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. 
abancı Ajansların saçmala_r_ıı ı·ıMkakineli ziraat sistemine yakında başlıınıyor 

tecrübe çukurovada 
W~~letler Sosyetesinde 
nuzakereler başlarken 

NEVZAD GÜVEN ------
9i==a ürk ve Fransız murahhas he
U yelleri Cenevreye gittiler. 

Şt" Bugün M. Delbosla Tevfik 
ın~ Aras Milletler cemiyeti çatısı 

t 
a masa başına oturacaklar. 

•lerd'k 1 bu böyle olmasın . Biz 

1:c~cleyi Türk - Fransız dostlu
b n ıcab cttirdiki şekilde, Fransa 
t~şbaşa konuşarak halledelim. Bu 

s le ~ransız diplomasisinin, Sancak. 
c csınd ba . -

~ dar :•.. şlangıçtanb~rı. ~ost~~-
• goruş ve beceriksızlıkın Turk 
Qrı um · h k nfial umıycsinde uyandırdık• a • 
ı; dakılsın . Ve ayni zamanda 
tvanın Türk - Fransız dostlu· 

t c0r,afında yarattık• tehlikeler de 
sun 

Fakat maatteessüf bugün Fransız 
1 

j<>litikasının ıemlerini ellerinde 
• ~ar bu salim ve tehlikesiz yolu 
• . etmediler. 
8ıı F k .. d n • ransanın bu hare etını e 
Uniyctıe tevil dmek istiyoruz · 

.onun beyneımilel bir ihtilafı Mil-
, ~irsosyetesı çerçeve ve ruhu içinde 

1 • surette halledere\ cemiyetın 
vı otoritesini yükseltmek ınak· 

n~ t~kip etmekte oldugu·ıa ınan· 
. ıstıyoruz 

•• ':"ksa, Fr~nsanın kendi menfaat· 
ıın de icab ettirdiki karşılıklı an
~~ Yolundan kaçınmasını başka 
1 tevile, ne bizim sulhperverligi
.ve nede aklıselim müsaittir. 
ım için Fransa ile davamızı bışbaşa 
itmekle her hangi beynelmilel bir 
et müessesesi önüne çıkarmanın 

İr farkı yoktur . Çünkü hakkı· 
n kuvvetine ve bu hakkın ergeç 
•er ne şekilde olursa olsun mu
•r olacaQ-ına kaniiz . 
Şu anda yapacakımız şey, Fran· 
t müdafaasını üzerine aldık• iş· 
.azancın, Türk dostlukuna de

rnıyecekini, nihayet anlaşmasını di
__.,,, k ve bu gün başlıyacak olan 

1 
erclerin alacakı cereyanı, kara-

Vern · k . ıış, yapacakını çoktan es· 

1 ~nsanlara mahsus bir sokuk 
1 1 

la beklemektir . 

Türkiye Antakyadan sonra Halep ve Musul 
rinde de hak aramağa başlıyacakmış • 

•• uze-

Blum dosya]ar üzerinde hususi tetkikat yapıyor 

Ankara : 20 (A.A) - İskenderun ve Antakyadan sonra Türkiyenin Halep ve 
Musul üzerinde de hak aramağa başlayacağı haberleri bazi yabancı gazete ve 
ajanslar tarafından yayılmaktadır. Arap alemi ile Türk aleminin 2rasını açmak 
ve sancak meselesinin hallini zorlaştırmak için uydurulmuş olan bu havadisleri 
katiyetle tekzibe Anadolu ajansı memur kılınmıştır. 

Paris: 20 (Radyo) - Baş vekil Blum, Antakya meselesi hakkında son tekli
fini ihtiva eden dosya üzerinde çalışmaktadır. 

Blum intibalarını Paris hariciyesine bildirmiştir . 
Ankara : 20 ( Radyo ) - Kamutay gurubu dün Cemal Tuncenin başkanlı

ğında toplandı. Hariciye vekaleti vekili; müzakerelere başlanmak Üzere oldu
ğunu ve binaenaleyh bir malum:ıt izharına lüzum olmadığını söylemiştir. 

A1ersin iska/e$inden bir giirüııiiş 

Mersinde ih-racat işleri 

Mersin : 20 [ Hususi muhabirimizden ] Şehrimizde ihracat işleri 

normal bir halde devam etmektedir . Bu gün limanımızda dört vapur bu
lunmaktadır . Bunlardan ikisi krom madeni ve hububat yüklemekte ve di
kerleri de devlete aid rayları boşaltıp hububat yüklemektedir. İhracaat 
mevsiminin sonu olmasına rakmen iskelede oldukça iyi bir faaliyet göze çarp
maktadır . 

~ ir mi' cldel tcr.berı Adonad;ı d -
vanı e mel.le o:an ş ker bah· 

ram bugun arlık ıstırap ver.c ı ve 
düşündürucü bir vazıyet almıştır. ~ıiç 

bir tarafta yGksek fıyatla bı!e bır 

kahve pişirecek kadar da olsa şeker 
bulmanın imkanı yok. 

Bilmiyoruz, şekerin fantazi emte
adan madut olmayıp bir zaruri ihti .. 
yaç maddesi oldua"unu söylemeke 
lüzum var mıdır ? Ortada fol yok, 
yumurta yokken bir manasızlık ve 
idaresizlik yüzünden koca bir mem
leket halkı niçin, en lüzumlu bir ih· 
tiyacından fedakarlık yapmak mec
buriyeti karşısında kalsın ?, 

Dünkü yaptığımız tahkikata na
zaran buhrana sebeb olan başlıca 
amillerden b.risi şudur: 

lan yada hükumet kuvvetinin zaferi Hükumetimiz 

Adisababadaki mas-

Bölgemizde zirai kalkınmada ilk bü
yük adımı atacaktır 

Ankaradan aldığımız malumata 
göre ; memleketimizin zirai kalkın

masında büyük bir il eri adım ola- ' 

Ruzvelt 

1

Dün ikinci defa Cum 
hur Reisliğine filen 

başladı 

Ru ;velt 

Vaşington : 20 ( Radyo ) - Bu
gün ikinci defa Reisicumhur vazife. 
sine başlıyacak olan Ruzvelt'i gör· 
mek içinl,800,000 kişi meydanlarda 
toplanmıştır. 

Belediye ve zabıta teşkilatı, hal 
kın istirahatini temin için tedbirler 
alınış, büyük seyyar tribünler kurul· 
muştur. 

rak makineli ziraat sistemine yakın· 
da başlanacaktır . 

ilk tecrübeler çukurova ve lzınir
de yapılacaktır . 

Aldığımız malumata göre ; bu 
büyük tecrübelere çukurova çifçisi 
davet edilecek ve çifçilerimiz bizzat 
etüdler yapacaktır . 

Sanıldığına göre ; bu tecrübeler 
ilkbaharda başlayacak ve bütün bir 
yaz devam edecektir . Vekaletten 
tecrübeler İ(.İn müşahit mütehassıs· 
lar da gelecektir . 

Gtrek lzmirde ve gerekse böl
gemizde yapılacak olan bu tecrübe· 
lerde ziraat fenninin en modern , 
en mütekamil alatları kullanılacaktır . 

-----.... ····----
Göring diyor ki : 

" K;>mÜnizmin ispanya
ya yerleşmemesi icin her 

şeyi yapacağız'! ,, 
Roma : 20 ( Radyo ) - Gene

ral Göring verdiği bir nutukta ko:nü · 
nizmin ispanyada yerleşmemesi için 
;\!manya ve ltalyanın verdiği kara
rı resmen ilan etmıştir . Göring ko
münizm tehlikesinin ispanyada had 
bir safhaya giı miş olduğunu ltalya 
ve Almanyanın buna mani olmak 
için elinden gelen her şeyi yapaca 
ğını ve her tedbiri alacağını söyle· 
miştir . 

Berlin : 20 ( A.A. ) - Alman 

. silerden 2000 esir oldu 1 lahatgüzarlığı 
1 kaldırdı 

Bu tezahürat Amerikada ~im
diye kadar eşine rastlanmamış mu
auam bir şekilde olacaktır. 

matbuatı "Gö ing Musolini görüşme
sine temas ederken ltalya komüniz· 
min ispanyada yerleşmemesini istiyor. 
Ve Roma - Berlin mihveri lngiliz 
- ltalyan anlaşmasiyle bir tezad 
teşkil etmiyor ,, demektedir . Roma 
selahiyattar ınahafili de ezcümle 
ltalyarın iptidai maddelere ihtiyacı 
olduğu cu'id .eke Almanyanın lspan· 
ya madenlcr'nı ır,hisara almasını ka. 
bul edemiyece,;:ı"li ve ltalya ile Al
manyanın havacılık sahasındaki iş 
birliğinin teknik sanayiada temsil 
edileceğini söylemektedirler . 

