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' • ksperler 
Hudut, Lisan ve 
intihap meseleleri 
üstündedün akşam 

Uyuştular 
inönü Londra dö
nüşü Cenevre'ye 
uğrıyacak mı? 

Aras bugün Romanya va
puruyle Bükreşe gidiyor 

• 

-----~----ı Kont Martel yarın şehrimizden geçiyor 
İsnıet İnönü 

1 
Nihai müzakerele.re iştirak edecek 

Pariste Cenevre: 14 [Radyo] - Eks. 1 

P"rler komitesi faaliyetine bugün de 
devam etmiştir. ihtilaflı olan hudud 
meselesi üzerinde hararetli münaka· 
şalar oldu. Müzakerelerin yarın (bu 
gün) son bulacağı kuvvetle sanılıyor. 

re aşvekilimiz ismet 1.nönü 
lngiliz Kralı Sa Maı_este 
altıncı Jorjun taç gıyme 

Parise uğrıyacak ve Cenevreye ge
çecektir. 

BRiTANYANIN 
MYlh11t<®Ş<®m günD~lrÜ 

Lnndrada J uç Gı.yme 1 iirenı i'aaııyetınden 

· Işık, renkler 
vese lerin 
dekoı ları 

orgun nağmeleri 
arasında akan bir 

insan seli 

Londradaki merasimi dünyaya duyurmak için 
neşriyat işi ile 14,000 kişi meşgul oldu 

Bu münasebetle dünyadaki hadiseler 
Bir İngiliz Kralının İrlanda Kralı olarak Taç giymesini protesto 

için dün Nasyonalistler Dublinde ikinci Jorjun heykelini 

Bombalarla tahrib ettiler 
Londra: 14 (Radyo) - Royter 

muhabiri bildiriyor: Serbest lrlanda 
merkezi olan Dublinde ikinci Jorj'un 
at üzerindeki heykeli bu sabah bir 
bomba ile tahrip edilmiştir. 

Bu heykel 1928 de yine bir bom· 
ha ile tahrip edilmişti. Bu tecavüzün 
bir İngiliz kralının lrlanda kralı ola
rak taç geymesini protesto için 
nasyonalistlerin yapmak tasavvurunda 

torluk konferansı bugün ilk toplan
tısını yaptı. Fakat lrlanda delegeleri 
bu konferansa iştirak etmediler. 

merasiminde memleketimizi temsil 
etmek üzere Londraya geçerken 

ariae de uğramış ve burada Fran
j1Z devlet adamlarile temasta bu
unmuştu. 

Bugün komitenin öğleden sonra 
yaptığı bir içtimada, ihtilaflı üç nok
tada da büyiik yakınlaşmalar el

Türksöıü - Paris radyosunun 
verdiği bu haberi ihtiyat kaydiyle 
telakki etmek lazımgelir. Çüngü Baş. 
vekilimiz lnönünün seyahat progra. 
mı çok evvelden tesbit edilmiş bu
lunduğuna ve Anadolu ajansının da 
henüz böyle bir şeyden bahsetme- Hava şchidleri ihtifali 1 

bulundukları nümayişin menine karşı 
bir mukabel~i bilmisil teşkil etmek· 
tedir. 

Bir geceden sonra 

Londra - Otellerde, sokaklarda 
ve büyük meydanlıklarda halk balo
larda olduğu gibi vaktini sabaha ka. 

- Gerisi üçüncü sahifede Bu temaslar Türk - Fransız 
'."Onasebatında yeni ve hayırlı bir 
ınkita.fın başlanğicı mahiyetini arz 
~tmektedir. [Bütün Fransız matbua-

de ed4m~tir 
Paris: 14 (Radyo J - Sanıldığı. 

na göre, Türkiye Başvekili ismet 
lnönü Londra dönüşünde tekrar 

miş olmasına ve nihai müzakerelere ., 
Rüştü Arasm gideceğine ğöre bu ' • 

Londra: 14 (Radyo) - lmpra 

1 bu konuşmalardan hararetle baha 
etmektedir. Nitekim son zamanlarda 
makaleleri ile bize bir hayli hücum
larda bulunmuş olan [ Le Journal ] 
~a.zetesinin siyasi muharriri Saint 
r rıce bile başvekilimizin Parisi ziya
etı İle iki memleket münasebatında 
a.çılmağa başlayan yeni ve bulutsuz 
Ufk d' ' . k un parlak tesirinden ken ısını 
urtararnamıştır . 

p Saint Brice ismet lnönünün son 
aria ziyareti münasebetile yazdığı 

illa.kalede Başvekilimiz hakkında 
Unları söylemektedir : 

il • Türk başvekilinin • Paris ziyareti 
e 1.ngiliz krallığ'ı taç giyme merasi

lnını müteakip yapılması beklenilen 
j~Yaretle~ ~aşlıyor demektir . Bugün 
t;'1 met lnonu adiyle anılan bu büyak 

a
1
m daha evvel de Parise gelmiştir. 

t \ smet [ paşa ] namı altında daha 

la
o tan ·nmıştır . Öyle bir ad ki. bir 
raft h dalı ~n arp meydanlarının defne 

tıgı ~'.l!'e~ taraftan sulh yol~n_da yap· 
ltiğ-i uyuk_ gayretlerin kcndısrne bahş 

ze y tın dalla riyle taçlanmıştır · 
llrnumi harpte yap tığ'ı bii yük hiz 

\etlerden sonra General ismet istik· 
b •nücadelcsinde Mustafd Kemalin 
~lıca iş arkadaşı olmuştur. Bu mü-
h:le Yunanlıl a rın tam heıim~~ iyle 

t . Yete irmiş ve Kemalist repmın 
Utkiy d . . ır . e e yerleşmesiyle netıcelenmış· 

daoBundan sonra büyük galip kuman· 
a 1 Lozanda görüyoruz . Bir konfe· 

sta T· k . .. t 
•ll;ı Şek · ur iye sulh mualıedesını ıs e· 

D •ide yaptırtıyor . 
ÜkG aha sonra ismet lnönünü Türk 
ru~d metin'n başında buluyoruz . o 
ltit·eoberi on sene inkitasız idare 

lir rı · kabinenin başında muhteşem 
llişlj~ncssans eseri meydana getir· 
•aris '. Bu büyük devlet adamının 
trlc kzıyarcti sadece resmi ziyaret-
ılı~nı~lrnıyacak ve çok beklenilen , 

ktır 1Yetli konuşmalar da yapıla· 
•• 

haber şimdilik mevsimsizdir. 
- Gerisi ikinci sahifede -

Mahvolan Hindenburg yerine 

. Lz 130 
Hava nazırı Göring yeni zeplinin 

inşaatını tacil ediyor 
AYRICA, HINDENBURODAN DAHA BÜYÜK BiR HAVA SEFiNESi

NiN RLANLARI HAZIRLANIYOR 

Doktor· Ekner Hlndenburg balonunun eski seyahati erinden 
- birinde Lekhörstde halkı selamlarken 

35 insanın hayatına mal olan 

H. d nburg zeplini kazası , başta 
ın e 

1 
.. 

Almanya olduğu halde fen a emını 
hiç yese düşürmemiştir· 

lngiltercde de Almanlara karşı 
uyanan sempati ve gazetelerde yazı· 
lan başmakaleler , Alma_nları daha. 
ve daha büyük ' kuvvetlı hava ~emı· 
leri yapmağa teşci edecek mahıyet-
tedir . 

............ -- ... , ........... -............................. ~~ " 

Daily telgraf gazetesi başmaka· 
lesinde diyor ki : 

" Almanları bu ani kazadan do. 
layı taziyet eder ve zeplin seferle· 
rinde gösterdiği cesaret ve mahare· 
ti selamlarken , henüz İşin tamam· 
!anmamış olduğuna da emin bulunu· 
yoruz. Tabiate hakim olmak yo'un. 
da asırlardanberi sarfettiği gayrette 
iusan oğlu mağliibiye ti asla kabul 
etmiyecektir . 

iT AAT iLAml j 
lialkevi temsil komitesinin bu ı..üyük müsameresi 

arın akşam Asri Sinemada veriliyor. 

