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lierkes sulh istiyor 

Saint-Brice 
" Le journal 11 dan 

itler kendini dinlemek arzu
sunda olanlara sulhtan baş
ka, dcıha aziz bir düşün-

cesi olmadığını bağırıyor , 

M. Mussolini, yeni Roma irnpara
~0tluğunun sulh üzerine kurulmuş ol
F Uğunu söylüyor . Şimdi de yarınki 
b~ansız Başbakanı herkesle beraber 
ır sulh siyasetini takibetmek husu

sundaki aı ·zusunu il§n ediyor. 
işte en endişeli insanları bile temitı 

edebilecek bir garanti .. 

. Bu~u teyid eden şey bütün bu 
alıcenap meyiJlerin münakaşa götür
~cz samimilik]dir . Almanlar işi si
ahla halletmek macerasını pahalı ö
dediler , Bunun içindir ki, en iyi va
sıtanın son derece inkişafına çalıştık-

ları kuvveti, kullanmamak için kafi 
derecede göstermek, ilan efmek oJ
du~nu öğrenmişlerdir . 

Afrikalı Lyautey'in, koloni de 
~aıiyetin sağlamlaşması Avrupa tara-
ıncta sükunet ve huzurun mevcudi

Yetine bağlıdır . 

1 
Prensibi yeni Afrika imparator-

U~nun banisinin de prensibidir . 

.. M. Blume gelince, Sovyetlerin ela 
~?~l~ri için Almanlara ve İngilizlerin 

tı hınını tatmin için ltalyanlara karşı 
~ arb edecek çok az Fransız bulundu
unu herkesten daha iyi bilir. 

k Herkes sulh istiyor .. anlaşıldı, fa
ı-tt bu yepyeni bir hadise de~iJdir. 

arp bitti biteli bundan başka bir 
Şeyden bahsedilmiyor. Neticeyi isteyen 
Vasıtaları da ister .. 

.. Geçen yılların acı tecrübeleri bize 
~oste~di ki , müstakbel tesanüd hare-
~tlerı de maziye dönüş kadar nev

tnıdi verecek bir şeydir. Bunlardan 
biri bizi harbin yaraları henüz kapan
madan silahsızlanmağa, diğeri ise 
~~laşma için hakikaten müessir ola-
ılecek hareketleri red etmiye sevk 

etti. 

Bu ders hakikaten iyi anlaşılmış 
tnıctır ? Bunu anlayacağız . Belki de 

~eni başlayan safhanın en büyük 
alaka uyandıracak tarafı da budur , 

f Şimdi ne arkaya bakmak ne de 
bil.Zla mikdarda ileriye bakmak mevzuu 
ahs değildir . 

b Şimdi kumanda eden bugünün ic
bar e~ici icablarıdır . Şiddetli reka- ı 
Ctlerın devamı izale edilmelidir . 

Bu ise ancak mazide yapılmış 
~ VaadJer tutulması ve eJde edilen neti

celerin de nazarı itibare alınması i'e 
0!ur . Ve ancak , bu şartladır ki ; 
l'lızam müdafileri arasındaki anlaşma
~1 devam ettiren meseleler kolayca 
11alledilebilir . 

b· Beynelmilel hayat harbi müteakip 
ır hata olarak kabul edildiği gibi 

~~r durgunluk değil bilakis mütemadi 
ır değişme ve inkişaftır . 

Harbe dönüş mücadelesine mani 
oırnak ve mücadelenin sadece bir te
rakki rekabeti olması için sadece ni
ıa.rn servisinin kati tecanüsü lazımdır. 

Yağmur dolayısile düne bırakılan jimnastik şen- 1 Habeşler~_Durn~u-
1.kl . b .. .. k b• f. f k } ld mu lngılızler mı 
ı erı uyu ır muva a ıyet e yapı ı verdi? 

Dün kız ve erkek talebelerimizin canlı muntazam hareketleri 
seyirciler tarafından mütemadiyen alkışlandı 

Yakmurlarm mütemadi yağması 
dölayısiy)e geçen hafta yapılamayan 
jimnastik şen1ikleri Cumartesi günü

ne tehir edilmişti . 
Talebelerimizin haftalardanberi 

hararetle hazırlandıkları bu şenlik , 
dün güzel bir havanın müsaadesiyle 

muvatfakıyetli ve azametli bir şe
kilde oldu . 

Saat daha 14 de dolan stadyom 
ve tribün, her milli bayramlanmızda 
olduğu gibi hınca hınçtı .. 

Saat 15,45 e doğru her okul 

bir örnek giyinmiş spor kıyafetle
riyle stadyoma giriyorlardı . 

Şehrimiz ktz ve erkek ~iseleri 
bu büyük jimnastik kütlesinin 

en evel davranan bir parçasıydı . 
Bütün okullardan evel stadda yer 
alan kızlarımız büyuk bir intizam 
ve yeknesakhkla Türk kadınlığının 
kabiliyetini temsil ediyorlardı . 

Lise . öğretmen okulu , orta 

okul, ticaret okulu talebeleri de çok 
keçmeden kızlarımızı takiben askeri 
bandonun çaldığı marşlarla (hep bir 
ayak ve hep bir hareket ) bir vazi
yette alanda yer almışlardt . . 

Saat 16,30 dı. alandaki 1400 kı
şilik genç kütle ; gür ; sıhhatli ses

leriyle ve bandonun iştirakiyle is
tiklal marşımızı söyleyerek bayrak 
çekme törenini yaptı . 

Saat 16,50 de stadın büyük 
sahasında 180 genç kızımız yer aldı. 
Ortaya konulmuş büyük bir masa
nm üzerinde hareketleri idareye çı
kan jimnastik öğretmeni bayan Fe-

Türk - Romen 

Göç mukavelesi yakında 
imzalanıyor 

Ankara : 23 (AA) - Türk Ro
men göç mukavelenamesinin bu haf
ta içinde imzalanacağı Bükreşten 
bildiriliyor. 

Kamutay toplantısında 

Bir kısım layihalar müzakere 
edildi 

Ankara : 23 (A.A) - Komutayın 
dünkü toplantısında muhtelif daire• 
ler bütcelerinde münakaleler yapıl
ması hakkındaki kanun layihalarile 
gündeliğinde bulunan diğer layihalar 

müzakere ve kabul edilmiştir. 

~----------·---------~~ 
rihanın bir u hazırol , sesile bütün 
kızlarımızın bir Türk askeri vekannı 
yürüttüğünü gördük . kızlarımız 
yarım saat süren güzel ve teknik 
hareketlerinden sonra alkışlar ara
sında alandan ayrıldılar . 

Bunu müteakip 1220 kişilik bir 

erkek talebe kütlesi ortada saflan
mıştı . 

Bunlar da yine kızlarımız gibi 
jimnastik öğretmenleri Halis Kadri
nin bir işaretiyle bir uzuv gibi olu -
verdiler .. 

Talebelerimizin sık sık yaptık
ları sesli ve sessiz ve sert hareketler 
mütemadiyen alkışlanıyordu . 

Dünkü idman şenliklerine işti
rak eden talebeleri , mekteplerine 
göre tasnif edebiliriz : 

800 erkek lisesi , 180 erkek öğ-

İngiliz sömürge 
bakanı 

Dedi kodu yüzün
den istifa etti 

Londra 23 [Radyo] - Sümür
geler Nazırı M. Tumas istifasını ver

miştir. Nazır mektubunda bu kara- 1 

rı şahsiyeti ve şahsi işleri etrafında 1 
yapılan dedi kodu yüzünden vermiş • 
olduğunu bildirmekte, ve kayipte-

1 

de aza olarak devamı hükümet için 
bir yük olacağını söylemektedir . 

Başbakan M. Baldvin cevabı mek
tubunda : " Aziz dostum İcab etti
ği gibi hareket ediniz 11 demektedir. 

Londra 23 ( Radyo ) - Sabah 
gazeteleri Sömürgeler Nazırının is
tifasını takip etmekte ve bütçe ka 
çıkları hakkında mahkeme tahki

katının her şeyi meydana çıkaraca
ğını yazmaktadırlar . 

