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Suriye Bankası işbankasının San 
cakta şube açmasını çekemiyor 

Türk tüccarları greve teşvik edildi 
Fakat Suriye Bankası cevabını aldı 

Vatani kabinesi itidale doğru 
.r~"""'""~----~,rw"~.,,,._,-..,., 

~ 
Cenevre: 13 [ Radyo ] -

Sancak lşlerlnl mUzakere 
eden eksperler komitesi 

~ 
~onuşmaıara son vermiştir, 
alnız ihtilaflı 'Uç noknlaın 

istişaresine ba'.ı,ıanacaktır. 
....._.... ...... -- _ ........ ~ 

Antakya: 13 [Türksözü muhabi· 
ti bildiriyor] - Burada Türki. 
ye lşbankası müfettişinin tedkikat 
yapmakta olduğunu ve yakında San 

cakta mezkur banka tarafından muh
telif şubeler açılacağını bildirmiştim. 
fşbankası müfettişi tedkikatına de. 

vam etmektedir. 
Bu vaziyeti çekemiyen Suriye 

bankası derhal harekete geçerek An. 
takya şubesi müdürüne lazımgelen 
direktifi vermiş olacak ki, Suriye 
bankasının bura şubesi miidürü dün 
hemen bütiin ileri gelen tüccarları 
çağırarak Türkiye lşbankasmın te 
şebbüsünden bahsetmiş ve küçük 

sahanın iki bankayı asla besliyemi
keceğini ileri sürerek buna derhal 
manı olmalarını rica etmiş ve hatta 
bu iş mukabilinde kımdilerine azami 
yardımlar teklifinde bulunmuştur. 
Banka müderünün bu teklifini tüc. 
carlarşiddetle redetmişler ve: 

- Ticaret yasak değildir. Ve 
iicarette rakiblerle ancak mali çar
pışmalar yapılır. Türkiye lşbankası. 
nın bir şube açmasına zorbalıkla 

değil mali şartlar altında rakip ol· 
malıdır. Cevabını vermişler ve şunu 
da ilave etmişlerdir: 

- Biz duygularımızı menfaatle· 
rimize feda edemeyiz .. Hem mali 
menfaatiıni~de orada daha çok ola. 
caktır. 

YenlgUn mıuııhaza mı ediliyor 

Burada çıkmakta otan Yenigü 
nün yalnız bir sahifesinin şimdiye 
kadar yeni Türk harflerile çıkmakta 
olduğu Ve diger sahifelerinin de 
Arapça harflerle fakat Türk dili 
ile olduğu malumdur. 

Yenigün gazetesi son günlerden 
tamamen Türk harflerile çıkmağa 
başladığından hükumet gazeteyi 
muahaza ederek bu değişiklik hak· 
kında beyanname verilmediğini bil· 
dirmiştir. 

Atatürkle 
Bay Hitler 

Arasında teati edilen 
taziye telgrafları 

Ankara: 13 [Radyo] - Hinden · 
burg balonunnun felakete uğraması 
münasebetiyle Reisicumhrnmuz Ata· ı 

türkle Alman Peisicumhuru ve Baş, 
vekili Hitler arasıda teessür ve te· 
şekekkür telgrafları teati edilmiştir. 
Facia kurbanlarının cesedlerl 

Almanyaya nakledlllyor 
Nevyork: 13 [Radyo] - Hin

denburg faciasında kurban giden 35 
kiıinin cenazelari bugün Almanyaya 
nakledilmek üzere N~vyorktan va. 
pura bindirilmiştir. 

Maliye Vekili 
Ankaraya geldi 

Bay Fuad Ajralı 

Ankara: 13 [Radyo] - Bir müd· 
dettir lstanbulda bulunan Maliye 
Vekilimiz Fuad Ağralı şehrimize gel· 
miş bulunmaktadır. 

• 

Yeni Ankaradan bir ;gtırUnUş : Bankalar caddesi. I 

Kendine mahsus bir ruh taşıyan 

ANKARA 
Asırlık bir medeniyet burada bir sihirbaz değneğinin darbesi 

ile birdenbire ortaya çıkıvermlş11r ·····----
( Turin ] de çıkan ( Stanıpa ) 

gazetesinin [ Tiirkıyeye ] 'gelen husu
si mııh11.biri bJL defa gazeıesıııde An· 
kara hr. kkında yerıi bır ynzr neşrtf· 

mİ§tır. Dıkktıt• defter 11okıalarını na/el 
edıyoruz : 

Yeni Tüı kiye Ankarada doğmuş 
tur. Fakat ilk zamanlarda Ankara
da hayat gayet müşkil idi. Burada 
bir devlet merkezinin tesisinde gö· 
rülecek müşkilat ı gözönüne getiren 
ecnebiler yeri Tür ki , e zimamdarla
rının sulhtan sonra lstanbulu bıra 
karak Ankaranın ağaçsız v~ tozlu 
muhitini tercih etmelerine imkan ta. 
savvur edemiyorlardı. 

Tarihi şehirlerin kendilerine mah 
sus siyasi bir cazibeleri vardır. !tal. 
yanlar nisbeten az bfr mazisi olan 
Turin vı: Floransa Romadan bahs 
edilince ;bu şehirlerin vaziyetlerini 
mukayese edebilirler. 

Fakat Osmanlı imparatorluğu 
parçalandıktan ve Lozan sulhu im
zala dıktan sonra lstanbul Türkiye. 
nin gı:ri kalan aksamınü karşı anor· 
mal bir mevkide kalıyordu. 

Bu bir tehlike idi. 1877 senesin· 
de Ruslar Ayes tofanosa kııdar gel
dikleri gibi Balkan harbından sonra 
Bulgarlar Çatalcaya kadar yaklaş· 
mışlardı. 

Halbuki yeni Türk orduları An 
kara önünde Sakaryada beynelmilel 
bir kuvvet kazanmıştı. 

Bundan başka yeni Türkiyeyi 
Ankaraya bağlıyan ikinci bir sebep 
daha vardı. Bu da memlekette vücu. 
de ge•irilen derin inkilap idi' 

Türkler mazileri ile artık katıi 
surette alakalarını kesmeğe karar 
vermiş bulunuyorlardı. 

~) I 

Y enigün sahibi de gazetenin lisa
nında bir değişiklik olmadığı cihetle ----------~------~----~----

VI ıncı Jorjun 
taç giymesi 

Ankarada en yüksek devlet me
murları ile yeni Türkiyenin başı ola
caktı , Burası yeni Türkiyenin hayat 
hamlesine kaynak teşkil edecekti . 

... ..#'. ·""""" böyle bir mecburiyet olmadığını 

Aç kalan Bllbaoya un getlrlllrken bildirmiştir· 

Suriye be.vezirinin beyanatı 

Japonya Franko hüku
metini tanımış değildir 

Berutt:m aldığım son malumata 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Bir kaç güne kadar 
T ürksözü sütunlarında 

Fransız-İspanyol hududunda 
5 7 kişi tevkif edildi 

Kan lekeleri 

Bu yeni zabıta roma 
nımızı merak ve heye 

canla takip edeceksiniz 
CEBHELERDE ESASLI BİR FAALİYET YOK 
Paris : 13 (Radyo) - Fransız 

Jandaı maları dün gece lspaııyol hu· 
dudunda, Fransadan ispanyaya geç· 
rıı k . e ısteyen Bel• · ikalı Polonyalı A . ~ , , 

ınerıkalı ve Fransızlardan mi:rck-
kep 57 k , şilik bir grub tevkif et 
rıııştir. 

Salamanka : 13 (R~dyo) 24 
~aattenberi cebbelerden esaslı bir 
~her alınamamıştır. Ateşin durduğu 

soyl . 
enıyor 

J;ıPonıar Eranko nllkOmetlnl 
tıınıyacakları haberini 

tekzip ediyorlar 

h 
_'f okyo: 13 (Radyo) - Japon 

arı · F cıye ı ıazareti Japonyanın general 
'<ınkonun bir ticaret mukavPlesi 

l<amutayda 
z· --
ıra at bankası kanunu 

müzakerelerine 
devam ediliyor 

. Ankaıa: 13 [Türksözü muhabi· 
tınden] - Kamutay dünkü toplantı-
sında T" k C h . . z· B • ur iye um urıyetı ıraat 
d ankası kanununun müzakeresine 
k evam etmiş ve ikinci maddesine 
adar olan kısmım kabul etmiştir. 

c kdKamutay Cuma günli toplana 
a tır. 

imza etmesine mukabil Fraııko hü· 
kumetini tanıyacağına dair olan ha
beri tekzip etmektedir. 