Havaları zaht ve teshir etmek 
için , atılmış olan ilerleme adımı de· 
vam edecektir . Ve şuna katiyen 
katiyen inanıyoruz ki , bu adım Hin· 
denburg aazasından sonra Almanya 
da duraklamayıp daha cesaretle yol 

- Geri ikinci sahifede -

iki gündenberi T oledo cephesinde 

kıtalar cenberde Alman 
' . 
' Karadeniz ,, lspanyol milliyetçile 
rini hamilen Valansiyadan ayrıldı 

Cebelüttarıktaki İspanyollara hicret emri verildi 

Bııgiin Atatürk Parkı karşıswdaki 

sulıada lıava şe/ıidleri ilıı ıfa li bii) ük 
törrnle yn[lılamktır. Dünkü sayımızda , 

bııı:ün )'G[lı ltıcnk merasime aid, §Chri· 
nıi: lı a t • a lı 11n11n unu ha :.trludığı proı.; 
ra nıı kuYnuı~rulı·. 

Madrid : 14 (Radyo) - Madrid J 

cenubunda Toledo cephesinde şid
detli muharebeler olmaktadır. 

Toledo önünde Faslı falanzist
lerle Alman kıtalarının şehir etra. 
fındaki çenberi gevşetmek için setir 
kıtaatı teşkil ettiklerini bildirmekte. 
dir. 

Son giinlerd ı: daha iki Alman 

Habsburg'ları tahta getirmeksizin 

Ma~aristan - Avusturya 
bırleşmesi yolunda .. 

İki devlet r i calı arasında devam eden 

Gizli, mü im konuşmalar 
Deyll Heraıt gazetesinin dUnkU postadan çıkan nuah 

Avusturya Macaristan ittifakına dair çok mUhlm gördU:~•nda 
bir_ yazıyı huleseten iktibas ediyoruz: iri muz 

Eski Habsburg ailesini tahta ge. 
tirmeksizin, Ayusturya ile Macarista
nı birleştirmek planı, Avusturya cüm . 
hurreisi Miklas'ın Budapeşteyi ziya
retinden sonra, iki memleketin dev· 
Jet ricali arasında gizli konuşulma
ğa başlanmıştır. 

Bu plan, bilhassa Macaristan ta· 
rafından ileri sürülmektedir. 

Üç sene evvel, buna benzer bir 
plan, yine Macaristan tarafından 
Avusturyaya teklif edilmişti. Fakat 
O zaman bu teklif reddedilmişti. Fa. 
kat Macatistan sulh muahedelerini 
değiştirmek gibi bir siyaset takip 
ediyordu. 

O vakitten beri, Macaristan kom· 
- Gerisi ikinci sahifede -

kıtasının ispanyaya sokulduğu haber. 
!eri dolaşmaktadır. 

Valansiya : 14 (Radyo) - Mil· 
liyetçileri almak için Türkiyeden li · 
manımıza gelen Karadeniz vapuru 
milliye•çileri hamilen bu gün bura· 
dan hareket etti. 

Milliyetçiler Türkiyeye siyasi 
milliyı:tçi olarak gitmektedirler. 

Lizbon : 14 (Radyo) - Bu raya 
gelen haberlere göre; Bask milisleri 

hala mukavemet etmektedirler. BiJ. 
bao ile münakale kesilmiştir. 

Cebelüttarık : 14 (Radyo) _ 
nüfusun fazlalığı salgın hastalıklar 
korkusile Cebelüttarıktaki bütün ls
panyolların hareket etmeleri resmen 
tebliğ edilmiştir. 

Valansiya hükiimetine karşı me· 
yilleri olanlar asilerin kontrolü altın-
da bulunmıyan yerlere gönderilecek· 
tir. 

Bir kaç güne kadar 
Türksözü sütunlarında 

Kan lekeleri 
Bu yeni zabıta romanımızı merak 
ve heyecanla takibedeceksiniz. 

Nakledenler : 
M. B•k•• Nlll•d T•ngdlMlr 



Sahife 2 

Şair Ziya paşa 

on günl • 
rı 

~-----·------
( Halkevinin yr pacoğı ilııifal münasebPtiyle) 

Şaır Ziyaya dair bir çok yazılar 
yazılmış ve kitaplar çıkartılmıştır . 
Fakat bunlar ne ele olsa paşanın 
umumi ve resmi hayalıile edebiyat· 
taki mevkii .ıi tayinden ibaret eser· 
!erdir. 

Fahat müdhiş bir hastalığın mu
sal!at olduğu hayatının son günleri, 
Adana vilayetindeki ölmez eserleri 
ve her an } aşa yan hatıraları çoğu· 
muzun meçhulüdür. 

Yılların unutucu ve nankör var
lığına bunların teslim edilmesine 
hangi gönül razı olur . 

işte bu düşünce ile onu iki yıl 
süren valiliği ve Adanada yaptığı 

işler hakkında yaptığımız uzun tet
kik geçen senenin bu günlerinde 
(Tlirksözü) sütunlarında on nusha 
da tefrika edilmişti. Bu yıl da bü 
yük Şairin son günlerini kısaltarak 
okuyucularımıza sunmayı bir vazife 
'>ildik. 

* * * 
Ziya Paşa Ciğeı !erinin yarasile 

Adanaya geldiği zaman kendisini 
kısmen edebiyattan uzaklaştırmıştı. 
Hastalıkla geçen günlerinin verdiği 
"stirabı yenmek!e uğraşıyordu. 

Denilebilirki Jerin ve felsefi fi. 
kirlerini mısralaştıımakla hiç bir 
engel tanımıyan bu Lüyük şair, 

/. dana' valiliği sırasında hemen he· 
men şiirler e uğraşamadı. 

Fakat hastalığiyle boğuşan ben· 
!iği yine de güzel sanatların yaratı]. 
masıPa amil olmaktan geri kalmadı .. 
Yazmadı; fakat söyledi.. Anlattı ... 
Yaptı .. 1 elki pek az söyledi: Fakat 
bu azın içinde çoğu anlatabildi. 

Yarım asır evvelki devrin taas· 
subunu bir zincir gibi boynuna ge 
çiren cemiyetin kiiflü pencerelerini 
nurlandırmakta şair Ziya hakikaten 
bir Ziya oldu. 

Yazan : Taha Toros 

Paşa hastalığa karşı mütehammil 
görünüyordu ki son iki yılki ömrünü 
sırf bu anud tahammülüne verenler 
çoktur. 

içinde bir çok şeyler kaynayan 
1 fakat hastalığı ve muhiti dolayısiyle 

pek az İş yaptığından öfkelenen şiir 
son günlerde bu içtimai arzularının 

ikmalini göremediği için sinirlendi . 
Hatta o kadar ki hükumet ko· 

nağındaki odasına girebilenler , bü
yük lıir korku ile bu işe teşebbüs 
ederlerdi Şairi hastalığı belki o ka· 
dar üzmezdi fakat yaratmak istedi
ği yeniliklerin pek azını yapmağa 

muvaffak olduğu için içinden yara
landı . O , memleketin dertlerini 
derin gözleriyle incelemiş ve bu ya· 
raları sarmağı içten istemişti . 

Son aylarda bilgisini böyle işle
re hasretmişken ömrü bunları başar· 
m~ğa kafi gelmedi ecel onun en has· 
sas yerine pençesini attı . 

Nihayet bir gün yeni adımlar 
attırdığı Adananın ılık havası i.;eri
sinde binlerce kişi onu Ulucami me
zarlığına göz yaşları yalnız Türk 
edebiyatının büyük üstadıııa , de 
ğerli bir ahifık ve terbiye hocasının 
kaybına değil, aynı zamanda yenilık 
bayrağını çeken bir başın yokluğu 
için dökülüyordu . 

Büyük şair öleli bu gün elli yıl 
oluyor . O gündenberi hatıralarının 
bir yazı halin~ sokmağı sonsuz bir 
zevk olarak benimsedik. bu acı satır
lar aynı zamanda o feylesof şairin 
ince ruhunu yad edebilirse duyula· 
cak kıvanç cüretimizin çok üstün· 
de olacaktır . 

