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Hataylılar nihayet isti ki ile kavuşuyorlar 
• Hatay İstiklaline 1 

kavuşuyor iki delegasyon arasındaki anlaş- Kuvvetli bir Türk - ltal
yan dostluğuna doğru 

Türk diplomasisinin ve 
barış politikasının 

yeni zaferi 

ma parafe edildi 
• 

-
F ransanın göster -
diği son hüsnü niyet 

Eksperler mukavele taslağını ha
zırlamakla meşguldurlar 

İtalyan matbuatı : 
"Ankara ile Roma Akdenizde elele vermış sarsıl

maz bir kale olacaktır ,, diyor 

Nevzad Güven Anlaşmada M. Edenin büyük yardımı oldu 
Roma : 25 ( Radyo ) - Türk 

- ltalyan dostluğu akdeniz anlaş
masına kuvvetli bir perçin duracak· 
tır. 

nasında hiç şüphesiz temas edecek· 
!eri mühim meseleden birini teşkil 
etmektedir . 

IWJ atay davası bir çok endi
U-V şeli ve üzüntü verecek sa~

halar geçirdikten sonra nı
haYet dün halledildi . Dün gece Ana
dolu · b. j aıansının geç vakıt gelen ır 
telgrafı bize bu müjdeyi getirdi . 

Cenevre:25 (Radyo)- 1 

Türk - Fransız murahhas ı 
heyetleri ikinci mühim 

1 

bir toplantı yaparak hu
susi teferruatla meşgul 
olmuşlardır. 

Telgraftan ancak ana hatlarını kı- il 

~~ca Öğre.,ebildiğimiz anlaşma görü
uyor ki, Türk tezi çerçevesi içinde 

tahakkuk ettirilmiş ve onun zaferile 
n~ticelenmiştir . 

1 Cenevre:25 (Radyo)

d.~enüz detaylarını bilmediğimiz ve 
un parafe edilmiş bulunma'ı lii11m

~:len anlaşma projesine göre Hatay 
urkleri layık oldukları siyasi haya

~a kavuşuyor, tamamile müstakil bir 
ıdare, bir parllımento ve bir hüı.i
mete sahip oluyorlar. 

' Türkiye Fransa itilafına 
göre;Sancağın kendi par
lamento ve hükumeti ola- : 
caktır. Sanca~dılar, kanu- \ 
nlarını kendileriyapacak

ı 
· lardır. 

Sancağın harice karşı müdafaa- 1 

sı~ı bizzat Türkiye ve Fransa müşte- I Cenevre : 25 (Radyo)-
re en leahhüt etmektedir. 

1 

T ·· k F hh l . ur - ransız mura Sl?-
Yük '.urk diplomasisi için yeni ve bü- • j 

~ır muvaffakiyet sayılacak olan bu larının eksperi en sancak· 
~etıc~ _~üphe yoktur ki barış politi- işinin nlukavele taslağını 
ası ıçın de büyük değerli bir imli 

saı örneği olaraktır. hazırlamaktadırlar. 
m Diğer taraftan Akdeniı barışı ve Cenevre : 25 (R 'ldyo )- : 

uvazenesinde miihim bir faktör olan 
Ve S 
m ancak meselesile bir sarsıntıya 

Cenevre siyasi mehafilinde büyük sempati uyandır
mıştır. Dün saat 23 de her iki taraf mukabil anlaş
maları teati etmişlerdir. eksperler anlaşma metni-

Roma , Ankara ile barışa doğ
ru gidiyor . 

Rüştü Arasla Ciyano arasındaki 
muhabera ttan bahseden ltalyan mat· 
buatı ezcümle ; bu iki devlet ada 
mının her iki millet için ıyi bir dost 
luk istikbali hazırlamağa giriştikle· 
ıini söylemekte ve Ankara ile Ho· 
manın Akdenizde elele vermiş sar
sılmaz bir kale olacağını kaydet-

' mektı-dirler . 

1 

Ankara : 25 ( A.A.) - iyi ma 
h1mat alan mahfeller Büştü Arasla 
ltalya hariciye nazırı arasındaki mü · 

' liikatın üç şubatta Milanoda \ıukubu 

lacağı zannedilmektedir . ltalyamn 
Montro konferansına iltihakı iki dev 

r let siyaset adamının bu mülakatı es-

Mısır mektubu 

Kamutayda 
Ankara : 25 ( A. A. ) - Ka

mutay bugünkü toplantısında ruz
namesinde mevcut maddeleri müza
kere ederek kabul etmiştir. 

Yugoslav - Bulgar 
paktı imzalandı 
Belgrad : 25 ( A. A.) - Yu

goslav . Bulgar dostluk münasebeti 
dün burada iki hükumet Başvekille 
ri tarafından imzalanmıştır. Naip 
prens Pof imzadan sonra Bulgar 
Başvekilini kabul etmiştir. 

Mısır hükumetinin notası 
d aruz kalmış olan Tiirk - Fransız 
d osııuğunun girdiği tehlike de orta-

an kalkmış bu!unuyor. 

d f Fransız dip!omas'sinin , bir çok 
'i:eb~la soylediğimiz ve umduğumuz 
ııı • 1 tam zamanında oklıseliıne dcn-

ni tanzimle meşguldur. 

1 I Kapitülas~?nların ilgası - Mısırda yeni 
Malaganın bombardmanı ordu teskılatı-Mısırda petrol menbaları 

Jş olm~sını gJrm 'kten duyduğu
ınJz mem . t d . . d .,.. 
ııı . nunıye , avamızı ıste 16 1-

·z k şe ilde halletnıeıre muvaffak olu-
ŞUnıuzd . ru an duyduğumuz sevıoç ve gu-

r kad.ır b'iyüktür . 

I . Biz · Antakya ve lskend.mın Türk
erı •çin ortaya al tığımı> dileklerin 
:eşru 'yet ne o kadar inanmıştık ki , 

lu hakların erge~ ve her ne şekilde 
o Ursa ' . . b 

1 
o.usun gerçekleşeceğıne e:n n , 

u unuyorduk . Yalnız bizi korku' an Huıo y anlaşnurn11da bii) ük ıolu gpçerı 

dosı lngılı= dışı~lerı bakanı 
Eden 

!er Fransız diplomasisinin bir türlü 
i ~ ayamadığımız inadcılığı karşısında 
/1~ • tahammül edeceği dereced• n 
. az a gecikmesi ve belki de iki taraf 
~;n daha büyük fedakarlıklara mal 
a acaıı-ında şüphe bulunmıyan ve hiç 
vrzu etmediı!-imiz bir vasıtaya baş 

urarak halledilmesi şekli idi . 

lerd~u~un içindirki, Kederse> 'in gös
takdı~ son hüsnüniyeti her bakımdan 
lek ırle .. karşılıyoruz. Çünki, iki mem
nıi et 

1
munasebetlerini bir hayli ger

birş 0 an bu mesele ancak karşılıklı 
anlaşma . . 

rış ruh . . arzusu ve derın bır ba-
u ıçınde halledilebilirdi. 

Fransa v T ·· k" 
baı.ı e ur ıyenin, ötedenberi 

& ı olduğu .. d" 
tikasının . unya sulhu ,, poli-
iş bitm· ıdcabı da bu idi. Bu gün bu 

ış emektir 
Umarız ki k · 

ru~a ort d ' armakarışık bir Av-.. •sın a be 1 • 
sııkun nam d YDe mılel huzur ve 

ına ik"l . . 
desi halinde. .. k 1 mış bır zafer abi-

Fransız a:ı~ selccek olan bu Türk 
"k· . Şması ay 
ı ı mıJletin dostluğu i . nı zamanda 
ve hakiki bir hamle b çın de yepyeni 

B" aşlangıcı olsun 
ılhassa, iki mem)ek . · 

aldıl!'ı, HA TAYI h . 
1 
etın üzerine 

'b· arıce <arşı m "d f g. ı ı müşterek b" . u a aa 
ır şarı ve m ı· 

tın onlar · · d . esu ıyc-
kınlık ıçın aıma bir temas ve ya-
miy unsuru olacağına da şüphe et-

oruz, 

İngiliz hariciye nazırının 
iştirakiyle yapılan pren
sip anlaşmasında Edenin 
büyük rolü olmuştur. Bu
nu kat'i anlaşma takip 
etmiştir. 

Hatay, dahili işlerinde 
bilakaydüşart müstakil
dir. 

