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Sancaga yeniden 400 demirgömlekli 

sevk etmişler Büyük Şefimizin 

Ütün insanlığa meş'ale .olac~k insani T aşnaklara resmi elbiseler giydirile 
ve politik prensıplerı rek Türk köylerine sevkediliyor 

(Ulus) - 17 Mart akşamı Çan· 
yadaki Dışbakanlık köşkünde ak

Yetneğinde bulunan muhterem 
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uyandıracak ve insanlara yeni ufuk
lar ve yeni idael ışıklan gösterecek 
büyük sözle:-i şunlardır. 

- Milletler gam ve keder bil. 
memelidir. Şeflerin vazifesi, hayatı 
neşe ve şevkle karşılamak hususunda 
milletlerine yol gostermektir. 

Vaktiyle kitaplar karıştırdım. 
Hayat hakkında filozofların ne de· 
diklerini anlamak istedim. Bir kısmı 
her şeyi kara görüyordu: "Mademki 
hiçiz ve sıfıra varacağız dünyadaki 
muvakkat ömür esnasında neşe ve 
saadete yer bulunamaz., diyorlar. 

Başka kitaplar okudum, bunla~ı 
daha akıllı adamlar yazmışlardı. Dı· 
yorlardı ki: Mademki sonu n~~I ol
sa sıfırdır. bari yaşadığımız muddıed· 
çe şen ve şatır olalım. 

Ben kendi karakterim itibariyle 

ikinci hayat telakkisini tercih edi· 
yorum, fakat şu kayıdlar içinde: 

Bütün insanlığın varlığım kendi 
ahsında gören adamlar bedbahttır 

lş Besbelli ki 0 adam ferd sıfatiyle 
ar. b' h 
mahvolacaktır. Herhangi ır şa sın 

d kça memntın ve mesud olma. 
yaşa ı d" .. . 
sı için lazım gelen şey, ken ısı ıçm 
değil, kendisinden sonra ge!ccekler 
için çalışmaktadır. Makul bır ad.a~ 
ancak bu suretle hareket edebıhr. 
Hayatta tam zevk ve ~aadet, ancak 
gelecek nesillerin şerefı, varlığı, saa· 
deti için çalışmakta bulunabilir. 

Bir insan böyle hareket ederken 
benden sonra gelecekler aceba höy· 
le bir ı uhla çalıştığımı farkede~e~
ler mi3 diye bile düşünn:ıemelıdı~. 
Hatta en mesud olanlar, hızmetlerı· 
nin bütün nesillerce meçhul kalma 
sım tereih edecek karekterde bulu· 
nanlardır. 

Herkesin kendine göre, bir zev
ki var. Kimi bahçe ile meşgul olmak 
güzel çiçekler yetiştirmek ister. Ba-

inşanlar da adam yetiş 
lirmekten hoşlanır. 

Bahçesinde çiçek ye. 
tiştiren adam çiçekten 

bir şey bekler mi? Adam 
yetiştiren adam da~çiçek 
yetiştirendeki hislerle 
hareket edebilmelidir. 
Ançak bu tarzda düşü. 
nen ve çalışan adamlar
dır ki memleketine ve 
milletine ve bunların 
istikbaline faydalı ola
bilirler. 

Bir adam ki memle· 
ketin ve milletin saade· 
tini düşünmekten ziyade 
kendini düşünür, o ada· 
mJD kıymeti Birinci~ 
recededir. Esasa kıymeti 
keneine veren ve men· 
sup olduğu millet ve 
memleketi ancak pbsi· 
yeti ile · kaim gören 
adamlar milletlerinin sa· 
adetine hizmet etmiş sa· 

1 

yılmazlar. Ancak kendilerinden soura. 
kileri düşünebilenler, milletlerini ya· 

i - Gerisi ikinci sahifede -

·------

Neş'e 
eı •asa 

Nevzad GVVEN 

Atat ürk, bir kaç gün evvel değerli 
misafirimiz Romen hariciye na-

zırı B. Antonesko ile görüştü. 
Bu konuşmada Büyük Şefimizin 

dudaklarından formülleşerek çıkan 
sözler, bütün dünya milletlerine ha
yat ve insanlık prensibi olacak dere
cede derin bir mana taşımaktadır. 
Hiç mübalatasız denilebilir ki, Ata· 
türk Ankarapalas~n salonunda yalnız 
komşu ve dost bır milletin büyükle-
rinden biri ile değ:I, bütün insanlıkla 
konuşmuştur. Onun bu sözleri dün· 
yaya küskün, sinirli, mevüs bir insan
lığa hayatın, saadetin ~ırrını müjde· 
)emiş, egoist ve mütecaviz bir milli
yetperverliğin kamçısı altında biribi
rinin botazına sarılmak isteyen mil
letlere huzur ve refaha çıkan hakikt 
yolu gostcrmiştir. 

. 1nsanl~ra neş'e ve hayat sevgisi, 
mılletlere ınsanhk muhabbeti tavsiye 
eden Büyük Şefimizin bu sözleri 
Türkiye hudutlannı aşarak bütün dün~ 
yayı ihtiva etmesi lizımgelen derin ve 
çok ulvi manalı birer saadet formü
lüdür. 

Bilhassa asırlardanberi Şarkın 
meş'um gam kültü içinde ruhu ka
rardıktan sonra hayata yeni bir ruh
la doğmuş olan milletimiz için bu söz-
lerden alınacak büyük d :rsler var
dır. 

Neş'e, ferdler için saadetin, mil
letJer için huzur ve refahın ifadesi
dir. Neş'eli insan mesuttur. Neş'eli 
milletler huzur ve refah içindedir. 

ı Fransız istihbarat zabitinin maiyetini sivil çete efradı 
teşkil etmektedir 

Şam : 23 (Hususi mu
habirimizden) - Sancak 
istihbarat zabitinin mai
yetinde sivil çeteler gez
mektedir 

Türkiye aleyhine olan 

------------·-------
tahrikat bütün şiddetiyle 
devam etmektedir. 

Halep: 23 (Hususi) 
Fransızlar tarafından tev
kif edilen çeteler tahliye 
edilmiş ve resmi ünifor-

lspanyol faciası 
Hükümet kuvvetleri yine canlandı 

Madrid : 23 (Radyo) - Dün ak· 
şamki çarpışmalarda hükfunct kuv 1 
vetleri uilerden iki- top -1c bir çok 
mühimmat almıtlardir. 

Madtid : 23 (Radyo) - Bugün
kü teblitde : Hükiimet kuvvetleri· 
nin her zamankinden daha kuvvetli 
bir halde bulunduklan ve her gün 
yeni zaferler elde ettikleri kaydedil· 
mektedir. 

Londra : 23 (Radyo) - Ademi 
müdahele komitesinin içtimaı yarına 
tehir edilmiştir. 

Bu içtimada müşahitler mesele. 
sile diğer bazı mesai! de müzakere 
edilecektir. 

Yolda ihtililcilerin şiddetli mukave. l 
metine tesadüf etmiştir. 

ihtilalcilerin elinde muhtelif dev· 
Jetlere UI ii14War lialinmuştur .. 

Hülc6met mürakip devletlere no
ta vermiş ve mali yardım istemiştir. , 

ltalya ademi müdahale komitesi 
takririne cevaben karardan sonra 
ltalyadan gönüllü ve silah gitmedi
ğini yalnız sıhhi levazım gittiğini 
bildirmiştir. 

--~-------·----------
Ankara Telgrafları -

kamutay gurubunda Salamanka : 23 (Radyo) - f h. 
tilil kuvvetleri cenupta yeniden mu 
vaffakiyetler kazanmışlardır. 

Madrid: 23 (Radyo) - Hüku· 
kumet kuvvetleri Vadiilhiccareye 
doğru ilerlemekte devam ediyorlar. 

Dünkü toplantıda meclis 
ikinci reisliğine saylavımız 

Hilmi seçildi 

Neşeli insan sıhhatlidir. Neşe sıh
hatin yapıcısı ve ifadesidir . Sıhhatli 
insan İ)İ çalıfır . O halde neşe ha
yatta muvaffakıyetin de anahtarıdır . 

