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Bir İngiliz 
• gem ısı • torpillendi 

Sporun hayat 
nıücadele
sindeki rolü 

Ferid Celll GUven 

il 9 Mayıs , Büyük Şefi Sam· · 
sunda görüyoruz . O yıl
lardanberi düşünüp mey· 

k · . . dana getirdiği ve tatbi· 
1 ıç•n zamanını bekledıği büyük kuı· 

tulu- pt· 1 • an arını artık yerme getıre· 
cekti . 

Avrupalılar osman'ı imparatorlu· 
kh una bır teşhis koymuşlardı. Bu leş· 

IS ŞU idi : 

- Hasta adam kendisini uğradığı 
:!ır .d~rdden kurtaramadı . Çü~kü; 
,.. ndısı de hastalığ-ına inanmış, doşe· 
,.ınden kalkamaz olmuş, nabzı başka 
~llere vermiş , şifasını başkalarından 
ek~emeğ-e başlamış, hayatını kadere 

::slım etmişti . Kendisine ha~ta ~eni
.0 bu adam fakat Türk mılletı de-

kılct· • 
lu 1 

: Hasta olan osmanlı im~arator· 
ğu ıdı . Henüz 39 yaşındakı genç 

~~nerali Sa:nsun'a ayak bastığı gün 
k~rk milletini düşündüğü gibi ~a~e-
l tlı • yaşamağa hazır buldu. Goruş· 
erınde asla aldanmamıştı . Milletin 

enerjisi bütün kuvvetiyle ayakta du· 
"'._Yordu . Türk milleti sıbatli , canlı, 
butün tarihi varlıklarına hakimdi · 
~•husus Tıirk milletinin hasta , ma
lul İmparatorlukla zerre kadar bir mü
nasebeti bulunmadığına en büyük de
lı.1 bu genç generalin bizzat kendi
sıydj. Hasta, maneviyatını kaybetmiş 
bir milletin içinden , Mustafa Kemal 
Jribi , bir kuvvetin doğmasına imkAn 
Yoktu . İmperatorluk için hasta deni
lebilirdi fakat Türk milleti asla has· 
ta Ve a;iz değildi . fşte bu sağlam 
malzeme ile , Mustafa Kemal, bugün
kü •ağ-lam Türkiyeyi kurdu. Bir mil· 
leuıı istiklalini elinde tytarak yaşıya
bılınesi için 0 milletin maddi ve ma
nevı sağlam olması şarttır . Manevi
Yatını kaybetmiş, maddi iktidarı aşın· 
llıış insan yığınları daima başkaları-
~n · hk" ıdaresi altında kalmağa ma um· 
durıar . 

a 19 Mayıs, Büyük Şe~in Samsun~ 
Yak bastığı günün Turk gençlığı 

spor bayramı olarak kabul edilmiş 
~ln_ıas.ı ,, sağlamlığın sağlığın bir mi~
~tın ıstiklal ve medeni alanlarda gı· 
r'.ş~ceğ-i yarışlarda muvaffak olabilme· 
~ının bir şart olduğunu göstermek 
Çın olduğuna şüphe yoktur. 

k Her hangi bir mücadelede kafa 
adar .. d kl vucu da sağlam ve dayanı ı 

ol~azsa kafanın faaliyet ve hareketi 
ço ~eçmeden arızaya uğrar. Bunun 
~~ buyük örneği yine Büyük Şefimiz· 

ır. 

. d O, harikulade kafası gibi harikul· 
~ e beden sağlamlığına sahibdir, Ve 
k unu gençliğinde giriştiği bir\·ok mu· 
avemet yarışlarında daima birinci 

gelmekle ğöstermiş kafa kadar vü· 
Cud ' un da sa"lam olması şart olduğu· nu . g 

ısbat etmiştir. . . 
• O, Türk mılletini kurtarmak ıçın 

~~n'.erce uyumadığı, günlerce yol yü· 
g. dug.ü, günlerce siperlerde çarpıştı· 
0

1
.' Çöllerde, dağlarda dolaştığı, de

n lzle~de fırtınalarla döğüştüğü zaman 
v i~sı?i kaybetmiy~rek işlerini mu· 
a akıyetle sonuna erdirmiştir. 

llıiklS~k~rya'da kırılan kaburga .ke·. 
ilt· erının üz !rine dayanarak, yır mı 
a 1 ırece uykusuz, acılar içinde dün· 
~~n bellibaşlı muharebelerinden birin· 
tu 1ni zaferle bitirmeğe muvnffak olu
~ nun yegane sebebi onun fızik kuv-
ttinin harikuladeliıtidir. 