* * * 
Adar.aya 1844 yılından itibaren 

eyalet valileri tayin edilmeğe baş

lamıştır. ilk eyalet valisi Arif Pa· 
ş:ıdır. 

Arif Paşadan Ziya Paşaya ka 
dar yirmibir Vali değişmiştir. Ziya 
Paşa Adanaya geldiği zaman Ada. 
nıı defterdarı Hakkı, Mektupçü Na· 

Türksözü 

Milli Mensucat fab 
rikası.ıın Avrupaya 
gönderdiği talebeler 

Evvelki günkü nushamızda, mem· 
leketimizdeki fabrikaların, istidatlı 
gençleri mutahassıs yetiştirmeleri 
ve Avrupaya göndermeleri, ve bu 

Halkevlerinde 
akalliyetlerin 

mevkii 
Hakkında İstanbul gaze
telerinden birisinin ver

diği yanlış haber 

işe en evvel Adana Mensucat fab- Akalliyetlerin de Halkevleri teş 
rikalarından birisinin yaptığı güzel kilatında çalışabilmelerini temin mak 
hareketin bir numune olduğu hak· sadile Halkevleri talimatnamesine 
kında lktisad Vekaletinin bütün Tür· bir madde ilave edileceğini lstan-
kiyeye yaptığı bir tamimden bahs bul Akşaın gazetelerinden birisini 

etmiştik. yazmaktadır. 
Yaptığımız tahkikata göre; bu Halbuki Halkevleri talimatname-

ilk büyük adımı şehrimiz Milli Men· sinde bunun aksini gösterir bir mad. 
sucat fabrikasının attığı, bu iki ta· de olmadığına göre, böyle bir mad· 
!ebeyi Avrupaya bu fabrikanın gön· denin ilavesine lüzum yoktur . Ve 
cierdiği anlaşılmı~tır. Bu güzel ha· 1 böyle bir teşebbüs dahi mevcut de

reket göğsümüzü kabartmaktadır. 1 ğildir . 

Ziyapaşa ihtifali Ölü olarak yaka 
Halkevi bir gece tertibetti 

Şehrimiz Halkevi ayın 17 inci ge
cesi Halkevi salonunda verilmek 
üzere bir " Şair Ziya paşa gecesi • 
programı hazırlamıştır . Ölümünün 
yıldönümü münasebet:le bu gece 
de Ziyapaşanın hayatı ve eserleıi 
hakkında ınusa'ıabeler yapılacaktır. 

Bu geceye iştirak için Halkevi 
sekreterliğinden parasız giris kağat· 
]arı almak lazımdır . 

17 Mayıs günü, Halkın ve mek· 
teplerin iştirakile değerli Şairin me 
zarına törenle bir çelenk de konu

lacaktır . 

Sanat mektepleri 
İmtihanlara 30 Haziranda 

başlıyacak 

Sanat mekteplerinde 30 Mayısta 
imtihanlara nihayet verilecek, umu
mi imtihanlara bir Haziranda , na
zari imtihanlara da 30 Haziranda 
başlanacaktır. 

lanan şaki 
Uzun Hasanın Suriye 
hükfimetile alakası 

.tamı vardı? 

Dünkü sayımızda, geçen sene 
Osmaniye hapishanesini delip kaçan 
şerirlerden Uzun Hasanın Karayiğit 
köyü civarındaki dağlıklarda, jaııdar
malarımızla yaptığı müsademe so· 
nunda ölü olarak yakalandığını yaz 
mıştık. 

Dün hususi kaynaklardan istih 
bar t'ttiğimize göre; ölü olarak jan. 
darmamızın eline geçen Uzun Hasa 
nın üzerinde yapılan taharriyat ne
ticı:si hudutdaki Suriyeli bazı çapul. 
cu elebaşılarile alakasını gösteren 

muhabere evrakı bulunmuştur. 
Bu şerir lslahiye kazasile Osma· 

niye arasında dört cana kıymış ve 
kaçtığı iündenberi lslihiye ve Kürt 
dağı köylerinde müsellehan dolaş· 
makta ve halkı zaman zaman ted· 
hiş etmekte idi. 

içindeki yenilik ve sanat aşkını 
açığa vurmak ve htbik etmek için 
Adanayı müsait buldu ve birçok 
dedikodulara ve hücumlara, saraya 
şikayetlere rağmen yılmadı; tuttuğu 
yoldan dönmedi,. 

zım, merkez naibi Haydar, müflü !•••••••••••••-• 
Nahiye müdürleri 
Hazırlık tahkikatı yap
mağe salahiyettar değiller Zaten onun yaratilışı da yaptı . 

ğını bıra~maz ve söylediğini yapar 
bir insan meziyetini taşıyordu. 

Sırası gelince anlatılacağı gibi 
güzel sanatlardan tiyatroyu Adana 
sahnesine o getirdi. 

Garbi ve medeniyeti yalnız dili 
ve dini başka olduğu içirı ebedi bir 
düşman addeden o günün zihniyeti· 
ne bir darbe indirdi , Ve hermemu· 
run Fransızça öğrenmesi için hükıi· 
met konağında bir dershane açtırdı. 

Uçsuz , bucaksız Adana ovasın· 
dan ( Seyhan ) nehrinin sessiz akı
şına o susmadı .. Yağmursuzluktan 
ve kuraklıktan ektiklerini bile biçe. 
miyen çifçinin göz yaşına o da ağ· 
!adı . F enui kanallar açtırarak 

Seyhanın ( Çukurovayı ) sulamasını 
ve buraya verilen ( Altınova ) vasfı 
nın lıihakkin yaşatılmasını istedi . 
Bir kanal r rojesine teşebbüs etti . 
Fakat bu emeline kavuşmadan öldü. 

Yağmur düasına çıkanları -
Seyhan Nehrini göstererek - ince 
bir şair zekasiyle ve nüktesiyle tak· 
bih etti , 

Elli ye.li yıl evvelki Anadoluyu 
düşünürseniz paşanın tiyatroyu ve 
garp lisanını yaşatmak husufünrlaki 
yeniliğinin kaldırılır bir hareket ola. 
mıyacağını takdir edersiniz . 

O Paristen dönünce bilgisi , gör· 
güsü artan mütefekkir sıfatiyle bir 
şeyler yaratmak istiyor , fakat için· 
deki aletlerin pek azı kıvılcım ha· 
linde nıutaassıbların kafalarım sün 
gülüyordu . A•ıl değ' .ı alevleri , 
hastalıkla boğuştuğu gecelerin ka· 
ranlığında sönüp gidiyordu , 

Sadık, idare meclisi azaları da Hacı 
Mustafa Fazlullah, Ahmet Tevfik, 
Ermeni mümessili Artin, Katolik 
mümessili Kegork, mektubi kalemi 
mümeyyizi Admi, Ticaıet mahke· 
mesi reisi Hilmi idi. 

(Devam edecek) 

------. ------
Habsburgları tah
ta getirmeksizin 

(Binci sahifeden artan ) 

şularile olan münasebetleri o ka 
dar ilerledi ki, Avusturyanın, Maca· 
ristanla yakın bir münasebet peyda 
etmekten korkacak şeyi kalmamış
tır. 

Böyle bir ittihadın her iki mem 
lekette de büyük faydaları olacağı 
aşikar görülmektedir. 

Şimdi iki küçük kuvvetsiz mem· 
leket varken, ozaman bir kudretli 
devlet olacak ve bu suretle istikla 
!ini kelaylıkla muhafaza edebilecek
tir. 

Bu şekilde- komşularına da bil
hassa Çekoslovakyaya cazip görü
neceği şüphesizdir. 

Hugüne kadar, Avusturya Ma· 
caristanın birleşmesi ancak Habus. 
hurg hanedanının tahta getirilmesile 
mümkün ve muhtemel görülüyor
du. 

