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Keyfi icraat hala devamda mı? 
Antakya : ,2 [ TÜRKSÖZÜ mu· 

h.ıb;, inden ] - Niıfus kayit faaliyeti 
lıararcllc devam ediyor . Daha şiın· 
dıdcn tcsbil edildiğine göre Hatayda 
a ı:ari yüz otu7. bin :fürk vardır. j 

Hataya dönenler I 
Dış memleketlerden yurdlaıına 

1onen Hataylıların dördüncü kafilesi 1 

dün şchrinme gclıni~lir . Beşinci JOO 
kışılık kafıledc bugün beklenmekle· 
dir. 

Key fi ı, ıer 

Güya ıslahat yakıldığı söylenen 
Halay adliyeleri makamatına Türk 
düşmanlarının tayini devam edi) or. 

Şehrimiz Bıdayel mahkemesi aza 

Avam Kamarası siyas'i 
mü7.akerelere başladı 

Çemberlayn ehemmi
yetli bir nutuk söyledi 

" yegane hedefimiz barışa 
ederek ihtilafları met 

hiir
haldir,, 

'i:vn"dra : 22 (Radyo) - Bir,ba~ı 
Atıler tarafından veıilcn bir Jı:krir Ü· 

>.eaine avam kamarası siyasi müzake
relere başlamıştır. 

ı:: in başı Atiler, başvekil Çember
layir.ın milletine ümid vericici sözler 
soyliyebilcceğ•ni ümid etmekle oldu. 
ğunu söyledikten •onı a demiştir ki, 
içinde bulunduğumuz gemilerin bir 
limana mı, yoksa fırtınaya tutularak 
mevhum bir hedefe mi sürüklendiğini j 
millet öğrenmek isteyor. Bunun üze· 
rine b:ışvekil Çemberlayin beıanalla 
bulunarak bütün siyasi hadiseleri izah 
etmiştir. Çemberlayin, Alilerin sözle
rine şu suretle cev:ıp verdikten son
ra siyasi hadiseleri tahlile geçroıiştir. 

Hrriei siyaset hakkında yeniden bir 
münakaşe kapusunun açılması istenil
mesine teessürlerimi bildiririm. Hükü
met bugünkü asri şeraite tevafuk et· 

nıemektedir. Beynelmilel münasebetle
rin son derece karışık olduğu bir de. 
virde kendımizı başkalarına karşı acı 

lanıtaca~. Başkalarının fena n.zarla
rıı•ı keııdiınİ7.C tevcih ettirecek her 
"ılü ıcdbıılerdcn tnekkı etmek la-

ndır. 

Baş vckıl lıun l.n scınra Lord 

aLfaksın Berfin seyahatılr Hıller 
)rüşmelerine temas edt rt k demiş 

r ki; Halıfaks ile Hitler görüşme. 

ri dedıkoduları müeip olacak ma· 

e.: Çemberlayn 

hiyetle olmayip bir mükalemeden 

ibaretti. Bu görüşmelerde. yapılmış 

hiç biı pazarlık olın·ıdığı gibi düşü- \ 

nülmiİ) lıir l••dlıır d~ yoktur. 13izln ı 

l.u temaslar dnta)'ı>iyf,., /\lınanva 

ile hnalı•r atiyi daha iyi bir tarzJa 

görmek j,tiyoı uz. Alınan yanın dü· 

- Gcıisi i'çLncü sahıfcc;!e -

Çin hükumeti D:i ·ı bir beyanname neş retti 

'JAPON ORDUSU 
~LDE OYUNCAKTIR,,i 
)ünkü çarpışm~larda Japonlar-1 

dan tam beş bin kişi ölmüş 
Şanghay : 22 (Radyo) - Çin 

hükümeti neşrettiği bir beyannamede 
Japonbrın kendi ellerinde oyuncak 
olduklarında bahisle~bu idarenin ge
rak dahili gerek harici siyasete ait 
hareketlerının hükümsüz olduğunu ve 
bu harekete (iştırak edeceklerin va
tan hainı lanılacağını ve o suretle 
cezalandırılacağını bildirmiştir. 

Londra , 22 (Radyo) - lngiliz 
H<1ricıye N<1zırı, Avam kamarasında 
Büyuk Britanyanııı merkezi Çin hü
metinı Çinin hükümcti olarak tanı. 

makta olduğunu, Japonlaı ın teşkil 
kil ettikleri yeni idareyi tanımasının 

mcvzuubuh:s olamıyacağını söylemiş
i ir . 

Şanghay : 22 (Radyo) - Şimal 
cephelerinde, Harp, ş:ddetle devam 
etmektedir. 

Dünkü çarpışmalarda Japonlara 
5000 zayiat verdirilmiştir. 

Şanghay : 22 (Radyo) - Japon· 
)arın Hankova garbindeki hatları kc· 

silmis, takviye ;./maktan mahrum bıra· 

kılmıştır 

1 

müliizimlıginc bu sene Şarn Huku 1 
kundan ıneı.un olan Fetva Eınıni Nf'.· 
zif hoca o~lu S,ıliihaddın lavin edil- 1 
miştir. Bidayrl mahkemesı azasından 

1 
Suı iyelı Sadı Sultan , şehrımiz mi;n 
ferid nüfus hiikimliğiııe tayin edılıniş 

Mehmet Ccrep lskenderun müddei· ı 
nmumiliğ'i vekaletine naklolunmuşlur. 

Salilhıddinin, henüz stajını yap· 
mamış olduğu halde mahkeme aza
lığına tayin edilmesi usulsüz görül· 
mekle beraber, bu şartın zaten hu· 
susi surette daha önceden nazarı 

itibara alınmamış olduğu malum ol
duğundan fevkalfıde telakki edilme· 
melidir 1 

Mükemmel bir insan ve 
dostun ölümü 

·----
NEVZAD GÜVEN 

O 
ne bU\'Uk bir c:air. ne 

bu~·tık . bir snnntkar. ne 

bUJ'Uk bir kumandan, ne 

de bu_ uı., bir alimdi. O. •nd•c• mU· 
kemmıel .bir insandı. l la yatı ucsuz, 
bucaksız b:r ne~'e <ler .. \"ası haline 
'iokmuş. her an ve her çe~it hiidi~e 
kar!;'ı:-.ınd:ı nt!ş'eyi, nikbinliği n1uzaffer 

et.meyi bilen bir İnsan .. 
O , Unlu , şöhretli bir adam 

değildi . Fakat her tamdı&• kal
bi deı·hal fcth <lme,Yi bilen bir sa
'nnntkardı. Os le bir sanatkar ki, bu 
gun arkasında bırakbğ• eserler cild, 
.,ckiiıenmis mcrn1er. {uval Uzerinde 

.~·ığılını';'i r~nkler değil, canlı n1nhlUk. 
l:ır. çarpan kalplerdir. Onun recımt 

tit.ri bil'" i~ adatnı, l>ir ınuhenclist.i. 
Fakat hiç ~Uphe yok ki. hayalı k.en· 
dini karektcl'İnc uydurabiliniş. ha.va.· 
tın ~artla..rın a. h.3.di ... clcrinc kendi fır· 
çasilc renk, )'ekil veren kuv\'elli bir 
sanntkardt . 

Jrfon öldu ! Dedikleri zaman İna· 

nnnındık n rnn"inı ki onu lanı~·an 

hiç bir kin1 ... t! de buna inanamaın1~t1r. 
Candan hir nrkada~ li.albioi 

lıirdcnbirl' dnynnılrna.~ lıiı· 3l'I .) ~1 du· 
~Urcn bu habL·r. dogru olmadığı içiıt 
dc::ıil. 11'l:ona ölUnıU _yakı-;ıtıraınadı~ı· 

ınız. onun ölebileceğine inanaınadı~ı 

ınız içindi. \.'unktı o. ölUınUnt! hir 
turlu r~ızı oluna naynn, UnUnUze diki · 
len o ınudhi~ rt.>o.liteye rağınL·n lten· 
dittini kaybettiginizc bir turlu in.ıoa~ 
mi.yacnğı in ... anlardandı . 

()n:ı ınUkemmel bir İn'iandı . de~ 

dim. Çunku. zckasın•, kabiliyetlerini. 
cesaretini iş için sclerbeı- etmiş, 111U· 

tcnıadiyen çal:~an, fakat daima JU· 
rU'>l, nanıu~lu çalı,arak kazanmasını 

bilen bir adamd• . 1 !a~ala, elbette 
... erına ve olarak zeka..,ı . dUrtıstlUğU 
ve ne;esinden ba..jika bir ~e.yı olmodıgı 
halde alılınış. kı ... a bir zan1:ı.n ln ınem

lekcti• imarı sahasında ınilyonluk i;;~ 
lcr bnsarma\'a. muva.f(ak olınu .. tu. ' . ' 

Cildler dolduran <'Cl'O ,voktu. Fa· 
kat o, hnkikl bir alimdi. Çunlıu. ha· 
yntı ve İn'ia.nları derinden tanım1~tı 
Edip değildi. Fakat, kendi ağzından 

dinl~nildigi zaman birer snnat c.;eri 

olan ne gUzcl . n~ nefis yaşnnılmı';'i 
hik3,yelcri, romanl<'lrı vardı. 