0 Hayatımın her safhasında nasıl 
İb~un büyük eserleri bizim için bir 
ır ret ve teşvik ise, spor sahasında 
t ençlik, onnn izlerini, onun beden 
t"biyesine verdiği değeri gözönünde 
utarak yol almalıdır, Hayatta müca
ele kafi değildir. Mücadelede mu
affak olmak şarttır. Mücadeled emu· 
;ffok olmak için de kafa kadar be· 

8 İngiliz bahriyelisi 
10n dör kişi 1 

öldü 

:! 
·ı 

1 v 

ı agıı~ yara, 
1 Londrada 

heyecan 

Saak kıyılarında toplanan torplller 

İngiliz hükumeti 
İspanya sularında 
kat'i hareket itti 

haz edecek 

s ©l lfll <6 <§) k iP> ©ı lk ı.t o İspanyol eepheleri 
ateş içinde 28MAYIST Londra : 15 (A.A) Valansi- I 

paltr©l'lf~ ~©IÜ~İV©IF 
Aras dün gece Kösten -

ceye hareket etti 

yadan verilen cir haberde Hunter 
adında bir lngiliz muhabirinin şu ke· 

simine yakın noktasında bir infilak 
olmuştur. 

Royter ajansı 8 kişinin öldüğü 
ve 14 kişinin de yaralandığını bildir. 
mektedir. Hadise Londrada büyük 
bir heyecan uyandırmı~tır. 

Martel bugün Adanadan geçiyor infilakın bir F ranko tayyaresinin 
Muhribin yanına attığı bombadan ile· 
ri geldiği söylenmektedir. infilak ha
rici sebepler dolayısile Olussa mü· 
sebbipler :hakkında kat'i bir tarzı 
hareket ittihaz edileceği bildirilmek
tedir. 

'\ 
Lordra : 15 ( Radyo )- TUr-ı 

kiye ba.veklll lamet lnllnU bu 
gUn lnglllz Hariciye Nazırı 
Bey Edenle gllrU•mU•tUr • 
~-...................... - ...... ... 

Cenevre : 15 ( Rad)o ) - Dün 
müzakerelere resmen son vermiş bu · 
1 u ıı an eksperler komitesi , yakınlaş-
ma elde edilen üç meselenin , ( hu· 
dut , lisan. intihap ) Fransız ve Türk 
hariciye vekillerinin vüruduna kadar 
hususi surette istişarelerine devam 

edeceklerdir . 
Cenevre siyasi mahafilinde kuv. 

vetle söylendiğine göre ; Mayısın 
t 25 inde tamamiyle bitmiş ve muka· 
vele müsveddesi hazırlanmış olacak 
olan Hatay anayasa muahedesi Ma· 
ısın 28 inci ızünü parafe rdileCfklir. 

y lstanl:ul : 15 ( Türksözü muhabi. 
. d ) _ Hariciye vekilimiz T ev-

rın en 
fik Rüşdü Aras bu akşam Roman.ya 

·yle Köstenceye hareket ettı . 
vapurı 

Aras yarın Köstenceden Bükreşe 
'd k bir gün Bükreşte kaldıktan 

gı ece . 
sonra Cenevreye hareket edecektır. 

H · · vekilimize Rıhtımda hara· arıcı ye 
retli bir teşyi merasimi yapıldı . 

Türksözü : Dünkü sayımızda 

. kuvvetli kafası boş bir insan ye· 
nı k" d rine, gene insan zekası ma ı n a akn 

d koydu Bir takım zembere · a amı · . 
!erle dişlilerle hareket eden makına·. 
dan adamıo kafası boş, fakat kuvvetlı 
bir adamdan ne farkı vıırdır. . 

