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•• •• SAHiP ve BAŞMUHARRIFı 

z Kuruluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

ADANA: Telefon 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Büyük Şefin Bursa seyahatleri ~" .................... ''\ 
Egede j 
seylap ı 

Antakgakagmakamının 
yolsuz hareketleri 

kini ve Bursa Şirketlerindeki his-
1 

ı 
selerini Bursa Belediyesine verdi 

Ankarn ' 3 ( Tele -1 
fonla )- Buraya gelen 
malumata göre , Ege 
mıntıkasında Kediz , 
Bakırçay , lrmakçay , 
Menderes yeniden taş 
mış. Kediz suları Me
nemen ve Manisa ova f 
sını kaplamıştır. Yağ* 
murun devamı halin-ı 
de İzmir, kasaba hat-

Nufus hakiminin verdiği tescil 
kararlarını kaymakamlık redediyor 

CELAL BAYAR BİR NUTUK SÖYLEDİ 
Antakya: 3 (TUrksözU muhabirinden)- Bu gUn aldıjiım ma 

IOmata göre: antakya kaymakamı nUfus hakiminin verdlgl 
teacll kararlarına itiraz etmektedir. 

BUyUk Şef Atatürk 

Bursa : 3 ( Hususi ) _ Merinos -
fabrikası dün, Rüyük Şefimizin yük
sek huzurlarile ve büyük tezahüratla 
açılmıştır . Fabrikayı açan Başbakan 
bir nutuk SÖ)liyerek demiştir ki : 

. - Sevgili Yurddaşlarım I Şeii
mızın emrile size hitap ediyorum . 
Çok yazık ki sesimi ~hepinize işitti
rnmiyecegim: Bundan dolayı sizlerden 
oziir dilerim . Hatırlarsınız ki Ata
tüıkiin kıymetli evladı ve biiyük ele 
mon ismet lııonü bundan ikı sene 
evvel bu fabıikanııı lem elleriııi at
mıştır . Burs1lılar, Merinos f a brik a sını 
rn : yd rna g " tirınek içın her fedakar · 
l• ıt ı yJp . nıştır. Bu Lıbrika_;bıze der t 
nıılı on l ra y<1 mal oldu . Fabrıkada 
ya : nıı. üç milyon kilo i ptıdai madde 
ku!IJnıl a cakt ı r. Ve bu madd eleri lab -

' rıka kullana caktır . Bunlardan başka 

fabrikada yüz elli bin kilo iplik yer 
alacaktır. iki milyon kilo Merinos ya
pajtı işleyecek olan fabrikada üç 
ek iple 1650 işçi çalısacaktır . 1650 
işçi dernek bir bu kadar ailenin ha
yatını, kazancını temin etmektir ve 
bu da temin edilmiş bulunuyor . 

Esdüstri hayatımizdaki kıymeti 
tebarüz ettirmek için bir nokt~da 

nazarı dikkatinizi crlbetmek islerim. I 
lyı malı çıkarcc ık, nefis eser m eydana 
getırıııek için iy i çalışmak ve modcı ıı 1 

vası alıır vıicud ' gdirm ~k la z ım Jır . 
Şımdıy~ kad ar bor çok fabrikala rı mız 1 
ıyı mal ç ı k aı ııı a m ·:ı l ,ırdı. Bu da iplik. 
lcrin iyi o !n1~ ııı ı sından il f' ri gcl ı\'Or· 
du . F, k.ıt M ~nno s fabrikası bıınl• ı ın 
h epsı nı t e ın : n o d ccektır. B.1 !dbrık.ı. 
nın kurtıİll j U sır .da rında, rvlerinos ya· 
paıtının y;ır.sını hariçt en ge tiııneğ'i 

---

Japonya, Şimaldeki ecne 
bilerin tahliyesini istedi 
Burasının nıühim bombardmanlara 

sahne olacağı anlaşılıyor 

. Şanğhay : 3 (Radyo) _ Pekinde
kı Japon sefareti tarafından ecnebi 1 

sefarellerellere günderilen notada şi
malı Çindeki ~cnebilerin tahlıyesi 

hararerle• tavsiye edilmektedir. Sefirin . 
bu ihtarı, yakında bu mıntakada çok 

1 

şiddelli hava bombardımanlarının o 
lacajtı ~eklinde tefsir ed lmektedir. 

Tokyo ; 3 (Radyo) - Hükümet 
rnilli seferberlik planını önümüzdeki 

hafta iç 'nde p~rlamentoya tevdi ede
cektir.' 

Parlamentonun, ilk ictimaında bu 
pllir.ı tasdık etmesi pek muhtemeldir. 

. Vaşinjtton ; 3 (Radyo) - Seli\. 
hı.Jeltar bir menbadan öğrenildiğine 
gore Amerika, İngiltere, Frar sa, Ja
pon hükümetinden deniz inşaatı hak
kında sa_rih nıalümat almak için Tok
yo nezdınde ayn, ayrı teşebbüslerde 
bulunacaklardır. 

düşünmüşti k . Eğer bu ilk fikrimizde 
sebat etmiş olsaydık, müstahsillerimiz 
çok ziyan ederlerdi. Yılmadık,endişe 
atınedik ve fabrikayı yerli Merinos 
esas, üzerine kurduk . Çünkü Bursa. 
dan Çanakkaleye kadar uzanan ara
ziyi Merinos mıntıka sı olarak kabul 
ettik. Merinos Koyunlarının yetişti

rilınesinde,bakılmasında hiç şüphesiz 
Baytarlarımizın, bu işlerden anlayan· 
larıınızın bu işte büyük bir rol oy. 
ııaması borçtur. Bizler eger Mer<nos 
yetiştirirsek senede iki milyon Türk 
l!rasının harice akmasına mani olJ· 
cajtız. Merinos fabrikası , rliger fab
rikalannıızın ~n bahtiyarıdır . Maddi 
bakımdan diger fabrikalarımız her 
ne kadar Merinos labrihsından yük· 1 
sek ıse.de manevi bakımdan Merinos 
fabrikası ho;>sinden yüksek ve balı 

tında münakalatın ke 1 

1 
silme.!ıinden endişe e
dilmektedir. 

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

Mussolininin o~lu 
terfi etti 

Roma : 3 (Radyo) - ltalya, Bre 

zilya seferine İştirak eden Mussolini 

nin oğlu Bruno Nu ;sol ini milazimlik. 

ten yüzbaşıliğe terfi etmiştir. Bu sı" 
fere iştiı ak eden diğer tayıfa ve pi· 

!otlar da madaly1larla taltif edilmiş 
ferdir. 

MISIR ORDUSU 
Kahire parlamentosu feshedildi 

Delege M. Role Oaro tara
fından çıkarılan ve Sancak tah 
rlrat kaleminin 1242- 21 numa· 
rasını ıa,ıyan bır karara göre: 

( Bu mıntakada ,Türkçe ve arapçc 
resmı dil olduğundan vazifelerini bu 
şerait dairesinde ifa edebilmek üzere 
bilm ~dikleri ikinci dili öjtrenmek için: 
vazife başında bulunan memurlara 
altı ay mühlet verilmiştir.) Bundan 
başka: (Umu mi vazifeler elde etmek 
arzu edenlerin ileride muvaffak ola
bilmeleri için bu dillerdeki bilgilerini 
ileri götürmelerini tavsiye maksadile 
yukarıda beyan olunan ahkam bilü· 
mum Sancak vatandaşlarına da illin) 
edilmektedir. 

Ve keza diger bir iliıne gere, 
Türk mekteplerinde mecburi olan a· 
rapçanın da okutulacağı bildirilmekte 
dir. Bu ilan şudur; 

tiy dır . Çi ıkü bunun adını Atamız 
v crın i şle rdır . V~ açılı~ gününde Ata. 
mız , yüksek hJ1.urlui 'e fdbrikayı ~e
rcfl c nıJırın şlcıdır . 1 Veftçiler krala dün bir muhtıra 

1 

göndererek talepte bulundu V •laııdaşlaııın ! Size takihet. 

m<kk oldu,lu ııuz e ıdii.;tri p llitika· 

ıııızın a ı.1 lıatl.J. ı ııız J •tı lldhoctnı ek 

ı;terıJıın Liıkiıı V•ziye• İn ve havaııın 

mÜs•İtsızligi buna ı ııkan bırakma· 

maKtdJU. Kap~lı b:r yerde sizlere 

Lu hususta izahat verııiın . Bunaya 

geldiğim zaman, Atatürk Bursalıları 

göstererek [ Celal Bayar Jedi . Bu 

halk müstevlıleıin ayı.kları altına bı.1 
rakıla bilirmiydi ? ) şehre geldik . 