Neşeli insan hayatın çetinliklerini, 
aksiliklerini cesaretle karşılayabilir ve 
ekseriya izalesine de muvaffak o!ur. 

Her hangi çeşidden bir muvaffa
kıyetsizlik karşısında ellerini başının 
arasına alarak kendisini kapkara bir 
ümitsizliğin affetmiyen pençesine bı
rakmak suretile hangi felaketin, han
gi muvaffakiyetsizliğin tamir edildiği 
görülmüştür ?. 

Neşe ve kahkaha saadetin en iyi 
sigortasıdır. 

Umumi harpten sonra üzerimize 
yıkılan büyük felaketi bir hamlede 
omuzhyarak devirebilmemizin sırrını 
hiç şüphe yok ki, Büyük Atatürkün 
bu neşe kültünde, neşeli hayat teliik· 
kisinde aramamız lazımdır. 

Neşe ümidi besler . Ümit ferdin 
hayatında olduğu gibi milletlerin bün
yesi için de kurumayan bir ha)·atiyet 
ve canlılık pınarıdır . İşte Atatürk 
bize bu pınardan içirdiği içindir ki 
biz tarihin en büyük mücadelesini 
başardık . 

Neşeli millet demek, sıhhatli, ne
feli insanların topluluğu demektir 
O halde hepimiz içimizi hüzün de~i
Jen karanlıktan kurtarmeğa dudak
larımızı kahkahaya ahştırmağa mec
buruz. 

~ncak bu suretledir ki, milli sa
adetı de buırlamq oluruz. 

Siyasi müsteşarlıklara 
kimler seçildi ? 

Bay llilmi 

Ankara : 23 (Husus"ı h b" . . . 
1 

mu a ın · 
mızın te graf ı) - Meclis "k· . . 
1
. . b ı ınçı reıs· 
ığıne ·· k" ugun u parti toplantısında 

mebusumuz Hilmi ittifakla namzet 
s~çildi. Yarınki (bugün) mecliste in· 
tıhap yapılacakbr. Siyasi müsteşar
lıklar bugünlerde taayyün edecek, 
maarife Nafi Kansu , müdafaaya 
Necip Ali, dahiliyeye Muttalip , zi· 

- Gerili üçüncü Nhifede -

malar giydirilerek hüku
met jandarması namı al
tında Türk köylerine gön
derilmiştir. 

Antakya: 23(Hususi)
Müsellah taşnak çeteleri 
şehrin içinde sokeklarda 
ve pazarlarda küstahça 
dolaşmakta ve sarkıntı
lık yapmaktadırlar. 

Hama: 23 Hususi mu
habirimizden - Şam ve 
Halepten sancağa yeni
den 400 demir gömlekli 
yola çıkarılmıştır. Bunlar 
bu defa Türkleri iyice 
korkutacak ve yıldıracak 
bir basgın yapacaklar
mış. 

Musolini 
Dün bir nutuk 

söyledi 
Roma : 23 ( Radyo ) - Muso· 

lini faşist ınuharibler birliğinin onse· 
kizinci yıldönümü münasebetiyle 
verdiği nutukta T rablus seyahatinin 

progıaın dahilinde yapıldığını söyle
miş ve demiştir ki dokuz ay süren 
ve muhasırların ricaliyle neticelenen 
iktisadi buhran İtalya halkının kabi
liyetini göstermiştir . Profesyonel 
sulhçular tarafından tertip edilen 
bu hücum şimdiki ihtilafları ve kar· 
şılıkları doğurmuştur . ltalya halkı
nın her şeyi kolayca unuttuğundan 
bahsetmek hatadır . İtalya halkı 
Adua intikamını almak için kırk se
ne beklemiştir . Unutmak ve hazır. 
lanmak parulamııdır . 

Kont Ciano 
Belgrada gidiyor 

Ankara: 23 (A.A.) - Havas 
ajansı Romadan bildirdiğine göre 
ltalya hariciye nazın bu akşam Belg· 
rada gidecektir. Kont Ciano Belg 

radada ftalya ile Yugoslavya arasın· 
daki bütün muğlak meseleleri hal
ledecek olan bir takım siyasi itilif· 
lar imza edecektir. 

Ziraat Vekilimiz Antal
yadan ayrıldı 

Ankara : 23 ( Radyo ) - Zira· 
at Vekili Bay Muhlis Erkmea diin 
Aatalyadan aynlimfbr. 
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Şimal kutbunun ebedi ·ı' ş e h i r h a b e r 1 e r i 
buzları altında.. ,1~~~~~-~~~~~--~~~-' 

Denizaltı gemisi ile yapılacak seyahat 

Meşhur kutup seyyahı Vilkins:n karısı kocasının bu 
iş için muhtaç olduğu parayı tedarik için Nevyork 

barlarından birinde çalışıyor 

Meşhur kutup seyyahı Sir Hu
bert Vilkinin karısı Loyd Vilkins , 
kocasının gelecek kutup seyahati 
için muhtaç olduğu parayı tamam
lamak maksadiyle Nevyork barların· 
dan birisine girerek çalışmağa b ş· 
lamakta tereddüt etmemiştir . 

Aslen Avusturyalı olan Loyd 
Vilkin evlenmeden evvel çok beğe· 
nilen bir tiyatro artisti idi . izdiva
cından sonra sahneyi tamamiyle 
terk etmişti . Bugün eski mesleğine 
tekrar başlarken kocasının rızasını 
tamamiyle almış bulunmaktadır . 

Genç ve güzel Loyd Vilkins ko
casının denizaltı gemisiyle kutbe 
yapacağı gelecek seyahate İştirak 
edecek ve gemide aşçılık vazifesini 
görecektir . Bu seyahat esnasında 

gemi de kendisinden başka kadın 
bulunmıyacak ve bu maceralı seya
hatte sonuna kadar kocasına refakat 
edecektir . 

Hubert Vilkins bu seyahatinde 
Spiç bergden hareket edip buzlar 
al tında ve Alaska ile Asya arasın
daki Behrenk boğazından geçerek 
bütün şimal kutbu katetmeyi düşün
mektedir • 

Hubert Vilkinsin bu için yaptır· 
makta olduğu denizaltı gemisi şi
mal kutbunun ebedi buzların altın
dan geçerek ancak 7-9 insan tanı
yabilecektir. Bunun içindir ki karısı 
bile ona aşcı olarak refakatini kabul 
ettirebilmek için dünyanın zahmetini 
çekmiştir. 

Loyd Vilkins bununla iftihar 
edebilir . Çünkü yalnız bu iş için 
Hubert Vilkinse 4000 kişi müracaat 
etmiştir . 

Sir Hubert Vilkins son Londra 
seyahatinde gelecek bu kutup seya
hati hakkıııda şu tafsilatı vermiştir : 

Yeni yapılmakta olan denizaltı 
gemisi çok hafiftir . Hiç bir zaman 
su altında on metrodan fazla bat
mıyacaktır . 

Diğer taraftan , yaz aylarında 

kutup buzları su üzerinde kesif bir 
tabaka teşkil etmezler . Her tarafta 
oldukça büyük delikler bulmak müm
kündür . 

Bu deliklerden denizaltı gemisi 
kolaylıkla- suyun üzerine çıkabilecek
tir. Gemisinin su üzerine çıkamama· 
sı iııtimalini düşünen Vilkins yefli 
yaptırdığı bu denizaltı gemisini hu
susi bir tertibatla teçhiz etmiştir. 

Bu teçhizat sayesinde gemi üzerin
de bulunan buz kütlelerini kolaylık. 
la kırabilecektir. 

Bu seyahatinin arzettiği büyük 
tehlikeler hakkında sorulan suallere 
Vilkins büyük bir emniyetle cevap 
vermiş ve hiç bir tehlikenin mevcut 
olmadığını söylemiştir. 

Kendisine göre, bu mıntıkalar 
da suyun on metre altında seyrüse 
fer suyun üstünden daha az tehli
kelidir. Bu derinlikte su gayet sa· 
kindir. Hiç bir fırtına küçük gemiyi 
tehlikeye sokmıyacaktır. llu tafsi
lattan sonra Vilkins şunları ilave 
etmiştir : 

- Eğer bu seyahatte en küçük 
tehlike görseydim karımım iştiraki 
ne hiç bir suretle müsaade etmez
dim. 

