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Irak-Türk 
Dostluğu 

Suriyenin istifade etmesi 
lazım gelen bir ders 

Nevzad GUven 

H ariciye Vekilimiz Tevfik 
ROftO Aras ve lktisad 
Vekilimiz Celı11 Bayarın 

Irak hududuna giritlerinden itibaren 
görmel)e baoladıkları ve Bal!dad da 
fevkalAde bir tekil alan dostluk kar. 
tısında Türk efkArı umumiyesinin 
h~yecana dütmemesi imkAn hari
cındedir. 

Bu heyecan, kardeş bir memle
kette bize kartı göıterilen büyük 
Hmpatinin kalblerimizde uyandırdıl)ı 
HVincin eseridir. 

Muhterem Irak Hariciye Nazırı 
Naci Elaailin Ankarayı ve mütea· 
kiben Vekillerimizin Baijdadı ziya. 
reti Irak • TOrk dostlul)u için yeni 
ve daha meaud bir eafhanın açılmıf 
olmuına itarettir. 

Osmanlı lmperatorluOunun yı. 
kıntıaı altından çıkan gen9 Irak 
devleti ile, aynı yıkıntı altından sil
kinip tekrar canlanan yeni Türki
yeyi birbirine bal)layan bayak men
faat birlikleri vardır. Aeırlarca yan 
yana yafamıf, kötü bir idarenin 
dtırtlarini beraberce çekmit• mÜf· 
terek -inç gOnleri görmllf iki 
kard8f milletin birbirine sırt çevir
mesine imkAn yoktur. 

Genç komfularının istiklAline 
karşı duyduOu der in hürmeti, onla
rın yeni hayatları içindeki inkitafları, 
kartı11nchı duyduOu ttlvlnci bir çok 
defalar iebat etmif olan TDrkiye ile 
mOstakil lrekın el ele vermeei ka· 
dar tabii bir fey yoktur. lnkitafları 
uzun bir ıükOn devreıine bal)lı olan 
Irak ve TOrkiyenin sulhperver poli
tikalarına, bugünkü politika tart
ları da illlve edilecek olursa Irak • 
TOrk doatluOunun lüzum ve mllnaaı 

derhal anlatılır. 
y, kın Şark davasında iki kıy

metli unsur olan Irak ve l Orkiyenin 
doetluı}u ve bu doatlul)a inz;mam 
eden lran, Türk, Irak, Efganistan, 
Şarklllerden arasındaki ciostluk mil· 
naaebetlerinin kuvveti çok geçme
den Yakın Şarkı ayni politika, ayni 
sulh davbı ve ayni sükun arzusu 
etrafında birletmit büyük bir kardeş 
bloku haline sokacaı'jrnda şüphe 
yoktur. 

Vekillerimizin Ba!jd.ı.cı ziyıırcti, 
kardeş lrakla Tllrkiye arasındaki 
politik, ekonomik ve kültürel mü· 
nasebetleri azami surette takviye 
edecel!ine şimdiden eminiz. 

Yalnız, bugün tamamile gerçek
leşmiş olan b'.J hakikatin diOer bir 
komşumuz için de mes'ut bir misal 
ve ders olmasını dilemekten de ker-

DERSiM iŞi BiTTi 
Kızıldağ tamamiyle 

dün teslim oldu 
Asilerin muhakemesi başlıyor 

Başvekilimizin Maliye Vekilimize müjdesi 
Ank•r• : 23 ( TUrkellzUnUn hueusl telgr•fı ) - Kızıld•I t•· 

m•mlyl• teellm oldu • Derelmdekl lsllhat progr•mı elstemll 
bir surette tatbik edllmektedlr • Sergerdelerln kandırdıkları 
yUzlerce cahll her gUn nasıl llfal edlldlklerlnl görerek cum
huriyet kuvyetlerlne teellm olmaktadırlar • Hoza~ Dersim 
letlkametlnde Kızıldal mıntakası bugUn tamamlle teellm ol
mu,tur • Sergerdelerln eleba,ıeı Seyit Rıza mUfrezelerlm;ze 
bir mektupl• b•• vurarak teellm olmak l•lemı, ve bazı fart· 
l•r ııerl eUrmu,tur . Bunlar henUz belll d•llldlr. Sergerdeler 
çok mU,kll vazlyettedlrler. Hepelnln Cumhuriyet kuvvetıerlne 
lltlc••ı beklenmektedir. Sllylendlllne gllre kutu deresinde eer
gerdelerln yapbkları yemin tamamlle bozulmuftur • Kuvveti•· 
rlmlz• lltlca eden cahlller har gUn Ellzlze getlrllmektadlr • 
Tuncell mahkema•I eergardelerl muhakema için hazırlanmakta. 
Evvelld gUn yak•lanan bir rela de mevkuf bulunmaktadır • 

aa,bakan dUn gece eaat bir buçukta te,rlf etmı,tı • Bafba-

kan lstaeyonda Mallye Veklllne pek ne,eıı olarak .. size yeni 

bir varidat getirdim t•bflr ederim " buyurmuflardır • 

Vekillerimiz Bagdadda 
emsalsiz tezahüratla 

karşılandılar 
Heyetimiz Kralın sarayına misafir edildi 

Irak matbuatı uzun ve hararetli makale
lerle Türk dosluğundan bahsetmektedir 

Bagdad : 23 (Irak matbuat bü· 
rosu bildiriyor: ) 

Türkiye dış işleri bakanı Tevfik 
Rüştü Arasın riyasetindeki~ ve lk 
tisad bakanı Celal Bayerin refakat 
ettiği Türk heyeti dün sabah Bagdada 
varmışlardır. 

Heyete !rakın Ankara elçisi ile 
Türkiyenin Bagdad elçisi refakat 
etmekte idi. 

Bütiin Bagrlaıl Tiirk vekillerini 
karşılamağa çıkmıştı. Tevfik Rüştü 
Aras trenden endiği zaman kendi. 
[·rini kar~ılamağa gtl · n Irak lıari 
ciyc nazın Naci E.lasil ile kucaklaştı. 
Bu dostluk tezahurunu h~lk coşkon 
bir alkışla karşıladı. 

Türkiye hariciye nazırı kendi-ini 

dimizi alamıyoruz. -----------
Türk _ Irak dostluOu, Türkiye. 

nin komşuları hakkında . ?esledi(ji 
iyi niyetin ve onlarla takıbıne karar 
verdil:ji dostluk politıkasının parlak 
bir misalidir. Şimdiye kadar ~ov.on 
bir milliyetperverlil!in ale.yhımız.e 
kBrüklemek istedilli Suriyenın ~akı: 
ki efkArı umu miyesi bu hakıkatı 
görmekte güçlük çekmiyecektir. Ya· 
kın Şark devletlerinin en genci O· 

lan Suriyenin, komıularının sempati 
ve müzalıeretlerine olan ihtiyacı 
bizzat Suriye Vatanilerinin de inkAr 
edemiyecelli bir hakikattır. 

Suriye kendi kendini idare işin-
de he " · b' [ n .. z ılk adımlarını atan ır 

d
Qocuk-devlet] dir. Bu emekleme 
evr · d' . ~sınde komıularını kırması ken· 
llını Yürütebilecek desteklerden 

mııhrum edebilir. • 
. Tarih ve col)rafyanın daima bi-

zımıe y b t ıın Y•na yafamal)a mec ur 
uttu><u •u . . . k f d " rıyenın TOrkıyeye ar ı 
k~~7anlık Döstermeainden fayda çı
. 

1 8 C&llina de hiç bir Suriyelinin 
ınanaca>< 

.,ını sıınmıyoruz. 
k" Hatay ~vııeı halledilmiştir. Tür
ıye uzun ~ıllırdanberi bağlı olduğu 

sulh politikası uğrunda bir takım 
fedakı1rlıklar da yapmıştır. B" ha
kiki Suriye efkarı umumiyesirıin bu 
fedakArlıkların de(lerini takdir etti
ıı;ne de eminiz, Bu davanın H:ıtay
lılar aleyhine tekrar yenilenebıloce
l!ini sanmak delilik olur. Bir takım 
manAsız ve çılgınca hareketlerle 
böyle bir maka.adın temin edilebile
cel!ini ummak ıse sadece apdallıktır. 

Binaenaleyh Suriye vatanilerinin 
dahili politikadaki ihtiraslarına biraz 

em vurarak memleketlcr'nin haki
~i menfaatlerini görmeleri zamanı 
gelmiştir. 

