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Ankara mektubu : 

Yeni toprak kanunu 
Kanun köylüyü refaha kavuşturacak 

------· 
Devlet idaresindeki toprakları göçmenlere, köylüye 
Verecek olan kanun önümüzdeki ekim devresinden 

evvel meriyete konacaktır 

Ankara : 4 [ Hususi muhabirimiz bildiri
Yor ] - K.. I" .. .. .... u" gu" ldürecek olar. l oy umuzun yuzun . . 
0 Prak kanunu layihasının, önümüzdekı ekırr 

devri d k" · si el n en evvel meriyet mev ııne gırme 

zem görüldüğünden, layihanın bir an evvel ka 
~un şeklini alması için icabeden kanuni forma 
ytel~rin süratle ikmali muvafık bulıı~m~şt~r. 
enı kanun bir çok mühim maddelerı ıhtıv< 

:~~k. l'ürk köylüs
0

ü, geniş t~prağa sahiı 
b' caktır. Halen mer i olan arazı kanununda~ 
ır Çok hükümler köylünün ve memlekcı 

unıuııı· · ' k d 1 zıraatinin aleyhine ve topra ran ıma 
~~nın tam inkişaf bulmasına engeldir. 800 bin 
ıloıııetre murabbaına yakın Türkiye topr~.k· ... .. .. 
larında kilometre murabbaına 32,5 nüfus duş- J\. oylumuz ı•e tarlaları 
lllekte ve 17 milyon nüfustan yüzd~ 7 4 ü köy· .. • . . ,, 
lerde otur kt d M mJeketteki nn da fazlası hukumete ıntıkal ede- t rek hakkı tasarrufunu ispat etmeli. 
b k ma 8 ır. e --1 F ı· tt · 1 d'I d u öyfü ekseriyetinin, yeni toprak CCl'tir. uzu ı sure e ışga ~ ı en · ir . 
k."ntırıile elde edeceği geliş ve refah. topraklar da devlete geçecektır. Muayyen bir toprağı on seneden 
şınıdiki vaziyetle tıııılc:ıı,ese edilmiye· Evvelce batalclık olup ta sonra· fazla fuzuli yere işgal fakat devlete 
cek dereced~ üstün olacaktır· Yeni dan kurutulan topraklar da devlete vergisini vermiş olanlara. adi iskan 
k~un köylünü:ı refahını me edin intikal edecektir . haddi dahilinde bu topraktan bir 
nııştir, denilebilir. Bu topraklar, iskan edilen mu· kısım verilir . Şagil arzu ettiği tak. 

Yen· ı· 'h .. şeliir kasa- hacirlerle yerli halka verilecektir , dinle, diğer kısmı da, verginin s"ldz 
b ı ayı a} a gore, ' 1 h 1 'd . . ı· .. . d b 1 a ve k" h d l dah'l ve bari- Kurutulan yer er şa ıs ara aı ıse mıs ı uzenn en ve orç anma sure 

· oy u ut arı 1 
f k k ı· · d ( t t tile kendisine verilebilı'r . cınde h k'k• h"k • •"hıslara a at, urutma ame ıyesı eve a· 

. a ı ı ve u mı .,.. b ki d 
aıdi"et· t k 1 .1 t sik edi- rafından yapılmışsa, u topra ar a 
1 

, ı apu ayıt arı ı e ev 
eıni"en b·· t·· t klar devlete tekrar devlete geçer . 
. , u un opra k k ı· · d 

aıttir Şch· k b k'' 1 · am Anca , ututma ame ıyesın en 
· ır, asa a ve oy erın · · d h , ··ık· 

ille ihti I . . h k k" kanun- azami bir sene ıçın e şa sı, mu ı-
1 yaç arı ıçın u u 1 d ·k ı 'b d ar];ı 1 1 ' 1 t kla· yeti hakkın a vesı a ar ı raz e e· evve ce ayrı mış o an opra -
Filistin tahkik heyeti Lon

dra ya gittikten sonra 
Kudüs : 1 ( Hususi ) - Filistin 

t~hkik heydi Londraya gitti. Filis· 
lınde gördügünü ve duyduğunu ra
Potuna yazıırak hükumetine bildire
cektir 

Onlar gittiler ve Filistini bul· 
dukl;ırı gibi bıraktılar. Şimdi Filis-
1"1de Arap • Yahudi kampları kar· 
şı k 1 . . . arşıya duruyor. Arap ar yıne ıs 

:\~lalden mahrum. Vatanları istimar 
d ında kaldı. Yahudiler mandater 
·revfetin himayesinde yine Araplığı 
ı n;ı 

Yolunda serbest bırakıldı. 
v• Bütün ümitler tahkik heyetinin 
•rec • · l' egı .rapordadır. .. 

n ahkık heyetinin raporu henuz 
eşred·ı 

n 1 memiş olmakla beraber bu
un tan . . k'I dif zımınde hayli zahmet çe ı -

1 anlaşılmaktadır. 
l' a l' ~hkik heyeti reisi Lord Bil 
lllij~~ıs gazetesi muhabirile yaptığı 
kada atta Filistin meselesinin ne 

ar r lır. Biz çe.ı~ ?lduğunu iyice anlatmış-
nun b Fılıstıne gitmeden önce bu
se) u kadar karışık ve güç bir me-

e old • 
lng-·l ugunu tahmin etmiyorduk. 
les·ı tere hükumetinin Filistin mese· 
ka~~e mahsus güçlükleri layikıle 
R.a amaınış olduğunu sanıyoruz. 
bif·Porumuzla meseleyi tenvir ede
Bri;s !k bahtiyarız demiştir. ( Büyük 
b t"Ya ve Şaric ) adıyla çıkmağa 
t:~ı?~n eski ( Nir lst ) gazetesi de 
F·ı· 1

• heyeti raporunun lngilıere-
ı ıstın siy ti' d "h' b' . ya ase n e mu ım ır tesır 

P<lcağını kaydediyor. 

( Filistin tahkik heyeti tahkikat
larını süratle ve muvaffakıyetle bi· 
tirdiler. Raporlarını d ı ayni şekilde 
tanzim ve itmam ederlerse bütün 
Filistini tanıyan h e r k e s memnun 

olur . 
Bu raporun verilmesi, okunması 

ve ona göre alınacak hattı hareketin 
tanzimi çok acil bir iştir, tehir teh

likelidir . 
Filistin meselesir.in ehemmiye· 

tini ve meselenin hallindeki teeh
hürün tehlikesini bizzat tankik ko
misyonu azaları da anlanıışlardır . 
Ve bunu gazete muhabirlerile mü
lakatlarında söyledikleri gibi rapor
larında da tasrih etmişler. 

Tahkik heyetinin raporu hüku
metçe okunduktan sonra aleni şaha
detlerin de aynen ilavesile neşredi

lecektir . 
Tahkik heyetinden sonra Filistin 

Ali Komiseri de Londraya gidiyor. 
Heyetin raporunun müzakeresinde 
hazır bulunacaktır . Ksmiserin bu 
seyahati haberi üzerine tebdili şa· 
yiası da çıkmıştır . Filistinde lngil
tere memurları arasında bir takım 
tebeddülat zaten başlamıştır. 

Londradan gelen bir tdgrafa gö- 1 

re büyük Biritanya hükumeti Filistin 
meselesini müzakere etmek üzere 
daimi mandalar komisyonunun hu
susi bir içtima yapmasnı Akvam Ce-

-Gerisi dördüncü sahifede -

-~~~---·----~~--

Rüştü Aras 

Titülesko ile müla
kat mı yaptı ? 

Titülesko 

Daily Telgraph gazetesinin 
Cenevre muhabiri yazıyor : 

Türkiye Hariciye Vekili Tevfik 
Tüştü Aras ve Cenevredeki arka
daşları fsviçrenin Saint • Moritz şeh· 
rinde sabık Romanya hariciye nazı
rı Titüleskoyu ziynre• ederek ken
disil~ müteaddit defalar görüşmüş
lerdır. 