B na mukabil kafası kuvvet.lı .be~ 
u f d da yırmıncı deni hasta zayı a am . 

d Yak altında kalır. insan zeka· 
asır a a . . . t 

dana getirdığı bır ayyare 
sının mey 06 t mak için 
ile fasılasız 50 • saa uç k · fi 

1 kafanın kuvvetlı olması a 
~:;:ı~ir. irade kuvveti lazımdır . lra~e 

. . . beden sağlamlığı mey 
ku,· vetıntı. ı.se Spor bir neşedir. Bir 
dana ge ınr. • r 

- ll 'ktir Bilhassa açık hava spo • 
guze ı . . de oktur. 
!arının lezzeti hiç bır şey . Y k 

k. · eşesını tatma Eğer insanlık zev mı, n · 
istiyorsak sigara dumanlariyle bo· 

· · d ne zutmuş avare kalabalıkların ıçın e 

Suriye F ransıı komiseri Martelin 
bugün için şehrimizden geçeceğini 

yazmıştık . Mumaileyhin hareketine 
aid dün hiç bir kaynaktan malümat 
alamamış ise de , komiserin bugün· 
kü ekspesle şehrimizden fstanbula 
geçm ! Sİ kuvvetle memuldur . 

Cenup cephelerinde 48 saatten· 
- Gerisi üçüncü sahifede -

-----~---------------------

Taç giymeye ait filmler Ameri
kaya gitmedi 

Bir devlet, tayyarecileri 
para ile kandırdı mı? 

Taç giyme meraalmlnln yapıldıi)ı Vestmlnster klllseslnln 
içi ve Krallık tahtı 

- Yazısı içeride -

Suriye'de mesalihi müştereke 
işleri hala neticelenmedi 

PETROL MESELESi 
Suriye meclisince tedkik ediliyor ......... 

enın de kuvvetli olması lazımdır. 
h Kuvvetli kafa, kuvvetli beden, bil
as3a asrımı;ın örnek in ,;an !dır. Bede· ı 

işimiz var? Bir sofra artığına el uzat· 
mak bir insaıı için nasıl güzel ve 
arzu edilir bir şey değilse başkala· 

- Gerisi ikinci 5ahifede -

Süveyda hadiselerini Arap gazeteleri tekzib ediyor 
_____ _,,__ __ - - - Yazısı içeride -

-----~-- -

--·· 

DUnkU lhtlfalden görUnu,ıar 

Hava şehidleri 
ihtifali dün şehrimizde büyük 

merasimle yapıldı 

Kalabalık halk kütleleri 
ihtiramlarını gururla 

şehidlerimize 
sundular 

- Yazısı şehir haberleri sütununda -

Musolini-Hitler mülakatı 
Yarın saat 15 de yapılacaktır 

Ekodöpari gazetesi diyor ki : 

Akdeniz Hegemonyasını 
Temine matuf olan bu görüşmeler acaba 
kuvveden file çıkacak kabiliyette midir? 

SOVYET 
ALMAN 
sınırla ında 
hazırlık mı ? ı 

Berlin : 15 r.;;::; 
(Hususi) . 
Bre s lavdaı 

bağlıyarak 
şark deni . 
ziııe kadar 
uzanan 50l 
kilometro 
luk garb 

hududunu, 

Alınanlar 

tahkime baş 

lamışlardır, 

Tahkim ed , 

lecek ye-rle 

üçmıntaka 
ya ayrılmış - ..... ~

tır. Birinci Mar•••I Voro,ııot 
jmıntaka .~-·Breslavdan başlıyarak· 
~ Oder nehrine kadar imtidad ede· 

Viyana: 15 (Radyo) - Siya
si mahafilden alınan kuvvetli malu· 
mata göre ; 17 Mayısta saat 15 de 
Alman devlet reisi Bay Hitlerle lal· 
ya başvekili Bay Musolini arasında 
mühim bir müıakat yapılacaktır • 

Alman hükumetinin göndereceği 
hususi bir tren Musoliniyi alarak hu. 

~ut şehirlerinden birisine getirecek· 

tır · Hıtler Musoliniye intizar edecek· 

~ir .' Bu mülakata Bay Göring de 
ıştırak edecektir . 

Bugün buraya gelen Ekodöpari 
gazetesi bu mülakatlar hakkında bir 

takım mütalaalar serdetmektedir • 
Mezkur gazete ezcümt~ demiştir ki: 

- Akdeniz Hegemonyasını te· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

cektir. ikinci mıntaka, Hdevrden 
başlıy:ırak Vart istikametine doğru 
uzayacaktır. Üçüncü mıntaka ise 
hududun şimali şarki kısmındadır. 
istihkamlar betondan yapılmakta 
olup her kilometrede 5 tane çelik 
ve beton kale bulunacakbr. Yer 
albnda uzayacak olan istihkimlar 
iki yıl zarfında ikmal edilaıif ola· 

C1ı1ctır. 