Sizin yüksek duygularınızdan, Kur· 

tarıcınıza gösterdiğiniz minnet ve 

heyecanınızdan aldığım ilhamla he 

pinizi göz yaşlarımla selamladım . 
Aldığım netice şudur : Bursalılar 

Büyük Şeflerine Kurtarıcılarına son· 
suz bir inançla bağlıdırlar. 

Cemiyeti akvam tarafından neşr 

ve 29 teşrinisani 1937 tarihinden iti
baren mevkii tatbike vaz olunan San· 
cak Stntüsü, resmi dillerin tedrisi hu
susunda atideki ahkamı ihtiva etmek· 
teılir. 

(Umumi mekteplerde, ilk tahsil bu 
mektebin bulundujtu köy veya ma
hallede hakim olan dil ile yapılacak
ti r. iki ~ilin istimJli bu noktai nazar 
dan ayni mu•meleye tabi olmak şar
tıle diırer resmi dilin tedrisiya ihti-

- Gerisi ikinci sahifede -

B. Mi1an Hodza 
60 yaşında 

Çekoslovak
ya ba şvekili 

B. Mi 1 an 
Hoc,>. . do· 
guşunıın 60 
ıncı ) .ldonü 
ınlıııu \.. ul la

rruıktac ' •ı . 

S 1 o \'< k im ııı 
mılli h1y.1-
tında d e ğu 1 
h iz m et 1 er 
görmüş ola" Bay Mllan Hodza 
bir aile efradından gJlen !3 . Milan 
Hod,.ı, ılk gençlik çajtında, büyük 
bır inç izap duydujtu gazeteci :; :.; ile 
siydsi hayala atılmış buluyoı du Si. 
lovak milli hayatı bakımından Hotza 
bu matbuatın aynı zamanda müessisi 
vaziyetindedir. 

Siyasi vaziyetine gelince, bunun 
en laa safhası mumadeı·hin 1905 de 
Sülovaklarda B.nattaki Sııplar ta
rafından mebus intihap edilerek Ma
car parlemı•ntosuna girdiği devre 
başlar. 

Hotza 1910 yılına kadar kal ::ıış 
olduğu Macar parlementosunda Yo
goslav ve Romen Mebuslariyle ve 
bu arada halen Romanya Milli köylü 
partisi reisi bulunan Pules Manin ve 
b ilahare Yogoslavyada Demokrat 
partisi riyasetine gelmiş bulunan Pri
bitehevich ile bırlikte bugünkü kü
çük itilafın ilk ideolojik tuhavvülü 
sayılan bir milli akalliyetler kulübü 
tesis etmişti. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

1 
1 Kahire : 3 (R.d}o) - Paıla , 

mcnto f~sh~ lıl.n ş • ir. Kralııı lıir emir I 
name•il · p ırlametıto etrafın la polis 1 
yer al•rak içeriye hiç ki ;nsrniıı gir \ 

muine müsaade etmemiştir. Kral 

bu salıah Kahinyc dönmüş ve Abid 

din sarayına gider ek lı zı rıcal ile 

ğörüşmüştür. 

Vefi paı tisi bugün toplanmı}tır. 
Par inin yüksek ricalı bu toplantıyı 
mütaakip Abidin paşa sarayına gi. 

derek leni bir partinin toplanması 

için krala bir muhtıra verrnişleıdir. 

Kahire : 2 (Radyo) - Genç 

Kral Farukun evlenme mtrasimi, 

geçen hafta dünyanın dikkat nazar 

farını Mısır üzerine celbelli. Esasen 

Mı sır, zenginliği ve coğrafi vaziyeti 

itibarile, Şarki Bahıis<fid muvaze· 

nesinde mühim hir amil teşkil eder. 

Süveyş kan.ılının Halıeşistana, Hin· 

distana ve Uzak Şarka giden en kı

sa yolun yegane grçid yerini teşkil 

etmesi, Mısııı·• >iyasi ve askeri ehem. 

miyetini bır kat daha arttırmıştır. 

Mısır, lııgıliz lınp3ıatoıluğunun 
münakalat )oll•rıı ı ııı ~n,,htarlarını 

teşkil edı r. it ıly• ı~ in Sü veyş ka· 

nalınııı sı ı l.e,tbi lı"y.ti l>ir ehem· 

miyeti ,, az lır. Zı a l l ~Leşistana 

giden Jeıı z ) o '. laıı, hrp Süveyşten 

geçer: l::lahri ıııuhıti l lirdıde geniş 
müstemlekeleri bı.lu · ıan Frasa ile 

Hollanda da Mlôırm tali ve mukad

d~ratile sıkı alakadar bulumıyorlar. 
Son senelerde /Vlısır, başka bir 

bakımdan da hüyük bir ehemmiyet 

kazandı. Umumi harp sonunda Os
manlı imparatorluğundan ayrılan 
Arap memleketlerınde beşlıyan A. 
rap ittihadı cereyanının, meı kezi ol 

du. Esasen nüfusu, z~ı•gınlıği, diğer 
Arap m•mleketlerin~ nisbetl~ iler· 

lemiş kültürü, Mısırı Arap aleminin 

merkezi vaziyetine sokmuş oluyor. 

Bu gün Mısır, müstakil bir mem 

lckettir. Arabi paşanın çıkardığı 
kıyaındanberi Mısırda y.ı leşnıiş o· 

lan lngiltere zamanla uyanan Mı
sırlılara hakimiyet ve istiklallerini 

iade etme~ıekle, Mısırdaki kanlı mü. 

caddel<ri ve husumetini alevlendir

mekten başka bir netice elde ede

miyeceğini an'ayınca, Mısırın istikla· 

(ini tanımağa muvafakat etti ve 26 

ağustos 1936 senesinde imzalanan 

Mısır - lng"ilız muahedesine M.sır, 

lngıltereye tabi olmaktan kurtula 

rak, lngilterenin ınütt.fiki oldu . 

- Gerisi ikinci sahifede - - Gerisi ikinci sahifede -

Akdenizde dün bir va
pur daha batırıldı 

Fransa - İngiltere müştereken hare
ket için müzakereye girişecek 

İspanyadaki sivil ahalinin müdafaası 

1 

Medrld sokaklarında dellk de11lk olmuş 
ve bir hayvan cesetı 

bir oto.nobll 

L· ndra: 3 (Radyo)-Avam kamara 
sında, Eden İspanyadaki sivil aha
linin boınbı.rdmanı hakkında amele 
fırkası mebuslarının vndijti kararı 
hükumet namına kabul etmiştir . Bu 
karar. beynelmilel bir ililiifname ile 
açık şehirlerde sivil halkın bombard'. 
manının onüne geçilmesini derpiş et-
nıektedır. Ve ayni zama nda k d 
h"k' . F arar a, 
~ 'uınetın . ransa ile bu hususta teş-

rık ı rnesaıde bulunması rica edil
rr.ektedir. 

Paris : 3 (Radyo) ör. 'ld . . - ısrcnı ı· 

ğıne göre Fransa hükümeti İspanya· 
dakı açık şehirlerin ve sivil halkın 
~~mb~rdmanının onune geçilmesi 
ıçın bır çok hükümetlerin müzahere• 
tini istiycrek General Franko nez. 
dinde teşebbüsatta bulunacaktır. 

Barselon: 3 (Hadyo) _ Torpil
lenı n Odinyen [vapuru iki lnhiliz 
zırhlısının refakatinde Almcryaya ka

dar gelmiş, lakin Kartacanya liman
larına sığınamamıştır. Zırhlılar va
purun yanından ayrılır ayrılmaz ge
minin baş tarafına bir torpil gelmiş 

ve gemi dört daki~ ada batmıştır . 
Kazadan sonra kurtulan dört ta)fa 

civardan kurtaıılıncaya kadar bir 
müddet su üstünde bocalamışlardır. 

Londra : 3 (Radyo) - Kömür 
yüklü İngiliz vapurunun iıatırılması 

ü erine lnıriliz hüküıneti harekete 
geçmistir. Akdenizde devriyeye iştı
rak eden devletler arasında yeni mü· 

zakereleri nyapılması muhtemel görül 
mektedir. 

, 



Sahife ; 2 Tlirksözft 4 Şubat 

Sovyet Stokholm Sefiri Ruryanın 

Bayan Kolontaİ 
r ş <® h Ü ır t'D ;. [ğ) ~ ır ~ <® ır Ü l ~~~&~s~ı~l1~·AK't\:t; ~\'W 
~·~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~•~ne••·•·~~,•~•·•·~~~-~ Yıldırı~ın cilvelerind 

• 
nın dolu meraklı hayatı macera 

NORVEÇE GELMEDEN EVVEL .. 
Terorist kirli, vahşi bir kadın diye onu kabul etmek 
istemeyen Oslo salonlarının kapıları onun önünd ~ 

nasıl açılmıştı ? 