Cenevre : 25 (Radyo)
Türk - Fransız murahhas
ları dün 18 saat çalıştı-

ı lar. 
i Anlaşma bugün öğle
! den sonra parafe edile-

ce!< ve yarın milletler ce
miyeti konseyine arzedi
lecektir. 

Cenevre : 25 (Radyo)
Türk - Fransız anlaşması 

1 
1 

Bir çok ev yandı ölü bir kişi 1 

. ..... .. 
Garp cephesinde hav:ı hücumları 

Malaga : 25 (Radyo) - Asi 
tayyareler şehri bombardnıan etmiş 
!erdir. 

Bir kişi ölmüş, bir çok ev yıkıl
mıştır . 

Kalamanga : 25 (Radyo) - End 
lüste kayde değer hiç bir hadise 
yoktur . 

Düşmar dünkü çarpışmada 115 I 
maktul vermiştir . 

· Madrid : 25 (Radyo) Garp 

mıntıkasında asiler hava hücumla
rına devam etmektedirler . 

Paris : 25 (Radyo) - Eko dö 
Pari gazetesi Almanların lspanyol 

1 Fasına asker çıkarması ihtimalin-
den şu yolda lnhsetmektedir . [ 

Bir kaç bin Alman askeri lspan
ı 

yaya geçmeğe hazırlanmıştır . 

Alman askeri Afrikaya ayak 
basarsa onları artık oradan ancak 
bir harp çıkarabilir . 

Cenevre : 25 (Rady.ı) ispanya 
meselesinde bitaraflık gözetilmesi 
ve lspanyol birliğini , kuracak muta

vassıt bir hükumet getirilmesi mü
nasip görülmektedir . 

Üniversite mahallesine yapılan 
topçu ve hava hücumları ağır mu
kabeleler görmüşlerdir . 

Valansiya: 25 (Radyo) - Ya
kında Valansiya - Paris arasında 
hava seferlerine başlanacaktır . 

1 
Akvam Cemiyeti böyle mahfillerinde 

bir temayül vardır . 

Madrid : 25 (Radyo) - Cep
helerde sükun hüküm sürmekte -
dir . 

Roma : 25 (Radyo) - Gönüllü 
meselesine ltalyanın cevabı Pazarte
si günü tevdi edilecektir . 

Valansiya : 25 (Radyo) - Sol 
cenah partisi katibi demokrat mem
leketleri ispanyaya silah gönderme· 
ğe davet etmiştir . 

Hükumet Valanaiyadan takviye 
kıtaatı istemiştir • 

------. ------
Atinada Türk re-

• • 
sım sergıst · 

Atina : 25 (Radyo) _ Üni
versite edebiyat salonunda dün açı
lan Türk resim sergisi matbuata 
büyük bir mevzu olmuştur. 

Bugünkü bütün gazete:er Türk 
resim sergisinden sitayişle bahset 
mektedirler. 

\/ıs r ehram/11ıınrlrın bır c;ürünii~ 

Kahire : 20 ( Hususi ) - Geçen 
1 

mektubumda Mısır hükumetinin ka- I 
pitülasyonların ilgası için 12 Ni~anda 
Montröde bir kongre akdine teşeb- 1 

büs edeceğini yazmıştım . 
Mısır hariciye nazırı bunun için 

alakadar devletlere hülas3tan aşa
ğıdaki notayı g::indermiştir : 

" Mısırın siyasi idari ve iktisadi 
nizamda vasıl olduğu mevkie rağ· 
men Mısır 16 ıncı asırda ecnebilere 
tav'an verilmiş bulunan ve şimdi es

babı temaınen zail olan kapitülasyon 
nizamında kalmış yeg~ne memle
kettir. 

Alakadar devletler kapitülasyon- ! 
farın sırasile bütün başka memle· 
ketlerde ve nihayet Türkiye ve !ran
da ilgasını kalıul ettikleri ve bu im
tiyazlar yeni kanun ( yeni ınuahe<le) 
prensiplerine muhalif olduğu halde-

bugüne kadar devam etmiş ve dev · 
letin hakimiyetine ve milletin şere

fine mahsus zararlar ika etmiştir. 
Bu gayri tabii halin artık niha· 

yet bulması icabeder . Mısır hüku
meti kapitülasyonların acilen ilgasile 
normal nizama varmak hususunda 
müracaatınııı imtiyazdan istifade 
eden devletler tarafından hüsnü ka
bul edileceğine kanidir. Çünkü ada
let ve aklıselim bunu amirdir. 

Kapitülasyonların ilgasının ne· 
ticesi olarak Mısır hükumeti - baş

ka memleketler gibi- Mısırda mu
kim ecnebi tabaaya karşı hakimi· 
yeti istirdat etmiş olacaktır . 

Muhakemede ve vergi mesele· 
sinde bir imtiyaz tammıyacaktır . 

Mısır hükümeti muhtelit uıahke• 
melerin bazı tadilat ile nıuayyen bir 

- Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife 2 

Araştırmalar 

Toprak ve iş kanunları 

111 - sai ve amel serbestisi ve 
ve amel sahası 

,.. 
saı 

le=ı flatndan Markse Adam 
~ Smitten, Jite Sorele kadar 

hatta daha eskisinden da· 
ha yenisine kadar - bir çoğu ma
sa başında beşer cemiyetini islah 
edeceğim diye planlar ve hülyalar 
kuran - içtimaiyatçı, iktisadiyatçı 

mütefekkirlerin hitmez tükenmez 
yazılarını okumayı başka işi gücü 
olmayan profesörlere bırakalım . 

Realiteyi ele alalım ve her şey· 
den evvel millet efradının maişetini 
en iyi temin edecek sai ve amel 
serbestisi tabii hakkını karşılayan 
radikal yolu arayalım. 

işte demokrat Cümhuriyet hü
kumetinin tarım ve endüstride yeni 
yaptığı kanunlar o yola gitmiştir . 

Bu kanunların ilmi değerinin ya 
nı başında en büyük faydaları da 
memleketin ihtiyacatına , uygun ol· 
ması ve milletin ihtiyaçlarını tatmin 
etmesidir. 

Bu gün yer yüzünde hakim olan 
başlıca:üç rejimden ( demokrasi, fa. 
şizm, sosyalizm ) den demokrasiyi 
tatbik etmeğe hususi vaziyeti müsait 
olmıyanlar ötekilerden birini ihtiyar 
etmiştir . 

ifrat ile tefrit olan ve ferdin 
hüriyetini tahdit noktasında birleşen 
ve ekseriya ideolojinin esiri bulu
nan öteki rejimlere karşı dünyanın 
en büyük devletlerinin tabi olduğu 
demokrasi . sahaların en mantıkisi 

olan itidal dairesinde ve ilmin ve 
hüriyetin bimayesinde yürüdüğü için 
teşrii esasların en iyilerini bulmakta 
serbesttir . Zaten her şeyden evvel 
( teşri usulü ) bunu temin eder . 

Parlamentarizmin kusurları ka· 
bili islahtır . Fakat ifrat tefrit re· 
jimlerinin netayicini ispanyada oldu· 
ğu gibi kan ve ateş bile temizliye
mıyor. 

Burada tekrar ispanyayı örnek 
getirirken orada ( toprak ) mesele· 
sinin kardeş kavgasında büyük bir 
tesiri olduğunu hatırlatmak lazım
dır. 

Bizde toprak meselesi ne yakın 
ne de uzak bir tehlike vaziyetinde 
olmayıp yalnız köylüyü refaha ka. 

vuşturmak ve bütün memleketi de 
bunun feyzinden müstefit etmek 

İçin tasarlanmış olmakla beraber 
esaslı taıııı:imat arasında tam vak· 
tinde düşünülmüştür . 

Toprağın tasamıfu hakkında 
muhtelif ve birbirine zıd bir çok na. 
zariyeler vardır . 

yüzde 7 5 i köylü olan bir ziraat 
memleketinde toprağın köylüye tev. 
zii bu nazariyelerin en üstünüdür . 

Hayat mübarezesi, sınıflar ara· 
sıncla mübareze ve nihayet milletler 

ara · sında mübareze - ihtirasları bir 
yana bırakarak -sırf geçim yüzün
dendir. 

Geçinmek için, zaruri ihtiyaçla. 
rı temin etmek için çalışmak istiyen 
bir insanın serbest çalışacak bir un· 

surua malik olması lazımdır. Bunun 
en iyisi topraktır. Çünkü ilk ihtiyaç 

olan ekmeği doğrudan doğruya o 
o verır. 