Sahife 2 

Şair Ziya Paşa' 

on günleri 
-11-

Ziya Paşa'ya kudumiye takdimi 
Halkevlnde yapılacak Ziya Pa,a 

lhtmııı mUnasebatlle 

O devirde Adanada üç tanınmış 
şair vardı. Bunlar Yegenağa zade 

Hakkı (1) Hacı Nuri (2) ve Hacı 
Talib zade Mustafa (3) idi. Bu şair
lere çocuk yaşta olmakla beraber 
zaman Ziya Paşaya kuvvetli bir hic
viye yazıp Paşanın takdirini kazanan 
Adanalı şair Ziyayı (4) de ilave ede
biliriz. 

Bu şairler Ziya Paşayı Bozantı 
nahiyesinin yakınındaki (Hayvabeyi) 

hanında Adana mümessillerile bir· 
likte karşıladılar. Evvela şair Musta· 
fa heyecanla kudumiyetini okumuş
tur. f:!u kaside okununca Paşanın 
yorgunluktan sinirli yüzü yumuşamış 
ve kudmiyeyi bir kere de kendisi 
eline alarak içinden okumuş sonra 
şairini takdir ve tebrik etmiştir. 

Paşanın bu iltifatından cesaret 
alan diğer şairler de kudumiyeleri
ni okumuşlarsa da aynı teveccühü 
bulamamışlardır. 

(Ziyası k1lınadı mülkün gelince 

Paşası) 
Şeklinde biten bir kıt'a yazdır· 

mıştır. 

?iya Paşanın Adanada ilk işi 
hapisaneyi teftiş etmek oldu. Gülek 
nahiyesinde halkı dalalete sevk su 
çuylz dört sededenberi hapisanede 
bulunan Hoca lbrihim Rüştü ve ave
nesini huzuruna çağırdı Ziya paşa 
Hoca ile dini bir münakaşaya gir. 
di ve sonra onu ve avenesini salıver. 
di. 

Gülekli lbrahim Rüştü o sıralar. 
seksen yaşında vardı. Toroslarda 
70 - 80 sene evvel onun şöhreti 
bir evliya şöhretine yakındı. Is tan bul· 
da, Mısırda, Mekke ve Medinede 
uzun müddet müderrislik yapmış ve 
kuranı nazınen Türkçeye çevirmiş
ti. (5) 

lbrahim Rüştüyü Ziya paşa Gü
lek nahiyesine salıverdikten sonra 
bunun binlerce halkı delalete düşü 

rebileceğini tahmin ederek nahiyeye 
tam teşkilatlı bir mektep açtırmak 

suretiyle halkın tenevvür etmesini 
tensip etti ve bu hadiseyi Babialiye 
bildirdi. 

Derhal lstanbuldan muallimler 1 

gelmişti .. 
* • • 

Ziya Paşa Adanada ilk defa ti. 
yatro binası yaptırarak kumpanya 

[ 1] Bugünkü Seyhan mebusu 

Ali Münifin babasıdır. 1857 yılında 
Adanada doğmuş ve 1914 de ls
tanbulda ölmüştür. Nüktedan ve şen 
bir şairdi. Şu kıt'a onundur: 

Gülün altında dıken var dıyerı·k 
!Yazar arzuda olup üzmiyerek 
Dıken Ü>türıde o nazik ~·içeı?ı 
Bıılabilnıekte mübalıuı gerek 

(2] Hacı Nuri Karaisalıda bir 
katip ile vali Sırrı paşanın nazarı 
dikkatini celbederek Adana idadi
sine edebiyat muallimi olarak tayin
edilmişti Sırrı paşa ile müşaareleri 
ve bir de müşterek kitabı vardır. 

[3] Genç yaşta ölmüştür, şu be· 

yit onundur. 