İrfan, derin bir itimadla bağla· 
nılnbilecek busuk knlpli bir dosttu . 
Onu her tanımış insanın bu hukme 
varn11ş oldugu n1uhakkaktır. \y c yine 
muhakkaktır ki , irfanın ö!Umtı do,t· 
ları için ne d(•recc bir acı olmuşsa , 
nıemlekclin iş hayntı. imar fanliyct· 

!eri için de bu,vuk bir kay•p olmuştur. 
Onn Allah rahmet c,vlcsin deme

ye biı- turlu dilim varmı.'·or . 

Bu yurt kö,elerlnl hep böyle yollarla örmek ist'yoruz 

Suriye Başvekili-!''Demiryollar politikam! Z 

n° nAnkaraziyareti gibi biryol politikası!,, 
Cemil Mürdüm dün şe

hirde gezintiler yaptı Bedeni yol mükellefiyeti ver 

Ankara : 22 (Telefonla) - Dün 
lstanbuldan şehrimize gelen Suriye 
Başvekili Bay Cemil Mürdüm bugün 
:ğleden evvel Orman çiftliğini, Gazi 
ve ismet lnönü enstitülerini ziyaret 
etmiştir. 

• • • 
gısının 

rılması 

de aşar gibi kaldı 

zamanı artık gelmiştir 

Hep bilirİ7. ki Cümhuriyet, mem bekemizin ana hatları son menzille· 
Alınan haberlere göre, BaşHkil 

iki üç gün kadar /1 nkarada kalacak 
ve Türkiye-Suriye dostluk muahedesi 

rı ırıermde- mü7.altC1'elerde bu
tır. Müzakerelerin yarın baş
pek muhtemel görülmekte-

leketi tam m~nasile yolsuz bulmuş. re yaklaşmak iizeredir. Demiryolu 

tur; ve gene hep biliriz ki geniş lıöl inşa işini artık hafifletmiş sayılabi· 
geleri birbirine bağlamak, uzaklara liriz. Sıra yollara gt>lmiştir, 
kavuşmak v toptan naklıyat yap • ..,,·:-..- Ancak, derhal ilave etmeliyiz 

laması 

dir. • 

bilmek ic;ııı dtmİr} olu politikasını kiCümhuriyetin kurulduğu •günden· 

öne almıştır, Bu gün demir yol ~e- beri yol işi de ihmal edılmiş değil· 

--------------------- ' dir: Gec;id verıniyen sular üzerine 

SUR.ı Y_E_ DE KOMU .. Nı·Z- '.!! :~r~:ı ~~~~ı!~şçe~ebü~~;iabe~oe~:1~~-
şarkta transit, Trakyada Avrupa tu· 

rizm yolu, Ankara civarı yollarını 
ı 

"' ı ve Çanakkale - Balıkesir şosasını 

M E D OG R U G I• D ·, Ş'. inşa ederken vilayetleri de mevcut 

1 

Suriye müstakil olamayacak mı? l 

Şamdan bir görünüş 

Şam: 22 (TUrksözU muhabirinden) - Şamda, Halepte ve 
b UtUn Suriye gençll§inde bir komünizm hareketi baflamıftır. 

Suriye gençliği bu cepheye temaylJI ederken, diğer taraf
tan d a Suriye efk3rı umumtyesl tamamlle ınuhalefete temayUI 
e t mektedir. Surlyeliler bugUnkU ve yarınki Surlyenln müsta
k il olup oımayacajiından fÜP· ı 

heııdır. Kayserı0d e Atatu'' rk Lezeko dö damas gazesl 

yazı cısı Mösyö Jorı Fares 20 ,. .. kutlandı 
tarlhll nushasında "Yolunu gunu 
şaşırmış gençliği kurtarmak içn ça· --------
reler., başlığı altında bir yazı neşret 
miştir. 

Suriye gençliğinin teşkilatsızlık 
) üz ünden komünistlerın kucağına 
düşmekte olduğunu göstermek iste
diği bu yazısında Mösyö Jorj Fares 
ezcümle şu mütalaayı yiirülmekledir: 

Komünizm arlık ınsani olmayan 
bir tehlike le~kil ctmeğe bailamıştır. 
Komünizm memlekette korkulacak 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Kayseri : 22 ( Telefonla )- Kay. 

seri Atatürk gününün on sekizinci 

yıldönümü bugün coşkun bir sevinç 

içinde heyecanla kutlamıştır . Çok 

büyük tezahür ve merasim yapıl· 
mıştır. Bu gece de Haikevindc bir 

balo verilecektir . Şeflerimize bu 

büyük gün münasebetile tazim tel· 

grafları çekilmiştir . 

yolları, münakaleyi kesilmeden ko 

rumağa yarayacak surette tamire 

sevkctmiştir. 

Fakat, } ukanda bahsettiğimiz 
bir kaç lıüyiik şose, ne de vilayet

lerin kendi menba ve vasıtalariyle 

inşa veya tamir edebildikleri yollar 

memleketin ihtiyacını hakkiyle tat· 

rııın (demezdi. 

Şef, geçeıı l sonteşrin günü, 

Ka ••Ul.oyı a1,3rkeıı söyledikleri pıog 

ıa.n ııutokı.ı yoilaıa dair ~u direk· 

tif ı crı v-ı.ııı~lerdiı: 

İ,lant u!Jan ııilı~n n başlı yan 

Avıupıı turıst yolurun asfalt olarak 

in~aiıııa d~vam olunmaktadır. Bu 

tarz inş•atın, bir plan dahilinde, 

memleketin diğer sahalarına d:ı teş

mili beklediğimiz milliğ başarılar· 

dandır ... 

" ... Demiryol hatlarımızı iç sa· 

halara bağlıyacak ve bu hatların bir 

an evvel milliğ ekonomik blkınma

ya azamiğ hizmetlerini temin ede· 

cek olan kara yolu inşaatı önümüz· 

deki devrelerde teksif ve bir plan 

dahilinde tev5i.edilmek lazımdır. " 

Baş bakan Celal ; Bayar da, Ka. 

mutayın 8 sontoş9n toplantısınde 

ittifa~ la tasvib ettiği hükumet prog

tamında, gene yollara dair şu beya· 

yanatta~bulullJlluşlardır : 

" Şefin yol inşaatı hakkındaki 
i~aretlerini tahakkuk ettireceğiz. Bu· 

nuıı ıçın, yüz kilometre kadar bir 

kısmı kalmış olan 652 kilometr~lik 
lran transit yolunun, memlekelk 

başlanmış ve ba~lanacak asfalt yol· 

ların, geçit vermeyen nehirler ve bü· 

yük sular üzerinde tamir ve tadiline 

- Gerisi ikınci sahilede -



GONON SiY ASASI : 

TOKYOYA VERİLEN NOTA 

lngiltere, Japonyaya sert bir nota gcnderiyor. Hakkıkatta 1 u notanın 
sert olmasına da lüzum vardır, Bu notanın Çindeki lngiliz mal, mülkle 
rine, lngiliz vatandaşlarına yapılagelmekte olan taarruz ve hücumlara bir 
nihayet vermesini umarız. 

Fakat 0unun nihayet veremiyeceği bir şey varsa o da uzak şarkta Ja 
ponların girişmiş oldukları barbarca cinayetler ve fecaatlerdir. Gene bu, 
Japon militaristlerinin çamurlar içine düşürdükleri enternasyonal kanun· 
ları da bulundukları yerlerden kaldıramıyacaktır 

Gene böylece Japonyanın kendine meydan okumayan Çine karşı reva 
gördügü cinayetlere bir sed çekilemiyecek, böylece uzak şarktaki fecaat 
ler nihayet bulmıyacaktır. 

Ve netice olarak Japonyanın bütün şarkta kanunsuz bir şekilde kur
mak niyetinde olduğu ve kurmağa giriştiği diktatörlüğün önüne geçilmi. 
yecektir. 

Bütün bunları yapabilmek için notadan daha fazla şeylere lüzum 
vardır. 

Hakikat şudur ki hükümetin 1931 de Millrtler cemiydinin uzak şarkta 
tat bikir i istediği siyaseti reddetmesinden beri,lngilterenin burada kanun 
suz ve yolsuz hareketleri önlemek için baş vurduğu bütün çareler hüküm
suz ve tesirsiz kalmaktadır. 

Hükümsüz ve tesirsizdir; Çünkü tutulan ) ol, bir nota göndermek, tar 
ziye mesullerin cezalandırılmasını istemektrn ibaret kalıyor. 

Uzak şarktaki anaşi, kanunsuzluk ve saldırğanlık, başlıbaşına bu köh
ne siyasetin hir şeye ya•amadığıdı gösterecek bir delil sayılabilir: 

Bu iş te geç kalındığı muhakkaktır. Fakat Uzak şarkta vaziyet bir kat 
daha berbadlaştığı için eğer lngiltere, Fransa, Amerika, Rusya ve buna 
benzer devletler elbirliği ile bunun önüne geçmezlerse akıbet daha feci 
olacaktır. 