Nüfusun yüzde yetmiş beşi kendi 
ekmeğini kendi toprağından serbeşt· 

ce ve rahatca ve kimseye muhtaç 
kalmadan çıkardıktan sonra geri ka· 

lan yüzde yirmi beşi de ( Sanat, 
ticaret, serbest meslek ) )erde kolay· 
ca iş bulur. 

( iş kanunu ) da onların çalışma 
şekillerini tanzim ettikten sonra ik. 

tisat peygamberlerinin vahiylerine 
kimsenin bir ihtiyacı kalmaz. 

Köylüye toprak tevzii işinin tefer
ruatına, küçük ziraat, büyük ziraat 
sistemlerine, fabrikalar ve işçiler 

meselesine girişmeden evvel dava· 
mızı aydınlatacak şekilde meşhur 
iktisat mesleklerini hulasa etmek 

faydalı olur. Bu ayrı bir kaç maka· 
lenin işidir. 

.M. Bakşı 

Uğursuz evler 
Acaba dünya Üzerinde böyle bir 

hakikat varmıdır ? 
lngilterenin " uğursuzluğu ile ., 1 

tanınmış bir evinde 3 sene oturmuş 
Ankony Corbett isimli bir muharri-

' rin korkunç maceralarla dolu hatıra 
defterinden ; 1 

Uğursuz evler olduğunu işitmi · 
şinizdir . Fakat uğursuzluğile şöhret 
almış bir evde oturdunuz mu ? Ben 
oturdum ve evde oturduğum müd· 
detçe hayatımın en acı , sefil ve fe·' 
laketli safhalarını yaşadım . 

Üç sene oturdnğum evde muhak. 
kak bir " lanet eseri ., vardı . Yahut 
bana öyle geliyordu . 

Güzel bir evdi hani .. Sarmaşık
lar pencerelerini sarıyordu. Dışardarı 
baktığım zaman , " bu evde yaşa
mak ne saadettir ! ., diyordum . Ma· 
nolya ağaçlarının gölgesinde uyu
yan bir ev .. Fakat yalnız dışı güzel. 
içerisindeki hayat hiç buna benze· 
miyordu. 

Gerçi odaların tavanı biraz ba· 
sıktır . Bir köy evi olduğu için içer
de gaz lambası yakacaktım . An· 
tika bir evdi Fakat gençliğin nikbin. 
liği ve değişme hevesleri , bana bü. 
tün bunları mazur göstermişti . 

Bununla beraber nikbinliğim, 
o evin duvarları içindeki meşum te 
siri gidermeğe yaramamıştı . 

Ev i rntın aldığım dakikadan iti· 

haren hadiseler başladı , Şimdi ma
ziye göz atıyorum da üç sene o ce· 
henn~m içerisinde nasıl yaşadığıma 
hayret ediyorum . 

Eve taşındığımdan bir kaç gün 
içinde sinirli bir adam olmağa baş· 
!adım . Ve bu hal evi terkettiğim za· 
mana kadar devam etti . 

Orası saadetsiz bir evdi . Ben 
mesut olmağa ne kadar çalışıyor
sam . talih o kadar fazla mani çı· 
karıyordu . O evde yaşadığım müd· 
detçe asla mesut olmadım . izahı 
kabil olmıyan bir kuvvet her daki· 
kamın zevkini çalıyor, götürüyordu. 

Beni hayrete düşüren diğer bir 
nokta da evde geçirdiğim hayatın 
hakiki tesirini bırakmamasıydı. Rü
ya gibi bir hayat yaşıyordum. Yarı 
uyur, yarı uyanık bir halde idim ve 
asabiyet buhranı içinde sanki rüya 
görüyordum. Müphem bir yaşayış. 

Sonra korkuyordum. Sebepsiz 
bir korku, gece veya gündüz hiç 
haber vermeden bütün maneviyeti· 
mi sarıyordu. Birden titriyor ve ar· 
kama bakıyordum. 

Aceba ne göreceğimi ümit edi· 
yordum ? Bilmiyorum !. Sezilmiyen, 
bir ruh .. Sezilmiyen görülmiyen, ~i
tilmiyen bir ruh, bir esir vardı ki 
o çatının altında kalan herkese do. 

Tlirböıtl 26 Kanunusani \93'1 e 
• 

Tahlil 

ehi r h a e rl e r i iki kitap ----

Sporcularımız 

Ankaraya gidiyor 
Önümüzdeki kurban bayramın- , 

da Ankaranın en kuvvetli iki takı
mile maçlar yapmak üzre Ankaraya 
gitmek tasavvurunda olan şehrimiz 

kulüpleri pazardan itibaren ekzer 
sizlere başlamıştır. 

Gençlerimize muvaffakiyetler 
temenni ederiz. 

Aydın halkevinin seylap
zedelerimize yardımları 

Aydın Halkevi, seylapzedeleri 
miz menfaatine verdiği baloda yap · 
tığı 424 lira hasılatı şehrimiz kızıl. 

ayı emrine göndermiştir. 

F elaketzedelerimi-1 
ze yardımlar 

Cihanbeyli kazası halkı seylap
zedelerimize 207 lira para topla 
mışlar ve bunun 107 lirasını gön
dermişlerdir. Mütebaki 100 lira da 
tahsil edildiğinde şehrimiz Kızılayı 
emrine gönderilecektir. 

Bu cömert yurtdaşlara sevgı ve 
sempatilerimizi bildiririz. 

Bu hafta 
Havanın fenalığından cirid 

oyunları yapılamadı 
Her hafta demirköprü civarında 

yapılmakta olan cirid oyunları , bu 
hafta havanın fenalığından dolayı 
yapılamamıştır . 

Halk , rüzgardan , oyun saha· 
sına gelememiştir . 

Ziraat müdürü 

Ri:zeye tayin edildi 
Şehrimiz ziraat müdürü Ali Ke· 

mal Atilla Rize fidanlık mütahas· 
sıslığına tayin edilmiştir. 

kunuyordu. 
Ben o evde oturduğum müddet

çe dostlarımla ve akrabamla kavga 
ettim. 

Şimdi hatırlıyorum. Yaptığım 
kavgalar, hep o evin çatısı altına 
girmiş kimselerle idi. 

O cehennem gibi eve gitmeden beş 
sene evvvl aşıktım. Birini deli gibi 
seviyordum. On sekiz ay içinde bu 
aşk söndü. lık altı ayda asabi bir 
buhrana kapıldım. Asabım bozul. 
muştu,. Dışarıya teciavi için gittim. 
Ve geri döndüğüm zam köpeğimin 
koyunlara sataşan, onlara saldıran, 
zarar veren bir mahluk haline gel 
diğini gördüm. Öldürülmesi lazımdı. 
Bir kere bir çiftçinin koyunlarına 
saldırmış. 25 lira ceremesini çek
tim. 

ilk üç sene içinde kedilerimden 
üç tanesi öldü. Müteakip on sekiz 
ay içinde bir köpek ve bir kedi 

otomobil altında ezildi ve üçüncü bir 
1 köpeğim de kudurdu ve öldürüldü. 

Diğer bir arslan gibi kedim ga· 
rip bir huy edindi Kendisine yak. · 
laşan her hangi kimseye hırlamağa 
başladı. Eve yemek yimek üzere ge· 
liyor ve sonra hırlı yarak kaçıp gi. 
diyordu. 

Geceleyin asla evde uyu.nuyor 
ve kendisine el uzattığınız zaman 
atılıyor, tırmalıyordu. 

Fakat kendisini yeni evime ta 
şıdığım zaman huyu tamamen değiş 
ti. O dakikadan itibaren kendisini 
kucağınıza alıp sevebilirdiniz. Tama 
men başka bir hayvan olmuştu. 

--:-::--: 
Halkevinde geçen Yoldaki şeker hala 
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akşamki müsamere gelmedi M illi edebiyat "varlığı ve 
"yokluğu., hakkındaki 
davanın teşrih masa· 

Evvelki akşam Halkevindc yapı· 
lan müsamere yaz tatili ve sel yü. 
zünden - geciken gece toplantı
larının ilki idi . Ve uzun çalışmalar 

neticesinde zengin bir programla 
yapıldı . 

Halkevinin piyano dersine ait 
bir viyolonsel, bir flottan mürekkep 
olan orkestrası üç seneden beri artık 
iyice olgunlaşmış ve oldukça güç 
klasik parçaları beğendirecek şe -
kilde çalmağa başlamıştır. 