Yeni planın can noktası ise, kral 
lığa karşı hiç rağbet edilmeme~idir. 
Kral gelmiyecek olunca, komşu dev· 
Jetlerin, bil ıassa Çekoslovakyanın, 

1 ittihat fikrine karşı itirazı ortadan 

itaat ila 1 
Halkevi temsil komitesinin yarın 

akşam sosyal yardım şubesi çıkarına 
vereceği bu büyük müsamerenin bi 
let fia tları şunlardır : 

Localar : 300-500 
Birinci mevki : 100 
ikinci mevki 50 
Balkon 30 kuruştur 

Adliyede: 
Bazı değişiklikler 

Adana sulh c-eza hakimi Bay 
Nevzad Tüzün Kan Ankara C. M. 
U. muavinliğine zeynedilerek dünkü 
ekspresle şehrimizden ayrılmıştır. 

Bay Nevzadın yerine Adana C. 
M. U. muavinlerinden Baha Sümer 
tayii edilmistir. 

* 
Hakim muavinlerinden Bayan 

Muazzez de C. M. U. muavinliğine 
tayin edilmiştir. 

kalkacaktır. 

Avusturya ve Macaristanın ye
niden birleşiııesi hakikatte 1526 dan 
1918 senesine kadar devam etmiş 

olan bir devleti tekrar kurmak ola 
caktır. 

Her iki memleket de, müşterek 
bir harici siyaset güder, müşterek 

bir ordu bulundurur. Gümrük tarifesi 
tesbit eder. Bununia beraber, diğer 
meseleler de, müstakil kalabilirler. 

Nahiye müdürlerinin bizzat veya 
bilvasıta hazırlık tahkikatı yapamı

yacagları Vekaletten bir tamimle 
vilayetlere ve oradan Kaymakamlık 
ve nahiyelere bildirilmiştir: 

Seyhan parkı saz 
mahalli 

Seyhan nehri kenarında bulunan 
Bele diye parkı saz mahalli Beledi
yece Yeni otel miisteciri Bay lsmaile 
kiralanmıştir . Bu sene bu kısmın 
mukavelenamesinde halkı daha ziya
de ve nezih bedii şekilde eğlendi
recek mahiyette tadilat yapıldığı ha· 
ber alınmıştır . 

Bu tadilat meyanında alaturka 
sazn ancak akşamları saat 21 e ka
dar çalınması ve bur.dan sonra tem
sil veya varyete numaraları ve akro· 
batik oyunlar gösterilmesi ve en az 
ayda bir getirilecek tropların değiş· 
tirilıne~i ve bu tropların mevcutlar 
içinds en müstesna ve birinci kısım· 
dan seçilmesi ve bu suretle halkın 
daha ziyade mütenevvi ve n:zih bir 
surette eğlendirilmesi nazarı dikk~te 
alıcnııştır . Bu eğlence mahallinin 
gelecek ay başından evvel açılacağı 
sanılmaktadır . 

Bakımevi ebeliği 

Açık bulunan şehrimiz Doğum 

ve çocuk Bakımevi ebeliğine İpsala 

hususi idare ebesi B;.yan Melek Say· 

lam toyin edilmiştir. 

a 
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Mahkemelerde: 

Bir seno sekiz ay 
iki güne mahkum 

Zimmet ve ihtilastan ve belediye 
sebze tahsil amiri Mustafayı tah1<.ir
den suçlu belediye eski tahsildarla. 
rından lbrahim hakkındaki duruşma 
bitirilmiş suçlunun bir sene sekir ay 
iki gün ağır hapsine kaear verilıniş

tiı. 

Tapu işlerinde 
işlerin daha iyi gitmesi için, 937 

senesi haziranından itibaren Dörtyol 
ve Kadirli tapu idareleri kadrosuna 
birer katip ilave sdilecktir. 

Ceyhan adliyesinde 
değişiklikler 

Mevsuk bir menbadan aldığımız 
malumata göre; Ceyhan Müddeiumi
miliğine Behisni Müddeiumumisi Ab· 
dülkerim tayin edilmiştir. 

Kadirli adliyesinde 

Kadirli Müddeiumumiliğine Al
bustan aza muavini Rasim tayin edil. 

miştir. 
Mihalcık Müddeiumumiliğine de 

Ceyhan hakim muavini Remzi tayin 

edilmiştir. 

--
Londrada bir sui
kast şebekesi ya
kalanmış değildir 

Ajans bültenindeki bir 
mahreç yanlışlığının 
doğurduğu vaziyet 

Evvelki günkü nüshamızda altıncı 
Jorjun taç giymesinden 24 saat ev 
vel iki müsellah , bombalı suikast
çinin yakalandığın lstanbul hususi 
muhabirimizin telgrafına atfen yaz

mıştık. 
Bir kaç lstanbul gazetesinin de 

kaydettir.i bu asılsız haber 11 mayıs 
tarihli Anadolu ajansının dördüncü 
bültenindeki bir yanlışlıktan doğ
maktadır. 

Anadolu ajansı haberi şöyle dü-

zeltiyor : 
Bu sabah neşrettiğimiz birinci ser

visimizin ilk sahifesiude miirlderiç dör
düncü telgraf " Kudüs ., mahreçli olıı· 
cağı yerde se/ıverı " L.ondra_ ,. mnh
rPÇli alarek nakledilnıı§llr. Duıeltır ve 

özür dıleri z. 
Anadolu Afansı 

Eksperler uyuştu 
_ Birinci sahifeden artan -

lstanbul: 14 [Türksözü muhabi
rinden] - Hariciye vekilimiz Tev
fik Rüştü Aras yarın (bugün) Ro 
manya vapuruyle Büreşe, oradan da 
Cenev.eye gidecektır. Haricıye Ve
kilimiz Bükreşte Romanya devlet 
adamlarıyle mıilikatlar yapacaktır. 

Berlin: 14 [Radyo] D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Fransanın Suriye fevkalade ko
miseri Martel Türkiye . Fransa ihti. 
lafına mevzu olan Sancak müzake
relerinde bulunmak ve hükumetine 
izahat vermek üzere cumartesi günü 
Parise hareket edecektir. 

15 Mayıs 19'1"' 

.Mahvolan 
Hindenburg 

- Birinci sahifeden artan 
; 

alacaktır . 

Bu felaket yüzünden , ~ 
arasındaki insanlık bağlarının il' 
bir bdiren düşmanlıklarda~ ~ 
esaslı olduğunn da hissedı~11 
bize faydasını gölgede buakac:ao> 
derecede korku telkin etti . fi 
buna lüzum yok .. 

lı 

Medeniyete yardım için 1 

kuvvetlerini kendimize esir ek 
yolunda yaptığımız mnhtelif :-' t 
ferde vaziyet bugünkü gibi ol~ b 
tı . Onun için şu kanaati besli";i l 

ı 
k 

ki , hava nakliyatı ne kadar te~ ,.:ıı d 
mül ederse dünya milletleri bir;; 
müşterek anlaşma ve uyuşma 
sunda daha çok yaklaşacaktır 

1
. • 

lngilizlerin bu teşcii Alın 
teşvik ed ~ dursun , on! ar daha-'" 
diden tabiate hakim olmak Y;f 
da yeni gayrete derhal başvur eılf 
lar ve yanan Hinden burgun . 'f. 
koyaeak yeni bir hava gemısı 

etmek için para toplamağa: 
mışlardır . oA 

Dünkü posta ile gelen. ; 'I 
ekspres gazetesinin bildirdiğıııe . ..., 
re, yeni zeplin yapmak için gerP: 
500,000 sterlinin t0planması 

faaliyet çabuic ilerlemiş , fabrilcllf 
ra i.ıne cedvelleri asılmıştır . 
farda para toplamağa da hemen 
layacaktır . 