Ribbentrop 
Müstemleke taleblerini 
havi muhtıra ile Londra

ya hareket etti 
Berlin : 4 ( Radyo ) - Riben· 

trop bugün müstemleke taleblerini 
havi bir muhtırayı hamilen Londra· 
ya hareket etmiştir . 

r-·-~·--~ 

Hatay 
Neş' e içinde 

Antakya : 4 (Husu
si muhabirimizden) -
Bütün Hatay neş'e ve 
sevinç içindedir . 

Şehirde hayat tama 
men normala dönmüş 
tür. 

Herkes işinde gü 
~ cünde, yeni teşkilata 
j ımuntazırdır. 

Anadolu da 

Şiddetli soğuklar var 

Ankara : 4 (Radyo ) - Ana- 1 
doluda şiddetli soğuklar hükum \ 

.. k d' surme te ır . 1 

Konyada kar bir metreyi bul- ı 
muştur. Bütün münakalat kesilmiştir. 
Kömürün kilosu 1 O kuruşa çıkmıştır. 

Binlere~ ton buğday havaların 
feyıafığından sevk edilememektedir . 

Erzincanda 
Meyve bahçeleri 

Ankara : 4 ( A. A. ) - Ziraat 
Vekileti Erzincanın Has köyünde 
ikiyüz küsur bin metre murabbalık 
arazi istimlak etmiştir. Burada kay
sı, erik, ceviz meyvelerinin üretil· 
mesi ve kurutulması için bir örnek 
fidanlığı tesis ve dış piyasaya kuru 
meyve çıkarılması temin edilecek
tir. 

Milano mülakatına aid 
bir tebliğ neşredildi 

Tevfik Rüşdü Aras Belgradda 
-----·-

Ciyano Martta Ankaraya geliyor 
Milano : 4 ( Radyo ) - Türkiye 

hariciye vekili Rüştü Arasla ltalya 
hariciye nazırı kont Ciyano arasın· 
daki ki mülako.ta aid tebliğ neşre 
dilmiştir . Bu tebliğe göre ; iki ba
kan ; 30 mayıs 1928 tarihli İt~an 
Türk anlaşması etrafında , boğazlar 
rejimi ve Montrö mukavelesi ile 
alakadar meselelerde fikir taatisi 
yapmışlardır . 

Aras ve Ciyano mülakatı yalnız 
bu çerçeve içinde kalmamış müstak 
bel lıalyan Türk dostluğunun ana · 
hatlarını da çizmiştir . 

Milano : 4 ( Radyo ) - Bütün 
matbı•ata Tevfık Rüştü Aras ile Ci 
yano mülakatından bahsetmektedir. 

Türkiye Hariciye vekili , l_talyan 
matbuatına beyanatta bulunmuş ve 
ezcümle demiştir ki : 

- Bu Milanoya ikinci gelişim . 
Bu gelişiminde dönüşü ilk gelişim 
gibi samimi oldu çok mütehassisim. 
Gazeteciler Arasa, Türkiyenin Habeş 
fütuhatını tanıyıp tanım1yacağını sor · 
muşlardır . Aras buna ; Türk ltal
yan dostluğunun çok ilerliyeceğini 
ve Habeşistan meselesinin Milletler 
Cemiyetinde muzakeresiıide bu işin 
halledileceğini söylemiştir . 

Roma : 4 ( Radyo ) - Bütün 
Roma gazeteleri dünkü ve bugünkü 
sahifelerini Aras ve Milano mü laka -
tına ve b1ından doğacak Türk !tal· 
yan büyük dostluğuna hasretmişler
dir. 

Belgrad : 4 ( Radyo ) - Türki· 
ye Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Aras M.lanodan şehrimize gelmiş 

ve büyük merasimle karşılanmıştır. 
Belgrad gazeteleri Aras - Mi

lano mülakatının yalnız Balkanlar 
üzerinde değil orta Avrupada ve 

Akdeniz siyasetinde çok büyük ehem
miyeti olduğunu kaydetmektedirler. 

Homa : 4 ( Radyo) - Kont 
Ciyano mart iptidalarında , Türkiye 
Hariciye Vekilinın ziyaretini iade 
için Ankaraya gidecektir • 

Belgrad : 4 ( Radyo ) -Rüşdü 
Aras Cumartesi günü Belgradda 
Stayadinoyiç ile bir mülakat yapa· 
caktır . 

Ankara : 4 ( A. A. ) - Hari· 
ciye Vekilimizle f ta •ı la hariciye na. 
zırı arasında dün Milanoda yapılan 
görüşmelerden sonra neşredilen teb
liğe nazaran iki memleketi alakadar 
eden muhtelif meselelerle umumi 
mahiyetteki meseleler ve bilhassa 
boğazlar rejimi hakkındaki Montrö 
muahedesi ile iki memleketin şarki 
Akdenizdeki mütekabil vaziyetleri 
il.: alakadar meseleler tetkik edil. 
~ ...., bu ilostdiı" tctkllc ve- fikir 
teatisi Türkiye ile ltalya arasında 
münaziünfih hiç bir mesele olmadı
ğını ispat etmiştir. iki memleket 
diplomatik heyetleri bu fikir taatisi 
neticelerini müessir kılmak üzere 
normal yolu ile temas halinde bu 
lunmağa devam edecektir. 

ispanya hadiseleri l ·Yeni Mısır notası 
verildi 

Yanlışlıkla bir İngiliz zırhlısı bombalandı 

Valansiya ; 4 (Radyo) - Ame 
ı ikadan ispanyaya bir gemi dolusu 
silah gelecektir . 

Londra : 4 (Radyo) - ispanya 
kükumetinin bir tayyaresi yanlışlık
la bir lngiliz zırhlısına üç bomba 
atmıştır . 

lngiltere maslahatgüzarı f,pan
ya hükumel ine bir nota vermiştir . 

Bilbao : 4 (Radyo) - Orime 
bölgesinde hükumet, topçu kuvvet
leri çok muvaffak olmaktadır . 

Nevyork : 4 (Radyo) - Deyi 
Meylin yazdığına göre; Valansiya 
hükumeti taraftarları ispanyayı 1, . 

660,000 dolarlık eslaha göndere· 
ceklerdir . 

Madrid : 4 ( A. A. )-ispanyada 

Yunan hava nazırı 
istifa etti 

Atina : 4 ( Radyo ) - Hava 
müsteşarı Batari istifa etmiştir . 

Bu vazife şimdilik harbiye müs· 
teşarı tarafından görülecektir . 

Anteneskoyu karşıla -
mak için 

lstanbul : 4 ( Radyo ) _ Ro· 

manya hariciye nazırı Anteneskoyu 
karşılamak üzere , Romanyanın An· 
kara elçisi şehrimize gelecek ve be. 

raberce Ankaraya gideceklerdir . 

asi kuvvetler bu sabah Malaga üze
rine taarruza geçmişlerdir . iki Al
man harp gemisile asiler elinde bu
lunan muhriplerinde Alagesiras önün 
de demirledikleri bildirilmekte ve 
bu tahaşşüt Malagaya karşı yeni bir 
taarruza delil addedilmektedir . 

Kahire : 4 (Radyo) - Mısır 
hükumeti kapitülasyondan istifade 
eden devletlere yeni bir nota verdi. 

Mahkemelerin intikal devresinde 
konsoloshanelerde görülen hukuk ve 
ceza davalarının muhtelit mahkeme
lere devredilmesi ve bunun için Mı. 
sı~ ~üku'."etinin bir kanun yapması 
teklıf edılmektedir. 