Adana mıntıkasına ya'nız Tuı hal 
fabrikasından şeker gelmektedir. Son 
günlerde kışın fazla şid detlenmesi 
yüzündeoı yollar kapanmıştır. Ve A
dana tüccarlarınııı ay n b .• şında ıs· 

marladıkları 13 vagon şeker henüz 1 

gelmemiştir. Eskı ~ehir fabrikasından 1 

Adanaya şeker gönderilm •sine satış J 

mıntıkalarının taksimatı mani olduku 
için Adan ada bugünkü buhran mey- 1 

ı dana gelmiştir. A d • ı k tep 

anyol sularında bulunan Fransız harp 
gemiltri şiddetli emır aldı 

alan si 
lan ya : 20 ( Radyo )-Tor· 
Yet' gelen bir habere nanran 
ol 

1 ıneçhul bir torpido bir Is

• isabaPuruna iki torpil atmış 
sahild:t ettirememiştir. 'f orpil
mıştır . kayalıklara çarparak 

ıris . 20 ' R 
ınd~ b 

1
1 adyo ) - lspanyol 

.
1
• k u.unan Fransız harp ge 
ne end'J 
h h 

ı erine karşı vukua ge· 
er a . b' •ti ngı ır tezavüze karşı 

v: ~,·u~abele etmeleri için kati 
rı ııııştı'r F h"k" t ' · ransız u ume ı 111 sureti h . . 

ta 'de areketıne Marı-
t rpı o~unun nıaı uz kaldığı 
ecav" b . uz se ep olmuştur . 
~ıbon : 20 ( A. A ) - C 
l • . e. 

31 'lsı kuvvetler Malağaya dot.ru 
9 ıorJa M 1 ıs 

31 . r:. a aganııı zaptı emin 
9 . nız ussü bulmuş olan h "k. 
darı •ıl u u-

M o:t~un ricatini İntaç cdccek-
a rıd cephesinin cenub 

bir . una 
. zıyaret yapan Havas mu 
1 h 'k' f er 1 1 tara siperleri arasının 
le otuz metrelik mesafe bulun. 
nu ve hükumetçilerin manevi
rının mukemmel olduğunu ya. ı 

Madrid : 20 ( Radyo ) - Hü
kumetçiler dünkü çıırpışmalar so· 
nunda 2000 esir almışlardır. 

Madrid : 20 ( Radyo ) - Hükıi
metçiler, asi kıtaatın her türlü yo· 
lunu kesmişlerdir. 

Bilbao : 20 ( Radyo ) - Dün , 
hükumet topçu kuvvetleri asileri 
püskürtmüşlerdir. Hükumetçiler iki 
silah fabrikasını berhava etmişler· 
dir. 

Portekizin cevabı 

Lizbon : 20 ( Radyo ) - Gö. 
nüllü meselesi hakkındaki lngiliz 

notasına verdiği cevarta Potekiz 
hükumctin:n Portekiz ispanya hu 
dudunda mürakabeyi kabul edemi 
yeceği fakat bu mürakabeyi bizzat 
kendisi yapmağa amade olduğunu 
bildirmiştir. 

Siyasi müsteşarlıklar . . 
pro1esı 

Ankara : 20 ( Radyo ) - Siya 
si msteşarlıkl~r ihdası hakkındaki 

proje bu hafta içinde müzakere 
edilecektir. 

Türk tabasıııın himayesi 
İtalyadan rica edildi 

Ankara : 20 ( A. A. ) - An· 
kara tel..ıliğ : 1937 senesi ağusto. 

sunda Türkiye hükumeti Adisaba· 
badaki masiahatgüzarına mezuniyet 
vermiş ve ltalya hükumetinden Ha· 
beşistandaki Türk ttbalarının hima
yelerini rica eylemiştir. 

Türkiye hükumeti bu kere lüzu· 
mu takdirinde Adisababada bir 
konsolosluk tesisi hakkını muhafa
za etmek şa ı tile Lu şe hiı deki elçili
ğini kati surette kaldırmağa ve 1 al 
yan hükumetinden Halıeşistandaki 
Türk tebalarının himayesine devam 
eylemesini rica etnıeğe karar ver
miş olduğunu resmen ltalya hüku
metine bıldırmiştir. 

-~~------~~-~--
Papanın sıhhati gittikçe 

kötüleşiyor 

Roma : 20 (Radyo) 

sıhhi yaziyeti fenadır . 
Papanın 

Roma ; 20 (Radyo) - Papa 
bütün gece uyuyamamıştır . 

Kendisi çok zayıf bulunmak
tadır . 

dett~~~~o~~;,~~.:1aa;.~~~nbo~~ı:aüs~~ 1 vrupa a prensıp er av 
na, halkın, çocukların ~ekersiz süt, 1 g S k d ı • it 
;~y bi;;~~~:':si:~i~~~: i~!~~;:i~e~::~a a ı arşısın a ngı ere 
yalnız Turhal labrikasiyle iş yapmak- 1 

tadır. Ve mademki bır müddetten
beri aramızdaki yol kapalıdır. Pek 

1 ala bu fabrika ayni idare ve sermayeye ' 
baklı olan Eskişthir fabrikasile anla- 1 

şarak kendi hesabına bir müddet için 
Adanaya şeker gcnderebilir. Ve sonra 1 

buda muvakkat bir tedb:rdir , Her İ 
kış Adana - Turhal yolu kapanabi
lir . 

Ve her kış Adan' ve havaliside 
bir kaç keı re şeker buhranile kar: ı . 
!aşabilir. Bunun için alınar.r k esas'ı 
tedbir, fabrika tarafından Adan1ya 
bir depo yapılmasıdı r. 

Zan~ediyoruı ki ; fob .-ibların sa
lış ajanı olan iş bmkası bu ışı kol y
lıkla başarab , Jir . Adanadaki <;eker 
tüccarlaı ının b öyle b;r sıok yapma
sına maddi imkanları bulunmadığını 
da yaptıkımız tahkikattan anlauıış 
bulunuyoruz . 

Binaen leyh bunu anc~k iş banka
sı eliyle bizzat fabrikaların yapması 
lazımdır . 

Aksi takdirde Adana her kış bir 
veya bir kaç kere böyle üzücü mah
rumiyetler içinde kalacaktır . 

Bu işin ha 'li ile kim alakadarsa 
bir saat evvel harekete geçerek ak
zımızın tadını iade etmesini dileyoruz. 

M. Eden İngilterenin bu husustaki 
fikrini söyledi 

------. ------
" İhtilalden istifade ederek İspanyaya hakim olmak 

istiyenler aldanıyorlar ,, 

/;'den 

Londra 20 ( Radyo ) - Dış iş
leri bakanı M. Eden bugün Avam 

kamarasında verdiği nutukda de· 
mi~tir ki: 

"Bugünkü ihtilalden istifade ede
rek ispanyaya h<.kim olmak istiyen 
varsa katıyyen aldanıyor d~mektır. 

ispanyadaki her hangi bir tükün.et 
şekli lspanyolfaı dan başka kimseyi 
alakadar etmemelidir. 

ispanya işinde lngilterein men
faatleri şu noktalardadır: 

1 - ispanyadaki hadiselerin, 
ispanya hududları dışına çıkmaması. 

- 2 ispanyanın mülkiyet ve ha 
~imiyetinin kat'i tamamiyeti. 

Bundan sonra ispanyaya gön· 
derilmekte olan yabancı gönüllüler 
meselesine de temas eden bakan bu 

- Gerişi üçüncü sahifede -
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Amerika nüfusunu~ bteş: Ş e h İ r h a b e r 1 e r İ 
te biri gizli cemıye ~~~~~~-~~~~~~~~~ 

lere mensupmuş Sedler 
Fakat bu cemiyetlerin hepsi de meşhur İki kısmın tamiratı 
Ku - Kluks -Klaynlar gibi vahşi değildir I sona erdi 

Son zamanlarda Amerikanın 
Mişigan Şt"hrinde Emri : isimli bir 
hapishane müdürü yılan derisinden 
bir kamçı ile adam akıllı dövmüşler 
ve Ponçiyak şehri dışında Pul adın 
da bir adam, otombille geçen ma
kineli tüfek:iler tarafından öldürül-
müştü . 

Bu cinayetler, " Siyah Lejiyon " 1 

isimli bir gizli cemiyetin eseriydi . 1 

Bu cemiyet daha 933 senesinde ku- 1 

rulmuş olmasına rağmen çeyrek mil-ı 
yon aza kaydetmişti . 