" Deyli Meyil ., M. Tumas'ın is

tifası karşısında M. Baldvinin göster
diğı teessürün umumiyetle tasvibe 
uğradığını yazmaktadır . 

" Niyoz Krotikl .. : M. Tumas 
iyi hareket etmiştir . 

" Deyli Ekispresi ,, : Sömürge

ler Nazırının istifası hükumet için 

bir darbe olacaktır. Demektedir . 

retmen okulu , 180 erkek orta okul, 
180 kız lisesi ve ticaret mektebi 
kız talebesi , 60 ticaret okulu .. 

Genclerimizin jimnastik hare
ketlerinde beraberlikle gösterdikle-
ri muvaffakıydleri candan takdir 1 

ederiz . 
Dünkü bütün hareketler , çok 

!..imseler tarafından fotografla tes-

1 
bit edilmiş ve Halkevi sinema maki

nesi tarafından filme alınmıştır . 

* * * 
Jimnastik hareketleri bittikten 

sonra , Halkevinin ayın 19 unda 

yaptırmış olduğu bisiklet koşusun
dcı birinci gelen Toros spordan Ha
lil Hilmi ve ikinci gelen Seyhan 

spordan Kemala , gazetemiz mü· 
dürü ve mıntaka başkanı Coşkun 
Güven rarafından törenle , kazan· 

Benim ,({Özümle : 

Dünkü jimnastik 
şenlikleri 

41 9 Mayısta şiddetli bir yağ
mur, jimnastik bayramının 
düne bırakılmas•na sebep 

olmuştu . 
Dün bu şenlik yapıldı. Dün, genç

liğin hareket ve canlflığına şahit olan 
bu sahada, Cumhuriyetin en büyiik , 
en canlı eserini gördük .. 

Meydanı dolduran 1400 kız ve er
kek delikanlının kıpkırmızı çehrcle
lerinde Büyük Türk inkilabının gururu ı 
vardı. Kabarak, geniş göğsünden 
sanki istikbalin bütün ümidleri fışkı

rıyordu. 

1400 ağızdan çıkan sesin gürlü
ğünde Cumhuriyet Türkiycsinin kor
kusuzluğunu dünyaya haykıran bir 
mana vardı . 

Dün bu 1400 Çukurôva çoçu
ğuna şefkatle, sevgi ile saatlerce ba
kan gözler; birlik, disiplin ve güze
lin bu kadar muvaffakıyetle birleşme
sini görmekle daha çok emniyet ve 
bir az daha gruıla doldu . 

Daha dGn , en büyük terbiye sis
temini pısırıklık ve manasız bir mah
cubiyette:bulan bir cemiyeetten böyle 
bir nesil yetiştirmek içfn ancak Türk 
inkılabının dev enerjisi lazımdı . 

İşte dün , hareket halinde , ruh 
halinde gözlerimizin qnünde canlanan 
şey , bu enerjik bir şaheserdir . 

Atatürk inklabının sonsuzlukuna 
dünyanın şaşkın gözleri önüne koya-

dıkları madalyaları takılmış ve bu 
tören de filme alınmıştır . 

Dün bütün halkımızın önünde 

llalkevirıin l)i!iklet k<>şusunda 
birinci gelen Halil Hilmi 

yapılan spor şenlikleri hepimize , 
güzel , ele geçmez bir gün yaşattı . 

Dış banımız 

A vrupadan dönüyor 

Belgrat : 23 [ Radyo ] Türkiye 
Dış işleri bakanı Tevfik Rüştü Ar as 
bu sabah buradan Ankaraya gitmek 
üzere geçmiştir. 

Tevfik Rüştü Aras, Lozan mu
ahedesini imzalamış olan devletlerin 
22 Haziranda İsviçre'de toplanarak 
boğazların yeniden askerileştirilmesi 
meselesini müzakere edeceklerini 
teyid etmiştir. 

Negüs bu hafta 
Avrupaya gidiyor 

Kudüs: 23 [Radyo] Habeş İm
paratoru bu hafta sonunda ve deniz 
yolu ile Avrupaya hareket edecektir. 

cak daha nice mucizeler yapabilmek 
kabiliyetine inanmak için bu bin dört 
yüz çift gözden parlayan aleve bak
mak yetişirdi .. 

Adana mekteplileri dün çok mu
vaffak bir iş yaptı . Bu işte basit b' .. 'k ır 
ıımnastı · muvaffakiyeti görmek b .. _ 
y~k .bir haksızlık olur . Bu işte, ile~i 
z!hnıyctlerin , ileriliğin; kısacısı inki
labımızm zaferini görmek lazımdır . 

içimizi, yarın için derin bir emni
yetle dolduran rocuklarımızı ve onla
rın bu muvaff akiyette büyük bir his
seleri olan hocalarını takdirle anmak 
bize düşen bir borçtur . 

~evzad Güven 

Ce ~ vre: 23 [Radyo ] - f tal
yan sefiri M. Süviç Milletler sosye
tesine bir nota vererek İngiliz fab

rikalarının H~b~şistana . Dumdum 
kurşunu satmış olduğunu bildirilmek
te ve kartoşlarm üzerindeki fabrika 
markalarının resimlerini havi fotoğ
raflar verilmiştir. 

Londra : 23 [ Radyo ] Royter 
ajansının yaptığı tahkikata göre İtal
yanın iddia ettiği gibi, hiç bir lngi
liz markası Habeşistana Dumdum 
kurşunu satmamıştır. Yalnız büyük 

av için 1913 tenberi kullanılmakta 
olan bir nevi mermi sablmıştır. Yok
sa askeri bir mclksatla hiç bir suret

le Dumdum satılmamıştır. 

Filistinde 

Hala bombalar patlıyor 

Ankara: 23 (AA) - Filistinde 
durum vehametini muhafaza etmek -

tedir. Muhtelif yerlerde bombalar 
datlamış tarlalardaçiftliklerde ve ma 
ğazalarda yanğınlar çıkmıştır. 

Memleketin üzerinde tayyareler 
dolaşmaktdır. 

Bir Arap heyeti emir Abdulla
hın mudahalesini istemiştir. Grev de · 
vam etmekte bir çok kimseler tev
kif edilmektedir MJsırdan yeniden 
takviye kıtaatı gelmiştir . 

Avam kamarasında 

Nasıl bir konuşma yapıldı 

Ankara: 23 (A.A) - Avam 
kamarasında İngiliz Milli Müdafaa 

Bakanı müdafa planının her şeyden 
önce techizat ihtiyacının tamamlan

masını gözettiğini kaydederek de
miştir ki : 

lstihsalatı yirmi dört saat içinde 
iki haf ta çoğaltmak lazımdır. Hava 

müdafaası üç misli kuvvetlendirile

cek bunun için bir yıl içinde bin beş 
yüz pilot alınacak, tayyare mektep
leri ve tayyare adedi çoğaltılacak, 
motör fabrikaları tesisatlannı hüku
met hesabına genişletecektir . 

Karsta 

Yağmurların şiddetinden 
200 ev yıkıldı 

Ankara : 23 (A.A) - Oruz do 
kuz gündenberi yağan şiddetli yağ
murlar neticesi Kars çayı taşmış ve 
Karsta ikiyüz ev yıkılmıştır Nüfuş 
ca zayiat yoktur. 