Suriye gazeteleri diyorlar ki : 
Sancak İŞİ artık Türkiye 

lehine kapandı. Fazla 
ısrar faydasızdır 

Yeni Lübnan hükumetinin çalışmaları 
• 

L~bnan-Suriye arasında mesalihi müştereke müza
kereleri yakında bitiyor. Petrol imtiyazı meselesi 

teahhura uğradı 

Berut : 13 (Hususi) - Lübnan 
mebusan meclisinin müddeti bitmeğe 
ıız kaldığı halde hükumet hala inti 
hap kanunu, umumi af borç~u~ar ve 
alacaklılar, Neb'iasel suyu gıbı me 
seleleri meclise sevketmemiştir . 

Meclis yalnız bütçe müzakeresile 

meşguldür . 
Yukarıki işler için bir ay temdidi 

melhuzdur. Bunlardan intihap kanu 
nu layiliası ilcnıal edildiğinden 

meclise sevkedilmek üzeredir . 
Suriye ile Lübnan heyetleri ara. 

sında başlamış olan mesalihi müş · 
tereke müzakereleri de orı güne ka· 
dıır bitecek ve meclise verilecektir. 

Meclise bir de tabiiyet kanunu 
verilecektir ki muhacirlerin Lübnan 
tabiiyetine girebilmesi İçin şimdiye 
kadar beş sene olan müddet on se
neye iblağ edilecektir . 

- Ge"risi üçünct salılfcde "-

Günün bu en alakalı,mevzuunu 

Bütün italyan gazeteleri 
41~ k~Dnm~ nu~ 

iç sahifeler ine koydular 
·------

Şenliklerde 87 kişi izdihamdan 
yaralandı ve bir kişi öldü 

Merasimi gösteren film sansür edilmed'k .. . l . ı çe 
gosterı mıyecek 

VI ıncı JorJ 

.Londra: 13 (Radyo) _ Altıncı 
Jorıun taç giyme Irlerasimi bugün 

Britanyada büyük bayramlar yapıl
masına vesile oldu. En küçük kasa· 
halara varıncıya kadar şenlikler ya. 
pıldı ve toplar atıldı; 

Taç giyme şenlikleri okadar ka. 
labalık olmuştur ki, dün 87 kişi 
izdılıamdan yaralanarak hastaneye 
kaldırılmış ve bir ada;;; bunaldığın· 
darı sektei kalbten ölmüştür, 

Kral Jorj dün gece bütün hükıi
metleı e hitaben ra~yoda hitabede 
bulunmuştur. 

Kral. v~ kraliçeye binlerce hedi 
ye gelııııştır. Bu hediyeler çok muh· 
teşem ve kıymetli eşyala d p r ır. 

aris: l 3 (Radyo ) - lngiltere 
k.ra~ı altıncı Jorjun taç giyme mera
sımı hakkında bütün İtalyan gazete· 
leri hiç birşey yazmamıştır. 

Yalnız bütün bu gazetelerin iç 
sahifelerinde küçük puntolarla 12 

- Gerisi üçiincu s'ahifede -

Bununla beraber, Ankarayı mcr· 
kez yapmak kararı verildikten son
ra dahi ilk inşa edilen binalar bura
da nisbeten basittir. Daha iktidai· 
dir. Balkan devletlerinin payitahtta. 
rı tipindı:dir. 

Çunkü ilk zamanlarda kerpiçten 
yapılmış eski Ankara evlerinin ya 
nında iki katlı binalar muhteşem bir 
manzara gösteriyordu. 

Bu gün denilebilir ki Ankara 
üç muhtelif parçadan mürekkep bir 
şehirdir. Şehrin birinci kısmı eski 
Ankara kalesi içerisinde bulunan 
yerlerdir. 

Bundan sonra eski Ankaranın 
aşağı kısmı gelir. Ogüst mabedinin 
etrafında teşekkül eden mahalleler. 
le Başvekalet, Maliye ve Gümrük 
vekaletleri &binaları, Büyük Millet 
Meclisi, divanı muhasebat binası 
Evkaf. Bankalar ilah.. ' 

Buıılar şehrin ikinci kısın t . Ü mı eş· 
kıl eder. çüncü kısma g 1. b 

Y 
. e ınce. u. 

rast enı şehirdir Btır•d . d · ~ a yenı ev· 
let ~ıahallesi, en modern şekilde ye-
m bmalar meydana 1 . t' Y . ge mış ır. 

enı şehirin bu manzarası An . 
karaya tamamen Avrupai bir dev· 
let merkezi manzarasını ve artık An
karanın gerçekten yeni Türkiye için 
kat'! tekilde merkez olduğu kanaati· 
ni vermektedir. 

Ankaranın kendisine mahsus ca· 
zibesi vardır. Fakat bu cazibe büyük 
Avrupa şehirlerinde olduğu gibi süs 
lü ve elektrik ziyalarına boğulmuş 
sinema ve tiyatro kapıları ve cephe· 
leri, muhteşem manzaralı caddeler; 
gece taveruleri kapalı yerlerdeki BfK 
hayatı değildir. 

Bu noktai nazardan Ankara mo
noton bir şehirdir. Saat dokuzda 
her taraf boşalır. Sokaklarda adeta 

( Gerisi ikinci sahifede ) 



Sahife 2 

Fransa ve F 
Burada 
bilerek 

Fransızlar, her adımı 
ve görek atmalıdırlar 

Aksi hal • • 
ıçın Fransa 

Bir f 
Fastaki Fransız himaye idare

sinde bir trkım anormal vaziyetler 
baş göstermektedir ki hükumetin 
bütün dikkatini oraya toplamakta. 
dır . 

Bunlardan birincisi birbirini ta· 
kibeden, iki hasadın gayet kötü ol 
masından dolayı Atl:ıs dağlarının 
şarkında ve cenubunda bulunan 
yerli halk bir kıtlık tehlikesi karşı. 
sında bulunmaktadır . 

Bu yetişmiyormuş gibi 1937 
senesi hasadı da sn ve yağmur yok. 
suzluğu yüzünden çok fena olmuş
tur. Onun için 50,000 yerliye açlık
tan ölmemek için hükumet tarafın· 
dan erzak dağıtmak mecburiyeti ha· 
sıl olacaktır. 

BU11u önlemek için kuraklık ve 
bölgelerinde kadınlarla yaşlılara hü
kumet tarafından yiyecek dağıtıl- , 
makta, gücü, kuvveti yerinde olanlar 
ise gündelikle yol inşasında çalıştı
rılmaktadır. 

Buralara kamyonlarla yiyecek 
gönderilmektedir . Gönderilen yiye
cek maddeleri arasında başlıcası 

pirinçtir . 
Fransız Fasının cenubunda baş 

gösteren bu kıtlık yüzünden ora
daki aşiretler arasında şimale doğru 
muhaceret etmek cereyanı baş gös
terdi gibi General F rankonun ordu
suna gönüllü yazılmak temayülü de 
uyanmıştır . 

Fransızlar bu iki cereyanla da 
mücadele etmektedir. Çünkü şimale 
doğru muhaceret tifo salgınını art
tıı acak, gönüllü yazılmak ise F ran
sız hükumetinin karışmazlık husu
sunda vermi~ olduğu karara ve !s
panyol işlerinde göstermekte olduğu 
sempatiye uymıyacaktır. 

Öteki anormal vaziyet de ,udur: 
F asta bilhassa Fas şehrinde bir 

müddettenberi bir " genç Faslılar " 
cemiyeti vardır ki bunun maksat ve 
hedefi, memleketi tameıııile serbest 
ve müstakil bir hale getirmektir . 
Bu türlü cereyanların her tarafta 
gösterdiği manzara burada da gö
rülüyor : 

" Genç Faslılar " iki gurupa 
ayrılmıştır; bir kısmı kanuni yollar
dan yürüyerek ağır ağır bu m2ksa
sada varmak, bir kısmı ise zorla , 
ihtilalle Fransızları himayeci vazi
yetlerinden uzaklaştırmak istiyorlar. 

