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Türk milletinın bahtında büyük 

bir gün: 19 Mayıs 
tatürk Anadoluya bugün ayak basmıştı 
Türk gençliğinin bayramı , 

ndan sonra her yıl 19 Mayısta 
tlulanacaktır . 

~Ugünün Türk tarihindeki yük-: 
mana ve değeri üzerinde birazJ 

trnak ve bunu hafızalarda bü
tazeliğiyle yaşatmak bir yurd

erlik İşi ve vazifesidir . 

:919 yılı 19 Mayısını Türk 
~çliğinin bayramı yapan kültür 
anlığı , çok yerinde ve çok 

betli bir karar vermiş ve yan
hazırlananlara ve hazırlanacak 
lara tutacakları nurlu ve feyiz

Y~hı göstermiştir . Bu yol, Ata
/ t Ün Samsuna ayak bastığı gün 

t!11ku ve ondan sonra metanetle, 
tı~ ve sarsılmaz bir aşkla yürüt
tü ya ölüm, ya istiklal yoludur. 

.o gün , Türk vatanı , can 

. ~n bir millet tablosunun tam 
r örneği ·d· 1 ı . 

Osmanlı imparatorluğu sonunun 
0lacağını hiç düşünmeden büyük 

girmiş , tam dört yıl geniş 

Phelerde Türk varlığını yok etmiş, 

Gazinin Samsundaki heyl-.eli 

Ordu terhis edilerek elinden si
lahları alınmış , boğazlar açılarak 
silahlardan tecrit olunmuş , kıyılan· 
ınızdaki torpiller toplanarak düşman 
gemilerinin yanaşmalarına uygun 
bir hale konmuş .. Mondros mütare
kesinin elastiki maddelerinden isti· 
f ade cdilmeğe başlanmış . 

Ytı bitkin bir hale getirmiş , hal
' fakir ve yoksul düşürmüş, Mon
~os rnütarekesini ( 30 Tcşriniev 
.1918) kabul ve imza ederek 

tıbi seyrine son vermişti . 
1 lngilizler Urfa , f)faraş , Antep 

ile Samsun ve Merzi#onu ; Fransız
lar , Adana , Mersin ile Zonguldak 
ve Bandırmayı ; ltalyanlar , Antal-

Milleti harbe sürükleyenler 
çrnış , hükümdar kendi tahtını 
tumak kaygusuna düşmüş , hüku
~t • korkaklığı ve acizliğiyle düş- 1 
an isteklerine müsait bir vaziyet 
flıış ... 1 

yayı ve Konyayı işgal etmişler ve 
Çanakkale boğazına da binlerce as
ker çıkarmışlar ... 

- Sonu ikinci sahifede -

Atatürk 
İstanbulu teşrif ettiler 

Ankara : 18 ( A.A ) - Ata
türk dün fstanbulu teşrif etmişler· 
dir. Ankaradan hareketinden önce 
lngiltere ve Fransa büyük elçileri 
Cumur Başkanımıza itimatnamele
rini taktim etmişlerdir . 

' İdman bayramı şen
likleri bugün 

Bugün şehir stadyomunda İdman 
bayramı şenlikleri saat 16,30 da ya-I 
pılacaktır . ı 

Bütün halk , parasız olarak stad
yoma girebilecek , çocuklanmızın 
yaptıkları hareketleri dikkat ve ala 
ka ile seyredebilecektir . Hiç kimse
ye bu şenlikte bulunması için dave· 
tiye gönderilmemiştir . 

Dün öğleden sonra bütün orta 
okullar talebesi stadyomda bir prova 
yapmışlardır . 

Bugünkü şenliklere muvaff akı
yetli bir tarzda sona ermesiyle ço
cukların gösterecekleri yüksek gay· 
rete bağlıdır . 

--------·---------
Eski Yunan 
başbakanı 

Çaldaris de öldü 

Dömartel geliyor ı 
- F'ransada solların kazanması Suri

Yelilerin lehine büyük kazançlar 
temin edecekmiş 

--···-···----
Suriye milli birliği Reisi hapisten 
çıkarken büyük bir tören yapıldı 

Bcrut : 16 ( Hususi ) bir dostluğun emel olacağını yaz• 
Doğru haber alan kaynaklar- maktadırlar . 

3 bildirildiğine göre Yüce Komi- Berut : 16 (Hususi) - Suriye 
t Kont Dö Martel yarın Paristen milli birlik reisi olup Benıtda yapı-
Ce~r~k Ankara yoluyla buraya dö- lan muhakemede altı ay hapis ceza-
.. tır · ! sına çarpılan Antuvan Suarenin mah-

arünileyhin 23 Mayısta Hale- kumiyet müddeti dün akşam bitmiş 
ulaşması beklenmektedir . ve kendisi serbest bırakılmışbr. 
Şarn : 16 (Hususi) - Paristen 

.. reti hususiyede gelen mektuplara Milli birliğ~ mensup kalabalı~ 
te Su · F hed . .t bir kütle, Hapıshanenin önünde reıs-

rıye - ransa mua esme aı 
UşmaJar artık son merhalesine ferinin salıverilmesini törenle kutlula-
lllış sayılmaktadır . mışlar ve bu münasebetle şenlikler yap-

(." ransada.sollann kazanması Su- mışlardır · 
~'~ilerin lehine büyük kazançlar Tahliye münasebetile Suriyenin 
ltıın edeceği umuluyor . diğer şehirlerinde de ihtifaller ya-
l<onuşmalann en çok iki haftaya pılmış ve Lübnan dağlarında ateşler 
r sona ermesi muhtemel<lir . yakılmak suretile tahliye tesid 
Şarn gazeteleri, ve bbbi hey'e- edilmiştir . 

. lrıilli birliği tahakkuk ettirmek Lübnan dağlarında yapılan bü-
~l izarni gayret sarf ettiği ve müs- yük şenlik ateşleri yüz kilometre u-
.. ~l Suriye - Fransa muahede. zaktan görülebilecek bir şekilde ve 

ilci memleket arasında sağlam gece yansına kadar sürmüştür, 

1 

Çaldaris 

Atine: 18 (Radyo) Eski 
Başbakan Çaldaris bugün birdenbire 
ölmüştür. Atine matem içindedir . 
Ceset sah sabahına kadar kilisede 
halka teşhir edilecek ve salı sabahı 
cenaze töreni Kralın huzurile yapı
lacaktır. 

Bütün gazeteler ölü hakkında 
stayişkarane yazılar yazmakta ve 
bütün devlet adanılan hatta rakip
leri bile Çaldarisin ölümünü Yunan 
milleti için büyük bir kayıp saymak-J 
tadırlar . 

Üç günlük bir milli matem ilan 
edilmiştir. Halk partisi 40 gün ma
tem tutacaktır. 

Eski Yunan başbakanı ve halk 
partisi başkanı Çaldaris dün gece 
beynine kan hücum etmesi neticesi 
ölmüştür. 

Duçe' nin oğlu döndü 

Roma: 18 [ Hadyo ) - Duçe
nin oğlu Vittorio ve Bürüno Şarki 
Afrikadan dönmüşlerdir. Kendileri-
ni sahilde 6,000 kişilik bir kalaba
lık büyük bir hayecanla karsıla-
mıştır. 

Negüs A vrupaya seya
hatini niçin geciktirdi? 

------· ------
imparator şiddetli sinir buranına tutulmuş 

Rabe~ imparatorunun f<'ili.ı;tine ilk tJ)'ak basışı 

Kudüs : 13 [ Hususi muhabiri · lemesi tavsiye ettiği kuvvetle tahmin 
mizden] - Dün salahiyattaı men- olunmaktadır. 
balar Negüs hareketinin bugün için Londradan kendisine milletler 
kararlaştırılmış olduğunu temin edi- sosyetesinin telgrafı gönderildikten 
yordu . Bu muhafile göre İmparator sonra Negüs Habeş işleri bakanını 
buradur hususi bir Hollanda tayya- huzuruna kabul etmiştir. imparator 
resi ile lskenderiyeye gidecek ve ora· nazırına bu telgrafın kendisine biraz 
dan da Londraya hangi yoldan gi- teselli veren yegane şey vaziyeti bir 
deceği söylenmiyordu . sempati ifadesi olduğunu söylemiştir. 