, 

Sahife 2 Türkıözü 

T alkin ve salkım meselesi .. 
------·------

D 
ebbağ" , sevdiği deriyi yerden yere vururmuş. Türk sözü de bir 
zamandanberi şehir işlerinde a-öıe çarpan . eksiklikl~ri ~rtay~ dö_· 
kerek belediye ile nerdeyse elense güreş halınde .. hıç şuphe~ız kı , 

belediyenin de, bizim de maksadımız şehrimizin ıı-üzelleşmesi , sokaklarımızın 
tertemiz olması, yiyecek içecek gibi tn ileride a-elen maddeleri~ f~nPe ve 
sıhhate uygun şartlar içinde temini ... dir. iyi amma, bazen bu maksatların ta
hakkukunda belediyece ufak tefek aksaklıklar oluyor. Ve biz onları görün
ce başlıyoru1 haklı olarak beltdiyrye çatmağ"a .. Meseltnin eni boyu bu .. 

işte size yeni bir örnek : 
Malümya, geçenlerde Belediye, şehrin güzelliğini bozuyor diye büyük 

caddelere bakan bir takım çörden çöpten barakaları, duvarları, korkulukla
rı filan yıktırdı. Ben kendi payıma bu iyi işi takdirle karşıladım, hatta bu 
maksad uğruna girişilen icraatı az bile buldum. Şurası muhakkak ki, insan

larda mevcudu muhafaza kaygusu çok kuvvetlidir. iyi kötü hiç bir mevcu
da el dokunulmasına kolay kolay razı olmayız. Nitekim bu çirkinlikler orta
dan kaldınlırken, onların sahipleri epeyce acı duydular. Kendi kendilerine, 
bu işi yapanlara atıp tuttular bile . . . Bittabi bir şehrin temizliği , güzelliği, 
fer ah lığı namına iyi işler yapılırken ondan şahsan zarar görenlerin kopa
racakları feryada pek o kadar kulak asılmaz . 

Bunların hepisi iyi, hepisi faydalı ve hepisi yerinde işler .. 
LAkin,dün gördüm .. Belediye, Atatürk parkının tam karşısına " Belediye 

zabıta karakolu ,, diye bir kulübe koydurmuş. Yaptırmış demiyorum, çünkü 
bu kulübenin ba.şka bir yerden hamal sırtında taşınarak buraya oturtulduğu 
beı belli .. Bu mubarek kulübenin,seyyar ordugahlarda yapılan portatif çadır 
helllanndan farksız denecek büyüklükte oluşunu bir tarafa bırekıyorum;fakat 
hele üstündeki beşik örtüsü bicimindeki oluklu eski çinkoya vurulan nar çi
çeQi kırmızısı boya ile, bu " Belediye nbıta karakolu,, , adeta merhum Pe
ruza ablaya benzeyen bir hal almıı olmasaydı gene aldırış etmezdim. 

Her ne ise yalnız,bu Peruza ablaya benzetilen " Belediye zabıta kara
kolunun ,, bence bazı eskisi kalmış : 

Tam tepesine bir tutam feıleğen ile saçaklarına- nazar değmesin diye
kocaman bir öküz kafası ve nalçalı eski bir ırgat çizmesi 1 . . isterseniz siz 
bunlara.sekiz on di~ aarmısakla yedi delikli bir deve boncuğu da ekleyin ! . 

Belediyemiı, halka talkin verirken böyle reng!renk salkımları yutmasa 
ne iyi olacak 1 • 

Akverdi 

IJünya milletlerinin 
birleşmesi lazımdır 

Almanyasiyle ittifakı da tasarlamak
tadır . 

Korkunç ruhlu 
bir kadın 

Komşusunu boğmak 
istedi, çocuğunu da 

kuyuya attı 

İzmir : 20 Şehrımizde şimdiye 
kadar eşine az rastlanan canavarca 
bir cinayet olmuştur . 

Vak'a kahramanının bir kadın 
oluşu, mes'eleye daha korkunç ve 
acıklı bir şekil ve renk vermiştir . 

Yapılan tahkikata göre vak'a 
hulaseten şöyle cereyan etmiştir : 

Orta mescit mahallesinde otu
ran Çoban Topal Ômerin karısı Hu
riye bir gün bir eve girmiştir . Gi
rişini Hacı Yusuf mahallesinden Ah
medin karısı Fatma görmüştür. 
Hemcinsine kinlenen Huriye, önce 
Fatma ile dost olmuş, ayrık topla· 
mak için kıra gitmişlerdir . 

Fatmanın dört yaşındaki oğlu 

Mevlüdle dokuz yaşındaki kızı Mi
yaseyi Huriyenin evinde bırakmış 

!ardır . 
Akşam dönüşte Huriye yorgun 

luğundan bahsederek ayrıkları yük
lenmesini F atmaya söylemiştir. O 
da sırtlamış fakat iple kıskıvrak 
bağlandığını ve boğulmakta olduğu
nu anlamış, liınltılar içinde yer,. se
rilmiş ve bayılmıştır . 

Huriye eve dönmüş; Miyase an· 
nesinin gelmediğini görünce sorma
ğa ve sızlanmağa başlamıştır . 

Cinayetinin ortaya çıkacağını se
zen kötü yaradılış. " belki eve gel- 11 
miştir, gidip bakalım • dt"miş, fa
kat yolda " annen kuyuya düşmüş 
olabilir, arayalım " söziyle toprak· 
lık camiinin yanındaki kuyunun ba
şına gelmişlerdir . 

Huriye Miyaseyi de orada ku
yuya atarak eve dönmüş, ertesi gün 
ölüyü kaldırmak için tekrar kıra çık. 
mıştır. 

Fatmanın ölmediğini görünce 
sürüyerek onu da kuyuya atmış-
tır . 

Devlet adamlan, kendi memle
ketlerine karşı olduğu gibi dünyaya 
karşı da olan mesuliyetlerini idrak 
etmeye mecbur tutulmadıklan tak· 
dirde insanlık yeni bir umumi har· 
ba sürüklenecektir. Ve yeni bir u
mumi harp korkunç bir macera ola
cakbr. Sivil - halk masum çocuk
lar da dahil olduğu halde - mun
tazam ordular gibi harbin felaket
lerine maruz bulunacaklardır. Bazı 
görüşlere göre, böyle bir harbın 
doğuracağı netice sosyal ve siyasal 
ihtilaller olacakbr ki burada tali 
sosyalizm ve komünizme yar olaca 
ğa benzemektedir. Fakat bu suretle 
meydana gelecek yeni rejimin ha. 
yırlı bir mirasa konacağı söylneemez. 

Avusturya bütün komşulanndan 
korkuyor; cenubu şarki Avrupası
nın küçük milletleri sinirli ve endi 
şelidirler . 

1 Osman adında bir yolcu o ci · 

1 

vardan geçerken hırılblar İşitmiş, po
lise keyfıyeti anlatmıştır . 

Dünya ne oluyor ? 

Sulhu seven lskandinavyalılar, 
kendilerini Nazi Alm?nyası yüzün
den emniyette hissetmiyorlar. Ve 
Belçika da asabidir . 

1 Fatma yarı ölü bir halde kuyu-

! 
dan çıkarılarak hastahaneye kaldı
rılmış, bir yandan tahkikata geçil
miştir . 

Harbi istemiyen Fransa, Versay 
andlaşmasının doğurduğu neticele
rin ağı içinde bucalamaktadır; Al
manyanın silahlanmasını korkuyla 
seyrediyor, ve bunun karşısında Sov
yetler Birliği ile ayni durumu mu- 1 

hafaza ediyor. Fransız - Sovyet 
pakb tasdik edilmiştir . 

Kadıncağız biraz kendine gelin
ce olan biteni anlatmış. canavar ya· 
radılışlı kadın yakalanmıştır . 

Sonunda cürmünün bütün safa
hatını anlatmı ş , Miyaseyi de boğup 
kuyuya attığını söylemiştir. 

Çocuğun donu caninin evindeki 
gübreler arasında bulunmuştur . 

Huriye orta yaşlı, ufak tefek, 
mavı gözlü zaif bir kadındır . 

- Anadolu 

Bugün 
At koşusu yapılacak -
Geçen hafta havanın yağmurlu 

olmasından dolayı geri kalan Adana 
ilkbahar birinci at koşusu bugün 
öğleden sonra koşu yerinde yapıla- 1 

caktır . Bu koşuya ait programı neş
retmiştik . 

