
Sah Ferid Güven -- -- --
SAHiP ve BAŞMUHARRIRı s 9 Şubat 937 

Onüçüncü Yıl - Sayı : 3750 
Kuruluş Tarihi 

5 Kuruş 
1 Kanunusani - 1924 

ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASİ GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

ancaktaki müşahit heyet suriye ricaline ziya 
etler yapıyor1 

nönü Belgrada gidecek 
. . ,. . 

aşvekilimiz Stoyadınovıç ın zıya-
retini ilkbaharda iade edecek 

Belgrad : 8 (Radyo)- • 
nkaradan alınan haber-

~~ göre Türkiye başve- ı "' 
1 İsınet İnönü Yugos-
v~a başvekili Stoyadi
;>vıçin ziyaretini iade 
~ksadile önümüzdeki 
karda Belgrada gele-

• 

lerdir B . 
u hususu Sofyadan 

5erken doktor Tevfik 
uştü Aras da Bulgar ga
tecilerine vaki beyana
da söylemişti . 
Şu hale göre, başvekil 
et İnönünün Belgradı 

areti katileşmiştir . 

mektubu 

/;met lnönii 

Suriye heyeti Pariste 
eyet Pariste Suriye-Fransa muahe~esine .~id 
esail ve Hatay anlaşmasına bagh muza 

kerelerle meşgul olacaktır 

art içinde Cenevede üç 
anlaşması yapılıcaktır 

devlet 

Şaın · 5 ( H • h b. . . ) _ ·" ususı mu a ırım~Z· 

Salı günii şark ekspresıle 
e_ Başvekilinin riyaseti altında· 
hıye heyeti Parise mütevecci· 

areket tt· H e ı. 

~·et Başvekil Cemil Merd~;n 
~y ıliye Vekili Sadullah Cabiri 

aseti c·· h k . N . an um ur se reterı ecıp 

H azdan müteşekkildir . 
ey •t p . 

h·d'. arıste Suriye-Fransa 
· esı · 

n h ııın tatbikatına ve isken· 
şııı akkında Fransa - Türkiye 

asına b • ı . şıııeı ag ı meselelere aıd 
gid er Yaptıktan sonra Cenev 

"cektir 
'Yet iki h .. k. 

n ed u umet arasında ce· 
erı · 

sa h"k • ırıt zakerelerd,n sonra 
u ·um f 

t ed·ı . e 1 larafmdnn Parise 
1 ınıştir . 

<ansa H .. 
iyen· p ~~ıcıye Nazıı ı Delbos 

ırı arıs f' . . d p lacak 'h • se ırmı e ariste 
ağa dı zarı müzakeı el erde bu. 

av~t etmiştir . 
enevred 
ce ı; e yapılan anlaşma mu-

80 I atayın dahili nizamı Şu· 
n arırıd k 

t edildk a a va · ı cemi.etinde 
sa 1 ten sonra Türkiye -- s . 
d urıy t arasında Suriye 
urıun h f Ye . b" ınu a azasını temin ede· 
~1 ır dostluk anlaşması ya· 
~·rıda s · p . · tırıye heyeti bunun 
a·ıste . 

ki . rı sonra Cenevreye de gı-
erdır 

ubat : . , 1 
ıptıdasında Cenevredeki 

Fransa ve Türkiye anhşması ve Ak
ıam Cemiyetinin karan Suriyede 
biraz hayal inkisarı şeklinde akisler 
husule getirmi / Şamda, Halepte te· 
zahürat da yapılmıştı. Şamda Emeviye 
camiinden çıkan halk hükumet sara· 
yı önüne giderek Suriye hükumeti 
nin Suriye menafiini nasıl temin ede· 
ceğini sormuş ve gelecek müzake
relerde hükumetin bu işe çalışacağı 
vadini alarak dağılmıştı . işte şimdi 
0 müzakerelerde bulunmağa gidi· 

yorlar . 
Suriye • hükumeti heyetınin Ce 

nevre müzakerelerinde kabul ede. 
ceği anlaşmalar Fr~nsa - Suriye 
muahedesine zeyleıı ılhak edılecek 
V" bu zeyl Suriye Meclisinin tasdi· 

kine arz edilecektir . 
Fransanın Suriyeliler ve ( isken · 

derun meselesinde Suı iyen in reyi 
alınacağı ) hakkındaki teminatının 

esası budur . 
Gazeteler heyetin bu müzake· 

ratta mevki inin bi ·az müşkil oldu

ğunu yazıyor . 
Fransa - . Türkiye arasında an· 

taşma bittiktPn ve bunu Akvam ce 
miydi de tasdi~ ettikten sonra işin 
siyasi safhasında j Suriye heyetine ar· 
tık yapacak bir şey kalmıyor . 

Yalnız Hatayın dahili nizamı tan· 
ziın edilirken Suıiyeyi alakadar ede· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Büyük Şefimize 

Arap aleminin saygı ve 
• • 

sevgısı 

Ankara : 8 ( Hususi ) - Suri 
yeden ı adyo işlerile uğraşan daire· 
nıize iki yüzden fazla imza taşıyan 
bir mektup gelmiştir. Hususi mak 
sadlarla yapılan bir takım propa. 
gandalara ehemıni•ıet vermiyen arap 
milletinin büyük önderimize hayran· 
lığını gösteren, saygı ve sevgisini 
ifade eden bu mektubun tercümesini 
koyuyoruz. 

1 
Suriyelilerin nihayet Türk dost. 

luğunu anlamış olmalarından çok 
memnunuz. 

Mektup şudur : 
Radyo neşriyatı umum müdürü 

hazretlerine; \ 
Memleketimizde aleyhinizde pro. 

pagandalar yapılmakta olduğunu ve 1 

Toros dağlan arkasında bulunan 
Suriye gençliğinin Türkiyeye bir 
düşman gözü ile bakmakta olduğu 
nu radyo neşriyatınızdan öğrendik. 
Size gelen bu gibi haberler asılsız. 
dır. Arap ulusunun ekseriyeti size 
dost ve kardeş gözü ile bakmakta
dır. Eğer sizin bazı düşmanlarınız 
vaua bunlar müstemlekeci devletle 
rin nüfuz ve tesiri altında olan kim· 
selerdir. Ve ehemmiyetsiz ufak bir 
kemmiyettir. 

Biz ilan ederiz ki birbirimize 
bağlıyız. Kurtarıcı Önder Kemal 
Atatürkün adını daima hayranlık ve 
iftih-ırla anarız. Tanrı, bütün Şark 
milletlerinin bu yüksek Önderine 
uzun ömürler versin. Bu eşsiz önder, 
yalnız Türklerin değil, bütün şarkın 
kurtarıcısıdır. Biz size daima bağlı
yız. Emrinize amadeyiz. Bize inanı

nız. Arapça neşriyata devam ediniz. 

japonyada 
Tokyo : 8 ( Radyo ) - Gene

ral Hayaşi matbuata beyanatta bu 
lunarak demiştir ki : 

- idare usullerinde tedrici ıs
lahat devam edecektir . 

Diyet meclisile kanunu esasiye 
uygun siyaset gözetilecektir . 

Hayaşi, Dışişleri balcanlığını Lon· 
dra elçisine teklif etmiştir. 