Fakat dün akşam " Negüs " ün Bu sabah başlıca , Raslann işti-
seyahati tehir edildiği anlaşıldı . Bu- rakiyle bir konferans toplanmışbr . 
na sebep olarak İmparatorun has- Konferans bazı siyaseti noktai nazar 
talığı gösterilmektedir . ihtilafı yüzünden bir hayli uzun sür-

Filhakika vahim bir sinir zif ı müştür · 
Kralı yatakta kalmağa mecbur et- Konferanstan sonra 1 toplanbya 
mektedir . İmparator mutat ibade- iştirak eden yüksek bir şahsiyetin 
tini bile yapmamıştır : Negüs'ün dok- söylediklerine göre , toplantıda bil-
torlarının tavsiyesi üzerine yataktan hassa imparatorun tahtı meselesi 
çıkmamaktadır. konuşulmuş Negüs'ün terki taht et-

Bununla beraber burada fmpara· mediği ve hükümranlıkta devam etti· 
torun Londraya seyahatinin tehirine ğine karar verilmiştir . imparator 
yalnız sıhhatinin sebep olmadığı en küçük bir haktan bile vazgeçmi-
söylenmektedir . yecektir . · 

Aşkale - Erzurum 

Hattının temel atma töreni 
çok parlak oldu 

Ankara: 18 (Radyo) - Aşkale 
- Erzurum hattının temel atma me
rasimi çok parlak olmuştur. Bütün 
Erzurum vilayetinin kazalanndan, 
köylerinden gelen murahhaslar ve 
binlerce halk törene bir azemet ver-
miştir.l 

Bu münasebetle Tahsin Üzer gü
zel bir söylev vermiş, bunu muteakip 
ilk kazma atılmıştır. 

Adisababada 
İtalyanlar yedi gazeteci 

tevkif ettiler 

Adisababa : 18 (Radyo) - Yedi 
ecnebi gazeteci ltalyan aleyhine ca
susluk ve propaganda suçuyle maz
nun olarak tevkif edilmiştir. 

Bunlann arasında bir Yunan gaze
tecisi ve Havasın muhabiri de vardır. 

Gazeteciler bu gün trenle gön
derilmişlerdir. 

Adisababa: 19 (Radyo) - Tah
riki amiz yazılar yazdıklarından do
layı İngiliz, Amerikan ve diğer ecne
bi gazete muhabirlerlerinden ycdiSi 
bu gün Adisababadan çıkarılmışlar
dır, Bunların içinde tayrnisin meş
hur muhabiri de bulunmaktadır. 

Filistinde 
Kanşıklıklar devam 

ediyor 

Ankara : 18 ( A. A ) - Filis
tinde kargaşalıklar devam etmekte
dir. Dün Kudüste ve Hayf ada bir 
çok bombalar atılmış ve Kudüste 
bir Yahudi öldürülmüştür . 

Kudüs: 18 (Radyo) - Tel
iviv ve Hayfada kanşıkbklar hala 
devam etmektedir. Bu gün yine ya
pılan bir çarpışmada iki Yahudi ve 
iki Arap ölmüştür . 

. lngilizlerin Haile Selasiyeye hare- Avrupaya seyahatten sonra lm-
ketınde acele etmemeyi ve Cenevre paratorun Filistinde yerleşeceği te- 1 

hadiselerinin ne şekil alacağını gözet- min olunmaktadır . 

Kudüs: llf (Radyo) - Hü
kumet sükıin ve nizamı temin için 
şiddetli tedbirler almışbr. Sokakta. 
gezenler sık sık yoklanmaktadır . 
Halk büyük sinemalardan birinin 
önünde nümayiş yapmıştır . Şehrimiz orta tahsil mektepleri 

sıkı bir teftişten geçirilecek 

Altı umumi müfettiş geldi 
----~---... ·----------

Ağustosda terfi edecek muallimler 
Şehrimiz orta tahsil mektepleri

ni sıkı bir teftişten geçirmek üzere 
Kültür Bakanlığı tarafından alb u
mumi müfettiş gönderilmiştir. 

Evvelki gün şehrimize gelen ve 
dünden itibaren teftiş işine başlayan 
umumi müfettişler, Nesim, Reşad 
Nuri, Hilmi, Necmeddin, Ekrem Re
fikten mürekkeptir . 

Dün Erkek Lisesinin bazı ders
lerine müfettişler girmişlerdir . 

Erkek Lisesinin teftişine devam 
edilecek, ve bunun bitirilmesini mü-
teakip diğer mekteplerin teftişine 
başlanacaktır . 

Umumi Müfettişler yalnız tedri-
satta değil, idari kısımlar üzerinde de 
teftişlerde bulunmaktadırlar . 

Bu sene terfi görecek bütün 
muallimlerin derslerine girilecek ve 
haklannda müsbet kanaat elde edi
lenler Ağustos ayının sonunda bir 

derece terfi etmiş olacaklardır. 
Haber aldığımıza nazaran umu

mi müfettişler, bir taraftan şehrimi
zin maarif ihtiyacı üzerinde de şa-
yanı dikkat tetkikatta bulunacaklar
dır. 

Erkek Lisesinin iki binada bu
lunması idari bir çok zorluklar do
ğurduğundan bunun önüne geçme 
çareleri de aranacakbr . 

Talebe sayısı ( 1200 ) ü bulan 
Erkek Lisesinin iki ayrı idareye ta-
bi tutulması da muhtemel görülmek
tedir . 

Önümüzdeki yı' içinde şehrin 
bir erkek, bir kız orta okula ihtiyaç 
gösterdiği de hemen hemen tesbit 
edilmiş gibidir . 

Umumi Müfettişlerin gelmesi , 
hem şehrimiz ve hem de mekteple· 
rimiz, muallimlerimiz ve talebemiz 
için hayırh olmuştur . 

Hayfada yenidefl yangınlar çık
mış ve bir çok hasarat olmuştur . 

Kudüs : 18 (Radyo) - Kudü
sün büyük caddelerinden birinde 
bir Hıristiyanın meçhul şahıslar ta
rafından tabanca ile öldürülmesi 
üzerine Müslüman ve Hıristiyanlar 
Yahudi mahallesine hücum ederek 
bunun intikamını almak istemişlerse 
de polis ve asker kuvvetleri · hemen 
yetişerek bunları dağıtmışbr . 

Bütün cadde ve mahallelerde 
küçük tanklar , zırhlı otomobiller 
dolaşmaktadır .Bir çok yerlere mit
ralyözler konulmuştur . F evkalide 
komiser ; her hangi bir toplanb ve 
nümayişe meydan verilmemesi için 
kumandana şiddetli emirler vermiş · 
tir . Ôfi idare Filistinin her tarafına 
teşmil edilmiştir . Her yerde akşa
mın sekizinden sabahın altısına ka
dar sokağa çıkmak yasak edilmiştir. 

Yangınlar bilhassa Hayfada bü· 
yük zararlar vermiştir . 

Fcvkalide komiser, Hiristiya
nın öldürülmesinden ve bu münase· 
betle yapılmak istenen nümayişten 
dolayı teessüf ve teessürleriui bildir
miştir. 



ahife : 2 Ttirkaözü 

Negüs'ün yıkı ışı .. 
Krallar kralı Megüs, Aşangi 

gölü muharebesinden sonra onbeş 
gün dağlarda dolaşmıştı ve etrafa 
onun öldüğü havadisi yayılmıştı. 

Bu felaketi müteakib bir kola
yını bulup Addis Ababaya kadar 
gelebildi, fakat orada kalamadı. Fil

hakika şehir, müdafaaya hiç elverişli 
değildi; fakat Haile Selasiye başka 1 

bir şey yapabilirdi : Habeşistan 

geniş bir ülkedir, bu ülkenin garbine 
çekilebilir, orada bir zaman daya
nabilir yahut da bir köşede, çarpı
şa çarpışa, -- Büyük Meneliğin selefi 
Teodoros gibi -- kahramanca ölür- • 

dü. Fakat, o, bir lngiliz gemisiyle 
Avrupaya geçmeği"tercih etti. 

Fransa, Cezayir işgalinde, ken
disine epeyice posteki saydıran bir 
Abdülkadir tanımıştı. Bu adam; Ma
rok sultanı tarafından tamamen terk 
ve ihmal edildiği güne kadar, çölle 
top mermilerinin arasında kahraman
ca döğştü. 

Haile Selasiye; mukadderata 
boyun eğmeyen ve buna tenezzül et
meyen insanların ırkından değildi . 
O, büyük bir politikacı idi belki, 
o kadar! 

Negüs, iktidar mevkiine, Saray 
entrikalarından istifade ederek gel
mişti. Şüphesiz ki hayli meharetli 
idi ve bu meharetini ifrata vardırın
caya kadar ileri vardı. 