Hatayda çıkarac~kları ... nah.oş 
hadiselerin Hatayın istıkbalı uzerın
de hiç bir tesir yapamıyacallını .~e 

. b' devreye giren Fransız-Turk 
yenı ır . b' 
dostıuııunun inkişafına hıç. ır su: 
retle mani olamıyacallını bılmelerı 
14zımdır. . 

Bir kere daha tekrar edıyoru~: 
Suriyenin önünde, yakın ş~rk. mıl
letlerinin dostluı'ju gibi çok ıstıfada 
edecel)i bir misal vardır. Eller Su
riye politikası bu manlllı ve büyük 
dersten istifade edameue günahı 
kendinindir. 

Vıı~lllerim'zl sarayında misafir 
e:mek 1 ı ·unda bulunan Irak 
kralı B rincl Gazinin lsvlçrede 

talebe iken elınmıf bir realmleı-1 

selamlamaya g~len askeri kıtaları, 
jandarma, pDlisi teftiş ve selamladık. 
tan sonra Naci Elasil orada bulunan 
yüksek me'llurları kendisine takdim 
etti . 

Müteakiben halkın coşkun alkış 
farı arasında istasyon terk edildi 
ve şehre dogru kafil~ halinde yürür· 
meğe başladı. Bagdadın bütün yol 
lan, evlerin pecereleri Türk ve Irak 
bayraklariyle süslenınişti. Kafile ağır 
ağır ve görülmemiş dostluk tezahü
ratı içinde kraliyet sarayına gitti ve 
burad, Türk heyeti kendilerine tah
sis edilen dairelere yerleştiler. Kısa 
bir istirahattan sonra Türk vekilleri 
Irak hariciye nazaretine gittiler, Bun· 
dan sonra başvekili ziyaret ettiler, 

- Gerisi ikinci sahifede -

4 devlet müzakereleri inkıtaa uğradı 
Almanların Lapzig hadisesine mukabele olarak Valan 

siyayı bomhardman edecekleri söyleniyor 

Fon Noyrat Londra seyahatini tehir etti 
Paris : 22 (Radyo) - Lapzig 1 

kruvazörüne yapılan taarruz mese· 
lesi henüz kapanmış değildir. E.hem. 
miyetli_kaynaklardan sızan haberlere 
göre; Almanlar, bu hadiseyi de kar· 
~ılıksız bırakmıyacaklardır. Hatta 
ilave edildiğine göre; Almanlar Va· 
lansiyayı bombardıman edecekler· 
dir . 

Paris : 23 (Radyo) - Bir deniz 
alb gemisinin Alman Lapıig kruva. 
zörüne yaptığı taarruzun doğurduğu 
vaziyet had bir devreye girmiıtir. 

Alman hariciye nazırının Lond. 
raya yapmak üzre bulunduğu ziya· 
retten bu buhran dolayısiyle vaı 
geçtiği bildirilmektedir. 

t~panya hükumeti de lngiltereye 
verdiği bir nota ile meseleyi tahkik 
için ispanyaya lngilizlerden mürek· 
keb bir komisyonun gönderilmesini 
istemiştir, 

Londra : 23 (Radyo) - Alman 
hariciye nazırının Londra ziyaretini 
tehir etmesi lngiliz matbuatında 
büyük bir alaka ile mevzuubahse· 
dilmektedir. 

Deyli Ekspres • gelse idi iyi 
olurdu. Mademki yerinde kalmasını 

tercih ediyor. Biz hiç kimseye avans 
yapmak mecburiyetinde değiliz.di· 
yor. 

Deyli Heraldda bunu fena bir 
alamet olarak telekki 'etmekte, 

Hatayda gene patırdı başladı 

Şeflere Hataylıların tazimlerini arz için bir müddet 
evvel Türkiyeye gelip dönen 

r -, 

1 
Hatay heyetinden bir azanın j 

evine bombalar atrtdr 

Amik ovası silahlı göçe
belerle dolduruldu 

Sancak kadınlarının •• • • 
numayışı 

Antakya: 23 [Türksözü muhabi
rinden] - Ha tayda yine hadiseler 
başladı. Hataylıların sevgi ve minnet. 
ferini şeflere arz için bir müddet:ev 
vel Türkiyeye giden. Hataylı heyet 
azalarından Bay Mehmed Dervişin 
Orhaniye mahallesindeki evine Use· 
beti Ameli! kavmi kulübüne mensup 
kimseler tarafından Vatanilerin tı-ş 
vıkiyle evvelki gece tecavüz ~d.I 
miş ve ev~ gi lt•n elektrık telll'fi b 
silmiş ve gece. yarısından son· a "/., O 
ıl~ eve bir bonılıa atılmış ve sıli'ıhl ;r 

sıkılar•k evin peııerel~rin ı~ c ·•ıı lıı 
rakılmanııştır. 

Ba&-dad scyyahatı dönüşü"lk isal 
V.:kili Celal Bayar Şam ve Hatayı 
ziyaret edecektir. 

Oöçebelerlh latlllaı 

kadını evvelki gün Antakya hükü· 
met konağı önünde birikerek nü.na· 
yişler yapmışlar, buğdayın pahalılı· 
ğından şikayet ederek hükumetin 
tedbirler almasını istemi~lerdir. 

Morning Post keyfiyetin !ngilterede 
derin bir teessürle karşılanacağım 
söylemektedir.} 

Londra : 22 (Radyo) - Dört 
devlet müzakereleri bir noktai nazar 
farkından inkitaa uğramıştır. 

- Gerisi ikinci sahifede -------··-------
Fransız kabinesi 
teşekkül etti 

Dokuz Sosyalist, dokuz 
Radikal Nazır var 

Bay Şotan 

Paris: 23 [Radyo] - B. Şotan 
bugün kabineyi teşkil etmiıtir. Yeni 
Fransız kabinesi dokuzu Radikal 
Sosyalist olmak üzere onsekiı aza· 
dan mürekkeptir. Eski Başvekil 8. 
Blum Başvekil muavini olmuştur. 

B. Şotan kabinenin kuruluşun. 

- Gerisi ikinci sahifede-

Urbanın Hamammoerağa nıevki
ine geldiğini ve Amuğa inmek üzere 
bulunduğunu haber vermiş, bu bek· 
lenmedilc hadise karşısında bütün 
Amuğun duymakta olduğu ciddi en 
dişeye tercüman olan ciddi tedbir· 
ler alınması lüzumuna işaret etmiş· 
tim. 

Yukarıdaki resim •ehrlmlz Erkek öğretmen okulunun bu yıl 
mezun olacak son sınıf talebelerlnl göstermektedir 

Maalesef bu ikaı haberim henüz 
yerini bulmadan Urban Amuğa in. 
miş ve köylere yayılmıştır. 

Maztebe, Sarafa, Paşahüyük, 
Müşarifiye, Akpınar, Kızılkaya, Çıp. 
laktepe şimdi Urbanın istilası altın· 
da bulunmaktadır' Tepeden tırnağa, 
şeyhlerinden çobanlarına kadar si· 
la~lı olduklan görülen bu göçebe. 
lenn yapacaklan tahribat artık tah. 
min olunamaz. 

100 kadar Türk, Rum ve Alevi 

Şehrimiz Erkek öğretmen okulunda imtihanlar neticesi son sınıftan 33 
k~şi. ikmalsiz geçmiştir ( Yalnız kamp ve askerlik sınavları neticesi belli de• 
ğıldır ) Son sını.f mevcudunun 45 olduğuna gör• 12 kişi ikmale kalmış bu· 
lunuyor. Bu yıl ılk tedrisat öğretmenliği vazifesine başlemağa namzet bu· 
Junanlar şunlardır : · 

Ali .Yavuz, Zeynel Baykal, Yusuf Türkelli, B. Sel~uk, Besim Göçer, Veli 
Arığtekın, Faris Sungur, Emin Özbek, Ahmet Baykal , Emin Erke , Enver 
Aydın, Enver Soysal, Halim Ayala, Şerafeddin Leblebici o. YU5uf Karayel, 
Abdullah Koçan, Sakıp Seıginalp, Çoban Yurtçu, LAii! Yurtçu , Fazıl Er· 
dem, Tahisn Toktam~, Adnan Kolçak, Hakkı IŞIK, Ali Murat , A. Hamdi 
Şenol, Behcet Gôoen, Zarif Tuncay, Mustafa Alper, lbrahim Sevinç, lbrahim 
Olcaytu, lbrahim Akış, H. Şükrü Beyko, Kemal Karayazıcı , Muzaffer Tur· 
koy, Sami Ergeıen, Hasan Erdoğan, Ali Şişlioklu, Mehmet, Kbım Altınok, 
Mustafa Kirazcı , Fuat Güneş , lsmail Tunalı , Mehmet Acarotlu ' lbrablm 
Alper, Bedri Avoğan . 