Llyotes ananesi 

Geçen sonbaharda genel bir iç
tima yapılması teklif edilmiş , bu da 
ilk defa olarak , umumi vali tarafın· 
dan kabul edilmiştir . Şu kadar var 
ki yerliler bu toplantının F asta ağus 
tos ayında yapılmasını istemişler, o 
zaman umumi valilik vazifesini gö
ren Bay Peurouton ise bunun Rahat 
şehrinden eylülde yapılmasına razı 
olmuş , bu toplantıya kendisinin baş. 
bakanlık edeceğini de vadetmişti . 

Bunun üzerine genç rasyonalist'. 
ler , bu teklifi kabul etmiyerek top
lantıyı geri bırakmak kararını ver· 
miş, tam bu sıralarda lspanyol Ea
sında F rankoistlerin yüksek komi 
seri olan General Org11z da bunları 
Tetuan'a gelip bu torfantılarını ora

da yapmağa çağırmıştı . 
Bu toplantı yapıldı . Fakat o 

sırada Fransızlar Tetuan da bir 
Fransız tebaasının idamına karşılık 
olmak üzere hududu kapattıklarından 
oraya ancak bir tek delege gidebil· 
miş , bunun üzerine toplantıdan bir 
netice çıkmadı . · 

Bu sırada " halk cephesi " ne 

taraftar olmıyan Bay Peyroutoıı da 

• 
cıa ır 
buradaki vazifrsinden uzaklaştırıl· 
mış , onun yerine vaktiyle Mareşal 

Liyotey'fe birlikte çalışmış ve Fası 

iyice tanımış olan General Nogues 
tayin olunmuştur . 

Şöhretini T unusta yaymış olan 
Bay Peyroutıın karakteri kuvvetli 
bir adamdı ; onun için kendisinin bu 
vazif de ancak bir kaç ay kaldıktan 
sonra uzaklaşması henı'sömürgeciler, 
hem de yerliler tarafından esefle 
karşılandı . Yalnız bu te~ssür , ye. 
rine bir askerin getirilmesi dolayı

siyle yatışmakta ve herkes , burada 
eski Liyotey ananelerine yeniden 
dönüleceği ümidini vermekte idi . 

Bu ümidde yanılmadılar . Çünkü 
bu general , nutuklarında sık sık 

Liyoteyin adını anmış ve Fasın bir 
çok şehirlerinde Mareşalın ruhu ge· 
ne onda tecelli etmeğe başladığına 

inanılmıştır . Fasta , hemen herkes 
bu ümidded!r . 

Dağıtılan gizil bir cemiyet • 

lmumi valinin kendi mesuliyeti 
altında aldığı ted .>irlcrd.:n birisi yer. 
fi gazetelerden birisine salahiyet ver 
mesi bunun üzerine dört tane Arap· 
ça gazetenin intişara başlamasıdır. 

Himalan " genç fasılalar " cemiyeti 
son zaınanlJrda büyük. bir darbe ye· 
miştir , 

Gene burada " Action Marocai· 
ne ,, ısimli bir cemiyet vardır ki 
f?şistfik gayeleri gütmekte idi. Bu 
cemiyet, gerıaralin verdiği bir emirle 
son zamanlarda dağıtılmıştır. 

Bu cemi yet, azalarından yalnız 

duhuliye almakta kalmıyor; aynı za· 
manda kendi prensipleri uğrunda 

canla başla çalışacakları hakkında 

kendilerine yemin de ettiriyordu. 
Fas müslümanlarının yalnız ken· 

di sultanlarına bağlı olmaları lazım. 
geldiği cihetle verilen bu yeminler 

meşru sayılmamıştır. 

Bu da bu gizli cemiyetin d:ığı· 
tılması için gayet iyi bir zemin ha
zırlamıştır. Bunların gene gizliden 
gizliye toplandıl:ları şüphesizdir. Fa· 
kat verilen son kararın da onlara 
büyük bir darbe olduğu muhakkak. 

tır . 

GonUllUler 

Her ne kadar halk arasında İs
tiklal istemeğe doğru bir yöneliş 

varsa da Fransız resmi görüşü bakı 
mından Fas Tunustan çok daha sa· 
kin bir yerdir ve burası için telaşa 
düşmeğe mahal yoktur. Her tarafta 
tesadüf edilen köylülerin Fransızlara 
kar~ı gösterdikleri dostluk ta bu gö· 
rüşü teyid eder. 

hpanya la ilk harp çıkmca bu 
rada biraz lıazırlık yapılmış ve lspan 
yol Fası hududuna Franko kuvvet
lerinin akıp gitmesine mani olmak 
üzere, birkaç yerli bölükten ibaret 
bir takviye kuvveti gönderilmiştir. 
iyi kaynaklardan öğrenildiğine göre 
burada büyük kuvvetlerin biriktiril

diği haberi doğru değildir. 
Ayni zamanda Fastaki a·,keri 

karargahları Fas şehrinde Meknes 
\'e Tazada bulunmaktadır. Bu üç 
noktada hududa yakın ve muntazam 
yollarla bağlıdır. Bundan dolayı eğer 
asker yığınak lüzumu hasıl olursa 
bunu kısa bir zamanda sağlamak 
mümkün olacaktır. 

Fakat ispanya! Fasında askeri 
hareketlere girişmek İcab ederee, o 
yaman Fram;adan asker gdirmek 

lazım gelecektir ki bugüne kJdar bu 
türlü bir sevkiyat yapılmamıştı. 

İspanyadaki n;ücadele devam 

Türlcsôtü 

/"_...,.............._,._..,........,__ 

Büyük Müsamere 

İtaat İlamı 
Şehrimiz Halkevi ırençlerinin 

aylardanberi hazırladıkları bu 
büyük eser 16 ve 18 Mayıs ge· 
ceferinde iki defa oynanacaktır. 
Bu büyük müsamere Helkevi 
Sosyal yardım komitesi çıkarına 
verilmektedir. 

Yüreğir ovasında 
Agratis ve Tel kurdu 

görüldü 

Dün, salahiyettar menbalardan 
yaptığımız tahkikata göre; Yüreğir 
ovasında Agrotis ve Tel kurdu gö
rüldüğü anlaşılmıştır. 

Bunun önüne derhal geçmek için 
ziraat mücadele müdürlüğü tarafın· 
dan acil tedbirler alınmıştır. 

At koşuları 
Birinci hafta koşuları 
için kayıdlar kapandı 

Şehrimizde yapılacak olan !Jkba. 
har at koşularının birinci haftası için 
kayıdlar kapanmıştır. 

ikinci hafta yapılacak Handikap 
koşusunun kayıdları da Pazartesi 
günü akşamınakadar devam edecek· 
tir. Diğer koşuların kaydı da birkaç 
gün daha devam edecktir. 

Hariç bölgeler koşuları 

Sivas İlkbahar at koşuları birinci 
hafta 13 Haziranda birinci koşu baş. 
lıyacaktır. ikinci hafta ikinci koşu, 
20 Haziranda yapılacakiır. 

Üçüncü koşu da 27 Haziranda 
yapılacaktır. 

Veraset ve intikal 
• • 

vergısı 

Kimlerden alınmıyacaktır 

Türkiyede oturacak evi olan ya
bancılara vasiyet ve miras suretiyle 
geçen veya her hangi bedelsiz ve 
ervasız bir tutumla kazanılan taşınır 
ve taşınmaz mallardan yurd dışında 
bulunacaklardan veraset ve intikal 
vergisi alınmıyacağı alakadarlara 

I 

bildirilmiştir . 

ettikçe · ki Fransızlar bunun daha 
epi zaman süreceği kanaatindediı • 
ler · burada lspanyol Fasında iler
lemek hususunda hiç bir fikir bes· 
lenmiyecekiir. Onun için lspanyol 
yüksek komiserinin korku ve telaşı, 
bana kalırsa, yersizdir. 

General F raııko, ispanyada ta· 
mamile mağlub da olsa, gene !span
yol Fasın h tutunabilir. Onun için 
tamamale sahipsiz kalmış ve kendi 
haline bırakılmış bir lspanyol Fası 
manzarası görüleceği ihtimal dışında 
bulunmaktadır. 

iş böyle olmayıp da lspanyollar 
Fası tahliye de etseler, Fasta Sultanın 

ve tebaalarının hamisi vaziyetinde 
bulunan Fransa, lngiltereye danış· 
maksızın hiç bir ileri harekette bu· 
lunmıyacaktır. 