Sir Huber Vilkins 1931 de Nau
tilus • denizaltı gemisi le yaptığı ilk 
kutup seyahatinde vukua gelen ka· 
zanın bu defa olmıyacağını çok 
ummaktadır. Kendisi, ilk muvaffa
kiyetsizliğini Nautilus'un eski bir 
Amerikan denizaltı gemisi olup bü
yük değerde ve bu iş için yapılma
mamış olmasında bulmaktadır. 

Nautilus Amerika hükumeti ta
rafından dağıtılıp köhne demir ola· 
rak satılmağa karar verildiği sırada 
Vilkins tarafından satın alınmıştı. 
Hem de bir dolara. 

Vilkins son söz olarak şunları 

ilave etmiştir : 
Bu defa taliimin yaver gide 

ceğine eminim. Ve böyle de olması 
lazımdır. Çünkü bu defa yanımızda 
bir kadın da bulunacaktır. 

Büyük şefimizin 
meş'le olacak 

bütün insanlığa 
insani prensipleri 

-
Birinci sahifeden artan -

şamak ve ilerletmek imkanlarına 
nail ederler. Kendi ğidince terakki 
ve hareket durur zannetmek bir 
gaflettir. 

Şimdiye kadar bahsettiğim nok · 
talar ayn ayrı cemi•ıetlere aiddir. 
Fakat bugün bütün dünya milletleri 
uşağı yukarı akraba olmuşlazdır ve 
olmakla meşguldurlar. 

Bu itibarla insan mensup oldu· 
ğu milletin varlığını ve saadetini 
düşündüğü kadar bütün cihan mil
letlerinin huzur ve refahını düşünme
li ve kendi milletinin saadetine ne 
kadar kıymet veriyorsa bütün dün
ya milletlerinin saadetine hadim ol· 
mağa elinden geldiği kadar çalış
malıdır. Bütün akıllı adamlar tak
dir ederler ki bu valide çalışmakla 
hiçbir şey kaybetmezler. Çünkü 
dünya milletlerinin saadetine çalış· 
mak, diğer bir yoldan kendi huzur 
ve saadetini temine çalışmak demek· 
tir. 

Dünyada -ve dünya milletleri 
arasında sükün, vuzuh ve iyi geçim 
olmazsa, bir millet ken~i kendisi 
İçin ne yaparsa yapsın huzurdan 
mahrumdur. Onun için ben sevdik· 
)erime şunu tavsiye ederim: 

Milletleri sevk ve idare eden 
adamlar, tabii evvela ve evvela ken
di milletinin mevcudiyet ve saade· 
tinin amili olmak isterler. Fakat ay
ni zamanda bütün milletler için ay· 
.1i şeyi istemek lazımdır. 

Bütün dünya , hadiseleri bize bu
nu açıktan açığa isbat eder.En uzak 
ta zannettiğimiz bir hadisenin bize 1 

bir gün temas etmiyeceğini bileme
yız. 

Bcnun için beşeriyetin hepsini 
bir vücut ve bir milleti bunun bir 
uzvu addetmek icabeder . Bir vücu

dun parmağının ucundaki acıdan di. 
ger bütün aza müteessir olur. 

Türkiye.Romanya ve diger dost
ları kuvvetlidirler . Hiç bir taraftan 
bize gelc:cek bir şey beklemez . 
Beklemeğe de lüzum yoktur . işte 
bu sükunet içinde bütün dünyayı 
mutalaa etmek fırsatı bizdedir. 

" Dünyanın filan yerinde bir ra · 
hatsızlık varsa bana ne ? " deme
meliyiz. Böyle bir rahatsızlık varsa 
tıpkı kendi aramızda olmuş gibi 
onunla alakadar olmalıyız 

Hadise ne kadar uzak olursa ol 
sun bu esastan şaşmamak lazımdır. 
işte bu düşünüş, insanları, milletleri 

Türkkuşu 
Nazari dersler 
devam ediyor 

Tal be adedi her gün bi
raz daha çoğalıyor 

Şehrimiz Türkkuşunun bir müd
dettenberi derslere başladığını yaz. 
mıştık . 

Planörler gelinceye kadar genç· 
!erimiz nazari derslerine devam ede
ceklerdir , Şimdiye kadar Türkkuşu· 
na kaydedilen 16 sı kız olmak üzere 
71 talebe mevcut bulunmaktadır . 
Müracaatlar her gün tevali etmek· 
tedir . 

Türkkuşu ders programı , pazar 
tesi , çarşamba , cuma olmak üzere 
haftarla üç güne ayrılmıştır . 

Önümüzdeki ay ortalarına doğ 
ru , planörlerin şehrimize geleceği 
sanılmaktadır , 

Planörler geldiği gibi derhal 
ameli derslere başlanacaktır . 

Geçen yıl olduğu gibi , planör 
uçuşları , halkımız için güzel bir ha· 
va sporu eğlencesi olacaktır . 

Mekteplerde 

İkinci yazılı imtihanlar 

Liselerde ve Orta mekteplerde 
ikinci yazılı imtihanlar 20 Marttan 
itibaren başlamıştır. 

Dün Lise son sınıf fen şubesinin 
fizik. Edebiyat şubdsinin kimya ve 
onuncu sınıflarda da cebir imtihan 
lan yapılmıştır. 

Halkevinde 

Bu akşam bir konferans 
verilecek 

Dünkü ekspresle şehrimize ge· 
len genç Şairlerimizden Behçet Ke
mal bu akşam Halkevinde bir kon
ferans verecek ve şiirlerinden oku
yacaktır. 

ve hükumetleri hodbinlikten kurta
rır. Hodbinlik şahsi olsun , milli ol· 
sun daima fena telakki edilmelidir. 

O halde konuştuklarımızdan şu 
neticeyi çıkaracağım : Tabii olarak 
kendimiz için bütün lazımgelen şey
leri düşüneceğiz ve icabını yapaca · 
ğız. Fakat bundan sonra bütün dün· 
ya ile alakadar olacağız. 

Kısa bir misal : Ben askerim . 
Umumi harpte bir ordunun başında 
idim. Tiir'ıiye diger ordular ve on
ların kumandanları vardı. Ben yalnız 
kendi ordumla değil,öteki ordularla 
da meşgul oluyordum . 

Bir gün Erzurum cephesindeki 
hareketlere ait bir mesele üzerinde 
durduğum sırada yaverim dedi ki: 

- Niçin size ait olmayan mese. 
lelerle de uğraşıyorsunuz ? 

Cevap verdim : 
- Ben bütün crduların vaziye

tini iyice bilmezsem kendi ordumu 
na~ıl sevk ve idare edeceğimi tayin 
edemem . 

Bir devlet ve milleti idare vazi
yetinde bulunanların daima göz önün 
de tutmaları lazımgelen mesele bu
dur . 

Bu münasebetle muhterem misa
firimize şunu diyeceğim : Ben dü
şündüklerimi sevdiklerime olduğu 
gibi söylerim . Ayni zamanda lü
zurr.lu olmayan bir sırrı kalbimde 
taşımak iktidarında olmayan bir 
adamım. Çünkü ben bir halk ada· 

Ekmek fiyatları 

Birinci ekmek 10 ikinci 
ekmek 9,5 kuruş 

Un fiyatlarındaki te '; eddülden 
dolayı, belediye encümeni; birinci 
nevi ekmekliğin lOve ikinci nevi ek
meklik 9,5 kuruşdan satılmasına ka· 
rar vermiştir. 

Yapı kanununa 
aykırı barakalar 
Üç baraka yıktırılacak 

Belediye ve yapı yollar kanunu
na aykırı olarak ahşap baraka yap
tıran Mesud, Dursun ve Bilala aid 
üç barakanın yıktırılmasına beledi
yece karar verilmiştir. 

• Teşviki san ayı 

Herkes ruhsat tezkeresi 
almağa mecburdur 

Bazı yerlerde teşviki sanayi mua· 
fiyetinden istifade eden müessesele
rin ruhsat tezkeresi harcından istis
na edilmekte olduğu görülmüştür . 