~ Krır1C1ğım elimde öyle mühim bir İ§ mr l.:ı bıı gece geç mkte kadar çalış· 
molfa mecburum. Bıı İ§ı başka>ıntı da amarıeı rJcmem, Beni affet bekleme • 



~kdeoiz- ingiltere · • • 
candamarı değil, her ne bahasına olursa ol~un 

elde tutulması lazımgelen bir bölge halindedır 

---·······---
Y11z11n : Konneth Edvuds 

Mornm/( Post gazetesinin deniz muharriri 

H adiseler birbirini takibet· 
tikçe Akdenize dıkkat 
artmışbr . Son iki buçuk 

yıl içinde Akdeniz hakkında o kadar 
haber neşredildi ki l u denizin ta 
Nelson devrindenberi bu kadar ehem 
mayet kazandığı görülmemiş, üzerin
de bu kadar fazla mütalea yürütül
düğü bu kadar fazla işitilmemiştir, 

denilebilir . 
Bu mesele hakkında tecrübe sa· 

hibi olan bir takım insanlar, bu de· 
Dizin her iki taıafrndan icabında in· 
giliz donanması tarafından abloka 
~ilir bir halde bulundurulması fikir 
ve kanaatindedirlc . 

J)jter taraftan İngiliz dış Baka· 
m da bu denizin İngilizler için bir 
candamah oldutunu söylemiştir . 

Son yirmi sene içinde silahların 
bilhassa bava silahrnm fevkalade te· 
kamül etmesi \laziyeti değiştirmiş
tir • 

Bunun üzerinde tereddüde ma
hal yoktur. 

Nelson, Akdenizde bnlunan bi" 
lngiliz ba rp gemisinin A vrupada en 
iyi murahhas olduğunu söylemişti . 
Bu söz, bu gün için de dotru ola
bilir • Fakat bizim fim4i insan, para 
ve prestij bakımından bir çok şeyle. 
ri beuba k.UU11UZ liznngelmektc
dir. 

• 
Akdeniz dar bir denizdir, onun 

için bunun utlıuıdan hiç .biı nokta, 
ıaahildea uzak olduğu için bava -teh
~~t'D m--. acWedilemez . 

.-va ~t ve teblikeeinin ha
kiki-ehemmiyetini bir harp tayin ede 
~ ve bütün ıtrat.pni d~ıtir
•ie ~rsak pek geç kalJJUŞ o 
luruz • 

Onun için şimdiden tedbir almak 
liırmdar Bir taraftan tayya,elt!r 
ilcr~rken bir taraftan da tayyarele
re karfl müdafaa l"rtib.ıb da ilerle· 
miştir . 

Sulh zamanında yapıfmış olan 
bütün tecrübeler bu hakikab teyid 
wı iaplJ etm1ıtir . 

Bu suetle hava tehlikesinin yüz· 
de yirmi beş bet-taraf edilmiş oldu· 
ğuna hükmedebiliriz . Yalnız orta· 
da yizde yirmi beş tehlike baki ka
bY,or. 

Bunun ehemmiyet ve tesiri ne 
kadardır? 

Mraelc buradadır . 
Eter biz Akdcnizdc her hangi 

bir devlete barba girişecek olursak 
o 11a111an filomuz, bundan önceki 
harpların hep.sinden daha fazla teh 
likelerc maruz kalacaklardır . 

Fakat bunun böyle olabilmesi 
için düşmanın bütün hava kuvvetle· 
rini bizim Akdenizdeki donanmamı· 
za ve deniz . üslerimize karşı çıkar· 
masa lazımdır . Bunu böyle yapabi 
lirler ve yapacak olursa belki de 

yardım edeceğine göre, böyle bir 
vaziyet yalnız mahalli bir tesir yap· 
makta kalmaz; bütün harp sahasına 
tesir eder. Akdenizde bir fngiliz 
donanmcısı bulunmıyacak olursa her 
hangi bir dü~man, hemed Mısıra 
hem de Filistine kolayça taarruz 
edebilir. Sonra ham madde memba 
ve yolları da düşmanın eline geçer 
ki bu suretle İngiliz donanmasının 
ablukası tamamivle faydasız bir ha
le gelir. 

Mısırda ve Filıstinde böyle bir 
vaziyet baş gösterir'>e bunun Hin
distanda ve bütün şarktaki tesir ve 
akisleri de tehlikdi olacaktır. Şu ha-

..Kle imparatorluğtm yarısını tehlike· 
ye koymaktansa akdenizdeki tehli· 
keye katlanmak daha ehven ola
Caktar. 

* 
Büyük Britanyanın bugün yap

h~ı gibi, başlıca deniz kuvvetlerinin 
yanSJm Akdenizde tutarak tehlike 
ye karşı koymasını kimse teklif ede
mez. 

lngiliz bahriyesinde tetkik edi. 
len hava silihlanmn yeni inkişafları 
yeni yeni tedbirler a mmasını zaruri 
kılmıştır. Bu yeni tedbirler sayesin" 
de lngiltere, harb zamanında 7,000-
000 lngiliz lirası deterinde gemi 
\le 1500 askerle ~kdeniı:i tutabi· 
leccktir. 

Büyük harbde farkla bütün tica
retimm Afn1canm ~enubund'lki Ü
mit burnu yolu ile yapmtştik. Çün· 
kü Alman denizaltı gemileri AL:de· 
nir yolunu tieat'et filasu için tehli· 
keli bir hele koymuşlardı. Fakat 
müttefık doiıanması daima Akde· 
nizde hakimiyetini muhafaza etmiş 
ve düşmantn bu harelceti ancak ta· 
cize yaramıfh. 

Şunu da söylemek gerektir ki 
Akdeniz, dünyada tayyarelerin de
nizaltı gemilerini işlemez bir hale 
koyabileceği bincik denizdir. 

Gelecek harplarda da şarkla ya· 
pılacak ticareti Ümit bumu yolu ile 
yapmayı imkan içinde görebiliriz . 
Fakat böyle de olsa, biz Akdcnizde 
abloka içinde bulunan devletlerin 
Asya ve Afrikaya taarruz etmele. 

- Gerisi dordüncü sahifede 

--~------·------~---
Bayramda 

Şehrimiz spor kulübleri 
maçlar yapacaklar 
Haber aldığımıza göre ; önümüz

deki kurban bayramındA şehrimiz- 1 

deki üç kulüp maçlar yapacaklardır. t 
Mıntıkanın tertip edecceği prog j 

ramı ayrıca bildireceğiz . 

Cirid oyunları 1 

muvakkat bir muvaff akiyet kazana. Bir kaç haftadanberi havaların 
1 

bilirler . Fakat şurasını unutmamak fena gitmesi yüzünden yapılanuyan 
lizundır ki böyle bir hareke~, Ak· cirid oyunla~ , bu ~za.r hava açı.k 
de•izclc İngiliz prestijini az çok sars ol~u~ takdardc eıki ycnnde( demır I 
sa da b6tiin lngiliz imparatorlutunu 1 kopru yanında ) yaplacaktır. 
denize getiremez . i 

Böyle bir tehlike takdirinde bi- Kurtuluş günleri 
zim Akdenizden çekilip bu denizi ' • 
tamaıniylc kapatmamız daha dot· Dahiliye vekaleti valilerden mm-
ru olmaz rm? Bu suale birkaç aee bkalan dahilinde~ kaza ve nahiye· 
beb dola)'ISiyJe, verilecek cevap lerin düşman işrelindc kurtuluş gün· 
menfi olacakbr. 1 ferinin bir liste halinde vekalete 

Akdmizde lngiliz donanması ı l~esini istemiştir. 
bulonnuy-=ak olursa o uman her Kurban bayramı tatili 
hangi bir dG.-n Frama ile fimali Kültür bakanlıtı bu ayuı 22 sine 
Afrika arasındal&i bütün muhabere rastlıyaa dört rünlük kurban bay-
ve ~ kesebilir. ramı tatilini takib eden cuma ve 

..... erle ~fransızlann siyaset- cumaertesi günleri de mekteplerin 
leri doltMe oldutuna ve bir harb tatil edilmesini alakadarlara tebliğ 

a iki meınl et biribirine ctmİftir. 