Onun iyi bir idareci olduğu in
kar edilemez. Fakat, kuvvetli irade 
ye sahib bir adam değildi . O, ne 
Japonyada imparator Mutsu - Hito' 
nun yaptığını yaparak Habeşistanı 
modem ve kuvvetli bir imparator
luk haline getirebildi, ne her hangi 
bir harb ihtimalini sezer sezmez 
ltalya ile anlaşma çarelerini aradı, 
ne de son on yıl içinde memleketi
ne açıktan açığa ecebi tesirini ha
kim kılmak, fakat bu ecnebi kuv
vetleri hiç olmazsa üç cins intihab 
ederek aralarındaki rekabetten ken
di muvazenesini temin edebilmek 
yolunu tuttu. Mesela; Fransızlar, 

lngilizler, ltalyanlar, Habeşistanda 
muhtelif imtiyazları ellerine alabi
lirler; yol yapmakla, şimendüfer 
yapmakla, maden işletmekle ... meş
gul olabilirlerdi. Bu şekilde, tek bir 
devletin bu lmparatoluğu fethetme
sine kolayca mani olmuş olurdu. 

Fakat bu fikre karşı şöyle bir 
mütelaa yürütülebilir: Amma, deni
lebilir, bu takdire Negüs Habeşis
tanı ve oradaki iktidarını parçala
mış olurdu! Değil. Çünkü ne F rasa
nın, ne de lngilterenill yeni hududla
ra ihtiyacı yoktur. 

Haile Selasiye, öyle anlaşılıyor 

ki , daima vakıt kazanmak ve dai
ma işi leytelaelle ile halletmek is
tedi. Harp esnasında, Negüs, ku
mandanlarının büyük kuvvetlerle 
düşmana şiddetle çarpmak hususun
daki arzularını körükledi ve onları 
böylece birer birer harcadı. Halbu
ki, açıkca anlaşılıyordu ki en salim 
yol, çete harbi usulünü takib et
mekti. 

Bu gün harp bitmiş buluf!uyor. 
Hiç şüphe yok ltalyanlar lokmayı ol
duğu gibi yutamıyacaklar, ellerinden 
bazı şeyler alınacak. Onlar, bu gün, 
Fransarun 1911-1912 yılında Fas 
ve Merakişi ele geçirdiği zamanda-

ki vaziyetindtdirler: Oralar alınmıştı, 
fakat her işin tamamen·halli için yir
mi yıl icabediyordu . 

Bu işte nazarı itibara alınacak 
ilk nokta, ltalyan ordusunun değe
ridir . Bu ordu; çok arızalı bir ara
zide, iyi techiz edilmiş, oldukça ye
tişken, araziyi iyi tanıyan, elinde az 
top fakat çok mitralyöz _bulunan bir 
düşmanın karşısında iş görüyordu. 
Mamafih, asgari bir müddet içinde 
muvaffakiyeti elde etti . Habeşista
nın meşhur yağmurları başladı mı 
belli değil, fakat onlar her halde 
ltalyanları rahatsız edemezler . Es
kiden Avrupalı ordular, yabancı top-

raklarda çok güçlükle iş görebilir
lerdi . Bir asır önce, lngiliz Generali 
Napier'nin kuvvetleri Teodoros'a çat
maya ve onu mağlup etmeğe mu
vaffak oldu; fakat memleketi işgal 
edemedi. Avrupa ordularının yaban- I" 
cı memleketlerde bu günkü muvaf- 1 Halkevimizde 
fakiyeti temin eden en mühim amil, 

" 1 
sıhhi ye hiz~etlerinin çok tıkırında) t 
gitmesi ve beyaz insanın. türlü türlü 
mahrumiyetlere kafa tutmasını te
min edebilmesidir . 

Bu gece Spor filmleri 
gösterilecek 

Halkevimiz tarafından dersha-Otomobil, seri tank, bilhassa 
uçak bu gün suvarinin yerini tut- ne ve kurslar şübesinin açtığı kurs-
muştur . En yakın :hatlara kadar fardan mezun olnnlara ait şahadet-
taşıma vasıtalarile giden piyade ken- name dağıtılma törenleri, spor şu
dini emniyette görüyor ve daimi su- besinin şokak koşuları, Halkevle
rette vaziyet .hakkında tenvir oluna- rinin yıldonümü, ve spor bayramı 
biliyor . Ve sonra, her türlü tekni· filme çekilmişti. Bu filmler bu ge-
ğin himmetini unutmamalı l ce saat 21 ds evin salonunda gös-

İtalyan kuvvetleri şüphesiz ki terilecektir. 
adetçe de üstündü . 450.000 kişi Herkes ve bilhassa sporcular 
olduğu söyleniyor . Fakat asıl ehem- bu topl~tıya. ~avetlidi:Ier. ~i~se-
miyetli olan nokta şu : Bu modern ye davetiye kagıdı verılmemıştır. 
bir ordu idi . Bu gün şu kanaat hiç -

tereddütsüz izhar edilebilir: Avru- Adana koşusu 
pa milletleri arasında bir harp çıkar-
sa, adedin şüphesiz büyük ehemmi
ydi olacaktır, fakat bilhassa teknik 
üstünlüğü muvaffakiyetin yegane 
amili olacaktır . En kudretli millet, 
en kalabalık millet olmayacaktır. 

En iyi yetiştirilmiş, en iyi ekipe 
edilmiş, en heyecanlı olan binnetice en 
iyi idare edilen ve en zengin olan 
millet en kudretli millet olacaktır . 
Kuvvetli bir hükumet, zengin şekil
de techiz olunmuş bir ordu : işte 
emniyetin iki büyük unsuru ! 

Havanın bozukluğundan 
önümüzdeki haftaya kaldı 

Havanın yağmurlu gitmesinden 
bu hafta yapılması mukarrer olan 
Adana at koşusu önümüzdeki 24 
Mayıs Pazar günü öğleden soraya 
kalmıştır. 

Müesseselerin 
Peki, bu davada lngilterenin va- B . . d t senetlerı" 

ziydi nedir ?. lngiltere, artık hiç bir eyıye aı a ı 
zaman,ltalyanın siyasetinde bir rücat Beyiye ruhsatnamesi almış olan 
yapacağını ummamalıdır . O halde, ve şahsiyeti hükmüyeyi haiz bulunan 

zecri tedbirler, yeniden şiddetlendiril- müesseselerde satılan damga pulla
melidir. Fakat, içinde bulunduğumuz rı için verilen beyiye aidatının mües· 
vaziyetler karşısında zecri ted- sese müstahdemeyninin şahsi sene-
birler işinde ısrar etmek çok büyük dine istinaden tediye edilmekte ol-
bir hata olur. Ve, bugün Fransanın duğu sarf evrakının divanı muhase-
yapmak mecburiyetinde bulunduğu batça vizesi arasında görülmüştür. 
bir iş varsa , o da : Beyiye ruhsatiyesi müessesenin şah-

Zecri tedbirlerin kendisin ala- siyeti hükmiyesi namına verilmiş ol-
kadar edenlerinden feragat etmek, duğuna göre beyiye aidatının mües-
yahut - eğer bunu yapamazsa - sese namına tanzim edilmiş olan se-
zecri tedbirlerin kaldırılmasını res- net veya makbuz mukabilinde tes-
men teklif etmektedir . viyesi muvafık olacağı divanı mu· 

Avrupa, Mayıs ayı bitmeden ev- hasebattan bildirilmiştir . 
ve] , normal ekonomik vaziyetine 
dönmüş olmalıdır. lngiltere; ltalya
nın Habeş yaylalarıdna, Kap-Ka 
hire yolunun ve Nil menbalarının 

az ötesinde yerleşmesine kendini alış
tırmalıdır . 

Unutmamalı ki , 1830 da lngil
tere, F ransanın gidip Cezayire yer
leşmesine müsaade edemiyeceğini 
iddia ediyordu. Bu protestoya kulak 
asmamak ve tutulan yolda yürümek 
kafi geldi. Bu mesele karşısında da, 
İngiltere, uzun zaman, F ransanın bu 
muvaffakiyetten feragat edeceğini 
umdu fakat nihayet , F ransanın şi
mali Afrikada yerleşmesi fikrine a
lıştı gitti ~ İtalya için de vaziyet ayni 
olacaktır . 

Şüphesiz, daha iki üç ay evveli
sine kadar, Afrıka sulhu böyle bo
zulmıyabilirdi . Fakat oldu . Şimdi 
bu sulh , ltalyanın tam muvaffaki
yetile tekrar yerine gelmiş olacak . 
Her neyse , mesele sulhun mevcut 
olmasındadır . 

------·------
Liselerin 

Kampları leyli ve 
parasız olacak 

Diger senelerde lise talebelerin
den askeri kamp ücreti olarak bir 
mikdar para alınıyordu . Bu sene 
kampları leyli ve parasız olarak ya
pılacaktır. 