Dün' Maliye Vekaletinden Vila· 
yete gelen bir emirde kazanç ver
gisi kanununun 79 uncu maddesin
de kazanç vergisinden müstesna tu · 
tulan ve hizmet erbabı ile kame al
maları lazımgelenlerden başka bü· 
tün mükelleflerin ruhsat tezkeresi 
almağa mecbur oldukları yazılı ol· 
duğundan teşviki sanayi kanunundan 
istifade eden müesse3e ve eşhasın 
da ruhsat tezkeresi almağa mecbur 
bulundukları bildirilmiştir. 

Dünkü ·hava 

Hararet derecesi 25 

Dün şehirde hava oldukça sıcak
tı. Hararet derecesi santigrat 25 i 
bulmuştu. Sabahtan akşama kadar 
hafif bir rüzgar devam etmiş ve 
gök yüzü kısmen bulutlu geçmiştir. 

mıyım . Ben düşündüklerimi daima 
haU ın kuzurunda söylemeliyim.Yan
lışım varsa halk beni tekzip eder . 
Fakat şimdiye kadar bu açık konuş
mada halkın beni tekzip ettiğini 
görmedim . " 

Atatürk'ün söylediklerinden son 
derece mütahassis olan B. Antones. 
ko demiştir ki : 

" - Mazhar olduğum büyük şe
reften dolayı teşekkür ederim. Tür
kiyeyi yaratan büyük şahsiyet bize 
büyük hikmet ve kiyaset dersi ver
miştir. 

Bu sözler siyasi felsefenin çok 
kıymetli bir babırı ve yüksek insan 
lık duygularının bir tezahürünü teş· 
kil edrr. 

Türk milletinin yübek Önderi
ne karşı duyduğumuz bağlılığın ma· 
na ve hikmetini anladım. Öğrendim 
ki, Atatürk milletinin mukadderatı· 

nin daimi bir bekçisi olan yaman bir 
şahsiyettir. Kendilerini şahsen tanı
dığımdan dolayı büyük bir iftihar 

duyuyorum. Memleketim hakkındaki 
kıymetli sözlerden dolayı minnetta 
rım. Kadehimi Önderin Türk milleti 
için çok kıymetli olan sıhhatine kal
dırıyorum. " 

Bu yüksek beyanat v" hasbihal
ler, bütün Balkanlı müttefiklerin yad 
ve Balkan Antantının barışçı ve in· 
sani ehemmiyetinin tekrar edilmesi
ne vesile olmuştur. 

Turfanda sebzeler 

Sebzeler bollaşmağa baş

ladı fiyatlar da gittikçe 
düşüyor 

Şehrimizde turfanda sebzeler 
her gün biraz daha bollanmakta 
ve fiyatlar orta halli halkın satın ala 
bileceği bir dereceye inmektedir . 

Halde yaptığımız tetkikat neti· 
cesinde : Baklanın kilosu Mersininki 
1 O kuruş Adananın ki kilosu 15 
kuruş . Taze bezelyenin kilosu 25 • 
30 kuruş , lspanağın destesi 4 • 5 
kuruş . Adananın yeni kıvırcık ma
rulu tanesi 5 • 6 kuruş yerli maru· 
!un tanesi 4-5 kuruş . Patatesin ki
losu 7,5 kuruş , taze soğanın kilosu 

10 kuruş . 
Karnıbaharın kilosu 15 kuruş , 

kuru soğanın kilosu 5 kuruş , elma
nın kilosu 20 25 kuruş , pırasanın 

demeti 1 O kuruş , terenin maydano
sun , kırmızı turpun , nanenin , tere 
otunun desteleri 1 rer kuruş , turun· 
cun 15 tanesi 5 , kuruş , havucun 
kilosu 5 - 6 kuruş , beyaz turpun 
kilosu 7,5 - 10 kuruş , taze bade· 
min kilosu 20 kuruş , Elazizden ge· 
len beyaz taze üzümün kilosu 40 
kuruş , portakalın irisi 5 , ufağının 
tanesi 3 kuruştan satılmakta olduğu 
da anlaşılmıştır . 

Sebze dükkanların da satılmak· 
tadır . 15 · 20 güne kadar çilek , 
salatalık hıyar domates ve eriğin 
turfandalarını yiyeceğiz . 

Gayri sıhhi helalar 

iki kahvedeki helaların 
kaldırılmasına belediye 

karar verdi 

Şehrimiz kahvecilerinden Fazı! 
ve Rızanın kahve! eri içindeki gayrı 
sıhhi helaların kaldırılmasına şehir 
encümeni tarafından karar veril· 
miştir. 

Yıldız barında 1 

i Yapılan ihtikardan dolayı 
belediye ceza verdi 

Belediyece kabul edilen tarife 
hilafına içki satan Yıldız barı müs· 
teciri Kaplan ve Mustafanın yirmi 
lira hafif para cezasiyle cezalandı
rılmasıua belediyece karar verilmiş· 
tir. 

Rasad istasyonu 

Şehrimiz Hava Rasad istasyonu, 
yeni ihdas edilen Başvekalet '.11ete 
reoloji umum müdürlüğü emrıne ve
rilmiş ve istasyon metereoloji istas

yonıı ismini almıştır. 

Mahkemelerde: 

Bir 
• 

zimmet suçlusunun 
muhakemesi 

Zimmet ve ihtilas suçundan mev· 
kuf bulunan belediye tahsildarların 
dan lbrahim Karacaıı halkındaki 
duruşmaya ağırceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Belediye dairesin
den getirtilen makbuzlar üzerinde 
tetkikat yaptırılmak üzere aza mua
vini Meliha Torosun naibliği altında 
Avukat Halil Nasi, Başkatip Osman 
ve Kazım mahkemece ehli vukuf se· 
çilmişler, bunların verecekleri rapo· 
ra intizaren duruşma 3 Nisana bıra· 
kılmıştır. 

24 Mart 1917 

53382 numera zevce 

il# aliforniyada Okland şd~ 
~ rinde garip bir talak 'ı 

vası görülmüştilr . Rost 
isminde birisi , Nevyorktan Oklaııd 
şehri hakimliğine bir istida gönder 

Ok• miş ve bundan beş sene evvel 
land da iken evlenmiş olduğum ıef° 
cemden aynim-ek istiyordum . fa~ 
zevcemin ismini unuttum . Nık 
defterlerinde zevcemin isminin hi:ıa;. 
sındaki numara 53382 dir , Bu de ıp 
terden kaydının çıkarılarak tala.kı' 
mız hakkında hüküm verilmesi isle' il 
rim " demiştir . Mahkeme bu ar~r 
tırmayı yapmış ve Polen Futeıı 1". 5 
mindeki kadın aleyhinde talak k•'' : 
rını vermiştir . •• 

Singapor c~milerinde ııııl' · i . . 
ezzın yerıne 

Singaporda müslüman halk çok: 
tur . Ve bunun içinde bir çok ca~ aş 
vardır . Bunların da dördü m~rke; ır 
mevkilerde büyüktür . Bu camıler rf 
müezıinler yerine kuvvetli birer g ~o 
mıfo ı yerleştirilmiş ve bu makin:: >z 

it rle muayyen beş vakıtta eun ok h 
yacaktır. d 

a ··y 
Gramafonlar aynı zamanda r,; ılc 

yolu olduk!arından ezan sesi bir ç 
kilometre uzaklardan duyulınak11 tk 
imiş .. 

Garip mumya iş 
N k .. . . M malı evyor muzesının ısıra ·ık 

sus kısmında 1920 senesindeııb~ 
bir mumya bulunmaktadır. Bu ııı 

yanın adı da " Va " dır 1 • .. iı"'" 
Amerika Mısır eserlerı nıute l':lt 

sısları , bu mumyayı rontken ile ıedl 
kik etmek ist. ·mişler fakat munıY' fiil 
bir çok yabancı cinsler olduğu d 
anlamışlardır . ..tll 

Mumyanın sargıları açıldığı fes 
k ıt pek çok altın ve gümüş eŞ 
meydana çıkmıştır . 