Tapu ve kadastro ve ba

rem kanunu 

Tapu ve kadastro umum direk
törlüğü merkez fen heyeti ile kadas· 
tro ve tahrir heyetleri müstahdem 
!eri hakkında barem kanunu hüküm
lerinin tatbikine dair olan layiha 
ruznameye alınmışbr . 

Bu layiha kanuniyet kesbettiği 

takdirde yeni teşkilat dolayısiyle 
tapu kısmında mevcud memurlar
dan 245 adedi indirilmekte ve buna 
mukabil kadastro kısmında 179 me
mur artmaktadır . Bu fark azami 
mikdara göre olup kadronun tama· 
men tatbiki halinde husule gelebile. 
cektir . 

Liyihaya ekli muvakkat bir mad
deye göre bu kanunun meriyete 
girdiği tarihte iş başında veya açık
ta bulunan memurlardan aciz ve ka
biliyetsizlikleri dolayısiyle vücutla
rından istifade edilemiyeceği anla
şılanlar tasfiyeye tabi tutulacaklar
dır. 

Şehrimize üç profesör 

geliyor 

Ankara Dil, Tarih, coğrafya fa
kültesinde çalışmakta olan ecnebi 
mutahassıslarlardan Profesör Bayan 

Vongalıain, Profesör Rasouji ve Pro
fesör Ruhen, fakültenin ders tatili 1 

devresinden istifade ederek Anado
luda bir tetkik gezisi yapacaklar
dır. 

Tetkik gezisine çıkacak olan 
profesörlerin Adanaya uğrayıp bir 
kaç gün kalacakları Vekiletten bil
dirilmiştir . 

Adliye tayinleri 1 

1 

Açık bulunan 1600 kuruş maaş- : 
lı Adana ağırceza mahkemesi zabıt 
katipliğine, Adana ağırceza katip
lerinden 1400 kuruş maaşlı Recep 
Duran tayin edilmiştir . 

• * 
* 

Ağırceza katipliğine ikinci as
liye hukuk zabıt katibi Arif tayin 
edilmiştir . 

Ecnebi mutahassıslar 

İstihdam etmek meselesi 

24 Mayıs 1936 t-·_24 

Gifriiş/,.r 

Bir çeşme kurudu ! 

(C5} aşlığa bakıpda , desti d 
l,g)durulan bir sokak çeşııı 

sinin kuruduğundan hah 
decek sanmayınız . 

Kuruyan çeşme , beş OPI Bir çok vilayetlerimizde muhte
lif işler üzerinde ecnebi mutahassıs
lar istihdam edildiği anlaşılmış
tır . 

' eve! bizim " yaprakcının " me 
yaptığı " şölen çeşmesi • dir . 

Ecnebi mutahassıs celp ve istih
damı icra vekilleri heyetinin kara
rına mutavakkıf bulunduğu cihetle 
vilayetlerin kendi başlarına verecek· 
!eri kararlarla mutahassıs celbedi
lerek doviz angajamanlarına girme· 
!eri hem mevzuata muhalif ve hem 
de tediye muvazenesini ihlal ettiğin
den, bundan böyle Vekalete sorul
maksızın ve müsaade istihsal edil
meksizin hiç bir suretle, hiç bir yer
de ecnebi mütahassıs istihdam edil
memesi Vekaletçe vilayetlere bil
rilmiştir . 

Bazı vergi kanunlarını 

değiştiren projeler 
1 

Muamele vergisi kanunu ile ka- .\ 
zanç , buhran , muvazene ve hava 

1 

kuvvetlerine yardım vergileri kanun 1 
larında yapılması teklif edilen de-
ğışikliklere dair kanun projelerini 
kamutaya vermiştir . Alakalı encü
menler bu layihaları derhal tetkika 
başlayacaklar ve bu suretle Haziran
dan eve) umumi heyette görüşüle
bilmeleri temin edilmiş olacaktır . 

Dörtyol malmüdürü 

Dörtyol mal müdürü Hasan Fik 
rinin malüliyeti bakanlıkça tasdik 
edilmiştir . Fikrinin Mayıs 936 so
nunda işine nihayet verilecektir . 

Vekalet ,maaşını nereden almak 
istediğini bildirmesini vilayete dün 
gelen bir telgrafında sormaktadır . 

Belediye yasaklarına ay-

kırı gidenler 

Palancı lbrahim oğlu Kamil dük-
kinına levha asmadığından 200, 
Fabrikacı Ali damadı Naim, başı 
boş tavuk bıraktığından 200, sebze
ci Halil oğlu Mustafa toprak, seb
zeci naneci Ali pazar müddeti ha- ı 
ricinde satış yaptıklarından 200, 
arabacı Derviş oğlu Mehmed :Hiref 
yolun sağını lakibetmediğinden 100, 
fazla yük yüklettiğinden 100, ara-
bacı Hasan oğlu Nureddin caddenin 1 

ortasında ılurduğundan 100, lokan- ı 
tacı Bilecikli Mehmed ruhsatsız bü-
fe yaptırdığından ( hakkında mua- ı 
mele yapılıyor . ) 

Tatlıcı Hasan oğlu Salih tatlıla- 1 

rı temiz bırakmadığından 100, otel
ci Şerif oğlu Mehmed helasını te
miz bırakmadığından 300, kepekci 
Mehmed gayet kirli bayrak astığın
dan 100, kepekçi Ali oğlu lsmail ' 
nümuneye uygun bayrak asmadığın
dan 100,arabacı Halil oğlu Rama
zan yol üstünde atlarına torba tak-

Hamdolsun kimsenin kazan 
da gözüm yok .. Allah daha f z· 
etsin . Yalnız söylemek i~tediğiııı ıy 

b • .h .. .. ar ko u asrı su tezga mm onu , es . 
gibi , umumi harpdeki furun önl la.ınl~şlti 
. . d d 1 a et 
nnı an ırmıyor a . in· . 

Bilmem safdilliğinden midir hı ıc 
Dün cadde de gezerken aramıı~iııatç 
bulunan bir arkadaş , şölenin s: ~ 
tezgahına bakarak sordıi · lb 

1 

- Yahu bu günlerde neden b<ltı b~ 
nun önünde kimseler yok ? IÖnd:r 

Muzip hır arkadaş cevap verd Gü ,. 
- Suyu soğutmuyormuş . 

Bir digeri : 

- Kurumuş .. 
- Yok canım .. 

Jya 
tİitül 
llına k· 
ikunıa 

Atıldım : Şa 
-Sebebini cidden bilmiy0r m tiııat 

sunuz ? . 
- Hayır .. 
- Biraz dikkat etseniz 

anlarsınız .. 
- Neye?. 
Kahkahamı tutamıyarak 

verdim: 
- Bayanın yokluğuna!. 

Gu 
rıile 

derh~ oca 

Pt ev 
tişik 

ceva Çevı 

l'lıiş 

Bu 
eye 

Nihad Tangünerıu Şe 

------· ' ylül 

Bursada 
ha 

Bir kadın iki başlı üç ayak$zını 
k· 

bir çocuk doğurdu ~ıı 

Bursa da Ahmet Vefik paşa h 
tahanesinde çok garip bir doğu 
vakası olmuştur . 

Bursanın Abdal mahallesind 

be 

bir kadın iki başlı üç bacaklı dö 
kollu ve karnından biribirine bitişi Z 
fakat gövdeleri ayrı ikiz bir erke!: b 
çonuğu ölü olarak dünyaya getiril re~. 