Demiryollar 
gibi bir yol 

- Birinci sahifeden artan -

lüzu n görülen köprülerin ve diğer 
umumi ve hususi kara yollarının bir 
inşa planını vücuJe getireceğiz; büd-

1 
çe imkanları nisbetinde •peyderpey 
tahakkuk ettirmeğe çalı~acağız. Bu 
meyanda, şose ve köprüler ka•ıunun· 
da n.uhtelif bakımlardan zaruri gör 
düğümüz bazı tadilat için yüksek 
Meclise bir layiha ile müracaat ede· 
ceğiz. 

Yol inşaatı bakımından hususi 
idarelerin münasebetlerini daha ame 
li ve faydalı bir şekle koymak için 
tekliflerimiz olacaktır. n 

Öğreniyoruz ~i, bu çok şamil 
ve sarih direktifler dairesinde ha 
zıriıklara başlamış olan Nafia Ve· 
kaleli, Cümhuriyetin kuruluşundan 
heri topladığı istatistiklere ve edin
miş olduğu trcrübelere müstenid ta
savvurlarıni tesbit eylemiş bulun· 
maktadır. 

istikbale ait tasavvurların daha 
iyi anlaşabilmeleri için bugünkü 
yol yapma sistemine göz gezdirelim. 

Memleketimizde ,bedenen veya 
nakden ödenen bir yol vergisi var. 
dır. Bu verginin son senelere aid ye
künu 12,000,000 lira kadar tutmak
ta olup bunun da 3,000.000 lirası 

bedeni mükellefiyet karşılığıdır. Be. 
deni mükellefiyet ise o mükellefiydi 
yerine getirilecek olan yurddaş i.;in 
bir takım kayıd ve şartlara ve zah· 
metlere tahammül etmek demektir. 

Yılda dört liralık yol parasını 
ödenıeyiu de bunun mukabilini biz 
zat çalışarak ödemek istiyenler, vİ· 

!ayet idaıe heyetlerinin tayin ettik· 

leri zamanlarda=evlerinı ve köylerini 
bırakarak on saatlik bir yere kadar 

, gitmeğe ve gittikleri yerlerde de, 
yani kırda, bayırda, dağda batakta 
toprak kaııştırmağa , taş kırmağa 

ve taşımağa mecburdurlar. Bu mec 
buriyetin müddeti her zaman sekiz 
günü bulur. Meydanıı g"tirilen İş ise 

1 • pekaz istisnasiyle ancak el ve ktı 
kuvveti ile husul bulmuş dağınık, ka-

ş . 1 
a rışık, ~hulasa, ekonomik manasıy e 

verimsiz bir iştir. 
Yur aş için pahaliye ve ağıra

~ mal olduğu kadar da faydasız olan 
~ böyle bir işin resmi mabmlara tah 

mil ettiği vazifeler ise can sıkıcıdır. 
v. Tasrih edelim : Her sene başından 

1 1,tıbaıen tekmil köy, kasaba ve şe· 
'
1 

irltr halkının 18 den 60 yaşına ka 

politikamız1 

politikamız 

dar olanlarının bir cedveli hazırlanır 
Para vereceklerden beden çalışacak 
lar ayrılır; itirazlar temyiz edilip bağ 
lanan hulasalar nafıa dairelerine gön 1 

deri lir. 

Nafıa daireleri, vilayetlerin üç 
senelik programlarına rgöre köyler 
ve kasabalar halkından mükellefi. 
yellerin bedenen ifa edecek olanları 
onar saatlık mıntıkalara taksim ve 
gene idare heyetlerinin gösterdikleri 
zamanlara göre sevklerini; tertib ile 
iş cedvellerini çizerler. 

Ancak bütün bu takim ve ter· 
tiplere müteallik türlü şartların te. 
lifi tatbik sahasında güçlüklerle do 
ludur . Meselela nafıaca der · 
hal tamir ve ıslahı istenilen bir yol 
parçası ya köylerin vaziyetine göre 
on saatlik mıntaka dışında kalabilir. 
veya oraya gönderilmesi iktiza eden 
amele mikdarı kafi olmaz, yahud işi 
az bir mıntıkaya lüzumundan fazla 
amele tahsisi zaıuret kesbeder. 

Bahsetıiğinıiz cetveller , zama· 
nında, jandarma vasıtasile köy muh· 
tarlarına gönderilmiş, diger taraftan 
ne kadar iş mahallı varsa oralarda 
da kazma ve kürek gibi levazım 
temin edilmiş, fen memurları, süve 
yanlar, amele katipleri, çavuşlar da 
sevkedilerek bir çok paralar har 
canmıştır. 

ı Düşünülüp özenilerek hazırlan 
bütün bu işler tamamlandıktan soııra 
muayyen zamanlard~ gelecek olan 
ameleye İntizar edilmeğe başlanır . 
Bazı dikkatli muhtarlar köy halkını 
önüne katıp getirirlerse de bir takım 
köylüler de üçer beşer kişilik grup· 
lar halinde iş yerinde gorünürler . 
Yol yorgunluğu , iş yeriııde geçiri 
lecek bir haftalık ikamet için yerleş
me telaşları içinde birinci gün ge
çer. ikinci gün memurlar ameleye ya 
pacağı işi tarif ederler. 

Ancak bu hususta da bir çok 
anlaşmazlıklar zuhur eder: Köylü ve 
rilen işin yumuşak tarafın • rar, Me
murlar iş gördürmek isterler, niha· 
yet müzakere ve münakaşalar şu 
veya bu suretle halledilir. Fakat ne· 
tice, bu gibi inşaatta ihtis.sı olmıyan 
işçinin zoraki yaptığı işten de ileri 
geçemez. Bundan dolayı memurlar 
eksik işiıı tamamlanmasını haklı ola. 
rak isterler; köylüler itiraz ve şika· 

yet eJerler ; değeri dört lira dahi 

Ş<elhörr 

Adanamızın 
kurtuluşu 

,j B·· ··k d 1 
• 1 uyu a am arın 

p ortakallarımızın ıslahı 1 kadınların elinden 

Bir komite teşekkül etti 
ve işe başladı 

Adanamızın 5 Kanunusanide ya
pılacak olanKurtuluş bayramı ha· 

zırlıklarını yapmak için dün Partirle ı 
toplanan bir heyet komiteyi seç· 
miştir. j 

Komite derhal faaliyete geçerek· 
bayram programını tesbit etmiş ve 
harekete geçmiştir. 

Kurtuluş bayramımızda çok bü 
yük tezahürat yapılacaktır. 

O gece, günün şerefine bir de 
balo verilecektir. 

Futbol hakemliği 

Hakemlik imtihanları 
Pazartesi günü yapılacak 

Şimdiye kadar Adanada yapı

lamamış olan işlerimizden birisi de 
Futbol Hakeııı Kursu açmak ve dip· 
lomalı hakem yetiştirerek, nizami 
;ekilde futbol maçlarının idaresini 
diplomalı hakemlere vermektir. 

Bu noksanı gören T. S. K. Sey 
han Bölgesi Futbol ajallı ilk iş ola· 
rak bu ncksanlığı gidermek için fut 
bol federasyonu ile temas etmiş; ya 
Adanada hakem kursu açılmasına 
veya elde mevcut hakemleri bir sı 
navdan geçirerek sınavda muvaffak 
olanlara diploma verilmesinin temi· 
nini istemiştir. 

Hakem kursu açılması için T. 

S. K. Genel Merkezinin haylıca 

masrata gireceği gözönünde tutula· 
rak grup futhol birinciliklerinde A · 
danaya gelmiş olan yurdumuzun en 
değerli Hakemlerinden Bay Kemal 
Halim muhtelıf konferanslar vermek 
suretile Adanada bulunan futbol ha. 
kemleri ile futbol heveskarlarını bü· 
tün müşküller üzerinde konuşmalar 
yaparak tenvir etmişti. 

Şimdi de T. S. K. Seyhan Böl
gesinden öğrendiğimize göre Fut 
bol federasyonu diplomalı hakem 
seçimi için de kapalı zarf ile sual 
varakaları göııdermiştir. Bu su~I va 
rakası zarfı 27 Kanunuevvel Pazar· 
lesi günü saat 17,30 da C. H. P. 
salonunda açılacak ve sınava gire 
cek olan futbol hakemlerimize T . . 
T. S. K. Seyhan Bö:gesi Başkanı ta· 
rafından verilecektir. Bir buçuk saat 
içerisinde verilecek cevaplar mü 
hürlenerek futbol federasyonuna 
gönderilecek ve sınavda kazananlara 
diploma v, rilecektir. 

Halkevi gençleri 
Hiınmelin oJ-lunu bu ak
şam tekrar oynayacaklar 

Şeh iıniz halkevi temsil ko-nitesi 
g~nçleri çok muvaffak oldukları 

"Himmetin Oğlu,, piyesini bu ak 
şanı Asri sinema salonunda umuma 
tekrar temsil edeceklerdir. 