Bunu gayet sağlam ve güveni
lir kaynaklardan aldığım malumata 
yaslanarak söyleyebilirim. 

1904 Muahedesi 

F ransanın buradaki himaye hak
larını !arif etmek üzre 8 Nisan 1904 
de akdedilen muahede yalnız Fransa 
ile Büyük Britanyanııı imzaları bu 
lunmaktadır. 

1806 senesinde Algeciras,ta ak ~ 
dedilen muahede ise lıirisi hariçte 
temsil selahiyetini Fransaya bırak· 
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Hava şehidleri ihtifali 
Yarın büyük bir merasim yapılacak 

Merasime aid programı neşrediyoruz 

15 Mayıs, hava şehidleri ihtifali 
günü olduğundan yarın Atatürk par. 
kı karşısındaki sahada büyük bir 
merasim yapılacaktır . Şehrimiz ha· 
va kuru!liu başkanlığının bu mera
sime aid hazırladığı programı aynen 
aşağıya alıyoruz : 

1 Merasime hükumet erkanı, 
askerlerimiz , C. H. P. ve halk , 
mektepliler , Türkkuşu talebeleri , 
bütün teşekküller ve müesseseler 
iştirak edecektir . 

2 Türkkuşu talebeleri saat 
( 10,30 ) da hava kurumu önünden 
toplu bir halde hareket ederek bele· 
diye ve yeni otel önünden sahaya 
gideceklerdir . 

3 - Merasime tam ( 11 ) de 
kumluktan atılacak bir topla başla 
nacak . Merasimi idare edecek ko· 
mutan , hava ve hava şehidlerini se
lamlama kumandası verecek ve sivil 
halk şapkalarını çıkararak , askerle· 
rimiz de selam.vaziyeti alarak yarım 
dakika sükutla şehidlerimize ihtiram 
göstereceklerdir . Bu sırada bütün 

Dünkü belediye 
encümeninde 
Dün oğleden sonra belediye da

imi encümeni reis Bay Turhan Ce· 
mal Berikerin riyasetinde toplan 
mıştır. 

içtimada, bazı belediye emlak v.! 
akarının talihlerine ihalesiyle meş 
gul olunmuş ve Sıtma mücadelesin· 
de kullanılmak üzere 3 ton mazot 

alınmasına karar verilmiştir. 

Ölçülerin 
Kontrolu devam ediyor 

Şehrimiz belediyesi esnafın ölçü· 
ferini kontrol ve muayene işine de. 
vam etmektedir. Bugün esnafın tez. 
ce müracatları lazımdır. Aksi tak· 
dirde mühletten sonra kontrol edil· 
memiş olarak görülen ölçüler mü· 
sadere edilecek ve sahibleri hakkında 
para cezası kesilecektir. 

mış olan Fas olmak üzre sekiz dev
letin imzası vardı ki bunlardan 
Avusturya ile Almanya büyük harb 
neticesinde bn haklarından vazgeç
mişlerdir. ikinci muahede, birincisini 
hükümden düşürmüştür. 

Eğer bir ihtilaf çıkacak olursa o 
zaman, Oransa her devletten önce 
lngiltereye danışacak, ondan sonra 
Amerikanın (Portekizin ve ltalyanın 
reylerini sormak lazım gel<!cektir. 

Ortada karşılıklı bir anlaşmasız: 
olduğuna hükmetumek lazımdır. Fran· 
ko İspanyası F ran~anın tasavvurla

rından o kadar farzla şüphe etmek· 
tedir ki. işi Algeciras muahedesinde 
iwzası bulunan devletlere başvur· 

ğa kadar götürmüştür. 

Fasla imparatorların haklarını 
tanıy_an ve orada hiç bir türlü hare

kete niy"ti olmıyan Fransa, sadece 
orada vukua gelebilece~ hadiseleri 

büyük bir dikkatle takib etmektedir. 
Tabii, ltalyanların ve Almanların 
oraya ayak atmalarını, kendisinin 
stratejik menfaatlerine ve sultan ile 
tabaalarına karşı giriştiği tealıhü tle· 
re uygun dü~miyeceği için önliye· 

çektir. 
Böyle bir hareket, şüphesiz, in· 

gilteri:nin de zjlrarına ola:caktıri 

nakil vasıtaları olduğu yerde dura· 
caklar , otomobil , kamyonlarla fab
rikalar ve canavar düdüğü bir daki· 
ka çalacaklardır . Merasim kuman 
danının vereceği ( rahat ) kumanda· 
sile ihtiram vaziyeti bitmiş olacaktır. 

4 - Bundan sonra bir subayı· 
mız • Adana hava kurumu , C.H.P. 
adına birer söylev verilecek ve son· 
ra askeri bando matem havası çala 
caktır . 

5 - Matem havası bitince , bir 
manga askerimiz havaya üç el hava 
fişengi atacak ve sahadaki bayrak 
direğinin etrafından siviller şapkala
wıı çıkararak ve askerlerimiz selam 
vaziyetinde geçerek hava şehidle

rimize karşı saygılarını göstererek 
merasime son verilecektir . 

6 - Sahada herkesin alacağı 
yer , mevcut krokiye göredir . Me
rasim esna cındaki intizam, merasim 
kumandanile birlikte Emniyet Direk· 
ıtörü , Jandarma kumandanı ve bele
diye zabıta direktörü tarafhıdan te
min edilecektir . 

Evlenmeleri 
memnu olanlar 

Böyleleri hakkında muh
telif cezalar verilecek 

Medeni kanun hükümlerine göre 
evlenmeleri memnu bulunmasına 
rağmen evlenmiş olanların üç aydan 
iki seneye ve aralarında evlenme 
a~ dı olmaksızın evlenmenin dini me 
rasimi yaptıran erkek ve kadınların 
da iki aydan altı aya ve erkeğin evli 
olduğunu bildiği halde evlenme te· 
şebbüsünde bulunan kadına aftı ay 
dan üç seneye kadar hapis cezası 

verilecektir. 
Bu husustaki vakaları takip ve 

ihbar etmeye muhtarlarda evvela 
ağır para cezasına, tekerrüründe 
hapis cezasına çarptırılacaktır. 

Sala kalktı 
Diyanet işleri reisliği, çok ye· 

rinde bir karar vermiş, lüzumsuzluğu 
aşikaa olan salayı kaldırmıştır. Bu 
husustaki karar, bütün müftülüklere 
bildirlmiştir. 

Kız Lisesinin 
• 

musameresı 

Şehrimiz Kız Lisesi talebeleri 
dün gece Alsar?y Sinemasında 
güzel hir müsamere verdi. 

Dün Ekspres dokuz 
saat gecikti 

lstanbul tarafından gelen Toros 
Espresi dün dokuz saat gecikmiştir. 

Rötara sebeb, hatlardaki bazı ta
mirkttır. 

Gelenler - gidenler 

Antalya saylavı Bay Tayfur 
Dörtyoldan şehriırıize gelmiş ve 
Mersine geçmiştir. 

* Maraş sayla ıı Bay Kemal Kusun 
şehrimizden Ankaıaya gitmiştir. 

* 
Şehrimiz 1e bulunan Kocanli say· 

:avı Bay ibrahim Diblen Ankaraya 

gitmiştir. 
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Kendine mahsll! 
bir ruh taşıyaJl 

ANKARA 
(Binci sahifeden artan ) 

insan kalmaz. Şehrin bir tek ~: 
sinemasında da hafta da iki f 

değişen film nihayet gecenin sı 
on birinde biter. 