" Dünkü sayıdan artan ,, 

- il -

Bu tarihte yazılmış mektuplann
da Lenin [Bayan Kolontai hakkında 
bir çok sitayişlerde bulunmuştur. 

"Çalışkan arılar ,, 

B~yan Kolontainin Oslodaki dip 
locrıatik muvaff akıyeti fevkalade ol 
du. Onun gelişinden büyük bir sı 

kıntı duyan en yüksek salonların 
kapısı bile onun için, arkasına kadar 

1922. Harp ko nünizmi muzaffer aç ılıyordu. Kral bile onunla konuş 
olmustur. Şimdi yapılacak iş yerıi maktan büyük bir zevk alıyordu . 
Rusyayı organize etmektir. Bayan Herkes onun zarafetine , zekasına , 
Kolonti ( mezhep işleri) ne komiser bilgisine meftun olır uştu. Bıı mem· 
tayin edilmiştir. Bu devir, kiliselerin lekette bulunduğu müddet zarfında 
din aleyhdarı müzeler haline çevril iki mühim meseleyi iki memleketi 
diği bir zamandır. Siyasi ihtilaldan de memnun edecek bir şekilde hal 
sonra şimdide ahlaki bir ihtilal baş !etmeye muvaffak oldu. o sene Sov 
lamıştır: Eski ihtilalcı Bayan Koionti yet sefarethanesinde verilen büyük 
şimdi bütün zamanını "Kadınlığın suvareye bütün Oslo koşarak gel· 
kurtuluşu,, ne hasretmiştir. mişti. Altın tabaklarda havyar ye. 

O şu fikirdedir: nilmiş ve o zamana kadar Os!oda 
" izdivaç iki vatandaşı cemiyet- görülmemiş derecede nefis şampan-

ten uzaklaştıran biı kurumdur. Ka- yalar içilmişti. 
dm erkek esaretinden olduğu kadar Bir gün sefarelhanede iri yarı , 
aile engellerinden de kurtulmalıdır. ,, kumral ve yakışıklı bir adam ıuhur 
Bayan Kolontai, eskiden Çarlık re- etti. Bu AleXandranın ikinci kocası 
jimine nekadar şiddetle hucüm et Taife Dybenko idi . ..::>darethanede 
mişse, şimdi burjva aşkına ve kapi- 1 Lulunanları biraz telaş almıştı.Fakat 
talist idealizmine de ayni şiddetle hu· 1 0 çok geçmeden yine geldiği gibi 

cüm ediyordu. ] ansızın ortadan ka) boldu. Çoktan. 
Nasıl yangına ve hırsızlığa karşı beri istediği lopçu su~aylığı kendi-

bir siğoı ta varsa, gebeliğin tehlike sine V\!rilmiş ve Ural dağlarının Ön 
!erini de sigorta edecek bir müesse tarafında bir yerdeki kışlasına ha· 
senin kurtulmasını teklif ediyordu. ı reket etmişti. 
Bunun içiııde, her kadın ve her eıke - MeksikaC:la kısa bir müddet kal 
ğin h1zineye senede bir kaç. ruble dıktan sonra Bayan Kolontai Stok 
vermesi kafidir diyordu. Fakat onun · holme tayin edildi. Kısa bir zaman 
bu teklifi kabul olunmadı. ı · · d b d d k d' · · d' ıçın e ura a a en ısını sev ırme 

Bundan sonra, muhtelif çağlarda 

1

. ff k b""t.. ··k k J ge muvcı a ve u un yu se sa on· 
kadınlığın tekamülü hakkında ve 1 h ti d • b. k d ı . arın ası e e ara ıgı ır a m o . • 
[ çahşkan arıların hayatı] adıyle bir t s··t ·· ı h · t k' ff \ . k" d mu~ ur. u un uu arıç e ı muva a-
serı ıtap yaz ı. k t k d • d · t'I 

Sapanla taş atan 
çocuklar 

Belediye bir karar aldı 

Bcı zı çocukların lastikle taş ata 
n..k evlerin camlarını ve sokak lam
ba 1arının, şehir içinde bazı kuşları 

öldürdükleri görülmektedir. Bele
diyemiz encümeni bu hususları na· 
zan itibara alarak bundan böyle 
lastik kullanmayı yasak etmiştir. 
Bu yasağa uymayan çocukların elle· 
'inde bulunan lasli,ijler mus:ıdeıe 
edileceği gibi çocukların anne vey .J 

babaları da para cezasile tecliye 
edileceklerdir. 

Belediye encümeni 

Dün öğleden sonra belediye 
reisi Turhan Cemal Berikerin riya· 
seti altında belediye encümeni top
lanmış ve şehir işleri üzerinde muh· 
telif kararlar ittihaz etmiştir. 

Soba damlalarını 
sokağa akıtanlar 

Sobalarının damlalarını sokağa 

akıtan üç kişi balediye encümeni ta 
rafından tecziye edilmiştir. 

Aynca sokak lambasını lastik 
taşı ile kıran bir çocuğun b:. bası da 
belediye encümenince t eşer lira 
para cezasile tecziye eJilmişlir. 

Divan yolunun 
parkelenmesi 

Divan yolunun parkelenmesi işi 
dün belediye encümeninde bir mü 
teahhicie İhale edilmiştir· Bu iş üç 
ay içerisinde ikm . .J edilmiş olacak-

Terorist sefire 
ıye ve azan ıgı erın sempa ı ere 
rağmen onun S0vyet Rusyadaki şöh l tır · 1 

retin~ ~e hiç bir surttıe haıeı gel· Borsada pamuk O sio heyecan içindedir. 
Sovyet Rusya ile diplomatik mü 

nasebat yeniden başlamıştır. Ve se· 
fir olarak bir kı\dının gönderildiği 

memışhr. 

İkinci beş senelik plan başladığı Satışları 
zaman yeni parolayı ortaya atan 

haber verilme-ktedir. kendisi olmuştur : 
" Dudakları boyayarak ve 

zaı if bir şekilde giyinertk de iyi bir 
Komünist olunabilir . ,, 

Bunun içindir ki Sovyet Rus. 
yada açılan ilk güzelıik madddeıi 
fabrikasına Kolotai adı veı ilmiştir . 

Bu Aleksendra kımdir ? 1 

Oslo salonlarından bir çok efsa 1 

neli fısıltılar dolaşmaktadır. İyi haber 
alan insanlar bunun ihtilalcı ve tero· ı

1 

rist bir kadın olduğunu söyleyorlar 
[Çalışkan arıların hayatı ) nı okumuş 

1 
olan bir delikanh izahat veriyor. Ka· 1 _ __,,,~,......=----------
dınlar ellerile }'Üzlerini kapayorlar. 1 il 

- Her halde süvarelere, kabul Büyük Şefin Bursa 
törenlerin~ bolş*"vikkarı meşin çeket- 1 ı 
le gelecektir. Her halde saçları er- 1 seyahatleri 
kek gibi kesilmiş, ve tırnakları pis 

tirl 1 
- Kim bilir belki de belinde ta 

-Birinci Sahifeden Artan-

banca da vardır. Bursa : 3 ( Hususi )- Atatürk, 
Yüksek ailelerin kadınları kendi kendilerine Bursada yapılan karşı· 

kendiler ine eodişe ile soruyorlardı: lamadan ve Mc ı inos fabrikasının 

Dün borsada pamuk üzerine ya
pılan setışlar yine durgun gitmiş ve 
ancak dört, beş muamele kaydedil
miştir. Dünkü satışlarda parlak 25, 
temiz 23 ve klevland 28-29 kuı uş 
üzerinden muamele görmü~tür. 

HakiıDlerin şubat ınaaşı 
. -·~ ..-

Ha,., imlerin bu ayki maaşların
dan lıirer lira kesilmiştir. tu para 
lar çok çccu~ lu hakimlt:re yardım 

için ayrılacaktır. 

Ziraat Mensucat · 
fabrikasında 

Dil birliği üzerinde Hars 
komitesinin çallşmalan 
Komite ajanlar seçti, hiç kimse 

Arapça konuşamıyacaktır 

Vilayet hars komitesi çok eht:m 
miyetli bir toplantı yapmış ve mü 
lıim kararlar almıştır. Hars komite· 

sinin aldığı kare:.rlara göre, çarşı ve ı 
j 

pazarlarda hiç kimse Arapça konuş-

~)~yacaktır. Bu işi. mürakeb~ etmek 1 

ıçm mahc: llelere aıanlar tayın edil 
miştir. Bu ajanlar münasip şekilde 

resihat ve ihtarlarlarla halkı ikaz 
edeceklerdir. 