Yemek listelerinin ne şekilde 
yapılacağı ve gündelik hesaplar şim
diden tesbit edilmektedir. 

Kamplar 15 gün devam ede
cektir. 

Tekaütler 
---

Devlet nlÜesseselerinde 
çalışabilecekler 

On Nisan 936 tarihinden itiba· 
ren mer.iyet mevkiine giren 2936 
sayılı kanunun neşrinden evvel, ah
lak noktalarından hükmen veya ni
zamnamesi mucibince sicillen teka
üd edilmiş olup da devlet, hususi 
idare ve belediyelerde vazife almış 
bulunanların işlerine devam edecek
leri Maliye Vekaletinden bildirilmiş
tir . 

Bir adamı 

Ekmek bıçağile ağır su
rette yaraladılar 

Dün, Adanalı Ömer oğlu Ab
diirrazzak ve Hüseyin oğlu Mustafa 
ile Nuh, Mehmet oğlu Nuri adında 
üç kişi arasında bir alacak yüzünden 
bir kavğa çıkmış, nihayt"t Mustafa 
ve Abdürrazzak Nuriyi döğmekle de 
kanmayarak ellerine geçirdikleri ek
mek bıçağile ağır surette yaralamış
lardır. 

Nuri hastaneye kaldırılmış suç.Iu 
lar da yakalanarak haklarında kanu
ni takilıat yapılmıştır. 

Tayinler 

Açık bulunan Seyhan birinci sı
nıf orman mühendisliğine, Konya 
ikinci sınıf orman mühendisi Arif 
terfian tayin edilmiştir. 

Ziya Paşa ihtifali 
Büyük Şairin ölümünün 56 ıncı yılı 

layık bir merasimle anılarak 
mezarına çelenkler konuldu 

--·--
56 Yıl önce Adanamızda ölen 

büyük şair Ziya paşa için ötey gün 
büyük bir ihtifal yapılmıştır. 

Tören programım hazırlıyan halke
vimiz muhterem ölüye karşı gösteril
mesi lazım gelen alakayı gös -
termiş, gençliğe bu büyük şairi 

andırmağa, takdise ön ayak olmuştur. 
Sabah saat 9 da Halkevinde top

lanan talebeler, halkevliler, partililer, 
öğretmenler ve halk kütlesi 9, 10 da 
evden hareketle, şairin Ulucami av-

Kazanç vergisi 

Kanununa eklenen maddeler 

Kazanç yergisi kanununa eklenen 
2957 numrolu kanunun müzeyyel 
maddesini, fayda! gördüğümüzden 
aynen alıyoruz: 

"Türkiyede yerleşmiş olmıyan ec
nebi müesseselerle hükümet arasında 
2305 sayılı kazanç vergisi kanunu 
nun meriyeti tarihinden evvel yapıl
mış mukaveleler mücebince ifa 
olunan taahhüd bedellerinden kazanç 
vergisi kesilmez •. 

Vazifesine nihayet verildi 

Karaisalı kazası dördüncü kol 
11 inci mıntıka• orman muhafaza 
memuru Bekir Sıtkının vazifesine ni
hayet verilmiştir . 

Düğünde 

Adam öldürenlerin 
muhakemesi 

Şeyh Mustafa mahallesinde kun
duracı Sadetdinin düğününde De

veci llyası öldürmekten suçlu ve 
mevkuf kunduracı Arap lsa ile 

kavgaya iştirak eden 11 arkadaşı 
hakkındaki duruşmaya dün ağır ce
za hak yerinde başlanmıştır . 

Suçluların hüviyetleri tesbit edil
miş, şahit Riza ile Mehmed ve !sa

nın müdafaa şahidi Ömer dinlenmiş 
ve diğer şahitlerin dinlenmesi için 
de muhakeme bu güne bırakılmış
tır . 

Bir kadını 

İyiyce döğüp üç dişini 
kırdılar 

Cumhuriyet mahallesinde otu
ran Mahmud karısı Ayşe, Ali oğlu 
Yusuf ile Mustafa kızı Meryem ara-

sında bir kavga çıkmış, sonunda, Ayşe 
ile Yusuf Meryemi altı günde iyi o

lacak şekilde ağır surette döğmüş 
fer ve kadının yumruk darbelerile 
üç dişini kırmışlardır . 

Ayşe ve Yusuf hakkında kanuni 
takibat yapılmaktadır . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y ağcamü civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

]usunda bulunan mezanna varmışlar
dır. 

Mektepliler ve Halkevi namına 
olmak üzere büyük şairin mezarına 
çelenkler konulmuş ve öğretmen A· 
rif Nihat Asya tarafından güzel bir 
hitabe ile koca şair takdis edilmiş 
ve anılmıştır. 

Gençlerimizin yaptığı bu tören 
yarım saattan fazla sürmüş, bunu 
mütaakip ve oradan sessizce mezar
dan ayrılmıştır. 

1 Kuluncunu oğarken 
Hastanın parasını çaldı 

Ziraatle uğraşan Kıbtilerden İs
mail kızı Sanem adında bir kadıu 
dün amelelerden Ayşenin evine 
gitmiş ve hasta kadının kulun
cunu oğarken fırsattan istifade ede
rek 450 kuruşunu çalmıştır. 

Ayşenin zabıtaya vaki şikayeti 
üzerine Sanem hakkında kanuni taki
bata başlanmıştır. 

Türk milletinin bah
tında büyük bir gün 

- Birinci sahifeden artan -

Memlekette Rumlar , Ermeniler, 
Kürtler kendi emellerini tahakkuk 
ettirmek için bir çok teşekküller 
meydana getirerek faaliyette bulu
nuyorlar .. 

Türkler arasında bir kaynaşma, 
bir araya gelme hareketleri görülme
yor . Hatta , vatana ihanet edecek 
derecede kendi benliğini unutan 
Türk adlı idraksizler de yok değil . 
Düşman saflarında yer alanlar , 
düşman himayesini isteyenler ve bu
nun için çalışanlar ve neşriyatta 

bulunanlar da görülmüyor değil !. 
işte , fikirlerin karıştığı , düşü

nüşlerin bulandığı , kararsızlığın 
arttığı , ümitsizliğin çöktüğü, kurtu
luş emellerinin yok olduğu bi~anda 
Samsuna ayak basan Atatürk , bü
tün bu saydıklarımın dışında kalan 
tek bir kuvvet halinde belirdi . 

Yok olan Türkü yeniden hayat 
ışıklariyle bezenmiş bir istiklale gö
türmenin vereceği hazzı içinde bütün 
hararetiyle duyan , sezen bir kahra
mandı. 

Türk milletinin öz benliğini yok- 1 

lamış , ondaki tükenmez kudreti 
sezmiş ve ona kendi varlığını ver
menin sıra'ı geldiğine kanaat getir 
mişti. O, bütün dünya düşmanlığının, 
bir araya gelse yine Türk varlığıyle 
çarpışamıyacağını ve en sonunda çe· 
kileceğini anlamıştı . 

Türk milletine ya ölüm , ya is 
tiklal parolasını v~rdi . Bu parola. 
dağılan perişan düşünceleri birleş
tirdi , yepyeni bir kuvvet , yepyeni 
bir alem yarattı . 

işte , bu parolaya koşanlar , is
tiklal aşkiyle , başkalarına köle ol
mamak azmiyle ortaya atılan Türk 
milleti idi . 