Burada en ziyade enteresun ,
0 

mağazalar, yiyecek satanlardır.~
ru balıkların envaı, büyük tanelı·Jtl' 
lak zeytinl~r. helvalar, keçi derı du 
içinde Anadolu peynirleri ves3irl Fa 

Ankarapalasın zemin katında nıa 
susi ytri var ki buraya ( pa.viY0~ te 
diyorlar. Ankarapalasın pavıyon 
da haftada bir defa dinedansan ıf' dis 

riliyor. . vı ve 
Buranın yegane cazibesi bır ~ kı 

Amerikalı kızın baletle bir Rus d 
sözüdür. ~ Yet 

Fakat Ankaranın bundan_ba~ Ve 
asıl kendi ruhu vardır, işte bılh3 das 
bu cihet ile bu şehir enteresandır , 

Burada öyle bir yalınızlık ~e 'I tan 
sanlık ruhu vardır ki, duygulu olıf ku 

!arı cezbeder. Berada her şey ç~ ask 
şır. Gayet enerjik ve müşkilpe5 ili vad 
bir milli iradenin tecellisi vardır., 
enerji ve milli irade insanı diiıiil" yeri 
meğe mecbur eder. ~ nıa 

Ankaranın büyük binaları. bJ on 
çeleri ve ağaçları bize eski Gir' ola 

medeniyetini hatırlatır. Burada f, tur 
neş gurubunda bütün pencereler . 
panır, güneşin doğuşunda hepsi s Mıll 
selamlar. tiki 

Şunu kabul etmek lazımdır ılı re b 
Ankara bü}ük bir şeydir. Bur~ l" topl 
bir asırlık medeniyet eseri sanki lerd 
sihirbaz değneğinin darbesi ile b . 
denbire ortaya çıkmıştır. de 
__________ _.,./ bir t 

Üzer 

Şehrimizde hava 600 

Dün şehrimizde hava bulut!~ 
rüzgarlı geçti. Rüzgar akşama dııf 'll;ı 
ru daha çok şiddetlenmişti. Dün, nin 
çok sıcak 24 santigrad dereceyd~ etııı 

Büyük bir amele 01 b 
baş1 

grubu dün şehri .. ki,; 

ld 
ket 

mize ge i l~ 
Dün, Niğde. Kayseri ve Bor?~ 

1 
~ k 

şehrimize 225 kişilik kalabalık fası 
amele grubu gelmiştir ~nd 

Bunlar, karşı yakadaki çadırlı' Urd 
bir kaç gün kaldıktan sonra böl( ayak 
!ere dağılacaktır. Gan 

Bay Prazzofoli öldü 
.. lf alın 

Şehrimiz tüccar ve fabrikator öst 
!erinden Prazzafoli kalp hastalığı karın 
dan bürosunda vefat etmiştir. J ne 

Cenausi dün büyiik bir d ilare 
kalabalı~ı ile, katolik kil:sesiııd' eçrıı 
d. . . d k' ·,ıat. 
ını mcrası.ıı en sonrLl, es ·ı J. . uıere 

yondaki katolik mezarlığına dcfıı rn011• 

dilmiştir. girıd 
Ailesine baş s1ğlığı dileriz. otaj( 

Geçen sene Osro3'~;:: 
niye hapisanesinde lll·J~t 

• le 

kaçan azılı şerır 
ölü olarak yakalandı 

Geçen sene Mayısında 0sıT13oı ransa 

ye hapisanesinden firar eden do ~ 11 

katilden • sonuncusu olan uzun ı-ı; ~ Hi 
san da ya'rnlanmıştır . Uzun Has y c<ıl 
Jandarma müfrezelerine ateş aÇ~. Uvar 
ve mukabil ateşte ölü obrak elef ~eb 
miştır . and 

Nafia müdürü ~i~;~ 1 
Ş h . . f· ··d·· .. B y ~!~~ konfe 

e rımız na ıa mu uru a .. t 

tar Çatar Isparta nafia müdürlü~~P !1• 
tayin edilmiştir . fo ilde 

N•kAhl ıı lr 
ı a anma et 

- d pip ~~ııd 
Genç sporculardan Ceva ~ h 

fenle Bay Salim Diplen'in kızı B9Y'~ t •ps 
Hediyenin dün Belediyede bi'.Ç~,. ara~ 
davetliler önünde nikah törenleıı > etı 
pılmıştır. Evlilere ~a:rdet dıkriı. 
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Menzilsiz ihtiıatıer 9 cesı taç giymesi diyorlar ki: Sr 1 Sinema 
Asyanın ucu . . ., . 

Hindrnin gaye~ı ' ıpı nın 
cirmi nedır ? 

.. 

----···---
S on günlerde Hindistandan ge 

len bir takım ajans telgraf· 
lan, bu memleketin şimal _hu· 

dudundaki Veziristan bölgesinde ipi 
j,e. Fakirinin idaresi altında bir ayaklan 
a rna hareketi olduğunu haber vermek· 
oO tedir . 

P~ Bundan daha evvel de gene Hin· 
'le' distanda yeni ana kanunun • kabulü 
k" ve kongre seçimi dolayısiyle bir ta· 
el' kım hareketler olmuştu. 

Bu itibarla Hindistandaki vazi. 
Yete genel bir bakışla bu hadiseleri 
Ve neticelerini gözden geçirmek fay
dasız olnuyacaktır : 

Bütün bu hadiseler ta büyük harp 
I t~n ba,şla~. ~ zamanki lngiltere hü
~ kumetı Hındıstana vereceği para ve 

asker karşılığı olarak muhtariyet 
s 8' vadetmişti. 
·il' , Fakat harp bitince muhtariyet 

yenne 1919 senesinde ancak gayet 
,b nıahdut bir s1lahiyet bağışlıyan her 
rı on senede bir defa tatil edilecek f olan bir ana kanun teklif olunmuş. 
ki tur . 

sı , ~u teklifi kabul etmiyen ~i?d 
Mıllı kongresi o za~an tam bır ıs· 
tiklfü elde etmek yolunda gösterile

,1 re başlarnış. fngilizler de her tü~lü 
toplantıyı , konferansı yasak etmış· 

bi" lerdir, . 
Hatta bir defa Amritsar şehrın· 

d~ bu yasagı dinlemiyerek yap~l~n 
bır toplantııJa halkı dağıtmak ıçın 
Üzerlerine ateş edilmiş bu yüzden 

OQ Hindi ölmüştü. 
Bu kadar sıkı tedbirlere başvu· 

rulmac;ına rağmen gene hareket dur. 
'llamış, yürümüştü. 1920 de Gancli
nin ba~kanlığı altında bir " işbirliği 
etınemek non cooperation cereya
nı başlam~tı. O zaman bu hareketin 
başında bulunan liderlerle 40,000 
kişi hapse atılmış, fakat gene haı. e~ 
ket durmamıştı. Ga?.dinin pre~s·ı·~~ 
h hareketi kan dokmeden yuru 

' Inekti. Buna rağmen Jt;oraçari kasa· 
b1 basında 20 fngiliz polisi halk tara: 

fından öldürı..lünce Gandi. hareketı 
durdurmak istedi, lngilizlcr de bu 

gt 8Yaklanmanın önünü almak üzere 
Gandiyi hapse attılar. 

Halk yığınları hu suretle lidersiz 
1 kalınca arkalarında din ihtilafları baş 
~östermi' bu ihtifal!ar, Hindistanı 
karm:ikarışık bir halde sokmuştu.1919 
senesinde Hindistanda tatbik edilt'n 
c.lare ş kl:nin değiştirilebilmesi için 
eçmesi İcab eden on sene bitmek 
?ere idi ki İngilizler Hindistana Si 1 

lllon'un başkanlığı altırıda bir heyet 
gönderdiler. Milliyetçi Hindlerin boy· 
lcotajta knrşıladıkları bu heyet, wem a le!::ette tahkikatını yapmış, rapoJunu 
~erı:n;ş ve bunun üzerine Lr ndrada 
hlı.ıhtelif Hint pilrtileri bu raporu İ~ 

_elemek ve kabul etmek üzere bı-
ırı · a cı Yuvarlak masa konferans na ç · 

kırılmıştı. 

fiind nıilli kongresi bu konfe. 
ansa delege göndermediğinden bun· 
an b;t netice çıkmadı. Aynı zaman- · 
a fiindistanda vaziyet tehlikeli bir 
C~il aldı~ından lngiltere ikin< İ bir 

)'Uvarlak masa konferansını davete rn .. b 
C .. c Ur olmuştu. Bu konferansta 
" aııdi, nıilli kongreyi temsil edi-
ı Otd M b. · tiki, u. illi kongre gene tam ır ıs, 
ko al noktasında ısrar ettiğinden bu 

ıı ııf erans da akim kalmıştır. 
ııe Gandi bu yolculuktan dönüşte 

r·ne halkı ngilizler aleyhine . a:ak· 
andırdı. lngilizler de bütün mıllı kon 

c teşkilatını ort dan kaldırmak ve 
andi ile birlikte binlerce kişiyi 

apse tıkmakla mukabele ettiler. Öte 
araf · h"kA can da Hindistan merkezı u u· 
etine geniş bir s...lahiyct ve Hind 

eyaletlerine dahili muhtariyet vade. 

d n bir ana kanun hazırlanıyordu. e . 
Bu kanuna naz.nan her eyaletm teş· 
ii birer meclisi ve mecliste çoğunluk 
teşkil eden partiler tarafından ku· 

1 uş birer kabineleri bulunacaktır. 
ru m ı·ı . 
Fakat milli kongre. eyalet va ı erı~e 

• mn"ıyeti ihlal edecek meclıs umumı e 
kanunlarına karşı veto hakkını ver· 
diğinden mılli kongre bu ana kanunu 
da kabul etmiyordu. 