Mumyanın böyle bir define ~~llı 
kil ettiğini bilen yoktu . Şimdi dı 
mumyalar da ıontkenden geçiril 
tedir. 

ırl 

Kadastroda 

T es bit işleri eyi nelİ"' 
celer vermektedir D 

Şehrimiz Kadastro teşkilatı 11 

rafından vaziyet edilen malıallel f_ 
işler ilerlemekte, bilhassa Cemal ·1 

" ti'' 
şa mahallesinde hemen ekserısı . .,IJ 
halinde olan yerlerintayini işJerı1ıı' 
müşkilat çekilmekte isede kad8j, 
usullerinin ve kanunun göster ...1 

k 1 ı d~jP" 1 
o aylıklar sayesinde ve KB rtl 

memurlaı mm tecrübeleriyle nıu• ,~ 
leleri ikmal etmek mümkün olıll 
tadır. . ;_ 

Halkın menfaatı ve yarınk1 jJ 
nazaa ve ihtilafların kökünden 11r J 
İçin mal sahiplerinin kada~tıO e~ 
bitlerinde büyük alaka gösterıll 
lazımdır. -1 

Kadastro işleri, paraya I~ 
görmeden halkın işini kol•Y;J 
müsaadeler gösterildiğinden, ( 
sahiplerinin daha çok alaka göS 
meleri icabetmektedir. 

Maarifte: 

Bir tayin . ,ıl 
Düzce orl a okul sekreterı 

ran, şehrimiz Öğretmen oku~~~ 
bayaa memurluğuna tayin e 

1 

tir. 

Ruhsat harçları 

Sanayii teşvik kanunu ııı 
tinden faydalanan müeS5~5 
ruhsat harcı vermeleri karar 
mıştır. 
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lürlc IÖzb Sahife : g 

.. 1 

Yazan: 
N"ıhat TANGUNER Bağdatta 

On yıl sonra Cafer Paşanın 
gece tam bu saatta seni ellerimle! kardeşi öldürüldü 

~ da, korkunç bir alaca ışık 1 
~ içinde idi, dışarıdak! ~~· 

boğacağım. Diyerek ormana fırlamış 1 . 

rın solgun aydınlığı ıkısı· 1 
de Yüzüne ürpertiler veriyordu. 

. ·ı · · d kaybolmuştu. Bağdat : 23 ( Hususı ) - Irak. 
ve tıpı er ıçın e · · 1 "h ·ı· ı· d "I 

8 b-t ecesiydi. Sa- ta teşrınıevve ı tı a ı esnasın a o • 

U~kta öten baykuşların boğuk 
O gece 1 şu 0 g d"" ··ı ·ıı· "d"f C f . d T on yıl hu uru en mı ı mu u aa nazırı a er 

a~ 12 Y1 çalıyo~ u.' . amkulaklarında paşanın kardeşi Ali dün Bağdatta 
f len d · l' ki 1 • ' enn ıklerde esrarlı a s er 

•pıyordu. 
cümleler, Ra mının evinde tabanca ile öldlirülmüş ola 

l Ocakta, son yalazaların koru da 
01rrıustu 

çınladı. rak bulunmuştur. 
Yıllar geçdikçe, günler ya~laş-. 

dıkça ıstırabı büyüyor, soğuk hır hıs R ~ .. 
ahmı elile duvardaki saatı 

tererek kısık bir sesle mırıldan-

iY, . Rana bak .. işte vaktı .. Nere· 
ıse gözük k ece .. 
Odada, büyük duvar saatının 
kasının çıkaı dığı tiktaklardan 
ka bir ses yoktu. Saat 12 yi 

tırnağa başladı. 
Rahrni arkadaşının ellerine sarı

gr' or .. Can evlerinden fırlamış iri 
~ zlerin· d 

• 1 saattan ayırmıyor u. 
ılı ~enç doktor da artık Rahminin 

,d- rnıne iştirak edecek kadar bir 
fi ecan duyuyordu. Bir hissikablel

ç tJ,.: onun da içinde gitgide büyü· 
•KC ~aşlamıştı. 
b~ort gündenberi, Uludağın kuy· 

ır Yamacında kurulan bu ıssız 
kte ·d· b"' 

• 1 1• Rahmi onu, o kadar u-
bır ısrarla davet etmişti ki, ha-
~ kıramayarak gelmişti. 
ahnıinin onu çağırışı, basit bir 

et ~~~'.idi. Genç adam, bulun· 
buyuk girdaptan kurtulmak 

onun ya d . . . D r ımını ıstemıştı. 
d" oktor Rona arkadaşının bu 

1 Yalvarışı karşısında Jakayd 

1~~1• hem dostluğa ve hem de 

Rğıne yakıştıramadı. ah · · ç nu, on sene evvel evlenmıŞ· 
<>k &üze) bir karısı vardı. işte 
0~.Yıl evvel bugece ayni köşkte 
rnı ıle karısı arasında bir fırtına 
rnuştu 
o() . 'b' 
1 .6 ece de, yine bu gece gı ı 
1.tıpi)" 
h 1• dorkulu idi. 
ıvıuaıı . b"" .. k . a Slyah bir mantoya uru-
. Yınc bu odada onun yanına 

r ıkş Ve büyük bir kinle gözlerini a . 

- l' ki' lain anı on sene sonra erke ı -
en güze) bir devresinde bu 

b .. t•· benligw ini donduruyordu. 
u un . el . 

Nihayet 18 Şubat gecesı g mış 

t 12 Yi de çalmıştı. Fakat ne ve saa . . 
Mualla ve nede onun ıntıkamcı ha 

yaleti meydanda ~o~~: 
Doktor gözlerını sonen ocaktan 

tekrar saate çevirdi ve ellirini, don-

g'ıbi duran Rahminin omuzla· 
muş 

rına götürerek: 
_ Bak. dedi. saat yanm .. Hanı? 

korkunç he1yaltin gdmediyal.. Haydi 
çocuk olma .. ben de uykusuzum. 

iki arkadaş hiç konuşmadan oda 
}arına çekildiler. 

"** 
Daha şafak sökmemişti. Dokto· 

run oda kapısı hızlı hızlı vuruldu. 
Rona rop döşambennı sırtına 

geçirerek kapuyu açınca köşkün ih· 
tiyar uşnğiyle burun buruna geldi: 

- Ne var? 
Uşak tıkanarak mırıldandı: 

- Bahçevan, bey efendiyi bah · 
çe duvarının kenarında karlar içinde 
donmuş bir halde bulmuş. 

Doktur, uşak ve bahçevan köş- 1 
kün arka bahçe duvarına yaklaştık· I 
Jarı zaman Rahminin karlar üzerinde 
uzanmış cesedini gördüler. 

Doktor, ölünün yumuk. sağ avu
cunda parıldayan bir şeyi iyice gör· 
mek için bedbaht arkadaşının katı· 
laşmış mor parmaklarını açınca 

Bunun bir ceb saati olduğunu 

anladı. 
Uşak bu saati görünce bir şey 

hatırlamış gibi doktora eğildi ve: 

- Doktor. Dedi. Ben efendimin 
büyük korkusunu bildiğim için dün 
gece oturduğunuz salonda ki duvar 
saatini iki saat ileri almıştım. Yattı
ğınız zamau saat ondu!.. 