19 Mayısın Türk gençliği ıçın 
bayram olarak kabul edilmesi istik 
lal ve Cumhuriyeti koruma aşkının , 

19 Mayıs 1936 

İspanyada arazi tevzi' 

Econömist Mecmuasından : 

ispanyadaki muhabirimizin bil 
diğine göre Azana hükumet 
maksat ve lüzumunu ilan etmed 
kizliden gizliye polis kontrolunu i 
vetlendirmiş ve bunun neticesi ol 
rak şimdiki halde kundakçılık 
haydutluk faslı kapanmıştır : Aı 
zamanda ziraatle meşgul olan kÖ 
lüyü , içinde bulunduğu sefaleti 
kurtarmak için cidden cesurane 
şebbüslere tevessül edilmektedir 

Bilhassa Lerrouks C. E. D. 
rejiminin yaptığı lüzumsuz işlerin 1 

eksik bıraktığı lüzumlu işlerin giiı>l-e 
hından mutazarrır olan köylünhş 
yaşadığı EXtramadura havalisin 
resmi ziraat reformu merkez ens:ki 
sünün nezareti altında süratle tat~ 
edilmektedir. Gazeteler her l!".~v .. tarlasız ve topraksız kalmış ol 
yüzlerce hatta binlerce Yuntero'n 
yerleştirildiğini bildiriyorlar . yJuh 
tero çift sürmek için bir veya .~t 
katırı olan , fakat maişetini te un 
için bulunduğu mıntakadaki arallıii 
sahibinin kendisine iş vermesini Jıi 
!emek zaruretinde olan işçidir . C•ı g 
ceres eyaletindeki baş mühendiılYe 
bildirildiğine göre bu havali n 
21,492 işçinin yerleştirilmesiyle ıto 
formun birinci safhası ikmal edilııt 
tir . ~azı 

Badajoz eyaletinde köylüye tof a 
rak temin etmek işi kafi derecJııu 
sür'atle ilerlemektedir. ;a · 

Bir kısım işçiler araziyi alar er 
müşterek çiftlikler tesis ediyorlar 
yahut hizmete amade teknisiyenk 
mahalli ticaret merkezleri taraf 
dan gösterilen yardımlar vasıtasi) e 

köylüye tevzi ediyorlar . tııu 
Mahalli makamat kuvvetli il' 

lunduğu yerlerde, bu gibi arazi sırın 
külasyoncularını işe el sürmek! 
menediyorlar. 

Badajoz Valisi Madrit ensti an 
sünden alarak neşretıiği bir telgr 
ta hususi mülkten olan araziyi r 
mi selahiyet haricinde işgal ed 
!erin reform teşkilatının tayin et 
iskan haklarından mahrum kalacağ 
ilan etmiştir. A 

Fakat birçok yerlerde bu iş ıs 
atle ilerliyor, ani işgal emrivakii ~ 1-tas 
bul edilerek bilahare nizami şekli · Ztir 
konuyor. 

Bu hareket, kökleşmiş içtin kiri 
şeraite alışkın olan lngilizleri ha &el 
rette bırakacak bir şekil ise de hali 
panya için pek tabii bir hareketi Uğr 

Bu işte bolşevizm veyahut h 
ka şiddet göstermek yoktur. liği 

_____ __. llıas 

• Ya 

Yiyecek ve müdaf b:P 
Times gazetesi " yiyecek ve ~ b 

dafaa " başlıklı yazıuında harp tın 
ıd . k .. eııı man arın a yıyece temını mese d 

sinin son günlerde avam kamarası ır 
da oldukça endişe doğuran bir n a 
zu olduğunu bildirdikten sonra 
muıııi harpte yiyecek kıtlığının 1 ~ığ 
giltereyi az kalsın mağlubiyeti d 
bule sevkedeceğini hatırlatıyor ~ed 
her türlü müdafaa akislerinin ka 1ka 
tılmasına doğru yürüyen bu günl• tutt 
de asıl halledilmesi lazım gelen ıı 

selenin yiyecek tedariki mesel tıı b 
olduğunu kaydediyor. Bu gazeteı1 insa 
bildirdiğine göre bugün lngilter~ 
bir buçuk milyon ton buğday isti &Uz 
edebilecek depo vardır. Bu mikl sah 
ise İngiltere halkının takriban 
buçuk aylık ihtiyacına kafidir. ı-l ve 

- Sonu üçünü sahifede - J<:i~ş 

E ~ 

sevgi ve saygısının daima yaşat ~ta 
ınasının yerinde ve faydalı bir h3 an 
ket olacağı keyfiyetidir . 

Türk gençliğinde bu cevheri Q<ııı 
ren Atatürk , Türk istiklal ve Cu f 1ııa 
huriyetini -yukarıda saydığını ve 
!ar dahilinde bile olsa - korufll llıiy 
vazifesini Türk milletinin yarınki ' 1 •dı 
buğünkü gençliğine emanet edi)' han;· 

Ömer Kemel AO bur 
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Başla!!ğıç: ı 
Koyu istibdadı yıkmağa, Hürriyet 

e adalet prensiplerini yaratmağa uğ· 
işanlann biri de şair Ziya paşa .idi .. 

Hatta ozamanki Türk yurdunda-
. havanın karanlığından bunalarak 

., Yasıru bile terkedip Parise gitmiş-

Şarkı edebiyatını, ictimaiyatını ve 1 

hunu emen büyük şair - bir müd. 
.~t SOnra - garbın da derin kültü-

ü İçmiş ve memleketine özlü bir 
Ütefekkir olarak dönmüştü. 
Sarayın yakınında bulundurulma· 

i~rek ~ultan ve gerekse onun ma
etı tarafından arzu enilmediğinden 
adoluya gönderildi. (Kıbns)a, en 
ada (Adana) ya tayin edildi. 

nın bihakkın yaşatılmasını istedi .. 
Bir kanal projesine teşebbüs etti . 
Fakat bu emeline kavuşmadan öl
dü. ( Ve hala da Adana böyle bir 
hayata kavuşamadı ... ) 

Yağmur duasına çıkanla.n-S~y
han nehrini göstererek - ınce bır 
şair zekisiyle ve nüktesiyle takbih 

etti .. 
55 Yıl evvelki Anadoluyu dü-

şünürseniz paşanın tiyatroyu ve garp 

lisanını yaşatmak hususundaki ye~· 
liğinin kaldınlır bir hareket olabı
leccğini takdir edersiniz .. 

O Paristen dönünce bilgisi, gör 

güsü artan mütef~k~ir sıfatiyl~ ?ir 
şeyler yaratmak ıstıyor, fakat ıçın· 
deki alevlerin pek azı kıvılcım ha
linde mutaassıplann kafalannı sün
külüyordu. Asıl değerli alevleri, has
talıkla boğuştuğu gecelerin karanlı
ğında sönüp gidiyordu .. 

Türksözü Sahife : 3 

Fransa 

33 - 34 sınıflarının terhisi
ne karar verdi 

Ankara: 18 (A. A.) - Fransa 
hükumeti hilen silah altında bulu
nan 1933 • 34 sınıflarının terhisine 
karar vermiştir. 

Blumün sözleri 
Paris : 18 ( Radyo) - Blum 

Populer gazetesinde diyor ki : 
Hiç bir zaman bazı yurtdaşlara 

reva görülmüş olan muamelelere 
mukabele etmek niyetile veya· 
hut bir inkilap propagandası yap
alım diye Fransayı meşgul etmi
yeceğiz. 

İngiliz kabinesi 

Edeni dinledi 
Londra : 18 (Radyo) - İngilte

re kabinesi bu gün toplanup Edenin 
Cenevredeki temaslan hakkında ver
diği izahatı dinlemiştir. 

Eden, bu izahtı sırasında zecri 
tedbirlerden de bahsetmiştir. 

Almanyanın ne ka
dar zırhlısı var? 

Berlin : 18 (Radyo) - Resmi 
gazete, Almanyanın harp filosu cüzii
tamlannm 1 Nisan 936 tarihine ait 
bir liste neşretmiştir. 

Bu listeye göre tamamile ikmal 
edilmiş 3 zırhlı vardır. Döviçland, a
miral Hof, amiral Grafseyn .. 

Bunlardan başka iki zırhlı da in· 
şaat tezgahlanndadır . 
Bunlarda Eldat ile Aelinidir. Aynca 
üç tane de yapılacaktır. 

İngiliz kabinesi 

Dün sabah bir toplantı 
yaptı 

Asri sinemada 
----~~~~------·-----------------------16 Mayıs cumartesi akşamından itibaren 

iki film birden 

1 
Sevimli ve ateşin yıldız Anni Ondranın 

en çok muvaffak olduğu 

( Alayın Kızı ) 
Filminde : Sizleri neşe ve zevk içerisinde bırakacak bütün kederlerinizi 

unutturacaktır 

2 
Umumi arzu ve istek üzerine 

( Vahşiler hücum ediyor !. ) 
Fevkalade meraklı ve son derece heyecanlı sergüzeşt filmi 

Pek yakında : 
Dl• kkt .. Yaz tarifesi fiatlar

da mühim tenzilat 

Günahkar 
Balkon 

25 
6868 

kız !. .. 
Dühuliye 

15 

Londra : 18 (Radyo) - lngiltere 1 1 
kabinesi bu sabah fevkalade bir ıop- TAN Sinemasında 
lanb yapmış ve Eden siyasi durum ı _ 
ha~~a~~~ ~rm~& ------~----dB-u•a•k•ş•a·m-----~------

Londra: 18 (Radyo) - - Baldvin 
mecburi askerlik hakkındaki teklif
ler müzakeresinin şimdilik yersiz ol· 
duğunu söylemektedir. 