Kamutayda: 

-
Cebelüttarıka 10,000 

. ltalyan çıkarılmış 
İspanyol cebheleri"de 

devam 
kan ve ateş bütün şiddetile 
etmektedir 

-----·----
Asiler Malagayt işgal etti 

Madridin son bombardmanlarında yaralananlar hasıaneyP naklo/ıınuyor 

Lizboıı : 8 ( Radyo ) - Asiler 
Malaga ya 20 kilometre mesafedeki 
sabalan işgal etmişlerdir . 

Hükumetçiler mukabil taarru~lar 
yapmışlarsa da asileri defedememiş· 
)erdir . 

Lizbon : 8 ( Radyo ) - Asiler 
Gaberenun zabtına mani olmak için 
çok kuvvet sarf etmektedirler . 

Londra : 8 ( Radyo ) - Royter 
ajansının harp muhabiri bildiriyor : 

Bu sabah wCebelüttarıka gelen 
bir lngiliz, 10,000 ltalyanın dün sa. 
bah karaya çıktığını gözleriyle gör
düğünü söylemiştir . 

Geçen haftada 6000 kişi çık· 
mıştı. 

Madrid : 8 ( Radyo ) Cuma 

bir mühimmat ve cephane fabrika· 
sını işgal etmişlerdir . 

Madrid : 8 ( Radyo ) - Anda· 
zaladaki askeri harekat devam et. 
mektedir . 

Asiler cumhuriyetçi mevzilere 
iki çiddetli hücum yaptılar • 

Berfin 8 ( Radyo ) - Asi bir 
lspanyol harp gemisi Akdenizde 
bir .jovyet gemisini torpillemiştir . 

Lizbon : 8 ( Radyo ) - Hükı1 
met kuvvetlerinin . taarruzlarına mu· 
kabele olmak üzere asiler şiddetli 
taarruzlara geçmişlerdir . Fakat ha· 
vaların bozukluğu harekata mani o]. 
maktadır . 

Cebelüttarık : 8 ( Radyo ) -
Asi kuvvetlere mensup harp gemile· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Müşahitler Beru 
ta gittiler 

Antakya : 8 (A.A.) - Sancak· 
taki müşahidler Beruta gitmışlerdir. 
Fevkalade Komiserle görüştükten 
Suriye Reisi Cümhurunu Şamda zi· 
yaret ettikten sonra tekrar Sancaga 
döneceklerdir . 

Antanesko 

Biraz rahatsız olduğun -
dan Ankara ziyaretini 

tehir etti 

Ankara : 8 ( A. A. ) - Romanya 
Dışişleri Bakanı Antenesko soğuk 
algınlığından ınııztarip olduğu için 
doktorların tavsiyesi üzerine dört 
beş gün yatağından çıkmıyacaktır . 
Bakan Ankara seyahatinin Atinadan 
dönüşe talikını rica etmiştir. Bundan 
dolayı Antenesko ayın yirmisinden 
sonra Ankaraya gelecektir. 

Eko de Pari'ye 
•• gore: 

Müstemleke anlaşmaları 
fazla bir şey vadet

miyecektir 
Paris : 8 (Radyo) - Yakında 

Londrada başlıyacak olan müstem· 
leke meseleleri müzakeratı hakkın. 

da makaleler neşreden Eko de Pari 
gazetesi; bu müzakere ve anlaşma· 
farın fazla bir şey vadetmiyeceğini 
tahmin etmekte ve yazmaktadır. 

Türk - Yunan 

Turizm işlerinin inkişafı 

!stanbul : 8 ( Hususi ) - Türk
Yunan turizm işlerinin inkişafı için 
pasaport harçları azaltılacak , nak· 
\iye vasıtalarında tenzilat yapılacak, 
otel kiralan indirilecektir. gündü asilerin bir kaç gemisi Ornen 

fabrikasını bombalamıştır . 
Bu gemiler , Espana ve Baletko 

dur. 
~-------------------------------------------------

Madrid : 8 ( Radyo ) - Gene
ral Valeranın kılaları ilerliyor. Dün 

Şimali Amerikadaki 
korkunç feyezan 

Siyasi müsteşarlıkların 
ihdası projesi kabul edildi 

1 

4000 Kişinin ölümüne ve 100 'mil
yon dolardan fazla zarara sebep .. oldu 

,Memurin ve askeri memurlar maaşatı , akay işlet
meleri ve orman kanunu projeleri 

- -· 
Ankara : 8 ( A. A. ) - Kamu· 

tayın bugünkü toplanlısında 936 
muvazenei umumiyr.sine giren bazı 
daireler bütçesinde 302 bin küsur 
liralık münakale yapılmasına devlet 
memurları maaşatının tevhit ve tea· 
dülü hakkındaki kanunun on seki 
zinci zabitan ve askeri memurlar 
maaşatı hakkındaki kanunun onuncu 
maddelerine birer fı 1ua ilavesine Bu. 
yük Millet Meclisi azasının tahsisat 
ve harcırahları hakkındaki kanunun 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine, 
siyasi müsteşarlıklar ihdasına,Ana-

dolu demirı olları ve Haydarpaşa 
liman şirketleri mubayaa ınukave 

lesinin bazı maddelerinin tadiline 
dair mukavelenin tasrfikin~ mütedair 

1 
kanun layihaları kabul edilmiştir. 

Kamutayın bugünkü toplantısında 
orman kanununun ikinci müzakeresi 
yapılarak kanur. kabul edilmiştir . 

Deıniryolları , akay işletmelerile 
havuzlar ve klavuzluk müdürlükleri 
ve devlet reisine ait deniz vasıta. 
lan memurları ve gemi adamları 
hakkındaki tekaüt kanun layihasının 
müzakeresine başlanmıştır . 

Amenkadaki feyezana ait iki sahne 

Nev~ork : 8 ( Radyo )- Tuğyan haberleri artık gazetelerin sahifelerini 
0 ~~dar ışgal etmemektedir. Bütün halk yerleşmeğe başlamıştır. Feyezan 
bılançosu şudur : 

4004 kişi ölmüş , 1,000,000 kişi açıkta kalmış, 110,0000,000 dolar
lık zarar ve ziyan olmuştur . 

Nevyork : 8 ( Radyo ) - Aerikada cenubi Kaliforinyada da feyezan 
başlamıştır. Misisipi feyezanında suların daha yükseleceği korkusile amele 
çalışmaktarlır. Dizanteri hastalığı çoğalmaktadır. 
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Türk - italyan ,--------------------ııııım----1--------·--------·---~ 

[ Frankforter Saytung'un Roma 
bildiriyor ] : 

muhabiri Şehir haberleri 
bir 

ürk - ltalyan münasebet· 
!erinin vuzuhlaşması, güniin 
hadiseleri arasına girmiş 

bulunuyor . 

Zecri tedbirler d0layısile lıalya 
ile diğer Akdeniz devletleri arasın· 
daki gerginlikten Türkiye - İtalya 
münasebetleri de müteessir ol · 
muştu . 

Bu defa yapılacak olan po1 itık 
görüşmenin, her şeyden evvel, Tür 
ki yenin !tal} an politikasına karşı 
beslediği itimadsızlığı , ortadan kal· 

dıımağa ve halyan boğazlar andlaş
masına karşı olan vaziyetini teshil 
etmeğe yardım etmelidir . 