Müsamere parasızdır. Yalnız 
Halkevi sekreterliğinden gidiş kağı 
dı almak icabetmektedir. 

olmıyan bir iş dolayısile vilayet ve 
Vekalet mekanizmasını harekete ge 
tiren elim bir muamele devri baş 
!ar. Hatta Devlet , ürasına kadar 
baş vurulur . 

Geçen devirlerde az çok ran :lı· 
man vermiş olduğu halde zamanı 
mızın bilhassa teknik şartlarına uy. 
gun olmadığından dolayı iflas etmiş 

- Oerl•I dördUnçU •ahlfede-

Prof. Gasner tetkiklerini bitirdi 

Mütehassız, Portakal bahçe
lerimiz üzerindeki tetkikle

anlatıyor 
• • 

rını 

Bundan bir müddet önce Anka
ra Ziraat entistüsü Nanrenciye pro 
fesörlerinden Ga~nerin Adana ve 
havalisindeki Portakalcılık üzerinde 
tetkiklerde bulunduğunu yazmıştık 
Bilahaı e Mersin ve !çele giden pro
fesor, halihazırda tetkiklerini ikmal 
etmiş bulnnuyor. 

Şehrin ekonomisi . 
OEÇEN BiR AY iÇiNDE 306,72t 
LIRALIK iHRACAT FAZLASI 

Şehrimizin bir aylık idhalat ve 
ihracatı hakkındaki istatistik, ticaret 
ve sanayi odası tarafından neşredil
miştir. 

Bu istatistige göre Teşrinevvel 

ayı içinde şehrimizden 400516 lira· 
!ık pamuk, 2811 liralık iskarta pa· 
muk, 37415 liralık pamuk çigidi, 
3194 liralık arpa, 456 liralık Yulaf, 
131t4 liralık un, 24629 liralık su
sam: 168,300 liralık iplik, 109998 
liralık bez, 2639 liralık yapağ, 6025 
lira'ık bağırsak, 14742 liralık ufak 
ihracat, 17419 liralık idhal edilen 
maddelerden ihracat ki ceman 801-
258 liıalık eşya ihraç edilmiştir. 

ithalata gelince: Bu müddet 
içinde. 18847 liralık ziraat · alatı, 
20446 liralık benzin, 5176 liralık 
çimento, 18384 gazyağı, 9450 lira· 
lık hurdavat, 5677 kahve, 892 lira· 
lık kanaviçe, 4372 liralık kösele, 
30324 liralık yerli mensucat. 24057 
liralık ecebi mensucat, 3396 liralık 
makine parçası, 1549 liralık makine 
yağı, 64450 liralık şeker, 35690 li
ralık vesaire, 269306 liralık ufak 
ithalat olmak üzere 494537 liralık 
ithalat yapılmıştır, 

Şu hale göre şehrin ithelattan 
306721 liralık bir ihı acat fazlası 
vardır. 

Bölgemize bir 
antrenör geliyor 

Bölgemizdeki atletızm faaliyetini 
tonzim etmek ve atltllerimize ders· 
vermek üzere lkirıcıkanunun ilk haf. 
tası içinde atletizm antrenörü Bay 
Yolyus Ratkayın Adanaya geleceği 
T.S.K. Genel merkezinden bildıril
mektedir. 

Şehrimizde bir avcılık ve 
atıcılık kulübü teşekkül 

ediyor 

Dün haber aldığımıza göre şeh
rimizde bir "Avcılık ve atıcık kulü 
bü,, teşekkül etmek üzeredir. 

Kulübün yasasının tesbiti müza· 
kereleri yapılmak üzere önü.nÜzdeki 
pazartesi günü bir toplantı yapıl
ması için vilayet makamından me 
zuniyet te alınmıştır. 

Turhan Cemal Ber· ker 

iki gündür rahatsız bulunan Be
lediye Reisimiz Turhan Cemal Be. 
riker iyileşmiş ve dün belrdiyede 
vazıfesine başlamıştır. 

Be'ediye reisimize geçmiş olsun 
deriz. 

Profesor Gasner Portakal hah· 
çeleriıniz üzürindeki retkikleri: 

Ezcü nle şöyledir. 

Yetiştirılecek narenciye fidanları i· 
çin her şeyden evvel sağlam turunç 
ağaçları üzerinde ki m,~yvelerden 

- Gerisi dördüncü sahifede-

Büyük bisiklet 
yarışları 

Müsabaka Pazar günü 
yapılacak 

T. S. K. Seyhan bölgesi bisik
let ajanlığı tarafından tertip edilen 
büyük bisiklet yarışı önümüzdeki 
Pazar günü yapılacaktır. Bunun için 
de yarış eski istasyon emniyet ka. 
rakolunun önünden başlamak üzere 
Şakirpaşaya gidip gelecektir. Yarış· 
ta birinci, ikinci ve üçüncü gelenlere 
törenle madalya takılacaktır. Bu ya. 
rışa bütün kulüpler ve sporcular da 

vetlidir: 

İdmanyurdu ile Seyhan 
bir maç yapacak 

Önümüzdeki Pazar günü Sey-
' hansporla ldm'anyurdu arasında ve 

şehir stadında bir maç yapılacağı 

haber alınmıştır. 

Bölgede ekonomi 
ve piyasa vaziyeti 

Bu hafta içinde şehrimizde 288, 
068 kilo pamuk satılmıştır. Bu mik 
tarın yüzde 1,96 kısmını fabrikacı

lar, yüz le 44,97 kısmını ihracatçı
lar, yüzde 53,07 kısmını da mü 
kerrerciler mübayaa etmişlerdir. 

Bu hafta içinde 327431 kilo pa. 
muk ihraç edilmiştir. 

Piyasaya gelince : Klevland bi
rinci 34 35 arasında, piyasa par
laği 32 kuruş, piyasa temizi 20-22, 
kuruş arasında, koza beş kuruştan, 
çiğit klcvland 2,925 kuruştan, yerli 
çigit 2,25 kuruştan, buğday 5,25 -
5,30 arasında muamele görmüş 

tür . 

Zirai tetkikler 

Vilayet Ziraat Mücadele Müdü 
rü Bay Saadettin bazı tetkikatta bu· 
lunmak üzere dün mülhaka!a çık· 1 

mıştır. Mücadele Müdürü Ceyhan ve 
Osmaniyede de tetkiklerine devam 
decektir. 

Ordu Evi bahçesi yeni
den tanzim edilecek 

Şehrimiz Ordu Evi bahçesinin 
geçen yılki sellerde harap olduğu 

malumdur. 
Ordu Evi idare heyetinin aldığı 

bir karar üzerine bu bahçenin yeni 
den tanzimi işine başlanmıştır, Ö 

nümüzdeki Pazara kadar burası gü 
zel bir park halıne getirilecektir. 

1 çektikleri ! 
1 

1 Ah bu kadınlar, bu k'ldınlar 1. 

Adem Sabayı bile cennettı '! k<>~ 
du1dan kadın "yüzünden çektikleri 
mızin haddü hesabı yok. 

Bayanlarımız kızmasınlar ama, 
bu sözlerimizi şu suret'e ispata muk' 

tediriz. 
.. , Beşeriyet tarihinin en büyük· 

Sokra!, karısından . çok korkardı; 
çünkü Havva kızlarından en çirkin· 
!erinden olmasına rağmen bu bayan 
zavallı Sokratcığı sopa ile - eşek 
sudan gelinceye kadar - döverdi 1 
Bu tuihi kadının adı Ksansippi idil. 

... Perikies dermiş ki : 
- Yuııanistanı idare eden As. 

pıısigadır. Vakıa ben Atinayı idare 
eden adamım ama, beni idare eden 
de sadece Aspasigadır. 

Sansorıu rezil eden Dalilardır ! 
... Napolyonun, Mısırdaki donan· 

masını mağlup ve:mahveden amiral 
Nelson, zamanın hafif meşrep bir 
kadını olan Laydi Ham '!tonun esiri 
ve oyuncağı idi. 

Nelson, bu kadının kolları ara
sında kendisini kaybPtmemiş olsay 
dı, Napolyonun Mısır seferi tarihler· 
de ye' bulmıyacaktı. 

... Bedbaht M~necaos, güzel He 
lena yüzünden bütün E5e havzasını 
on sene kan ve ateşe saldı. 

... Tarihte büyük diye anılan Ha
runürreşit Zeynep yüzünden tarihin 
en mel'un şahsiyeti oldu. 

... Firavun ve lbrahim Peygam 
ber Sara yüzünden tarihin en re
zil insanları oldular. 

... Tarihin en büyük hükümdar
larından ve fatihlerinden Kanuni Sü 
leyman bir Hurrem kadına esir, Na· 
polyon bir Jojefine oyuncak oldu. 

... Mark Antuvan, Kleopatra yü· 
zünden tarihin maskarası oldu. 