Avusturyanm nefis manzaraları arasında geçen ve Viyananın musikisile 
süslenmiş gençlik ve hareket dolu bir film, San Odanın esran filminin 

unutulmaz yaratıcısı 

Şair Ziyaya dair bir çok yazılar 
azılmış ve kitaplar çıkartılmıştır. 
akat bunlar ne de olsa paşanın u 
U?1i ve resmi hayatile edebiyat. 
ki mevkiini tayinden ibaret eser
rdir. 

Paşa hastalığa karşı mütaham

mil görünüyordu ki son iki yılki öm· --------------------·------ ( Ronand Toutain ) 
Fakat müdhiş bir hastalığın mu

lat olduğu hayatının son günleri, 
dana vilayetindeki ölmez eserleri 

c her an yaşayan hatıralan çoğu
Uzun meçhulüdür. 

Yıllann unutucu ve nankör varlı
~na bunıann teslim edilmesine han

iônül razı olur? 

l§te biz burada 56 yıl evvel A
valiliğini, muhit te yarattığı ve 

aratmak istediği maddi, manevi e
rleri anlatmağa çalışacağız. 

• • 
* 

Ziya paşa ciğerlerinin yarasile 
danaya geldiği zaman kendisini 
srnen edebiyattan uzaklaştırmıştı. 

. zr stalıkla geçen günlerinin verdiği 
•rabı yenmekle uğraşıyordu. 

. Denilebilir ki derin ve felsefi fi
trlefini mısralaştırmakta hiç bir en
ci. ~arumayan bu büyük şair, Adana 
~ılıği, sırasında hemen hemen şiirle 
Rraşmadı. 

li· .. F~t hastalığiyle boğuşan ben
gi Ylne de güzel sanatların yaratıl 

'r' •na amil olmaktan geri kalmadı .. 
llmadı; fakat söyledi .. anlattı .. 1 

b ilptı .. belki pek az söyledi: fakat ı 
IJ azın içinde çoğu anlatabildi! 

Y anm asır evvelki devrin taassu-1 
~ bir zincir gibi boynuna geçiren 

s ernıyetin küflü pencerelerini nurlan
a 

1tınakta şair Ziya hakikaten bir Zi· 
a oldu ı 

lçind~ki yenilik ve sanat aşkını 1 

Çığa VUtmak ve tatbik etmek için 
danayı müsait buldu. Ve bir çok 

r .~~ıkodulara ve hücumlara, saraya 
a lq 1 l tı.ı Yet ere rağmen yılmadı, 
n tluğu yoldan dönmedi .. j 
l tı Zaten onun yaratılışı da yaptığı 

t i 
1 bırakmaz ve söylediğini yapar bir 
llsan meziyeti taşıyordu. 

r 
.. Sırası gelince anlatılacağı gibi 

hn
Zel sanatlardan tiyatroyu Adana 

esine o getirdi. 

., Garbi ve medeniyeti yalıuz dili 
: dini başka olduğu için ebedi bir 
. şınan addeden o günün zihniyetine 

J:' darba indirdi. Ve her memurun 
k ransızca öğrenmesi için hükümet 
aııağında bir dersane açtırdı .. 

'Ucsuz, bucaksız Adana Ovasın· 
il ( Seyhan ) nehrinin sessiz akı
" 'la o susmadı .. Yağmursuzluktan 
~ kUraklıktan ekdiklerini bile biçe· 
~Yen çihçinin göz yaşına o da ağ
~ Fenni kanallar açtırarak Sey· 
~ n ( Çukurova ) yı sulamasını ve 

•ya verilen ( Altun ova) vasfı-

rünü sırf bu anud tahammülüne ve· 

renler çoktur .. 

içinde bir çok şeyler kaynayan 
fakat hastalığı ve muhiti dolayısiy
le pek az iş yaptığından öfkelenen 
Şair son günlerde bu içtimai arzu· 
lannın ikmalini göremediği için si
nirlendi.. Hatta o kadar ki hükumet 
konağındaki odasına girebilenler, 
büyük bir korkuyla bu işe teşebbüs 
ederlerdi . 

Şairi baatabğı belki o 1'adar üz
medi. Fakat yaratmak istediği ye
niliklerin pek azını yapmağa muva
f ak olduğu için içinden yaralandı .. 

O, memleketin dertlerini derin göz· 
leriyle incelemiş ve bu yaralan sar
mağı içten istemişti.. Son aylarda 

bilgisini böyle işlere hasretmişken 
ömrü bunlan başarmağa kafi gel
medi. Ecel onun en hassas yerine 

pençesini attı .. 
Nihayet bir gün -yeni adımlar 

attırdığı Adananın ılık havası içeri-

Yiyecek ve müdafaa! 
- Jkinci sahifeden artan•-

Dörtyol icra memurlu
ğundan: 

Alacaklı : Dörtyolda Abdurrah-
man oğlu Osman Uğur 

buki böyle geniş depolar bulunma- Borçlu : Dörtyolda Pargalı Hü-
sına rağmen halen lngilterede seyin oğlu Bekir. 
214000 tondan fazla buğday bu- Borç miktan Lira kuruş 
lunmaz. Bu ise lngiltereniıt ancak 7 8 43 
on günlük buğday ihtiyacıdır. Diğer No : 14 _ 12 I 
tarahan Kanada'da milyonlarda ton Tarihi : 932 
miktarında fazla buğday depolan Mahallesi : Çökmerzimen 1 
doldurmaktan boşka bir işe yaramı- Cinsi: Hane 

yor · Hududu : Şarkan Ali hanesi gar- 1 

Bunlann lngiJtereye nakli Kana- ben Hidayet hanesi şimalen Zeynel I 
da'da fiyatlan yükseltmek suretile bahçesi cenuben tarik. 
çiftçiye büyük bir yardım olduğu Mutasarnfı : Pirevize muhacirle-
gibi, boş duran İngiliz gemilerine ve rinden Hüseyin oğlu Bekir ve zev· 
İngiliz amelesine de bir kaç para ka- cesi Mavriye. 
zandırmış olur, ve bu iş için sarfe- . Dört odalı olup üç odası yapılmış ı1 dilecek para da zannedildiği kadar bır odası yapılmamış olan bir bap 
bir şey olmıyacakbr. Buğday için ol- hanenin tamamına takdir edilen kıy-
duğu gibi diğer yiyecek maddeler meti : Lira Kuruş 
için de vaziyet aynıdır. Yiyeceğini di- 300 00 
şandan temin etmek mecburiyetinde 
olan İngiltere gibi bir memleketin 
müdafaa programında bu husus en 
ileri safta gelmelidir. 

Yalnız üçyüz liradır 

tarafından emsalsiz bir surette temsil edilen nefis bir eser 

Viyana aşkları 
iki saat tam bir sinema ziyafeti 

Pek yakında : 

Aleksandre Dumas'nın en meşhur romanı güzelli
ğine asla erişilmiyecck bir sinema eseri 

( Madam Dübari ) 
6877 

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

Alsaray sinemasında 
Yine iki 

Bu akşam 

güzel filmle bir proğram 

sinde binlerçe kişi onu Ulucami me· 
zarhğına göz yaşlariyle kömdüler .. 
Bu göz yaşlan yalnız Türk edebiyatı· 
nın büyük üstadına, değerli bir ah· ------• -----
lak ve terbiye hocasının kaybine 

degil, ayni zamanda yenilik .~yr~~ı
nı çeken bir başın yokluğu ıçm do· 

Osman Uğura bakiye yetmiş se
kiz lira kırk üç kuruş vermeğe borç- 1 
lu Hüseyin oğlu Bekirin kaydi yu
karıya yazılan ve kendi hissesi ala
caklıya birinci derecede ipotek bu
lunan müşterek dört odalı ve temamı 
üç yüz lira takdir kıymetli tahtani 
evin Bekire ait hissesi 11 ~-5-936 
tarihinden itibaren bir ay müddetle 1 
açık artırmaya ç.ıkanldı. 11- 6 - ' 
936 perşembe günü saat 14 de 
Dörtyolda istiklal eczanesi karşısında : 
satılacaktır. Tayin edilen zamanda ı 
artırma bedeli gayri menkulün mu-

1 

(Kibar hırsız) 
Mümessililleri: 

külüyordu . 

Büyük Şair öleli buğün 56 yıl~
luyor. O gündenberi habralannın bır 
çoğu hala yaşayan bu şairin Adana 

valiliğini toplu bir yazı haline 5?k
mağı sonsuz bir zevk olarak benım· 
sedik. Bu aciz sabrlar ayni zaman

da o feylesof şairin ince .ruhunu .. ya- 1 
dedebilirse duyulacak kıvanç cur· 

etimizin çok üstünde olacaktır .. 