Sahife 2 Tlirksözft 

ziraat asayiş kanunu r ANDI '----------------·--------------------------.1 -----
Yeni kanun bü ün çifçimizin 

emniyetini koruyacaJ'tır 
Belediye encümenlerile köy meclislerinin vazifeleri -

Bekçilerin salahiyetleri - - Cezalar 

Ankara: 22 Haziran (Türk Sö
zü muhabiri yazıyor.) D hiliye veka 
leti bir taraftan kö} lün üzün kal 
kınmasını ve dağınık köylerin birleş 
mesini temin etmek üzere hazırlık -

lar yapar ve köy kanunu üzerinde 
meşgul olurken, diğn taraftan da 
çifçi emniyeti ve çifçi mallarının da· 
ha esaslı ve düzenli bir şekilde ko. 
runmasını temin edeeek bir zirai 
asayış kanunu projesi hazırlamiştır. 

Yurdumuzdn ilk defa tatbik edi· 
lecek olan bu yeni zirai asayış şek
linin birçok yabancı memleketlerde 
olduğ'u gibi bizde de çok mühim 
bir boşluğu dolduracağından şüphe 
yoktur. 

Asırlardanberi köylümüzün en· 
çok şikayette bulunduğu bir derdin 
bir teşkilatla ortadan kaldınlmış 

olması yurdun en büyük kitles ni 
teşkil eden köylümüze cumhuriyet 
hükumetinin yepyeni bir hediyesi 
olacaktır. 

mera ve otlaklara dışardan alınabi
lecek hayvan sayı i~ini \ e cinsini t:ı· 

yin edecek, daimi ve muvakkat hay· 
van istasyonları. gelip geçen hay
vanlara sulama yerleri gösterecek 
ekili ve dikili sahalar içinde otlaiıla. 
bilecek hayvanların cinsini, sayısını 

yerlerini ve şartlarını tayin edecek, 
zirai saha içindeki yollara, patikala· 
ra, sandıklara, ot, çöp, hayvan leşi 
gibi şeylerin atılmamasına dikkat 
ve bu hususta tedbirler alacak, ve 
zirai asayiş mecli~lerile belediye en· 
cümenlerinin, köy meclislerinin ka· 
rarlarını yerine getirmeyen veya 
yapmıyan sürülerin mıntıkalardan 
uzaklaştırılmasına k"\rar verebile· 
cektir. 

Hudud 
komisyonu 
mesaisini 

bitirdi 
Şehrimizde bir haftadanberi mü· 

zakerelerde bulunan Türkiye - Suri
y~ hudud komisyonu, dün müzake
relerini bitirmiştir. 

Yalnız komicıyonun tahrir ve tet
kik heyetleri daha birkaç gün mesa· 
ilerine devam edeceklerdir. 

Sanıldığına göre, Fransız ve Türk 
delege heyetleri bugünlerde yerleri 
ne dönec klerdir. 

Yağlar ve peynir 
fiyatları 

Dün , peynir fiyatları üzeriııde 

tedkikat yaptık . Kalekapısındaki 
taze peynirler iki fiyat Ü.ı.erinden sa· 
tılmaktadır. 30 , 10 Tuzsuz tere ya
ğının kilosu da 70 kuruştur . 

Kazalardan gelen yağlı peynirle· 
rın kilosu 30 , yağsız peynirlerin de 
10 kuruştur . 

iç Bakanlık, muazzam bir serve· 
ti muhafaza edecek olan bu emni 
yet servisinin hiçbir aksaklık ver· 
meden yürüyebilmesini temin için 
hazırlanmış olan bu projeyi valilere 
göndermektedir. 

15 dekardan fazla meyvalı ağaç· 
fardan fazla ıneyvalı ağaçlığın, seb 
ze bahçesinin, tütün tarlasının, 50 
dekardan fazla ıeyinliğin bağın, fj. 
danlığm, 300 dekardan fazla zira· 
alta kullamlan arazinin ve 1500 
dekardan fazla meranın mutasarrıf 
veya sahibi olanlar müstakil hususi 
bekçi kullannbileceklerdir. 

1 Çökeleğin kilosu da keza 1 O ku · 
ruştaıı satılmaktadır . 

Bakanlık, va 'ilerinbu husustaki bilgi
lerinden istifade etmek suretiyle pro 
jenin dah:ıesaslı vetatbik kabiliyeti
nin daha kolay bir şekil alm .. sını 
temin etmiş olacaktır. Tatbik mev· 
kiine biran evvel girmesi köylümü· 
zün hesabına çok faydalı olacak 
olan bu projenin ihtiva ettiği esaslı 

hükümleri yazıyoruz. 
Çifçi mallarının korunmasını ve 

bu maksadla çifçi emniyet servisleri 
~ urulınası, bunlara varidat temini 
zirai suçların hıkıb, muhakeme ve 
cezalandınlması bu kanu,1 hükümle· 
rine tabi olacaktır. 

Her vilayet ve kaza merkezle· 
rinde Lirer zirai asayiş meclisi bu 
lunacaktır. 

Meclis, vali veya izin vereceği 

~ir zatın veya kaymakamın reisliğin 
de müddei umumumi emniyet mü 
dür veya memuru, jandarma kuman 
danı, ziraat müdür veya memuru, ve 
bulunmayan yerlerde ziraat odası 
rejsile belediye reislerinden ve ida 
re heyetleri tarafından seçilecek bir 
köy muhtarı;1dan teşekkül edecek· 
tir. 

Zirai asayış meclisleri yaya ve 
atlı kır bekçilerinin ve bekçi amir
lerinin sayı ve mıntıkalarını, ücret
lerinin nev'ini, mikdarmı, muvakkat 
krt bekçileri kullanmak mecbu•iyeti 
hasıl olursa bu zarureti ve bu mu· 
vakkat bekçilerin mikdarmı, çalışma 
müddetlerini, ücretler'ni tesbit ede· 
cek, teşkilata alınacak kır bekçile
rinin ve bekçi amirlerinin kefalet 
akçalarmı tayin ve mıntıkası içindeki 
bekçilik teşkilatının büdcesini tes· 
bit ve tatbik edecektir. 

Gelirleri zirai sicile göre günün
de tahakkuk ettirmek ve ken 
di vasıtalarile tpolayıp zirai asayiş 
meclisleri emrine vermek belediye 
encümenleri, köy meclislerinin vazi· 
felerinden madud olacaktır. 

Belediye encümenleri ve köy 
meclisleri zirai sicil ve gelir esasla· 
rına göre tahakkuk mikdaı Jarmı 
ikinci teşrinin başında meclislere bil
direcekler, çifçi emniyet, bekçiler 
ve bekçilik ha~kında şehir, kasaba 
ve köylerin ihtiyaç ve zaruretlerine 
göre teklifler yapacaklar. 

Hayvanların ihtiyaçları tazyik 
edilmemek şartiyle sınırları içindeki 

Ücretler: Kır bekçilerinin a)lık 
ücretleri beş liradan aşağı yirmi 
beş liradan yuirnrı, bekçi, amirleri· 
nin ücretleri de 30 liradan aşağı 40 
liradan yukan olmıyacaktır. 

Atlı bekçilere ayrıca ayda beş 
lirayı geçmemek üzere yem '>edeli 
verilecektir. 

I Sağlık zabıta ko
misyonu bugün 

toplanacak 

Zirai asayış mecJisleri muhasib 
ve katiplerine 30 liraya kadar ay· 
lık ücret verilecektir. Asayış mec
lis reislerine her toplantı için 200, 
azalara da 150 kuruşa kadar huzur 
hakkı verilecektir. 

Bundan başka banunda yarala 
nanlara verilecek tazminat ve nakdi 
mükafatlar ve kurulacak teşkilatın 
masraflarını karşılıyacak gelirler 
hakkında kayıdlar vardır. 

Her köyde ve belddiyede Lir 
zirai sicil bulunacaktır. Bu kütükte, 
köy Vt! belediye mıntıkaları içinde 
bulunan ziraatle alakalı her çifçi 
ailenin kabili zir~at arazisi ile mera, 
ça) ır, bağ, 1 ahçe ve her cins hay· 
van mikdarı buharlı veya motörlü 
zi raat makineleri, ziraate ayrılmış 

cins binaların kıymetleri yazılı Lu
lunacak ve bu kütükler tahsilata 
esas teşkil edccktir. 