. . u 
mıştır • ekt 

Asıl garibi birbirine ~apı~ık . O 
ikiz çocuğun tenasül aletı bırdır ir 
Diğer bazı müşterek azaları bulu nekç 
masına rağmen ayrı ayrı olanları d Yat 
vardır, Bu acibeyi doğuran kadı 1 er 
19 yaşında olup geçen sene evleı Ş 
miştir. Kendisi hali sıhhattadır . la 

rı 

1ıııa 
Adi cam üzerinde resi rlu 

~n e 
Leningrad Optik Enstitüsü, a 

cam üzerinde fotograf çıkarmak ası 
çin bir usul keşfedilmiştir. Bu ye snı 
usulle vücuda getirilen fotografla 

Ekseriya sükün içinde, arasıra 
da bayağı bir militarist belagatli in
filaklarla, Nazist Almanya, silahlan 
ması uğruna milyonlar sarfedebil
mek için en büyük mahrumiyetlere 
katlanıyor. Geçenlerde B. Göbeb 
Berlin'de yapılan bir miting esnasın 
da toplann yağdan daha lüzumlu 
olduğunu söyledi. 

lngiltere Sovyetlere karşı şimdi 
daha alakaLdır. Hatta bazı kimse
ler bir Fransız - lngiliz - Rus uz
laşması yapılabileceğini düşünüyor

lar. Eğer buna muvaffak olunursa 
1910 - 1914 deki diplomatik va
ziyete çok yaklaşmış olacağız . 

Amerika Milletler Cemiyetin
den uzakbr, fakat durumu dostça
dır. Eğer Avrupanın devlet adanı
lan Amerikanın itimadına daha la
yık görünseydiler, Amerika hükü
metleri Milletler Cemi yetine karşı 

çok daha müsaid davranırdı . 

Devlet adamları kendi memle
ketlerini olduğu kadar dünyayı da 
düşünmelidirler. Faşizmin en büyük 
enternasyonal suçu böyle hareket 
etmemektedir. 

* * * 
ikinci hukuk zabıt katipliğine 

ı tığından 100 er kuruş para cezasile 
cezalandırılmışlardır . 

cam 550 derece hararete tutuldu~t 
halde bile, mükemmeliğini muhaf3~Urı 
za etmektedir . sat 

Polonya silahlanıyor. ve Alman
ya ile bir ittifak aktedip etmiyeceği 
hakkında Rusya, Fransa ve Alman
yayı tereddüdde bırakıyor. 

Rusya, Almanya ile bir barış 
andlaşması imzalamaya beyhude uğ
raşbktan sonra, sulh paktlarını ve 
milletler arası silahsızlanmayı tercih 
edeceğini bildirmekle beraber, aske
ri masraflannı arttırdığını dünyaya 
ilan celi yor. 

Sovyetler garbta Almanya ve 
Polonya'dan ve şarkta Japonyadan 
korkuyorlar. 

Japonya Çin'de harba devam 
ediyor. Rusyayı hiddetlendiriyor ve 
Milletler Cemiyetinden ve deniz 
konferansından çekiliyor. Japonyada 
hükmeden mili.tarizmdir. Ve daha 
kuvvetli bir militarizm de idareyi e
line geçirmeye çalışıyor . 

ltalya Habeşistanda bir tecavüz 
lıarbına devam ediyor ve Milletler 

Cemiyetine meydan okuyor. Hitler 

Ve şimdi lngiltere, büyük ölçüde 
bir silahlanma işine girişmiştir. Dün
yanın, yukarıda çizdiğimiz vaziyeti, 
onun bu hareketini mazur göstere
cek mahiyettedir. 

Fakat bu hakiki bir mazeret ol
mıyacakbr. Çünkü lngiliz muhafaza
kar hükümeti dünyanın bugünkü 
tehlikeli vaziyetinden büyük bir mes-
uliyet hissesi ~ımaktadır. j 

Harp önüne geçilmez bir şey mi
dir? Hayır. Aksini iddia eden ve 
harpcı hamleye karşı tevekkül gös
teren devlet adamları insanlığa karşı 
ihanetle suçludurlar. Milletler·, onla
n başlanndan atmalıdırlar. 

Ne yapmak lazımdır? 
Milletlerin başlrrına iyi idare ede

cek devlet adamları getirmeleri la-
zımdır. 

Diploma ,iyi yeraltı mahzenlerinden 
çıkararak güne, ışığa yükseltmeliyiz. 
istesinler, istemesinler, her memle
ketin önderleri dış politikalarını ken
di halklarına ve bütün dünyaya a
çıkça ilan etmelidirler. 

Bunları, dünyayı, nereye gittiğin
den haberdar etmeli, milletletleri 
birleşmeye çağırmalı, diğer memle
ketler devlet adamlarının elbirliğini 

istemeli: milletler arası politika me
selrlerinin münakaşalarını dünya öl
ciisünde açık bir masa üzerinde yap 
malıdırlar. 

Bütün görüşmelerle olmalı, bir 
adada gizli müzakereler asla yapıl
malıdır. 

O zaman, bir milletler azlığının, 
açıkça harba doğru teveccüh ettiği i 

görülürse, yeni bir vaziyet ortaya 
çıkacaktır. 

Sulhçu milletler bu hususta tek
rar düşünmelidirler. Her halde mil
letler cemiyeti daha iyi bir şekilde 

1000 kuruşla birinci hukuk sorgu 
hakimi katibi Hasan Ant tayin edil 
miştir . 

organize edilmelidir. Tecavüz ve harp 
halinde. Cenevrenin alacağı durum 
görüşülmeli, müzakere usulü daha 
sürat!andınlmalı, herkesin mesuliyeti 
açıklanmalıdır. 

Hitler, lokarno andlaşmasını bo
zarken, Fransa'ya, bir sulh fırsatı 
teklifinde de bulunmuştur. Onun 
hareketlerinde endişe verici taraf, Al. 
man hükümeti azaları tarafından söy
lenen militarist nutuklarıdır. 

Bu nutuklar Nazi önderlerinin 
Alman milletinde bir harp zihniyeti 
uyandırmaya çalıştıkları hissini ver
mektedir. 

Başka bir güçlük de vardır. Hit
ler, Sovyetlere karşı serlıestisini ka · 
zandırmak hususunda gösterdiği ala
kayı dünya sulhuna karşı da göster
mıyor. 

- Sonu ıiçüncü sahifede -

Bu gün 1 

1 

Seyhan Adanaspor - Adana 1 

f dman Yurdu karşılaşıyor 1 

Bugün saat 16 da şehir stadyo
munda Seyhan Adanasporla Adana 

Bu yeni usulle fotograf çıkarın3 ti! 
için temiz bir cam parçası, !azı 
geldiği tarzda ve basit bir surett 1'1 

ışığa arzedilmeden evvel, ufak bı il h 
ameliyeye tabi tutulmaktadır. Re~ İt 
min gözükmesi için de reaktif ol Ik 
rak da nitrate d' argent ( azotiyel Her 

b. 
fıdda ) kullanılmaktadır . 14ti 

idman Yurdu arasında bir futbol '-------------"'·: 
maçı yapılacaktır . 1 İıı 

Federasyonun tebliği üzerine Gümrük ve İnhisarlar Veka .lid 

tekrar edilen bu maçın çok rakabetli Jeti Muhasebe teşkilatı 1~ı ve heyecanlı olacağı muhakkaktır. n 

İzmir İran konsolosluğundan: Muhrsebei Umumiye kanun 
11 

Gazetenizin 3523 s. 13 5 36 g. 
nushasında lran - Irak müzakereleri
nin kesildiği hakkında bir yazı inti- · 
şar etmiştir. 

Iranla Irak arasında böyle bir 
hadiseye sebep olacak hiç bir anlaşa-1 
mamazlık bulunmadığından hiç te aslı 
olmıyan o haber kat'i olarak tekzip 
olunur. 

İzmir İran Konsolosu 
i, Mecdi 

mucibince Bakanlıklara ait muhase 
be işlerinin Finans bakanlığına ba~ 
direktörlükler tarafından idaresi l~ r 
zımgelmektedir. Gümrük ve lnhisaı 11 · 
!ar Vekaleti muhasebe teşkilatı b~ ı~ 
na bir istisna teşkil etmektedir. 