Birinci meseleye gelince, Roma 
2 sonk~nun tarihli ltalyan - lngiliz 

gentelmen's agreement'inin, Türkiye 
ile olan münasebetlerini daha iyi bir 
esasa istinad ettireceği fikrindedir. 

Statükoya bağlanmak ile birlikte 
İtalyanın Türkiyeye karşı beslediği 
barışçı tasavvurlarına da çığır açıl

mış oluyor. 

Buna mukabil, Montrö andlaş 

masınm yapılması üzerine Statüko· 
da Habeş harbinden önceki devir 
!ere göre değişmiş olduğu için ltal
yanm kendini yeni vaziyete uydur· 
ması bilhassa ehemmiyet kazanmak· 
tadır . 

1 tal ya, zecri tedbirler dolayısile 
Montrö andlaşması etrafında yapı· 
lan görüşmelerden uzak kalmıştı; 

ancak, hiç bir zaman bu andlaşma· 

yı tenkid etmekten geri durmamıştı. 
Ne var ki, İtalya bu tenkidleriyle 
Türkiyeyi murad et~ek istemi· 
yordu . 

Nitekim Ciornale d,'talia gaze· 
tcsi yazdı ?ı bir makalede : 

" Türkiye bahse konduğu müd
detçe ltalyanın , bu andlaşmanın 
hükümlerine muhallf olduğunu ,, kay
detmekte ve demektedir ki : 1 

" Morıtrö ve ona bağlı olan diğer 1 

meseleler , ayrı ayrı değil , ltalyan ' 
1 

- Türk münasebetlerinin genel çer· 

çevesi içinde ve iki memleketin ana 
hatları ğözönünde tutulmak sureti· 
le tedkik edilebilir . 

Hadiseleri ayrı ayrı ele almak I 
politikası artık geçmiştir . Bugün- j 
kü günde , milletlerin , dostluk için· 
de yaşamalarını takviye etmeğe el· l 
verişli olan , büyük ve umumi ana 
istikametlerin realist politikası ha· 

kimdir. " 

Romanın politika mahfillerinde 
söylendiğine göre , ltalya , Montrö- 1 
de tesbit edilmiş olan boğazlar reji- 1 

mine hukuki bakımdan muvafakat 

edecektir ; fakat, andlaşmayı kabul 
etmiyecektir . Buraca gözetilmekte 
olan bu farkın , pratik olarak nasıl 

bir ehemmiyeti haiz olduğunu anla / 
mak için intizar etmek lilzımgeliyor. / 

Her halde, ltalya bu meselede doğ· 1 

rudan doğruya Türkiye ile anlaşmak 

1 

niyetindedir . 

Asfaltlar 
Bu hafta içinde gümrük

ten kurtarılacak 

Şelıir - istasyon arasındaki as. 
falt yolun tamir edileceğini 'e bu 
tamirata sarfolunacak asfaltların Yu- ı 
nanistana ısmarlanıp Mersin günırü· 
ğüne geldiği fakat G. 1. R. listesine 
dahil bulunmadığı için gümrükten 
çıkmasına müsaade edilmediğini ve 
belediyemizin alakalı makamlar nez· 
dinde teşebbüste bulunduğunu yaz· 
mıştık. 

Haber aldığımıza göre; beledi· 
yenin bu müracaatı nazarı dikkate 
alınmış ve muhik görülerek asfaltla· 
rın gümrükten çıkarılmasına müsaade 
edilecektir. 

Asfaltlar gelir gelmez yolun ta· 
mirine başlan~caktır. 

Orta okullar 
Ceyhanda bir mektep 

açılacak mı ? 

Ankaradan sızan matumata göre, 
kültür bakanlığı orta tedrisat müdür· 
lüğü orta okul ihtiyacını şimdiden 

tedkik etmektedir . Sanıldığına gö
re; Ceyhanda da bir orta okul açıl· 

ması düşünülmektedir . 
Bu okulların 937 - 938 ders 

senesinde açılacağı ümid edilmekte
dir . 

Cam şişeler için 
değişiklik yapıldı 

Şehrimiz ticaret odasına 
gelen bir tamim 

İktisat vekaletinde~ şehrimiz 
ticaret odasına gönderilen bir yazıda; 
genel ithalat rejimi tarifesinin A 494 
Pozisyonuna göre ince cam şişelerin 
İcra vekilleri heyeti kararile M lis
tesinden K 4 listesine alındığı bildi
rilmektedir. 

Bu hususta bir yanlışlığa mahel 
bırakmamak üzere 4 K listesine 
alınmış olan ince cam şişelerin, (gül. 
yağı, esans, müstahzerat ampulleri 
ve saire gibi riketleri boyamağa 
mahsus ince camdan yapılmış ufak 
şişeler ) olduğu yazılmaktadır. 

Ticaret ve sanayi odaları
nın ihtiyat akçaları 

Ticaret ve sanayi odaları nizam· 
namesinin 125 inci maddesi şöyle 

değiştirilmiştir: 
Ticaret ve sanayi odaları her se· 

ne varidatlarından yüzde onunu 
ihtiyat akçası olarak ayırmak mec
buriyetindedirler. 

İşbu ihtiyat akçaları Türkiye 
ticaret ve sanayi odaları bankası na· 
miyle teşkil edilecek bir anonim şir
ketinin sermayesine tahsis oluna 
caktır. 

Rus inkilabının serseri Y ahudisi Belediye encümeni 
toplandı 

dün 

Odalar ihtiyat akçaları nisbetin
de bankaya hissedar olacaktır. Ban
ka teşekkül edinciye kadar toplan· 
mış ve toplanacak ihtiyat akçaları 
menafi hisseleri nisbetinde odalara 
ait olmak üzere umumi mağaza ve
ya dopo tesis ve İnşası ize idaresi 
maksadiyle kurulacak anonim veya 
limited şirketlerin hisse ~enedlerine 
yatırılır. 

TROÇKI 
Şehrimiz belediye encümeni dün 

öğleden sonra toplanmış ve bazı iş
ler üzerinde müzakereler :yapmış , 
kararl.ır almıştır . Fransızca Paris Soir gazetesin

den ; 

Sovyetler Birliğinde Zinov
yev, ve Radek davaları görüldü. 
Sovyet hükumeti bunlara " Troçki
cilerin suikast hareketleri ,, diyor . 
Diger taraftan , yeniden tevkifler 
yapıldığı haber veriliyor. 

Bu suretle , devlet makinesinin 
çarklarını kaplıyan karların " büyük 
temizleme " ameliyesine henüz yeni 
başlanıldığı anlatılmak isteniyor . 

Demek ki Troçki, inkılaptan çe 
kilmiş ve sakin yaşamağa başlamış 
olan adam, gizliden gizliye çalışıyor 
muş? 

Bu suale cevap vermek zordur . 

Fakat, şu muhakkak ki, Leninin 
bu sivri sakallı arkadaşı her zaman· 
kinden daha çok fikirleri işgal edi
yor. 

LEON DAVIDOVIÇ DOGUYOR 

Troçki , asıl isimli Leon Davi- : 
doviç Bronstein, 1874 senesinin 26 
Teşrinievvelinde Rusyanm cenubun· 
daki bir köyde doğmuştur . Çocuk 
luğu tarlalarda, kırlarda geçmiştir. 