Bekçi teşkilatının en yüksek mer· 
cü iç bakanlık olv.cak ve bekçilere 
müteaallik bütün talimat, tebliğat, 
muamelat bakanlıkta teşkil oluna· 
cak komisycn tarafından yapılacak 
tır. 

Korucular ve bekçi amirleı i si· 
lah taşıyacak ve kendilerine karşı 
gelenler gibi muamele yapılacaktır. 

Şehir ve kasaba içinde vazife gören 
bekçiler polis vazife ve salahiyeti 
kanununda yazılı ahvalde silah kul
lanabileceklerdir: 

Ayrı vazife gardükleri takdirde 
bolis salahiyetini haiz olacaklardır. 

Mezruat ve çif alat ve edevatı 
ile çifçi hayvanlarına yapılan ve 50 
liraya kadar olan zararlar manalli 
zirai asayış meclisleri kararile mü
sebbiblerine tazmin ettirilecektir. 

Zirai asayiş meclislerinin nıukar· 
reratma aykırı hareket edenlerden 
gene meclis kararile beş liradan 25 
liraya kadar paracezası alınacak 

tır. 

Zirai suçlar meşhud suçlar hak· 
kındaki kanuna göre muamele gö
recektir. 

Vilayet hududları içinde tırnaklı 
hayvanatta çıkan ve hüküm sürmek
te olan bulaşık mı.i tulai (Tabak) 
hastalığı hakkında tedbir ittihazına 
bir karar verilmesi için bugün saat 
1 O da sağlık zabıta komisyonu Vi· 
!ayet Baytar müdürlüğünde toplana· 
caktır. 

Muayene edilen 
hayvanat 

Durak köyü (Karaisal) hayvanatı 
Vılayet Baytar teşkilatı tarafından 
kamilen muayeneden geçirilmiştir. 

Muayene edilen 500 Sığırdan 13 ta 
nesinin Çemberekten ölüp gömüldü· 
ğü ve diğerleri için de İcab eden ted. 
birlerin alındığı anlaşılmıştır. 

Düzeltme 

Dlinkü sayımızın şehir haberleri 
kısmının üçüncü sütununun başın

daki yazının iş kanunundan bahse· 
don satırlarında tertip hatası olarak 
( 50 inci madde ) olacak yerde 
( 60 ıncı madde ) olmuştur . dOzel
tfriz . 

Saylavlarımız 

Saylavlarımızdan Bay Damar 
Arıkoğlu ile Bay Alaeddin Ankara
dan ~ehrimize gelmişleı dir. 

Adliyede tayinler 

Şehrimiz asliye mahkemc:si l·aş 
katibi Osman Kırşehir ceza evi mü· 
dürlüğüne , asliye mahkemesi baş 
katibliğine Adana ağır ceza mahke'. 
mesi katıbi Recep Turan , ağır ceza 
mahkemesi katiblerinden İsmail , 
asliye ceza mahkemesi kitibliğ"ine 
Yusuf , yine asliye ceza mahkemesi 
kitibliğine asliye hukuk katiblerin· 
den Mehmet Tevfik tayin edilmiştir. 

ikinci müstanbklık katibi Ha~an 
da ikinci asliye ceza kalemine nak· 
len tayin edilmiştir . 

Odun kömDr meselesi 
Köylü, kolay, ucuz odun 

edecektir elde 

Ziraat Vekaletinin Vilayete gelen • 
emrı 

Yeni orman kanunu hükümlerinin 
yanlış anlaşılması veya kasden ya
pılmakta olan menfi propagandanın 
tesirile köylünün kaçak odun yaptı
ğı ve mahrukat fiıttlarının yükseldi· 
ği hakkında türlü şikayetler vuku 
·bulmakta idi. 

Yeni kanun, aucak memleketin • 
güzelliği, serveti, iskan ve ziraat ka
biliyeti ve bir kelime ile yaşama im. 
kim veren ağaç servetinin sömürül· 
mesini önlemek ve Türkiyenin son 
yeşiklliklerini koruyarak bunu halkın 
ve yutd ekonomisinin emrinde bir 
verim kaynağı haline koymak için 
konmuş olan kontrol hükümlerinin 
bu menfi şekilde tefsir edilmesi; zi· 
raat Bakanlığım harekete getirmiş vo 
Bakanlık teşkilatına köylünün zati 
mahrukat ihtiyacının nasıl temin edi· 
leceA"ini anlatan ehemmiyetli bir ta· 
mim yapmıştır. 

Bütün menfi propagandalann 
mahiyetini ortaya koyan bu emir va. 
tandaşa emniyet ve sükun verecek 
kati hükümleri taşımaktadır. 

Köylülerimizin zirai ihtiyaçlan 
için dörtte bir tarife yoluv)a orman· 
lardan odunluk ve kömürlük ağaç 
verilecektir. 

Köylüler bu ibtiyaçlannı orman 
idarelerine matbu bir beyanname 1 
doldurmak suretiyle bildirecekler· 
dir . 

ihtiyaç mikJan ocak başına en 
çok 50 kentaldır. Ocak, azami dört 
nüfuslu bir ailrdir. Bir evde oturan 
bir kaç aile de ayn avrı ocak teşkil 
edebilecektir. 

Şayed aile nüfusu dörtten fazla 
ise aynca birer kental zam ve ilave 
olunacaktır. 

Beyannamede bu ve hu "'mikdar
dan az ihtiyaç gösterenlere taleb et· 
tikleri mikdar için hemen izin veri· 
lecelrtir. 

Bundan fazla istekler için nizam
name mucibince tetkikat yapılacak 
fakat bu tetkikat yüzünden beyan· 
name)erinin hepsine aid muamele ge· 
ri bırakılmıyarak yalnız fazla ihtiyaç 
bildirenlerin yukanda yazılı mikdar· 

manlar gene o köylülere verilecek
tir. Başka köylere aynlmıyacaktır. 

Köylülere zati ihtiyaçları için 
izin verilen odundan istiyenler orma· 
nm gösterilen yerlerinde kömür ya
pabileceklerdir. 

Ôtedenberi o mıntıka pazarla· 
rmda satılan mikdarda odun ve kö 
mürü temine kifayet edecek vüsatte 
orman ayrılacak ve bu orman her 
köylünün iştirak edebilmesi için 25 
- 1000 kentalhk küçük partilere 
ayrılacaktır. 

Köylüler ormandan kesip çıka· 
racakları mahrukatın orman bedeli. 
nin birinci taksiti peşin olmak üzere 
üç taksitte tediye edeceklerdir. 

Serbest mahrukat satışlan şim
diye kadar yapılan şekilde devam 
edecektir. 

Ulus parkında 
tamirat bitti 

Şehrimiz Ulus p~rkında ( bele 
diye bahçesi ) tamirat yıpıldıtım 
ve çiçekleri tanzim editmekte oldu· 
tunu yazmışbk . 

Parktaki bu tamirat bitmiş ve 
heykeller de temizlenmiştir . 

Orman koruma 
kumandanı geldi 

Seyhan crman koruma bölük 
kumandanlığına Mdud Hotin tayin 
cdilmiftir. Mesud Hotin dün vazife
sine başlamıştır. 

0rmanlann kaçak suretile tah· 
rip edilmemesi için kumandanın em
rine bir çok Gedikli subaylarla hir· 
likte 165 neferin de geleceği haber 
alınmıştır. Bu kadro orman koruma 
işlerile alakadar olacaktır. 

Yolda bir adamı 
vurdular 

dan fazlasına aid muameleleri tetkik- Haruniyeden Osmaniyeye git 
ler sonuna kadar bırakılarak geri mekte olan Ali oğlu Şaban isminde 
kalanı derhal bitirilecek ve netice- bir adam Kanlı geçit karagolunun 
lendirilecektir. biraz ilerisinde yoluna d~v&m eder 

Bu ihtiyacı karşıhyacak orman· ken tabanca ile meçhul eller tara 
lar idarece aynldılctan sonra köylü· fından vurulmuştur. 
fere izin kağıdları en çok bir hafta Zabıta derin tahkikat yapmış, ne· 
içfod~ verilecektir, ticede Osmaniyeden Dede hizmetçisi 

izin kağıdları verildikten sonra Bekir (lğlu fsmail, Kel Mana ve zabıt 
kesilecek yerler de köy ihtiyar he. katibi Yusuf ve Alinin adamlarından 
yetlerine gösterilecektir. şüphe ederek bunları tutup tahkika· 

Köylüler ihtiyaç olarak göster· ta başlamıştır. 
dikleri mikdarın dört!e bir orman = - - •=-ııw,,,...--..,•-u"!!!=--c:z:w::-
bedelini verdikten sonra ayrı ayrı ol
mak üzere ve malın hazırlanmasına 
bakılmaksızın nakliye tezkerelerini 
alacaklardır. 