Öğrendiklerini tasavvur etsek dahi, 1 Scdlerin debbağhan~ civarında 
bu sırlarımı başkalarına vermiyecek· bulunan kısımlanndan ikisinin tami. 
lerinden emiuiz. 

İrlandadaki gizli cemiyetler 
Hiç şüphesiz lrlanda dahi gizli 

cemiyetlerle doludur. ilk gizli cemi
yet lrlandada 1761 senesinde "Be· 
yaz çocuklar,, adile vücuda gelmişti. 
1787 sen~sinde "Doğru çocuklar,, 
cemiyeti çıktı: " Meşe çocukları ,, 
" Şafak çocukları,, "Çelik kalpler,, 
ve "Şeritliler,, gibi gizli cemiyetler 
bunu takip etti. 

rati sona e~miştir . 
Karşıyakadaki sedlerin tamiri 

ise bir kaç günden beri durmuş va· 
ıiyettedir . Havaların fenalığı tamir 
faaliyetine sekte vermektedir . 

Manda arabaları 

Belediye 
Büyük bir Koru 

yaptırıyor 

Şehrimiz belediyesi, şehir ıçme 

suyu için yapılacak deponun etra
fında büyük bir koru yaptırmak te 
şebbüsünt" girişmiştir . 

Bu işin tahakkuku için, beledi
ye Dilberler sekisindeki araziyi is· 
timlak etmek için karar almıştır . 

Fakat bu karann sahai tatbika 
konması için menafii umumiye ka
rarı istihsali lazımdır . 

Şeker buhranı hak
kında son aldığımız 

havadis 
Turhal fabrikasından yola ç.ıka

nlmıf olan şeker vagonlan kar se· 
bebile Zile ve Kayseri arasında kal
mıştır. Bunların henü~ yola çıkma· 
dığı anlaşıldığından halkı şekersiz 
bırakmamak için Adana şeker tüc
carı Eskişehir fabrikasından sipariş 
yapmıştır. Bu şekerin iki gün sonra 
Adanaya gelmesi me nuldur. 

21 Kinunuaani 

Nezaket bela mıd 

N ezaket beli mıdır ? S. 
demek ?diyorsunuz l .. 
kmız anlatayım ; 

Stokholmda şimdiye kadat 
rülmemiş bir hadise ve bir daoiİ 
muştur . 

Şehrin en büyük ticareth 
rinde çalışan bir memura yol 
miş; bunun da sebebi memurul 
den fazla nazik olması imiş . 

işine nihayet verilen adanı 
sazlığa maruz kaldığı iddiasile 
kemeye müracaat etmiştir . 

Müessesenin avukatı : 
- Fazla nezaket alış " 

sökmez .. Bu memur, hadden 
fazla nazik olduğu için bazı 
satta müessesemizin hukukunu 
hafaza ve müdafaa edememil 

Demiş ve hakim de bu 
Katolik aleyhtarı Yahudi düş· 

manı, zencilerden nefret eden bir 
teşekküldür . Alamet olarak hakır 
bir kurşunu kabul etmiştir . 

lrlandalıların kurduğu en korkunç 
gizli cemiyet "Moliy Maguirlar,, ün
vanını taşıyan cemiyettir ki, Ameri· 
kaya hicret etmiş f rlandalılar ara
sınd~ kurulmuştur. Bu cemiyetin 
mensuplan, Amerikanın Pansilvanya 
havalisindeki maden mıntakalarında 
bir çok kimseleri tedhiş etmiş ve 
düzinelerle adam oldürmüştür. 

Vilayetimizde nakil vasıtası ola
rak çalışan ve ibilhassa çiftçimizin 
her dür!ü hizmetini gören ve mem
leketin servetini teşkil eden ihracat 
maddeleri arasını giren sığır ve 
manda neslinin korunması için ve· 
bunların sakatlanmasına sebeb olan 
iki tekerlekli manda ve öküz araba
larının kaldırılarak yerine daha hafif 
ve her iş için kullanışlı olan 4 te
kerlekli arabanın ikamesi hakkında 
vilayet umumi meclisi tarafından 
evvelce verilmiş olan karar, geçen 
sene çiftçilerimizin müracaah üzeri
ne bir sene daha tı mdid edilmişti. 

Belediye, bu kararı istihsal için, ı 
bu iş hakkındaki evrakı vilayete 
sevketmiştir , 

Yaptığımız tahkikat Adanada 
ne toptancılar da ne de peraken 
decilerde arbk şekerin , amamile 
tükendiğini göstermektedir. Şeker 
olmayınca tabii ihtikar da mevzuu 
bahsolmaz. 

Bir taraftan Turhal yolu Dt"vlet 
Demiryolları idaresi tarafından açı

lıp bir taraftan da Eskişehirden 

Sevkiyat yapılırıca yann, obirgün 
Adanada şekerin bollaşacağı tabii· 
dir. 

1 muhik görmüş .. 

Bu bakır kurşunun üzerinde ya 
zıyor ki : 

" Eğer çemiyetin sırlarını baş

kasına bildirirsen bu kurşunun ha
kikisi senin beyninde patlıyacak-

tır. " 
Amerikanın bu gibi hususiyet· 

lerini bilen biri diyor ki : 
Ameı:ikada her beş kişide bir 

kişi, mutiakkak gizli hir sosyeteye 
mensuptur Vft bu gizli cemiyetler, 
azalarını senede 400,000 artırıyor

lar. 
Cindeki gizli cemiyetler 

Çinde dahi vaziyet böyledir. O
rada da bir çok kimseler, kendi ta
biri bir bir Kongsi yahut Tonga 
mensupturlar . 

Kongsiler, ticaret cemiyetleri
dir. Fakat Tonglar, her zamanki gi 
bi ıiyaai tetekküllerdir . 

Bu teşekkül hakkında Avrupa· 
hların mahlmab pek azdır . 

Hatta Şarkta senelerce kalmış 

olan ecnebiler bile Triad'lann sırrın• 
ötrenememişlerdir , 

Ku Kluks Klan'l•r 
Gizli cemiyetlerin en meşhuru bit

tabi Ku Kluks Klanlardır. Bu cemi
yet Amt"rikanın cenup ayaletlerinde 1 

dahili harpten sonra kurulmuştur. 
Senelerce hüküm sürdü. Sonra sön
dü. Fakat Büyük harbi müteakip ge
ne canlandı. 

Söylendiğine göre, Ku Kluks 
Klanların 1925 senesinde azaları 

7,000,000 kifiyi bulmuftu. Bu cemi
yete mensup kafileleri geceleyin se
ferlere Ç1kıyor, muarrzlannı aopa ile 
dövüyor, yahut katranlıyor, bir çok
Janm da öldürüyordu. 

F alcat, gün geçdıkçc Ku Kulks 
Klanlam azalan azalarak 36,000 sa· 
yasana kadar indi. Ve şimdi. Amerikan 
gazetelerinin yazdıklanna göre, bu 
katıl yaramazlar " uslu oturuyor ve 
kimseye zarar vermiyorlarmış. ,, 

Napolyon'un torunu öldü 

Bu müddet bitmiş olduğundan 

bu arabaların artık şehre girmesi 
menedilmiştir. 

Keyfiyet vilayetten, belediyeye 
jandarma kumandanlığına ve emni
yet müdürlüğüne bildirilmiştir. 

Limon portakal 
mıntıkalarına 

Gönderilen narenciye mah 
sulü muayene edtlecek 

Bölgemizin narenciye nebatları 
yetişen kı11mlanna sevlcedilen porta· 
kal , maddarin , limon ve emaali na· 
renciye meyveleri ve fidanlan üze· 
rinde Lepidozaf er denilen virgüllü 
kofintin bulunup bulunmadıiJ vili 
yet ziraat müdürlüğünce muavene 
edilerek verilecek sağhk şehadet
nameleriyle çıkabilecektir . 

Napolyon bütün arzusuna rağmen inhisarlar baş müdü
Kont Leo' da istediği adamı bulamadı rü henüz gelmedi 

---···· .. ·-__,,,,--,_ 
1806 Senesin<le 15 llkkinunda 

Pariste Victorie ( Viktuar ) cadde
sindeki 29 numaralı binada bir ço · 
cuk dünyaya geliyordu. 

Bu ç<><'uk, tarihi bir şahsiyet 
olabilirdi. Çünkü babası 1 ci Na
polyondu. Fakat, annesi kanunen 
Napolyonun kansı olmadığı için, 
ona imparatorun ismi verilmedi. Yal
nız, Leon adı takıldı ve kaydına ba
bası memleket haricinde diye işaret 
edildi. 

Babası hakikaten memleket ha
ricinde idi. Kendisine Eleonore'un 
otlu olduğu haberi 31 llkkinunda 
Rusyada Lubstuk'ta verilai. 