Bu yeni ana kanun ~u sene ~i-
da Yürülüg" e gırmektedır. san ayın 

Milli kongre seçime iştirak edip on 

b Jet meclisinden altısında ço-r eya . . k 
., 1 ., kazanmış ve kabıneyı ur-gun ugu r 
mak hakkını elde etmiş, fakat va l· 

1 • eto hakkı kalmadıkça bu ka-
erın v f , . 
b. 1 · kurmaktan istinka etmıştır. ıne cıı .. 

Soo zamanlarda Hindistanda vu. 

d len ana kanun buhranı bu cu ege 
yüzden çıkmıştır. . 

İngilizler, şimdi bu. ~yalet. meclı· 
sindeki azınlık partilenm kabın: teş· 
kiline davet etmi~ler, bu teklıf ~e 
kabul olunmuşsa da bu kabinelerın 
oğunluk partileri tarafuıdan kolay· 
~a devailmesi miinıkün ve muhak 
kaktır. 

Gandi, bugün bu meselede lngi· 
Jizlerle uyuşmak taraftandır. Fakat 
yedi defa hapse girnıiş, bu uğurd~ 
bütün servetini kaybetmiş olan yenı 
milli kongre reisi Cevahir Lal Luh· 
ru. gençlik, köylü ve amele kütlesiy. 
le birlikte hareket ederek bu kanu. 
na karşı koymak ve hindistana tam 
bir istiklal temin etmek yolunda ye· 
ni yeni bir mücadeleye giriştirmi.ştir. 
Bu yüzden, bazı Hindistan şe~ırle· 
rinde halkla hükumet kuvvetlen ara· 

sında ihtilaflar çıkmağa, hatta çar 
pışmalar olmağa başlamıştır. . 

Vaziyet tam bu merkezde ıken 
Hindistanın şimali garbi hududunun 
orta ve cenub kısmınının teşkil. ed~~ 
Veziristandaki kabileleler, ipi fakın 
adı verilen bir ihtilalcinin reisliği al. 
tında ayaklanmış ve İngilizler için 
yeni bir g.Jile çıkarmış bulunuyor· 

lar.. 
1
. 

Her ne kadar bu asilerinn e ın· 
de, hükumetin blitün modern ·~~rb 

taları karşısında kullanmak uze· 
vası k "l"h 

1 1• J •u" feklerden baş a sı a re a a a·ıe • 
b ı am ,ıkta ise de tuttukları ara· u unm • 
. . I ., ve çetini ği bunlara 

:zının sarp ıgı , d" S 
h ıekcti giiçleştırmekte ır. on 

karşı a k" . . "t k' k . l b leri ipi fa ırının o e ı a· aıans ıa er . . b 
, l I · d ayaklandırmak ıçm e· bıle e en e . 

n,..c:rettigv ini haber verıyor. 
Yanname ""'" . b 

v b l r da bu davete ıca t•t Eger una . 
d k olurlarsa o zaman vazıyet e ece .. 

biraz daha müşkülleşebılır. 

Zabıtada: 

Kafa ~olunca tabancasını 
çıkararak sıktı 

H ğlu cereci Ahmet ismin-asan o 

d b ... fazla derecede serhoş ol-
e ırısı , .• h k 

b nun neticesı sıla ını çı a. 
muş ve u k ., b 

k ahalle arasında sı maga aş. rara m 

lamıdır. k d 
Zabıta Ahınedi yakalayara a . 

!iyeye teslim etmiştir. 

Kıskançlık yüzünden 
Abdullah oğlu Hamit ile ,~eh· 

·k· k ara· nıet oğlu Sadık isminde ı ı ışı k· 
sında kıskançlık yüzünden kavga ?

1
1 

mış ve Hamit, Sadıkı kundura 1 e 
başından ağır suıette yaralamıştır.~ 
Hamit yakalanarak hakkında kanunı 
muamele yapılmıştır. 

- Birinci sahifeden artan -

kelimelik bir telegraf haberi mev
cuttur. 

Bu telegraf haberi bütün gazete· 
lerde aynendir. 

"Altıncı Jorjun taç giyme mera. 
simi bugün öğleden evvel Londrada 
yapılmış bulunmaktadır.,, 

Londra: 13 ( Radyo ) - Taç 
giyme şenliklerini gösteren film cen· 
torbury baş Piskoposu tarafından 
sansör edildikten sonra lngiliz sine
malarında gösterilecektir. 

Vindson Dükünün taç giyme 
merasimi ile sokakların manzarasını 
gösteren ve kendisi için sureti mah· 
susada hazırlanan filmi bu akşam 

Cande şatosunda madam Simnson 
ve yakın dostlariyle seyredeceği ve 
bu film kendisine tayyare ile gön· 
derileceği hakkındaki haberler ya 
landır. 

Kıbrısta ,enllkler 

Lefkoşa: 13 (Türksözü muhabi. 
rinin telegrafı) - Londradaki taç 
giyme ~e:ılikleri münasebetiyle bu· 
radrı da büyük teza.ıürler yapıldı. 

Londra : 13 ( Radyo ) - Taç 
giyme merasimine milyonlarca halk 
iştirak etmiştir . Ve büyük intikam 
ile devam etmiştir . İzdiham dolayı· 
siyle hasta1a,ıcın binlerce kişi hemen 
tedavi edilmiş ve hastahaneye sevk 
edilmiştir . 

Taç giyme münasebetiyle Vest· 
minster kilisesinde dualar okunmuş· 
tur . Kral saraydan yaptığı umumi 
bitabe<le merasime İştirak edenlere 
teşekkür etmiştir . 

Bugün dört binde : i azla tebrik 
telgrafı gelmiştir . 

Taç giyme mer:ısiminin bir çok 
şinemaları alınmıştır . 

İki tayyare merasiminin sinema 
sını Amerikaya nakletmek üzere Lon
draya hareket etmiştir · 

• 
Sovyet harici 

ticareti 
Moskova : 11 { Tas ) 

1937 senesinin i k üç ayı zar. 
fmda Sovyet harici ticart'linin umu. 
mi hacını, gümrükler merkez iJaresi
nin istatistiklerine göre, 590 milyon 
ru leye varmıştır. Geçen senenin 
aynı ayları ile mukayese edildiği 
takdirde, 96 milyo rublelik biı faz
lalık olduğu anlaşılmaktadır. 

ihracat, 256 milyon, ithalat ise 
finansal anlaşmalar ve şarki Çin de· 
miryolunun satın alınmasmdarı do. 
ğan hesaplar da dahil olduğu h;ılde 
334 milyondur. 

Geç~n seneye nazaran ihracatta 
keten 16 pamuklu 6,8 , şeker 8,7 , 
makine 4 , manganez 3,4 ve otomo 
bil 2,9 milyon ru1"11elik bir fazlal:k 
göstermektedir . 

f thulattc ise demirsiz madtnler 
de 25, yüzde 17,5 ve kauçukta 14,3 
milyon rublelik fazla'ık vardır . 

Sovyetler Birliği umumi ihraca· 
tında , 1937 senesinin ilk 3 ayı için· 
de , zirai maddeler yüzde 29, 1 dir. 
Eudüstriel maddeler ise 70.9 tut· 
makta·J.r . 

Sovyetler Birliğine muhtelif rnem. 
leketlerde~lan ithalatta ise en· 
düstı iel mahsuller yüzde 92 , gıdai 
maddeler ise yüzde 8 tutmaktadır . 