Şairin Adana Valiliğine 
tayin haberi 

( Seyhan ) nehrinin kenan?daki 
gazinoda Adananın büyüklen ak

şam kahvelerini içiyorlardı ! 
Buraya her ikindi vakti toplanır

lar, günün havadisleri konuşulurdu .. 
işte yine böyle bir akşam üzeri 

gelen postadan Şair Ziya Paşanın 
Adana Valiliğine tayini haberi çık-
tı . 

Nargile meraklılan büyük Şairi 
kendi aralarında göreceklerinden 
doğan sevinçlerini saklamıyarak sa· 
ğa sola kahve ve narkile ismarla
mağa başladılar . 

- Sonu var -

Adana Halkevi Başkan
lığından : 

Mayısın 21 inci günü saat (21) 
de Asri Sinemada evimizin gösterit 
kolu tarafından ( Yabancı ) Piyesi 
oynanacaktır . Bu temsilin parasız 
giriş kağıdı, ( talebe ve 16 yaşından 
aşağı olan çocuklardan başkasına ) 
hergün saat 15 den 18 e kadar Hal 
kevinde verilecektir.6880 19- 21 

Yitik resmi senet 
104 Numara ile Seyhan vilayeti 

malsandığından almakta olduğum 
takaüt maaşıma ait resmi senedi 
uyi ettiğimden yenisini çıkaraca. 
ğımı ve zayi olan senedin hükmü ol· 
madığıru ilin ederim. 

c. 
Adana Ticaret Odasında 

mütekait mirliva 
HiLMi OZANSOY 

Satılık tarla 
Tuzlanın Nal kulak köyünde 300 

dönüm tarlanın kırk sekiz hissede 
on hissesi acele sahhktır. Almak is. 
tiyenler bana gelsinler. 

Adana lcadiye mahallesinde 
18 numaralı evde 

6876 
KERiM 

19-21-23 

hammin kıymetinin yüzde yetmiş be
şini bulmadığı takdirde en son artır· 
manın taahhüdü baki kalmak üzere 
artırmanın on beş gün daha temdit 
edilmiş olacağından on beşinci günü 
ayni saatta gayri menkul en çok 
artırana ihale edilecektir. ipotek sa
hibi alacaklılarla diğer alacaklıların 
gayri menkul üzerindeki haklanru 
hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialannı evrakı müsbitelerile yirmi 

Miryam Hopkins kayı Francys 

2 
Bütün müşterilerimizin isteği üzerine 

( Kara Yılan ) 
Harikalar, heyecanlar, dehşetler filmine devam edilecek. tenzilatlı matine. 

Çarşamba 2,30 da iki film birden 

Gelecek proğram : 

Gençlik aşkı 
6879 

gün içinde icra dairesine bildirme- --------------------------
leri lizınıdır. Aksi halde haldan ta
pu sicillerile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç ka
lacaklardır. Satış peşin para1ile yap~
lacaktır. Ahcılann yokarda gösteri
len gün ve saatta satış yerinde hazır 
bulunmalan ilin olunur. 6878 -
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

ilaçlarınızı, Naftalin ( Güve otu ) 
1 

Parfümeri tuvalet ihtiyaçlarınızı 
ve 

SeyhanEczane;inden 
alınız 

Bir kere tecrübeden sonra her huamtaki azami menfaatinizi 

1 
anhyacağııuza şüphe yoktur 1 

Celal Ba u -=----------·------,.._ __________________ ...... ~,~:ı~-...2~---



Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

Kilo Fıya ıı 

Cl NSl En az En ço~ 
Satıl an Mikdar 

/(. s. K. s. KUo 
_ Kapımalı pamuk -· 
_ Piyasa parlağı 

" 33,50 35 
Pizasa temizi 

" 31 
iane 1 
iane 2 33 

_ Ekspres 
1 Klevlant 

1 

YAP AC l 
-Beyaz 

1 
60 162,50-

1 Siyah 

Ç I G l T 
- Ekspres 

1 1 
iane 3 

- Yerli d Yemlik • -·-"-/ 
1 .~ " " Tohumluk ., • 

HUBUB AT 
~ğdat_ Kıbrıs 1 5 

" Yerli 4,55 

" men tane 4,82,5 
Arpa 2,82,5 
Fasulya 

-Yulaf 
- Delice 

Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Si sam 16,50 1 

UN 
~ ,_~ört yıldız Salih 800 

1 ·- - uç )) » -725 ..o- -
.~ Düz kırma » - --" Simit » -= ı: o- _::::Dört yıld ız cumhuriyet--- 750 :-:: r; 

-" > üç » » 6i5 ___ 
::ı 

F:! <> - Düz kırma » 

1 • Alta » 

Liverpol Telgraflun Kambiyo ve para 
18 I 5 / 1936 İş bankasından alınmıştır. 

.\unıını 1-'l!" f: -

1-~-
Liret Hazır 58 

1 
10 1 

Mayıs vadeli 23 Rayşm~ 1 97 

Temmuz vadeli - 6- 08 Frank « Fransı z » 

- Sterlin « ingiliz » 624 Hit hazır 5 100 -Dolar « Amerika » - 124-
11- 62 Nevyork Frank « İsviçre » 2-

6748 19 

SOCONY - VACUM 

Gaz 
Müstahsilatı 

: Develi 
: Kanadlı atlı Benzin 

Mazot : Socony - Vacum 
Makine yağı: Ejderli 

Gargoil - Mobiloil 

50 
-92 
-

Tenekeli ve dökme markalarımızı tavsiye ederiz 
Mükemmel ambalaj, fevkalade evsaf, iyi servis teşkilatımızla her za-

man hizmetinize amadeyiz . 6457 

Merkez kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
-------·-- 2-6- 7-11-13-15-19- 21-23-26 

Türksözü 19 Mayıs 1936""" 

Seyhan Vilayeti daimi 
encümeninden : 

Seyhan Defterdarlığından • 

1- İlk mekteplere lüzumlu bir 
tane Filips markalı sinema makinesi 
ile bir tane Kodak markalı dar filim 
makinesi, yine bir tane Zais ikon 
markalı filim çekme makinesi satın 
alınacaktır . 

Kapı No. Mevkii 
47 Keçeciler C.Yeni otel civarı 
17 • • " 24 - 25 Babıtarsus yeni otel karşı

sında 

2- Satın alınacak bu makineler 
Adanada teslim edilecektir. 

3- Bütün masraflar satana ait. 
tir . 

4- Satın alma işi 936 senesi 
Mayısının 29 uncu cuma günü saat 
11 de Vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır . 

5- istekliler , şartnameyi gör
mek üzere her gün maarif müdürlü
ğüne ve yukarıda yazılı satınalma 
gün ve saatında da 0/ 0 7,5 pey pa 
ralarını yatırdıklarını gösterir mak
buzlarla birlikte vilayet daimi encü
menine gelmeleri ilan olunur. 6862 

14-19-23-28 

Seyhan Cumhuriyet müd
dei umumiliğinden : 

1- Adana Cezaevinde bulunan 
mahküm ve mevkuflar için düz kır-

9 

10 
24 

1 
61 
63 
20 
18 
24 
29 

186 
11 
13 
59 
55 
50 
57 
63 

76 
27-85 

8 

ma buğday unundan verilecek bir 6 
senelik ekmek miktarı (200000) iki 2-11 
yüz bin kilodur . ı 53 

2- Bu İşe ait yapılmış olan şart- 37 
name parasız olarak cezaevi direk- / 120 
törlüğünden verilecektir. 1 118 

3- İşbu eksiltme 13- 5- 936 53 

Babıtarsus Edirne hanı ya
nında 

Kemeraltı camii C. 
Abidin paşa caddesi 

" " 
Karasoku Seyyar şube altında 

" " " " 
" " " " 
• " " " 
" " " " 
Kömür pazarı civan 

Kapalı çarşı civan 
Zifirciler çarşısı 

" " 
Köşkerler içerisi 

" 
" 

" 

Pekmez pazarı 
Un pazarı 

• 

• 
" Sipahi pazarı 

" " 
Y ağcamii civarı 

" 
Taşçıkan sokağı 

Siptilli tarihinden itibaren 15 gün müddetle 1~ 
ve kapalı zarf usulile münakasaya 

Müze civarı eski mahfe[ altında 

çıkarılmış olup 29-5-936 cuma 
14 

Cumhuriyet oteli C. 
lcadiye mahallesi 

4 Karşıyaka 

Müstecirinin ismi 
Boştur 

Yasin 
Kahveci Şükrü 

Muzaffer 

Sureti istimali 
Eskici dükkanı 

Bisikletçi dükkanı 

Kahvehane 

Kokucu ( ıtriyat ) 