Haber aldığımıza göre, Gümrii~ 
ve inhisarlar Vekaletinin teklifi üze 1 

rine kanunun bu hükmünıi tatbi~ ib· 
için Finans bakanlığı tarafından tel 

1 
ı 

kikle yapılmaktadır. )'a 
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Asri sinemada 
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l ! Şair Ziya paşanın 
Adana valiliği 

-,, Dünya devletlerinin SON HABERLER 
1 birleşmesi lazımdır :-------

1 Roman yada :--·------------................................................................. _ 
23 Mayıs cumartesi akşamından itibaren 1 

1878 -1880 
Yazan : Taha Toros 

-6-
Ziya Paşa, ibrahimle iki saat ka

es konuşmuş , dini ictihatlannı din 
önl llıiştir , En sonunda da , halkı 

. laletc sevk etmemesini , müfrit 
ni ictihatlardan vazgeçip evinde 
.hatça oturmasını tavsiye ederek 
ırıe altı m"cidiye hardık verip ser 
st bırakmıştır . ~ 

lb.rahim Rüidü , belediyece tutu-
1 . bır atla o gün Gülek yaylasına 1 

rıderilmiştir . 
. Gülek yaylasına gittikten sonra 
. ~a Paşanın tavsiyelerinin tesiri 
0tiilnıüş ve ibrahim , ömrünün so-
rıa kadar " Haristan ve Külistan" 
Unıakla vakıt geçirmiştir . 
. Şair Hocaya şöyle bir vaka da 

tırıat edilmektedir : 

Gülek nahiyesinin " Peskenek ,, 
nilen küçük bir köyü vardır . 

0ca bu köyün alt kısımlarında 
t evde oturmakta iken bahçesine 
tişik olan köy mezarlığını çitler
Çevirerek kendi bahçesine ilhak 
llıiş .. 

Bu hadiseye bir türlü mana ver-
•' eyen , mezarlıklannın ellerinden 

• Ziya Paşa' nın güzel 
sanatlara hizmeti: 

- fık Tiyatro -

Ziya Paşa Avrupadan yeni dön
müş, garp sanatını incelemişti. için· 
de alevlenen güzel sanatlar ülküsü
nü yaratmak istiyordu. 

Pariste birçok tiyatrolann mü
davimi olan şair, tecrübelerle Ada. 
nada da bir tiyatro binası yaptırdı .. 

Bu hayırlı teşebbüs, muhitin mü
taassıp kafaları tarafından benim
senmedi . Bu yüzden zavallı şair ten
kidlere uğradı. Aleyhine yaftalar 
asıldı .. 

Haddizatında bu tenkidler hiç 
te Ziyanın önünde yapılmadı . 

Esasen onun huzuruna çıkmak 
bir meseleydi.. Nerde kaldı ki ten
kit ve münakaşe fikriyle bir kimse 
görüşmek cesaretinde bulunabilsin 1 

Azminde ve teşebbüslerinde kat'i 
adımlar atan şair bu e~eri de 
başardı. Tiyatro binasını ikmal etti
rerek lstanbuldan bir tiyatro gurubu n . şekilde alınmasını garip bulan 

Ylüler topluca Hocaya giderek 
hareketinin esdabıni sormuşlar : 

• getirtti. Bu gurubun başında lbra

Oca da uzun çubuğunu tüttürerek: 

- Bundan sonra size mezarlık 
L~ .olmıyacaktır l Çünkü ölmiye
IQlınız ? 
Demiş ve hakikaten o köyden 

. beş sene hiç bir insan ölme· 
'§tir . Köylüler bunu Hocanın 
tanıctine atfetmişlerdir . 

jö Gle k nahiyesine mektep 
açılması 

Ziya Pasanın,, lbrahim Rüşdüyü tb . 
est bırakmasından bir sene son-

him vardı. 

Tiyatro uzun müdddet yaşama

dı .. 
ilk partide Ziya Paşanın işaret 

ettiği bir iki eser oynadı . Salimen 
şair yaz aylannı Gülek nahiyesinin 
o zamanlCi merkezi olan " Kerlez ,, 
de geçiriyordu. Hastalığı dolayısiyle 
de kışlan o kadar meşgul olamadı . 
Ölümünden sonra da bu cünha ha
yatı bir zaman bocaladıktan sonra 
çalışwaların~ nihayet verdi .. Ve Zi
yanın bu güzel eseri de ardı sıra 
kendini takip etti! 

- İkinci sahifeden artan -

lngiliz milleti Avrupanın muay 
yen yerlerine münha~ir hususi bir 
sulha yanaşmamaktadır. Onun iste-

Türk şehitliklerinde büyük iki büyük film birden 
tören yapıldı l 

diği bütün dünyada sulhu kuvvetlen- Ankara : 23 ( A. A. ) - Dün 
dirmektir. Romanyadaki Türk şehitliklerinde 

1 büyük bir tören yapılmıştır . 
ngiliz miJleti, tecrübesiyle bilir 

ki, Avrupanın herhangi bir yerinde Badogliyo 
çıkacak bir harp, bütün kıtayı ateşe I 
sürükliyebilir. Bundan başka, Alman- İtalyaya muvasalat etti 
nın Milletler cemiyetinden çekilmesi 1 Roma : 23 (Radyo) - Badogli-
de fena bir intiba bırakmıştır. yo ltalyaya varmış ve büyük mera • 

Bunun içindir ki, Alman başba- simle karşılanmıştır 
kanının, hükümetinin sulhu yalnız mu- ------·------
ayyen .sınırl.:~d.a değil !akat her ta- ı 
rafta ıstedıgını, şerefi ve itibarı 
tanılmak şartiyle Almanyanın 
milletler cemiyetine gireceğini ve 
milletinin dünya ölçüsünde bir silah
sızlanma için, bütün samimiyeti ile 
görüşmelere gireceğini açıklanması -
nı temenni ederim . 

lngiliz işçileri, Nazilerin usul ve 
dakterinlerine muanzdırlar ve böyle 
kalacaktırJar. 

Fakat Alman yanın iç rejimi, baş. 
ka hükümetlerin değil Alman mille -
tinin bileceği bir iştir. Eğer başba
kan Hitler ve arkadaşlan, dünya sul
hunu samimiyetle istediklerine bizi 
ikna ederlerse dünya sulhu için mil -
letler arası umui görüşmelere Alman
ların iştirak etmesinde hiç bir mah
zur görmiyeceğiz. 

En lüzumlu olan şey, silahlanma 
vasıtasile, harba doğru sessiz ve 
mütevekkil yürüyüşe bir son vermek: 
bütün vaziyeti olduğu gibi açıkça 
ortaya koymaktır; öyle ki devlet a 
damları dünya milletlerinin teşkil et· 
tikleri yüksek jüri önünde konuşmak 
mecburiyetinde kalsınlar. 

= ll~rberl Morrison -

Kiralık yayla yurdu 
Bürücekte Komiser Bay Osma· 

nın cami yakınındaki yurdu kiralık
tır. Arzu edenler Tarsus kapısında 
Mehmet Şaşmaz ticarethanesinde 
Bay Hasana müracaat etsinler.6901 

Annelere öğüt 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Merkezi ; sıfır yaştan bir yaşına ka-

dar çocuğun nasıl bakılacağını öğ
reten " Annelere Öğüt ., ün birinci 
sayısını yeniden bastırmıştır. Birinci 
sayı öğüt birer aylık yazılmış 12 
tane yazıdır. 

2 inci sayı öğüt : Çocuklann na
sıl besleneceğini ve mamalarının na
sıl hazırlanacağını öğretir . 

: 1er iki öğütleri isteyenlere Ku
rum ,parasız olarak gönderir. " An. 
karada Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel merkezi Başkanlığına ,, bir 
yazı ile başvurmak ve adres bildir
mek kafidir . 

Yeni eserler 
lstanbulda çıkmakta olan kitap 

ve kitapçılık mecmuasının 1 O uncu 
sayısı da okuma ve kitap meraklı
larını tatmin edecek malumatla çık
mıştır . Tavsiye ederiz . 