Ve bunlara daha binlerce ilave 
etmek mümkündür. 

Kılınç .\utan adamın 

marifetleri l 

Amerikada, aslen Fransız Ka 
nadalılardan Ferid la Reyıı adlı bir 
adam Vdrdır. fu adamın san'atı kı 
lınç yutmak yani sahnelerde bir kı 
lınç ağzından mi:lesine kadar sok
mak ve h ç bir şey olm 1maktır 

Bu adamcağızın son günlerde 
bir bacağının kesilmesine ihtiyaç lı,~
sıl olmuştur. 

Ferid, ayağının kendisine uyuş· 
turucu maddeler tatbik edilmeden 
kesilmesinde ısrar etmiş, yalnız aya
ğı kesilirken bir armoni'c çalnnsına 
müsııde istemiştir. 

Ve hakikat bu adamcağızın ba 
cağı 8-12-937 tari 1 ıinde Nev. 
york hastahanesinden birinde kesil
miş ve bu ameliyat yapılırken de 
kendisi armonikten şuh ve şakrak 
havalar çalmıştır. 

Bizce, bu adamcağızın son nıa. 
rifeti, kılınç yutmasından daha bü. 

yüktür, 

Garip ve _srare,giz bir 
hastalık 

Şikagoda bir çocuk yuvasında 

garip ve esrarengiz bir hastalık çık· 
mıştıı, 

Bu hastalık küçük çocuklardan 
on birinin ölümüne ve 9 unun da 
ümidsiz bir halde hastalanmalarına 
sebep olmuştur. 

Doktorlar, çocuklardan birisini 
teşrih etmişler fakat barsaklarda 
en küçük bir zehir izi bulaman.ı~

lardır. 
Yalnız bu çocuğun kanını aşıla

dıkları fareler hemen ölmüşltrdir. 

g 
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HiKAYE 

KAH B E 
- ...... ____________ Yazan : *** 

~ı:ıı:ın ç sene evvel Jan Payş Y kerlik dairesinde çektiği 
,,; kuradan sonra hizmete 
""d. 

Köy halkı hemen her vakit kili
se civarında toplanıp gelen gideni 
seyrederdi. 

D .ı. 

I. dteı°ıldiğine göre bu böylu boslu bir 
rl'JJ'! ,'.kanlı idi. Anası ile pir genç kız 

Çocuklar: "işte geliyor!., dedi. 
ler. 

~ f onu sınıra kadar uğurladılar. ikisi de 
rı ~urr.ıadan ağlıyordu. Zamanımızda 

ı; 

n 
k 
1 

!. 

a askerlik 'daireleri 'inünde. onlar 

~ihi ağlıyau ihtiyar anabrla genç 
ızlara rastlanmaktadır.' 

Jan Pays, sınırda ikisini de ku· 
Cakladı. ihtiyar kadına : 

d 
- h anacağım, canım anacığım, 

edi, 

Genç kıza da : 

- Ah yavrum, Ah;Lidiciğim!.. .. 
I . Uzun nutuklar söyliyerek sevdik 
erıne yalııız oahnelerdeki askerler 

da ederler. 
Yedi sene sonra Jan habersizce 

1 lr•ri g ld' Ç k d • · · · U b' b e ı. o egışmıştı. zun ıı 1 
1Y1klasüslenmiş olan yüzü hakika· 

ten .. 
b guç tanılırd. Janı getiren ara. 
ada, kara gözlü bir kadınla, kara 

gşılü bir çocuk vadı. 
Anası ]andan sordu: 
- Bu kadın kim? 
-- Karım, öteki de çocuğum. 
ihtiyar ana onlara sördu: 

• - Gelinimi... Üorunuml.. Safa 
geldiniz. 

Jan gülerek: 
-- Anne, bir kelime macarca 

anlamazlar, dedi. 

Evet, Jan Paiş geliyordu. 
Fakat neden yalnız gelmişti? 
Karısını neden getirmemişti? 
Jan Paiş, büyük bir alçak gö· 

nüllülükle sağı solu selamlıyordu. 

Genç kızlara doğru yürüdü. Onların 
önüne gelince adımları birbiı ine ka
rışır. gibi oldu. Yüzü sarardı. Ledi 
Gedö'nün yüzü de kireç gibi lıem· 
beyazdı. 

Jan onun önünde durarak: 
-- Le Ji, beni tanıdın mı, dedi? 
Sonra elini genç kıza uzattı. 
Lidi ona eli~i vermed;; baştan 

ayağa karlar süzdü ve sadece: 
- Kahbe, defol,! dedi. 
Bundan sonra ne Jan, ne de ka

rısı bir daha Lidı'yi göremediler. 
Lidi de onları göremedi. Yolda bir. 
birlerine rastlayacak olsalar gör'lle
mezliğe geliyorlardı. 

ııı 

Yazın bizde, her gün saat altı
da kilisede dı;a vardır. Fakat köy
lüler iş ve güçleriyle uğraştıklaıın
dan kiliseye gelen olmaz. Fakat iki 
ihtiyar dua vaktini hiç geçirmez
ler: Bunlardan biri kanbur sırtlı bir 
kadındın, öteki de sarsak kafalı bir 
erkektir. 

Ve karısına dönüp İtalyanca bir 1 
Şeyler söyleyince gelin de kaynana· ı------------
nın elini öptü. J Ç b J b• 

Janın anası fısıldadı: em er ayn ır 
.,.,,.~ ...... _ X-:. ··~..? 

-- Lidi mi? 
- Evet. 
1-!ala kızmı? 
- Seni bekliyor. 

Jan Paiş, derin bir uykudan u
) .~nrııışçasına başını salladı. Sonra, 
şoyfece bir omuz silkti. Ve daha 
sonra genç ltalyan kadınını bir eliy 
Je, Çocuğunu öteki eliyle tutup oda· 
sına girdi. 

il 
ltalyan gelin ne oldu? 
Macarca öğrendi. 
Fakat vatanın·n ıubalarını sır 

tından çıkarmadı; ölünct!ye kadar, 
onunla alay eden olmadı, zira J an 
Paiş'in karısı idi. Birçok harplerde 
çarpı~mış bir adamın karısı ile eğ 
lennıek kimin haddine! 

Ya Lidi ne oldu? 
ilk pazar günü Jan bıyıklarını 

1 nutuk söyledi 
- Biı inci sahifeden artan -

şüncelerinde de halli icabeden bir 
serahat vardır. 

Başvekil, Fransa ile lngiltere a· 
rasınd .ki sıkı teşı iki mesai hakkın
da da şunları söylemiştir; iki hükü. 
met araoında tam bir ahenk mev· 
cuttur. Bu görüş birliği ve ahenk 
mütabakdtı, memnuniyet babşedici
dir. unutmıyalım ki, Fransa hariciye 
nazırı Ddbos Avrupa seyahatına 
çıktığı zaman, Alman hariciye nazırı 
Noyrat ile de noktai nazar laatisin
de bulunmak fırsatını elde etmişti. 

fsr_anya meselesinde bütün dev- 1 
!etler lngiliz planını kabul etmiş Su
lunuyorlrr. teşkil edilecek komsiyon 
da bu plana göre hareket edecektir .. 
ispanyada yalnız muhaliflerin değil, 1 

her iki tarafın da muvazenesi elz"m· · 
dir. İd-:Jia edebiliriz ki, hükümetimi· 
zin politikası, haıiçle mümkün hir 
ihtilafa mani olmakta mühim rol oy· 

Pasifik denizinde 
Amerika gemileri 

. . 
filolar hareket 

bekliyor 
emrını 

Nevyork : 22 ( Radyo ) 
rikanın Pasifik denizindeki 

Ame 
deniz 

üssü olan Sandiegodan veıil~n bir 
habere göre, harp gemilerinin ka 
rada bulunan mürettebatının derhal 
gemilere binmeleri emri verilmiştir. 
Bu üste bulunan dokuz torpido ile 
dokuz hava filosu da meçhul bir 
istikamette hareket etmek üzeı e 
hazır bulunmak emrini almışlardır . 

Filistinde tedhiş 
Bir Arap idam edildi 

Kudüs: 22 (Radyo) - Askeıi 
fevkalade mahkeme dün 10 Arabın 
muhakemesine b•kmıı ve Lunların 
davasını bitirmiştir. Bunlardan üze
rinde otomatik hir tabanca ile 36 
fişek bulunan Şeyh Esat adlı biri 
idama mahkum olmuş, çetelere giz· 
lice yardım el tikleri anlaşılan sekizi 
de müebbed hapis cezasına çarpıl· 
mışlardır. 14 yaşın 1a bulunan onun 
cu maznun, sekiz kişiye yardım et ti. 
ği için bir sene hapse mahkurr. ol
muştur. 

: Alman bahriyesinin Na
poliyi ziyareti 

Roma: 22 (Radyo) - B~ş Al
man harp gemisi bugün Napoliye 
gelmiştir. Bu gemiler, kanunusani 
ikisine kadar Napolide kalacaklardır. 