Gezrki olmıyr.rıın kalesı bikıymrttir 

(4] Ziya paşanın eseri keşfi olan 
Adanalı Ziya istibdadın darbesini 
yemiş feylesof bir şairdir. Hayatını 
ayrıca yazacağız. 16 ağustos 1932 
tarihinde Afyonda öldü. Şu kıta onun 
dur: 
F•mi §ıkayeıi açsam da hep gamım 

saçılır 
Berıımçın öldü dıyorlarsa çokmudur 

yaran 
aşk ile lın atı ölüp diril· 

medeyim 

-- --

Yazan : Talıa TOROS 

getirtti. Ve halka sahne zevkini tat
tırmak için memurların tiyatroya de· 
vamını mecburi kıldı. Fakat bu ti. 
yatro uzun müddet yaşamadı. 

Ziya Paşa aynı zamanda memur 
!ara mahsus Fransızca kursu açtı ve 

lisanın ehemmiyetini onlara anlatan 
toplantılar tertip eyledi. 

* * * 
Paşanın her yeni hareketini be· 

nimseyen muhalif kafalar vardı, Bun
lar - yukarıda da izah edildiği gi · 
bi - Ziya Paşanın huzurunda ten· 
kitte bulunmazlardı. Şairin hakikati 
ve asabiyeti buna müsait değildi. 

Muhalifler yalnız kahvelerde top· 
!andıklarında bu yeni fikirli Şair Va 
linin aleyhinde atıp tutarlardı. 

Ziya Paşa memlekette muhalif 

partileri susturmağa ve her a}kırı ha 
diseyi yatıştırmağa çalışmıştı. Her 
fırsatta bunlara güzel .dersler ver· 
mekten, darbeler indirmekten hali 
kalmıyordu. 

Bir zamanlar Şair Hakkının hi 

civleri ağızdan ağıza dolaş · 
mıştı. En nihayet Hakkı aynı zaman· 
da Hamit idaresini hiciv eylemesin· 
den dolayı da susturulmuştu. 

Böyle bir baştan mahrum kalan 

muhalifler n.utlak surette Ziya Pa
şayı asabileştirmek ve yeni hareket· 
!erinin önüne ge,mek istiyorlardı. 

Bunun için de çocuk denecek bir 

yaşta bulunan Adanalı f Şair Ziyayı 
yakalayıp: bir hicviye yazdırdılar. 

Nihayet Şair Adanalı Ziya yaz 

dığı kudretli hicviyesini bir gece 

Paşanın evinin kapısına atarak kaçtı. 
Sabahleyin kapı önünde bulunan 

bu kağıt parçası Vali Şair Ziya Pa· 
şaya verildi. 

Öfkeli bir çehre ile imzası meç. 

hul hicviyeyi okuyan şair derhal za· 

bıtaya bu cüretkarın bulunmasını 
emreyledi. 

Memleket birbirine karıştı. iki 

gün devam eden sıkı bir araştırma 
yapıldı. 

Kahveler ve toplantı yerleri ba. 
sıldı. En sonra bir ip ucu yakalanarak 

hicviyeyi yazan Adanalı Ziya bu. 
lundu. 

Taç giymeye ait fi
lmler Amerikaya 

gitmedi 
Birinci sahifeden artan -

Londra: 15 [Radyo] - Taç giy· 
me merasimine aid filmleri hamilen 

yola çıkan iki tayyareci, bu filmleri 
Amerikaya götürmemişlerdir. 

Tayyareciler film şirketleriyle 
olan mukavelelerine riayet etmiye
rek yollarından dönmüşlerdir. Tay. 

yarecilerle film şirketleri arasındaki 
ihtilafın sebebi henüz mechuldur. 
Bu işte bir maksad olduğu anlaşıl· 
maktadır. 

Paris: 15 [Radyo] - Alman ha· 

berlere göre, Taç giymiye aid film· 

!eri Amerikaya götüren tayyareciler 

bir devlet tarafından para mukabi. 
linde bu işlerinden vazgeçirilmiştir. 
Henüz vaziyet aydınlanmamıştır. 

Londra : 15 (Radyo} - Dün 
gece Bay Eden misafirlere iki bin 
kişilik büyük bir ziyafet verdi. Bu 
ziyafette Kral ve Kraliçe da hazır 
bulundu, Yüz elli bin kişi ziyafet 
verilen Bukingam sarayının önünde 

toplanmıştı. Halkın dileğini yerine 

getirmek için Kral ve Kraliçe iki de 

balkona çıkarmağa meclıur oldu. 