~----------------
.ı apll teşki13tında 1 Tekaüt ve yetim 
i' B~ 1 aylıkları 
ri1 ; ~ernizde kimler 
~ Dü~ aiid edildiler? Hazirandan itibaren 
~ ız t Yapılmakta olduğunu yaz- kesirlerile ödenecek 
~ ında~u Ve kadastro ~:mu~la~ı '1 olanla tasfiyelerden vılayetımıze Tekaöt ve yetim aylıklaıile va-

n l\ordan vekalet emrinde bu· tani hizmete mukabil ve~ilen aylık-
Bo,, Zan eski tapu memuru Ce· )ardan hasıl olan yarını lıradan aşa-
. "-<ltıtı e k' S 1 A w k • 1 hakkındahi 1452 numa 
ırı O s ı tapu memuru e a· gı esır er .. .. 
t snı. n k k"t'b' ralı Tekau··t kanununun 14 .... uncu ın 29 ve e!: ·i tapu ·a ı 1 h k ı 
nunu 97 sayılı tapu teşkilatı ma<ldesilc kabul olunad u un~ er 

n d 6 2 . 937 tarihinde neşredılen 
nıu "b· muvakkat birinci ma · 3 ·· d 

cı ın k ?107 numaralı kanunun uncu ma İyfe ce tekaürle sevkedilme -"> 1 
rne desile kaldırılmıştı._ • 

ti tebli rrıuriyetle aliik~lan ke- B kanunun neşrinden evvel ka· 1 
ğ olunmuştur. u b 937 ·· ·· 

l 936 ila şu at uçun-
nunuevve . b' J"k 

ayv~ kayıtları 
Maliye v---;... 
kayıt ekaleti, 19: 7 yılı hay-
Valilik~anıanı yaklaşmış olduğun-
rtlu l ere telgrafla bir tebliğde e k Ş Ur. 
a anlık bu t bl""· d "Ik' Urla e ıgın e mu ıye 

• rının kc d·ı . ti eh . n ı erme mevdu va-
Öy e~mıyetle takip etmelerini 
ile ~u I ta~ ve ihtiyar meclisleri 
k e edıye teşkilatı olan yer· 
ayıt işi . . . b c erı ıçın ayrılacak e-

rncrnurl ehe . arının işlerine son de· 
le Olrnıyet verme1erini bildir· 

vke aksi halde bu gibiler hak· 
anım"" t . b 

etf\l ._. 1 
• aki at yapılacağını 

el\(edır. 

.. .. !ıklar sen lik kesırle ır ı te 
~~,n~~: ve mart 936 ila mayıs 9~7 

_ - 1 k aaşların kesır-
dördüncu uç a~ 1 m · d dahil 
leri de verilen ışbu kesır e 7 -r 
bulunmuş olduğundan mart 93 . ı a 

. 937 üç aylık maaşların şım· 
mayıs . 

1 
• 

d" kador olduğu gibi kesır en ten-
~lyeolunarnk verilmesi haziran 937 

zı ·ı k .. 
tarihinden itibaren ven eca u~.er 

1 ki da mezkur kanunun 3 un· 
a~ ı adrıdn . tevfikan kesirlerile 
en ma esıne . 
birlikte ödenmesi tamimen teblığ 
edilmiştir. 

Bir tayin 

Ceyhan eski Tapu memuru F ev· 
zi, Saimbe}li Tapu memurluğuna ta· 
yin edilmiştir. 

Belçika kralı ile Edeni!! 
gizli mülakatı 

Londra : 23 ( Radyo) - Bel· 
çika kralı dün Londraya gelmiştir. 
Bir Londra haberine nazaran kral 
ile Eden arasında diin akşam geç 
vakıt gizli bir mülakat vuku bulmuş· 
tur. 

Avusturya kabinesi 

Londra: 23 (Radyo) - Avus. 
turya kabinesinin tadilatından bah· 
seden Mering Post gazetesi; nasyo. 
nalistlerin bundan böyle çok şid. 
detli hareket ederek hergün yeni 
bir hudise çıkaracaklarını yazmakta· 
dırlar. 

Avusturya reisi cümhuru 
Budapeşteye gidecek 

Budapeşte: 23 (Radyo )-Avus· 
turya reisi cüınhuıu bu ilkbaharda 
Budapeşteye gelecektir • Cumhur 
reişinin ziyaret tarihi henüz tesbit 
edilmiş değildir . 

Sandler Paristen döndü 

Lahey : 23 (Radyo) - Sandler 
bugün Paristen avdet etmiştir. 

lsveç - Alman tediye 
mukavelesi 

Berlin : 23 (Radyo) - Yeni bir 
lsveç - Alman tediye mukavelesi 
müzakerelerine bugün Berlinde baş· 
)anmıştır. 

Şuşing Viyanaya geldi 

Viyana : 23 (Radyo )!- Bay 
Şuşing Viyanaya gelmiştir. 

Ceyhan Halkevi 
faaliyetleri 

Gençler Kozan oğlu 
piyesini muvaffakiyetle 

oynadılar 

Ceyhan : 23 (Husususi muhabi· 
rimizden) - Ceyhan gençlerinin yıl 
lardır özlediği ve 21 şubat 937 gü. 
nün<le törenle açılan halkevimizin 
gösterit komitesi, halkevinin açıl

ması münasebetiyle bir temsil ver. 
meği kararlaştırmış olduğundan bu 
t-.!msili kısa bir zamanda ve takdire 
değer bir surette sahneye koymuş· 
tur. 

20 - 2 l gecesi yeni kazinoda 
800 den fazla davetli önü:ıde mcm·I 
leketimizin bilhassa çukurovcrnın 
başlı başına bir tarihi olan "Kozan 
oğlu,, adındaki piyesi oynamıştır. 

Gösterit kolunun böyle kısa bir 
günde bu büyük eseri muvaffakiyctle 
sahneye koyması cidden takdire şa. 
yandır. 

Bu, eserin diğer kazalarımızda 
da halka gösterilmesi için komite 
lazımgelen tertibatı almış ve kaza
larda halka oynadıktan sonra vilayet 
merkezinde de temsil etmeği düşün 

Almanya Türkiyeye 
ihracatı menetmiş 

değildir 

Ankara: 23 ( A. A.) - Al· 
manyadan Türkiyeye ihracat yapıl. 
masının Alman hükumetirıce müsa
ade edilmediği hakkındaki haberin 
doğru olmadığı Alman biiyük elçi· 
liğinden bildirilmiştir. 

Kubilay günü 

Anaara : 23 ( AA. ) - Dün 
Menemende inkilap şehidi Kubilay 
ve arkadaşlarının hatıralan binlerce 
halkın huzuriyle taziz edilmiştir . 

Mussolini Romaya 
muvasalat etti 

Roma: 23 (Radyo) - Mu~soli
ni bu gün öğleden sonra Romaya 
muvasalat etmiştir. 

Amerikada 
Otomobil sanayıının 

durmasından korkuluyor 
Nevyork: 23 (Radyo) - 6000 

amelenin grevi devam etmektedir. 
Grev yapanların yekunu 95,000 ol
muştur. 

Bütün otomobil fabrikalarının 
direktörleri ve hükumet otomobil 
sanayiinin durmasından korkmııkta· 
dırlar. 

Belçika kralının Londra 
seyahati 

Asri sinemada 
24 Mart çarşamba akşamından itibaren 

Bu senenin en zengin ve en muhteşem bir filmini sunmakla kıvanç duyar 

( Hanry Garat ) 
( Haşmetli Vals ) 

Büyük Fransız opereti , Zengin dekor , göz kamaştırıcı sahneler , neş'cli 
mevzu gençlik, güzellik, muzik, aşk ve neş'e filmi 

ilaveten: Dünya havadisi 
Bugiin gündüz umuma tenzilatlı matine iki film birden 

Aşk Serabı - En büyük tehlike 
PEK YAKINDA: 

Lilian Hervey 
Sinema semasının biricik yıldızı 

(Sarışın Kukla) filminde 
7910 

__________________________________ ..,. ____________ ..._. __ _ 

Tan sineması 
Bu akşam 

Heyecanlı mLithiş bir mevzu bir Maymunun aşkı için yaptığı feci cinayet
leri bütün tcferruatile canlandıran bir film Afrikanın bakir ormanlanndan 
Avrupaya getirilen Lıir canavarın harikulade maceraları işte bütün bunları 

(Canavarın intikamı) 
isimli fevkalade filmde göreceksiniz baştan aşağı tam , esrar, korku filmi 

İlaveten :· En son dünya haberleri 

PEK YAKINDA : 
Yüzlerce fiküran ve milyonlarca lira sarfı le vücuda getirilen film başta 1 

FREDF.RIC MARCH olmak üzere dokuz büyük Artist tarafından 
· yaratılan 

Londra : 23 ( Radyo ) - Bel
çika kralı dün öğleden sonra Lond. 
raya muvasalat etmiştir. Dün gece 
şerefine büyük bir ziyafet verilmiş. 1 
tir. Bugece de Belçika büyük elçili· 
ğinde bir ziyafet verilecektir. 