Kendisine bu haberi veren Ma
reşal Lefebure idi. Napolyon bu 
müjdeyi alınca çok sevinmiş ve : 

- Nihayet bir oğlum oldu 1 
Demişti. 

Bu sözlerile imparator, bu ço
cutu kendisine meşru evlat edinmek 
istediğini anlatmıştı. O anda Napol · 
yonun hahnndan geçenler şunlardı: 

Bu çocuğu kendisine meşru ev
lit edinmek için Eleonore ile evlen
mek L Fakat bu Josephine ( Joze
fin) i danltmıyacak mıydı ? Onu 
na danltmak istemiyordu. Çünkü 
seviyordu. 

Napol,_, 1807 senesinin ille 
pnü, yani haberi aldıktan aoora 

Varşovaya doğru yolda idi. Aklın
da da bu mesele ile uğraşıyor, ve
receği karan düşünüyordu. 

F aicat, hadiseler meseleyi hiç 
düşünmiyeceti bir şekilde halletti: 

Varşovaya bir iki kilometre kala 
Marya Valeska ile tamşmışb. Bu ka
dın ona Eleonore'u biruf'nbire ve 
tamamile unutturdu. 

Parise geldikten sonra küçük 
Leoou evlat ~dinmedi ise de onunla 
gayet yakından meşgul oldu. Ço
cuğu büyütmek ve yetiştirmek va
zifesini saray ınensuplanna verdi. 

Büyüdüğü zaman da 12,000 
frankhk bir gelir bağlattı ve kont
luk verdi. 1805 de ölürlcen de va
siyetnamesinde ona yüz bin frank 
bırakıyordu. 

F alcat kont Leon aon derece se
fih bir adamdı. Az zamanda par•
larım bitirdi, borca girdi ve borçla
rını ödiyemediti için hapse abldı. 
Hapisten çıktıktan sonra üçüncü 
Napo)yon cna maaş bağlattL Kont 
1881 senesinin 14 nisanında öldü. 
Cenazesini lcomflllan kaldırdı ve 
umumi mezulıta gömdüler. 

Kont Leonun bir çok çocukları 
ve tonmlan vardır. Bunlardan oğlu 
Gaston Leon da geçenlerde öldü. 

Gaston Leon 1 Haziran 1857 
de dotmuttur• O, buit bir bayat 

Bu yıl inhisarlarda yeni 
bi~ teşkilat yapılacaktır 

inhisarlar idaresinden iyi verim· 
ler alabilmek için teşkilatta mühim 
detitiklikler } apalacaııetır. 

inhisarlar umum müdürlütü bu 
yolda noktai nazarlamı almak için 
yalan vilayetlerdeki inhisarlar baş 
müdürlerini umum müdürlüğe davet 
etmiştir 

Bu iş için giden şehrimiz inhisar 
lar baş müdürü Sım halen lstan· 
buldan dönmemiştir. 

Alman malumata göre; her bat 
müdür mıntıkasa hakkında malumat 
verecek ve bir kadro teklifi yapa
cıtktır. Bat müdiirlerin bu mütalaa
larını umum müdürlük tetkik edecek 
ve umumi değişikliği de naDn itiba. 
re alacakbr. 

Jandarma ka.1unu 
Jandarma kanununun bazı mad

delerinde yapılrnası düşünülen tadi 
lit işi ilerlemektedir : 

Kanunda yapılak tadilat, Jandar. 
malanmız için her bakımdan daha 
uygun esaslan ihtiva etmektedir . 

yqamıfbr. Bir otlu vardır. Bugün, 
bu suretle, gene Napolyonun ••s.. 
ba..z,, çocutunun lilileei devam 
ediyor demektir. 

Sekiz fabrika 
cezalandırıldı 

işittiğimize göre ; fabrikalar , 
son zamanlarda çiğidleri fazla mik- r 

darda şifli çıkardıklanndan borsaya ' 
vuku bulan şikayetler üzerine , bor
sa , her fabrikadan aldığı kozaları 

borsa laboratuvarında analiz ettire · 
rek , yüzde üçten fazla şif karıştı · 
nldığı anlaşıldığından sekiz fabrika 
ellişer lira para cezasiyle cezalandı
nlmıştır . 

Yeni dabbağhane 

Çok güzel çalıııyor ve 
ince işler yapıyor 

Yeni dabbatlıane IOll zamıınlarda 1 

f evlcalide bir mesai göstermekte ve 
çok ince itler Ç11carmaktadır. Dab. 
bağhanede, siyah, k1rmızı ve her ce
şit deriler imal edilmektedir. 

Dabbathanede 100 kişilik bir 
kadro mevcuttur. 

Yap.tan deriler Avrupa derile
rinden lcatiyen farksaz ve imalat ala
b çok modenndir. 

Dabbag sanatkirlan büyük bir 
gayret ve samimiyet içinde ça}Jtmak· 
tadırlar. 

Zabıtada: 

Kızı iğfal ederek mi 
kaçırmış ? 

Döteme mahallesinde oturan 
Abdullah kızı Rab.ar.ın Yenice kö
yünde oturan Ihsan adında bir genç 
tarafından itf al edilerek kaçınldıtı 
zabttaya fikiyet edilm ·si üzerine 
tahkikata baslannuşbr . 

Kansı ve baldızını 
bıçakladı 

Fabrika amelelerinden Kayserli 
Bürhan otlu Abdurrahman adında 
birisi, sarhoş bir vaziyette kain ba-

ba..nın evine giderek kanıı Emine
yi sol kolundan ve işe müdahale et
mek isti yen baldıu Hayı iyeyi de 

• 
bıçakla parmatmdan yaralamJftır. 

Abdurrahman yakalanmış ve 
hakkında kanuni muamele yapılrnıt
tır . 

Dola.,dıncılık 
Sabıkalılardan Ramazan otlu 

Ahmed adında • birisi, Hasan otlu 
Şuh, imam otlu Halef ve Seyfi 

Maraş, Urfa, Antep, Malatya 
ve civan da şekeri Adanadan teda
rik etmekte olduklarından oraları 
da ayni buhranı geçirmiş olacak 
lardır. 

Bu gibi fevkalade zamanlarda 
mıntaka usulüne bağlanmıyarak Es
kişehir fabrikaıının da Adanaya 
şeker vermesi ve Konya ve Kütah
yada evvelce yapılmış olduğu gibi 
Adanada da bir depo bulundurul
ması yeni görüştüğümüz şeker tüc
carı tarafından da bu gibi buhran
lara kar11 bir tedbir olaralc ileri 
sürülmüştür. 

Portakal 
İhracat hararetle 

devam ediyor 
Baılıca Kozan, Dörtyol bölgele

rimizden portakal ibracaatı devam 
etmelctedir. Piyasa çok isteltlidir, 

Portakallann 1000 ni 1200-
1300 e kadar sablmaktadır. 

Bu mıntıkalardaki portakallann 
büyük kısmı (ihraç edilmiş bulun· 
maktadır. Portakallanmız bu yıl, ge
çen yıldan daha bol ve haStalıksrz 
olmuttur. 

Ay sonuna doğru portalal ıh
racatının arkası alınabileceti sanıl
maktadır. 

Askerite!taüt müddetleri 

Son gelen emirler 
Subay ve askeri memurların le· 

kaütliği için rütbe ve sınıflanna göre 
tayin olunan yaşlan bildiren kanu
nun tastikli nüshası vilayete gönde
rilmiştir. 

Buna nazaran yar subaylar, a .• 
teğmen ve teğmenler için t.im.et 
edecekleri azami Yat 41, yüzbaşı ve 
ön yüzbaşılar için 46, binbqilar 52, 
yarbaylar 55, alboylar 58, tutgene· 
ral ve tuğamiral, tümgenaral tüm· 
amirallar için 60 , korgeneral, arp. 
naral, oramirallar için 65, mar .. ıl 
ve büyük amirallar için 68 dır. 

Hava kurumu ınüfettiıi 
ve mütehassısı Naci Cey

hana gittiler 

adında üç kifİDİn, Kızdaydan ken- Bölgemiz hava kurumu müfetti· 
dilerine ucuz kömür alacalı vadile şi Halil ve Türkkufll tf'şlcilib için 
150 kurutlarını dolandırdığı iddia ı şehrimizde etütler yapan müteha1111 
edildiğinden yakalanarak tahkik~. Naci dün sabah Ceyhana gitmiıler-
baılanmııtır • dir • 

Doğru bence l .. Nezaket 
den bir beladır .. Bunun ifr• 
hamakat iptilasıdır .. 