Programdaki marş , pctborri , 
barkarol Bağd~t dansı ve kır ço
cuğu hepsi de güzel parçalardı ve 
tam bir kaynaşma ve kavrayışla 
çalındı. 

Yeni yetişen genç musikicileri
den Ayasın solosu, köy eseri olan 
Sereııadda ötekiler gibi alkışlandı. 

Müzikten sonra Arif Nihadın Ar. 
konos üzerine verdiği konferaııı 
zevkle dinlendi . 

Nihayet Halkevi sineması filme 
almış olduğu 15 inci Kurtuluş bay· 
ramını gösterdi . 

Salon çok kalabalıktı. Konserin 
muallimler için bir daha tekrar edi
leceği haber alınmıştır. 

Adana Kurtluş 
filimi 

Bu yılki 5 kanun'!sani kurtu)u. 
şumuzda yapılan tezahürleri göste· 
ren filim çok rağbet görmüştür. Mü· 
navebe ile bir haftadanberi şehir. 
deki üç sinemada da gösterilmek· 
tedir. 

Pazar günü bir kaç matine ya· 
pılarak hemen bütün orta ve ilk okul 
taleheleri bu filimi görmüşlerdir. 

Kaymakamların tayin liste
leri hazırlandı 

Aldığımız mah'.lmata göre ; iç 
bakanlığının bazı kaymakamların 
yerlerinin değiştirilmesi ve açıklara 
yeniden bazı tayinler yapılması için 
hazırladığı kararname başbakanlığa 
takdim edilmiştir . 

Emniyet teşkilatı 

Dahiliye encümeni yeni emniyet 
teşkilatı kanunu projesi üzerindeki 
müzakerelerine devam etmektedir . 

ikamet tezkeresi kanuuu projesi 
maliye encümenine gelmiştir . 

Memleket hastanesi 
eczacısı 

Memleket hastanesinin eczacısı 
Şerafeddin 40 lira maaşla lstanbul 
Haydarpaşa hastanesine tayin edil· 
miştir. 

Uğursuz evimde hizmetçim, eski 
bir askerdi. Ve çok iyi arkadaş ol. 
muştuk. Benimle bir sene berabe~ 
kaldı. Sonra hirdenbire kaçtı. Hç 
bir şey çalmamıştı. sarhoş olup git. 
mişti. Bir kaç gün sonra gelip özür 
diledi. Şöyle diyordu: 

- Ne olduğunu bilmiyorum. Her· 
halde evden olacak, Siz evde olma. 
yınca tahammül edemiyorum. Bunun 
üzerine biraz icki içtim. Ne olduğunu 
bek hatırlı yamıyorum. Rica ederim, 
qeni fena bir adam sanmayuıız. Si
nirlerime dokunan bir hal var bu
rada. 

Ondan sonra aldığım hizmetçi 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Gerek Aııtalya nakli ya' şirke 
tind n ve gerekse tüccardan aldığı· 
mız malumata göre; yolda gelmek· 
te olduğunu yazdığımız on vagon 
şeker henüz gelmemiştir. 

Dün yaptığımız tahkikatta: ge. 
rek Antalya nakliyat şirketinin ve 
gere~se tüccarın bu teahhürün se 
bebini bilmedikleri anlaşılmıştır. 

Mamafih hali hazırda şehirde şe· 
ker buhranı mevcut değildir. 

sedlerin tamiratı 
Selin tahrip ettiği Seyhan kıyı· 

sındaki sedlerin tamir at işleri, bu 
hafta içinde havaların müsait gitme· 
mesi yüzünden sekteye uğramakta 

idi. 
Üç gündenberi havalar açık git

tiğinden tamirat faaliyeti müşkülat. 
sız devam etmektedir. 

sında bulunduğu bir sırada eser piya 
sasına "iki kitap,, da kar tı. 

"iki kitab,, ın içindeki satırlar, 
bana, koca gövdeli bir ağacın man· 
ga manga uzamış köklerini andırdı .. 

Her kolu başka terkipli, başka 
kokulu bir topraktan usare almış 
Kökler gibi tıpkı ... 

Gece rüzg{ir/a btraber gecelnkP.11 ko· 
ruda 

Gördü. anire Memiş Ayşeyi pır/iinlll 
sudll 

" iki Kitap • ın sahibi, Şair 
, Ali Hadi Okan'ııı Yahya Kemala 
ithaf ettiği bu satırlarla başlıyan şiiri, 

j üstada ithaflanan satırların öncüleri 
değil, kalitesi Yahyanınkilerden 

1 
fersahlarla uzak olmıyan, onunki 
gibi kokan, onunki gibi kayan du· 
ru, kırılmadan akan bir sudur .. 

Askeri ve milki te-
1 

kaüt kanununun 60 

" fki kitab • ın başka bir çeş· 
nisine geçelim .. • ismet " Öaşlıklı 
şiire : 

Ara kar§• Mora m gerdf/erı 
Dediler gün batırorkerı ileri 
Geldiler şevk ile in meydan111a 
O füsunkar hilalin yanına ıncı maddesi 

Hükumet askeri ve milki tekaüt 
kanununun 60 ınci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
meclise bir kanun layihası vermişti. 
Bütçe encümeni hükumetin bu tekli· 
fini tedkik etmiş ve fıkranın değiş 
tiriİmesine lüzum olmadığına karar 
vererek meselenin tefsir suretile 
hallini uygun görmüş ve şu şekilde 
bir tefsir fıkrası hazırlamıştır. 

"Zabitlerle askeri memurlardan 
t~kaüt olanlar 1983 sayılı kanunun 
60 ıncı maddesi mucibince üç sene. 
lik zamdan, bunların tekaüt olma· 
dan evvel veya tekaüt olduktan 
sonra ölenlerin maaşa müstahak ye· 
timl~ri de istifade eder' ,, 

Zabıtada : 

Bu dört dizinin ilk satırı, satır· 
)arın anlatmak istediği sergerdele
rin, ay ışığında yalazalanan kılınçları 
gibi sanki .. 

Fakat bu, ay ışığında yalazalan· 
mış, yalın bir demiri andıran mıs· 
raı~ tüle bürünmüş, munis edalı 
dördüncü satırı, kavurarak toz ya
pıp savurduğunu görüyoruz . Son 
satırın, o ilk şaha kalkmış tırpan gi· 
bi mısram darbe~i altında can çe
kiştiği görülüyor . 

" l ki kitab ., ın birinci kısmın 
daki " özdil koşması • ından ikinci 
latayı alıyorum, Şu, dördü de yeşil 
filizlerden kesiln~, yayından fırla· 
yan dört oka bakın : 

Devirdik hanlığı rıktık sara)ı 
Cümhıırla yapar.: şimdı bai<ıp 
Ne sandın yurtdaşım sen Ankarayı 
(İllü gemısiı•in o bordasıdır ,. 

Silah atmış 1 Bence, işte milli edebiyatın nus-

Bosnalı Osman oğlu Aziz.adın
da birisi, dimağındrn hasta olduğun· 
dan, Hüseyin oğlu Ahmet i ınindeki 
adamdan salın aldığı tabancayı Sey • 
han kıyısında patlatmakta iken za· ı 
bıta tafından yakalanmıştır. 

kundan kopmuş koca bir atomudur bu. 
\ " iki kitap ., için iki cilt ya· 

zılabilir ; Ali Hadi nasıl ki iki kita· 
bını bir kitapta toplamışsa, ben de 
iki kitaptan duyduğumu bir sütunda 

Eşyalarını çalmışlar 

Karşı yakada oturan hergeleci be· 
kir karısı Ayişenin 4 bakır sahan, 
iki tencere. bir heybe, yağ, savan 
ve erzaklarını, geceleyin eve giren 
meçhul bir hırsız aşırmıştır. Zabıta 

tahkikat yapıyor. 

Eski karısını bıçakladı 

Derunikale mahallesinden Ab. 
dullah oğlu Ahmet adırıda birisi , 
kendisinden ay ı yaşamakta olan es· 
ki karısı Güllüzarı, bir nafaka kav
gası yüzünden biçakla ağır surette 
yaralamıştır. Zabıta Ahmedi yakala· 
mı ;tır. 

Yanlışlıkla verilen ilaçtan 
ölen çocuk 

Döşeme mahallesinde oturan Be 
şir oğlu Şemsettin adında bir adam, 
damadı Necmettin tarafından hazır· 
!anan potas kostikli suyu torunu iki 
yaşlarında Nurana vermiştir. Yakıcı 
olan bu madde çocuğun mide ve ba· 
ğırsaklarını tahrip etmiş ve tedavi· 
sine teşebbüs edilmişse de kurtarı-
lamamıştır. 

sığdırnıağa ladım . 