Kalp mücadelesi 
( Antony Adverse ) 

şaheserini göreceksiniz 
7909 

Japon kumandanları 
siyasetle iştiğal 

edemiyecekler 

Tokyo: 23 (Radyo) - Harbiye 
nazırı, orduya bir tamim yaparak 
hiç bir kumandanın siyasetle işti· 
ğal etmemesini ve hiç bir kumanda· 
nm kitap neşrederek makale yazma· 
masını emretmiştir. 

Zabıtada: 

Hakaret etmiş 

Zekeriya oğlu manav Suphi adın· 
da birisini İsmail oğlu Hasan adında 
birine sözle hakaret ettiği zabıtaya 
iddia ve şikayet olunduğundan hak . 
kında kanuni muamele yapılmıştır. 

Karısını dövmüş 
Halil oğlu dellal Mustafa adında 

birisi ayrı yaşadığı karısı Hayriyeyi 
döverek maşa ile de ağır surette 
gözünden yaraladığın<lan hakkında 
kununi muamele yapılmıştır. 

Aşırmak İsterlerken .. 

1 

Mehmet kızı Fatma ve Hüseyin 1 
kızı Ayşe adında iki kadın gilodo 1 
1abrikası müdürü bay Hermanın dün 
evine girer:k e~ya dolabını karıştı· 1 

rırlarken curmu meşhut halinde ya. 
ka lanmışlardır. 

mektedir. 
Ceyhan, Halkevi gösterit kolu· 

nun, daha henüz yeni dağmuş 0 ). 

masına göre büyük eserlerdeki gös. 
terdiği nıuvaffakiyet, bu kolun bun· 
dan sonrada yapacağı işlerde daha 
~iy~da ~uvaffakiyet kazanacağını 
umıt ethrmektt dir. 

kamutay gurubunda 
23 Nisan 

- Birinci sahifeden ar tan -
Size çocuğu dü-

raata mardin mebusu Ali Rıza, ik- h f 
tisada konya mebusu Ali Rıza, sih· şündürecek a tanın 
hiyeye doktor Hulusi, söylenmekte başlangıcıdır. 
diğer vekaletler için henüz kimse ~---
söylenmiyor. Baş vekilimiz nisan 
haftasına Yoguslavyaya baş vekilin 
~nkara ziyaretini iade için Belgrada r- Sümer terzihanesi-, 
gıdeceklcrdir. Önümüzdeki haf talar 
içinde 1937 yılı bütçesi meclise ge. 
Iecektir. 

K. O 

Ankara : 23 (A.A) - C. H. P. 
Kamutay gurubunun bugünkü top
lantısında Başbakan ismet lnönü 
Ankarayı ziyaret eden Romanya ha
riciye nazırı ile görlişmelerinden bal
kan antantının günden güne daha 
kuvvetli bir vaziyetle olduğunun ve 
umumi siyasette tanı bir görüş bir 
liği bulunduğunun müşahade edildi· 

ğini anlatmış parti gurubu Romanya 
lehinde geniş muhabbet tezahuratı 
yapmıştır. ismet lnönü Yugoslavya 
başvekilinın geçen St'neki ziyaretini 
iade etmek üzre yakında llelgrada 
gidt"ceğini ve bu vesileden istifade \ 
ederek umumi siyaset vaziyetini 
dostlarımızla gözden geçirmek fır· 
satını bulacaklarını söylemiştir. Nuri 
Conkerden münhal kamuta . . . . y reıs 
vekıllığıne Seyhan saylavı Hilmi 
Uranın namzetliği ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Bugece nöbetçieczane 
Yenicami civarında 

Seyhan eczanedir 

Ucuz ve taksitle 

Mevsimin en şık kumaşlannı bu· 
lunduran ve 

Mahir bir makasla 
Biçip diken Adananın yegane ter· 

zihanesidir 

Sümer Terzihanesi : ucuz ve 

taksitle ellıise diker • Müşteri· 
leni hct cepheden memnun t k 

"b" . e n1e 
prens ı mı gözetir 

Devlet Demiryolları 
memur ve müstahdem
lerinin elbiseleri de mo· 
deline göre taksitle di
kilir . 

- Kömür pazarı sokağı -

10-10 7846 

3 Nisan 1937 
Halkevi salonundaki Kızılay 

Ko-;tiimlü balosuna ha1.1rlık çok 
ehemmiyetlidir . 

1913 



Sahife : 4 Türksözli 
±Et 

Adana Borsası Muameleleri Seyhan Valiliğinden: 

Köprü inşaatı 
PAMUK ve KOZA 

--~------=-- Kil o Fi}atı 1 12 - 4 - 937 tarihli pazartesi 
günü saat 15 de Nafia Vekaletinde 
şosa ve köprüler eksiltme komis· CiNSi En çok 

K. S. 

Satılan Miktar 

Kilo yonunca (104 905) lita (57) kuruş 
Kapım alı pamuk 
Piyasa parlağı ,, ı· keşif bedeli Seyhan Vilayetinde ve 
Piyasa temizi ,, Ceyhan kazası önündeki Ceyhan 
iane ı köprüsü ayakları inşaatının kapalı 
iane 2 1 zarf usulile eksiltmesi yapıl~caktır • ·-=---------·---------1---------- 1 
Ekspres Eksiltme şartnamesi ve buna 

-=K=le=v=la~nt~--------:~:-:~:-"".::-:'.---------- I müteferri diger evrak ( 525) kuruş 

Beyaz 1 Siyah 

Ekspres 
iane 
Yerli "Y ernlik,, 

,, "Tohumluk,, 

:; U BU B A T 

,, 

Bu~day Kıbrıs 
,, Yerli -5~50-- - s,is· 

·-~~---..,.-,-----~~- ------·----------
Men tane 

Arpa 
Fasulya 

·-v~ul~af~------•-------~--~-•-~-~-----

- ----- - -
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 
Mercimek 
1----=----·---ı----

Susam 

UN 
Dört yıldız Salih 1 800 

... _·-ü--ç-~,,--.. -------ı 776705 _ _ _ 
:O ~ Dört yıldız Doğruluk 
~ -:; üç " " 1_7_25 __ _ 

o ~ı Simit ,, 1 
] E'; -Dört yıldız Cumhuriyet ~00 

~ u-l üç ,, ,, ==.1=.so===== 
Simit ,, 1 

~--_,..~-------~--~~~-· 
Llverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 

23 I 3 / 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pene 

Hazır 1-7-~ 
Liret 196 

Mart vadeli 7 70 Rayişmark 1 
Frank ( Fransız·) 17 22 

7 67. Mayıs vadeli Sterlin ( İngiliz ) 618- 00 
Hint hazır 6- 35 Dolar ( Amerika ) l 79 - -20 
Nevyork 14 90 Frank ( isviçre ) 

' ' kelvinator 

mukabilinde şose ve köprüler reis-

liğinden verilecektir. 
Muvakkat teminat (6496) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için is· 

teklilerin müteahhitlik vesikasını ib
raz ve bir gözü en az ( 50 ) metre 
açıklığında betonarme bir köprü ve
ya bir taahhütte yaptığı köprülerin 
bedeli en az (200 000) liraya ba\iğ 
olup bu taahhüdünü iyi bir surette 
yaptıklarını isbat etmeleri şarttır. 

Teklif mektuplarının 12-4-937 
pazartesi günü saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine verilmesi lazım-
dır .7911 24-28-1-5 

Seyhan Vilayetinden: 
Vilayet mıntıkası dahilindeki te

lefon tesisatı için (7 5)yetmiş beş lira 
ücretli bir fen memuru alınacaktır. 

5anatlar mektebi teknik kısmın
dan veya posta , telgraf kursundan 
mezun olmak ve yahut muhabere 
alaylarında telefonculuk ederek hiz
met ve ehliyetleri alayca musaddak 
bulunmak şartile isteklilerin ehliyet 
vesikalarile birlikte Vilayete müra
caat etmeleri ilan olunur. 7899 

21- 24 

Ahmet Mürşid Görgün 
fabrikası müdürlüğünden ! 