Diğer taraftan Hindenbur,., 
eşi olup F riedrichshafen tezgat 
rında inşası bitmekte bulunan ( Jıf 
130 ) isimli diğer bir zeplin de...ı 
an evvel bitirilmesini hava 111"' 
General Göring tarafından eııııf 
dilmiştir . .1 

Bu iki zeplin üzerinde dok_l!ı !iı 
kadın ve erkek çalışıyor . ~ 
kumpanyası direktörü Eckenerııı 
eli mesabesinde olan ve L ı 
zeplininin planını yakmış bul 
Duerer , her hangi kazayı hiçe .J 
yarak keşfiyat ve tecrübel~re d'-: 
edeceklerine işaret olmak üzere:~ 

- Başımızı eğmiyeceğiz 1 
miştir. 

Alman gazrtelerindeP Angrif 
kuvvetli cümleleri söylüyor : • ..ı 

" Rüzgarlar kralı öldü . F~V 
biz yeni bir krala hayat vermelıfit 
işçiler , alınterile kazandıkları ~.! 
liklerini bir araya koyuyor ve h~~ 
olduğumuz üçüncü bu' dün AllD"' 
!arın elinden kaybolmaması için t 
ce gündüz çalışıyor .• 

Facia tahkikatı devam edl1 

Nevyork : 14 ( Radyo ) - : 
denburg balonu faciasını ta~k~ 
memur komisyon ~ugün yere ırı 

ekipine kumanda eden teğmen Af 
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ler'i dinlemiştir . tı' su 
Tayler'in kanaatine gpre yangtllÇl'I. tir. 
patlama neticesinde çıkmıştır. r/.ı ce . 
kü ilk alev sütunu dümenin taın olu 
rinden yükselmiştir . ha 

Patlamanın sebebine geli~ 
bunun motör burularındaki gazi•~ 
geç kalmış bir iştialinden ileri g 
mis olması da mümkün değil~ 
Çünkü bu esnada ınotörler işi ff 
yordu , Sonra. kablolar tam_•?1iY il 
kuru olduğu içın balonda bırıklll. 
oladilecek elektrikleri de :ıakfetıJIİf 
olmalarina imkan yoktu . 

Nevyork polis müdüriyeti , e' 
güzide taharri memurlarını ve eki 
perlerini tahkikat komisyorıuru' 
merine verdiğini bilmiştir . 

--~--~~--~--1 
TÜRKSÖzj) 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

l -Dış memleketler için AbOne 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar ıçin idareye miir•· 

caat edilmelidir . 
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Kont Martel izahat verdikten 
sonra Cenevreye gidecek ve Sancak 
işinin nihai görüşmelerine iştirak 

edecektir. l.- ---------
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Türksözü Sahife : 3 

!::: 

Britanyanın muhteşem günleri 
- Birinci sayfadan mabad- lan kor diplomatiğe ayrılmıştı: Ki

lisenin içi çok muhteşem bir şekilde 
süslenmiştir. 

Meçhul askerin mazarı önUnde 

dar da · · · T ·b·· 
1 • ns etmekle geçırmıştı. rı un-
'tın son tertibatı ikmal olunuyor 

vl c ~unlar çiçekler, bayraklarla süs· 
'Oıyo b' h" I . r, ır taraftan da taşra şe ır-

I erınden törende bulunmak üzre tren
le gelmiş olanlar, sokakların kalaba. 
ığını daha çok artırıyordu. 

Büyük parklarda geceyi kurduk· 
~arı çadırlarda geçirmiş elan askeri 
ıtalar sabah saat üçte uyandırılmış· 

tbır. Bunlar bir müddet sonra Buking· I 
aııı s ğ" 1 I arayına ve alayın geçece ı yo · 

;rda kendilerine ayrılan yerlere 
oğru hareket etmişlerdir.: 

la Saat 6 30. Kalabalık çok fa.zla.· 

1 
Şmış, atlı polisler askerler ve ızcı· 

er T ' ' rafalgar Skuer'de alayın geçe· 
ceıı.: k ıı• ısımdan halkı çıkarmağa ve 
Yan sokaklardan halkın buraya akın 
ctnı · I esme engel olmağa başlamıştır. 
ialk uslu ve sakin olmakla beraber, 
t~k sevimli ve neşdi idi. Herkes hep 

ır ağızdan Şarkı şöylemekte idi. 

I . Artık halk alayın geçeceği yer· 
erın boyunca sıralanmağa başlamış 

Ve askerler de kendi yerlerini almı~ 
bulunuyordu. Halkın hala sıraya gİ· 
renıediği yerlerde polis otomobilleri 
hoparlorlarla halka rehberlik edi 
Yordu. Muhtelif noktalardaVi askeri 
mızıkalar, halkı eğlendirmek için 
marşlar ve oynak havalar çalıyordu. 

Tribürılerde yer satın almış olan 
se · 1 Yırciler sıralarına oturuyor ar , 
Yüksek d~vlet adamlariyle diğer da
Vctliler, parlamento meydanındaki 
Yerlerine geçiyorlardı. Bazı kadınlar 
ayaklarına acaib ve yüksek tahta 
'Yakkaplar giymişlerdi. Böylelikle 
kaldırımlarda, diğer seyircilerin üze
rinden caddeyi rahatça görebiliyor 
lardı. Bir taraftan da binlerce satıcı 
b~k arasında dolaşarak günün prog

ramını, kral ve kraliçenin tercümei 

?allerini ve fotograflarını satmakta 
idiler. 

Bukingham sarayı ile Vestminis· 
ter kilisesi arasında büyük bir kala· 
babk ve canlılık bulunmasına mu· 
kab;ı, şehrin merkezi olan Siti tama· 

lllen ıasız ve sessizdi. Buraya"ölüler 

beldesi., denilebilir. 
Gazeteciler, Fotografçılar, 

splkerler 

Törenin tafsilatını dünyanın her 
tarafına bildirmek için hususi tedbir 

lar rlınmıştır. 4,000 muhbir, 2,000 
muharrir, 6,000 mürettib ve gazate 
müvezzii 200 otomobil bu muazzam 
İş için ç~lışmaktadır. lngiltere ile 

A~erika ve sair yerler aras n.d~ h.u· 
s_usı telgraf kabloları yerleştırılmış· 
tır. Muhbirlerin kilisede cereyan ede· 
celc törene iştiraklanna müsaade 

olu~n_ıuştur. Ayrıca altı fotogr~f ~u· 
habırı dört saat müddetle kilısenın 
İçindeki tahta hücrelerin içinde mas
bus kalac!klardır. Bu hücrelerden 
ilncak makinelerin objektifleri dışan 
~kmakta idi. ltalyanlar hariç olmak 
Uıre diğer bürün milletl.:re mahsus 
spikerler, tören hakkında dakikası 
dakıkasına malumat vermektedirler. 

Aynca resmi radyo istasyonu yakın 
~Vrupa istasyonlariyle doğrudan 

0iruya müııanebat kurmuştur. 
T ribünleıdeki yerler tamamen 

dold · uktan ronra saat 6 da taç gıy· 
rne r· · · t k·. ·ereninin yapılacağı Vestmınıs er 
ılısesinin on bir kapısı birden açıldı 

;e bir çeyrek saat içinde ki, gJleri 
1 
c büyük kubbeuin altındaki yerler 

doJd K 1 . ı· . .. b u. ra ın, beş, kra ıçenın uç a· 

Bu dekor içinde, tatlı ziyaların 
ışıltıları ve Org'ın güzel nağmeleri 
arasında, davetliler birer birer yer

lerini alıyorlardı. 
Parlak robların fışıltıları, mah

muzların hafif çın!ayışları işidiliyor, 
kadınların koyunlarındaki mücevher· 
!erin parlak ışıkları, kilisenin yarı 
gölgesi yerlerinde akisler uyandın· 
yordu. 