Türle sözü 16 Mayıs 1937 

IF Ü 
Sporun hayat müca· 

delesindeki rolü 
, ........................................... __ ................. ~ - Birinci sayfadan mabad

rının teneffüsleriyle kirlenmiş artık 
havaları ~i!!"erleri~iz~ dold~r~a\~ 
kadar kirlı ve sevımsız bır ıştır·_ ·I 
halde bütün yurddaşlara daima şo} e 
söylemeliyiz. Çalışma saatleriniz dı· 
şında oturmayınız. Saf havaya, da9:8• 

kıra, suya koşunuz. Yeni Türk genç· 
li!!"inin zevki, eA-lencesi budur, 

Halkın su ihtiyacı 
karşısında 

Geceleri bir kaç sucunun 
gece yarısından sonra cia 
açık bulunmasına müsade 

edilmelidir 

Adanada çeşme olmadığı ma· 
lumdur . içme suyu tesisatı ikmal 
edilinciye kadar şüphesiz hiç bir şey 
yapmak kabil olamıyacaktır . 

Fakat ; şehrimizin bir transit 
merkezi vaziyetinde oluşu ve bu se· 

beble gece gündüz tren ve otomo· 
billerle binlerce kişinin şehrimize 
girip çıkacağı malum olduğuna ve 
bu yurddaşların yabancı oldukları 
bir şehirde her türlü ihtiyaçlarını 

para ile tedarik edebileceklerine gö· 
re , ckserya su satışı da yapan siğa
ra bayilerinin saat 24 dı n sonra 
dükkanlarını kapatmaları mecburi· 
yeti kaydını ortadan kaldırmak la

zımdır , 
Gece yarısından sonra fabrika -

)ara gidrn ameltler ve bilhassa ikli· 
min sıcaklığı dolayısiyle gece sine
madan çıktıktan sonra biraz dinlen· 
mek gayesiyle evlerine geçce dönen 
halkımızın birinci derecede su ve si
ğara gibi ihtiyaçlarını göz önünde 
tutarak umumi cadde üzerind~ki su· 
culardan arzu edenlere saat 25 den 
sonra da dükkanlarını açık bulundu. 
rabilmek müsaadesini vermek lazım
dır . 

Barların gece yarısıııdan sonra 
açık bulunduğuna göre su ve siğara 
satan dükkanların açık bulunduruf. 

masmda hiç mahzur olmasa gerek 
sanıyoruz . 

Ziya Paşa ihtifali 
Bu akşam şehrimize Halkevinde 

bir "Ziya Paşa. gecesi yapılacaktır. 
Bugün saat 13.30 db da Şair 

Ziya Paşanın mezarına törenle çelenk 
konulacaktır. 

Belediyede : 
Hava tehlikesinden 
korunma kursları 

Şehrimiz belediyesinin memurları 
için hava taarruzlarından korunma 
kursları açtığını yazmıştık • Beledi· 
yede Perşembe ve Cumartesi olmak 
üzere haftada iki defa bütün memur 
!arın iştirakiyle kurslara muntaza
man devam edilmektedir . 

Sebzeler artık bol. 
landı ve ucuzluyor 
Fak at domatesin kilosu 

henüz 130 kuruş 
Dün sebze Halında yaptığımız 

tedkikler neticesi , bir çok sebzele 
rin bollanmış ve nisbeten ucuzlamış 
olduğunu gördük. Halda mevcut bü· 
tün sebzelerin fiyatlarını tesbit ettik, 
bildiriyoruz : Hıyarın 20 tanesi 5 
kuruş , baklanın kilosu 2 kuruş , ka
bağın kilosu 2 kuruş , bezelyenin 
kilosu 10 kuruş , taze fasulyanm 
kilosu 5 kuruş , ayşe kadın fasulya · 
sının kilosu 7,5 kuruş , domatesin 

kilosa 130 , taze bamyanın kilosu 
60 , kaysının kilosu 40 kuruş , yeni 

dünyanın kilosu 10 , yeşil eriğin ki· 
(osu 7,5 , taze asma yaprağının ki· 
!osu 7,5 kuruş , taze patatesin kilo· 
su 1 O kuruş , limonun tanesi 3 , por 

takalın tanesi 10 , taze soğanın kilo· 
su beş , turp , nane , maydanoz ve 

tere otlarının demeti birer kuruş , 
enginar tanesi 2,5 knruş , semizotu 

nun kilosu da bir kuruştur . 