Evleri, yanıbaşmdaki hayvanla· 
rın nefes aldığı duyulan IWçük bir 
kulübe idi. Bir odanın içinde dört 
çocuk oynarlar, itişip kakışırlar,bağ
rışırlardı. 

Troçki 14 yaşında köydeki bir 
sınıflı mektebi bırakıyor ve Odes· 
sadaki liseye gidiykr. Bu onun,evin· 
den ve baba yurdundan ilk ayrılı
şıdır . 

Burada okuyan kiiçük Davido· 
viç artık bir daha köyüne dönmüyor. 

, 1895 de Nikolayeye gidiyor . Ora· 
da daha fazla kendini okumağa ve· 
riyor ve Marksla Engelsin eserlerini 
yanından hic ayırmaz oluyor • 

Fakat kitaplarla iktifa etmiyor , 
iş sahasına da geçmek istiyor . ilk 
ihtilal lıareketlerine başlıyor. Etra-

1 
fında topladığı işçilere istikbalden 

bahsediyor ve nihayd" Rusya ce 
nubi işçileri birliği " ni kuruyor . 

TROÇKI DOGUYOR Turhan Cemal Beriker 
Bu hareketten dolayı ilk defa 

olarak hapse düşüyor ve Odessa Mersin liman şirketi hissedarlar 
hapishanesinde günlerini yazmakla toplantısına mümessil olarak giden 
geçiriyor . şehrimiz belediye rei•i Turhan Ce· 

Burada onun rahatını bozan kim· mal Beriker Mersinden dönmüş ve 
se yoktur . Yalnız bir gardiyan var· dün vazifesine başlamıştır . 

dır ki oldukça serbest bir adamdır. '---·----------
Bu adamın ismi Troçkidir . İşte Le- ı 
on Davidoviç , belki bir intikam his· 
sile , kendisine bu gardiyanın ismini 
almıştır . 

Bir müddet sonra Cenevrede 
Troçki imzalı küçük bir kitap çıkı· 
yor. Odessa apishanesindeki mah· 
kum , yazdıklarını bir vasıta ile giz· ' 
lice Cenevreye göndermeğe muvaf· 
fak olmuş ve orada bastırmıştı . 

SIBİRY A , NEFi, iHTİLAL 

1900 de Troçki Sibiryaya geli· 
yor . Şimalde uzak bir arazi Lena 
nehri kenarında bir iki kulübe . 

Suratla Troçkı şimdi gazeteciliğe 
başlamıştır . " Şark Mecmuası ,,na 
muntazaman yazı yazmakta ve ma
halli sosyalist teşekküllere iştirak 
etmektedir . 

Bir müddet sonı a gen.' mahkum 
ediliyor . O zaman, evli ve iki çocuk 
babası olduğu halde her şeyi hıra· 1 
karak Rusyadan kaçıyor; Viyanadan, 
Zürihten, Paristen geçerek Londra· 
ya geliyor . 

1902 senesinde, Troçki Londra· 
ya ayak bastığı zaman ilk işi, Lon· 
drada bulunmakta olan Leninle gö. 
rüşmek oldu . 

1903 de Rusya sosyalist parti· 
sinin kongresi toplanıyor . Burada 
Rus sosyalistleri ikiye ayrılı, orlar : 
Çocuklar ( bolşevikler ) , azlıklar 
menşevikler Troçki bu iki guruptan 
hiç birini tercih etmiyor . 

Troçki bir müddet sonra Lon
dradan Müı:ıihe geliyor ve orada ik" n 
ci karı~ile l:ıeraber yerleşiyor , Fa· 

kat, burada da çok kalamıyor; Pe
tesbu ga gidiyor : 

Troçki 1905 ihtilalinde büyük 
bir rol oynıyor . 

Gene tevkif olunuyor ve Sihir· 
yaya nefyediliyor . 

Fakat, Troçki Sibiryaya gidu 
gitmez kaçıyor; tekrar yabancı ıııenı 
leketlere gidiyor . lsveç, Fransa , 
ispanya, Amerika, Küba nihayet tek 
rar Peçersburg : 

lhtilaldrn sonra Troçki evvela 
Petrograd sevyeti reisi sonra hari
ciye nazırı, daha sonra harbiye na· 
zırı olarak görüliiyor. 

Fakat 1923 de Lenin bilfiil ça
lışmaktan çekildikten sonra Troçki 
ile Stalin arasında mücadele başlı 
yor. 

Bugün " inkılabın Serseri Yahu. 
disi ,, adı verilen Troçkinin yıldızı 
dönüyor ; Kendisi harbiye nazırlı
ğından alınıyor ve küçük bir vazife 
veriliyor. 

1827 de ise Stalin Troçkiyi ko· 
münist partisinden koğuyor ve ken· 
disine yaşamak için, Moskovadan 
4000 kilometre uzakta küçük bir 
yer gösteriyor. 

Fakat 1929 da G. P. U. ona 
memleketten çıkma emri veriyor. 
Bu tarihten sonradır ki Troçki çan 
tası elinde, yanında karısı ve bir 
katibi ile beraber Avrupanın bütün 

meı kezle rinde şehirden şehire dolaş· ı 
maktadır. Troçki şimdi de yeni 
dünyad1 bulunuyor, 

Odaların bu şirketlere iştirak 

nisbeti ve mikdarım iktisad vekaleti 
tesbit eder. 

Askerlerimize 
Haf tada hir gün balık 

yedirilecek 
Balıkçılar kanunu projesi başve

kalete verilmiş bulunmaktadır. ilave 
edilen yeni bir maddeye göre asker· 
!erimize haftada bir gün et yerine 
balık yedirilecektir. 

Halk türküleri 
Kültür bakanlığınca memlekette 

ulusal muzik reform ve organizas
yonuna bı.şlandığı için evvela halk 
türkülerile kıyafet, oyun ve rakısla
rının dokümanter bir surette tesbit 
ettirilmesine her vilayette devam 
ediliyor. 

Bu işe büyük ehemmiyet veril· 
mesini, dahiliye vt kakti tekrar ta· 
mim etmiştir. 

Maarifte: 

Sıhhat ispekterleri 
Okullardaki talebe adedi son yıl· 

lar içinde oldukça fazlalaşmıştır. Bu 
talebe fazlalığı karşısında talebenin 
sıhhi durumile meşgul olmak üzere 
ayrılan sıhhat ispekterleri kafi gel· 
memektedir. 

Kültür Bakanlığı her vilayetin 
sıhhat işleri ispekterlerini artırmağa 
karar vermiştir . 

Mekteplerin bayram tatili 

Aldığımız malumata göre , okul· 
!arın yapacakları kurban bayramı 

tatilinin kültür bakanlığınca bir haf
ta olması kararlaştırılmıştır . 

Barometre 
Bugün hava kapalı 

Son yağmur mikdarı 18 
milimetreyi buldu 

Şehrimiz askeri hava rasat mer. 
kezinden aldığımız malumata göre ; 
barometre bugün havanın kapalı 
olacağını göstermektedir. 