----------------
Seyhan vilayeti daimi En-

' cümeninden : 
Adana Memleket hastanesinin 

bir senelik ihtiyacı olan erzak ve 
sairenin açık eksiltmesi 936 se
nesi Haziranının ikinci salı günü 
saat on bire kadar uzatılmıştır . is-i :tek~~lerin ~~minat akçalarile bi~lik~e 

' 

o gun encumene ve şartnamcyı gor
mek üzere de her gün hastaneye 
uğramaları. 6872 17-24-31 

(Günahkar Kız) 
Fevkalade hissi ve son derece meraklı bir eser 

2 
Kahkahalar kralı 

Düz Taban Bastı Bacak 
( Kadın avcısı ) 

Bu gün gündüz ikide davamlı matine 

'

Günahkar kız - Bastı Bacak Düz Taban 
6899 

I 1 TAN Sinemasında j 
1 Her şeyden evvel nefis bir film. Şimdiye kadar yapılan tarihi ve romantik 
'I Ru ah·şam 

eserlerin en güzeli, en hareketlisi ve en heyecanlısı 

Muazzam dekorlar ve bunlar arasında cereyan eden 
içli , \samimi bir aşkın hazin macerası 

bütün seyircilerin memnun kalacakları tekrar ve tekrar ğörmek istiyecek-
leri enfes bir film 

İşte Aleksandr Dumas'nın şaheseri. 

( Mad~m Dübari ) 
Filminin gösterilmesine bu akşam başlanıyor. iki saat tam bir aşk ve şiir 

manzumesi dinlemek isterseniz bu filmi görünüz. 

Mümessilleri iki büyük yıldız 

Norma Taln1adge ve Conrad Nagel 
Dı.kka t : Fiatlarda azami tenzilat . Duhuliye 15 Balkon 

25 kuruştur . -------Pek yakında : 

ltalyanca şarkılarla süslenmiş çok güzel bir film 6891 

( Kadın fYeşinde ) 
Bu çok güzel filme ilaveten : ı 

Halkevimizin tertip ettiği Spor Bayramına ait filmde 
gösterilecektir . Gülek nahiyesine bir Rüşdiye 

ektebi açılmıştır . 
dir . O devirde, değil köylerimizde 

Şair Ziyanın sahneye olan aşkını 1 

piyeslerin provasında bulunmasiyle '.-------·---

de ö~~~~i::zh~e için büyük emelleri 1 BELED_J_Y __ E_IL_A __ N_LA_R_I ---J Alsaray 
----------------

it , 
lu kçok kazalarmızda bile Rüşdiye 
ı d e tebine tesadüf olunmazken bu
dı ~a nıektep açılmasına bir çok kim
le er hayret etmişlerdir . 

I Şehirlerde bile böyle irfan yu· 
~tının ?zlığında bu köye nur sa 
ti ası ~ıya. ~aşanın it:riyi ?ören 

ll gozlerının ve derın sezışleri
rı eseridir !. 

3 Pfatta böyle bir mektebin açıl· 
asıl" ~ z uzumu iya paşa tarafından 
srnen iki defa babı aliye yazılmış· 

Bu hususta yolladığı ra
t ve esbabı mucibe hayretle 
1Jrırnuş ve derhal mikdan kafi tah -
.t Verilerek bir de muallim gön· 
tilnıiştir . 

zı . Vali Ziya paşa , Gülekli İbrahi
tavkifinden bir hafta sonra bü· 

. hapishane halkını elde ettiğine 
lt hikayeyi işittiği gündenberi , 

arasında bu adamın mühim 
e ~: ~ynayabileceğini tahmin et 

. ~ alnız ihtiyarbğına acıyarak ken
~ serbest bırakmışsa da o ha
ldeki halkın telkinlerle dalalete 

eri ihtimalini göz önüne al· 
I r · . Buraya böyle bir mektep 

1 nıasiyle , yetiştireceği gençlere 
an aşılanmış bulunacaktır . 

f Bu suretle bunlann dini propa
Ji daJara kapılmasına imkan yok· 
t ;, · Bilakis aldıkları kültürün hı· 
~ ~u gibi propagandalarla kendi
tınden mücadele edeceklerdir . 

h Netice olarak muzir ictihadlar , 
lınağa müsait zemin bulamıya· 

b· 8Ünecektir . işte bu mektep bu 
1 düşüncelerin neticesi olarak 

~a Paşanın himmetiyle açılmıştır . 

sinemasında vardı. Fransızcadan meşhur eserler _ 

tercüme ettirerek oynatacaktı. ---------------·-------------
Ziya Paşa halkın sahne hayatına 1 

alışması için memurların tiyatroyu 
temaşasını meçburi bir şekle sok
muştu 1 

Adanalı Şair Zicyanın 
Vali Şair Ziyaya hiviyesi 

Paşanın her yeni hareketini be
nimseyen muhalif kafalar vardı. Bun· 
lar - yukarıda da izah edildiği gibi -
Ziya Paşanın huzurunda tenkitte bu
lunamazlardı. Şiirin hilkatı ve asa-

1 biyeti buna müsait değildi. 

Muhalifler yalnız kahvelerde top
landıklarında bu yeni fikirli şair Va
linin aleyhinde atıp tutarlardı. 

Bu gibi tenkitler Valinin kula
ğına gelmemekle beraber onun de
rin serzinşlerinden kurtulamazlardı . 

Ziya Paşa memlekette muhalif 
partileri sustunnağa ve her aykırı 
hadiseyi yatıştırmağa çalışmıştı . 
Her' fırsatta bunlara güzel dersler 
vermekten, darbeler indirmekten 
hali kalmıyordu . 

Bir zamanlar Şiir Hakkının hi
civleri ağızdan ağıza dolaşmıştı. En 
nihayet Hakkı ayni zamanda Hamit 
idaresini hiciv eylemesinden dolayı 
da susturulmuştu. 

Böyle bir baştan mahrum kalan 
muhalifler mutlak surette Ziya Paşa
yı asabileştirmek ve yeni hareketle
rinin önüne geçmek istiyorlardı. 

- Sonu var -

936 Haziranından itibaren 31 - Mayıs - 937 t 'h· k d t · l'k . . · an ıne a ar emız ı 

ışlerı hayvanatının bir senelik nal bedeli ile nalla k ı ·· t" . ına ve ayar ama ucre ı 
açık eksıltmeye konulmuştur. 

ihalesi Haziranın 8 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye encü
meninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı otuz beş liradır . 
isteklilerin şartnamesini görmek üzere yazı · l · k ı · ·h l 

•• •• • A •• ış erı a emme ve ı a e 
gunu de daımı encumene gelmeleri ilan olunur. 6902 24 28-2-6 

Temizlik işleri amelesi ile Belediyenı·n hade · ·· t hd · · . . . me ve saır mus a emını 

ıçın daırede mahfuz numüneye göre kumaş mütaahhide ait olmak üzere 
13

1
7-150 takım yazlık elbisenin yaptınlması açık olarak eksiltmeye ko

nu muştur. 

ihale haziranın sekizinci pazartesi gu··nü saat 0 be t Bel d' .. · d 1 k n ş e e ıye encume-
nın e yapı aca tır. 

Muvakkat teminatı elli liradır. 

. !steklen.n şart~ame ~~ ~um~ numünesini görmek üzere her gün yazı 
ışlen kalemıne ve ıhale gunu de Belediye encümenine gelmeleri ilan olunur. 

6903 24-28-2-6 

Nevrozin 
Adananın yaylazamanı geldi. Yaylaya gideceklere tavsiye eder. 

herevin tabii doktoru olan Nevrozini her hal

deberaberinizde yaylaya götürünüz . 
Fazla sıcak baş ağnsı yapar . 