------------------...... --------
Saat yüzünden 

Ahmet oğlu Nazif, Halil ibrahim 
oğlu Ömer ve İbrahim oğlu Cello 
adlarındaki üç adam arasında, Na 
zifin, Cellodan aldığı saatı iade et· 
memesi yüzünden çıkan kavga so· 
nunda birbirini döğiip hakaret ettik· 
!erinden üçüde yakalanarak hakla. 
nn 'a takibat yapılm~lır. 

- Birinci sayfadan mabad-

Maruni Patriki Romaya gitmiş ve 
Papayı ziyaret etmiştir . Yanında 
Şam ve Trablus papaslan da vardı ... 

Musolini de istikbale bir heyet gön· 
dermiştiı . Patrik Musoliniyi de zi· 
yaret ed!cektir. 

Yeni Lübnan hükumeti bir ta
kım umran işleriyle meşgul olmakta· ı 
dır . Sulama ve içme sulan , mez· 

behalar inşası gibi mahalli işlerden 
başka yazın gelecek seyyahlar için 

hazırlıklar ve şose yollan da yapıl· 
maktadır . Bazı yolların iki tarafma 
ağaç dikilmektedir . 

Merc[yon da bir ziraat mektebi 
açılacaktır . 

Osmanlı ailesinin son şahzadesi 

Selim Cunyada vefat etmiştir. Be· 
rut gazeteleri Selimin rürkiyede 

Cumhuriyet rejimjne sadık olduğunu 
ve memlekt'tte fitne çıkaracak tek· 
lifleri reddettiğini yazmaktadır . 

Suriye ve Lübnan gazelderi 
İskenderun meselesi hakkında ,.h]i. 
hıbre komisyonu raporunu verdik. 
ten sonra bu işin arlık Türkiye le 
hinde kapandığını yazmaktadırlar . 
Suriye hükumetinin takriri milletler 
meclisine sevk edilmiyecektir . 

Şamdan gelen haberlere göre 
Suriye bankası , petrol imtiyazı ve 
istikraz meseleleriyle meşgul olmak
tadır . 

Banka anlaşması yakında mec
lise arz edilecektir . 

Petrol meselesine gelince maa · 
din imtiyazı meselesi henüz ali ko. 
miserliğin salahiyetleri arasında ol-· 

duğundan Suriye hükumetiyle ali ko. 

• 12 Mayıs çarşamba akşamından itibaren senenın 
en güzel filmini sunar 

(Petresburg geceleri) 
Poul Harbiger Elisa lllard 

gibi büyük iki artistin temsili 

Aşk, neşe-zevk-müzik 
8094 1 

TAN SİNEMASINDA 1 
Bu Akşam 

Sinemanın en güzel kadım, aşkı en g~zel l 'İ r şekilde temsil eden 
Mayerling ve Taras Bulbanın Kahramanı 

( Danielle Darieu) 
Albert Prejean ve Lisiene Barou 
ile beraber temsil ettiği ve mevsimin en glizel bir filmi olan 

Yataklı Vagonlar 
KONTRÖLÜ 

Nefis ve çok şen Fransız komedisinde yine prestişkarlarını coşturacak 
onları giizel cazibesinin tesiri altında bırakacaktır 

Orjinal ve gü:ıel bir mevzu 

PEK YAKlNDA: 
ibretle ve hayretle seyredilecek şaheser 

( Alçaklık ) 

miserlik arasında geçen konuşmalar ----------
8095 -

üzerine petrol ve asfalt taharri ruh· ---------------
satnamesi verilmesi mesdesinin son 
işara kadar tevkifi hakkıııda ali ko · 
miserlik bir karar ısclar etmiş ve ali 
komiserlik dairesindeki eşgali am · 
me dairesine bu karar tel..ıliğ edil 
miştir. 

Suriye ve Lübnanda her sene ol 
duğu gibi istiklal şehitleri yıl dönli· 
mü yapılmıştır. 

O gün!erde ali komiser Deyri
zordan tayyare ile Halebe gelmiş 
ve oradan Şama hareket etmiştir. 
Kontdömartel 18 mayısta Petrise 
gidecektir. 

Menfilerden Şekip Arslan bu
günlerde Beruta avdet edecektir. 

Irak hairciye nazırı Naci Asil 
Halepten geçerek Şamı ve Berutu 
ziyaret etmiştir. Uay l\ aci Asilin 
Türkiye ziydretlerinin iyi tesirler 
yaptığı anlaşılmakta ve Suriye 

ve Türkiye gazetelerinin geçimsizli
ğinin de önünü alacak mahiyette 
olduğu takdir e<lılmektedir. 

Suriye ve Llibnan gazeteleri 
ajanlardan olduğu gibi Suriye rica 

linden de aldıkları habere istinaden 
üç devlet anlaşmasını beklemekte , 
diri er. 

------. -----
Türk tüccarları 

greye teşvik edildi 
- Birinci s~hı!edc-n ıırtan 

göre Suriye Başveziri Eı;seyit Cemil· 
Mürdüm , gazetecilere vaki ol n bir 
beyanatında ezcümle demiştir ki : 

" - Sancakta ve Sancak hudut 
!arın fa vukubulmakta olan bazı ufak 

tefek vakalar , gazeteler taraf ındar. 
pek mübalağalı bir surette neşredil 
mektedir . 

Sarıc1k meselesi Milletler Cemi· 
yetinin 24 Mayıs toplantısında bit. 
miş olacaktır . Bu esnade Türkiye· 
Fransa· Suriye arasın.daki anlaşma 
da yapılmış bufona'caktır . ,, 

İlaçlarınızı, reçetelerinizi 
mutlaka Yeni Eczaneden 
l yaptırınız . 

Yeni Eczane 
Taze ve temiz ilaç yapan ve ucuz 

satan bir eczanedir 

Yeni Eczanede her türlü lastik eşya,kolon
ya, pudra , lavanta ve bilumum yerli ve 
Avrupa p_.rfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

8100 1 

YENi ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

----------------·------------ -
Ceyhan Ziraat bankasın
dan: 

Kıymeti: Lira 
30 

K. 
00 

Dönümü Cinsi 
120 Tarla 

Köyü : Dikilitaş 

Mevkii : Trmurbulat büyüğü 

Hududu : T t.ke ve Elmerza ve 
Daki tarlalarile ve tarik ile çevrili. 

Ceyhanın Dikilitaş köyiinden Ab 
<lülbekir oğlll Abdülnıecit ve Ab· 
dülhamit vt Kahı a•u:ın o~lu Süley· 
manın bankamıza ipottkli ikrazattan 
olan borcunun taksitini ödemediğin· 
den dolayı borcun temaını muacce
li yet kesbetmiş olduğundan banka· 
mıza ipotekli bulunan evsafı yuka· 
nda yazılı tarla tahsil emv.:ı.I kanunu 

-..... -'""--~-·--- ----
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

mucibince 14- 5-937 tarihinden 
itibaren yirmi bir gün müddetle açık 
artırmnya çıkarılmıştır. Sürülen pey 
haddi layik görüldüğü takdirde 4-
6-937 tarihine müsadif cuma günü 
saat on beşte kaza idare heyetinde 
muvakkat ihalesi yttpılarak bu tarih

ten itibaren de on gün müJdetle as· 
kıya alındıktan sonra on günün hi
tamında kati il;alesi yapılacaktır.Ta
liplerin o/o 7,5 nisbetinde tt:mi~at 

b 'd' F fa ıı:a· göstermeleri mec :nı ır · az 
hat almak isti~nferin bankamıza 

•·müracaatları iiitı olUAur .6099 
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Adana Borsası Muameleleri 
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Kilo Fi)ab 
CiNS! En az En çok Satılan Miktar 

K. - s. K. s. Kilo ,_ 
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Piyasa parlağı ,, 
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Ayran Menba suyu 
Dünyanın en iyi bir menba suyu olduğunu bir daha resmen isbat etmiştir 
Kar ve fazla yağmur yediği bir zamanda menbaından alınan su nünıune. 

sinin Sıhhat Vekaleti Bakteriyoloji hanesinde tahlil edilen bakteriyoloji ra. 
poru sureti aşağıdadır : 

Rapor: 
1- Nümunenin alındığı tarih : 27-1-937 
2- Nümune alınırken suyun derecesi : 11 
3- Nümunenin alındığı nokta : Menba 
4- Nümuneyi alan zat : Doktor Ziya 

1 

1 

~ 
~ 
~ 

Türk.sözü 

•• •• •• 
URKSOZU 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

1 aA nlar Reklam bir ticaretha .. 1 

nenin, bir müessesenin 
en büyük propagandasıdır. Reklamla-! 

' rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz. 

1. ı·şler Müt~nevvi 
renklı her 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niln Otomatik makinalannda yaptı
rabilirsiniz . 

• 
1 a Eserlerinizi Türk -

sözü matbaasında 
bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

Cl.ldler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

Tabllar Resmi evrak, cedveller, defter· 

1 ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua , tabeder . 

o KSOZO Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Seyhan Taou müdiirl 
ğünden 

Zencirli mevkiinde (tarafları 
ğusu &yram batısı tütüncü ~ 
vereseleri poyrazı Rüstem la 
muhacir kırbıyık) hududuyla çe 
bir parçada eski ölçü on dön~d 
lanın on seneden fazla bir ınod r 
ten beri Bekir oğlu Rüstemin bı • 
net tasarrufu altında bulundo 
senede bağlanması talep edil111 
olduğundan ilan tarihinden iti 
on gün sonra yarıi Mayıs 937 t 

hine t e s a d Ü f eden 
mahallen tahkikat yapılacağıll 
mezkur tarlada bir hak iddia 
ler varsa tayin olunan günden ı 
vel mevcut vesaiklerile birlikte 
müdüriyetine müracaat ederek I 
kur giinde yine vesaiki erile bir 

1 

tahkikat mahallinde hazır bul 
lan ilan olunur .8097 

~ 

Seyhan Tapu müdürlU 
ğünden : 

'ı .. _ı:mm ___ ...._.ı_ ııSeyhan Defterdarlığından 
BELEDİYE İLANLARI Cinsi: dükkan Miktarı arşın:71 

Mafıallesi : Karasoku ---------------------------= Sokağı: Eski helkeciler 

Karaenbiya mevkiinde tar~ 
(doğusu dere, batısı yol poyraıl 
re kıblesi ekmekçi sarhoş Ah 
hududuyla çevrili bir parçada 
ölçü 15 dönüm tarla.1ın altınıŞ 
nedenberi ibrikçi Mustafa kızı 
nenin bila senf:'t uhdesinde ikeıt 
fatile veresesi tarafından intikali 
lep edilmekte olduğunılan ilan 
hinden itibaren on gün sonra 
23 Mayıs 937 tarihine tesadüf 
pazar günü mahallen tahkika~ 
pılacağından mezkur tarlada bır 
iddia edenler varsa tayin ohı 
günden evvel mevcut vesaiki 
birlikte Tapu müdüriyetine 111

11 

Seyhan nehri kenarındaki beledireye ait Seyhan gazinosunun icarına 
talip çıkmadığından Haziranın 11 inci gününe kadar bir ay içinde pazar· 
hkla icara verilecektir . 

Taliplerin her hafta pazartesi ve perşembe günleri saat on beşte top
lanacak olan belediye encümenine müracaatları ilan o!unur. 

8091 3 

1- Temizlik işleri hayvanahnın bir yıllık nal ve kayar ihtiyacı açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muvakkat teminatı otuz beş liradır . 
3- ihalesi Mayısın 17 inci pazartesi günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır . 
4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. İsteyc:mler orada görebilirler. 
5- isteklilerin ihale günü saat on beşte t~minat makbuzlarile birlikte 

belediye encümenine müracaatlan ilan olunur. 8050 1-5-9-14 

1-Kuruköprü-Eski istasyon arasındaki parke yol inşaab kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli (5498) lira (1) kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı (412) lira 35 kuruştur. 
4- İhalesi mayısın 27 inci perşembe günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır. 
5- Keşif, şartname, proje,tahlili fiat cedveli belediye fen işleri müdür· 

lüğündedir. isteyenler orada görür ve parasız alabilir . 

Hududu:Sağı Ağıkyan iken şimdi 
Alasoı;ıyalı Musa,solu Ağıkyan Ş ıh
meran iken şimdi Hacı Mercan, ar
kası Kıbrıslı Ahmet onbaşı ve saraç 
Mustafaya mahsus hane önü tarikiam 
ile mahdut. 

Hazine alacağından dolayı Ala
sonyalı Ahmet kızı Resmiyenin yu
karıda evsafı gösterilen bir kıta dük
kanı tarihi ilandan itibaren 10 gün 
müddetle ikinci artırmaya çıkarıl
mıştır. İsteklilerin Vi1ayet idare he
yetine müracaat]arı ilan o]unur .8098 

1. t :xmn :Z EJW EX 

. e' caat ederek mezkur günde yın 
saiklerile birlikte tahkikat mah~ 
de hazır bulunmaları ilan ofunııt 

8096 

---------------~ Bugece nöbetçi eczarle 
Postane civarında 

Fuat eczanedir __,I 

»~WWW<E! spg - -
~ 

Adana pamuk üretme çiftliği müdürlüğündell: 

Cinsi Miktarı Muhammen kıymeti DepozitosU 
Çuval 2150 52,5 Kr. 84.66 Lirli 
Binek arabası 1 adet 500.00 lira 38 50 ,. 
Yük ,, · 1 ,, 100.00 ,, 7.50 ,. 

Müessesemiz için yukarıda cins ve miktarı yazılı çuval ve arabalar 
yısın 19 uncu çarşamba günü saat 14,30 da Adana Ziraat müdürlüğiiP 
müteşekkil komisyon marifetile ve açık eksiltme ile alınacaktır . 

Eksiltme kanunu mucibiRce isteklilerin pey akçalarile komisyona ge 
meleri ve şartnameyi görmek istiyenlerin her gün Adana pamuk üretııı' 

5- Nümunenin sureti irsalı : Buzsuz 
6- Nümunenin müesseseye geldiği tarih : 29-1-937 

Çiftliği müdürlüğüne müracaatları. 8063 4-7-11-14 

--• ~c---==="'~,...,,.,,...,.,="""""™="""'=·=- ,..,....,_ =--=~-==-""""&""""'™""'"""" ~i 
6 - İsteklilerin teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi 

encümen reis]iğine vermeleri lüzumu ilan olunur .8085 9- 14-18-22 
7- Nümunenin muayenesine başlandığı tarih : 29-1-937 
8- Nümune muayene edilirken suyun derecesi : 15 
9- 1 Santimetre mikabında jerm adedi : O 

10- Koli test . Koli yok 

Bakteriyoloji Servisi Ş~fı N. 

M. Sagun 
Yokardaki rapora göre Ayran menba suyu derinden gelen kimyanın 

ve bakteriyoloj inin tarif ctt"ği hakiki bir menba suyudur . Reklama değil 
hakikate inanınız. 

Ayran mrnba suyu hıfzıssıhha usul:er:ne ria) et edilerek hiç bir şekilde 
el değmeden Sıhhat memuru cnünde dcılar orada mohürlenir ve her türlü ' 
pislenmek tehlikesinden varestedir. Anın için emniyetle içeçeğiniz yegane 
menba suyu Ayran ınenba suyu olmalıdır. 

8086 3-13 

Kır bahçesi 
açı 

e: okantası 
ı 

Bir çok emek ve masraflar ihtiyarile Adananın en güzel bir mesiresi 

haline getirilen kır bahçesi ve lokantasının açıldığını s ayın 
Adanalılara saygılarımla bildiririm. 

iyi ha va, bol ışık, temiz servis ve mahir bir usta tarafın 
dan ihzar edil-::n yemekler. Her türlü ispirtolu ve soğuk meşrubat. Fiatla
nmız asla rekabet kabul etmez. 

D. demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli (42000) lira olan 100 ton üstüpü 24-5- 37 pa
zartesi günü snat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
saıın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 3297 No.lu nüs
hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (21 O) kuruşa Ankara,Haydarpaşa, İzmir ve Adana vezne. 
lerinde satılmaktadır. 8081 8-11-12-14 

.. 

Aınanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

AYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin · elile doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su df:'ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Birecikli Mehmet 

8084 3--6 1 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacana]ar : 100 kuruşa ev]erinize gönderilir 
1 7~3 30 .___,...__,,.__ ____ _.,.....,_,.m_..,._r==_..,..._._,..,..,__...,.._,.._"'=~::w=m~-=~ıa=~ 
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Umumi Neşriyat MüdürÜ 

M. Bakşı 
Adana Türksbzü matbaası 
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