Kilisede yer almak hakkına ma-
lik 8.000 imtiyazlı devletin bir çoğu, 
ihtişamlı üniformalarını giymiş ol· 
dukları halde yaya olarak gelmişler· 
di. Atlastan ipekten zarif ve muhte-
em elbiseler giymiş olan kadınlar da 
!ynı surette yaya gelmi~ler<li. 

suyuk davetliler gellyorlar 

Saat 9 za birkaç dakika kala 

Japon Prensi ve .Prensesi'. onun ar
kasından da sırasıyle Belçıka Pren· 

si, Hollanda Prensi Juliyana ~e ko 
cası, giizel Yugoslav Prensesı ?l~a 
ve kocası Naib Prens Pol gelmıştır. 
Onun arkasından siyah fraklariyle 
Litvinof ve Grandi geliyorlardı. 1 

Daha sonra Nor.veç ve lsveç Ve· 1 

liahdlarıyle zevcelerı Prensesler, Ge· 
neral Perşing, kendine has bir elbise 
giymiş olan Efganistan delegesi, en 
sonuncu otomobille de Mareşal Fon 

Blomberg gelmişti. 
Halk bu mümtaz davetlileri al 

kışlıyordu. Romanya Veliahdı bilhas· 
sa alkışlanmıştır.Başbakan, Baldvin 
de şimdiye kadar hiç görülmiyen bir 
şekilde, fevkalade bir surette alkış 

lanmıştır. 

Valide Krallçe geçerken 
Valide Kraliçe Meri yanında lspan-Q 

ya Kraliçesi Mod olduğu halde diba 

elbisesi ve nişanlarıyle caddelerden 

geçerken ona minnet ve şükran his 
)erini hatırlatmak istiyen halk ken
disini hararet V.! şiddetle alkışlamış
tır. 

Halk arasında büyük bir heye· 
can :;e sabırsızlık uyanmağa başla. 
mıştı. Zira Kral ailesinin saraydan 
hareket ettiği ağızdan ağıza yayıl
mıştı. 

Hükümdar ailelerini taşıyan ara-
balardan mürekkep alay saraydan 
ayrıldığı sırada güneş de bulutlardan 
ayrılmış ve ortalığı yaldız! ışıklarıyle 
aydınlatmağa başlamıştı. 

Valide Kraliçenin arabası geç. 
tikten sonra, Kral ve Kral:çenin fev. 
kalade süslü arabaları göründü. Bu 
anda halkın gösterdiği hayecan ve 
sevinci tarif etmek imkansızdır. 

Yolun iki tarafına sıralanmış 

1 onbinlerce kişi, kulakları çınla. 
o an 1 h"k.. d 
tan sevinç ava,eleriy e, u_ um_ ara 
karşı olan sevgi ve bağlılıgını ızhar 
ediyordu. 

Arabalardan birinde bulunan 

P Margaret ve Elizabet çok renses . 
1. d·ler ikisi de beyaz elbıseler 

neşe ıy ı · .. . d 
• . 1 d" ve saçlarının uzerın e 

gıymış er ı . d"' 
beyaz kordklalar vardı. Duk ve ~ 
şes dö Gluçester de pek cazıb bır 
manzara arzetmekte idiler. . . 

Saat 10.30 da Prensesler kılıse· 
. •k Kralın locasına oturduk· ye gırer-

laıı zaman bütün davetliler ayağa 
kalkmıslardır. Locanın ilk sırasında 

K 1. ·n annesi ve bsbası Kont ve ra ıçenı .. 
Kontes Stratmor, Gük ve duşse Glu-

ter Valide Kraliçe, Norveç Kra· 
~es . ' k'" ··k Brensesler bulunmak· 
lıçesı ve uçu 
ta idiler. 

1 .. rdükleri manzaranın 
Bun ar, go 

1 
. d 

tesiri altında idiler ve _g?z erın en 
heyecanları okunmakta ıdı. b 

K 
.... k Prenses Margaret, e e-uçu . . . 

. . . .. e kiliseye gırmesını 

kamağı olan tahtı kilısenin iki yan 
Ubbesi ile orta büyük kübbesinin 

llııhveri merkezi ortasında bulunu· 
Yordu. Tahtın arkasında, kralıu Üç 
~tkek kardeşine mahsus üç koltuk 
Unların arkasında da esalet sınıfı

nın erkek azasına ait yerler vardı.Bu 
r.101fın kadın azalarnın yerleri, kra
•cenin tahtının arkasında idi. Parla

?1~nto azaları da hunların arkalarında 
;dıler.Sağdaki koro mahalli koltuk· 

arı Yabancı devlet reislerinin dele· 
g~lerine, soldaki koro mahli koltuk 

veyının bıran onc Dakika-
istiyerek sabırsızlanıy.ordu. 
lar ihtizar inin ·le geçıy~r.~u. kTsele· 

Kral ve Kraliçe, butun 1 ı 
rin çan sesleri arasında arabaların· 
dan indiler. Askeri b.ndo milli marşı 
çalmağa başladı: Bo u ve tramp.et 
sesleri. hükümdarların kiliseye gır 
diklerin haber veriyordu. 

Kral ile kraliçe ayaklarını koro 
heyetinin şarkılarına uydurarak ya· 
vaş yavaş kilisenin içinde ilerlemeğe 
başladılar ve bir an, meçhul askeria 
mezarı önünde durdular. 

Kral, kendi namına mezarın üs
tüne konulmuş olan Handır gelincik· 
!erinden yapılmış demete ; şefkatli 
bir nazarla baktı. Mevzun adımlarla 
koro heyetine doğru ilerliyen kral 
günah çıkanna kürsüsünü ı onune 
oturdu. Her iki yanına bir papaz 
gelid durdu. 

Kral kırmızı takiyesini çıkararak 
dua esnasında hür'lıetkar bir vazi· 
yet takmıştı. 

Yemin ve taç giyme 

Günah çıkarına töreni esnasında 
kral her fırsatta iğilmiştir. Kral pek 
alçak sesle yemin etti . Koro, ilahi. 
!er söylerken, herkes mihraba doğru 
döndü. 

Taç giyme merasimi şimdilik 

heyecanlı bir dini tiiren şeklini al. 
mış bulunu}ordu. 

Kı aliçenin göğsündeki elmaslar; 
pırıl pırıl p.ulıyordu, Güzel bir çizgi 
ile ortadan ayrılmış- olan siyah saç· 
ları, gençlik taravetinden nişan ve
riyordu. 

Kral saat 12,32 de başına tacı· 
nı giydi. 

O anda kilisenin içinde bulunan 
davetlilerle hop•rlörler vasıtasile tö
reni dakika~• dakikasına ta ki bel miş 
olan halk hep bir ağızdan ortalığı 

çınlatarak " Allah kralı koru;un ,, 

diye lıa1kırdılar. 
Vestminster kilisesinin çanları 

yeniden çalmağa başladı. Dışarıda 
da şehrin muhtelif yerlerinden top· 

lar atılıyordu. 
Kraliçe saat 12,56 da tacını giy-

di. Saat 13 de daha ayin bitmemiş 
olduğu halde, davetliler yavaş yavaş 
kiliseJen çıkmağa başlamışlardı. K. 
ral ve kraliçe de biraz sonra halkın 
hiç kimseye nasib olmamış heyecan. 
lı sadııkat avazeleri ve alkışları ara. 
sında kiliseden çıkmı~lardır. 

Kralın başına tacın kon·,Iduğu 
an, hiç üphesiz törenin en heyecan 
lı anı olmuştur. 

Milıra bın önünde bulenmakta 
olan baş piskapos. Saint Edvard'ın 
tc.cını eline almış ve kralın bir hü
kümdarın bütün .fezaliine malik ol· 

ması için dua etmiştir. 
Kral Corc'un başına konulmuş 

olan binlerce mücevher. göz kamaş 
tırıcı bir nur şelalesi halinde akis. 

ler uyandırıyordu. 
Gümüş borular. zafer ahenkle· 

rini etrafa yaymışlardır. Mamafıh bu 
nağmeler, halk kütlelerinin sonu gel. 
miyen alkışları arasında kaybolup 

gidiyordu. 
Kral ve kraliçenin taç giydikten 

sonra Bukingham sarayına avdetleri 
akabinde halk, şehrin her tarafında 
tertibedilmiş olan şenliklere iştirak 
etmek üzere hemen dağılmıştır. 

Taç kiyme töreni kazasız geç
miştir. Kızılhaç bakıcıları on bin ki
şiyi tedavi etnıek mecburiyetinde 

kalmıştır, 

87 kişi hastahanene kaldırılmış

tır. Merasimi görmek t.zere bütiin 
geceyi sokakta geçirmiş olan bir a· 
dam tanı alay geçeceği sırada sek. 
tei kalpten düşüp ölmüştür. 