Nihad Tangüner 

r------·----------, 
TÜRKSÖZV 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli deıtiomez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra· 
caal edilmelidir . 

J 
---------------------------

Otomobilde nara 
otmışlar 

Sadık oğlu şoför Ramazan, Ka· 
dir oğlu kasap Cabbar, Yusuf oğlu 
Lutfi ve Necip oğlu Hüseyin isminde 
dört kişi dün gece bir otomobille 
çarşıdan nağra atarak geçtiklerinden 
yakalaıımışlardır. 
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~etrol 1 Bu mayi 
dünyanın kanıdır 

------. ------

F ilistindeki yeni kargaşalıklar 1 
ve Türkiyenin guya Musul pet
rolları sahasına karşı bazı mü

talebelerde bulunmayı derpiş etmiş 
olduğu hakkında ortaya atılan r~. 
~ayetler, Britanya dünya imparator· 
~ğunun can damarı mertebesinde 

0 an "boru hattı., nın yanı ba~ında 
rakılmak istenen birer sembolik a· 
evlerdir. 

Bu hat, Irak çollerinin sonsuz 
Vad' !; ı ve ovalarını aşarak nihayet 
b ayfaya varan gj.imüş gibi beyaz 
h orulardan yapılmış muazzam bir 
attır. Çöl yolcusuna, deve binicisi· 
~e Yahut çol otobüsüne refakat eden 

u hat, 1600 lngiliz mili uzunlu
ğundadır. 
k Bu boruların içinde, toprağın 
kanı petrol akmaktadır. Musuldan çı· 
m an petrol, gece gündüz, hiç dur·. 

adaıı, vahaları ucsuz bucaksız kum 
çöllerini saatta 4o kiloınette süratle 
aşarnk, Hayfa limanındaki lngiliz pet

rol gemilerine eriştirmektedir. 
Irak topraklarından, lngiliz ·do· 

nanmasının petrol ihtiyaçlarını temin 
1 den hayat ussaresi akmaktadır. 

Petrol dünyanın kanıdır. Eğer 
Petrol olmazsa, ne nakil vasıtalıuı 
ve ne de endüştri bu hızla inkişaf 
edemez. Ancak pctrolun bulu~~u~u 
}'erde, kanla ateş de eksik degıldir. 
Petrol İçin harpler yapılmış ihtilal· 
la · 1 · r çıkarılmış; cinayetler ış ~nınış 
ha;-ınlikler yapılmıştır. Petrol, ın~: 
ların ğözlerini karartıyor, yüreklerını 
katılaştırıyor. . 

lngiliz kimyacısı Vit- Klınto~ 
1814 de petroldan ışık temin edebi
lec:eğini söylediği zaman, herk~s 
!tiilınüştii. Ham petroldan benıın 
Yaprnağa muvaffak olan büyük Al· 
illan kimyacısı Rayşenbah ile ala~ 
etıııişlerdi. En sonra, Selin adıncl.akı 
bir Fransız, 1834 ve 1848 yıllarında 
Yaptığı tecıiibelerle, petroldan gaz· 
Yağı, madeni yağ, parafin, katran ve 
~Ya istihsaline muvaffak oldu. Fa-
at asıl petrol devrini açan yer A

llıerikadır, Şöyle ki : taşlık bir saha
da çam ağacında yapılmış alelade 
bir kule yükseliyor. Yük arabaları, 
Cski paslanmış demirleri bu kuleye 

taşıyorlar. 
. Başında koskocaman bir şapka 
sıyah top sakallı karga burunlu, at
let Yapılı bir adam, bu kulenin ya· 
nında çalışan işçilere kum:ında et. 
ll'ıektedir. Bu adam, eski çapta bır 
~erğüzeşiçi olan mirala~, Drakedir: 

u ıssız çöllerde o ıkı yıldanberı a , 
tanmakta, çalışmaktadır. 

Nihayet 1859 yılı ağustoş ayı· 
Ilı ' b. n bir akşamı, yerden siyah sulu ır 
~ınur sütunu fışkırıyor, ~ir~layı~ 

Yazan : Con Edvud Skot 

ucuyle arıyordu . işte böyle petrol 
ve kana bulamış bir diyara D. Rok 
feller adında yirmi yaşımla bir genç 

geldi . 
Bu genç , kumarbazları soğuk 

kanlılıkla tetkik ediyordu . Onların 1 

hayatını yakından gördüğü için , bü · 
tün spekülasyonlardan, faydasız son· 
dajlardan uzak kalmağa karar verdi. 
Klevlanddan gelmiş olan bu küçük 
komisyoncu , ham petrol satın alı· 
yor , buna mukabil yakacak mad· 
deler satıyordu . Böylelikle , o ilk 
yüzbiıı dolarını kazanmıştır . 

Evvela , Con D. Rokfeller , on
dan sonra petrol imparatoru, dolar 
mil> oneri ve Amerika cumhur reis· 
)erinin muarızı olduktan ve Rokfel· 
!er - Deterding düellosu başladık
tan sonra , petrol endüstrisi , hala 
romantik devresinin ilk günlerini 

yaşıyordu. 
Çünkü bütün dava , bir kaç mil 

yon petrol lambasile, henüz bir kaç 
yüzü geçmiyen otomobillerin etra · 

fında dolaşıyordu . 
Cihan harbının ortalarına doğru 

idi ki , petrola , sadece para kazan· 
mak için bir vasıta gözüyle bakan 
!ar , onun dünyanın mukadderatı 
üzerinde büyük bir rol oynayan bir 
kudret , bir kuvvet olduğunu anladı· 
)ar. Klemanso 1917de şöyle demiştir. 

" Bize petrol gönderiniz ! Her 
ne babasına olursa olsun , petrol is· 
tiy9ruz • Her damla petrolun kıyme-

• ti , bizim için bir damla killll bedel· 

dir l • 
Bugün arbk, her ay petrol kon· 

sersiyumlarının sağda solda yeni 
kuyuları açılmakta , a~ları bütün 
dünyayı dolaşarak petrol kokan 
yerleri bulmıığ.a çahfmaktadır .• 

Eğer Meksikada , Gran Şakoda, 
Mıısul yahut !randa makineli tüfenk · 
)er işlemeğe harp sesleri memleket 
içinde çın çın çınlamağa başlayınca 
biliniz ki , bütiin bunlar , petrol için 
yapılan yeni yeni mücadelelerden 
başka bir şey değildir . 

Fakat yine bu andan itibaren , 
Klemansonun o barbarca sözl.,ri 
tekrar bir realite p(ur: " Her ı:laıııla 
petrolun kıymeti , bizim için bir 
damla kana bedeldir l ., 

Mısır mektubu 
- Birinci sahifeden artan -

müddet devamı suretile bir intikal 

d.,vresi kabul eder. 
Mısır hükumeti Mısırlılarla ecne 

biler arasında taavünü muhafaza ve 
teshil edecek ve hukukuheşer ah
kamı umumiyesi dairesinde hareket 

edecektir. 

Türle sözü sahife : 3 

Adana Borsası Muameleleri I' 
=-------------------·-------.~ -~~~~~~~.:....:.PAMUK ve KOZA ~ 

Kilo Fiyab ~ 

Yurdda hava 

Bir çok vapurlar karaya 
oturdu 

lstanbul: 25 ( Radyo ) - lzmir 
sahillerinde bir ltalyan gemisi kara
ya oturmuştur. 

lstanbul: 25 ( Radyo ) - Ro
manya bandıralı bir vapur İğne a
dası civarında karaya oturmuştur, 

Tahlisiye umu ıı müdürlüğü ge· 
mideki mürettebatın kurtarılmaşı için 
çalışılmaktadır. 

Amerikada feyezan 

Vaşington : 25 (Radyo) -
Ruzvelt feyezan mahalline yardıma 

24 saat zarfında koşmaları için har
biye, bahriye ve hilaliahmere emir 
vermiştir. 

Şimdiye kadar böyle feyezan 
göıiilmemiştir. lndiyano mıntıkasın
daki şehirler tahliye edilmiştir. Ne
hir 52 kadem yükselmiştir. 

Bir çok yerlerde yağmurdan 

ahali gıdasız kalmıştır. Hastalık art· 
maktadır. 