Saylavımız Dama-! 
rın verdiği takrir 

erı 

Beyannameler toplanıp tetkik edilmekte Küçük traktörlerden alı-
nacak gümrük resmi 

Küçük traktörlerden alınacak 
gümrük resmine dair saylavımız 
Damar Arıkoğlu meclise şifahi bir 
süal takriri vem.iştir. Takrir, ziraat, 
gümrük ve inhisarlar vekaletlerine 
havale edilmiştir. 

ihzari işlerin Hazirandan evvel biti
rilmesine gayret ediliyor 

Toros spor 

Bu pazar Bozantıya 
gidecektir 

> 

Gençler kayak sporları 
yapacaklar 

iş kınununun haziranda tatbik 
sahasına gireceğini mütaaddit defa· 
lır yazmışbk. Bu müddete k*1ar 
iılerin tamamlanması için şehrimiz· 
deki iş cbairesi buyük gayietl'e ça· 
lışmaktadır. 

Haber aldığımıza göre, müessc
lerc dağıblan iş beyannameleri top
Tanmlkta ve mezkur daire tarafuı 
dan ayn ayn retk ik cdimektcdir. 

Bölge iş dairesi, bu beyanna· 

meleri, on günde doldurulup iade 
edilmek şartiyle datıtmaktadır. 

Kanunun tı bik zamanı olan 
hatirana kadar ihZari çal11malarla 
meşini olunacaktır. 

~ kanununun tatbiki, bölgemiz 
sanayi üzerinde büyük tesirler ya-
pacak gerek işçiyi ve gerek~ ışi .d 
siplirt altılta at.tak, ıpM\'m1a 'iiçbıın 
:ııaldaıU temin ~dct1 b'ir makaruzma 
otacaktiY, 

Önümüzdeki pazar günü , şeb· 
rimiz Toros spor gençleri kayak 
sporları yapmak üzere kalabalık bir 
kafile halinde Bozantıya gidecekler
dir, 

Şehrimiz M'ting ~ 
komitesine ielen , Kum~r ... _.n dolayı~-

• ~Htati gazetem11e Bütün gençlerimiz bu kafileye 
iştirak edebileceklerdir . cevap ~ vatelift)azilb ynen atatı· 

• } Hatay mitingi günü şehrimiz mi· 
Şeker fıyat arı ting heyeti tarafından çekilen tazim 

1 

telgrafına genel sckre~rden gelen 

Muhtekirler hakkında ta- teşekkür telgrafım ap~ ala)'oruz: 
.b I k j Milli Hatay miting heyetı baıkanlriına kı at yapı aca :Mana 

Milletimizin, Atatürkün emrinde 
Son zamanlarda piyasa.da şeker ve partinin bflatn'lda tiirlilt W bc-

buhranı baş göstermiş ve fıyatlarda bertlllftin eieri ~iıtısb sij'Ur za· 
1 .. ra "-~Bu cüzi bir tcreffü görü müıtur. .. f~ c:ltayolllh ~ tia1-~· 

fktisad Vekaleti bu hus~sl~ ~on- gü~el vesile ile be1irltilfuiz içten 
der~iği bir tamimde şek~ ~tıkan: duygulita te ,elddii' ~Mı. 
nm· şek~r fiyatlarrnm ındınleceğı .e h:ı kı"ü 

' . . ua ıtıye e 
hakkında çıkarılan şayialaıdan ılerı ve l. H. J'. w..ı Sekreteri 

1• altyoraı' : 
Türksö:a guutesi müdilrlfltilne 

Ka'ckapısanda Nebinin ve saat· 
hane caddesinde Haver oltu Mellmc· 
din ~lerindt: ~ar <>Ynat· 
ttlUaVw lesBlf 'edilmiş '&tdu~ po· 
lis vame ve sali6i~ hmnıuna tev· 
fikan hareketi 'tt!lcerrür eden Mebme
din ~ ı.çdk ~ ıNebinin de birer 
ay "1üddctle kah~erinin lcapablma· 
mawilnti9'ehl~-V~6rar da 
bhaYfianmıştr. 

Oltunrtle gazetenizde yazılma· 
sun tllerim . 

Seyha11 Vallei 

Meşhur düell 

B u aiinlerde düellolar 
pada hem de en zi 
dinlar ara'Slnda çöl 

sada dilello resmen yasalctaı 
F'lkat, düello ed~erdett 

ıniyctli bir mahkümiyete ut 
hemen yOk gibidir . 

Eski zamanlardan vaz 
on dokuzuncu asırda düello 
ölenrcrin çok oldutunu g 
'Bt.ifallrdan bir kaç meşht 
yoruz: 

1835 senesi 22 Tem 
Fransada Arman Karel ismi 
risi gazeteci ve muharrir E 
den, 1836 da Rusyada m 
PuşkiDin kainbiraderi, Al 
1835 Martında polis umum • 
Hinkeldey, sinyorlar azasın 
liiım Roşov, lhgilterede lo'rd 
luri dük dö Bukingam ve 1 
bir makalesinden dolayı Al 
Bmvel, Ceys Şovart taratındlll 
loda öldütülmüştür • 

Eylel kulesi 
f.yfel kulesi 1937 Paris 

lctgısincl~ bit çok hafıkalara 
olacakmlf 1 

Bu kule, bu gün elli yaşı 
M: Eyfe1 kulenin ilk µotrel ~~ 
1887 senesi kinonsaninin 28 
nü atmıştır . 

V erditi söze sadık katar 
metre yükseklikteki kuleyi 1 
teslim etmiştir • 

Kule baklanda bazı ra 
dikkate tlyaktır • Kulenin 
1792 baiamakbr . 

Birinci katm basama 
ikinci katın 380 ve üçüncü 
1062 dir . Birinci kat 48. i · 
f16 ve üçüncü kal 2'76 me 
rekfıktedır. 

geldiği ve bu sebeple tüccarm fazla ş. Kaya 
mal sipariş etmekten korktuğu, · ilk ~ekteplerde 

üt•d tarihinden bu g .. 
kuleyi 16/111,913 kişi ziyare 

r tir , 
stoklarım azaltarak fiyatlann yüksel 
mesine sebebiyet verildiği bilciiril
mektedir. 

Tamimde, şeker fiatlanmn indi. 
rilmiyeceği, bu hususta çıkarılan 
şayiaların ihtikar malcsadile yapı.1-
dığı ve istendiği kadar şeker veni· 
mesi için fabrikalara emir verildiği 
yazılmakta ve bu kabil şayialara 
uyarak ihtikara sebebiyet verenler 
hakkında kanuni takibat yapılmasa 
gıda maddelerinin en mühimi olan 
şeker üzerinde ihtikar yapılmasına 
meydan verilmemesi emrolunmak. 
tadır. 

Nihad Tangüner 

Gazetemiz muharrirlerinden ar· 
kadaşımız Nihat Tangünerlc istiklal 
okulu öğretmenlerinden Hikmet 
Türkmencinin nişanlan yann akşam 1 
Halkcvinde yapılacak ır. 

Sabun sanayii için 

Şehrimiz elektrik 
şirketi 

Saatleri değiştiriyor 

Yeni ölc;ülcr kanunu dolayısile 
elektrik saatlerinin ay,rlan kontrol 
edileeek ve damgalanaea1dlr. 

Bu itleri yapacak heyetin bqın· 
da bulunacak olan ölçller lirilf etti ti, 
kontrolde yena sistemdeki ayar tab. 
loha1ndan kullanacaktır. 

Kontrol ve saatlerin detifip mü· 
bürlenmelcrine yı.kadda batJanacak-

Bugün hava bulu~lu 
ıeçeceitir 

İktisat dersi konması 
katileşti 

ilk mek~plerde 1ktisat dersleri· 
nin okutÜlması vekletcc muvafık ı 
görülmüştür . 

·-.Kı-ri i<in bir komisyon tetkika· 
ta başlamışbr. 