Kralın hitabesi 

Kıal bu akşam Bukıngham sa· 
rayından milletine hitaben radyo 
ile bir hitabe vermiştir. Kendisine 
gösterilen sadakat nişanelerinden 
dolayı teşekkür ve heyacanını ifade 
eden kral, bu şükranı ileride yapa· 
cağ· hizmetlerle ödeyebilirse kendi· 
ni bahtiyar seyacağını söylemiş. tö· 
renin sembolik manasını anlatmış· 

tır. 

Kralın taç giyme merasimi im-

paratorluğun her tarafında coşkun 
tezahüratla kutlanmış ve top ateşle

rile selamlanmıştır. 

Avenol 
Londrada 

Ankara - Kayseri Paris elçimiz 
hattında bir tren ! Yarışlar münasebetile bir 

Devlet büyüklerile 
gizli temaslar 

Asamblenin önümüzdeki 
içtimaında büyük gürül 
tüler çıkması muhtemel 

Londra : 14 (Radyo) - Millet· 
]er Cemiyeti Genel Sekreteri Bay 
Avenol mütenekkiren buraya gelmış 
tir. 

Bay Avenol, taç giyme münase· 
betile Londrada bulunan bütün dün· 
yp devletleri Başvekil ve büyükleri· 
le temaslar yaptı, 

Bay Avenol bilhassa Bay Eden 
ve Delbosla iki uzun mülakat yap· 
mıştır. 

Bu tıımasın mahiyeti gizli tutul· 
maktadır. 

Milletler Cemiyeti Asamblesinin 
önümiizdeki içtimaıııda Habeşistan 

meselesinden dolayı çok büyük gü
rültüler çıkacağı sanılmaktadır. 

Atatürke hediye 
edilen ev 

Atina: 14 ( Radyo) - Sclanik 
belediyesi tarafından satın alınarak 

Atartürkc hediye edil en, Atatüı kün 
oturdukları ev hakkında Selanik be
lediyesinin gösterdiği hareket Yu 
nan meclisince t::ıkdirle karşılan 
mıştır. 

Ciano bir nutuk söyledi 

Roma : 14 ( Radyo ) -

Kont Ciano bugün söylediği bir 
nutukta Alınan - ltalyan siyasetini 
teşrih etmiş ve lngiliz - ltalyan 
münı:sebatına temas ederek: 

- Bütün dünya silahlandığıiçin 
ltalyada lngiltereye karşı silahlarını 
değiştırnıek mecLuriyetindc kalmış· 
tn. Demiştir. 

Diğer taraftan BüyükBritanya 
siyasi mümessilleri tarafmdan bütün 
dünya hükamet merkezlerinde resmi' 
kabuller tertip olunmuş ve dünya 
matbuatı da bu merasime sütunlar 
dolusu yazı tahsis etmiştir. 

Burada bulunmıyan büyük elçi· 
ye vekaleten B. ve Bn. Morgdn ta 
rafmdan yapılan kabul resminde 
Başbakanlık vekili Sıhhat bakanı B. 
Refik Saydam ile diğer bakanları 
;;;ız, askeri ve mülki erkan ve diğer 
birçok zatlar hdzır bulunmuşlardır. 

lstanbuld3 bulunmakta o1an bü· 
yiık elçi ve bayanı da Beyoğlunda· 
ki ikametgahlarında lngiliz kvlonisi
ni kabul etmişi ·rdir. Kabul resmin· 
de mahalli hükumet erkanı da hazır 
bulunmuştur. 

Paris gazetelerinin yazdıklarına 
göre Dük dö Vindsor töreni radyo· 
da biiyük Bir dikkatle takib etmiş· 
tir. Dük tören dolayısiyle dünyanın 
her tarafmdan Linleı ce mektup ve 
telgraf almış, tİZ7at kendisi de kar
deşine bir tebrik telgrafı }Ollamıştır. 
Dük için törenin cereyan tarzını gös· 
teren hususi bir film alınıııı~tır. Ken
disine tayyare ile gönderilecek olan 
bu filmi Dük Kand şato unda dayan 
Simpson ve yakın dostlariyle birlik· 
te seyredecektir. 1800 metre uzun· 
lvğunda olan bu filmin gösterilmesi 
bir buçuk saat kadar sürecektir. 

Kudüs: 14 (Radyo) - Londra· 
daki taç giyme merasimi dolayısile 
bura hapisanesinde 150 mevkuf açlık 
grevine başladılar. 

Bunlaım af edileceği sanılmak 
tadır. 

f . ziyafet verdi 
acı ası 

Olduğu haberi yalandır 

Ankara ; 14 ( Türksözü muha 
birinden J - Bir lstanbul gazetesin
de " Ankara Kayseri hattında bir 
tren kazası oldu, bir köprü çöktü. 
lokomotif saplandı, yolcular büyük 
heyecan getirdiler " başlığı altında· 
ki yazı üzerine keyfiyeti tahkik et· 
tim. 

Ankara- Kayseri arasında ne 
bir tren kazası olmuş, n~ köprü çök· 
müş ve ne de lokomotif saplanmış 
değildir. 

Hadise, ferbetone tahvil edilmek· 
te olan bir köprüden tren g~çerken 
köpr .. deki demir levhalardan birinin 
lokomctif altında kıurılması üzerine 
bunun çıkarılma ;ı için trenin bir 
müddet tevakkuf etmesinden ibaret. 
tir . Başka hiç bir şey olmamıştır. ·------
Adana sulh hukuk ha
kimliğinden : 

Tapu No. ve tarihi: Eylül 928,929 
tarih ve 70 79, No. 

Cinsi: Beş bap mağaza maa havlu 
ve ittisalinde bir dükkan . 

Mevkii: Pamukçu Mustafa sokağı. 
Mahallesi: Mermerli. 
ilam No. 569 502 
Takdir olunan kıymeti: 8000 lira 
Hududu: Sağı Abacı oğlu hanesi 

solu şeyh Garip zadeler arkası ls
tanbu I oğlu han .. si önü tarikiam. 

Paris: 14 (Radyo) - Türkiyenin 
Paris elçisi Suad Davas Türk ekip
lerinin yarışlardaki muvaffakiyetı 
şerefine Türk elçiliğinde Türk ve 
Fransız zabitlerine büyük bir ziya. 
fet verdi. Bu ziyafette bütün Paris 
siyasi mahafili de hazır bulunmuş· 
tur. Ziyafztte karşılıklı nutuklar söy. 
lenmiştir. 

tarih ve 71,80 No. 
Cinsi: bir bap mağaza 
Mevkii:Pamukçu Mustafa sokağı 
Mahallesi: Mermerli 
ilam No. 569-502 
Takdir olunan kıymeti: 1000 lira 
Hududu: Sağı 'eyh Garip zade· 

ler mağazası solu Hacı Manna Du
dunun dingi arkası Deliler hanı önü 
tarikiam. 

Yukarda hudut ve evsafı sairesi 
gösterilen gayrimenkuller müşterisi 
uhtesine ihalesi yapılmış ise de mu
ayyen günde bedeli ihaleyi tediye 
etmediğinden yapılmış olan ihale ka
rarı feshedilerek icra ve iflas kanu
nunun 113 üncü maddesi hükmüne 
tevfikan 15 gün müddetle artırmaya 
çıkarılmasına karar verilmiş oldu
ğundan işbu gayri menkullerin 31-
5-937 tarihine müsadif pazartesi 
günü ö!:leden sonra saat 15 den 17 
ye kadar Adana belediyesi mezat 
salonunda ihalei katiyesi yapılaca
ğından talip olanların 0/0 7 5 nisbe
tinde pey akçasile birlikte yevm ve 
saati mezkurda mezat salonunda ha· 
zır bulunmaları i lan olunur. 8102 Tapu No. ve tarihi: Eylul 928,929 

!--------------------------------. 
1 Asri sinemad'a 

15 Mayıs cumartesi gündüz matinesinden itibaren 
1936 - 1937 senesinin şaheseri 

Altın toplıyan kızlar ! e e 

Adolphe Menjou-Glaria Stuart 
300 Figüran 200 güzel kız göz kamaştırıcı sahne

ler ... Büyük revü müstesna mevzu 

Ayrıca: Ekler Jurnal yeni dünya havadisi 
Bugün gündüz iki buçukta matine 

PEK YAKINDA : 

Orta mektepten Emil ve arkadaşları 
geliyor ! .. 