CiNSi 

Kapımall pamuk 
_l'iyasa parlağ'ı ,. 

Piyasa temizi ,. 
_jane ı 
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:1 U BU BAT 
Buğday Kıbrıs 

Kar bütün şiddetiyle devam edi 
yer kalınlık 12 santimetreyi bul
muştur. 

Nevyork : 25 (A.A.) - On dev
let arazisinde tuğyan neticesinde 
üç yüz bin kişi meskensiz kalmış 
zarar ve ziyan on beş milyon doları 
bulmuştur . Reisicumhur Ruzvelt 
bir beyanname neşrederek seylap 
mıntakası felaketzedelerine dağıtıl· 
mak üzere halkın kızılhaça iki mil
yon dolar vermesini istemiştir . 

., Yerli ---I ----
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Tipi yüzünden seyrüseferde in· 
tizam kalmamıştır. 

Karadenizde seferler durdu. Bo 
ğazdan hiç bir vapur dışarı çıkama· 
maktadır. 

Yugoslav - Bulgar misakı 

Sofya : 25 ( Radyo ) - Bulgar 
Yugoslavya misakı iki kardeş mille· 
ti birbirine bağladığı gibi Balkan 
misakı da kuvvetlenmektedir . Bal
kan misakı sabit kalacaktır . 

Amerika petrol ku
yularında yangın 

Çinçinyatı : 25 ( Radyo ) -
Standar petrol kuyularında yangın 

oldu . 
Feyezandan sonra bu da büyük 

bir felaket olmuştur. 
Yangın 3,5 mil uzunluk ve ya. 

rım mil genişlikler tevsi etmiştir. 
Bir çok binalar yanmış ve yı. 

kılmıştır . Zazar bir milyon riyal 
tahmin ediliyor. Polis 500 gönüllü 
itfaiye ile yangına yetişmiştir. 

Petrül kuyularında alev 300 
kadem yükselmektedir. 

Japon kabinesi 
istifa etti 

Tokyo: 25 ( A.A. ) - Kabine 
istifa etmiştir. Erkanı harbiye istifa 
üzerine neşrettiği tebliğde şöyle de- ' 
mektedir . Milli müdafaayı süratle 
tensik etmek lazımdır. Siyaset adam· 
lariyle her türlü teşriki mesainin im· 
kansız olduğunu gö düğümüzden 
kendimizi muhafazakarlıktan ku ı tar · 
maya her türlü mütevassıt anlaşma 
tarzlarını reddetmeye ve Japon si· 
yaseti kendi vaşıtalarıı~ızla yenileş· 
tirmeğe karar verdik . 

5- Tayyare. 

Nevyork: 25 (Radyo) - lngil· 
tere ile Gal memleketinden daha 
geniş bir sahayı tahrip eden tuğ
yan neticesinde. meskensiz kalanla· 
rın sayısı beş yüz bin kişidir. Yüz 
elli şehir ve kasaba ~sular altında 
kalmış ve içecek sudan mehrum ka
lan insan sayısı iki milyon kişiye 

baliğ olmuştur . 

Göring Berline döndü 

Berlin 25 (Radyo) - Göring 
dün saat 8 de Berline vasıl oldu . 

Japonyada yeni 
kabine 

Tokyo: 25 ( Radyo) - Japon· 
ya imparatoru General Ogatiyi ye· 
ni kabinenin teşkiline memur etmiş
tir. Ordu generala müzaheret etmek· 
tedir. General Ogati askeri ıslahatı 
tatbik edecek ve şimrliki parlamen
toyu feshedecektir. 

Sovyetler ·yüksek 
mahkemesi 

Moskova : 25 (Radyo) - Kari 
Radek v• arkadaşlarının mahkeme
si başlamıştır . Şahitler bunların ka· 
pitalizm ile uyuştuğunu bolşevizmin 
Almanya ve Japonya Sovyel esra· 
rını faş ettiği ğibi ağır ithamlarda 
bulunmuşlardır . 

Berfin : 25 (Radyo) - Salahi· 
yet sahibi siyasi ricalden biri Troç
kinin Almanyaya Stalini düşür
m~y~ teklif ettiği sözlerini tekzip et
mıştır . 

Uğursuz evler 

Arpa 
Fasulya ---1-----------------t 
Yulaf 
Del.ce 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 

1---------I 
ı-..,.S-us_a_m_;,;_ _____ , _______ ı-----l:-------

ı ~ört yıldız Salih 
),.., UÇ H it 

:ö .~ - Dört yıldız Doğruluk 
.!:al::- •. 
_2 " _ uç H H 

UN 

1

_852._ __ 
800 

-850---I 
--800 

~ ~ Simit 11 

-" ~ -Dört-yı-ld-ız-Cumh'_u_r~iy_e_t__ 850 
l:! v-1-üç:-~.-. ---.-. -'--'-----1 800~:,,,.._-ı 

Hazır 

Mart 

Simit .. 
Liverpol Telgrafları 

25 / 1 / 1937 

1 
7 

vadeli 6 
116 
!94 

Mayıs vadeli 6 191 
Hint hazır 5-188 
Nevyork 12 47 

-·-------,ı 
Paramı ne yapayım ? 

Bu hususta fikir danışmak istiyenler 
lstanbulda 4 üncü Vakıf H a n d a 

Borsa acentası 

Refik Selim oğluna 

Bir mektupla müracaat edebilirler 
26-31-7-14 7745 

duğu teşhisi teyit etmiyordu. Sonra 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

-
Lirf'I -ı-(% Rayişmark 

Frank ( Fransız ) -ı6-l 93 
Sterlin ( ingiliz ) 621- 00 
Dolar ( Amerika ) 1 79_ 

()Ç 
Frank ( İsviçre ) 

Arkadaşını yaraladı 
Milli Mensucat fabrikası dokuma 

amelelerinden Ömer adında birisi • 
ayni fabrika amelelerinden Ahmet 
oğlu lsayi bıçakla yaralamıştır. 

Ömer yakalanmıştır. 

Zayi resmi sened 

bir müte~a.~sıs çağırttık. Dedi ki: 1 

- Butun bunlar asabi bir rahat. 
sızlıktan geliyor. Sana sorarım: Ev 
hayatın rahatmıdır? Mesut musun? 
Eğer değilsen derhal ayrıl. Neye mal 
olusa olsun, bu tedbiri sıhhatini kur· 
tarmak için alacaksın! Asabi ~is•e
min, tahammül feviııde gerilmiştir. 
Büyük endişelerin var mı? 

Umum jandarma kumandanlığı 

levazım idare eminlik rütbesinden 
tahsis kılınan emekli maaşıma ait 
reşmi senedimi her nasılsa gaybet· 
miş ve yenisini istediğimden eskisi· 
nin hükmü kalmamıştır. 

Türk Havıı kurumu ispekteri 
Halil Sökmen Süer 

Ne cevap verebilirdim! O sırada 

Ceyhan 
luğundan 

. 
ıcra memur-

936 99 T 

~!Yası. hakikat oluyor: ye.ıı bır en 
d.ustri doğmuştur. Miralay Crake, ip· 
tı.dai bir şekilde olan tulumbasiyle 
Yırıni dört saatta 25 vari ham pet· 
to( istihsı.l etmeie muvaffak oluyor. 

1860 yılları içinde Rokfeller pet
to) işleriyle uğraşmağa başladığı 
:a~an, petrol ticareti henüz temel· 
erıni atmak üzere idi . 

Binaenaleyh Mısır hükiimeti ka· ı 
pitülasyonla~ın ilgasının tanınmasını 
ve mahakimi muhtelite usulünde bir 
intikal usulü tayin edilmesini teklif 

Mısır kabinesi Mısır ordusunda 
bulunan lngiliz zabitlerin istihda· 
mına lüzum kalmooığına karar ver
diğinden bu zabitlerden beşi askeri 
heyetin emrine verilmiştir . 