Mesela sevgilinizle baş 
Ona söyle değil, hareketlerle 
lıman yapmak icabetmez mi 1 
kat hayır, mutlak bu nezaket 
len iptila, sizi bundan men 
şöyle düşündürür : 

- Kabalık yappta incit 
mıyayım onu ! ... 

Bu, hamakatm ne mikiabk 
likkisi değil mi ? Bence .. e 
belki .. bayır ,, diyenler de 
bilir . 

Çetinkayanın 
hanlılara teşekk ----Ceyhan nehri üzerinde 
ca~ köprünün ebiltmeye Çlka 
münuebetiyle bütün Ceyhan 
naJDJna baymdn ilk bakan1 Al 
kayaya çekilen teşekkür tel 
deterli vekil ili cevabı vermi 

t:. H. P. liçeyönkurul baık 
Ceyla 

Ceyhan köprüsü inşaab 
siltmeye çıkarılmasa dolayısi 

ve ta rım odaları haşkanlariy 
raber götıderditiniz telegrafl 
Zorluğu hasabile eski de 
yapdmamaı olan bu köprü 
devrinin Ceyhanın hayati 
yacını karşılayan ve fenni 
da çok önemli olan eseri 
birini teşkil edecektir. Bu 
betle hakkımda izhar edilen 
duyplara teşekkür eder 
ıelim ve sevgiler sunanın: 

N11/1t1~ 
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Ak denizde 
ölçüşenler 

F-.sız t•ıntraci~ant 
Akdmzde lnfiliz - ltalyao 
b(~~~masmdau b~ 
..tqmanm neticelerini töyle 
ıeçiriyar • 

Eweli, Akdeniz cvv 
ay.nlmıf iken şimdi biri 
yor. 

Hakikaten Cebelüttank 
vey.te giden yol, Garbi ve 
Akdeni~i birbirine bağ 

Bundan baılca, 1 u pa 
mn lildet merkezi - Hab 
fethinden 100ra - Ak 
lunuyor . 

lngilterenin batlıca 
ri de burada toplanmaktadır 

Gerisi dördüne\: sahife 
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Almanyada siyasi gizli 

ıı 

r-:-ı 
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l azan : '/'ARIK ÖMER 

Paşa karısının ıstırabı 

P aşa, 0 ak~am da fırkadan geç ' zamanki gib~ - sehpada~i gazete 
dönmesine rağmen , genç ka- 1 yığınından bır gazete çektı ve oku-

E:v .rısını yemeğe bekler bu~du . ! masın'l daldı . y. • • • • 

e bır telefon edinemediği içın ka- Genç kadın da yemegını bıtırın-
bahatli gibi, yemek sofrasına otur- ce, uzon zaman sofra ve ev ev işiyll! 
madan evvel : uğraştı . Sevincinden kalbi çarpı-
. - iffet Narin hanım, dedi. Tef· yordu . ~ onra o da; - paşa gibi 

tı~le o kadar meşgul oldum ki bu- - yatma saatine kadar gazeteleri 
ıun · 1ı karış;ırdı, okur göründü ve bu ara 

Genç kadın sofranın noksanlarını da ba)azadesini hatırlarken düşünü · 
tamamlıyordu. Hafifçe mınldandı : 1 yerdu : hayatında bu çok sevdiği 

- Kışlanızı, askerlerinini siz her J erkeğe üniforma kim bilir ne çok 

laman benden ve evinizden çok se ı' yakışmıştı . 
Ve • • .~sınız paşa 1 Bunun için pek kusur 
o *** ~ ormeye hakkın yok 1 

Paşa sandal yasında gülerek doğ Hakikaten iki gün onra gt nç 
rufdu : zabit; fırkada mevcut görünmüş, pa-

0 (:ı B l ·· şayı gördükten sonra Narini ziya· 
1 

- .. •ayır hayır . . öy e soy· 
ern · 1 retc gelmişti. Genç kadın; o gün bü-

eyın darılırım Narin hanım 
S f yük bir gününü yaşayorınuş gibi çok 0 rada tam onun karşısına otu· 

tan B d d" k zarif geyinmiş ve tuvaletini itina ile B ne.. u hep böyle ir ıyere .. 
. ~şını yemeğine egen genç kadının yapmıştı: Onu karşısında görünce 

}'f ~lünde.solgun bir gül hali va. rdı.. şen bir çocuk gibi gülüyordu. Genç 
kı 1 k d h b zabit - eski itiyadiyle - onun elini sene ı evlilik hayatın a ıç ır 
ş:y bulmamış gibi mustarip görü- operken o, sevinç ve hasre dolu 
ııuyordu . bir sesle konuşuyordu: 

Halbuki evlenirken ne genç kız - Geçen akşam paşa söyleyin 
rü J k · ı ce ne kedar sevindim bir bilsen Su". Ya an vardı. Paşanın i incı ev e-
nişi olduğuna· göre evine çok daha f reyya ?I iki gecedir rüyalanmda hep 
s k d" ı seni göriiyordum. /l ıca ve yakın olacağını tahmin e ı· 
Yordu . Fakat o, tamamiyle bir kışla Ve geQç zabitin peJerenini, şap-
adamı~dı. Mamafi, genç kadın; ya· 1 kasını alırken; 
Şını almış bir asker adamla evle· · - Ah yarabbi, diyordu neka. 
ııiı ken, bunları evvelden düşünebi· dar eyi .. Sen altı ay bu yalnız ha- 1 

lirdi. Fakat nihayet o da genç bir yatıma karışınca bu şehre. bu yalnız- 1 

kızdı. Sonra da .. Refah ve b:r paşa 1 lığa alışırım belki?! ı 
' ~arısı olmak gururu onu bütün bu Genç zabit, yıllardır görmediği j 

Yurtda hava 
Ankara : 20 ( Radyo ) - Me 

teoroloji enstitüsünden verilen ma
lumata göre bugün Ankarada su
hunet sıfınn"'altmda 6 dereceye ka
dar düşmüştür. Yurdun Karadeniz 
sahilleri, cenup ve şark Anadolusu 
ile İstanbul, Konya ve Yalova çev· 

1 

relerinde hava yağışlı geçmiştir. 

Filistin tahkikat 
heyeti 

Azalardan bir kısmı gitti 
Kudüs : 20 (Radyo) - Filistin 

1 
tahkikat heyeti azalarından bir kıs · 1 
mı bu gün Mısıra doğru hareket et · 

miştir . Heyetin teşyiinde çok az ı 
kimse bulunmuştu:- . 

Yağış, Karadeniz sahilJeri, c • 
nup Anadolusu ve Y alovada yağ· 
mur, diğer yerlerde kar şeklinde 
olmuştur. En çok yağış Rizede olup 
metre mürabbaına 25 kilogram su 
bırakmıştır. 

Diğer azalar Kudüsü henüz terk · 
etmemişlerdir . Mamafih bütün he · 

yet ayın 24 ünde Port Saitden 
1 İngiltere ye hareket etmiş bulunacaktır. 
1 --- - .. - - l 

Dün Yurtda en düşük suhunet
ler sıfırın altında olmak üzere Ma· 
nisada :5, Sivasta 8, Karsta 16 Er· 

' zurumda 1 7 derecedir. En yüksek 
suhunetler sıfırın üstünde olmak 
üzere Antalyada 12, Adanada 13 
ve Dörtyolda 16 derecedir. 

Alman hava nakliyat 
şirketleri 

Berlin: 20 (Radyo) - Hava 
nakliyat şirketleri badema tayyare 
cilerini ordudan alacakla. dır. Bu ka 
rar bütiin şirketlere tefhim edilmiş. 
tir. 

Y unanistanın müdafaa 
programı 

Atina : 20 (Radyo) - Bütün l 
g~~eteler Yunanistanın sekiz senelik 

1

. 
mudafaa progr~mından sitayişle 
bahsetmektedirler . Programın tat. ı 
biki için bütün hükumetin elinde 4 
milyar drahmi bulunmaktadır . j 

Yunanistan şimdiye kadar bu 1 

mikdarda mühim bir parayı bir ara· ~ 
da müdafaasına sarfetmemişti . 1 

Avrupada prensip
lea kavgası 

- Birinci sahifeden aı tan -

işin daha evvel ele alınmasın1 sebeb 
olarak şimdiye kadar elde kafi de
recede delil bulunmamış olmasını 
göstermiş ve lngilterenin verdiği 
kararın bu meseleyi de hall~deceği 
ümidini izhar etmiştir. 