Hazır ilaçlar nasıl 
olacak 

Sıhhiye Vekileti müfettif)erinin 
yaptıklan tahkikat neticesinde bazı 
eczac-ılann 1928 de çıkfnlmış bir 
kanuna muhalif hareket ettikleri an· 
lqrlmıştrr. Bu kanundan hazar iliç
lann imillcrinin ismi, imal edildikle· 
ri yer, nıb,atna ne numaram \'c için
deki zebir mik~nnm yazılmasa em 

Şebrimirı askeri hava ruad mer· rediliyorJa, 8'ınt muhalif hareke~ 
kezin<len .tdtllaz malG.mıati töre; edenlerin bareketlcrihi düzeltmelcn 

Ziraat vekaleti sabun sanayji için 
memlekete ithal edilen yafl2rın 
sudkostik mahlulü ile denatüre e
dilmesinin m1Jvafık olaçapıa karar. 
laş brmıştır. 

dün zevaldm sonra okunan tazyiki için sabhiye vekaleti üç ayhk bir izin 
1 nesimi 763,3 idi· En çok ucak 14,3 müddeti \ferildttİt'. 
1 en az sıcak 0,5 santigrad dereceyi Bütün Türkiye eczacalannm bu 

Ölen hastalıklı hayvan
lar yakılacak 

MikrobUc ve karaziter hastalık. 
lardan ölen ve öldürülen hayvanla 
nn muhite zararlı olmamaları İçin 
bunların kadavralarının ve muzah· 
rafatmm ~k kısa bir zamanda ve 
pek az masrffla t:trafa~qku neşret· 
miyecek ~kilde, yakıJ~aJCJ ~rctb'le 
ürıblen ICararlaş'P.IJhr. icra v.ekifl~ri 
heyeti l>u hususta" bir k~ımame 
k._bql etmiıtir. 

1 gösteriyordu . İfİ kanun hükümlerine göre yerine 

1 
Rütubet yüzde 31, rüzpr, do- 1 getirmeleri lizundir. 

pdan saniyede 3 metre .Oratle e,. ( 

melde idi . z bıtada 1 
Mıntıkada diifük. bir tazyik gö- , ~ ,, , it • 

rülmcıktedir. H.va ( bugün ) bul1ı1Uu Eski karısını dötdü I · olacaktır. 
inhisar meD\urlarının Halim otlu Mehmet ada~a bi· 

d x. risi ayn yqamakta olduğU etki karı· 
tekaüt san izsi 

11 
Rabiayı atar surett~ döJmüştür. 
Z&l>ıta Me.lımet ba1danda kanu

ni takibnt yapmıftır • 
Gümriik \ıc inhisarlar veklleti 

menıurlannm tckaüd aandıtana ya· 
tırdıkJ•9 p.-.,uı •tqhm kesilen 
ver~ye m9trab Q.JrmlacaiJ hakkın· 
dak\ qacıkOr ~ak-.nlı~n ıefsiı tal~bi 
~ .. k y9liylc ~utaya gon
derilmiftİr, 

Metriik bir çocuk 
Pü,lı Ulucami avlusund~ terle celil. 

mit ycC!ı •.Y.fılc liir l.z ~p b\)lun· 
fDUftur • 

Za~~ ~t ),'•P•)'OI' • 

Afrika, günün siyasi m 
nin mihvc, i oldu . Müsteml 
yen aç göıler bu zavallı 6 
il.il• t . 

Afrika, takriben Avrupa 
del büyüktür . F t a 
rifilfod1aiifusu vardir • 

Hall:-uki asn hazır say u 
ne göre iki milyar nüfusu 
lir . 

Afrikanın şimdiki nüfusu 
cak 97 yekUnu sıyah renkli 
tebaki 53 ~k6iıu şu sdretf~ 
edilmelillir . 

15,000,000 Arap, 3,800, 
rupalı , 14,500,000 Mısırlı, 
000 Hah<-ş . 

Karadeniz 2200 metre 
te bdar inen bir demdir 

"Bu denizin üst .sulan ha 
pmuına müsaittir . Alt 
daki sular lcü'tdirtlüdür . 
hiç bir ne~t ve mahluk y 

Genç bir 1Wa mühendis 
tekQf, Karadcnizin dibind 
lü müvetliCliilma elde etmet 
fak olmupur • 

Dört kiti kumar oy 
yakalandı 
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Mersin Faaliyeti 
Bölgenin ihtiyacını 

konforlu bir plaj 
karşılayacak 
yapılıyor 

Halkevinin eserli faaliyetleri 

Hususi kitap bas- ' 
tıran ve mecmua 

çıkaranlar 

Kültür bakanlığı bu kitap 
ve mecmualardan nasıl 

satın alacak? 

!l i.iltür bakanlığı hususi kitap 
1 modem bir şekle ifrağ edilecektir. , bastıranlar ve mecmua ttcşredenlcre He kevi g6steri kalu b İ ki f 

Belediye un arın en söh ~e e i ra· bir yardım olmak üzere bu kitap Halkevi gösteri kolu 21 şubatta I k 'f p o d 
g., 1 için lazımge en ·eşı name ve r · ve mecmualar an eVvel"e olduğu Yeniden açılacak olan Tarsus Halk- · b 1 kt d 
jeyi tanzim etmış u unma a ır. gibi yeniden almaya karar "ermişti r. 

evi adına Tarsus sinemasında mü· 1 1 k 6000 1· 1 k ı'nşaat be 
k lave o ara ıra 1 

• Bu hususta bilhassa şu noktalara emme! bir temsil vermeğe karar h . 4000 r 1 k in 
lediye ba çesıne ve ıra 1 

• dil-kat edilmesi lazım gelmektedir. vermiş ve şimdiden hazırlığa başla· ı ğ - 1 't 
şaat ta plaja yapı a~a ına ~or~ ıer a ) Yardım istenen eserforin ba-

m. ıştır. Ayni gece gösteri kolunun M · ın ıhtıyacı 
k ikisi de crsın ve cıvarın · sıldıktan sonra Üzerlerine beşer ku. ı inci aurubu Mersinne bir yeni eser 1 k ki · ktir 0 

nı karşı ayaca şe e gırece · ruşluk damga pulu yapıştırılmış iki· Vazı sahne edecektir. iki gurup ta 
Atlı Spor kulUbU açılıyor şer sayısının, eger eser tercüme ise Provalarına başlamıştır. 
Dün alcşam saat 18 de Halke kitabın aslı da beraber olmak üzere 

Belediye meclisinin şubat içtimaı vinde Mersinin atlı spor severleri Kültür bakanlığına bir dilekçe ile 
Şehir meclisi mukarrer olan şu- umumi bir toplantı yaparak bir ce~ · gönderilmesi . 

bat içtimaını yapmış, ruznamede bu- miyet açmağa aralarında karar ver· b ) Bakanlık bu suretle kendisine 
lunan evrak tetkik edilmek üzere mişlerdir. v~.ril~~ es~rleri tetki~ ettirerek uy~n 
ait olduğu encümenlere tevdi edil- Kulübün küşadı ile uğraşmak gorduklenne yapacagı yardım şekıl 
rniş olup bir hafta sonra ikinci top üzere ayrılan arkadaşlar tetkikat ya- ve miktarın eldeki tahsisata göre 
lantıyı yapmak üzere daA"ılmıştır. caklar ve ikinci toplantıda Mer· t her yıl temmuz ayı başında tesbit 

PIAj ve belediye ~aboesi :de atlı spor kulübüne kavuşmuş I .e.decek ve alakadarlara bildirilecek-
• 1 bulunacaktır. tır. 

Bu yıl plaj ve bQJedi1e hahçesı · c ) Kültür bakanlığından yardım 
-!!!l!!!!'ll'~"""""~~~--...... ~~!!!-"'f~~~~~~~ --..,.~~~~~· !!;'!, ,i9İi!t~z illil!t._ es = !!!!: • isti yen eserlerin sahipleri kitapları· 

Hı·ç bı·r -.e-yin satın ala.madığı saadet nın.Bak~nlıkça satın alınma fiyatının 
T tesbiti hakkını kültür bakanlığına 

Ç L •ı K bırakmağı kabul ve bunu dilekçele-G EN tinde zikredeceklerdir. Arzu edenler 
dilekçelerine bir mal olma hesabı da 1 
ekliyeceklerdir. 