- ikinci sayfadan mabad _ 

bir arkadaşın sözlerini hatırladım.Bu 
akşam : "Senin evin uğur~uz. O evin 
üzerinde lanet havası esiyor. ,, De

mişti. Ve o zaman kendisine gül
müştüm. Ve onun korkulariyle alay 

1 hı.rsız çıktı. bahçivanım da hırsızlık etmiştim. Fakat oturduğum evin is-
ettı. ikisini de savdım. İkinci bahçivam tihzası daha yüksek ve kuvvetliydi. 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir adet 
şavrule markalı otomobili 1 2 37 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
9 dan 11 re kadar Ceyhanda alatı 
zıraiye ve demir ve boya ticaretiyle 
meşğul Kadrinin ticaretanesi önünde 
açık artırma suretiyle satılacağın

dan taliplerin mahallinde bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

f Petrol kuyu ve kulelerinin etra· 
ını çeviren petrol korsanlarının 
k . t' 

eder. 
Bu teklifin müzakeresi için mu-

rahhasları 12 Nisanda Montröye da· 

vet eder .• 

* * * aınplarındaki hummalı vazıye ı ' 
ll'ıemfeket hiç bir zaman görmemişti. Mısır hükumeti d a v e t ettiği 

* * * 
Mısır maliye nazırı Mısırdaki pet

rolların işletilmesine karar vermiş
tir. Mısırda zengin petrol menbaları 
vardır. Bunlardan elyevm işlemekte ı 
olanlar. az hasılat vermektedir . 

kalpten öldü. Üçüncüsü hastalandı ve ı Nihayet köyde aleyhimde dedi. 
son defa uğursuz evden ayrıldığım kodular başladı. Kötü habisane, ifsat 
zamanlar, hala hasta yatıyordu. edici dedikodular. Öyleki her birin-

. ?ç.~ncii hizmetçim, eve girdiği- den birer iftira ve zem davası aça· 
nııı uçuncü ayında çileden çıktı ve bilirdim. 
kendisini bir timarhaneye koymağa Fakat bütün kabahat 0 eve gir. 
mecbur kaldık. d 1 h k 1 me en evve ' iç imseden malumat 

7734 

Bugece nöbetçi eczane 
Y eniotel civarında 

Tahsin eczanedir b Petrol kuyularının hemen . yanı lngiliz askeri heyetini Mısır ordusu-
F aşında denecek kadar yakın mesa- nun tanzim ve tensiki için Mısır har-
elerde , batakhane vç kumarhane· biye nazırile temaslara devam et· 

Yeni kuyular açılacaktır. Yeniden 1 

üç büyük ecnebi şirket petrol işlet
meğe talip olmuştur . 

F ~kat bunlar baş~~a. gelen f~I~· a~mayışımda idi. Meğer 0 evde hi 
ketlerın asla sonu degıldır, Kendısıne 1 kımse iki seneden f 1 t ç 
'tim t tt'ğ' k b d b' . b , B aza o urarnazmış. 

fer 1 açı mıştr , mektedir . Dünkü içtimada aşağı· 
b Petrol ve dolar için her çareye daki esaslar müzakere edilmiştir. 

1 
aş vuruluyordu. Bazı kimseler, ka~",1- 1- Şimdiki Mısır ordusunun va-
~rında petrol çıkmağa başladığı ıçın ziyeti ve talim ve terbiyesi . 

kır günde milyoner oluyorlardı i fa. 
at gece olunca , yanı başındaki 2- Mevcut silahları ve yeniden 

ktırııarhanede biri öldürülerek yere verilecek silahlar. 
seriliyordu . 3- Harbiye mektebinin nizamı . 

Ç
.. k yunda şan· 4- Askeri heyetin teşkilatının 
un ü komşusunun o 

sı Yoktu , lakin , talihini bıçağının itmamı . 

Şap denizi sahilleri Vadinnil Sina 
taraflarında Kahire Süveyş arasında 
petrol mıntıkaları vardır. Buralarda 
şirketler tabarriyat yapacaklardır . 

Petrol işletmek çok paralı ve 
zahmetlı ve ihtisas işi olduğundan 
henüz Mısırlı şirketler bu işe teşeb· 
büs edememiştir . 

ı a e ı ım a ra an, an ırı e· en iiç sene otu kt k k • J b d rma a re or ırmış-
nım e eraber oturuyor u. Gün geç. tını Ayrıld kt k d d 
fk · b' b' d' · ı an sonra ne a ar e-

ı çe garıp ır ta ıat e ınmeğe baş· ğiştim O · d k · t 'k k lk 
!adı. Ve bin liramı dolandırdı 1 gı'bı'd'. 1 ~erınl e ı azyEı k' a mış 

iki 
. · ır. yı ça ışıyorum. s ı neşem 

ncı defa olarak sıhhatım bo geld' o ğ d ? Ki b' ld • ı. ev u ursuzmuy u. m 1-

zu u. Londra doktorları ameliyat ı· 1 B lk' d b' k tu k' ·· k lk I ır. e ı e ır urun ı uç sene 
yap'.11ağa a tı. a~· ~ akat neremden hayatımı bir cehenneme çevirmişti. 
neyı kesecekler_ın~ bılmiyorlardı. A· Tam üç sene dünya cehennemi için· 
raz meydanda ıdı. Fakat X şuaı ile dı-, görmediğim zebaniltrle omuz 

yapılan muayene, doktorların koy· omuza bir hayat. 

Zayi mühür 
Karım Ümmügülusum i 1 e 

kendime ait mühürle.ri zayi ettim. 
Yenilerini kazdıracağımızdan bu mü· 
hürlerin ükmü olmadığını iliin ede· 

rim. 
Alidede mahallesinden 

ince Ali 
7744 



Sahife : 4 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Ceyhan icra Memurluğundan : 
1930,2019 
Alacaklı : Adanada Macar Zi

raat makineleri şirketi . 
Borçlu : Ceyhanın Çakaldere 

köyünden Bahşiş oğlu Mustafa . 
Açık artırma ile paraya çevrile· 

cek gayri menkulün ne olduğu : 
( Tarla ) 

l - Çakaldere karye civarı 
Tapunun 35 numara ve 12/329 ta· 
rihli tapuda kayıtlı 25 dönüm tarla· 
nın tamamı 

Takdir olunan kıymet : 

Tarlanın beher dönümü (8) lira. 
Hududu : Şarkan tarikiam gar. 

ben Maraşlı Hacı Ali şimalen Nebi 
yetimi cenuben Maraşlı yetimi . 

2 - Çakaldere karye civarı 
mevkinde tapuda 36 numara 12 329 
tarihli (20) dönüm tarlanın tama· 
mı: 

Hududu : Şarkan Hacı lbrahim 
ağa tarlası garben Uzun Ali keri· 
mesi Sakine şimalen Yaşar tarlası 
cenuben Bağdat treni yolu . 

Takdir olunan kıymet : Tarlanın 
' beher dpnümü (7) liradır . 1 

3 - Çakaldere Bucak mevkiin· ; 
de tapunun 1 numara ve 11 333 ta· 
rihli tapu ile kayıtlı 50 dönüm tar· I 
lanın 3 hissesine kadimen ve bir his-
sesine teferruan Mustafa bini Bah· 
ŞiŞ • 

Hududu : Şarkan Ôzbey tarlası 
garben Dervişli dereden şarktaki 

Ôzbey tarlasına • kadar 500 hatva 
mesafe ediğü şimalen Bağdat De· 
miryolu cenuben Hatice hatun iken 
elyevm semeı ci Murad tarlası. Tak
dir olunan kıymet beher dönümiine 
(10) liradır . 

4 - Çakaldere Altı kara mev· 
kiinde tapunun 72 numara ve 2 329 
tarihli tapu ile kayıtlı (5) dönüm 
1304 arşın tarlanın nısfı : 

Hududu: Şarkan yol ve dere gar 
ben Zeynep tarlası şimalen Bağdat 
Demirdolu cenu ben tarik : 

Takdir olunan kıymet : Tarla· 
nın beher dönümüne (10) lira. 

5 - Çakaldere Altı kara mev· 
kiinde tapunun 74 numara ve 2 329 
numarada kayıtlı (5) dönüm 1130 
arşın tarlanın nısfı . 

Hududu : Şarkan sahibi ferag 
ve dere garben ve cenuben tarik şi
malen Bağdat Demiryolu : 

Takdir olunan kıymet : Tarlanın 

1 
' 

Türksözü 

büyük en 
•• • 

Cenubun en 
mütekamil muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZU 
•• u 
r 
k 
s 
•• 

I 
Gazete r Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
·-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder. 

I 

Kitap ı Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı
nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese

riniz daha kıymetlenecektir . 

i
l İlan Reklam bir ticarethant:nin, bir müessesenin 
-------•en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

1 Cild / Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız, 
1 1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane · 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır. 