Kunduracı dede 
Cumhuriyet Fb. satış şubesi 
Saraç Ali 

Eskici 
Un satış şubesi 

Saraç dükkanı 
Kantarcı Hüsnü 
Boştur 

Seyyar satıcı Mustafa 
Dökmeci Şahin 
Silahçı Ahmet işgalinde 
Hulüsi 
Mehmet Ali 
boştur 

" 
Köşker Ziya 
Antakyalı Şükrü 
Hasan oğlu Ahmet 
boştur 
Veli oğlu Bekir, Ahmet 
oğlu Mehmet 
Çaycı Rahim 
Pastacı Şeref 

Arap Sait oğlu Ganinin 
işgalindu 
boştur 

berber Selim 
boştur 

Zaman oğlu Ahmet 
Edip 
Mehmet Ali 

Demirci " 
dükkan 
dükkan 
dükkan 
garaı 

Sandalyacı dükkanı 
Manifaturacı " 

boştur 

" 
köşker dükkanı 

" 
" 

boştur 

" 

Kahveci dükkanı 
Sebzeci dükkanı 

Hane olarak 

Mağaza 
berber dükkanı 

boştur 
kahveci dükkanı 

dokumacı dükkanı 
Mobilyacı 
dükkan Antakyalı Mehmet 

Abdulgaffur 
boştur 
Muhiddin Kandı 
Kalak oğlu lsmail 
Ahmet oğlu Bekir 

sebze komisyoncusu mağazası 
Mağaza -Ardiye 

tuhafiyeci 
Mağaza 
Ciyerci 

Senelik mu· 
hammen ican 

25 00 
50 00 
35 00 

25 00 
100 00 

20 00 
25 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 

150 00 
10 00 
10 00 
50 00 
40 00 
50 00 
25 00 
50 00 

20 00 
15 00 
50 00 

25 00 
20 00 
10 00 
10 00 
80 00 

210 00 

he 

le 
Şı 

le 

\le 
Se 

a 
Yo 

de 
ta 

il 

35 00 ' z 
75 00 lıı a 

100 00 tı ın 

60 00 
125 00 
15 00 

6 ını 

günü saat( 15) te Cumhuriyet Müd
dei Umumiliği makamında teşekkül 
edecek komisyon tarafından ihale 
edilecektir . 

4 -· Şartnamedeki tarifat daire
sinde (1050) lira teminatı muvakkata 

Yukarıda mevki ve cinslerile muhammen bedelleri yazılı 36 parça dükkan ve mağazaların birer senelik tıı a 
icarları ilan tarihinden itibaren 18 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Taliplerin °/0 7,5 teminat akça
larile birlikte ihalenin yapılacağı 26-5-936 tarihinde Salı günü saat 15 de defterdarlığa müracaatları iliin ~n 

alınacaktır . 
5- Kapalı zarf usulile yapılacak 

eksiltme teklif mektuplan 29-5 
936 perşembe günü saat (14) de ka
dar Cumhuriyet Müddei Umumiliği 
makamına verilmiş olacaktır.6848 

13-16-19-22 

Adana İnhisarlar baş mü-
1 

dürlüğünden : 
1- G. Antep İnhisarlar baş mü

dürlüğü ile müskirat fabrikasına ve 
baş müdürlüğün mülhakatı olan Ki
lis, Besni, Maraş, Pazarcık , Nizip , 
Birecik, Suruç, Urfa, idarelerine ve 
Narlı ve Akçakoyunlu mahallerine 
gelecek ve buralardan muhtelif ma
hallere gidecek mamul ve yaprak 
tütün, müskirat, tuz, ispirto ve so
malarla kuru üzüm , boş tütün ve 
içki sandıkları, sandık tahtaları,boş 
şişe , boş bidon ve boş çuvallar ve 
diğer bilumum eşya ve malzemenin 
1 Haziran 936 dan 31 Mayıs 937 
tarihine kadar icra edilecek nakli
yatı 5-5- 936 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle iki kısma ayrıla
rak eksiltmeye konulmuştur . 

2- Eksiltme kapalı zarf usulile 
yapılacaktır . 

3 - ihale 25 - 5- 936 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 16 da 
G. Antep inhisarlar baş müdürlü
ğünde toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

4 - Talipler bu ilanın yapıldığı 
inhisarlar idaresine müracaatla şart-
nameleri alabilirler. 

5- Birinci kısım nakliyatın mu
hammen nakliyesi (13500) lira ikin· 
ci kısmın muhammen nakliyesi(7500) 
liradır. istekliler her iki kısım için 
ayn ayrı zarf vereceklerinden bi
rinci kısım için ( 1015 ) lira , ikinci 
kısım için (57 5) lira muvakkat temi
nat akçası yatırılacaktır. 

6- istekliler eksiltmeye gitme
den evvel şartnamede aranılan eh
liyet ve kabiliyet vesikalarını ibraza 
mecburdurlar . 6849 

13-16-19-22 

olunur . 6826 8-13-19-21 
eş 
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Adana Doğum ve çocuk 'I 
ha kım evi baş tabipliğin-
den : , 

Doğum ve çocuk bakım evi 
nin bir senelik erzak ve mahrukatı 
ilan tarihinden itibaren on beş gün 
sonra açık eksiltmeye konacaktır . 

isteklilerin şeraiti öğrenmek üzere 
baştababete müracaatları . 6864 

15- 19- 23-27 

BELEDiYE İLANLARI 

Kiralık dükkan 
Yeni Otel bitişiğindeki Vatan eczanesinin bulunduğu belediyeye 

kad 
e 
ili 

, 
~ı 

lö 
k 
ır ·ı ı 

aı 

YI 
tav 
na 

dükkan; Eczane, bakkaliye, manifatura, tuhafiye ve sair ticaret işlerinde 
kullanılmak üzere bir seneden üç seneye kadar müddetle kiralıktır. )l; 

ihalesi Mayısın 25 İnci pazartesi günü saat on beşte yapılacağından V 
isteklilerin o gün belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 6875 

.. 
li 

Adana asliye birinci hu
kuk hakimliğinden: 

Diş macunlarının en birincisi Kozmindirj~ 

j Reklamlara aldanmayınız. Dostlarınıza, çocuklarınıza, velhasıl her tıı · ti 

ti şt 
trıı 

ta 
rıı 

Adanada oturan ltalyan konso
loshanesinde aşçı Marbin kızı Tera
zane ile Adanada mukim sabık Fran
sız konsolosu Corç Alber arasında 
mütehaddis alacak davasının Adana 
asliye birinci hukuk mahkemesinde 
cari duruşması sırasında müddea 
aleyhin Fransaya gittiğinden bahsile 
namına çıkarılan davetiye mubaşir 
tarafından bila tebliğ iade edilmiş 
ve tutulan zabıt varakasında müd· 
dea aleyhin Fransanın neresinde bu. 
lunduğu malüm olmadığı yazılı bu
lunduğu cihetle mahkemece mütte
haz gıyap kararının ilanen tebliğine 
ve muhakemenin 27-6-936 tari 
hine mi!sadif cumartesi günü saat 
dokuza talikına karar verilmiş ol
ğundan mumaileyhin mezkür gün' 
ve saatta mahkemeye gelmediği ve
ya bir vekil göndermediği takdirde 
muhakemenin gıyaben devam ede· 
ceği malümu olmak üzere ilan olu
nur. 6874 

Doğruluk un ve çırçır fab
rikası işletme sosyetesinden: 

Fabrikamızın değirmen kısmı ça 
lışmaya başlamışbr. Unlarımız her
kesi memnun edecek nefasettedir . 
Sayın müşterilerimizin fabrikamıza 
müracaatları menfaatleri icabından
dır • 6853 14-16-19-21-23 

1 

ı 

K ~n d ğ o zmin tavsiye ediniz. Halis Türk malıdır.Fia'ıe 
nı ı ınıza her yerde 15 kuruştur. 6829 4 • 

ec 
la 

rıı 
Phı 
trıı, 

lır. 

Hafif kırıklık ve soğuk 

Kendinizde ufak bir üşütme ve kırıklık 

12 lk 

lı 

algınlıkları ~a 

s 
dik 
k. 
Zur 
tin 
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zin 5izi bütün hastaJık)ara karşı korur. 3 taneJik)eri 20 kuruştutl 
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İik 
Sok 

Ali Nasibi eczanesinden alınız. 
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Temizlik 5370 290 Ucuzluk 

Umumi neşriyat müdürü 

Celal Bayer 
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Adana Turksozi matbaası 
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