Çok yaşamak -arzusunda mısınız ? 
Aşağıdaki yattblrı okuyunuz 

ihtiyarların kuvvetten kesi~d~ğini ı 
ve artık bir iş göremiyeceklenn~. sa
~a?lar, aldanıyorlar . Dün~ada oyle 
ıstısnai hadiseler var ki, hır kaçını 
söylersek ihtiyarlamaktan hiç kork
rnıyacağımıı gibi bilhassa hayata 
Yeniden atılmak için çok yaşamak 

· · h' .. he arzusunu gQstereceğınızc ıç şup 
Yoktur. 

• 
Cenubi Afrikanın Yahansburg 

şehrinde 91 yaşında bir ihtiyar bu. 
lunuyor. Bu adam kendisinden iki 
yaş genç olan bir arkadaşile büyük 
bir satranç cyunu oynamaktadır. 

Fakat arkadaşı nerede , biliyoı 
musunuz? 

Ameri~ada . .. 

d ) Kültür bakanlığınca bir der. 
giye yardım yapılabilmesi için der
ginin genel ve ulusal kültüre hizmet 
ettiğinin kültür bakanlığınca kabul 
edilmesi ve en az on sayısının mun 
tazam olarak neşredilmiş bulunması 
lazımdır . 

Yardım her nüsha çıktıkça o 
sayıya ayrılan para verilmek suretile 
yapılır. Yardım gören bir dergi ba
kanlıkça uygun görülmiyecek şekilde 
neşriyatta bulunduğu takdirde bu 
yardım derhal kesileceği gibi çıkışı 1 
intizamını kaybeden dergilerin de 
yardımı kesilir. 

İspanyada bir raksist fırkası 
Avilla : 4 (Radyo) - Radyo enternasyonal bildiriyor : ihtilal zümresi 

bir Raksist fırkası teşkilini düşünmekte ve bu fırkanın •şefliğine General 
Frankoyu tensip etmektedir . Fakat General Franko, kendisinin Diktatör 
şeklinde gösterilm~sini istemektedir . 

Tun usta göçebelerin isyanı 

Tunus : 4 (Raılyo) - Bu gün Tunusta kanlı arbedeler olmuştur . 
Hadiseye sl!bep göçebelere verilen yiyeceklerin fena olduğu iddia· 

sıdır . 
Biitlin göçebeler binaların üst katlannı işgal ederek polisleri, tramvay

ları taşlamışlardır . 
Bir kısımlaı ı da büyük mağazalara hücum ederek soygun yap""ışlar

dır . Mınhkalardan fazla miktarda celbedilen polis kuvvetleri gre\cileri 
dağıtmış elebaşıları yakalamıştır . 

/ Türkiye11İn inşaatını yapmakla İngiltere 
zevk duyar 

Avam kamarasında bir 
mebus böyle dedi 

Londra: 4 ( Radyo) - Avam 
kamarasrnın dünkü toklantısında bir 
mebus demiştir ki : 

Halen Türk hükumeti hesabına 
hiç bir harp gemisi inşa etmekte de· 
ğiliz . Mamafih k!ndimizin işine sek· 
te vermeden , kendimizi sıkıntıya 
koymadan Türaiyenin bu gibi İnşa· 
atını yapmakla lngiltere büyük zevk 
duyar. 

Almanyanın müs
temleke işi 

Almanyanın müstemleke 
isteği karşısında Fransa 

Merkez bankası 
Nizamnawesinde tadilat 

Avam kamarasında 
Londra : 4 ( Radyo ) - Dünkü 

kabine toplantısında Almanyanın 
müstemlekeler hakkındaki metalibi 
ile iştigal edilmiştir. 

Taymis gazetesi Almanyaya es· 
ki müstemlekelerinin iadesi mevzuu 
bahsolmıyacağı, lngilterenin ve ce
nubi Afrika hükumetinin oradaki 
mandasını deruhte ettikleri yerlerden 
vaz geçmiyeceğini yalnız .mutavassıt 1 
bir sureti hal düşünülebileceğı Fran
sanın Kamernndan, Belçikanın Kon 
korttan bir kısmını ve fngilterenin 
dı:: a ayarda bir yer iade etmesi 
ortaya atıldığını yazıyor. 

J3ir deniz tayyaresi yandı 
Londra : 4 (Radyo) - Port

motda bir deniz tayyar<'!si ateş al· 
mış, tayfa kendilerini denize atarak 
kurtulmuştur . Sebebi meçhuldur . 

Paris : 4 ( A.A ) - Paris Pelit 
pariziyen gazetesi Fransa hariciye 
nazırının saylavlar kurulu dışişleri 
komisyonuna verdiği raporda Ali 
manyanın koloni dileklerine kati ola· 
rak muhalif olacağını söylediğini 
yazmaktadır . Sabah gazeteleri in· 
gilterenin de Alman dileklerini ye-
rine geti-meğe mütemayil olmadığı· 
nı yazmaktadıı lar . 

Fransız gazeteleri 

Paris : 3 ( Radyo) - Gazete· 
ler , parlamentonun milli müdafaa 
hakkındaki müzakerelerine büyük 
sütunlar tahsis etmektedirler . 

Muhalif gazeteler bile hükı1me· 
tin bu faaliyetini takdir etmektedir· 

ler. 

· Ankara ; 4 ( A.A. ) - Cumhu· 
riyet merkez bankası umumi heyeti 
bu gün fevkalade toplanmış banka • 
nizamnamesinin on dokuz ve yirmin· 
ci maddeleri yerine kaim olmak üze 
re teklif olunan muadde( şekil ile 
yine nizamnamei esasiye ilavesi tek 
lif olunan bazı hükümleri kabul et· 
miştir. 

Eşyasını çalmışlar 
Sabıkalılardan Mahmut oğlu Cin 

Mehmet adın~a birisi , Şaban oğlu 
Ahmedin evinden bir savanını aşır· 
dığı iddia ve şikayet edilmekte ol· 
duğundan tahkikata başlanmıştır . 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

---------.-- Kilo Fiyatı 

CiNSi En az En çok 
K. S. K. S. 

Kapımalı pamuk 

Satılan Miktar 
Kilo Rid isimli bir fngiliz delikanlısı ' 

40 Yaşına geldiği halde ve muhtelif 
avukatların yardımına baş vurma 
~ına rağmen babasından kendisine 
ıntikal eden mirası bir türlü alama· 
hlıştı • 

Satranç masasının üzerindeki taş 
hareketleri , mektupla yapılmakta· 
dır. Aradaki mesafe o kadar uzun
dur ki, birisinin oynadığı oyundan , 
ötekisinin hal>erdar olması İçin tam 
iki ay geçiyor . Sınıfta . deliren kız 

Piyasa parlağı ,, -;ı() - ---"'--- -----ı---- ---------11 Piyasa temizi ,, 
42 

iane 1 

Nihayet 72 yaşında iken üniver· 
sitenin hukuk fakültesine girdi. Hu
kuka çalıştı . Birinci de{ecede bir 
diploma aldı. Ondan sonra avukat· 
lığa başlıyarak kendi mirasını elde 
edebildiği gibi , son günlerde bir 
hleslek sahibi dahi olmuştu. 

Hem kendine , hem başkalarına 
Yardım ediyordu . 

Şinırli gelelim bir başka ihtiyara, 
bu adamın adı Glasbergdir. Alman
nır ve 80 yaşındadır . 

Hayatının gayet yeknesak bir ha
le girdiğini gören seksenlik ihtiyar 
derhal kollanm sıvayarak incili ye
rıiden okudu ve orada tarif edildiği 
\leçhiJ~ " Mabedi Süleyman " ın kü
çük bir modelini vücude getirdi · 

Fakat bu kolay bir iş değildi · 
l<endisi bütün tef erruatile vücude 
ietiı ntek için bu mabed modeline 

~~ lng~liz lirası sar~e~~işti . Ve 
çok kırnsclerin takdınnı kazandı. 

dı '( ~~i bu ihtiyar dahi , ihtiyarla
kı. ıçın elleri bağlı kafıp aciz bir 

Vazıyette oturmak istemiyordu. 