O ı T b Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
a karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

•• u 1 
R kli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

en 1 ancak Tür'.csözünün Otomatik makinala
rında yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ • • Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün 
zilat yapmaktadır . 

işlerde büyük bir ten-

punun (9) numara ve 2 321 tarihile 1 
kayıtlı 800 arşın arsa üzerine iki 1 BELEDi.YE ı·LA" NLARI 
bab tahtani hanın tamamı . 

Hududu : Şarkan sahibi senet ----------------
hanesi garben Osınan bini Tanadar 
hafkere~i şimalen Hacı lbrahim ha· 
nesi cenuben tarikıam . 

Takdir olunan kıymet: Arsa maa 
bina (800) liradır . 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 

:-------~~ --· 
1 Şubat 937 pazartesi günü saat on beşte toplanacak olan Belediye 

meclisinin ruznamesi Helediye kanununun 55 inci maddesi mucibince ilan 
olunur. 

Ruzname: 
Eski zabt özünün okunması : beher dönümü (10) liradır . 1 

6 - Çakaldere Altı kara mev
kiinde tapunun 74 numara ve 2 329 
tarihile kayıtlı (25) dönüm tarlanın 
nısfı : 

Ceyhan icra dairesinde birinci 
artırma 8 '3 1937 Pazartesi günü 
saat 10 dan 12 ye ikinci artırma 

23 3 1937 Salı günü saat 10 dan 

l - Fasıldan fasıla tahsisat münakalesi, 
2 - Bazı vergi ve resimlerin taksit müddetler:nin tayini, 
3 Yaşı ilerliyen bir memurun tasfiyesi, 
4 - Yeni memurların memuriyetlerinin tasdiki, 

Hududu : Şarkan dere garben 
Hasan ağa şimalen Bağdat Demir· 
yolu cenuben tarikıam . 

Takdir olunan kıymet : Tarla. 
nın beher döniimüne (10) lira . 

7 - Çakaldere altı kara mev
kiinde tapunun 7 5 numara ve 2 329 
tarihile kayıtlı (40) dönüm 76 arşın 
tarlanın nısfı : 

Hududu : Şarkan Eşref efendi 
ve Hacı garbcn köprülü dere şima· 
len Bağdat Demiryolu cenuben ta
rikıam . 

Takdir olunan kıymet : Tarlanın 
beher dönümü (1 O) liradır . 

8 - Çakaldere Altı kara mev· 
kiinde 76 numara ve 2 329 tari· 
hile tapuda kayıtlı (55) dönüm .tar
lanın nısfı • 

Hududu : Şarkan dere garben 
Zeynep tarlası şimalen ark ve Cabbar 

yetimleri cenuben tarik , 
Takdir olunan kıymet : Beher 

dönümü (8) liradır . 
9 - Çakaldere kör kuyu mev· 

kiinde tapuda 8 numara ve 2 '321 
tarihile kayıtlı (25) dönüm tarlanın 
tamamı . 

Hududu : Şarkan lıyas garben 
Emir oğlu Mustafa şimalen tarikiam 1 

ile llyas cenuben Mustafa Emir tarla-, 
!arı . 

Takdir olınıan kıymet: Tarlanın 
beher dönümüne (7) lira . 1 

1 O Çakaldere köyü içinde ta· 

12 ye 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 8-2-937 tarihinden iti· 
haren Ne.ile Ceyhan icra daire
sinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak isi iyenler , ~bu şartnameye ve 
1930 2019 dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin 01, 7,5 nisbe· 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

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

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar oll'nurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 

5 - Mersin liman şirketi hissedarları yıllık toplantısına belediye na-
mına bir mümessil seçilmesi, 77 46 

1 Satışa çıkarılan mahal : pamuk borsası karşısindaki Belediyeye ait 
oyun yeriarsası : 

2 Muhammen kıymetı: Beher metro murabbaı altı lira: 
3 - Muvakkat teminatı: 834 lira 75 kuruş: 
4 - ihalenin yapılacağı yer ye tarih : 2 inci kanunun 28 inci perşembe 

günü saat on beşte belediye daimi encümeninde. 
5 - isteklilerin ihale günü sa2t on dörde kadar teminat mektuplarile 

birlikte tekliflerini belediye riyasetine vermeleri lazımdır. 
6 - Arsa topu kaydına göre satılacaktır. 
7 - Almak isteyenlerin daha evvel şartnameyi okumaları ve mu-

ayyen vakatta tekliflerini vermeleri ilan olunur. 7711 
13- 17 - 21 - 26 

yüzde 75 şini bulmaz veya satış is ı mühlet içinde parayı vermezse ihale ' 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğPr J kararı fesholunarak kendisinden ev- J 

alacaklılar bulunup ta bedel bur vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
ların o gayri menkul ile temin edil· ' arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 

miş alacaklarının ınecmuundan faz· 
1 

olursa ona, razı olmaz, veya bulun-
laya çıkmazsa en çok artıranın ta- mazsa hemen 15 gün müddetle ar-
ahhüdü baki kalmak üzere artırma tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 

15 gün daha temdit ve 15 ci günü le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
a Y n i saatt~ yapıl~~k a~tırma- geçen günler için yüzde beşten he· 
da b e ~. e 1 ı. satış ıs~yenın ala· sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
cağına ruçh~nı olan .dığer ~laca~- ayrıca hükme hacet kalmaksızın me · 
lıl~rın o gayrı menkul ıle temın edıl- muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
mış alacakları mecmuundan fa~laya (Madde 133) 
çıkmak ve muhammen kıymetin '' o 

75 ini bulmak şartile,en çok artırana 
ihale edilir.Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz Ve satış ta
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 1 

G a y r i menkullerin yukarıda 
gösterilen 8-3-937 ve 23 3 937 
tarihinde Ce, han icra memurluğu 
odasında işbu ilan ve gösterilen ar
tırma şartnamesi dairesinde satı· 

hcağı ilan olunur. 7741 

• 

26 Kinunqsani 1937 

Adana pamuk üretme çiftliği müdür 
lüğünden: 

Sıra No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Yapılacak işin cinsi 
Amele evleri 
Kütlü an barı 
Su deposu 
Tohun anbarı 

Çuçır fabrikası 

Amele hamam ve helaları 

Yekun .... 

Muhammen keşif bedeli 
Lira KR. 
2379 64 
5611 94 
1546 59 
7030 14 

10043 91 
3914 36 

30526 58 

A-Müessesemiz tarafından Hacıali köyünde inşa edilecek cinsi, ne
vileri ve karşılarında muhammen keşif tutarları yazılı inşaata 22-1-937 
tarihinde yapılan eksiltmede talip zuhur etmediğinden yeniden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuş ve bu işlere ait şartname ve evrak aşağıda 
gösterilmiştir . 

B- Eksiltme şartnamesi 

C- Mukavele proıesı 

Ç- Bayındırlık işleri genel şartnamesi ile fenni ve ~bu•usi şartna· 
meler . 

D- Şartname ve projeyi (150) kuruş bedel mukabilinde Adana De· 
mirköprü civarında pomuk üretme çiftliğinden verilir . 

E- isteklilerin artırma , eksiltme ve ihalat kanununun emrettiği bütün 
evsafı olmalıdır. 

F - Muvakkat teminat (2646) liradır. 
G - Eksiltme 8 - 2- 937 pazartesi günü saat 15 de Vilayet Ziraat 

müdürlüğünde müteşekkil mubayaa komisyonu huzurunda yapılacaktır . 
Eksiltmeye gireceklerin teklif mektupla~ını tayin olunan günde eksiltme
den en az bir saat evvel komisyona vermeleri lazımdır . 77 42 

26-29-1-5 

Radyo almak istermisiniz? 

PHILC O 
Adana bayiliği: 

Her markayı görüp din
ledikten sonra muhakkak 

Phl·ıco radyosunu gö 
rüp dinleyiniz 

Çünkü? 

1- lık defa Radyoya 
Elektrik t a t b i k eden 
Philco fabıikasıdır'. 

2 - 1936 senesinde 

1,600,000 t a n e radyo 

satmak suretile radyo sa
tışı rekorunu kazanmıştır, 

3 - En bü)ük 28 tane 
Otomobıl fabrikası tarafın 
dan kabul edilmiştir . 

4 - Bu sene Ankara 
Halkevi genel sekreterliği 

tarafından 12 marka ara. 
smda yaııılan müsabakada 
birinciliği kazanmıştır . 

Evrendilek kitabe ıi Osmanlı Bankası 
karşısı . 7706 12 

• 

• 
iŞBANK..•s. 

150 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksöıü matbaası 