8105 

----------------------------------------..: 
jTAN 

-------------~ Bu Akşam iki film birden 

1- Danielle Darieu 
Tarafıl'ldan temsil edilen 

Yataklı Vagonlar 
KONTRÖLÜ 

2 - Noahberi ve oğlu Reks Begiri tarafından 
temsil edilen fevkalade heyacanh olan 

KIZlLALEV filmini sunar 
Bugün gündüz 2,30 da umumi arzıı üzerine ÖLÜM PERiSi ve 

YAT AKLI VAGONLAR KONTROLU 

Pazar gündüz 2,50 da YATAKLI VAGONLAR KONTROLU 
ve KlZILALEV 

Pek yakında: ALÇAKLIK 1 
8106 

___________________________ ......;, ______ __ 
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T UR K S O Z U 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Reklam bir ticaretha- 1 
nenin, bir n1üessesenin 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- J 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler r~ü~ı~0~:v; 
türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otomatik makinalaı:~da yaptı
rabilirsiniz . 

Kl•taplar E.~e.~Ierinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri"iz daha kıymetlene
cek tir. 

Cl•ldler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

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

T bl Resmi evrak, cedvellcr, defter· a ar 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 • 

T0RKS0Z0 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Spor koınitasında açık u 
için 24-Mayıs pazartesi güoÜ' 

Köycülük komitasında aÇJk ~ 
lik için 26-Mayıs çarşamba r 
seçim yapılacaktır. tİ', 

O gün saat 17,30 da bu f 
fere kayıtlı üyelerin Halkevine 
mel eri ilan olunur 8101 ~ 

~ ,__ ;, 
O. Demiryolları Ad• -
işletmesinden : 

Beherinin aylığı beş lira t~ 
edilen Adana şehir istasyonuııı ~ 
ki 6, 11 ve 14 numaralı antre il' 
13-7 -37 tarihinden itibaren ~ 
sene ınüdd !lle kiraya verilınekp; 
he· biri ayrı ayrı ihale edilmek 
açık artırmaya konulmuştur · ~ 

Artıı malan 28 mayıs 37 il 
günü saat 14 de Adana i~letaıe 

nasında yapılacaktır . . . . ' 
Muvakkat teminat beheıı ıçın 

kuruştur. 

Kira şartnamesi şehir istasy1 
da ve işletme merkezinde görul _ _., 

İsteklilerin 2490 numaralı artP .. 
ve eksiltme kanunu mucibince.~ 
iki lazime ve muvakkat temın' 
yatırıldığını gösteren idaremiz ~ 
makbuzu ile vaktinde artırmada ttl. 
lunmalan. 8100 15-19-22-11' 

Eczacı ve Tabip alınacaktır 
Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğünden: 
Ankara civarında Kayaş, Küçükyozgat ve Erzurumda kullanılmak üzere 

bir Operator ıle iki Tabip ve bir Eczacı alınacaktır. isteklilerin istida ve 
vesikalarile Umum Müdürlüğe müracaatları.8037 29-3-7-11-15 

• 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen K~plarma kimyagerlerin elile doldurulan bir kristal~ 
Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli oorularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su d~ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarım alırken şişelerdeki kırmızı Kayadeletl 

ki iç 
luluş 
Cekt 

akır 
ken 
ğind 

elle 
beki 
lesli 
len 
~ild 
lu 
genı 

Türj 
ket] 
leri 

tapalarına dikkat ediniz . 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir rnaı 

kü 
7953 31 ~ leu 

bil 1 
BELEDİYE İLANLARI 1 lliçlarınızı,reçetelerinizi 

------------ mutlaka Yeni Eczaneden 
Seyhan nehri kenarındaki belediyeye ait Seyhan gazinosunun icarına 

talip çıkmadığından Haziranın 11 inci gününe kada! bir ay içinde pazar· 
lıkla icara verilecektir . • 

Taliplerin her hafta pazdrtesi ve perşembe günleri saat on beşte to 
!anacak olan belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

8091 4 

1 - Asfalt cadde kenannda yaptırılacak kanalizasyon işi kapa1 ı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur . 

2- Keşif bedeli 8534 lira 75 kuruştur . 
3- Muvakkat teminatı 641 liradır . 
4- ihalesi Mayısın 20 inci perşembe günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır. 

5- Bu İşe ait hususi,fenni şartnamelerle keşif, ölçü, tahlili fiat cedvel
leri, umumi plan, tevzi planı ve sair evrakı isteyenler belediye frn mü. 
dürlüğünden parasız afabilirler . 

6- Taliplerin ihale günü teklif mektuplarile birlikte saat on dörde ka· 
dar belediye encümenine müracaatları ilan olunur .8057 4-7-11-15 

1- Araba ve otomobiller için 2330 çift ve bi~ikleller için de 1600 
tek numara levhasının yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Muhammen bedeli: 1507 lira 50 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı: Yüz on altı liradır. 
4 - ihalesi Mayısın 20 inci perşembe günü saat on beşte belediye en· 

cümeninde y~pılacaktır. 
5- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. İsteyenlere parasız verilir. 
6 - Talip' erin muayyen gün ve saatta teminat makbuzlarile birlikte be 

lediye encümenine müracaatları ilan olunur .8058 4 - 7- 11 - 15 

1 - Temizlik işleri hayvanatının bir yıllık saman i h t i y a c ı olan 
60,000 -80,000 kilo saman açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

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

cümeninde yapılacaktır • 
4- isteyenler şartnamesini her gün yazı işleri kaleminde görebilirler. 
5- Taliplerin ihale günü ,muayyen saatta teminat makbuzlarite birlikte 

belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8049 1-6-11- 15 

Evvelce üç sene müddetle kiraya verilecekleri ilan edilmiş olan kasap 
dükkanlarına bu şartla talip çıkmadığından bu dükkanlar yeniden bir sene 
müddetle kiraya verilecektir. 

Mezkur dükkanların ~O-Mayıs-937 perşembe günü saat on beşte ye. 
niden ihaleleri yapılacağından taliplerin ayni gün ve saatta belediye en-
cümenine müracaatlan ilin olunın .8066 5- 11- 15- 19 

yaptırınız 

Veni 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 pQrfumeri ve tuvalet eşyası bu-
lunur. 

8100 2 

YENİ ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

----------------------------
1- Taşçıkan mahallesinde Emrazt Zühreviye hastanesi yanında Beledi

yeye ait arsa, dondurma, ve gazoz satılmak ve 937 yılı Haziıanından iti
baren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarıl 
mıştır. 

2- Muhammen icar bedeli (50) liradır. 
3 - ihale 29-Mayıs-937 perşembe günü saat on beşte Belediye en

cı.imeninde yapılacaktır . 
4- Muvcıkkat teminatı (375) kuruştur. 
5- Talipler ihale gün ve saatında Belediye encümenine şartnameyi gör 

mek isti yenler her gün muhasebeye müracaatları · ilan olunur . 
8103 15-19-23- 27 

1- itfaiye arazözlerinin bir senelik ihtiyacı olan 400 teneke benzin 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2- Muvakkat teminatı: Yüz otuz beş liradır. 
3- ihalesi: Mayısın 31 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye en· 

cümeninde yapılacaktır . 
4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
5- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlari)e birlikte 

Belediye encümenine müracaatları ilin olunur .8104 15- 19- 23- 29 

________________________________________________ ..,,. 

lstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 
hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkur 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

:::ız: 

7990 13-2c 
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Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası . -"" 

nın 

du 