75 Avusturyada Mersfclder isimli 
Yaşında bir ihtiyar vardır. 1903 

Senesi d M b' 1 al n e ersfelder iki otomo ı 
ınıştı. ihtiyar bu otomobilleri sat· 

rtıadığı 'h· k . 
ve d' gı ı, endisi dahi işletmıyor 

ıycr ki: 

b' :- Çok ihtiyarladığım ve , ar.tık 
d;s~klete binemiyecek bir hale gel· 
nı~ı:. zanıan ou otomobilleri kulla-

D .. u .... 
h")" şunun . 75 yaşına gelmiş ve 
b:ıt· bisiklete biniyor. Ve kim bilir, 

~ de 90 veya 100 yaşında oto
lllobıllerini kullanmağa başlıyacak ! 
t. Oturmak istemiyen bir diger ih
ıyar d h . a a .. 

Fakat hiç azimleri kırılmıyor. Ce. 
nubi Afrikadaki ihtiyar , Amerika
daki rakibini yenmeğe azmetmiştir . , 
Hiç şüphesiz Amerikadaki 89 ya 
şmdaki " yavru " da Cenubi Afr~
kalı rakibini yenmeğe karar vermış- j 
tir. Artık içerlerindeki irade kuvve-

İzmir Kız Lisesinde acıklı bir hadise 

tini düşünün · ı 
Şimdi size kızıl derililer kabile· 

lzmir ( Hususi Muhabirimizden)-ı 
lzmirde Karataşteki K ı z Lisesi 
binasında zehirli gaz dersinde açık 
halde tecrübe yapılırken müessif bir 
vak'a olmuş, bir talebe delirmiştir . 
Birinci sınıf G. 2 inci ~ubeden bir 
talebe, zehirli gaz tecrübesi esna· 

sinden Bayan Juanı tc.kdim edelim. 
Bayan Juan, kaç yaşında ~ı? müsa
ade ederseniz lıiı bunu ıfşa etme. 
!im. Çünkü kadındır. Ancak kendisi 
yüzden yukarı olduğunn söylemek· 
tedir. 

sında birdenbire gayri tabii bir hal
de söylenmeğc başlamış ve bu ta. 

1 

lebe dersten çıkarılmıştır. 

. Mektebin leyli talebesinden olan 
bu kız, geceleyin yatakhanedeki ya-Bayan Juan fngilizçe bilmiyor 

du. Onun dilini de anlıyanlar azdır. 
Fakat Bayan Juan insanlarla tanış
mak ve anlaşmak istiyor. 100 y;:ışın 
dan yukarı olduğu halde ~imdi ln
gilizce öğrenm~ğe başlamıştır. 

Avusturalyalı 4,jr kadın olan Ba
yan Vilyaın enfiye katusu kolleksi
yonu yapmaktadır. Şimdiye kadar 

900 kutu toplamıştır· Mühim bir 
kolloksiyon 

Fakat meseleıbundan ibaret de-
gildir. Avusturyal~ kad~n topl.a~ı~ 
enfey-! kutuların bır:r bır:r t~~ıhını· 
de bilmektedir. Vakıt vakıt bın ser
gi halinde bu kutuları teşhir etmek· 
tedir. 

Lakin biz bu kadının adım ne· 
den zikrediyoruz. Çünkü o, sadece 
bir bebek dir. Geçen ay 69 yaşına 
bastı. 

Evet.. lhtiyarlıklan için faaliyet-
ten kesilmek istcmiyen insitnlar nay· 
Jıdır. Beni mi? soruyorsunuz? görü
yorsunuz ki bu çağda makaleler ÇJr· 
pıştırınaktayım. Önümüzdeki ayda . 
83 üncü yıl dönümüuü tesit etmek 
üzereyim. 

tağından kalkarak dışan çıkmış ve 
müdür muavinlerinden birinin ansı· 
zın boğazına sarılmış , sonra teskin 
edilmiş ve yatağına yatırılmıştır. Za
vallı kızcağız, eskidenberi sinirli bir 
halde bulunuyor muş. 

Bu' iki hadiseden sonra , lngi· 
lizce dersinde üçüncü bir vak'a da· 
ha olmuştur. 

lngilizce öğretmeni Adnan, ders 
takrir ederken sıralardan birinden : 

- işte geliyor 1 
Diye yüks ~k bir ses duyulmtış 

ve buna takiben gene 'bir gün ev· 
velki hadiselerde görülen kız,ayağa 
kalkarak öğretmen Adnanın üzerine 
atılmış, boğazını sıkmağa teşebbüs 
etmiştir . Öğretmen Adnan : 

- Kaçın kızlar 1 
Diyerek diger talebeye dışarı 

çıkmalarını bildirmiş. Kızla , büyük 
bir güniltü ile ve çığlıklar basarak 
dışarı f ırlamışlardır . Bu hadise, bir 
aralık mektebin diger sınıflarındaki 
intizamı da ihlal etmiş , her sınıfta 
bu unan talebe 1 koridorlara uğra· 

-1tfiştatdit . 

Hasta kız, tedavi altına alınmış· 
tır . 

Güvey girdiği ge 
ce öldürülmüş 

Bedbaht bir delikanlı 
Biga : ( Hususi ) - Bigada 

Güleç köyü delikanlılarından Hüse 
yin oğlu Şerif, gene o köyden Üm· 
mügül isminde bir kızla evlenmiş, 
evlenme merasimi yapılmıştır . 

Şerifin odasında srs ada kesi 
lince di~er odada bulunan kadınlar 
da yeni çiftin artık ·uyuduklarına 
hükmederek yatıp uyumuşlardır . 

Fakat tan yeri ağanrken evde· 
kiler zifaf odasına girdiklerinde ge
lini uykuda bulmuşlarsa da yeni gü-
veyi odada görmemişler. ve yürekle
rine giren şüphe .üzerine keyfiyeti 
derhal köy muhtarına haber ver· 
mi~lerdir . 

Muhtaı önceden işe ehemmiyet 
vermemiş : 

- Şerif av meraklısıdır , mut
l:ıka erkenden kalkıp göle ördek 
avına gitmiştir . Birazdan gdir . 

Demiştir . 
Mamafih, onu köy cibarında ko

rucuya aratmağa başlamıştır . 
Yarım saat sonra Şerifin cese· 

di köyden beş yüz metre uzaktaki 
bir tarlanın içinde bulunmuştur . 

Cesed muayene edildiği zaman 
kafasına sıkılan bir kurşunla öldü
ğü ve beyninin parçalandığı anla-
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şılmıştır . \ 
Güveylik yeni elbiselerile cebin· 

deki telli pullu gelin çevı esile kanlar l 
içinde yerde yatmakta olan maktu- l 
lı1n bıçağı kınından çıkmış, yere sap 

lanmış diğer bir mendil dahi bir iki. 
yerinden düğümlenmiş bir halde y..: 
nı başında bulunmuştur · . 'k el 

Aidiseye müddeiumumılı 
koymuştur • 



Sahife : 4 Türböıü 

r--------, Akdeniz ve lngiltere Filistin tahkik heyeti 
I! - ikinci sayfadan mabad - 1 - Birinci sahifeden artan -K ÖZ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

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

2 - 11fmlar için idareye müra-

1 
rine mani olacak bir deniz kuvveti 
bulundurmalıyız . 

Bununla beraber ticaret yolunu 
Ümit burnundan dolaştırmak, bugün 
de eıı son tedbir olarak mütalaa 
edilebilir. Çünkü bu da ticaret filo
muzu ve petrol şarfiyatımızı alaka
dar eder. 