Köylere ve mahallelere pror a· 
ganda kolları çıkacaktır. Her kolda 

Etili münevverler, doktor ve öğret- 1 

menler bulunacaktır. Halkevi dil hak· ! 
kında neşriyatına hız verecektir. Ay 
rıca halk temsilleri ve konferanslar. 
ia ayni mevzu üzerinde çalışılacak· 
tır. 

Mısır ordusu 

- Biı inci sahifeden artan -

Kurnaz ve tecrübeli Londra siyasi· 
!erinin tahminleri veçhile, Mısıra 

istiklalinin iade edı lmesi, lngil tere 
ile Mısır arasındaki müna~ebetleri 
gevşetmek şöyle- dursun, daha zi. 
ya de kuvvetlendirdi. Bundan sonra 
Mısırın istiklali "e tamamiyeti lngi 
!izlerle Mısırlılar tarafından müşte 

reken müdafaa edilecektir. 
Mısırlılar, İngilizler Mısırdan Ç!· 

kildikleri takdirde, İtalyanın kendi 
yu rdlanı.a elini uzatacağını bildir
dikltri cihetle, lngilizleri, İta lyaya 
tercih ediyorlar. · 

1936 T .u ihli İngiliz Mısır muk a
velesi mucibince, Süveyş kanalının 

müdafaası lngi!tereye aidtir. İngilte· 
re Süvey~ kanalını müdafaa için Sü · 
veyş kanalı boyunca ~ l 0.000 asker 
ve 400 tayyareciden fazla bir kuv· 
vet bulundurmarnaga mecburdur. 

Hars komitesi evvelce, 16 sı ka 
dm ve 17 si erkek olmak üzere 33 
halk dershanesi açmıştı. Bu dersha
nelerde 38 i kadın, 804 erkek ki 
ceman 154? yurddaş okumaktadır. 

Yen iden daha 54 der sa ne faali 
yete geçirilecektir. Bu dersanelerin 
on yedisi 7 4 yaşındaki çoct·klara, 
on ye:iisi de 8 -15 yaşındaki mek 
tebe gelmiyen çocuklara, yedisi ka· 
dınlara, on üçü erkeklere tahsis edi 
lecektir. Bu dershanelerin mahiyet. 
leri şudur: 16- 45 yaşında okuma 
ve yazma bilmiyen kadın ve erkek 
yurtdaşlara haf tada iki ders okutu 
lacaktır. ' 

Bu derslerde yalnız Türkçe oku 
tulacak, çocuklara, oyun ve şarkılar \ 
öğretilecek tir, 

Hayvan 
nakli 

derilerinin 
nıeselesi 

Bundan böyle mezbahada kesi· 
len hayvan derilerinin, içerisi çinko 
kaplı ve kapalı arabalarla nakledil 
meşi belediye encümeni tarafından 

1 

mecbur edilmiştir. 11 1 
r 

.. ' - ~ ı 
~D:\ta,;~.' . _ .L~I 
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1 
Gök }iizü açık, hava hafif 

riizgarlı. En çok sıcak gölgede 16 
santigrad derece . 

Antakya kaymaka 
mının yolsuz 

hareketleri 

Birinci sahifeden artan-

Peşin olarak ha 1)er verel 
Her memleketin haberler bakı 
dan bir hususiyeti vardır. Suri 
daima kısa kafalı kuzular, buı• 
doğar. Lebistanda da yıldırımııı 

vesi çoktur; her mavsimde bir 
yıldırım cilveleri kaydedilir. B 
rın ne kadar C:oğıu olduğunu 
bilmiyoruz. Son hadise de ş J 

Prağ civannda bir çiftçi kulübe' 
bir yıldırım düşmüş ve on nüfıl 
mürc.kkep ailenin dokuzunu yak 
ve birisini affetmiştir. Sağ kalaP 
henüz beş günllı\c bir çocuktu; 
nesinin memesini emdiği haldt', 
nesi ölmüş, kendisine bir şey ol 

mıştır. 

Beyaz elbise 
Japonyada gelinler, Avrup 

gibi beyaz gelinlik giyerler. f 
Japonyada beyaz ise, matem 
metic!ir: Garptakıl<"rin siyah el 
leri gibi .. 

Şu halde, gelinlere neden 
tem elbisesi giydiriyorlar, diye 
mayınız. Çünkü Japonyada an• 
babasının evini gelin olarak 
eden bir ktz, adet ve an'ane 
hince ölmüş demektir. 

Loid Corç ve telefo 
Siyasi şöhret sahiLi olan 

bir çoğunun cidden gar ip adet 
iptilaları vardır: Uıhu ni harpte 
manian mağlup etmek için r 
bir meharet göstenniş olim 
Corç telefonla muhavereden 
kari 

Bu da nasıl iş? Deıneyiniı: 

id Corç telefonla muhavere 
sesi tıpkı kendi sesine benziyeıı 
kadına maaş vermektedir. Telef 
Loid Co ı ç nam ve hesabına C 

vereıı l:ep 1 ;: kadındır, işte! 

Şikago memleket hasta 
Lir delikanhnın midesinde am 
yapılmış ve bir kaşık çık..ırıllll 

Bu delikanlı bu kaşığı do 
ma yerken yutmuş! 

Bilmeyiz ki bu heıifceğizo 
lah ne· i~fah vermiş? ·~ 

Sultanlık olan bekar 
Bekarlık, sultanlık olduğuod 

dia eden çoktur. Biz bunu bek 
rın tesellisi sanıyorduk. Fakat 
dt>ğildir. Danimarkadaki beka' 
bir piri varmış. Ba zatın l u 
103 üncü yıldön ıü ~ .:ı ı ı ;!deri 'f 

İngiltere bugiin Sü veyş kanalın
da mecmuu 10,000 nefer tutan 2 
piyade livası, makineleşmiş bir su· 
'a i livası, 2 topçu alayı, bir tank ta· 
buru ve 8 tayyare fılosu bulundur· 
maktadır. 

yari \' eyn mecburi olacaktır. ) l3inae · mıştır. 

naleyh işbu ahkamın atideki şerait 1 Bekarlar piri bu münasc:be 
dah ilinde tatbikini maarif dairesinden l _ Bu yaşa kadar yaşar' 
laleb ederim. 

bir taarruz ve tecavüz~ kar~ ı Siiveyş 1) Tal i tedrisa tı 'fürkce olan bi . mekliğinıin tek sebeh e~lenfll 
kanatırıı müdaf.ıaya kafi değildir. Fa lumum nıüess e s '.' l cr veya kısımkı rda olıııaktııl D,·ıniştiı! 
kat yukarıda söy!~digimiz Vt chilt>, her sı nıfa haftada döı t ders a nı pça 1 t'ka• larımızın kulakları çırı1 

hariçten vaki olacak uir tecaviize oğret i ıcc ekt i r. K . , t ı · l arP 
l 

Tali tedrisatı arc: p ·a ola'l bilumum uyru '- U yı .. uZ ar Ç 
karşı ngiliz kuvve tleri ne Mısı ı !dar ' ı . m_u.·esseseler _ve ya_ k ısıın l.ırda .h . fı cıcl a Hal~y kııyruldu yıh wndan 
yardı n edecegi cihetle, lııgilizler T k dort ders ur ·çe o_sre tı lecck l ır. b b mavi b r haJiS 
Mısır ordusunu esaslı bir sur ette ten l)J ı· b "d • · T · k ı- ı una enzer se ,, tı aı ta hsıl ı n ur çe o uuğ u d ·k d "T ~r d'., ti 
sik etmeğe başlamışlardır. bilcümle umumi mekteplerin yüksek bahse ece. e.gı .ız. a ı~.e. 

l ı. 1 k k h devrelerinde (bir inci ve ikinci sene) men Holivu fa aıttır. Ancak ıkı 
ı;İ nıeın t- ·et araHnda i mua e 

Jc ırıucibirıCt', Mısır· hükumeti bir haftada dört ders a: apça ve•ilecek- yıldızının saçsaça, başbaşa bir 

k d 
li r. ı gene k '\ g-a~ı r•·'. ınalc.rındon 

aç sene için e 100.000 neferlik İptidai tahsilin arapça oldugu bil- rettir. 