Suriyede 
komunizm 

-Birinci Sahifeden Artan-

bir terakki ile ilerlemektedir. 
Suriyede arlık komünist yoldaş

lara her türlü müsaadeler verilmekte· 
dir. Gaıete ve risaleyle fikirlerin neşri 
velhasıl her türlü matbuat vasıtaları· 
na müracaat etmelerı lemin edilmiş. 
lir. 

Suriyede 1.:: mızı tehlike çok ehem. 
miyelli bir mahiyet almıştır. Bugün 
vatani kütlede bile onun yardımını 
dileyenler ço1talmıştır. Hükümet ve 
vatani kütle Mos' ova ile kurtizanlık 

}aparak amele ki.tlesini kazanacağını 
umid ediyor demektedir. 

Her tarafta komünist beyanname· 
!eri dnğıtılrnışlır. 

Mısırda kabine 
ihtilafı devamda 

Nahas Paşa istifa etmek .. 
uzere 

Kahire : 22 ( Radyo ) - Sabık 
Vesayet Meclis Reisi Prens Meh. 
met Alinin barış teşebbüslerine rağ
men Kral ile Nahas paşa arasın . 
daki gerginlik şiddetle devam et· 
nıektedir. Royter ajansının muha· 
birine göıe gerginliği Nahas Paşa· 
nın çekilmesile zail olacaktır. 

Kral, kabineyi teşkil etmesi için 
Mebusan A'leclisi Reisi Mahir Pa
şaya henüz teklifte bulunamamışsa 
da Ahmet Mahir Paşanın oöyle bir 
teklifı derhal kabul edeceği öğre
nilmiştir. 

Yüzonluk ihtiyar 
Yıkılan evın 

kaldı 
altında 

Kedirlinin Avluk köyüne bağlı 
1'aştepe mevkiinde evvelki gece a
cıklı bir hadise olmuş ve 110 ya- 1 

şında bir ihtiyar yıkılan evinin altın 
da kalarak ölmüştür. 
Vaka etrafında aldığımıza malumata 1 

göre evvelki gece Mehmet oğlu 110 
yaşlarında lbrahim ile karısı Elife ev 
lerinde otururlarken dışarıda yağan 
yağmur ve ruzgar esasen eski bir 
bina olan evi birden bire yıkmıştır . 
Bu esnade ihtiyar lbrahim, taprak 
ve direk enkazı altında kalmak su
retiyle ölmüş v,, karısı Elife yara
lanmıştır. 

Hadise t!raunda yapılan tahkikat 
neticesinde bu ölüm vakasile kim 
senin suçlu olmadığı, evin yağmur. 
lar tesirile yıkıldığı anlaşılmış ve 
keyfiyet adlidiyeye bildiıilmiştir, 

Yangın başlangıcı 

Dün gece saat 20 de Kuruköp· 
rü civarındaki Yeni fabıikann çır· 
çır dairesinde yangın çıkmış ise ele, 
iıfaiye yetişeJek büyünH sine meydan 
verıneEen söndürmüştür. 

Yangından yalnız çırçır falıri· 
kasında bulunan pamuklar hasara 
uğramıştır. 

Kıskançlık yüzünden bir 
kadın bıçaklandı 

ı.-~-'.,"o'"z""ma'tı'i<lerdi; bakanın gözlerini ka· 

llıaştıran üç tane madalyesini gök. 
süne taktı ~e kıliseye öyle bir ça 
lımla gitti ki geçtiği yolun iki tara
fınd;ıki ağaçlar yerlere kadar tğilip 
kahramanı selamlaya lcak sanılıı dı. 

namıştır. oynamıştır ki o da şudur : Amerika Niğdeli Mustafa oğlu Ahmed, 
F atına. İsminde bir kadını kı,kanç

iık yüzünden onuzundan çakı ile 
yaralamıştır, Suçlu Ahmed çakısı 
ile birlıkte adliyrye teslim edilmiş 
tir. TAN Sineması 

BU AKŞAM 

(lstanbul Halk Opereti) 

' 'Emir,, 
Büyük Operet 3 perde 

Yazan: Yusuf Süruri 

Ayrıca 
Bir perdelik büyük bir: 

Komedi 
Bale Orkestra 
DİKKAT : Yerler numaralıdır. 

1(;$e saat 14 den itibaren açıktır. 

Teldo.1 No. 266 
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Numaralı yerlerinizi erken te 
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1 

Başvekil, Uzak şaı k hadiselerini delegeleri ile hükümetimiz ara<ında 1 

n~evzuu bahsederken lıilhasse. demiş· temanıen mutabekat hasıl olmuştur. 
tır ki; Uzak ş1rk hadiseler} lspan 1 Şimdi yaptığımız şey, Japonya lngiliz · 
ya meselesini unutturmuş bulunmak 
tadır. Bulün Uzak şaıkta vaziyet bü 
yük bir harp halini almış bulundu 
ğundan lıu hususta tedkıke giı işmek 
icabeder. UZ1k şarkta harbin patlak 
vermesirıde amil Japonlardır. Zira 
Japoıı kuVl'etleri Çinlilerin harbe 
girmesini mecbur kılmışlardır. 

Japonların, Çini harbe sürükle· 
meleri bir vakıadır, Japoııya müs 
lihane vasıtalarla bir tarzıhal çaresi 
bulmak için hiç bir tedbire baş vur 
ınamıştır. Hatta. bu mesele ile uğ
raşm ak için toplanan ve Uzak şark· 
ta s lhu temine ç tlı;an Brüksel kon 
feransına da ıştirak etmemiştir. Ne
tic~si şu olmuştur; Brüksd konferan. 
sı gayelerine erişememiştir .. ihtilata 
nih~yet vermek için tek lıir çare var. 
dır, deniliyor. U da kuvvettir. Lakin 
kuvvet dokuz devi t t için drğilJir. 
Bı üksel konfransı barış noktasından 
inkisarı ıı.ucip olmakla beraber 
memnuniyet verici mühim bir rol 

Amer:kan gemilerinin bombardıma
nı kaı şısında bu hadiselerin teker
ıüı üııe n:ani olmak azmini gösteı-
mesidir. Hükümetimizin, bu şekil bir 
hal çaresi karşısinda feı ndmilel 
vecibelerden uzak kaldığımız veya 
lngiliz menafiini unııttuğumuz mana· 
sı çıkaıılmarnalıdır. Tenıin. t ve tar-

' ziyelerin sözdt n daha kıymetli olma 
1 
22 ı<anunu evvel 937 

dığını islıat etmek Çın ve Japona 
düşen mühim bir 'azifedir. 

Mılletletler cemiyeti dünya işle· 
rinde rol oynamıştır. Bazı hal çue
lerini yapamaması yine ahval ve şe· 

Gök yüzü kapalı. Hava riizgar 
lı, yağmur intimali var . En çok sı
cak 17 santigraJ deı ece. 

raitin tabii icabıdır. Lakin lıu cemi.

1

--..,..-------------

yete hararetli bir surette muzahere· Halkevi Başk;:ınlığın-
te devam edec~ğiz.Bizim inaııcımıza ı 

ı dan: göm lıarrşın idamesi için bu cemi ı 
yetin kuvveti• nmesi lazımdır. J 

Başvekil sözlerini şu suretle lıi ) 
tirmiştir; Akıntıya tabi olarak git 
miyoı ıız. Bir hedefimiz vardır ki 
dünya şikayetlerini lıarrşa hürmet 
ederek halletmektir. 

Gösterit Komitemi1, 23 ve 
24· l 2-937 günlerinde Asri siııema· 
da (Himmetin Oğlu) piyesini tekrar 
temsil edecektir. Gelmek istiyenle· 
re Halk vinden gır ış kartı veri ı. 

mektedir. 8819 

Sahife : 3 

25-birinci kanun-1937 cumartesi 
akşamından itibaren 

Sayın müşterilerinden görmüş olduğu rağbet ve teveccühten cesaret 
alarak büyük fedakarlıklar ihtiyarile getirttiği ve bu senenin en son ve en 

büyük şaheserlerinden biri olan ve cihan kadınlarının prestşikarı olııp çok 
sevilen biricik erkek yıldız 

ROBERT TA YLOR 
ile şen," şuh, dilber ve cazibedar yıldız 

Barbara Sitavik'in 
Yarattıkları 

....................................... _....... ........................................................... ~ ..................................... _.".-'"' .... . 
t ' 

j Namus borcu ! 
.......................................................... il ••••••••• 

Filmini sunmakla kıvanç duyar 
Bu film sadece bir aşk, bir macera filmi dejil hayatı hakikıyenin en canlı 

sahnelerini bütiin açıklığile gösteren muazzam bir eserdir. 

.. • 
uzerıne 

Halkevi Gösterit kolu tarafından 

! Himmetin Oğlu 1 
1 ..... _...__.... .......................... il .......................... . 