Dört devlet müzake
releri. inkitaa uğradı 

Bu nakliye tezkeresi köylünün 
aynı zamanda ormana girmeleri için - Birinci sahifeden artan -
izin vesikası sayılacaktır, Müzakerelerin tekrar başlaması 

Şi~d~ye kadar köylüler tarafın· ve inikattan doğan güç vaziyetin 
dan ıyı bır halde korunmuş olan or- ı. izalesi Almanyanın vereceti karara 

_ .....__ L - -· ..;.... : ____ t c _ !!!!!it 

1. } • • . . bağladır. 
mısına sergısı &rlin : 23 (A.A> - Selahi-

lstanbul: 23 (Radyo] - Türk 
tarih kurumu tarafından lstaubulda 
Büyük Türk füosofu ve tıb üstadı 
ilmisinanın eserlerinden müteşekkil 
bir sergi açılmıştır. 

Dünn şehrimizde en çok sıcak 
32 7 ontiğrat dereçedeyd!. 

yettar oıahafil dört devlet müza
kerelerinin kesilmesi yüzünden do
ğan vaziyetin evvelce mevcud vaz
iyetten daha az vahim olmadıtı fik
rindedir. Hitler müşavirlerini davet 
etmiş ve konuşmalara başlamıştır. 

Roma: 23 (A.A) - Fransa ile 
-lngiltercnin müşterek hareket etme. 
leri ltalyayı asla hayrete düşürme. 
mittir. Faşist mahafıli Valansiya 
hükumetine karşı şiddetle hareket 
etmek fıkrındcdir. 

Ceyhanda Y 
inşaatı faaliy 

Ceyhan : 23 (Hususi dl 

mizden) - Belediye ~ 
çamurdan ve tozdan kur 
durmadan ve dinlenmeden 
retle çalışmaktadır. 

Bilhassa son günlerde 
içerisindeki, yol ve cadd 
yeniden yaptanlma51 ve ....,.._ 

miri işine çok ehemmiyet 
Bundan önce müna 

rılan 26 num!U'olu istasyoa 
müteahhide ihale edilmiş 
dan taşları sökülmeğe b 

Taşların sökülme işi 
sonra Toprak kaleden ge ' 
taşlarla döşenecektir. Esasa' 
denin bir tarafına 937 yıb i 
rında yaya kaldırımı yapıl~ 
ğer tarafına da yine beton ya'f', 
dınmları yapılması için halli 
lanmıştır. 

İstasyon caddesi kasa 
mühim ve -her an dı,aıdan 
kimselerin gözüne çarpan ' 
olması hasebiyle bu yolun 
raflara nisbeten daha çabuk 
mesi için azami gayret sa 
tedir. 

Bundan mada Bel~ye 
geçen ve eski hamam m 
giden caddedin de ya · ..... .-r-

bqlanmıştır. Burası da kıfdl 
halde çamur ve yazında toılıt. 
du. Bu cadde parke taıla d .. 
ten sonra ne çamur ve nede 
mıyacaktır. 

Kasaba içinde tamire 
daha doğrusu yeniden 
ması elzem olan l>ir yer " 
o da Muradiye mahallesin 
yona çıkan büyük caddedir. 
de, bundan on on iki sene e 
tırılmıştır. Belediye, bu 'Yolllll 
niden yaptırılmasa için t 
bulwımuştur. 

--~------... ·------ım 
V ekillerimiı 
Bağdadda 

- Birinci sayfadan mabad 

Heyetin geçtiği her yerdi 
tezahürat yapılıyor ve halk 
vekillerini hararetli bir suretti 
layordu. Türk heyeti kendislo" 
gösterilen bu tezahurattan fe 
mütehassis olmuştur. 

a ürk vekilleri yerlerine 
ten bir az sonra Irak baş 
hariciye nazın kendilerine · 
yarette bulunmuştur. Heyet 
yemığini hususi bir surette Y 

Bu ziyaret Türkiye Irak 
betlerinde yep yeni bir de 
mıştır. Bu dostluk ebediyen 
caktır. Irak matbuatı bu ziy 
nasebetiyle uzun makaleler 
mekte ve Türk Irak dostl 
kında hararetli cümleler kul 
tadırlar. Bütün gazeteler Ata 
ve onun Türkiyede yaptığı 
)erden hararetle bahsediyorı.t. 

Fransız kabin 

dan sonra radyo ile uzun bit 
natta bulunmuş ve yeni k• 
Halk cephesi programını tat 
ceğini ve milletin arzusuna 
lacatmı en müstacel meselen' 
vaziyet olduğunda şüphe 
c:htına söylemiş ve Hariciye 
için yeni bir müsteşarlık ib 
tini v~ diğer bazı müsteşarb 

da tadilat yıpılacatını kayde 
Yeni Başvekil beyanabPIO 

da tahriren olduğu gibi ~if 
parti arkadaşlann& tqekkür 

Adana M. hastanesi 
hekimliğinden : 

Hastanemize kadın hasta 
ile terziye ihtiyaç vardır.lst 
evrakı müsbitelerile birlikte 
neye uğramaJarı ilin olunur. 
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24 Haziran 1937 

s HiKAYE ~ 
iNTiKAM ! 

M arsel Gurmo bütün kuv. 
vetiyle B. Badestenden 
nefret ediyordu . Onun 

bu hissi herkesin haklı ve meşru bu
lacağı bir sebepten doğuyordu . 

Marsel , B. Badestenden elli bin 
fra.nk borç almıştı • 

Niçin ve nasıl ? 
Marsel yirmi beş yaşında iken 

babasından kalan ehemmiyetli bir 
ınirası süratle eritmiş ve bir kaç ay 
evvel ne bankada ve ne de cebinde 
beş paranın kalmadığını görmüştü . 

Fakat haklı değilmi idi ? Miras
ların nasibi ( erimek ) değil midir? 

Şimdi artık oldukça milhim ba~ 
ka bir miras beklemeye mecbvrdu . 

Amcası Vikorınkini .. 
Taşrada , bir köşecikte yaşa· 

makta olan bu amca çok hasta idi. 
Ve hiç şüphesiz bütün servetini Mar 
aele bırakacaktı . 

Fakat ne zaman ? 
iki ay sonra mı , iki sene sonra 

mı? 
Marsel için en milhim güçlilk , 

bu iki miras arasındaki zaman için 
de , işini uydurup , tabii hayatını 
devam ettirebilmekte idi . 

Filhakika bu iş büyük bir zor· 
luk arz etmiyordu . 

Marsel için , şeker hastalığından 
kıvrılan amcanın mirasını beklerken 
kendisine bir mikdar bor.; verebi· 
lecek , iyi kalbli bir insancık bul· 
mak kafi idi . O . bu düşünce ile 
araştırmalara başlamış ve işte o za· 
man kendisine Badesteni tavsiye et
mislerdi, 

B. Badesten hörmete layık ve 
sakalı henüz kumrallığını muhafaza 
eden bir zattı . Çok fazla olmıyan 
bu yaşında milhim bir servet kazan· 
mıştı . Onun için bir mikdar borç 
vermek zor bir şey değildi . 

B. Bad esten çekirdekten yetiş· 
me bir murabahacı idi . Marsel ken
disini ziyaret ettiği zaman o <,.ok 
dostane bir şekilde kabul etmiş ve 
arzusunu isafa hazır olduğunu söyle· 
mişti . Yalnız taşralı , hasta amca 
hakkında uzun boylu tafsilat almayı 
ihmal etmemişti . 

Bir çok kağıtlar imzaladıktan 
sonra Marsel istediği elli bin Iranka 
kavuşmuştu . Bütün bu kağıtları im· 
zalarken Marselin aklından - bir 
çok züğürtlerde olduğu gibi - iti · 
matsızlık gibi bir şey geçmemişti . 

imzaladığı bu kağıtlarla , henüz 
eline geçmemiş olan amcasının mira• 
sını Badestcne terk ettiğinin farkın· 
da değildi , 

Fakat çok g ~çmeden düştüğü 
oyunu anlamıştı . Çünkü . Viktor 
amca 87 yaşında olduğb halde ve· 
fat etmişti , Yalnız , onu şeker has· 
talığı değil sarhoş bir kafanın idare 
ettiği bir otomobil öldürmüştü . Bit· 
ta ':ı ii bunun netice üzerinde hiç bir 
ehemmiyeti yoktu . işte o zaman 
Badesten elli bin frank mukabilin
de imzalatdığı kağıtları meydana 
çıkarmış ve Marsele intikal eden 
beşyüz bin frankı mütecaviz mirasın 
Üzerine bağdaş kurup oturmuştu . 