M. Eden Avrupadaki prensib
ler kavğasını mevzu ettiği sıradrı 

demiştirki: 

- Biz, Avrupada sağ \'eya sol 

diktatörlüğün hakim olmasiyle veya 
ko:;;inizmin demokrasiyi istihdaf 
eylemesile vaziyetin düzeleceğine 

kani değiliz. Avrupa meçhul bir is. 
tikbale doğru gidiyor. Eğer Alman· 
ya diğer devletlerle maddi şerait 

içinde ve sıkı bir şekilde teşriki me· 
sai ederse Avrupada huzur v~ refah 
avdet edecektir. 

polis nasıl çalışıyor? 
Dünkü nüshadan artan -

Bundan sonra Dr. Best şu süali 
soruyor. Siyasi pölis pt-k te geniş 
olmiyan teşkilatı ile bu kadar vasi 
salahiyet ve ihtisas bilgisini kullana· 
cak adamları nereden bulup kakkile 
vazife görebiliyor? Para ile çalışan 
ajans ve hafiyeler kullanmak yalnız 

mali sebeplerden gayri kabil tatbik 
olmayıp bu gibi para ile satın alı . 
nan insanlann ahlakı seviyelerinin 
aşağılığı yüzünde,ı de bu işlerde 
kullanılmalarına imkan yoktur. Bu 
sebepten siyasi polis vatanperver 
h~lkın yani vazife ve mesuliyetini 
bılen gönüllü yardımcıların hizmeti 
ne dayanmaktadır. Bu şekildeki bir 
teşkilatın nasyonal sosyalizm idesine 
en uygun bir şekil olduğunu söyle
mek zaittir, işte bu teşkilat SS Ra. 
yhfürerin emniyet teşkilatı ile bera 
ber yan yana muvaff akiyetle şim
diye kadar yürüdü. Bu bahsedilen 
emniyet müessesesi hütün nasyonal 
sosyalistlerin yardımına dayanmak· 
tadır. 

Bu müessese rayhs emniyet di 
rektörü Dr. Bestir dediğine göre 

gizli devlet polis teşkilatı ile devlet 
taraftarı ve devleti seven milliyet· 1 
perver Alman halkı arasında bir köp 
rü vazifesini görmektedir . Ru teşek· 
küllerin gayesi devleti tehlikeye ko _ l 
yacak teşebbüslere karşı vatanını 1 
seven bütün Alman:arı bir anda ha· 
berdar edip mobilize etmaktedir . 

Dr. Sestin devlet düşmanı bir 
hareket başlamadan onunla mücade 

'le t:tmek vazifesinin siyasi polisin 
en mühim İşi olduğunu ,anlatan iza· 

fıdır . Çünkü henüz ını-~ydana çıkma -
da1 mahvedilen tehlikelerin ehemmı · 
yetini herkes anlayamamaktadır . 

Halbuki devleti müdafaa hıreke· 
tinin bilhassa devleti tehlikeye ko 
yacak hazırlık lar veya propaganda 
farın başlanmasına mani olması la· 
zımdır . 

Nihayet Dr. B~st gizli devlet 
polisinin istimal ettiği hak ve kuv · 
vet vasıtal arından bahsederek te · 
dafüi polis vazifesinin hukuki bir 
şekilde tanzim edilemediğini söyle 
mektedir . Ç iinkü bu gibi hareketle
rin ~t:ki l ve e.>asının daha evvelden • anlaşı l ması mümkün olmuyor . 

G estaponun kullandığı en lı:ıf ıf 
vasıta ihtardır . Bu ihtarın neticesi 
tabii olarak şahsi serbestinin tahdi. 
d i gibi görünüyor . Bu tahdit bazı 
kimseleri kend i mülkiinü istediği şe· 
kilde kullanmaktan bile menediyor . 

Bu vasıtalar kafi gelmediği za· 
man malum " himaye tevkifi ,, namı 
altınd:t bü ·bütün hüriyetten mahrum 
dmek usulü de tatbik ediliyor . Şa· 
yanı dikkattir ki siyasi polisin aldı· 
ğı tı-dbirler hiç. bir devlet müesse. 
s .:si veya teşkilatı tarafından tedkik 
veya kontrol edilemez . işte bütün 
bunlar nasyonal sos lizm Alman

yası gibi gizli de ~~ {>ofisinin namü 
tenahi salabiyetferini gösteriyor . 

Ancak bu şeki de bu teşkilat 
devlet idaresinin en mühim kuvve
tini teşkil edebiliyor . 

Bugece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

lllce teferruatı hatırlamaktan alıkoy- 1 genç kadına hazla bakıyordu; 1 

tnuştu. Ne garipti .. Onlar hala dün 1 - Sen kızkende böyleydin, de- - -------------
tanışmış insanlar gibi , o ilk günler- j di. Höyatından daima müştekindin. 

Londra : 20 ( Reıdyo ) - Mis· 

ter Eden umumi meclisteki hitabe

sinde Almanyadan bahsederek Al· 
manyanın Avrupj,tnın selameti için 
başka devletlerle teşriki mesai et
mesi lazımdır . Ve bu teşTiki mesai 

istikamet eczanedir 

hntı da çok dikka~e şayandır . Bu· ' 
rada polis bu teşebbüsleri hiç bir 

zarar vermeden meydana çıkmadan 1 

o~tadan ka.ld~rma~ .mec.buriyetinde· f 
dır . işte gızlı polısın bıllıassa bu fa . 1----------llCll--• 
ali yeti en çok tenkide uğrayan tara . 1 deki teklifli konuşmayı bırakmamış · Şikayetine pek inanamıyacağım 1 

lard1 • Genç kadın onun ya111na oturmuştu. ! 
- Yemek yemiyorsunuz, daldı· Yıllardan teklifsiz konuşmaya hasret 

~ız 1 Bu ihtiraları genç kadın yeme· kalmış haliyle onun ellerini tutuyor, 
Re başlarken· gönlünde bir ateş gi. gülüyor, çok sıcak ve tatlı konu iU· 
bi ' k d yordu: 1 Yanan sevgisini ve genç a ır 
Sevgilisini hatırladı . Genç kızken - Tabi inanamazsın .. İnsan böy-
n le eski sevgisini uzak bir hatıra gibi 1 

e çılgın b:rbirlerini sevmişlerdi . 
G . olsun düşünmezse.. Unutursa!. j 
arıp düşüncelerini bir tarafa atıp On 1 Genç zabit kıJvvetle onun avuç· 

un a birleşmiş olsaydı , bu gün 1 

•ııutıak kızlık rüyaları tahakkuk et· farında hapsettiği ellerini sıkkı; ı 
~iş olurdu . Kendisini çok seven 1 - Senin de bunu benden iste 
~u erkeğe yaptığı nankörlükten ade · ı meye hakkın kalmadı sanırım! "Seni 

ta iç' 1 d k 1 hiç unutmadım,. dese doğru söy)e-d 1 sıza ı . Genç bir eşin o un· 
da kalabalık hir cadde kaldırımın- 1 miş olurdu. Çünkü genç kadın bütün 
a gezmek bile şimdi onun için bir 1 vefasızlığına, onun olmayışına rağ-

Zcvk b·· k men onu hala seviyordu. Fakat er· • uyü bir hasretti . 
K keklik gururu, çiğnenmiş bir aşkın 

h 
ocasına baktı . O, üniformasız. 

al' ı izzeti nefsi onu genç kadına karşı 
ıy e, ak pak olmuş saçsız bıışile 

nt: k d böyle hissiz göstermeye mecbur 
.. a ar yorgun ve ken Jisine uzak 

ıorij ·· ediyordu. G nuyordu . Gözgöze geldiler . 
:nç kadın _ düşüncesi hissedil· Genç kadının onun bu kadar 

lllış "b· ki · · hissiz konuşuşundan gözleri dolar d' gı ı - uzun kirpi erını ın 
ırdi gibi oldu. Konuşamadı. Sadece, göz-

fi· 1 ferini kırpıştırarak yJllardır özlediği 
,. . ı-zmetçi kadın tabakları de· I 
&ıştiriy d p . d .. I genç zabiti süzdü. Süreyyaya zabit 
. or u . aşa bır en soy eme· I d 

Yı Unutrnu .b. unüforması ne ka ar yakışmıştı. U· 
ş gı ı; "'' j zun boyunu, geniş omuzlarını bir kat 

..,. - narin hanım, dedi . Biliyor· 
"•Usu k daha irileştiren asker elbi5esi içinde 

nuz im geliyor ? 1 G k d genç zabit her zamanki gibi nazik l . .. enç adın, livey evlatların an ı 
)ırısı geliyor zannetti : 1 ve fakat - durgun gibi - sert ve 

I< 1 
mütehakkim bakışlıydı. Bu haliyle 

- ız.ınız mı ? 1 

1 

p de genç adam ne kadar cana ya · 
aşa yemeğini yarılamıştı : kındı. 

s·· - Yok - canım . halazadeniz 1 Genç kadının gözleri; süzdüğü 
· ~reyya bey · Zabitliğini yapmak . yüzün ç~nesini bilhassa dudaklannı 
ıçın bura · . F k · 
d ya tayın etmışler · ır 3 ı arayınca onların kıpırdadığım gördü. 