Telefon : 250 8799 ASRI 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Ceza Muhakenıeleri Usulü Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 3207 Kabul tarihi 71611937 

- DÜNDEN ARTAN -

Son tahkikatııı açılmasına karar verildikten veya Cumhuriyet Müd· 
deiurııumisi tarafından iddianame ile iş mahkemeye intikal ettikten son. 
ra mahkeme reisi dahi acele hallerde ayni salahiyeti haizdir. 

Madde 129 - Yakalanan şahıs eleyhine evvelce hukuku amme da· 
vası açılmış ise bu şahıs hemen, veya önce sulh hakiminin huzuruna gatü
rülmüş ise bu hakimin kararnamesiyle selahiyetli mahkeme veya sorgu 
hakimine götürülür. 

Mahkeme veya sorgu hakimi o şahsın getirildiğinin nihayet ertesi gü· 
nü ya bırakılmasına veya tevkifine karar verir. 

Madde 174 - Cumhuriyet müddeiumumiliğinin talebnamesi üzerine 
soı gu hakimi tarafından ilk tahkikatın açılmasına dair ittihaz olunup da 
185 inci maddeye göre bildirilecek olan kaı ara maznun bundan evvelki 
maddenin birinci fıkra;ında vazılı sebeblerden birine istinad ile muhale· 
fet edebilir. Bu muhalefetin yerinde olup olmadığına asliye mahkemesi 
reisi veya hakimi karar verir. 

Madde 175 - Maznun. 173 üncü maddenin ikinci ve 174 üncü mad· 
denin birinci fırkasında yazı:ı hallerde salahiyetsizlik hakkındaki talebini 
redden sorgu hakiminin veya asliye mahkemesi reis veya hakiminin kara· 
rı aleyhine acele itiraz yolun• müracaat edebilir. 

Diğer hallerde maznun tanı'-dan deımeyan edilen muhallefetlerin 
reddini veya ilk tahkikatın a',)ıl;ıra"srnı mutazamının olan asliye mahkemesi 
reis veya hakiminin kararı aleykine hiç bir kanuJ yoluna müracaat olnn
amaz. 

Madde 33'.l - Katileşen bir hüküm ile neticele11miş olan bir dava 
aşağıda yazılı hallerde maznun veya mahkumun aleyhine olarak muhake· 
mnıin iadesi yolu ile tekrar görülür: 

1 - Duruşmada maznunun veya mahkumun lehine intac olunan ve 
hükme müessir olmuş bulunan bir vesikanın sahteliği tebeyyün ederse; 

2 - Yemin verilerek dinlenmiş olan bir şahid veya ehli hibrenin 
hükme müessir olacak surette maznun veya mahkum lehine kasıd veya 
ihmal ile hakıkat hilafında şahidlikte bulunduğu veya rey verdiği anlaşı . 
lırsa; 

3 - Hükme iştirak e t m i ş olan hakimlerdrn b:ri, aleynine 
ceza tatbikatını ve kanuni bir ceza ile mahkumiyeti istilzam edecek ma· 
hiyette olarak vazifelerini ifada kusur etmiş ise; 

(SONU V AR) 



Demiryollar poli
tikamız 

( ikinci Sdh fedenı artan ) 

sayılabilecek olan bedeni mükclle 
fiyet usulünü işte yukardaki tarzda 
telhis edebiliriz . 

••• 
Yol mükellefiyetinin nakdi kıs

mına gelince : Kanunen Nafia Ve 
kaleli hissesi olarak ayrılan % 15 
den madasının tutarından O/o 50 ila 
70 i vilayetler hususi idarelerinin 
Maarif ve Sıhhiye işlerile diger ih 
tiyaçlarına tahsis edilmekte ve geri 
kalan % 30 ila 50 si de ancak yol 
işleri için ayrılmaktadır. 

Bunu şöyle rakamlayabiliriz: 
Nakdi yol parası tutarı 8.500.00 lira 
Yüzde 15 nafıa hissesi 1.250.00 " 

geri kalan 6.250.000 ,, 
Orta hesa;ıla yüzde 

60 vilayetler hissesi 3.150.000 ,. 

)Oliar için kalan 3.lC0.000 ,, 
Bu üç milyon yüz bin lira ka 

dar para 63 vilayete taksim edilirse 
gene orta bir hesapla, her vilayeto 
50.000 lira kadar bir para isabet 
eder. Esaslı tamire muhtaç bir yol 
için kilometre ba~ına ve buıünkü 
rayice göre 5.000 lira verilmek la
zımgeldiğine göre bir vilayetin yıl
da olsa olsa yılda on kilo metre 
yol yapabileceğini görürüz. Halbuki 
l..ıir vilayetin yol ihtiyacı 300 kilo· 
metreden aşağı değildir. Bu kadar 
cık, para ile bu kadar yol, ne ka 
dar zamanda yapılabilir? 

Bundan başka, yol daimi bakı 
ma muhtaçtır; bunsuz iyi yol tasav· 
vuru bile imkansızdır. Halbuki yu 
ka11ki mücmel hesapta bu mühim 
nokta ihmal edilmiştir. 

Diğ•r taraftan şu ciheti de dik
kate almak gerektir ki yollara tah 
sıs edilen üç milyon yüz bin liıa 
kadar paranın hemen bir buçuk mil
yonu Ankara, Bursa, fstanbul, iz. 
mir, Zonguldak, gibi birkaç büyük 
vilayete ve umum yol parasının üç
de ikisi Samsundan Payasa çekile· 
cek mefruz bir hattın garbında ka· 
lan 33 vilayete ve üçte biri de şar 
kında kalan 30 vilayete aiddir. Bu 
mukayese ile şu neticeye varmaz 
mıyız? 

- Yol parası, memleketin ge· 
niş ve uzak, fakat nüfusu nisbeten 
az kısımlarına daha toplu ve nüfusu 
daha mütekasif kısımlarından ma· 
küsrn mütenasip bir surette isabet 
etmektedir. 

Nakden ve bedenen temin ettiği 
gelir a;z olduktan başka Nafıa Ve. 
kaleli ile beraber 63 vilayetin - ba 
zan biribirine tearuz eden . türlü 
ihtiyaçlarını telife de imkan vermi 
yol mükdltfiyeti usulü, yurdun İma
rın . la asıl olan asri bir yol şebekesi 
meydana getirememek kadar tabii 
ne olabil ir? 

• •• 
izahına çalıştığımız sebeplerlı.: 

zamanımızın idari ve teknik icapla
rına uygun olmaktan uzak bulundu 
ğu anlaşılan bedeni yol mükelldi· 
yeti vergisinin de, aşar gibi, kaldı 
rılması zamanı gelmiş sayılmakla· 
dır. 

Eski usulün yerine konabilecek 
yeni yol vergi.i sistemi nasıl tasav· 
vur edilebilir? 

Bunu, herkesin gelıri ile mütena· 
sip, ve fakat, azami mıktan 12 lira
yı geçmemek üzere müte:zayid ve 
hazinece tarh ve cibayct edilecek 
bir \'ergi olarak düşünebililiriz. 

Böyle bir esas kabul edildiği 
takdirde yol vergisi geliri, hazine 
den de ilave edilecek tahsisat ile 
oldukça ehemmiyetli bir sermaye 
te~kil eder ve bu sermaye de Şefin 
ve Başbakanın nutukların-la kaydc:
dilmiş olduğu gibi planlı bir yol şe
bekesi vücuda getirilmesi kararlaş· 
tığı zaman kısa addedilebilecek bir 
zamanda Türkiye yolları da, garp 
memleketleri yolları, güzel ve ba 
kımlı yollar haline gelir. 

"L'lus,, 

• 

Portakallarımızın 
is la hı 

- ikinci sahifedı n artan -

çekirdek alınmalıdır. Bilhassa da 
mızlık için çekirdeği alııracak tu
runç ağaçların da sarılık vesair has· 
talıklardaır ari olması lazımdır, 

Son bir iki ay evvel Mer~inin 
bazı narenciye bahçelerinde görüleri 
yaprak kurutan hastalığı hakkında 
profesor- hastalığı geçiren ağaçlar 
üzerinde tctkikl,rde bulunrr uş isedc 
bu hususta kat-i bir teşhiz bulama 
ınıştır; ancak hastalıkli ağaçlardan 
nümune olarak almış olduğu dalla 
rın Ankara Enstitüsünde mikrosko
bik tetkik !erini yapt ktan sonra kat'ı 
bir şey söylüyeceğini bildirmiş 
tir. 

fcabederse bu hastalık için asıl 
mevsiminde bir daha Mersine ğele

ceğini vademi~tir. Şuradaki bu 
hastalıga tutulan narenciye ağaçla
rı kuruyan kısımlarının biraz altın· 

dan kesip yakılmasını ihti) ati bir 
tedbir olarak tasviye etmektedir. 
Eğer bu hastalığa tutulan ağaçlar 

pek genç fidan halinde ise bunları 
temamen kökünden çıkarıp yakmak 
icabeder. 