Fabrikamın müşteriler hesabına l 
yaptırmış olduğ~ . pam~k. sigortası ı 
22-3-937 tarıhınden ıtıbaren sona ; 
ermiş olduğundan sayın müşterile· 
rimin pamuklarını sigorta yaptırma
larını ve aksi takdirde meydana ge
lecek hasardan dolayı fabrika me
suliyet kabul etmiyeceğini ilan ey 

lerim.7902 2-3 

Cenubun en 
mütekimil 

büyük en 
•• • 

muessesesı .. 

24 Mart 1~~_!-

•• •• •• 
T. UR K S O Z U 
•• u 
r 
k 
s 
•• 

1 
1 Gazete Türksözü matbaası "Türksöziinden,,başka 

her boyda gazete, mecmua, tabeder • 

1 I Kitap j Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı
--------1 nız. temiz bir tab nefis bir cild içinde ese-
ri"iz daha kıymetlenecektir . 

i
l ilan JI Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
-------· en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türk sözüne veriniz . 

1 Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 
_______ J kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır. o 1 T ah ı, Resmi evrak, cedveller, defterler ' çekler ' 

~-----------
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

z tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za-
rif hurufatla Türksöziinde yapılır. 

•• u l 
Renkli tab l Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 
~------' ancak Türksözüniin Otomatik makinala .. 
nnda yaptırabilirsiniz . 

piyasasının tereffüüne TÜRKSÖZÜ : Kağat 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten ... 
zilat yapmaktadır . ~ 

----================~~=====~ 

Satılık arsa Seyhan defterdarlığından : 

'' Elektrikli buz dolapları 
Yeni İstasyon - Asfalt Cadde 

üzerinde ve Bay Kemal lıkulun yeni 
evinin takriben 120 metre şimalinde 
bulunan "460., metre murabbaında 
(797 arşın murabbaı ) bir arsa satı
lıktır. İstekli olanların Selanik Ban· 
kasında A. Murat Ülgensir'e müra· 

caat etmeleri ilan olunur. 7914 

Kadirlinin Tüccar mevkiinde 186617 metre murabbaı tarla 

Keıvı• nator sağlığın m~yardır. Sizi bir ç~k hastahklara karşı 
korur . Daıma taze gıda verır . Adananın yakıcı 

sıcaklarını unutturur, evinize sıhhat ve neş'e verir. 

" Kelvı· nator Buz dola plan yiyecek ve içeceğinizi mu
" hafaza etmekle mide ve barsak hastalık-

larma mani olur, ateşli hastalıklarda en büyük yardımcınızdır. 

K ı • t Buz dolapları lüks değil ekmek kadar kati bir 
e Villa OY ihtiyaçtır. Her gün evinize aldığınız buz parasile 

bu güzel makineye sahip olabiliPiniz . 

Dondurma mal<ineleri , Vitrinler ve 
Kasap dolapları . 

yerı Peşin ve veresiye satış 

Sahibinin Sesi "Yeni Mağaza,, 
• 

1 

Sayın müşterilerimizin 
nazarı dikkatlerine : 

Fabrikamız ambarlarının darhğı 
yüzünden pamuk balyalarının bir kıs
mı açıkta muh&faza edilmektedir . 
Yağmur yağdığı takdirde pamuk 
balyalarının avarya olmak ihtimal
leri mevcuttur. Bu yüzden Şirketi
miz mesuliyet kabul etmiyeceğin · 
den, sayın müşterilerimiz mallarını 
şimdiden kaldırmalarını rica veya 
prese ettirmelerini tavsiye ederiz. 

7905 Pamuk İş Limited 
2-7 Çırçır Fabrikası 

BELEDİYE 

24-2E-28 

-----------------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

İLANLARI l ı Ş. Rıza lşcen 
--------------------------------------------------

5-5 

Belediye karşısında 
7845 1 - Cemal paşa mahallesinde ve Vali konağı caddesi üzerinde Bele

diyeye ait bir ada numaralı arsa 6 parçaya aynlarak açık artırma ile sat-

lığa çıkarılmıştır. 

Adana Ziraat mektebi Osmaniye Müftülüğünden 
2- ihalesi 25 - 3-937 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de 

Belediye encümeninde yapılacaktır . 

müdürlüğünden : 

Zirai kombinalarda çalıştınlmak 
üzere makinist alınacaktır. 

1- isteklilerin 25 mart 937 per
şembe günü öğleye kadar Ziraat 
mektebi müdürlüğüne müracaatları. 

2- Makineler üzerinde imtihan 

yapılacağından taliplerin 25 mart 
937 perşembe günü saat ( 14) de 
Ziraat mektebinde bulunmaları. 

3- imtihana Ziraat makinist mek. 
tehi ve Sanat okulu mezunlarile 
çiftliklerde ve Zirai müesseselerde 
çalışmış olanlar alınacaktır . 

4- imtihanda kazananlar derece· 
lerine göre aynca ve bir müddet 

mektep!e aÇJlacak makinist kursuna 

Cebelibereket Hıfız muallimliğine 
30 lira maaşla 15 Nisan 937 tari-

hinde vazifeye mübaşeret etmek 

üzere sadası güzel tecvide aşina hiz· 
meti askeriyesini ifa etmiş olanlar· 

dan talip ohnların bu tarihten iti. 
haren evrakı müsbitelerile beraber 

3- fsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için beher par~aya taksim 
edilmiş olan bedelin % 7,5 nisbetinde pey akçası makbuzile encümene 

müracaat olunacaktır. 
4- Şartnamesi Belediye yazı işleri kaleminde her gün görülebilir. 

7864 . 11-16-20-24 

Osmaniye F etvahanesine gelmeleri ı ismet 1 nönü Sanat Enstitüsü ve Kız Sanat mektebine yeniden yapıl-
ilan oJunur.7896 20- 24-28 ması lüzum görülen inşaat ve tesisat için istimlakine Vilayet İdare Heye-

"!!!!""!!!-~~~..,,..-..,,.sc.,...,,,, ......... _ ........ ____ ....,_-.ı ...... -,. tince karar verilen ve haritasında A. işaretile gösterilen iki hissedir ki bir 

devam edeceklerdir. 1 
hisse Niyazi karısı Tevhide ve bir hissesi de Niyazi oğlu Abdullah Reca 

1 iye ve B. işaretile gösterilen 32/96 hissesi Ahmet oğlu Sadık Eliyeşil , 
5- Kombinalara tayin olunacak- ~ 32196 AhmPt Tevfik oğlu Kadri 4/96 Fazlı kızı Sıdıka , 7 /96 Suphi kızı 

lara imtihan derecelerine göre (40) ~ Saime 14/96 Suphi oğlu Abidine ait 5777 metre murabbaı arsanın beher 
liradan (80) liraya kadar aylık üc- ! metre murabbama k1rk kuruş kıymet takdir edilmiş olduğu menafii umu-

ret verileceği ilan olunur. [ miye istimlak kararnamesinin sekizinci maddesine tevfikan ilan olunur · 

7903 2-4 7912 

115012 
" " 

,, 
" " " 

Mecidiye 55158 
" 

,, 
" " " 36772 

" " " " " " 
tl' 

Yukarıda mevki ve miktarları yazılı tarlaların beher 919 metre ıfl • 

rabbaına buğday vesaire ekilirse yirmi beş kuruş çeltik ekilirse altınıŞ ~~. 
ruş olarak tahmin edilen bedelleri üzerinden icarı açık artırmağa çıkarı k· 
mıştır. ihalesi 25/3/937 günü saat on beşte mahallinde yapılacaktır. t:.tedt 
lilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçasile Kadirli Malmüdürlüğl111 

toplanan komisyona müracaat etmeleri· 7880 18-20-23-24 __________________________________ ,/ 

ıca -

)TdRKiYE iŞ BANK>~I 
179./ 

,_.... ........ ,,,,...,.."=""~!!!!!!!!!!'=--

" Umumi~N~ 
tl M. Bakşı a 

Adana Türksözü matbaas' 
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