Bu ~adar az hir kuvvel ciddi 

- Onu nasıl davet edeceğiz? intizamından Bursa Valisini taltif ve 
Kor diplomatik panik içinde kal tebrik etmişlerdir.Ke}fiyet Dahiliye 

bir ordu vücude getirmrğc! mecbur· :elimle umumi mcklt J Je ı in yi ksek il lb s· 51 
ı d t k • 1 1 Fransız di er ımone ur. ngiliz as eıı mua lim er inin ne I :devrelerinde [ biı inci ve ik 'nciscne] ~ 

zaret ve idaresi altında Mısır ordu· ı haft ada dört ders türkçe veriledektir. diğer yı·dız Betti Dayvisi Y" 

Ya g gın oluyon.:u 

mıştı. Vekaletinden Valiye resmen bildi· 

Nihayet yeni Sovyet sefirinin rilmiştir . 
Norveç Fransa itimatnamesini takdim Bursa : 3 ( Hususi) - Büyük 
edeceği gün gelrr.işti. 1. Şef Bursa Belediye Reisi Bay Ne· 

Onu karşılamak üzere sıralanmış şete şu mc:ktubu göndermişlerdir : 
olan hizmetçiler birbirlerine kol vu- Eu Jd ı Dursayı ziyaretimle , 
rarak sırıtıyorlardı, Bursad~ki hütün teşekküllerin, Bur· 

Birdenbire muhteşem bir araba salıların hakkımda gösterdikleri say. 
sar<:yın kapısında durdu . Arabanın gıdan çok Juygulandırn. Beni Çelik 
kapısı açıldı. Ve sefire indi.Bu inişte Palast .ı konuklayan Bursalılardan 
öyl..! bir kibarlık ve zarafet vardı çok memnun ve mütehassisim , Te· 
ki, saraydaki asil kadınların hare şekküıi.iınü Bursalılara iblağını rica 
ketlerine .:ılışmış olan bütün bu hiz. ederim . 
metçiler bile şaşmışlardı.Sefire üze· 
rinde muhteşem bir kürklü kap ta· 
şıyordu. Şapkası, elbisesi he' halde 
P~risin en yüksek terzihanesinden 
çıkmıştı . 

Kemal Atatürk 

Buı sa Kaplıcalanna en büyük 
yardımı olan Çelik Palas Otelinin 
ilerilemesi için Bursa Belediyesinin 
923 yılında bana te ı kettiği , Otel 

Dün al( şam saat 18.30 sırala 
rında Ziraat Mensucat , fabrikasında 
bir yaııgın başlangıcı olmuş, fakat 
itfaiyt! yetişerek ate~in büyümesinrı 
mani olmuştur. 

bahçesindeki köşkümü bütün müş 
temilatile , Bıırsa Kaplıcalarındaki ' 
Tüık Anonim Şi;ketinde olan his· 
selerimi de Bursa Belediyesine ter · 
kettim . 

Ankara : 3 ( Hususi )- Büyük 
Şefin Bursayı şereflendirrnelerile ya 
pılan coşkun tezahürat,itaat v~ inan 
gösterileri, heyecan , Şefımizi müte· 1 
has. is etmiş ve hüku ınetimizi de bil
hııs~a n iıte~tlkir Lırd. n ı~tır . 

ı k l 1 • • h t · Brl sunun kurulmasına başlanmı.ştır. Mı 31 işbu ahkam, '.11aa rı f daır es i ta· a•t o ıl ..... ~.a ıt am e mış, 

d t ·ıt ..J •• d ·ı ra fından 1938 senes ı şuba t ayının ilk bu by;ı l } taarruza Simone Si 
sır or usu, ngı ere._ en gon rı en . . . 

d 
·ı·ht ) h" d 'I k nısfında ıcra mevkıın e konulacukt:r. saçlarından yakalayanık yeıe 

en mo ern sı a aı a tec ız e ı ne R 
oger garo makla mukabele eylemi~lir. 

teJir. Şimdiki halde mısır ordusunun Görülüyorki Sancak hükümcti nıc-
d 

{ki kuyruklu yıldız bir 111 
yüz t·n fazla tangı vardır. G t> çen ınurları hala eski zihniyetten ayrılma 
haftalar, londradanMı'ır topçuları ınışlı r . bn şekilde saçsaça kalmış, bt 
için 15 santimlik bir çok ağır ba· veı~in ki bu hadiseden başk' 
larya!ar gönderimiştir. Üç sene için - - - zarrr husule gelmemiştir. 
de bir fırka tamam ile motörleştiri · hududuna doğru mükemmel şoseler 
lecek, ondan sonra daha iki fırkanın 1 açılmış, velh ısıl İngiltere, Bingazi 

1 
motörleştırılmesine başlanacaktır. J ve Ttablusgarptan gelecek ınuhle· 

Görülüyorki İngiltere, İtalyanin 1 mel bir İtalyan taarruzunu karşıla · 
Traplusgarpte ve Bingazide l>ulun· mak için eli boş durmamıştır. 
durduğu kuvvetlere mukabil Mısır Geçen hafta genç kral Faruk, 
ordusunu haz1rlaınaktadır. düğün münasebetile Mısır ordusu· 

Mısırda bir çok tayyare üssülha nun }eni kurulmuş cüzü tamlarına 

rekı·leri vücudc getirilmiş, Bingazi bir geçid usmi yaptırmıştır. 
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DÜNYAYI KADINLAR 1 

iDARE ETSELER l 
Klering hesapları 

Mevsimin en güzel Türkçe sözlü fi lmi 

Asri sine·1nada 
insanlar daha çok 

müreffeh olacaklarmış! 
Par!ste çıkan 

yolda ki, 
bir kadın mecmuasının 
şayanı dikkat yazısı 

bu 

Parisite çıkan lir kadın mecmuası, 
dünyada belli başlı muharrirler ara· 

1 

sında bir anket açarak, (Dünyayı 1 

kadınlar idare edecek olsa insanlar 
1 

daoa müreffeh olur mu:) diyebir su 
al sormuş ve ankete verilen cevaplar 
herkesi alakadar etmiştir. Birkaç 
büyük muharririn verdıği cevapları 
aşağıya yazıyoruz: 

Fransa ilimler akademisi azasından 
şair ve muharrir Pol Valeri şöyle 
bir cevap vermiştir : 

Benim kanaatimce, kadınlarla erkek· 
ler arasında duygu ve ruh itibariyle 
hiç bir fark yoktur. Kanunlar naza . 
rındendır, kadının yaratılışı erkeğin 

kine uymadığı için sosyal hayatta ve 
yaşamak ş a rlan arasında ayrılıklar 

olması mecburidir. Uzun senelerdir 
devam eden ve kadınlaı ın dünya}ı 
idare edebileceğine dair olan bir 
kanaat vardır . Kim bilir, bu kaııaat 

birgün belki hakikat olabilir Ve 
bu hakikat diinyayı müreffeh bir 
hale de koyabilir ... Çünkü, erkekler 
şimdiye kadarki tecrübeleriyle dün · 
yayı iyi idare edemediklerini göster· 
diler. Binaetaleyh. kadınların haki· 
miyeti altına gireceklerinden dalayı 

erkek! er korkmamalıdır. ,. 

Andre Moroa da şu cevabı ver 
mıştır. 

"- Hiç şüphe siz. Eıkeklerle 

kadınlar arasında bir münevverlik 
farkı vardır. Bu fark, insanların tak. 
diri ile olmayıp, tabiatın kanunların 
dan ileri gelmiştir, Edebiyat, resim, 
güzel sanatlar ve diger ilimlerd~ 
kadınlar erkeklerden çok dah1 üstün 
bir kabiliyettedir. 

Kadındaki ruh inceligini inkar 
etmek büyük haksızlık olur. Marnafi 
bütün bu üstünlüklere rağmen, ben 
kadının yakında dünyaya hakim ola· 
ca~ına inanamam. .. Ama, iki, üç a· 
sır sonra kültür ve sosyal sahada 
kadınların bütün dünyayı avuçları 

• İ çine alaçağını zannederim. 
Prenses Dö La Roçfuko şöyle 

bır cevap vermiş: 

savi l>ir kale gelmelerine erkekler 
mani olmak değil, yardım etmelidir 
Beşeriyetin güzellik ideali, yalnız ka 
dına layik oldugu mevkii vermekle 
tahakkuk edebilir. Bu ideal: Ebedi 
snlk ye kat'i bir tarakkidir. 

Amerika romancılarından Teo
dor Dravzer şöyle bir ctvap ver. 
miştir . 

"Kadınla erkek arasında mevcud 
varlık farkı olduğunu şimdiye ka
dar hıç bir psikoloğ isbat edeme
mi~tir. Filhakika, mazide beşeriyete 
erkeklerin verdiğini kadın verme· 
miştir. Fakat, istikbalde kadınların 

medeniyete ve beşeriyete erkekler
den daha çok hizmet etmiyeceğine; 
bu bir delil addedilmez. 

