden, isteklilerin yüzd~ ye,Ji b' 
çuk ilk teminat paralarilc ve bu 
yapabileceklerine dair fenni ehliY' 
vesikası ve 937 senesine ait Ti 
Odası kayıt makbuzları Üzerleri 
olduğu halJe ihale gün ve saa 
Ceyhan Belediye salonunda h 
bulunmalan ve şartnamelerini ırJ 
mek istiyenlerin her gün Beledi 
miz Fen işleri bürosuna müra 
etmeleri. 7736 24 -28-2_J 

Paramı ne yapayım 1 

Bu hususta fikir danışmak istiyell 

lstanbulda 4 Cncü Vakıf H a n 
Borsa acentası 

Refik Selim 

Bir mektupla müracaat 
1 
ı 

Tanınmış sanayici, tayyarenin 
penceresinden bakmağa başladı. 
10,000 kadem irtifada idik. Altımız· 
da, ipek gibi bulutlar uçuşuyordu. 
Yüz mil kadar ilerde, fakat çok 
yakın görünen A lp]arın karlı tepe
leri göze çarpıyordu. Kardan sor· 
guçlarla bu dağlar, temiz mavi se
manıu içinde çok güzel bir manza
ra arzediyordu. Yolumuz boyunca 
tesadüf edilecek manzaı alarm belki 
en tesirlisi idi. 

makbuzlarile teslim şekline göre 1 

fiat teklifini havi zarfların üzerine 1 Y e k fi n . . . . 30526 58 

iL 26-31-7-14 

--------------------! Tanınmış yc-lcum pencereden o 
manzarayı vecd içinde seyrettiği sı
rada ben bir kenarda bekliyorum . 
Sonra döndü ve benden mektubu 
istedi . verelim . Memurlarından bi-

Milli Mensucat fabrikası Li· 
mited Sosyetesinden: 

1- 937 senesi zarfında fabrika· 
mızda yapılacak inşaatların işçilik

leri münakasaya konulmuştur. 

2- Kireç harcile tuğla duvar 
inşaatı 

3 - Çimento harcile tuğla duvar 
inşaatı 

4 - Beton arme inşaatı 
5- Kalıpsız beton armeler 
6- Kalıplı kaba beton inşaat 
7 - Kalıpsız ,, ,, ,, 
8- Bu inşaatların işçiliğine talip 

olan müteahhit veya ustaların her 
gün saat ondan on ikiye kadar in 
şaat kısmımızdan şartnamelerini gö· 
ı ebilirler . 

9- inşaat 10 Şubat çarşamba 
günü saat onda inşaat kısmımızda 
ihale olunaoaktır. 

10- inşaata girmek istiyenlerin 
bu tarihten evvel inşaat kısmımızdan 
vesika almaları ve ondan sonra in· 
şaata girmeleri lazımdır. 7765 1-8 

yazılmak suretile eksiltme saatin· I . A-Müessesemiz tarafından Ha~ıali köyünde İnş~ edilecek cinsi, ne-
den hir saat evvel makbuz mukabi vıleri ve karşılannda muhammen keşıf tutarları yazılı ınşaata 22-1-937 
linde Malatyada 5. inci işletme ko· 1 tarihinde yapılan eksiltmede talip zuhur etmediğinden yeniden kapali zarf 
misyon reisliğine verilmiş veya gön- usulile eksiltmeye konulmuş ve bu işlere ait şartname ve evrak aşağıda 
derilmiş bulunmaları ve teklif sa· gösterilmiştir . 
hiplerinin de eksiltme günü saat:n· B- Eksiltme şartnamesi 
de hazır hulunmalan ve ayrıca iza- C- Mukavele projesi 
hat almak istiyenler de Malatya İş- Ç- Bayındırlık işleri genel şartnamesi ile fenni ve hu~usi şartna-
letme müdürlüğüne müracaat ede- meler . 
bilirler . D- Şartname ve projeyi (150) kuruş bedel mukabilinde Adana De-

Şartname ve mukavele projesi 
1 

ve genel şartname Elaziz istasyonun· 
da ve Malatyada işletme kalemin· 
de Anlarada yol dairesinde ve Hay· 
darpaşada yol başmüfettişliğinde 

parasız olarak verilmekte ve gös· 
terilmetedir : 

29-2-6-10 7751 

~~------··------~~-

İnhisarlar Adana baş 
müdürlüğünden : 

937 yılı şubatının birinci günün· 
den itibaren Adana; Mersin, Kozan, 
Silifke, Kilindire ve Anamor anbar
larımızda yüzlük çuvallı ·tuzlar şim. 
diki , satı~ fiyatından 20 ve eliilik 
çuvallı tuzlar keza şimdiki on kuruş 
aşağıya satılmağa başlanacaktır. 

7763 31- 2-3 

mirköprü civarında pomuk üretme çiftliğinden verilir . 
E- isteklilerin artırma , eksiltme ve ihalat kanununun emrettiği bütün 

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

müdürlüğünde müteşekkil mubayaa komi~yonu huzurunda yapılacaktır . 
Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarını tayin olunan günde eksiltme
den en az bir saat evvel komisyona vermeleri lazımdır. 7742 
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~--------------------------------------------------
' inşaat yaptıranlara müjde il 

Kereste fabrikamızda ip üç kuruş , seçme ke
restenin beher parçası 360, seçilmeden 350 kuruş
tan yapılıp satılmaktadır • 

Fazla alıcılara ayrıca tenzilat yapılır. 
Adana Yeni Salcılarda Kurt 
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Umumi Neşri) at Müdüriı 

· M. Bakşı 
Adana Türksözü nıatba89' 