Marsel bağırmış , çağırmış , da· 
va edeceğini söylemiş fakat hiç bir 
şey elde edememişti. Avukatlar ona, 
imzaladığı kağıtlarla bizzat kendisi· 

din mirasını Badestene devretmiş 
olduğunu anlatmışlardı . 

O zaman Marsel kendi kendine: 
- O halde, ondan intikamı mı 

bizzat almalıyım .. Diye karar ver 
mişti. 

Zavallı Marsel çok kötü bir va· 
ziyete düşmüştü. Şimdi artık beş 
parası kalmamıştı. Bekliyeceği miras 
da yoktu. Hayatını kazanmak için 
çalışmağa mecbur olacaktı. Bü

tün bu işler Bad esten'in başının al· 

Fransızcadan çeviren : 

NEVZAD OÜVEN 

tından çıkıyordu. Şimdi, Marsel'in 
içinde bir tek arzu vardı; Badestenden 
müdhiş bir intikam almak, mütema· 
diyen ona ne yapabileceğini bu [müd
hiş] intikamı nasıl alacağını düşünil 
yordu. Muhayyelesi pek kuvvetli ol· 
mıyan Marsel uzun zuun düşündük. 
ten sonra intikamını alabilmek için 
onu temiz bir kalaylamağa, ve tah. 
kir etmeye karar verdi. 

Badesten'in oturduğu ;apartıma
nın merdivenlerini çıkarken intikam 
duyguları büsbütün şiddetleniyor ve 
kararının prk hafif olduğunu düşü

nüyordu. 
Kendi kendine: 
- Bu haydudu sadece tahkir 

etmek .. Hayır! Hayır! Kafi değil .. mu
hakkak onun sakalını da yolmalıyım .. 
Mamafih yine de beşyüzbin lrankı
mın acısını çıkarmış olamıyacağım ... 

Bir tesadüf eseri olarak Bades
ten evde değildi. Kapıyı ıısmer ve 
koridorun biraz fazlaca olan loşlu · 
ğunda giltel görilnen sevimli bir ka

dın açmıştı. 

Kadın: 
- ll. Badesten evde değildir. 

Ancak bir saat sonra gelir., isterse
niz: bekleyiniz .. Dedi. 

Marsel: 
- Evet .. Diye cevap verirken 

yeni bir fikir kafasında şimıek gibi 
çaktı. 

- Badesteni tahkir .. Hatta sa· 
kalım yolmak kafi değil .. Kafi değili 
Diyordu. 

intikamların intikamı; ona karı
sıyle hiyanet etmek olacaktır. Böyle· 
ce otelin başına bir Giyik tasması 
geçirdiğim anda, ondan layık oldu 
ğu dereı:ede ahımı çıkarmış olaca
ğım. 

Kadınla beraber salıına glrmİf• 
lerdi. 

Marsel sordu: 
- B. Badesteni beklerken, refa

katınızı rica etmekle sizi rahatsız et · 
miş olmam değil mi madaml 

Kadın: 
- Memnuniyetle.. diye cevap 

verdi. 
Bu esnada Marsel salonun aydın· 

lığı içinde ona dikkatle bakmıştı. O 
anda intikam arzusunun içinde sön
düğünü hisseder gibi oldu. 

Biraz evvel koridorun alaca ka
ranlığında güzel gördüğü kadın , 
yüzü çoktan kırışmış, saçları siyaha 
boyalı , çehresi bir porsölen gibi 
cilalanmış bir mahhlktu. 

Mamafi Marsel enerjisini kay
betmemişti. Hedefine varmak için 
bütün rstetik endişelerini bertarPf 
edebilmişti. 

Büyük bir cebrinefisle : 
- Ah madam 1 dedi, ne güzel· 

siniz ? . 
Kadın bu komplimana hiç hay

ret etmemiş gibi tebessüm etti. Fa· 
kat bu tebessüm onun büsbütün 
aleyhinde olmuştu. Çünkü açılan du· 
daklarının arkasındaki takma dişle· 
rini meydana çıkarmıştı. 

Marsel tekrar cesaretini kaybe. 

der gibi oldu. 
- Yara bi 1 diyordu , insanın 

gözlerini kocası Bade3tend_en daha 
çok tahriş ediyor • Mamafı bunun , 
hiç olmazsa bir meziyeti v_ar. Vahş.i 
değil.. Hakikaten, kadın hıç ~ahşı 
değildi. Daha doğrusu güzel bır _de. 
likanlı olan Marsel pek hoşuna gıt-
mişti . .. 

Şimdi burada , birbirlerine soy: 
!edikleri tatlı sözlerden ' hararetlı 
buselerinden bahsedecek değiliz · 
Yalnız, rolünü bütün maharetile oy
namağa karar veren Marsel bir çok 
defalar cesaretini kaybetmek dere· 
c~sine gelmişti .. Bir çok defalar kaç· 
mak, kurtulmak arzusunu duymuş 

Türlcsözfl 

Suriyenin elemanları 
Ecnebi devletler hesa
. bına mı çalışıyorlar? 

Cenubi Suriye Filistinle 
birleştirilecek mi ? 
• 

Hataydaki Arap akalliyeti Vata 
nilere ateş püskürüyor 

Şam : 23 Haziran ( Türksözü 
muhabiri yazıyor ] - Bugürı lerde 

Suriyede cereyan eden hadiseler çok 
şayanı dikkattir , 

Aldığım malfi'llata göre ; Emir 
Addullahın krallığı altında cenubi 
Suriye ve Filistinin Araplarla mes· 

kıin kısmı birleşiyormuş . Türkiye 
ve lnıriltere de buna muvafakat et
miş, 

Suriye heyeti 

Paristeki Suriye heyeti , Paris 
sergisindeki Suriye paviyonunun açı· 
lış merasiminde bulunmak üzere ken· 
dilerine vaki daveti reddetmiştir . 

Heyet çok nevmit olarak Paris
ten dönmektedir , 

Söylenildiğine göre Şekip Ars· 
lan yabancı bir devlet hesabına ça· 
lışmaktadır . 

Suriye çok fena karıştı bilhas ;a 
Hataydaki Arap akalliyeti arasında 
şu hisler yer etmiştir . 

Halep ve Şamlılar bizi unuttu , 
Onların artık yeni gelen eski sürgün
lere bol bol ziyafetler vererek karın· 
)arını doyurmaktan başka bir dü
şünceleri yok . 

fakat gözleri duvarda yaldızlı bir 
çerceve içindeki Badesteniıı f,>toğ

rafına rastgeldiği zaman intikam ar
zusu ona yeni bir kuvvet vermişti. 

Tafsilatı bırakalım .. Marsel bü. 
yük bir zahmete girmeden , hiç bir 
müşkülle karşılaşmadan intikamını 
almıştı .. Şimdi bir an evvel kaçma· 
nın yolunu arıyordu. 

Odadan çıkarken , artık sadece 
• Klotild " diye adile çağırdığı zo. 
raki sevgilisine, kocasile görüşmek 
için tekrar geleceğini söylemiş ve 
saadetinden gözlerinin İçine bakan 
Klotild de cevap olarak onu bir 
kere daha öpmüştü . 

Marsel kapıdan çıktığı zaman 
merdivenin başında Badestenle bu· 
run buruna gelmişti. 

işte bu dakika, Marsel için zafe
rinin, intikamının zevkini yudum, yu· 
dum tadacağı bir andı .. Müstehzi 
kahkahaları birbirini takibetti : 

- Ah h~ydut sen beni soydun 
değilmi ? Faka ben de senden inti
kamımı aldım .. diyordu. 

Badesten endişe ile : 
- Nasıl ne şekilde anlıyabilir 

miyim Bay Marsel ?. 
Marsel : 

- Size, nefis bir karıya malik 
olduğunuzu ve bundan sonra kati yen 
bir takı zafer altından geçıneğe ni· 
yet etmemenizi tavsiye etmek kafi· 
dir zannederim. 

LLlbnan Dahlllye veziri öldU 

Lüb:ıan Dahiliye veziri Mişel 
Zekur evvelki gün dairesinde Ani 
olarak ölmüştür • 

Yunan gazeteleri 
Hamidiyenin Yunan su
larını ziyaretinde~ hara-

retle bahsediyorlar 

BAHRiYELiLERiN ZIY AFETLERi 

Atina: 23 [ Radyo ] - Bütün 
Atina gazeteleri Hanıidiye Mektep 
gemisinin Yunan sularını ziyaret mü
nasebetiyle çok hararetli n~şriyat 
yapmaktadırlar. 