"Kadıı .Jar çocuk doğuruyor. Bu
nun için daima himaye edilmelidir. 
Kadının annelik rolü, yalnız ehem· 
miyetli olmakla kalmaz. Onu hakiki 
bir çilekeş vaziyetine kor. Umumi 
hayatta kadının vazifeleri erkeğin. 
kinden dıha zor olduğu için ona 
verilecek hakların genişletilmesi, 

hatta erkekl erden daha üstün bir 
hale getirilmesi ıcap eder. 

"Radm, başarabilecetinc kanaat 
getirip iradesini kuv~etli bulduğu 
her işin başına getirilebilir ve geti
rilmelidir. Çünkü, kadın, erkekle 
her sahada boy öl~ Üimeğe mukte 
dirdir. Fakat, dünyanın bütün ida 
resini kadınların eline teslim ede 
cek olursak, yalnız bunaan dolayı, 
insanlığııı mürtffeh bir hale gelece
ğini de zannetmem .• 

YAKINDA 

Alsaraı - Asri sinemalada 

GRETA GARBO 
ROBERT TA YLOR 

LA DAM 
Okamelya 

' 

" Kadınla r, dünyaya hakim Şaheserler ,aheseri 
olacaklardır . Daha şimdiden kadın. !..---•"•'m-ln•d•e ____ ıil 
ların içtimaı hayalın h~r şubesiııdeki 1 ---------~----
faalı ye tl•ıi göze çarp nPga başlaıı.ı~. 1 
lır Bu fa a lıy e t ilerledikce l..ütün be· ' 
şeri yel çoh laydala ıacak:ır. Çüııkii 
kalınlar her şeyden önce harp leh 
lik~sini azaltmaga çalışıyor, Benim 
fıkıi n:l ~ . kadınların erkeklerle mü -

1 
Alsaray sınema 

sında 

Bu akşam 8,45 de 
Tarihin sefahat •e zevk dolu l.ıir 

}aprağı daha açılıyor . 
1 

Saray entrikaları I' 
" Almanca tarihi operet • 

madam Pompa Dörün 
ve on beşinci Lüini'! ihti 
rası ve aşk hayatı yaşa
tan bu tarihi şaheseri 
VVıllı Eıchbeger-Lucıe 
enlı:;ch 

Gıbi Almanların yeni yedi si · 
nema yıldızı yaratmıştır 

Cum artesi matinede 2 film 
Pazar 2 fılim 8917 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 

Büyük Gala Müsameresi olarak 

Pierre Richard Vılm ve 
VERA COREN 

Tarafından calibi '.dikkat l>ir tarz· 
da temsil ı dıl n ve Çarlık Rusya 
nın ~ütün s•fohat alemlniııi 
ihtiraslarını. Balalaykalarını ve 
koı konç ıdaresirıi ta,vir edtn 
Niithiş He)ecanlı, His>i, ve Feci 

Sahnelrrle dolu 

( Çarın Yaveri ) 
ft vkalade film ile 

Jeak Hold 
ın en ~üze! macera ve kahraman· 

lık ve fedı karlık sahnelerile 
süslenmiş 

YILDIRIM Adam 
isimli rn son eserini takdim ediyor. 
Bu akşam her halde TAN Sı· 
nemasına gidin bu emsalsiz iki fil

mi birden görün. 
PEK YAKINDA : 

Şeyh ahmet 
TUrkçe Sözıu ve ,arkılı 

1 

Ankara: 3 (Telefonla) - Tür. 
kiye Cumhuriyeti Merkez bankası 
nezdinde mevcut klering hesapla· 
rında alacaklı olan memleketlere 
mal ihraç eden tacirlerin bu ihracata 
ait ve ecnebi parası üzerinden tan. 
zim olunmuş vesaiki bankalar kana. 
tiyle ibraz etmeleri halinde bunların 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez ban 
kası tarafından günün kuru üze
rinden salın alınması takarrur et
miştir. 

Dünya hadiseleri karşı
sında Amerikan gazeteleri 

Nevyork : 3 (Radyo) - Nev. 
york Herald tribun gazetesi bugün
kü başmakalesinde şöyle demekte 
dir: Dünyanın her köşesinde bir ta. 
kım unsurların faaliyete geçtiği aşi 

kardır. Bunlara karşı, Amerika ile 
fngilterenin sıkı bir teşriki mesai yap 
malan lazımdır. 

Eğer dünyanın şimdiki anarşi ha 
!inde bulunan vaziyetini göz önüne 
getirecek olursak, bütün :bu hercü
merc içerisindelngiltere ile Amerika 
yekdiğerine yaklaşmaları ve bu 
büyük denizci iki devlet oldukları 
için de yekdiğerini müttefik addet 
mel !ri lazımdır. 

Ceyhan belediyesi 
Yeni sene 

işler 

içinde büyük 
yapacak 

Ceyhan: [ Hususi Muhabirimiz
den ] - Belediye meclisi mutat 
şubat toplantısını belediye salonun· 
da ve r ~is Selahiddin Sepicinin baş
kanlığı altında yapmışdır . 

Orta anadolunun 
ağaçlandırılası 

Ankara 3 (Telefonla) - Ziraat 
Bakanlığı, köy ka kınmasınııı illr 
tatlikatı olarak orta anadolunun 
agaçlandırılması işi üzerindeki çalış 

malarına faali , etle devam etmekt.,. 
dir. Geçen ayın on beşine kadar or · 
ta Anadoluda 64.000 agaç 'çukuru 
açılmış ve ayni tarihe kadar 30.000 
fidan:dikilmiştir . Fıdan dikilmesine 
havaların iyi gittigi günlerde devam 
olunacak ve en yakın bir zamanda 
dikilen fidan:sayısı 100.000 ne çıka · 
rılacaktır. Bakanlık, eskişehir An· 
kara arasında bulunan köylerden 
100 tanesinde ilkbahardan itibaren 
çubuk dikilmesine başlayacakdır. 
Çubuk dikiminin 15 martta başlan 
masını temin için hazırlıklara devam 
olunmaktadır, 

B. Milan Hodza 
60 yaşında 

- Birinci sahifeden arlan -

4-Şubat-938 cuma akşamı 8,30 da suva reden itibaren 

Rus ihtilalinin en canlı ve en mühim bir v~sikası 

1 kronştad bahriyelilern - -
Şimdiye kadar gördüğü n üz ve görectğiniz Rus filmlerinin en muaz· 

zamı - Vatan sevgisi - hazin bir aşk macerası - Çarlık tacının in 

1 

hidamı -

Oynayanlar : 

Rus Devl .t Tiyatrosun·un ünlü yıldızları 
G. BOŞOYEV - N. IVAKIN -C. YAKOV - OSPOVA - O GUND 

Ayrıca: Ken MA YNARD 

1 
Ya ölü -Ya Diri 1 

Localarını z ı l ı1 tfen Telefonla isteyiniz 

Sinema sobalarla ısıtılmaktadır 
Telefon No: 250 ASRI 8916 

Bundan başka macar p rlemen 
tosundaki teşrii fa aliyeti esnasında 
Hodza tanınmış romen dedet a
damlarından vayde ile birlikte ma· 
car krallı~ını bir milli hükumetler 
federasyonu şekline inkılap ettirmek 

1 için çalış mış Bu faaliyeti esn~ şında 
Avusturya, macar hükı1 ın e ti tarafın -1 
dan şiddetli takiplere de maruz kal 
mıştı . Nitekim mumaileyh umumi 
harbin başlangıcında yine lıu yüz 
den tevkif ye hapsedilmiş ve fakat 
bir çok lisanlara vukufu dolayı si l e 

bilahere tahliye edilerek sansör hiz
metine veri lmiştir. 

1 . Mal~tya Bez ve ipli k Fabrikası Türk Anonim 
Şırketı Adana Mensucat fabri kası Direktörlüğünden 

1 
1 2/938 Tarihinden itiba ren aşağıdaki fiatlar'a 

sattığımızı sayın müş terilerim ize ilan ederiz. 
kaput bezleriınizi 

Grni~lık Top Top 
Tip santim Metre Fi atı 

2 Çiftçi bezi 75 36 725 
4 Astarlık bez 85 36 695 
Sa tışlarımız , Fabrika teslimi ve peşind i r. 8915 1 

-
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Haber alındığına göre, belediye 1 
miz bu yıl g•çen yıllardan daha : 
randmanlı bir şekilde çalışarak daha ; 
hayırlı işler başarmağı göz önünde 1 

tutmakla beraber, ~ilh.a~sa ~asab~ j 
nın elektirikle tenvırı ışı de ılk plan· 
da gelmektedir. 

Hodza. bu devrede Viyana darul · ,_ ____ _ 

Meclis elde bulunan işleri sıra· 
sıyle gözden geçirmış ve encümen· 
lerın seçilmesi için toplantı 8 şu 
bata bırakı'mıştır. 

funündan yüksek tahsilni ikmale mu· 
vaffak olarak fdsefe doktoru unva 
nını almıştır. 