Dün zevaldan srınra okunan taz
yikinesimi 761,9 , hararet derecesi 
zaid 12,4 santigrat, rutubet yüzde 
74 , su buharının tazyihı 8 milimetre 
idi . 

Rüzgar şimalden saniyede. 3 
metre süratle esmekte idi . 

Ufuklar sisli geçti . Yağan son 
yağmurun mikdarı 18 milimetreyi 
bulmuştur. 

Noterler hakkında 

Birinci sınıf 
koca! 

A merika gazetelerinden biti 
" Birleşik Amerikanın e~ 
kocası kimdir ? • Esası u 

rinde bir anket yapmış ve birinCI. 
ği kazanan kocanın şu şartları bl 
olduğu anlaşılmıştır . 

Birinci sınıf bir koca : 
1 - Sabahları keyfli olur, 
2 - Yemek zamanları rnunl 

zamdır; 

3 - Ev idaresini karısına bıfl 
kır ve hiç bir şekilde karı~maz; 

~. Karısının hatta kendi ' 
ne ;inden daha '.güzel olmak ütı 
mükemmel yemek pişirdiğini ~ 
ler 

' 
5 - iyi kalpli ve seciyesi si. 

lamdır; 

6 - Evini kulübünden fazla 
ver; 

7 - Cemiyet hayatında nı 
ve iyidir; 

8 - Kadın güzelliği hakkı" 
hususi fikirlere malik bulunur 1 

İş göremiyecek bir hale gelen 
noterlerle ölenlerin ailelerine yardım 1 

için bir noter teavun sandığı vücuda 6 saniyede bir oton1ob 
getirilmesi kararlaştırılmıştır. 1 

Bu suretle noter layihası kanunu I Londrada neşredilmiş bir ticJ 
son şeklini almış hulunuyor. ı rehberine göre; 1936 senesinde 1 

Diger taraftan kanuna inzibati 5,200,000 otom<>bil yapılmıştır, kı 
bakımdan hakimler kanunua mütena- on dakikada 100 otomobil drı' 
zır ve avukatlar kanunu layihasında- 1 

tir . 
ki hükümlere benzer müeyyedeler de Şu hesaba göre arz üzerirdt 
ilave edilmiştir. J altı saniyede bir otomobil 'jA 

Merkez bankası hisse 
senetleri 

Merkez bankası hisse sendleri 
son günlerde yüz liraya kadar yük· 
selmişdir. Birinci türk borcu tahvil
leri 21,60, Anadolu 39,50 üzerinden 
muamele görmektedir. 

Zabıtada: 

Bir adam bıçaklandı 

Ali oğlu kasap Kemal ile Emin 
oğlu lbrahim adında iki kişi eski 
bir husumetten dolayı Mehmet oğlu 
bisikletçi Duranı bıçakla elinden ve 
göğsünden yaralamışlardır. 

Yaralı Duran hastaneye kaldı· 

rılmış suçlular da tevkif edilmiş
lerdir. 

1 

mıştır . 

u muazzam otomobil inşa' 
yüzde yetmiş yedisi Birleşik Af 

kada yüzde sekizil, lngiltere,de, 
de beşi, Almanya,da, yüzde üçı'İ 

nadada ve yüzde biri de !talı 
yapılmıştır , 

Yarım saat gömüle 
fakir 

Şimali Hindistanda MasuliP' 
şehrinde Yugi denilen fakirle! 
birisi diri diri olarak }arım sa•1 

mülmüş ve,,geııe canlı olarak tıl 
altından~çıkarılmıştır , 

Bu garip tecrübe bir çok 
ve yabancı önünde yapılmış 
bileye imkan ka:mamak üzer' 

" çok da tedbirleı ittihaz edillll" 
F. kir, bu tecrübesini 1 O 

!iz liralık bir bahse mukabil Y 
ve tabii bu parayı k:ızanmıştır 

Yaralı Duran ve ekmekçi Ah-
1 

durrahman da bu vakada silah çek· 
tikleri iddia edilmektedir. tahkikat 

En pahalı hayatlı 
Birleşik Amerika sigorta f 

!eri umumi bürosunun neşretıiİ 
1 

risaleye göre, en pahalı hayati 
merikadadır . 

yapılıyor. 

Üç kadın ve bir erkek 
kavgası 

Sucu zade mahallesinde oturan 
Abdullah oğlu Mehmet, Ahmet kızı 
Zeynep ve kızı Muhabbet ile kom· 
şu arından Mehmet kızı Meryem ara· 
sında, çıkan bir kavgada Mehmet 
zeyneb ve Muhabbet, Meryemi dö. 
ğüp yüzlerini taşla yaralamışlardır. 
Zabıta hepsini yakalamıştır, 

Tehdit etmiş 

Adanalı Emin oğlu lbrahim, Na
il oğlu Basri, Yusuf oğlu Mustafa 
ve Mehmet oğlu Taciddin adında 
dört kişi fabrikada işlerinden çıka· 
rıldıklarından makinist Salih oğlu 
Harunu tehdid ettikleri polise yapı
lan şikayetten anlaşılmıştır. 

Haklarında kanuni iş yapıla

caktır. 

Esrarcılar yakalandı 

Sugediği mahallesinde oturan 
Hasan oğlu Hüseyin ile lbrahim oğ
lu Ônıer adında iki kişi nargile ile 
esrar içerlerken 63 santigram esrar 
ve nargileleriyle birlikte yakalana· 
rak haklarında kanuni muamele ya
pılmıştır. 

Rokfeller kendisini 5 ınilf 
lar sigorta etmiştir . 

Amerika harp sanayii s~ri 
' d rlarından Pon dö Nemurdı 

ui milyon dolara sigortalıdır: 
I ilesi erkanının her birir1 

000 dolaı a sigorta ettirıniştif 
1 Şikago,da Marsel Fild i 
bir zengin 5,5 milyon dolara 91 

1 

dır. 
Arz üzeri'lde 

hiç bir kimse kendisini 
yüksek bir paraya mukabil 
ettirmiş değildir. 

Pratik bir bultJf 
Londrada bir lokantanın 

ve hususi bölmelere konınu1 
rahat kary lalaı vardır . ...ı 

Lokarta dedik, otel der ______ _../. 

Bir adam bo~ 
Malatyalı Mahmut oğlu 

adında birisi yıkanmak üzer' 
ki gün Seyhana girmiştir.f 
tafa suyun cereyanından 

kurtaramıyarak boğıılmuşt 
zabıtaca aranmakt<.dır . 
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TARIK ÖMER 

Sarışın, Esmer, Kumral ____ ........ 

Asiler Malagayı 
işgal etti 

- Bırinci sahifeden artan -

ri Malagayı bombardm::ına devam 
etmektedirler . 

Sevil radyosu , Malaga ve Mad
rid müdafilerinin maneviyatının çok 
bozuk olduğunu ve mevzilerini terk 
etmek üzere bulunduklarını bildir
miştir. 

. Akayın köprüden Adaya bi_r e~· 
lıde kalkan vapurundaydık. Adı bır 
gün olduğu için, Adanın belli yolcu· 
larından başka ya hancı pek az de
nilebilirdi . 

artist mukallidi, uzun boylu su ve 
biriyantinle yatırılmış ve enses~nde 
kesilmiş saçları yakasına değen mce 
bıyıklı bir genci gör-!n genç kızlar 
sözleşmişler gibi hep birden hay-

ı Londra; 8 ( Radyo) -ispanya-

kınştılar: 
Annem: 
- iyi ki salona indik , dedi. · 

Yukarıda rüzgar sertte esiyor galıbal 
salon dolmuş .. 