Hamidiye zabitleri şerefine mü
teaddit ziyafetler verilmiştir. 

Hamidiyenin kumandanı da ge 
mide yüksek zevatabir ziyafet ver· 
miş ve bunu bir süvare takib etmiş
tir. 

Avusturya 
Başvekilini 

Öldürmek istiyenlerin 
muhakemesi 

Viyana : 23 (Radyo) - Viyana. 
lı [ şahsın adı işitilmemiştir. ] Bom
ba atmak suretile bir trene karşı 
yaptığı suikasdden dolayı 12 seneye 
mahkum olmuştur. 

Başvekil Şuşnigi öldürmeğe te· 
şebbüs suçile müttehim olan mev
kufların muhakemesine de yakında 
başlanacaktır. 

Erkek lisesi direktörlü
ğünden : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı 
20 günlük erzak eksiltmeye kon
muştur. Taliplerin 1 Temmuz 937 
perşembe günü Kültür direktörlü
ğünde toplanan komisyona saat 14 
cie müracaat etmelerini dilerim. 
8238 22~23-24 

Erkek Lisesinin askeri kampı 
esnasında yirmi günlük erzak ih
tiyacım gösteren listedir. 
Ekm(k 5000 - 6000 kilo 
Koyun eti 2000- 2500 
Sade yağı 400- 600 ,, 
Maden kömürü: 10000-14000 

" Sab~ 100 -200 
n 

pırınç 800 - 1000 
" Makarna 200 - 400 
n 

Kaşar 50 -75 
n 

l'eynir 50 -75 
" 

Müstehzi, müdhiş cümlder .. Mar· 
sel bu kelimelerin Badestenin kafa· 
sına birer yıldırım gibi indiğini zan
netmişti . Fakat meseleyi anlı yan 
Badesten müsterih bir çehre ile 
omuzlarını silkerek cevap verdi : 

T.H.K. Adana şubesi Baş
kanlığından : 

- Bay Marsel , size yedi sene· 
denberi bekar bulunduğumu arze
derim. Benimle oturan ve bahsetti -

ğiniz Bayana gelin<;e sadece kayna· 

namdır 1 • 

Umumi kongre kararı Üzerine 
Genel Merkezden gelip İspekterlik· 
çe yapılan tebliğata göre, mercimek 
nohut, fasulya, börülce, darı, bakla 
kuşyemi ve donyağı gibi maddeler'. 
den de yüzde üç Hava Kurumu ia· 
nesi alınacağı ilan olunur. 
8241 22-24-26 

• 

Sahife : 3 

Asri sinemanın 
Vasi ve serin salonunda 23 haziran çarşamba 

akşamından itibaren 
Yaşamak istiyoruz-Her şey kazananın filmlerinin 

unutulmaz büyük artisti 

Janes Gagney-Margarat Lindsey 
tarafından temsil edilen 

.- Kadın avcısı .._ 
llaveten - Gençlik ve spor!. 
Ayrıca -Ödemiş Zeybekleri 

Pek yakında: 8245 

AL ı Cajino de Paris l RUBY 
Jolson filminde Keeler -
YAZLIK sinemada 

Bu akşam 

( KOCAM ALDATIRSA ) 
Neşeli, eylenceli, hissi olan bu filmi herkesin görmesini tavsiye ederiz 1 

GELECEK PROGRAM : 

Büyük ~ir ~~ ~~b!rom~~~r~~s~::~!ec! müessir 1 
bir film görülmemiştir 

PEK YAKINDA : 

Beyazlı Kızlar mektebi 
Moris Şovaliye ( Neşe ile ) filminde 

Sizi hayrete, heyecana sürükliyecek misli görülmemiş bir film 

100 sene sonra 
8246 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden : 
Aylığı beş lira tahmin edilen Adana ş~hir istasyonundaki 16 numaralı 

antrepo bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul. 
muştur . 

Artırma 8 temmuz 937 perşembe günü saat 10 da Adana işletme 
, müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 450 kuruştur. 
Kira şartnamesi İşletme merkezinde görülebilir. 
isteklilerin 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesaik 

ve muvakkat teminatın Adana veznemize yatırıldığını gösterir makbuz 
ile vaktinde artırmada bulunmaları .8247 24-27-1-4 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

.Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin ehle dolduı ulan bir kristaldır 

Fenni cihazlarla, raylaı ın iizerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapaları na dikkat ediniz. 

Kaya delen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 63 

~-----------------------------~--....: 

Bürücek yaylasında 
Çağşak mevkiinde 

Her türlü konförü haiz, her keseye elverişli.temiz yataklı otelimiz sayı 
müşterilerimizin emrine amadedir . 

Temiz hava iyi s . . . . . ' u, almak ıstıyenlerın behemehal burasını ter· 
cıh edeceklerıne şüphe yoktur _8249 1-3 

1:------------------~----------
İnhisarlar idaresi Adana j çıkmadığından ihale on gün daha 

fab •k M'"d'• l••w ·· d tı• uzatılmıştır. ihale 5- 7-937 Pazrte· 
rı ası u ur ugun e • . .. .. 3 d 1 kt lsteklilc-

sı gunu saat 1 e yapı aca ır. • 
rin bu müddet içinde şartnameyı 

Eksiltmeye konan fabrikamızın görmek ve eksiltmeye iştirak etmek 
bir senelik nakliyatına ihale günü üzere fabrika müdürlüğüne müracaat-
olan 23-6 -937 tarihinde istekli ları . 8253 



Sahife : 4 TurbözO 

Adana Borsası Muameleleri ı 11 
~~-~~~P~A_M~~~o~~~~ı~ZA~----·~_B_E_LE_~-E~i_u_AN_L_A_R_ı~~'AkdenlıKu~qM 

CiNSi En az En çok Sahlan Miktar k Pi A • ld 
K. s. _ _ K. s. _ ~- --~K~ilo ~ H um aJı açı ı Kapımalı pamuk -~~ -- ·- - afta tatili kanununun ahkamı istisnaiyesinden istifade edip de razar 

_Piy~parlağı-: -- -32,50-- -35,50 günleri müesseselerini açık bulunduracakların 937 senesine ait ruhsatiye. 
Piyasa temizi ., !erini 25- 6-937 akşamına kadar istida ile müracaat ederek yenileme· 
iane 1 --- leri. Ruhsatsız açık bulundurulacak müessese sahipleri hakkında kanuni 
iane 2 takibatta bulunacağı ilan olunur.8242 23-24-25 
Ekspres 
Klevlant YAPAGI 

--;;;:-----------,.--
8 ey az 1 1 1 ~-,-----------· Siyah _ -

ÇIGIT 

iane 
-Ekspres ---ı 1 

:-ı U B U B A T 

1- Daire hademe ve bekçilerile kanara şoförleri için 42 takım yazlık 
elbisenin yaptırılması açık eksiltmeye konulmurtur. 

2- Muvakkat teminatı yirmi iki buçuk liradır. 
3-lhalesi Temmuzun S inci pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 
4- istekliler şartnamesini görmek üzere belediye yazı işleri kalemine 

müracaat edebilirler 
5- isteklilerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte belediye encü· 

menine müracaatları ilin olunur.8236 20-24-29-3 

,_ Buğdaj'_ Kıbrıs 
,, Yerli ----
" Men tane 

-Arpa -~·--

3,77 

2,95 

4,9f===--- --------·-- ı 1- 2887,36 lira bedeli keşifli nehir hamamı inşaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur . 

2- Muvıkkat teminatı 216,56 lıradır. 
-Fasulya 
Yulaf"'------ - -- ------ ----------

2.95 - -- -
-----

Kuş yemi 
ı-DeJıce 

--
_Keten tohumu 

Mercimek 
Susam 

----
----
--

UN 

ı ~ört yıldız Salih 620-675 
uç '' ,, ~ :E ~ ı·-?ört yıldız Doğruluk 67_5 __ _ 

~ c: uç ,, ,, - 650 

;ğ ~ 1-Sim_!!____ .-"·.-..,------!~-__ 
..:ıc :ı Dört yıldız Cumhuriyet 1 650-750 

1 -

~ <..>-( üç ,, " ,'-6_25 __ _ 

Simit ,, ------------------• 
Liverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 

23 I 6 I 1937 • iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pene 

• __ H_a_zı_r ______ I 6 l~ı-LR=ir_eı....,...---,rk=------·ı-...-,1,-\ 96 
T 6 1 74 ayışma 

• __ em_m_u_z _"a_d_e_li ___ 

1 
17-'-75 ·- - Frank ( Fransız ) 

·~-B_. _T_c..:...şr_in_v_ad_e_li ___ ... 6 j 78 -626- 00 • - Sterlin ( İngiliz ) 

l--NH_ei:_ty_oh_rak_zı_r _____ l_51_2_-ıl 8o95 Dolar (Amerika) ı~-- -90-
Frank ( isviçre ) . 