Bütün narenciye hastalıklarına 
karşı ağaçları kevvetli bulundurmak 
bunun için de fidanların topraktan 
iyi gıda alabilmesi için toprağı iyi· 
ce sürmek veyıı bellemek lazımdır. 
Bilhassa fidanların derin dikilme 
sine itina edilmelidir. Ağaçlarda gö
rülen sarılık hastalığının başlıca se· 
bebi fidanların deı in dikilmiş olma 
sından ileri gelir. 

Narencivelerdeki kabuklu koş· 
nilae (Kıiziınfalüs karşı en müessir 
çare hastalıklı açacı çadır altına :a· 
lar k siyanür gazı tatbik etmektir. 
Siyanür gazı nepatın hayatı üzeri· 
ne de iyi tesir yapar; ve krizomfa 
!üs haşeresinden başka böceklen de 
itiraf eder. 

5 - Kabuklu keşniler (krizom-
1 

falüs ) için bir de en modern ve ı' 
müessir ilaç kalsitdir, Kal it olduğu 
ğıı gibi pülverizatörlerlerle kullanı 
lır. Bunların muhielif firmaları var
dır. 

Volk mürekkebatı 
içi okadar müessi bir 
dir . 

krizomfalüs 
ilaç değil 

Narenciyrnlerde görülen sarı 

leke (Kloroz) hastalığı üzerinde her 
halde tecrübe yapmak lazımdır. 
5arı leke hastalığını bir iki defa 
görmekle tesirleri anlaşılmıştır. U
zun zaman muhit lif devrelerdeki 
hazatını takibetmek icabeder. Mer. 
sinde yeni tesis edilen portakal ör- · 
n~k bahçesinde mu!ıtelıf gübreler1e 
bu t~crübelar yapılmalıdır. 

Narenciyeler için azotlu gübıe · 

ler iyi gelir fakat bu da kcrübe)'e 
bağlıdır. Veya in.kan nisbetinde 
gübrelenecek toprakları tahlil ettir· 
melidır. Mersındeki örnek bahçesin 
de bu tecrüler yapılarak halka bil 
dirildimelidır. 

Profesör r ssner Dörtyol ve A
d~na lçel vilayetinde yaptr~ı bu son 
tetkik seyahatleıiııde bakım itil..ıarile 

1 en iyi ve ıırnntaüam olarak Mersin 
narencıye l:ahçelerini bulmuştur. 

Açık teşekkür 
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' , . 
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Başkanlığından : TÜRKSÖZU 

EKSiL TME ŞARTNAMESi Gündelik siyasi gazete 
Sanılm Ptne 

Hazır J 4 1 80 ır-•--.;;;Lir:..:•:.,' --.-----ı-ı-1 98 Adanada İnşa edilecek Türkkuşu 
ı-..,-!ı..-.-K:-a-·n_u_n-va_d_e_li ___ .. 4 1 67 Rayişmark binasına ait eksiltme şartnamesidir. 

Frank ( Fransız ) 23- 57 ' 
1 
__ M_a_r_t _v_ad_e_li _____ ~-ı Sterlin ( İngiliz ) ı 624 00- 1- Eksiltme götürü olarak ve 

1 
__ H_in_t_h_a_z_ır ______ 4 _ 

1 

Dolar ( Amerika ) 79- _oo_- ~kapalı zarf usulü iledir . 

Abone şartları 

' 

' 

Nevyork 8 Frank ( İsviçre ) 2- Eksiltme 10-1-1938 pa 1 

. • zartesi günü saat 15 de Adana T. 
H. K. şubesinde yapılacaktır. 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

-~ .-

KAYADELEN A - .. • K KAY ADELEN su 
lan ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
YAD ELEN içiniz . 

manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

A 
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KAYADELEN 
KAY ADELEN su· 
!arı ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

!arı ve gazozları e· 
vinize kadar gönde
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KAY AD ELEN gazozlarını alırken şiş~lerdeki kırmızı ( KAY AD E-
LEN ) tapalarına dikkat ediniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 

ı. Adana KAY AD.FLEN depolarıdır. Büylık dan·acanalar : 100 kuruşa ev-

1 lerinlze gönderilir. 
Menbadan Kayadelcn nakl.eden vagonlar her 'e'~ıde Kayadelen suyu ile 
yıkanmaktadır 849.5 98 _.,_;.;;.;;;~;.;;.;;,;.;...;. __ ~_.;;.;;.;. ....... __ ....;.;.,__ ______ ~-~--

-----------------------------------------~ . 

Somikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 66 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşısında 

---~-------------------------------------
Dr. Mu.zaffer Lokman 

3- Eksiltmeye aşağıdaki şart 

ları haiz olanlar girebilir : 
A-Kanuni ikametgahı olmak 

B-Türk o!mak . 
C- Halen inşaat müteahhidi 

olarak faaliyette olduğuna d~ir res. 
mi vesika ibraz etmek . 

O-Şimdiye kadar bir Jefa 
en az ( 25,000 ) liralık resmi bir 
bina inşaatı işini muvaffakiyetle ba

l şarmış olduğunu isbat etmek. 
1 E Dördüncü maddede ya-

zılı muvakkat teminatı vermek. 
F- Mukavele müsveddesi ve 

ona merbut bilcümle evrakı görüp 
imza etmek. 

4- Bu işin muvakkat teminatı 
'I• 7,5 he~abile 2174 lira IH ku 
ruştur. 

5- istekliler muvakkat temi -
natlarını eksiltme saatından bir saat 
evvel T. H. K. Adana şubesi vez 

nesine yatırarak alacakları makbuzu 
ve 3. maJdede C. ve D fıkralarında 
yazılı vesaiki teklif mektuplarını ha 
vi kapalı zarfla bitlikte eksiltme sa
atında T. H. K Adana şubesinJe 
toplanacak eksiltme komisyonuna 
tevdi edeceklerdir . 

6- Kati ihale Türk Hava kuru · 
mu Umumi merkezind< n sorulduk-

J tan sonra yapılacak . 
18-23-28-2 8807 

Nafia müdürtüğünden: 

1 - Adana Ziraat mektebinde 
yapılacak (7498) lira (99) kuruş ke 
şif bedelli samanlık ve anbar inşa
atı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1011/'.138 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on bir 
de Nafia dairesinde yapılacaktır. 1 

' 
1 -Dış memleketler için Abon 

bedeli de~işmez yalnız posta masra 
zammedilir. 1

' 

2 - ilanlar içia idaı eye murö-

caat edilmelidir. 
:...;.;.;;.;..,;,;~--------- ---· . 

Nafia müdürlüğünden 

1 - Adana Müzesi binasınd 1 

ta:lilen yaptırılacak ( 939 ) lir : 
( 16 ) kuruş keşif bedelli iş pazar· 1 

!ıkla verilecektir. j 
2 - Pazartık 937 senesı 1 

inci kanununun otuzuncu per~eml.ı 
günü saat on birde Nafia dairesin 

de yapılacaktır. 

3 - l>teklilerin ( 48 ) lır 
( 69 ) kuruı nıtıvakkbt temina 
vamrğe ve bu işi yapabi!cc~ğ;" _ __ . 

dair Nafia Müdürlügün,'rn veıilııı' 
vesi~ ayı gö•ter mesi ı azrırıdır. 

4 - l.tiyenler ke~f.ııi göınıc 
üzere Nı fıa Jairt~İne ıı iir>caat ,ı 
meleri ilim olunur. 

7895 ~ 

San'atkar aranıyd' 

15 ·19 . 23 - 28 -

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Lıt' 
kası Çırçır ve Prese fabr ikalan Mil' 
diirlüğünden : 

Fabrikamıza 4 tesviyeci , 2 ~ 
rangoz, 1 tenekeci, 1 bo;acı alın';.,.. 
caktır. Taliplere işteki muvaffakiyel 
derecelerine giire gündelık veya af 
lık verilecektir. işi beğrnilenlerle 
iş Müddetine göre mukavele de 
yapılır. 

8810 3 -3 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni postarıe civarında 

Ani olarak gözlerİIJle arız olan 
rahatsızlık dolayısıle, kısa bir zaman
da, büyük bir dikkat ve itina ile, hiç 
bir iztirab du1 madan,yaptığı ameli
yetla gözlcı imi iyi eden; tedavi za 
manlarında bütün hastalarına yaptı
ğı gibi nezaket ve şafketfe muame
lede bulunan trnhom hastahanesi 
baş hekimi izzet Bilgere ·minRet ve 
şükranlarımı sunmaktan kıvanç 
duyarım. 8820 

Osırnırıiye Orta 
okul jimnastik öt· 
retıncni. 

~ Hastalarını her 

kabul etmek ted r. 

gun ~~ki ;nuayenehanesinde 

3 - Keşifn 1mesini görmek iste· 1 

yenler Nafia dairesine müracaat ede 
bilirler . 

4 - isteklilerin "562. lira "42., 
kuruş teminat vermesi ve bu işi ya 
pabileceğine dair Nafia müdürlü 

ğünden verilmiş ve,sikayı göstermesi / 

Fuat eczanesidir -
.~ 

Umumi neşriyat miidürü 

Kemal E ıdım 

. 

lazımdır . 23-28-2-7 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