- A ... y .. Tıpki Duglas Cün-

yor 1.. 1 
Üstündeki omuzlan şişirilmiş ca 

ketile, bol paçalı pantalonile irileş- j 
miş, züppeleşmiş gence baktım. j 
Dedikleri artistle bir benzeri yoktu. 

1 
Belki de bu, onun gibi kaytan şek
Jind e kesilmiş ince bıyıklan oluşun 1 
dan olacaktı. Anneme bakarak gü· 
füyordu n. Tam bu sırada bir satıcı 
kadın, boynundaki asılı tablada sat- 1 
tığı ufak tefekle dolaşırken, elinde 
top gibi bir şey sallıyor ve haykırı-

Ben· 
' 

·- Öyle olacak derken 
Cebimden çıkardığım bir gaze-

teyi okumağa dalıyordum o : . 
. .. - Karşıya bakmiyorsun ?ı~e 
ılave etti . Birbirinden güzel gelınlık 
üç kız var .. 

Annemin böyle her gmel bir 
genç kızı kendine gelin etmek ta
hayyülü nihayetsizdir ... 

- Nerede dedim : 
O kızmış gibi mırıldandı • .. 

. - Sende genç olacaksın .. Gor
rnıyor musun önünde!. 

Ve gözlerile işaret etti · 
Baktım · birbirine rekabet eder 

derecede şık geyinmiş üç genç kız .. 
Hararetli ve samimi konuşuyor

lar. Üçü de kusursuz denebilecek ka
dar güzel olan bu genç kızların ls
tanbullu olduklarını gösteren çok 
hususiyetl~ri vardı . Gülerek sor· 
dum: 

- Hangisi daha güzel anne? ... 
Annem, biraz miyop gören goz· 

lerile dikkatini oraya verdi : .. .. 
- Şu ortadaki iri yeşil gozlu 

sarışın hepsini bastırıyor galiba! ka 
bul etse geli edeadiın · 

- Orasını sormadım · . 
Annem; gelinlik çağma .?el~ı~ 

bir kız evlat gibi, beni her gordugu 
güzele layık görür ve bir mürüvvet 
kaygus!le bakar. 

Zemanın kızlarını - hala onda 
eski ciddi telakkil~rin mahssalası ol· 
<luğu için - o günün gözile görür 
Ve Ö } b'l' Y e ı ır ... 

- Ah .. Onlar ne çekilmez de
rneyc kalmadı. 

- Dinle anne, dedim. Konuşu
Yor]ar ... 

Sinemad~n, tiyatrodan artistler
den bilhassa son haftanın filmlerin
den bahsediyorlardı. 

Saçını iyice ortadan ayırmış, sıkı 
15Por geyinmiş ince bir uzun boylu 
csrne..ıi: 

- Gari kupere bayılırım, dıyor
d.u. Ne erkek yarabbi!. Maden Dit 
tıbJe son çevirdiği "sevmek arzusu,, 
ne vakit gelse de görsem. 

Küçük el çantasından çıkardığı 
~~nada yüzünün boyalarını tazeleyen 
ırı Yeşil gözlü bahriye biçimi geyin-rn · , 

ış, çok beyaz tenli sarışın atıldı: 
ki Glark Geybile, Şarl Buay:'~e 

rnseyi değişmem. Glark Gcybılın 
~ernen hiç bir filmini kaçırmazken 
.10det Kolberle çevirdiği ... Neydi 0 

dıyerek pudiyst eldivenini dişleriyle 
ısırıyordu. 

Esmeri fısıldadı: 
- iki gönül bir olunca. 

.. - 1 amam, dedi. Onun filmini 
gorem d'ıe.: e 15.me çok canım yamyor. 
... ?nlara göre oldukça ağır başlı 

gorunmek . . d .... . . ıstıyen ve ar tayyoru 
ıçınde yer' ·ı b"' " I "ğ t' b' h ıne ezı e, uzu e ı re ı ır 

kaide oturmuş, eldivenleri elinden çı -
o:maı~ş kumralı konuşmıyordu. 

un bırşey söylemediğini gören 
esnı · erı sarışına bakarak: 

H :- Onu bilirim dedi. ihtiyar 
arrı Boru için ölür. 

k Gülüştüler.. Yavaşça annemin 
ulağına eğildim: 

k - Bak .. Müstakbel anneler ne 
0nuşuyorlar.: Bu lisandan anlıyor
nıusun? 

Bu sırada salonda yer arayan 

yordu: 
- Kaynana zırıltısı.. Kaynana 

zırıltısı !.. 
Salonda bunu duyan herkeste 

oir tebessüm beliriyordu. Genç kız
lardan esmeri arkadaşlarına f ısladı : 

- Aman .. Buradaki kaynanalar 

duymasın 1.. 
Ben gayri ihtiyari bütün gücüm-

' le bir kahkaha attım. Annem, ne 
oluyor der gibi dik dik yüzüme bak
tı. Etrafın da dikkatini üzerime çek
miştim. Aldırmadım. 

Sarışın yeni bir mevzua giriyoı -
du: 

- Bu kaynanalar da galiba pek 
fesatçı şeyler olacak ki, Akbabayı, 
Karikatürü ne vakıt okusam kayna
na, gelin gürültüsüne ait bir kaç 
resim, yazı görürüm. 

Biraz ağır başlı gi)rünen kumral 
birden hafifledi ve ayak ayak üstü
ne attı : 

- Allah beni kaynanalı eve 
düşürmesin .. O kadının benden .çe
keceği var .. 

Ve kim bilir nasıl bir hırsla gan
teli elini garip bir şekilde gösteri- 1 

yordu. Göz ucile ve içimden gülerek 
annemi gözlüyorum. Miyyop gözle 
rini kırı 1tırmış, bakmıyor gibi gö
ıi;nmesine rağmen, can kulağile on
ları dinlediği muhakkaktı. Sarışın; 
ekrana çıkmışgibi ve Cigner Rojeye 
benzemek iddiasile o şekilde geyin
miş olduğu bahriye kıyafetini karşı· 
sına tesadüf eden bir aynada sü
züyordu. 

- A .. öyle deme kardeşimi Ben 
hepsine razıyım. Yalnız kocam bir ı 
sinema arfo.tine benzesin. Mesela 
Şarl Huayyere. 

Sonra da çok mühimmiş gıbi 

gözlerini açtı : 
Fakat çok ta zengin olmalı 

dedi. 
Tahii .. Tabii diye esmeri sö· 

ze karıştı. Zenginlik birinci şart.. Ben 
koca evinde astragan ve kürk man- 1 
tolara sarılmaz, omuzlarımda üç 
Rönor taşımaz, balodan baloya 
gezmezscm ve sonra da bia vitrinde 
gördüğüm korko<lil bir çantada, bir 
lama elbisede gözüm kalırsa onun, 
annesinin, babasının kahrini ne diye 
çekeyim. 