Bu yol, Süveyş Kanalı yolundan 
çok uzundur. Gemilerin sürati ziya
desile artmıştır . Fakat mesafenin 
uzunluğu gene baki kalmıştır. Harp 

zamanında deniz yolunun her mili 
caat edilmelidir · J yeni yeni tehlıkelerJe dolu sayılma-
'------------- lı<lir. 1 

Milli Mensucat fabrikası Li· j 
mited Sosyetesinden : 

1- 937 senesi zarfında fabrika
mızda yapılacak inşaatların işçilik. 
leri münakasaya konulmuştur. 

2- Kireç harcile tuğla duvar 
İnşaatı 

3 - Çimento harcile tuğla duvar 
inşaatı 

4 - Beton arme inşaatı 
5- Kalıpsız beton arme1er 
6- Kalıplı kaba beton in~aat 
7- Kalıpsız ,, .. " 
8- Bu inşaatların işçiliğine talip 

olan müteahhit \ eya m.talann her 
gün saa"' ondan on ikiye kadar in 
şaat kı~mımızdan şaıtnamelerini gö
ı ebilirler . 

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

Bundan başka , bugün elimizde 
bu uzun ticaret yolundan hakkıyle 
istifademizi temin edecek gemiler 
de yoktur . 

Bu yüzden uzun yoldaki zayiatı

mız kısa yoldakinden pek fazla ola
caktır. 

* 
Ortada bir de petrol ve benzin 

meselesi va1dır ki bunun kafi mik
tarda bulamazsak o zaman deniz ve 
hava filomuzla deniz nakliyat vası
talarımızın çoğu felce uğrar. 

Irak tan Hayf aya gelen petrol bo· 
ruları iki sene evvel işlemeğe baş
iamıştır. 

Bu suretle petrol cJubalarının Bas
ra körfezinden geçirilmesi külteti 
ortadan kalkmıştır. Bu suretle eko-
nomik istifadelerde temin edilmiş , 
bir çok masraflar ortadan kalkmış
tır . 

miyetine teklif etmiştir . Bu içtima 
ayın 30 unda yapılacaktır. 

Kudüsteki lslam Mrclisi Reisi 
Emin Hadi de lngiltere Kralı altıncı 
Corcun taç geyme merasiminde bu
lunmak üzere Londraya gitmiştir . 

Meclis Reisirin Ali Komiserliğin 
bu teklifini kabul ederek Londraya 
gidişi dedi kodulan mucip olmuş ve 

nihayet üstad Emin Filistinin dargınlığı 
yine baki olmak üzere bu dave· 
ti kabul ettiğini söylemiştir . 

Filistin Arapları komşu Arap 
emirlerinin tavsiyecii üzeıine tahkik 
komisyonile temas etmiş olmakla be-

1 ral er gayrı memnun vaziyetleri her· 1 

devamdır. Verilecek kararı bekliyor-l 
lctr, tatmin edilmedikleri takdirde 
yine harekete g !Çmek üzere teşki

Jiitları hazıı dır . 

Bu petrolü gaz gemilerile Ümit 
burnundan dolaştırmak suretile ayni 

neticeyi elde etmek imkansızlaşmış
tır . 

Amerikanın bitaraflık kanunu mu
cibince bizim garptan petrol temin 

etmemize imkan kalmamış olduğun 
dan harp zamanında şarktaki pet
rol yolunu da emniyet altında bu. 

lundurmamıza lüzum ve ihtiyaç var
dır. 

Bütün bunların tetkikinden anla
şılır ki Akdeniz lngiltere imparator 
luğu iç;n yalnız bir can damarı de-1 O- inşaata girmek istiyenlerin 

bu tarihten evvel inşaat kısmımızdan 
vesika almaları ve ondan rnnra in· 
şaata girmeleri lazımdır.7765 4-8 

Bu suretle Hayfa lngiltere için 
büyük bir ehemmiyet kazanmış,Ak
deniz ticaret yolunun ehemmiyeti 
de bir kat daha artmıştır. 

ğil , her ne pahasına olursa olsun ' 
elde tutulması lazımgelen bir bölge 1 

haline gelmiştir. 

•• u 
r 

•• u 

Cenubun en büyük en 
mütekcimil müessesesi 

•• •• •• 
U RKSOZU 

I
J Gazete ', Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder . 

J K•t 1 Eserlerinizi Türksözü matba2sı!-c'a bastırı-
l a P ı · b" b r· b. ·ıd · · d ( nız. temız ır ta ne ıs ır cı ıçın e ese-

1 riniz daha kıymetlenecektir . . 

f İlan fi Reklam bir ticarethant.nin, bir müessesenin 
en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 

ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

1
1 Ci d . 1 Kiitüphanenizi güzelleştirmek 'stiyorsanız 
_______ I kitaplarınızı Türl<sözünün mücellithane . 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-
gede ancak Türksözünde yapılır. 

Tabı 1 Resmi evrak, cedveller, defterl~r , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

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

t
i Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
-----~~I ancak Tiirksöziinün O tomatik makinala
rında yaptırabilirsiniz . 

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

... 

1 
1 

1 

1 
1 

Adana pamuk 
lüğünden: 

üretme 

Sıra No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Yapılacak işin cinsi 
Amele evleri 
Kütlü anhan 
Su deposu 
Tohun anbarı 

Çırçır fabrikası 

Amele hamam 

Yekun .... 

ve helaları 

çiftliği müdür-

Muhammen keŞif bedeli 
Lira KR. 

2379 64 
5611 94 
1546 '59 
7030 14 

10043 91 
3914 36 

30526 58 

A-Müessesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek cinsi, ne-
vileri ve karşılarında muhammen keşif tutarları yazılı inşaata 22-1-937 
tarihinde yapılan eksiltmede talip zuhur etmediğinden yeniden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuş ve bu işlere ait şartname ve evrak aşağıda 
gösterilmiştir . 

B- Eksiltme şartnamesi 

C- Mukavele projesi 
. Ç- Bayındırlık işleri genel şartnamesi ile feqni ve hu ~usi şartna-

meler. · 
D- Şartname ve proieyi (150) kuruş bedel mukabilinde Adana De

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 s1at 15 de Vilayet Ziraat 

müdürlüğünde müteşekkil mubayaa komisyonu huzurunda yapılacaktır · 
Eksiltmeye gireceklerin teklif mektuplarını tayin olunan günde eksiltme
den en az bir saat evvel komisyona vermeleri lazımdır. 7742 

26-29-2-5 

Kok kömürü 
Kilosu 2,5 kuruş 

Satış yerı : Borsa civarında Hıdayet oğlu Ahmet . Telefon No: 39 zilat yapmaktadır . ,, 
___________________ 1_16_8__ __2_- _6 ____________ _ 

5 Şubat 19~ 

Satılık tarla 
Kestel karyesinde 363 dörı 

tarla ve çiftlik yeri:satılıktır. lst 
lilerin Belediye meıat salonuna 
racaatları. 7771 

Ceyhan Belediyesinde 
.. 

49 numaralı sokakta Meydarı 
Y enicarşı arasında 166,50 nıe 

tuldeki eski Arnavut kaldırımı 

külerek kendi taşı ile yeniden 11 
50 metre murabba kaldırım in~ 

keşif bedeli 844 lira 10 kuruş ol 

8/2 937 pazartesi günü saat t4 
açık pazarlık suretile ihale edil 
ğinden, isteklilerin yüzde yelli 
çuk ilk teminat paralarile ve btJ 
yapabileceklerine dair fenni ehl11 

vesikası ve 937 senesine ait 'fic' 

Odası kayıt makbuzları Üzerleri 

olduğu halde ihale gün ve saati 

Ceyhan Belediye salonunda b 
bulunmaları ve şartnamelerini f 
mt:k istiyenlerin her gün Beled 
m iz Fen işleri bürosuna mü rıı 

etmeleri. 7736 24-28-2/ ___ _________________ ,,,,,, 

Kaçakçılar vata~ 
hainidir 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaaSI 