1• a buraya gelecek zabit vekilleri Genç zabit konuşuyordu. 
ıstesinde · · 1 .. _ ısmı vardı , htimal yarın B ki · h" b k obur gün gelir . - uraya verece enni ıç e . 

G lememiştim. Tesadüfeseri.. Buranın 

B •. .. enç kadın kıpkırmızı kesildi . ı 1 k uyuk b" · evazım ıtasına tayinimi öğrenince 
haberle ırdosevın? ve lkcder. v.eren bir çok hayret ettim. istemiyordum. 

.. nan ınsan ar gıbı tered- ı 
d:ıtle dona kald S . . . Genç kadın atıldı: 

1 • evıncını göste · 
r~c~k ınüsbet, menfi bir sözden e- - Neden? 
kınıyordu . ç - Tekrar karşılaşmaktan çekini 

Sustu .. yordum. 
p Çokşey ... Demek böyle benden 

· .a~a sofradan kalkmış yaylı. ge· uzak olmak istiyorsun?! 
nış bır koltuğa yerleşirken, - her 1 

Genç zabit sehpa üzerinden 

kahvesini alırken elleri titriyordu 
sesini çok yavaşlatarak; tam ve mütesavi bir teavün şeklinde 

- Yok , dedi . Böyle bir şey 
düşünmedim . Narin 1 Fakat mes· 
ut yuvanda ne seni ne de bu deli 
gönlümü rahatsız etmek istemiyor· 
dum. 

olmalıdır . ı Adana Borsası Muameleleri lngilterf bunu samimi olarak te· 
menni eder . 1 

Almanya 65 milyonluk bir mem· • ._-_.._-_- _- _- _- _- .... - _- _- _- _- _- _- _- _.._. _- -=~P~A~M~U~K~v·elm!K~~o-"'z111111A------.....----
lekettir . Son zamanhrda çok hara- Kilo F;:;:·i:-y-:at:-1----------

Ve bir eliyle genç kddının avu · retli vatani bir hareket göstermekte CiNSİ ---
d k En a7. ı En çok Satılan Miktar 

cun a i mini mini eline hafifce 1 ve bu ifrat ile herkes Almanya ne- ~ K ·' 

vurdu : 1 reye gidiyor ve Avrup<tyı nereye Kapımalı pamuk 
li.ılrı 

- Buradarı naklimi isteyeceğim. götürmek istiyor diye ~oruyor . - Piyasa parlağı 
Sıhhi sebebler göstererek paşadarı Almanya • mevkiini tcsbit ve Piyasa temizi " 

-----39,50--42 
-38,50 38.75 __ _ 

· iane l - -
rica edeceğim. merkeze yaz~ın ! tasrih etmelidir. Muayyen ve ma· 1 - iane~------

Genç kadın bir kadife alevle sa 1 lum yollardan gitmeli kavmi uzlet 1 Ekspres _ _ _ __ _ 

~- ~-~----

rılmış gibi yanmıştı. İki gün ve ge- muammasını bırakmalı Avrupa ile -Klevlanı ·---•- ------

cenin güzel tahayyülünü kaybediyor- teşr:ki mesai etmelidir . --~:===============~===Y--A-P...!..A_G_I 
du . O ; onun buraya tayinini du · İhtilafların akvam cemiyetinde 13eyaz 

1 yunca, geçen mesut bir tarihin gün j halli en salim yollardandır. demiş· Siyah _ ___ ___ -----1-----1-------
lerini tekrar yaşamak iç.n üm;tlen- 1 tir . Ve nutkunun sonundcı. lspaııya-
ınişti . Mahzun yalvardı : dan bahsederek hiç bir başka dev· 

- Süreyya 1 bunu benden esir 1 let ispanya da hükumet nevim ta· 
geme .. Çok betbaht oldum . yin edemez . lngilter~nin prensiplt!ri 

Genç zabit tayin günündenberi ademi müdahale ve ispanyanın ta-
düşündüğü bu fikrinde muHrdı . mamiyetidir demiştir . 

Fakat onun teessüründen üıüldü te · Londra : 20 ( Radyo ) Ga 
selli etmek istedi : zeteler Edenin nutkunu çok müsait 

- insan bedbaht olduğunu his karşılamakta ve bu siyasetin kabi-
etmemesi , alıştırması için ani se· nenin değil bütün lngiliz milletinin 
vinçlere düşmemeli Narin 1 Çünkü siyaseti olduğunu kaydetmektedirler . 

o zaman nüks eden yarayı tekrar -------------·-
örtmek lazım . Böyle kısa saadf:tfer - Birbirimize uzak kaldıkça 
uzun betbahtlıkları daha çok derin- :t~?eni çok daha sever , arar!>ın , 

leştirir · Om.ın için ben buraya hiç e 
1 

• 

gel · ·b· k·ı· · ı 1 Ve gururunu düşürecek yen'ı n.emış gı ı . çe ı ıp gıtme iyim 1 
Genç kadın. saatlarca onu fik-

1 

çılgın bir zafa ve hare~ete geçer 
rinden vazgeçirmek için çalıştı . Ha- korku.siyle süratle kapıdan dışarı hr· 

!adı . 
yatında ve sevgisindeki hakiki isti· 

b Genç kadın , genç zabitini sara· 
ra ını dökerek ağladı . Hatta genç 
zabitte bu teessüre ortak oldu . madan açık kalan kollariyle şaşkın 

ve yaşlı gözlerle yolun dönemecinde 
Fakat düşüncdiyrii . Ve ıleride kal· uç~n , kayıp olan pelereni takip 
~asi~le doğabilecek hadiseleri , teh j ettı . 
hkeyı hatırlayarak ona söz vermedi. V 

e az sonra o ; genç zal>itiyle 
Ve akşam üstü o ayrılacağı za. oturduğu koltukta, onu bırakmsma-

man , l)nun yardımiyle pelerinini sı için paşaya bir münasebetle soy· 
omuzlarına alırken - kızlığında ol· loyebilir miyim düşüncesiyle hıç 
duğu gibi - gögsüne munis soku· kıra hıçkıra ağlarken : 
lan genç kadının omuzlarından tut. B - u ıstırap bana haktır , diye 
tu , dikkatle hala ıslak iri gözlerine mırıldanıyordu . Çünkü ona çok et. 
uzun uzun baktı : t ' ıın .. 

ÇtGIT -ı 
1--;:~:-:~-:':p:-.r_e_s _ _____ , ~~ -=-ı -= 1 

_ Y_e_rl_i _"Y" en~ik~. _ _ ı - -ı ------__ _ 
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Sahife : 4 Türksözü 21 Kanunusani 1937~ 

, Adana ikinci icra memurluğundan · ·Cenubun en 
mütekimil 

büyük en Sayı : 248 

No: Tarihi Cinsi Köyü 
249 K.sani 928 Tarlanın 4 İncirlik 

de 3 his-
sesı . 

164 K.sani 340 Tarlanın nısfı " 

Beher Dö: 

takdir 
olunan 
kıymet 

Dö: Lira 

126 12 
Hududu hazırı 

Doğusu Meryem Ba· 
tısı Gülsüm veresesi 
poyrazı Baltalı kıblesi 
Fatma. 

142 12 Doğusu yol Batısı Ve· 

li hoca veresesi poy
razı muhacir Kıblesi 

Halil . 

161 il it " 108 
avlek 2 

12 Doğusu yol batısı sa
hibisenet poyrazı yol 
Kıblesi Avni paşa. 

13() T.evvel 928 Tarla 

250 K.sani 928 Tarlanın 4 de 
3 hissesi 

251 
" " 

200 

313 

220 

12 Doğusu Batısı Poyrazı 
yol Kıhlesi Salih ve 
E!Illaki Milliye . 

1 O Doğusu Ahmet ve 
Mustafa batısı Sakine 
ve Salih Poyrazı Em 
laki Milliye Kıblesi 
Kerime . 

10 Doğusu Celal Batısı 
Fatma Poyrazı Salih 
Kı bJesi tarik . 

Tapunun hududu Sahibi 
Şa. Meryem Ga. Karateke H a c ı 
veresesi ve Toto ve Selver Mustafa 
ve kısmen Sakine Şi.Sakine Z a d e 
Ce. Ali ve Fatma . Mehmet 

Şa.Tarikiam Ga.Veli hoca 
vereseleri Şi. Kir tarlası 
Ce.Kirkor veresesi ve O. 
hannis ağa ve Mansur 
tarlası . 
Şa. T arikiam Ga. Ohannes 
tarlası Şi. şosa tarikı Ce. 
Kirkor veresesi . 
Etrafı erbaası tarikıam 

Şa. Hüseyin veresesi Ga. 
Sakine ve kısmen Çolak
yanlar Şi.Donik ve Minas 
ve Serkis . 