Ayda dörtyiiz, beşyüz geliri 
olmalı, Kumralı, adeta evlenmiş te 
çeki çekmiş insanlar gibi ateşlendi. 

- Yok .. Yok vallahi .. Kaynana 
olmasın da. bunları pek okadar ara. 

marn 1 
Annem: 
- lnsaf sız l .. 

Der gibi başını salladı. 
Bir aralık annemle konuşmaya 

daldık. Ana, evlad onlan unutmuş 
gibiydik ve hususi bir gailenin 
mevzuu üzerinde konuşuyorduk.Yer· 
den yine kulağım onların yüksek
konuşuşlarını çekti : 

dan gelen bir telgrafa nazaran asi· 
l ~r Malagaya girmi~ ]erdir . Sokak
larda cerc!yan etmekte olan muhare· 
beler bir katliam şeklini almıştır . 

Londra : 8 ( Radyo ) - Müte
addit ınenbalardan alınan haberlere 
göre bütün ispanyada muharebeler 
çok şiddetli ve kanlı bir şekil almış· 
tır . • 

Madrid : 8 ( Radyo ) - Asile· 
rin cenup mıntıkasında en mühim 
merkezlerinden biri olan Kordo et
rafında bir çok kasaba ve köyler 
yanıyor . Şiddetli müsademeler de
vam ediyor . 

Hükumet kuvvetleri Ovyedonun 
bombardımanına devam etmektedir. 

Londra : 8 ( Radyo ) - Royter 
bildiriyor : 

Madrid ve Malagada şiddetli mu
harebeler olmaktadır . Asi kuvvet
ler Malaganın varoslanna dış ma
hallelerine girmişlerdir . Asi donan
ma ya mensup üç kruvazörle on iki 
müsellah balıkçı gemisi şehri şiddetli 
topçu ateşine tutmaktadır . 

- Ah.. Kardeşim gördün mü ?. 
Sedat randevusuna gidemediğim için 
darılmış .. Şimdi eve gidince hemen 
mektup yazacağım. Ya barışmazsa? .. 

Bu üç genç kızın aktualitesi bizi 
yine kendilerile meşgul etmişti. Dön
düm. Sanşın az evvel arkadaşlanna 
okuduğu bir mektubu çantasJna yer
leştiriyordu . 

Vapur kınalıya yaklaştığı için es. 
meri hazırlanmaya başlamıştı ve dik
katle baktığı salon penceresinden 
aradığını iskelede görmüş olacak 
ki onlara : 

-- Bclend orada bekliyor, dedi. 
Ve kim bilir nereden , nasıl öğ

rendiği yarım buçuk Fransızcasile , 
elini büyük bir iestle sallayarak : 

- Dömon orovar diyerek . 
Çıktı , gitti . 
Aktualitenin mühim bir affı ek

silmişti. Onları gördüğümüzdenberi 
bana hissettirmeden onları dikkatle 
dinliycn annemi düşündüm . Kadın· 
cağız kim bilir nasıl acı bir inkisara 
uğramıştı . Muhakkak o da eskisi 
gibi bugün de, yalnız güzelliğin bir 
kıymet ifade e<lemiycceğini anla-

1 nıışlı . 
Kumralı da bir iskele sonra Heğbe · 

lide avuf viderzehn gibi bir kelimelik 
bir Almanca döküntüsile arkadaşın- 1 
dan ayrılınca iskeleye baktım.Acaba 
esmeri gibi onu da bir bekleyeni 
varmıydı . Yoktu . Tekrar anneme 
dönünce, Yüzyüze geldik . Meğer o 
da benim giH bakıyor muş .. 

En son sarışın kalınca bizim semt
te, büyiik adada oturduğunu anla-

1 

dık .. Şimdi o oturduğu , yalnız kal
dığı bir de ojesi ~sıyrılmış bazı tır
naklarını temizliyor ve kim bilir 
- Naılaştığıııa göre - belki de 
Sedad; düşünüyordu. 

Ada iskelesine yanaşrnıştıktık.Sa
rışın; yer Ceylan gibi sekerek, boy
nunda uçak kaşkukile yammızdan 
geçti . Biz de kalktık . Ve amıeme 
iskele tahtasından geçmesi için yar
dırn ed'p, koluna girerken : 

- Nasıl , diye sordum . Oğlunu 
evlendiriyor musun ? . Yoksa vaz· 
geçtin mi ? ! . 

Cevap vermedi. Fakat bana öyle 
geldi ki o; 

- Hepsi de bunlara benzemez 
ya .. diyor gibiydi ... 

Amerikada 

Otomobil.amelesinin gre- 1 
vi durmadı 

Nevyork: 8 (Radyo) - Cene· 
ral motor kumpanyasiyle amele ara
sında müzakereler hayli ilerlemişse 
de henüz tam itilaf hasıl olmamıştır. 

Meşhur bir devlet adamı 
öldü 

Nevyork: 8 (Radyo ) - Ame
rikanın meşhur devlet adamlarından 
Rut dün 90 yaşında olduğu halde 
ölmüştür. 

Rut Amerikanın dış işleri nazır
lığında da bulunmuştur. 

Niğdede bazı köyler sele 
maruz kaldı 

Niğde : 8 ( A. A. ) - Niğdede 
yağmurlar dolayısile bazı köyler 
sele maruz kalmıştır. Köylülerin ol
dukça zararları vardır. Kızılaym yar
dımı istenmiştir . 

Filistin Ali Komiseri ha 
reket etti 

Kudüs : 8 (Radyo) - Ali Ko 
miser tayyare ile İskenderiyeye git
ti . Oradan da Londraya yine tay
yare ile gidecekti!' . 

İslam kongresi 
Kudüs : 8 (Radyo) - lbnissu· 

dun bu sene de lslam kongresinin 
hac mevsiminde Mekkede kurulma 
sını teklif ettiğine dair olan şayiayı 
yüksek ı\ rap komitesi tekzip etmek · 
tedir. 

Hollanda Hariciye nazırı 
Moskovada 

Moskova : 8 ( Radyo ) - Hol -
landa hariciye nazırı Moskovaya 
muvasalat etmiştir. 

Sovyetler aleyhinde 
propaganda 

Moskova : 8 (Radyo ) - Sov
yetler aleyhinde Almanyada yapılan 
propagandalara, hükumet temamen 
muttalidir. 

Şahtın nutku 

Berlin : 8 ( Radyo ) - Milli ban
ka direktörleri doktor Şahtın riya
setinde beynelmilel tediyat banka
sında bir içtima yapmışlardır. 

Doktor ~aht bu münasebetle bir 
nu~uk vermiştir. 

Taymis taştı 

Londra : 8 ( Radyo ) - Son 
haftada Taymis nehri çok yüksel
miştir. 

Nehrin iki tarafındaki köyler su 
altında kalmıştır. Taymis 110 san
tim yükselmiştir. 

y 

Moskova yeraltı 
tramvayı 

Moskovay eraltı tramvayının 14,9 
kilometrelik ikinci kısmının inşaatı 
1937 yılı içinde bitecektir. Bu suret
le bu yıl içinde, birinci kısmı ile bir
likte Moskova yeraltı tramvay hat
larının uzunluğu 26,5 kilometreyi 
Lulacaktır. 