Umumi harp sonunda Avusturya 
Macaristan impa•atorlugunun inhila 
file beraber slovak milli meclisini 
kuran iki şefte n biri B. Milan Hodza 
olduğu gibi bu meclisin slovakların 
- Gerisi dUrdUncU sahifede-

--------------------------------1 Ne zaman gösterileceği yüzlerce 
fından sorulan ve 

meraklı tara-

( Tan Sinemasında ) 
PEK YAKINDA 

Cösterilecek ol an, 1 ugi" nc kaJM 
yapılan ( TÜRKÇE SÖZLÜ VE 
ŞARKILI) Ftlinıltrin en 1 iiyügii, • n 

1 muau;, rnı ve en muhlrş .. ıı.i unutulmaz 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Artan ) 

Kanununda yazılı suçlard,n do lay ı Askeri Muhakeme Usulü Konununa 
tevfikan askeri mahkemelerde muhakeme olunurlar. 

Şu kadar ki , bunların muhakemesinde l>ir jandarma subay ı aza olarak 
bulunur. 

Takip ve rüyeti askeri mahkemelere aid olan suçlara müteallik 
evrakı jand.ırnu rııı nt • ka komutanlar., seyyar ja~darma alay komutan la rı 
ve m ·ı •drli maka ·nlar ınınta 'casın .l a bu:unJukla rı en yakın aekeri amiri ad
li ye ve fezlekesin in bı r rnrtlini de Jandarma Genel Komutanlığına gön. 
derirler 

Ma.JJe 53 - Mülki vazi fderİıı · lerı ıııüııb .. is veya ou vazıfeleri ifa 
e s ıı ı•ınJa h•dis ol.m >uçla ı drrı dcıl. · p jandarrııa >U' "! '"e ııı~nsuplannın 
ı c_ray ı ıııu lıakem ~ J , r , ıııemu· i n m•ıh ı ke nalı ha l kı ıı ıldki kanuna göre t•h 
kı <• lı ıc ra ve intaç ~dılJıkırn >O·ırn, aali rnahk~m · lae aidt.lir. 

1 Ramon 
Novarro 

J ında r .n a subay ve ıne n u ı lan lı•kkında ll'enıu in muhak~ınat kamı· 
~ ına 1 göre tuh~ikat ya Lizza l vali, kaymakam l•rafından veya krndi 

1 a ınır .e rı olan ıan <l a rn:a mıııt2ka kon: uta nı, vi ayd jandarm1 komute111 
, veya kaz ı İ '•nd e rnı a k oınu L.n ları veya mülki}e veya jrndarıııa müfettiş 

1 
l c ı i tarafınd a n ya ı ılu . 

1 
Bu husustaki <vrak >< lı ve k a)lııa~am a, fızl,kesı rn rtli de mesleki 

1 Tar~fından haıikuliide lir l a ızda 
ıl yaratılan şahesrrl, r ~ahrscri 

( ŞEYH AHMED ) 
Fevkalade film ( TAN ) sinemasının büyük bir mu
vaffakiyeti olacaktır. 

Hakiki .. i olmuş bir vakadan alınmış mevzuu ve Vedia Rız•, Ct vdet 
Kozan, Hasan Tahsin, ve daha bir çok Türk artistleri larafınd • n söylenen 
şarkı ve nefis musiki parçalarile süslü bulunan bu Çöl, Aşk, ihtisas ve 
heyecan dolu emsalsız Şark filmini bütün Adana halkı görmege 

koşacaktır: 

Pek yakında •••• Pek yakında 8881 

1 

aıııirleri vasıta.il e Jandarma Gen• I Komııta n lığ ııı a gönderilir. 
Madde 54 Ceza __ Mu_hakem ı le.' i Uwlü Kaı ununun (3006) sayılı 

kanunla muaddd ( 154) uncu n addı s ı ınucibiı ce krnun laı afından kendi
lerıne veni en veya kanun dai rts inde hndilerindt n ·st dl" ·· . . ı er .en a l}t>ye mu 
teallık va zıfe veya ış l e rd e veya Cünıhuriyet Müddeı· ·ı ·· · · k 'f h" umunıı ıgının gere· 
~ 1 a 1 ve ge rek ya z_ı l ı __ talep ve eıııirl erini }apmakta suiistimal veyahut 
ıhmal . ~e te rah ı l e rı gorulen za bıta aınir ve memur lan hakkında müddei 
um_umılıkçe doğru .fan doğruya takib1tta bulunulur. Anı:~ zal ı ta ami r. 
len hakkında hakimle · . ·r ı · d d 1 •. 
usulü tatbik olunur. 

rı n 'azı e eıın en o ayı tabı oldu~ lan muhakeme 

FASIL 
III 

Vazife, mes'uliye, müraseoı t 
ve t .. t işlcr 

KISI ı! 

1 
Ja11da11dcıı11uı lıt·nel l\oınutcıuı 

Madde 55 ' - Jandarma Genel Komutanı hazarda umum ja ndarmanın 8916 ..___,,,'-"'"'.._ ..... -----=-"-"----. .;;.:..~--.! I ·----------.......... ..,_....,,,_...,,._ ~ 'l:. J ~ ( Sonu Var ) 8303 



S.bife : 4 ( Türksözü) 

Ceyhan B~lediyesinden 
Açık artırma suretile arsa 

Parsel 
No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Miktar 
M2 
388 

380 

394 

375 

376 

377 

2290 

Fi 
K. 
60 

50 

55 

50 

Muhammen 
kıymet 

Lira K. 
232 80 

190 00 

216 70 

225 00 

188 00 

55 207 35 ----
1259 85 

Cinsi 
Müfrez arsa 

" 

" 

" 

" 

" 
YEK ÜN 

• 

satış ilanı : 

Maha1lesi Semti 
Konakoğlu Eski buğ· 

day pazarı 

" " 

" " 

" " 

" 

" H 

HUDUTLARI 
Doğusu, 4 No. arsa, batısı muh. 

des umumi yol, kuzeyi umumi yol , 
güneyi 2 No. arsa. 

Doğusu, 5 No. arsa, batısı muh. 
des umumi yol,kuzeyi 1 No. arsa , 
güneyi 3 No. arsa. 

Doğusu 6 No. arsa, batısı muh
des umumi yol, kuzeyi 2 No. arsa , 
güneyi mesdut tekye ve Ali Gide. 

Doğusu muhtes umumi yol, ba· 
tısı 1 No. arsa, kuzeyi umumi yol , 
güneyi 5 No. arsa. 

Doğusu muhdes umumi yol, ba· 
tısı 2 No: arsa, kuzeyi 4 No. arsa, 
güneyi 6 No. arsa . 

Doğusu muhdes umumi yol,ba
tısı 3 No. arsa, kuzeyi 5 No. arsa 
günHİ Ali Gide , ve Kayserili San 
Mehmet. 

ihale 10- 2- 938 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de başlıyacaktır. Parseller ayrı ayrı artırmaya 
konmuştur. Vuku bulacak ilan ve ilmühaber, ferağ,dellal iye ve benzeri sair resim ve masraflar kamilen müş . 

teriye aittir. 
Arsa bedeli peşindir, 
isteklilerin O/o 7,5 ilk teminat parası ile müracaat eylemesi ve tafsilat almak isteyenlerin belediye hesap iş· 

lerine müracaat eylemesi lazımdır. 8906 2-4-6-9 

Adana 

CiN.si 

Borsası Muameleleri 

~AMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

En a1. 

A. ' ----
i:'..n Ç•)k 

A.. 

Sa t ıl an miktar 

Hususi katip aranıyor 
Hususi bir yazıhanede çalışm:jk 

üzere arap harflerini de ~ilen ve ya-
1 

zı makinesi kullanan çalışkan diirüst 
bir kimseye ihtiyaç var.iır f~tiy fi i 
feri,, ücretlerini ve sair ş;utlarını i.iğ : 

ıt:ıımek uzere matbaamıza müraca· ı 
atlaıı ilan olunur. 

K apımalı pam~k- 1 

Piyasa parla~ı ---- 25 ----__ -__ ---~~--~-=--=.-_-_ Satlık ev i 
- p;;a;3 tem_i_zf~ .. --- 23 1 

iane '..! numaralı sokakta, 3 oda 1 salon 

B. Milan HoClza 
60 rıaşında 

- Üçüncü sahifeden artsn -

Çekoslovakya hükumetine ilhakını 
bildiren milli meclis beyaenamesini 
yazan iki muharrirden biri de mu· 
mailtzhin yeni hükumet içinde de· 
ruhte eitiği ilk vazife Çekosloaak· 
yanın Budepeştc e]çiligidir. 