Şa. Celal Ga.Ali ve Fat
ma Şi.Donik veresesi Ce. 
tarikıam. 

Emin. 

budahi 

bu dahi 

bu dahi 

bu dahi 

•• • 
muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 
s 

1
( Gazete 1 Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
_______ f her boyda gazete, mecmua, tabeder . 

J K•t J Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
I ap · b" ·ıd .. d 1 1 nız. temiz bir tab nefıs ır cı ıçın e ese-

riniz daha kıymetlenecektir . 

İlan 1 Reklam bir ticarethan'"nin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 

-il_a_n_l_a_r_ın_ı_z_ı_h_e_r_y-erde okunan Türksözüne veriniz · 

Cild J Kütüphanenizi güzelleştirmek .. isti~ors~, 
1 kitaplarınızı Türksözünün mucellıthane · 

,_s_i_n_d_e_y_a_p_t_ı_rı_n_ı_z_. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Tiirksöziinde yapılır. 

Hasan Tahsine 42040 kuruşa borçlu Hacı Mustafa ağa zade Mehmet Eminin mahcuz yukarıda 
dında yazılı tarlaları açık artırma ile satılığa çıkarılmıştır . 

Tapu kay-

O 1 T b Resmi evrak, cedveller, defterler, çekler, 
1 a karneler kağat, zarf' kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılıı. 

Aartırmanın yapılacağı yer, gün, saat : 26-2-937 Cuma .saat 10- 12 z 
1- işbu gayri menkulün artırma 

şartnamesi 22-1-937 tarihinden ı 
itibaren 248 No. ile Adana 2 icra 
dairesinin muayyen numarasın~a her· ; 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al

mak isi iyenler , işbu şartnameye ve 

24~ dosya numarasile memuriyeti 
mize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin 0/0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milll bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bt:delinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 1 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 

alacaklılar bulunup ta bedel bun 
ların o gayri menkul ile temin edil-

miş alacaklarının mecmuundan faz ~ 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 ci günü 
13-3-937 cumartesi saat 10- 12 
de de yüzde yetmiş beşini bulmazsa 
2280 cu kanuna tevfikan satış beş 

seneye ge. i kalacaktır. 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı f esholunarak kendisinden ev· 
vel en yüksek teklif le bulunan kimse 

arzetmiş olduğ·u bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun

mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha-

(Madde 133) 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malfunatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 

le edilir. lki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

1 I Tarlalar yukarıda gösterilen 26-2-937 

Akdenizde boy 
ölçüşenler 

- İkinC'İ sayfadan m<: bc.d -

Hindistan yolu. Mnopotarııya
dakı pı::lroller, Karadı niz yolu, Mı
sır, Süveyş kanalı . 

lngilterenin bu yolları ve Ce· 
belüttarıktaki , Mısır ve Filisl inde. 
ki, Maltadaki üslerıni muhafaza et
mesi !azı nıdı r . 

Diğer laraft~n ltalya da Tara . 
ne tada ii.:ıler hınıluyoı Ju . Bu müş 
terek menfaatlerin çatışması, onun 
İçın, biiyiik bir tehlıke doğur abi 
lırdi . 

işit>, anlaşma ve nıenfaatlai gil 
ranti etmektedir . 

Radyo almak 

tarihinde Adana 2 icra memurluğu 
odasında işbu ilan ve gösterilen ar. 
tırma şartnamesi dairesinde satı· 

lacağı ilan olı:nur. 7731 ., 
.. .. .. 

TUllKMOZV 

Gündelik siyasf gazete 

Ah one şartları 

1 

•• u l 
R ki• t b 1 Mütenevvi renkli her türlü .tab işl~rinizi 

en 1 a 1 ancak Türksözünün Otomatı~< makınala .. 
rında yaptırabilirsiniz. 

piyasasının tereffüüne TÜRKSÖZÜ : Kağat 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-

zilat yapmakta=d:::ır~. ======~===========' 
-----------------------------------~-----------------------~ 

1 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

Dış memleketler için Abone 

bedeli değ'işmez yalnız posta masrafı 
zamınedilil' . 

1 BELEDİYE İLANLARI llKaçakçılar vatan " 
'!---------------- hainidir 

1 Satışa çıkarılan mahal: pamuk borsası karşısindaki Belediyeye ait 
caat edilmelidir . J oyun yeriarsası: 

2 - ilanlar için idareye müra-

\.,. __________ d__ 2 Muhammen kıymetı: Beher metro murabbaı altı lira: 

Halkevi başkanlığın an: 3 - Muvakkat teminatı: 834 lira 75 kur~ ş: 
23- 1- 937 cumartesi günü saat 4 - ihalenin yapılacağı yer ye tarih : 2 inci kanunun 28 inci perşembe 

(20,30) da ar komitamız,halkevinde 
glinü saat on beşte belediye daimi encümeninde. bir konser verecektir. Bu konsere 

gelmt:k isteyenl eıin önce halkevinden 5 - isteklilerin ihale günü sa-: t on dörde kadar teminat mektuplarile 
para~ız giriş kartı almaları rica olu· birlikte tekliflerini belediye riyasetine vermeleri lazımdır. 
nur. 7730 6 - Arsa topu kaydına göre satılacaktır. 

istermisiniz ? 
Her markayı görü p din· 

it d ık ten !;Onra muhakkak 

Ph •} ı ad yo unıı 9'Ö 
11.CO riip dn l c:- ) İn z 
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1-· İ l k dı>fa Rad)O) a 
Llıl lı .k t a l o ı k edtn 

P niico f,d.>rika .:ııdır . 

2 -- 1936 senesinde 

1,( CC ~COlJ tane radyo 

!-a · ıı \
1

~ s· ı r ·ti l ı> rad yo sa -
tı ı n·ko ı umı kazarııı.ı , lıı. 

.'.1- Eıı bii) iik 28 ta nt> 
Oto:uııh 1 fabri ~a ;:ı ı tcı ı afın 
daıı k: 1 ııl edılıııi~tır . 

7 - Almak İsteyenlerin daha evvel şartnameyi okumaları ve mu 
ayyen vakatta tekliflerini vermeleri ilan olunur. 7711 

13 - 17 - 21 - 26 

Ceyhan Belediyesinden: 

26 n:ımaralı istasyon caddesinde 

0 - 237 - 757 arasında evvelce 

ilızar edilmiş olan zemin üzerine 490 
metre tıılde ve 2,30 metre geniş· 

tikte yapılacak beton trotuvarın ke· 

şif tutarı 2067 li'ra 80 kuruş olup 

oıı beş gün müddetle ilanı konmuş· 

l ur . 

Kati ihale : 28 - 1 - 937 per· 

şembe günü saat on dörtte açık ek' 

siltıne suretile yapılacaktır . 

İsteklilerin yüzde yedi Luçuk ilk 

1 

teminat paralarile 937 senesi Tic;:ı· 

ret odası kayıt makbuzu ve bu i~ İ 

1 yapabileceklerine dair Vila} et Nafiıt 
1 müdürJüğünden alınmış fenni ehli· 

1 yet ve ikaları üzerlerind~ oldukla11 

halde ihale gün ve sa ıtında Ceyhc.ı!l 

Belediye salonunda hazır bulunma· 

!arı, ve şartnamelerini görmek ve 

izahat almak istiyenlerin l.t'r güıı 

Belediyemiz fen işleri hiirosuna nıii· 

racaat eylemeleri. 7717 

15-19-21 - 24 Akdenizdeki kuvvetler 
Akdenizde ltalya ile Fransamn 

deniz kuvveti hemen hemen birbi~ 
rine müsavidir . 400.000 ton . 

PHILCO 

4 - l'tı ~<ne Aı k a ıa 
Heıi k cvi gt ne! sekreterliği 

t ar af ından 12 marka ara. 
sınJa ya!Jı lan müsabakada 
birinciliği kazanmıştır . 

( Fransa Akdenizde Fransanın 
vaziyeti lngiltereye karşı bir kredi 
teşkil etmektedir . 

İngiliz -· ftalyan anlaşması da 
hiç bir cihetten Fransız menfaatle
rine mugayır değildir , 

Adana bayiliği : 

Evrendilek kitabevi 
karşısı. 7706 

Osmanlı Bankası 

8 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
'. 

6748 146 Adana Türksözü matbaası 