Diğer taraftan yeraltı tramvayı· 
nın üçüncü kısmının inşaatına da 
gene bu yıl içinde başlanacaktır. Bu 
üçüncü kısmın uzunluğu. '9,6 kilomet
redir ve iki yerde Moskova nehrinin 
altından geçmektedir. Bu yıl inşaa
tına başlanacak olan bu kısım, 1939 
da bitirilecektir. 

Orta Asyana muazzam 
bir atlı yürüyüş 

Orta Asya Sovyet Cumhuriyet· 
Jeri dahilinde yapılan atlı yürüyüş , 
Tacikiştan merkezi Stalinabad'da 
nihayete ermiştir . Bu spor yürüyü
şüne iştirak etmiş olan 40 hudut 
muhafızı , milis ve kolkhozcu , 68 
gün zarfında , ekseriyetle çok güç 
şerait içinde , birbiri ardına çöl ve 
sarp arazide 1 4,300 kilometre katet
mişlerdir • Gerek süvariler gerek 
atlar , mükemmel bir tahammül gös· 
termişler ve yürüyüşü çok sıhhatlı 
bir halde bitirmişlerdir . 

Hırsızlık 

Lutfi oğlu sıvacı Niyazi adında 
birisi Ahmet oğlu T ahirin bisikletini 
çalmıştır. Niyazi bisikletle beraber 
yakalanarak adliyeye teslim edil
miştir. 

Suriye heyeti Pariste 
iki küçüğün kanlı kavgası 

Hanedan mahaJlesinde oturan 
Ahmet oğlu 11 yaşında Mustafa 
ile Mehmet oğlu 9 yaşında Mehmet 
arasında bir kavga çıkmış, neticede 
Mustafa, Mehmedı çakı ile yara
lamıştır. 

- Birinci sahifeden artan - Heyetin Parise gitmesi Lübnan
Suriye müzakerelerini geçiktirmiş· 
tir 

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

Adana Borsası Muameleleri 
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Cenubun en 
mü tekim il 

büyük en. 
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muessesesı 

TÜ RKS Ö Z Ü 
•• u 
r 

1 
Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 

__ ------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

1 Kitap ı Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-

riniz daha kıymetlenecektir . 

k 1 İlan ı Reklam bir ticarethant:.nin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır.Reklimlatınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz • 

S 1 
Cild ı ~ütüphaneoizi ~üz~~l~.şt~me~. istirorsanız 

_ kıtaplarınızı Turksozunun mucellıthane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

- gede ancak Türksözünde yapılır. 

O l 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 yapılır. 

•• u 1 
Renkli tab ı Mütenev~i r~n~li .. her türlü . tab işl~rinizi 

ancak Turksozunun Otomatık makınala---------rında yaptırabilirsiniz. 

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

. - - . 

9 Şubat 1937 
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Gündelik siyasi gazete 

Abone ıartlan 

KUJ'Uf 
12 Aylık 1200 
6 Ayhk 600 
3 Aylık 300 
t Aylık 100 

, 

1 - Dtt memleketler için Abone 
eb detişmez yalnız posta masrafı 

ummedilir • 

2 .- lllnlar için idareye müra· 
ut edilmelidir • 

1- 937 stnHi ırarfında fabrika· 
mwf a yapılacıı k iotaatlarm ifçilik. 
~n a:ünalcuaya konulmuıtur. 

2- Kireç harcile tuğla duvar 
infutı 

3 Çimento barcile tutla duvşr 
inpah 

4 Betoa~arme inşaab 
5- Kalıpsız beton anneler 
6- Kahplı kaba beton inşaat 
7 - Kalıptız ., .. • 

8- Bu İnf8atlann işçiliğine talip 
olan müteahhit veya uatalann her 
'tün saat ondan on ikiye kadar in 
pat lmaumızdan şartnamelerini gö· 
ebilirler • 

9- inşaat 10 Şubat çarpmba 
llkJii saat onda intut kıw•mezda 
Jl-le olunacaktır. 

10- ID,aata tirmek istiyenlerin j 
tarihten ewel ~t kısnwmcfan 

.,-..~·· a almalan ve ondan ~ra in- f 
~~ . leri lblld.7765 7-8 

Renkli renksiz afişler 
Etiket, Tire resimler, Kitap kapları, 

Karikatür 
Bugünkü reklam ihtiyacını en cazip vasıtalarla 

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

Müracaat saatleri her rün : 12, 18 
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S~hu Vil~~n~n: ~-----------------~ 
istimlakine karar verilen mükel- 1 

lefin cinsi ve mikdarı : Yeni istasyon 
İLANLARI BELEDiYE 

caddesi üzerinde Karamercan vak· =----- ..... -
fma ait 9370 metre murabbm bahçe 
ve arsa. 

Sahibinin ada : Viliyet Evkaf ida
resi • 

Takdir olunan kıymet: Beher met. 
re murabbaı 60 kuruştan • 

Halkevi binası yapılmak üzere 
iıtimlikine karar verilmiş olan yu· 
kanda cins ve mikdarı yazah Bahçe 
ve ananın Cümburiyet Halk Partisi 
1937 yıla Şubat ayı nihayetinde tu
tar bedeli olan 5622 lirayı tesviye 
ederek ahz ve teslim etmiş olacağın
dan keyfiyet alikadarlann malfunu 
olmak üzere istimlak kararnamesinin 
13 üncü maddesine tevfikan ilin 
olunur. 7772 '-7-9 

Bürüc,ek köy muhtarlı
ğından : 

Adananın Bozanlı nahiyesine 
batlı Bürücek köy ve yaylasında 
köye ait fınn ve dül-kinlar ile hacı 
ve içerisinde\ci müceddet dükkinlar 

1 
ve köyün Çağşak me ıkiindeki kah· 
vehane ve bakkal ve sebzeci ve ka· 
sap dükkinlan 26 şubat 937 per 
şembe günü saat 18 de taliplerine 
artırma suretiyle ihale edileceğin 
den istekliferia o gün ve o saatte 

Adanada Arif zade Asım fabrikUnida 

icar ve isticar mukavelelerinin son yoklamasına bqlanaeatmdm icaı 
akar nizamnamesine tevfikan cezalandnılmalanna mahal kalmamak üze 
sayın hallamazdiıft konturat yapoıayanlann veya tasdik ettirmiyenlerin bir 
an evvel kontura\laniıl belediyeye tasdik ettirmeleri lüzumu ilin olunur. 

9~11 7783 

Kok kömürü 
Kilosu 2,5 kuruı 

Satış yeri : Borsa civannd:ı Hıdayet oğlu Ahmet . Telefon No: 3 
7768 S - 6 

Kızılay başkanlağından : 
• 
Cemiyetimizin yırlık genel kon

gresi 15 Şubat 937 pazartesi günü 
saat 16 da Adana Cumhuriyet Halk 
Partisi salonunda akdedileceğinden 
bütün azalann bu yıllık kongreye 
gelmeleri rica olunur.7784 9 -11 

Bugece nöbetçi eczane 
Postane civarmda 

Yeni eczaaeclir 

Kaçakçılar vata 
hclinidir 

M. Bakıı 
baztr bulunmalan ilin olunur • 1 
7 • 9 • 12. 17 • 20 7782 --- - --- ·-----