Hodza 1920 de meöusan mec · 
!isine girmiş ve burada ikinci reis bu 
Junduğu cumhuriyetçi zürra partisı 

ni temsil eylemiştir,~ 
1919 · 1920 senelerinde baş
vekil Tusat'ın ilk kabinesinde 

nazır olarak bulunmuş. 1922 den 
1926 ya kadar ziraat ~vekaletini 19 
26 dan 1929 a kadar maarif veka· 
letini kısa öir fasıladan sonrada 19-
32 den 1935 e kadar tekrar ziraat 
vekaletini deruhte etmiştir. 

5 kanunu evvt1 1935 de baŞve
k alet mevkiine gelen bu yüksek slo· 
vak şefi Hodza, halen bu mevkii 
muhafaza eylemektedir. 

Seyhan C. Müddei umu
miliğinden: 

ihtilas suretile zimmetine para 
geçirmek maddesinden dole:ıyı suç· 
lu olup mevkuf bulunan ve 1609 
No. lu kanuna göre hakkında ilk tah· 
kikat yapılmakta olan maliye tahsll· 
darbrından Salim sevginin hesaba. 
tının ehli vukuf tarafından tetkikat 
yapılmakta olduğundan nes.!batının 
tetkikine ve hakiki zimmetinin tes 
bitine esas olmak üzere evvel 
enıirde mükellefler yedi !e bu. 
lunan meb1.:sların gdirılmdt:ri için 
ilan edilmesin ! lüzum görülJüğüo· 
dl!ıı böyle mak}ıuzların tdkıki için 
ikinci sorguhakinıligine getir mekri 
i'an o!unur. 

2 - 7 8913 
tdnc ı_____ -~~---~,--- - ____ ___ ."ofulıeıhçe mahallesiııde 97 ı 

Ekspres -~ ı- ---ı :.=---~-_,-.,....'"~~-~o-~=-~---~~- ' i selamlık- 1 mutfağı Lu 'unan Cab ...... __ 
_K_ı_ev_ıa_n_ı _____ __....~2_8__, ....... ...,.-.:-..2_9_ bar kızı Medihaya ait 16 numaralı Bu gece nöbetçi eczane 

Hey az 
Siyah 

,,.. ' 1 
y A P A ul ev satılıktır. 1 Kalekapısı civarında 

Evi görmek ve pazarlık için, ye~ 
Aanada Ankara oteline muracaat. 1 M. Rifat eczanesidir 

4 Şubat 

.,--, 

TÜRKSÖZÜ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha k:ıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü-

1 Gazetecilik j 

l LAN 
* 

Bj T A 
* 

KiTAP 
* 

C 1 L D 
* 

bir cild, renkli ve 
bir kapak bölgedt 
cak Türksözünde 
pılır. 

Resmi eurak, 
veller, defterler, çt 
karneler, kağıt, 

kartvizit ve bilu 
tab işleriniz, en 

bir zamanda en 
bir şekilde en zar 

rufatla Türksözündt 
pılır . 

Türı...sözü mat l zelle;..tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellithane- GAZETE 

k d Ş(.: 
sı "Tür sözün en, 

sinde yaptırınız . Nefis 

ka her boyda gaf 
mecmua, tabeder. 

KOmOr sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kclle~eker ticarethanesine g'dcıck ze:ıri f. ~:'r:l r r.l, oC 
son sistem bir 

MALTIZ ALiNiZ 
1 2Lira 

mukabiıinoe "edineceğinjz mald~ 
sayesinde ınutfağını;tın e~<onoıni~1 

tenı i :ı edecek siniz. · 

Alaca~ınrı M it d ycıl..ılli.kiçncn 0tlcıcmı..,cıı a iZ a köml. l: ._· ~ P.'. ı Rııö Kel 

k . h . d 1 • 1 şe er lıcaret anesın C ı...l. .~C., :.. nız. 

A 
kı 

bı 

vı 

e 
1 
c 

' 

___ Ç 1 Ô J T 2-3 ----
Maden k•• •• ••kullanmakla l.llll milli bircevhcrın . 151 fli 

omuru lakini arttırrrış ve hem de: nıll! 
olacaksımL. OJun kömürü artık aranılmaınağa mahküıı.d 

Ekspres ---''-----:--~-,----';'.-~-::.:.__----- ' 
-1--iane 

2,35~ 1 
Yerli "Yemlik,, 

"Tohumluk,, 1 - ,, :-1 tFI·~-=-U-B"""'!-~A-T~":"--~---'!"'--

Buğday Kıbns 

.. Yerli 5,25 --
Men tane -----

" Arpa 
1 

Fasulya --
Yulaf --- -
Delice -
Kuş yemi 
Keten tohumu ---- -----'-Mercimek - --

1 Susam 
' 

1(75-

UN 
- -- -j Dort yıldız Salıh ----=------------

l üç " " 
:E .'~ ,-Dört yıldız Doğ'ruluk 
..:..: -, üç .. .. 
::ı ı:: __ ,.......,.._..;..._ _ _;,,;.,. _____ -----. 
S! ~ı Simit ,. 
~ ~ Dfüt yıldız Cumhuriyet - -
~ u-1 üç .. " 

Simit ,, 

Liverpol Telgraflan 
3 I 2 I 1S38 

Kambiyo ve Para 
I~ ôankasından alınmıştır. 

~anıinı P<!ne 

Hazır 4 1 87 ı---=l.ı_re-:ı -""""""'---------1- 1- 197 
!k. Kanun vadeli 4 1 75 Rayişmark 

---------.--- -- Frank ( Frcınsız ) --,- 24 - 39 
Mart vadeli 1 4 1 80 ) --, ____ ....__......._ ___ --- Sterlin ( ingiliı 1 630 00 

1 __ H_in_t_h_a_zı_r -----"-l-4- ıı 24 Dola~ ( Amerika ) ı 79 _ ~ 
Nevyork , 8 42 Frank ( İsviçre ). ______ _... 

Seyhan Defterdar.lığından • • 

Mahalksi Cinsi Numara ı Seııelik icarı 

Kara soku Dükkan 20 20 lira 
Babı Tarsus 

" 
9 90 .. 

Taşçıkan 
" 

53 100 ,, 
Siptilli 

" 18 60 
Camiicedit ev Evvelce kokucu 50 " 

Galibin işgalinde 

Yukarıda mevkii cinsi yazılı gayri menkullerin birer senelik icarlarına 
ait açık artırma!ı hizalarında gösterilen bedelleı üzerinden on gün müd 
detle temdit olunmuştur. lstcklilt:rin 14121938 pazartesi günü sat on dört. 
de Yüzde yedi Buçuk pey akçasile Defterdarlıkta toplanan komisyona 
gelmeleri... 8914 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır. 

olarak top-

Satış yeri Yeni Mağaza 

7967 99 

K 
A 
y 
A 
D 
E 

KAYADELEN 
suları ve gazoz
ları s1hhat ve 
gençlik kayna -
ğıdır. O..ii a KA 
y ADELEN içiniz 

Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşı~ında 

K 
A 
y 
A 
[) 

KAYLEALEN 
Amanos tepele
rinden en fenni 
cin a z ı a r l a ve 
kaP.larla nakle
dilen ~ udur. 

• l 

l L1 

l ı 1 
ıE 

KAYADELEN 
sulan v~ gazoz
ları evin~ze ka
d 1r gönderHir . 
Depoya haber 
vermek kafidir. 

E 
it 
E 

KAYAD2LEN 
suları ve g c zt z 

lan en ! 1 t 1 i ' e 
tabii 

l 

N· N 
KAYA DELEN gazozlarım alırken şişelerdeki kırmızı (KAYADELEN) 

tapaJarına dikkat ediriz. KA YADELEN Transitleri : Mersin ve Adana KA
Y AD ELEN depolarıdır. Rüyiık demacanlar : 100 kuruşa evlerinize gönde
rilir. 

Menbadan kayadelen nakleden \'agonlar her seferde 
ile yıkanmaktadır. 8495 - ifil 

' Zil 
;_ 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe 

Ucuz -Temiz-Kuvveti 
12 8819 

/ 

358 

tnü 
to 

Sİ 

illi 
Ya 
lG 

ku 
illa 

hö 
Ye 

Tel 
dir~ 
Pili 
b i 

ye 
fotı~ 

~~~~~ ....... ~~- -..;...;~~----.....:..~~~-r.~~~~~,~~ 

ii 
Umumi neşriyat mütidrJ has• 

Macid Güçlİİ fe~~ 
Adapa Töırksözü mat••" la : 