Nevrozin kullanınız. 
Onuniçin her halde 

On taneli ktüpleri 60 kuruştur . 1 6805 17 

' 

Mevsim sonu münasebetile son turfanda eserleri sunuyor 

Akşam 8,30 da 

Gençlik aşkı 
Mümessilleri: 

Fransova Rosay 
Fllik Ad art 

Fevkalade heyecanlı, nefis şarkılı ve eşsiz müzikli tam 2,5 saat neş'e 

2 
Görmiyen müşterilerimiz için 

( Kibar hırsızlar ) 
Gelecek proğram : 

Avlanan gönül 
6888 

İstanbul ve Paris fakültelerinden mezun 

D. Hamdi Onar 
Kadın hastalıkları mütahassısı 
Hastalarını istiklal mektebi karşısındaki muayenehanesinde her an 

kabul ve tedavi ebnektedir. 6652 21-30 



Sahife : 4 Türk sözü 

1 Haziran 936 dan başlı-' 
yacak umumi arazi tahriri 

1 Semt: 1 
Kayırlı 
Şeyhmurat 

Ak benli 

1 
5 
9 

Haziran 

" 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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10 
11 
12 
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15 
16 
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19 
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21 
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25 
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27 
28 

Karaoğlanlı 

Hacı Hasanlı 
lsmailiye 
Dedepınarı 

Camili 
Yukarı lnnaplı 
Yarbaşı Kadri bey 
Çifliği. 

Semt: 2 
Yenice 
Bey köy 
Kadı köy 
Çağır kanlı 

Mal atça 
Tannverdi 
Sakızlı 
Mihmandar 
Deniz kuyusu 
Kazıklı bucağı 
Pirice 

" 
Kilavur 
Taşçı 
Nümune çifliği 
Havutlu bucağı 
Verayicesir 

Semt: 3 
29 - Tokaç 
30 - Zağarlı 

17 
21 
25 
29 

" 
" .. 
.. 

2 Temmuz 
6 • 

10 
" 

14 Temmuz 
18 
22 
26 
30 
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7 

11 
15 
19 
23 
27 
31 

4 
8 

12 

temmıız 

" 
it 

" 
Ağustos 

" 
" 
it 

it 

" 
" 
it 

Eylul 

" 
" 

Eylal 

" 

936 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
ti 

" 

936 
it 

" 
" TiR 
" 

TdllKiVE ;ş " 
" 
" 6748 24 
" 
" 

'~--·----~~--------~ ı Kozmin Diş 

N evrozin laboratvarının bu yeni müstahzarı 

.. 
" 
" macunu 
it 

it 

.. 

" larında bulunur . Fiatı 15 kuruştur. 6806 17 
" 

24 Mayıs 1936 

Adana Borsası muameleleri 
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31 Şahin ağa 
32 Paşa köyü 
33 Çanakçı 

16 
20 
24 
28 " 

" 
1 T. Evvel 

" 
" 

bu kerre Adanamızagelmiştir. Her eczahanede ve ıtrıyat mağaza· 1 
1 

--------1---------------ı 
Liverpol T elgraflurı 

23 I 5 I 1936 iş bankasından alınmıştır. 
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34 Pekmez Huyüğü 
35 Sazak 
36 Solaklı 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
50 
51 
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53 
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55 
56 
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59 
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64 
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70 
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Semt: 4 
Avrat mezarı 
Danişment 

Arap köyü 
Ağzı büyük 
Çotlu 
Gemisıra 

Herekli 
Küçük kapılı 
Büyük kapılı 
Abdioğlu 

Semt: 5 
Sünnetli 
Kızıl tahta 
Akdam 
Eğriağaç 
Develer 
Yalnızca 

Çağşırlı 
Kamışlı 
Mıhlı 

Öreni 

Karaömerli 
Sirkenli 

Semt: 6 
Gökçeli 
Köprü gözü 
Yüzbaşı 

Oymaklı 
Helvacı 

Çeçeli 
Terliksiz 
Çukur kamış 
incirli - Yemişli 
Çiflik ( Kozmanın ) 
Sırınsı 

Fevziye bucağı 
Semt: 7 

Topraklı 

Kırhasan 
Kiremitli 
Hacıhasan 
!sa hacılı 
Dolaplı 

Çınk 
Meletmez 
Yassıveren 
Çavuşlu 
Karagöçer 
İnnaplı Hüyüğü 

Semt : 8 
Ziamet 
Nalkulak 
Tuzkuyusu 
Hasırağacı 
Merkez 
Sarımsak 
Tapur 

5 
9 

13 

" 
" 
" 

17 T. Evvel 
21 
25 
29 
2 
6 

10 
14 
18 
22 

26 
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27 
3 
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15 
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23 
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8 
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16 
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it 

" 

T. sanı 
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89 
90 
91 

100 
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103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

110 
111 
112 

113 
114 
115 

Tabaklar 
Arap oğlu bucağı 
Ganime bucağı 

Semt: 9 

10 
14 
18 

it 

" 
it 

Köprügözü (Savatlı Halil 22 
" ağa çifliği ) 

Kuranşe 

Karaahmetli 
Kumrulu 
Tuzsuz zade 
Yerdelen 
Hacıali- Hacı Halil 
Yunus oğlu 
Cine 
Çulhaveren 

Semt. 10 
iskele Karataş 
Küçük Karata< 
Bahçe Yusuf ağa kısacık 
çiflikleri. 
Be lıeli Aliciz 
Adalı ve teferruatı 
Kesik 

26 
30 

.. 
.. 

3 Haziran 
7 

11 
15 
19 
23 
27 

1 
5 
9 

13 
17 
21 

" 
" .. 
" .. 
.. 

Temmuz 

" 
" 

" .. 
.. 

Beyanname 

" • 
it 

" 

" 

" 
" 

" 

.. 
" 
" .. 
" 

" 
" .. 

" .. 
" 

2901 sayılı arazi tahrir kanunu mucibince vilayet dahilinde arazi tah· 
ririne 1 Haziran 936 da başlanacaktır . Bu kanunun 6 ıncı maddesi veç
hile belediye hududu dahili bir ve köyler ayrı ayrı birer cüz'ütamdır . 

Mevcut komisyonun tahririni yapacağı köylerin ( yani cüz'ütamtarın ) 
adları ile sırası ve tahminen hangi tarihlerde hangi köylerin tahriri yapı
lacağı, yukarıda gösterilmiştir . 

1 - Kanunun 4 nci maddesi mucibince arazi ve arsaların mutasarrıf 
ve şagilleri komisyona bu arazi ve arsaların hududunu, var ise tasarrufu
nu veya işgalin müstenit olduğu vesikaları göstermeğe , komisyonca )Q. 

zum görülecek malu-natı vermeğe, arazi ve arsanın ne için kullanıldığını 
bildirmeğe mecburdurlar . 

Bu mecburiyetlere riayet etmiycnler<len komisyonca tutulacak zabıt 
varakasına müsteniden beş liradan 25 liraya kadar ve kasden yanlış 
malumat verenlerden yirmi beş liradan 200 liraya kadar hafif para ce· 
ca~ı alınır . 

2 - Arazi ve arsalar mutasarrıfı, yoksa intifağ hak sahibi, oda yok· 
sa mutasarrıf gibi filen işgal edenin adına yazılacaktır . 

3 - Arazi v~ arsaların miktarının tayininde ihtilaf hasıl olursa basit 
, şekilde ölçülecektir . Çiftliklerle hususi ormanlar bağlı olduğu cüz'ütam 

ve münasebetine göre komşu köylerden birine kayıt olunacaktır . 
4 - Her cüz'ütamın tahriri bittikçe, arazi ve arsanın nev'i. miktarı, 

kıymeti, vergi nisbeti ve miktarı bir ihbarname ile alakadarlara tebliğ o· 
lunacaktır . Alakadarlar bu ihbarnamenin tebliğini takip eden günden iti
baren bir ay içinde Vilayet idare Heyeti nezdinde itiraz edebilirler . Bu 
tahrire müsteniden tasarruf hakkıiddia olunamaz . 

5 - Evvelce kayıt harici kaldığı görülen araziden dolayı tahririn 
1 mer'iyetinden evvelki seneler için vergi aranmayacaktır . Ana göre, her 
1 arazi ve arsa sahibinin tahrir sırasında komisyona müracaat etmelerini 
/ alakadarlara bildiririm 6900 

Seyhan Valisi 
T. H. Bayıal 
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