Sicil ilanı 
Ad ana Ticaret ve Sanayi Odasından : 

A. Brazzafolli ve şürekası Kollektif Şirketi : 

Adananın Şabaniye mahallesinde oturan Massimiliano Brazzafolli evlat
ları Antuvan Brazzafolli ve Alis Brazzafolli ile Marie Barabiç namına ha
reket eden umumi ve salahiyettar vekili kocası R. Barabiç ve Döş~me 
mahallesinde oturan Beşara Aburus Kollektif şirketi halinde yukardaki 
unvanı ticari ile Adanada icrayi ticarete başlamış v~ sureti aşağıda ya
zılı mukavele senedini tevdi etmiş olduklarından ticaret kanununun 42 
inci maddesi mucibince mezkur şirket sicilli ticarete kayıt ve tescil edil

diği ilan olunur . • 
Sicilli ticaret No : 74 
Tescil tarihi 
Oda sicil No. 

: 18 haziran 1937 
: 616 

Mukavele sureti 
Biz zirde imza sahiplni Adananın Şabaniye mahallesinde oturan Mas 

~imiliano Brazzafolli evlatları Antuvan Brazzafolli ve Alis Brazzafolli ve 
Marie Barabiç namına hareket eden umumi ve salahiyettar vekili kocası 
R. Barabiç ve Döşeme mahallesinde otura11 Beşara Aburus aralarında pa· 
muk prel'esi işl~trne ve ticaret işlerile iştig ıl eylem Jk Üz"re bir şirket ak

dedilmiştir . Şöyleki : 
1 Şirketin unvanı : A. Brazzafolli ve şii rekası 
2 Şirketin nev'i : Kollektif 
3 Şirketin merkezi : Adana 
4 Şirketin sernı;ıyesr : 1 5,000 ( on bC'Ş hin ) Tiirk lir ası 
5 Şırkcliıı 1 aşl;ıngıcı : 15 1 laziran l 'J37 
6- işbu sc>rmayedrn 4,650 lira ı Antuvı-n Brazzafolli ve 4,650 lirası 

Alis Bıa7.wfolli ve 4,650 lırası MJrıc Bar.1hiç ve 105~ lirası Beşara Abu
ıus tar ıfınd • .rn konulmuştur. 

7 Ş rkelin kar v.; zararının ', 31 i Antuvan Brazzafolli ve 0/0 3 l i 
Alis Brazzafolli ve 0 l 31 i Marie l3.ırabiç vr °!o 7 si Beşara Aburus'a 
ait olacaktır. 

8- Şirketin idaresi ve Şirket namına imzaya salahiyettar olan şür eki 
Antuvan Brazzafolli ilt' Marie Barabiç ııamına umumi ve ~alahiyehar ve
kili kocasa R. Barabiç ve şürekidan B""şara Aburus olup bu üç şerikten 
ikisinin müçtemian imzalarile şirket idare olunur. Yani şirketi ancak bu 
üç şerikten ikisinin müçtemi imzaları mesul eder . 

9- Şüreka arasında ihtilaf zuhurunda ekseriyetle tayin olunacak hı
kem vasıtasile halledilecektir. Hakem intihabında ittifak edemedikleri tak. 
dirde Mersin Ticaret mahkemesinin tayin edeceği hakemin vereceği ka
rarı şüreka tarafından kabul edilecektir. 

10- Şirketin miiddeti üç senedir. Fakat müddetin hitamından iki ay 
evvel şürekadan her hangi birisi fesih talebinde bulunmadığı takdirde şir· 
ket müddetinin hitamından itibaren kendiliğinden üç sene daha temdit 
edilmiş olacaktır . 

11- işbu şirket mukavelesi beş nüsha olarak tanzim ve tasdik edildi. 
14 Haziran 1937 

Marie namına 
R. Barabiç 

imza 

No: 671 

Alis Bra:ızafolli 
imza 

Beşara Aburus 
8244 imza 

Antuvan Brazzafolli 
imza 

. 

3- ihalesi haziranın 28 iuci pazartesi günü saat on beşte Belediye da
imi encümeninde yapılacaktır . 

4 - Şartnamesi Belediye fon müdürlüğündedir . isteyenler oradan pa· 

rasız alabilirler . 
5- isteklilerin ihale günü muayyen ıaatta teminat makbuzlarile bir-

likte Belediye daimi encümenine müracaatlan ilan olunur. 
10-15-19-24 

1- Atatürk parkında yapbnlacak kirgir umumi heli inpatı açık ek-

siltmeye· konulmuştur 
2 - Keşif bedeli (2272) lira 11 kuruştur • 
3- Muvakkat teminab (170) lira 40 kuruştur. 
4- ihalesi Temmuıun 12 inci pazartesi günü saat 15 de belediye en· 

cümeninde yapılacaktır. 
5- Bu işe ait keşif, şartname, proje ve sair evrak fen if leri müdür-

lüpndeJir. lstiyenler oradan parasız alabilirler • 
6- Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale tarihinden en az bir gün ev

vel belediye encümenine müracaat ederek bu gibi işleri yapabileceklerine 
dair ehliyet vesikası almaları mecburidir . 

7- isteklilerin ihale pnü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir
likte belediye encümenine müracaatlan ilin olunur.8250 24-29-3-7 

1- Şehir yollan için 150,000 adet Toprakkale parke taşanın satın 
alınması kapalı zarf usulile ~ksiltmeye konulmuştur • 

2- Keşif tutarı (14325) liradır • 
3- Muvakkat teminab (1074) lira (SO) kuruştur. 
4- ihalesi Temmuzun 12 iri'a pazarteıi günü saat 15 de beleJiye 

encümeninde yapılacaktır. 
S - Şartname, keşif ve sair evrakı belediye fen işleri müdürlütün-

dedir. 
6 - Taliplerin ihale günü saat on ikiye kadar teklif mektuplannı be

lediye reisliğine vermeleri ve ihalede hazır bulunmaları ilin olunur . 
8251 24~27-30-4 

1 - Hal içerisine yapılacak beton döşeme ve liğım işi açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 689 lria 94 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı (Sl) lira 75 kuruştur. 
4 - ihalesi Temmuzun 12 inci Pazartesi günü saat on beşte beledi. 

ye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Bu işe aid k~şif, şartname vesair evrak belediye ffn işleri mü 

dürlüğündedir . lstiyenler orada görebilirler. 
6 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ihale tarihinden en az bir gün 

evvel daimi encümene müracaat ederek bu gibi işleri yapabilecclclerine 
dair ehliyet vesikası almalan mecburidir. 

7 - Taliple. in ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarile bir
likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

r··, 

8252 24 29 3 7 

.- ÇIKTI 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

, 

İçki bayilerinde bulacaksınız 
H. 8193 12 

r~·----- DOKTOR-. --, 
Ziya Tümgören 

Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 
Abidin pata caddesi numara 125 hergün basta kabul eder 

11-15 1· A 8150 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen 
ve mezeler, her türlü içkiler ve buzlu meşrubat, kaynak sulan, 
taklı odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

lstiı abat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumarte8 .. 

16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden hususi lcamy 
ket etmektedir. 8194 H. 12 

KELVlNATOR iki defa daha az ltledlil 
DlftElTİ1l 

halde a1nı randlman elde edilen resine eoiuk hawa 

Siyah 

Bira 
DA 

7966 

'/. ..,. Geldi!.. ' AN~RAMWI 

Ankara birası 
Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de' : Bu besleyici satlık koruyucu 

içiniz l . Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANTASI : 

Ankara 

R S ı•h S (Telefon No: 265) tza a l aray : ( Bebekli Kiliac sokak No: 11 A) 
_________ 9 ...... 26;._ _______ 8_20_6 ______________ 1111111! 

1 

•• ..... 
TIR 

• f 

''NBIVI iŞ llMl·AM 
241 

Umumi Nqriyat yı,m,.• .-ı 

M. Bakıı 
Adau lurbösü IMll• 