Hava şehitleri 
ihtifali 

Hava şehidleri ihtifalı dün Ata· 
türk parkı karşısındaki sahada kala
balık halk kütlelerinin iştirakile hü. 

yük merasimle yapıldı. 
Merasime tam saat 11 de hüku

met erkanı, askerlerimiz, C. Halk 
Pertisi ve talebelerle Türk Kuşu ta 
!ebelerinin iştirakile başlandı. 

Türk kuşu talebeleri saat 10,30 
da bava ~urumu önünden toplu bir 
halde hareket ederek Belediye ve 

yeni öte! önünden sahaya galdiler. 
Saat 11 de merasimi idare eden 

komutan hava ve hava • şehidlerini 
selamlama kumandası vermiş, sivil 
halk şapkalarını çıkarmış askerleri. 
mizde selam vaziyeti alarak yarım 
dakika sükunla şehidlerimize ihtiram 

göstermişlerdir. 
Bunu müteakib genç subayları

mızdan Asteğmen Bay Muammer 
kürssüye gelerek havacılığa dair he
yecanlı bir hitabe söyleyerek hava 

şehitlerimizi taziz etmiştir. 
Bunu müteakiben hava kurumu 

başkanı Bay Sabri Gül yine hava· 
cıhk mevzuunda ve havacılık beynel
milel tekamül ve askeri bakımdaki 
büyük kiymetini tebarüı ettiren bir 
söylev vermiştir. 

Sabri Gülün nutkunu müteakib 
kürsüde doktor Bay Yusuf Ziya yer 
almış ve ayni mevzu dahilinde gü. 
nün kudsiliğini ve zamanımızın ehem

miyetini anlatmıştır. 
Bunu takiben askeri bando ma

tem lıavasıı;ıı calınış ve askerlerimiz 

havaya üç el ateş etmişlerdir. Bun. 
dan sonra bütün halk asker, mek· 
tebli bayrağımizın önünden ihtiramla 

geçerken tazimde bulunmuşlar ve 
asfalt caddeyi takiben dağılmış

lardır. 

itaat ilamı 
Halkevi temsil komitesinin bugün 

akşam sosyal yardım şudbesi çıka

rına vereceği bu büyük müsame. 
renin bilet fiatları şunlardır. 

Localar: 300-500 
Birinci mevki: 100 
ikinci mevki: 50 
Balkon 30 kuruştur 
Biletler öğleden sonra saat on 

dörtten itibaren gişede satılmak 
tadır. 

At koşuları 
Bugün öğleden sonra yeni 
koşu yerinde yapılacak 

lıkbahar at koşuları bugün öğ. 
leden sonra saat 15 de yeni koşu 
sahasında yapılacaktır. 

ikinci nalbant kursu 
Bu ayın yirmisinde 
nihayet buluyor 

Şehrimiz Halkevi tarafından ve 
baytar müdürlüğü yardımiyle faali
yete geçmiş ~ulunan nalbant kursla 
rının ikincisinin bir müddet evvel 
başladığını yazmıştık . 

Dün aldığımız malilmıta göre ; 
bu ayın 21 inde kursa nihayet veri· 

lecek ve imtihar lar başlayacaktır . 

Kızlarımızın 
müsameresi 
Şehrimiz Kız lisesi talebelerinin 

evvelki gece ikinci defa verdikleri 
"Yuvanın Şarkısı. isimli piyes geç 
vakta kadar sürdüğünden ayni gece 
gazetemizde intıbalarımızı kayde fır. 
sat bulamamıştık! 

Kara Saltanat rejiminden demok
rasiye geçişimiLi ve Saltanat devriyle 
yaşadığımız bu gün arasındaki bü
yük farkı tebarüz ettiren bu eserde 
Lise kızlarımız, sahne hayatında 
ümitler fevkinde büyük bir istidad 

gösterdiler. 
Bilhassa eserin merkez, sikletini 

teşkil eden Ayhan rolünde Muhsine 
Selcan rolünde Nermin ve Melahat, 
Nuran, ve erkek rollerinde Makbule 
ve Nigar piyesin temsilinde hakkiyle 
muvaffak olmuşlardır. Ve bilhassa 
Kafkas dansında Nuran ve Mihriban 
dakikalarca alkışlanmışlardır. 

Programın en son numarası olan 

Cumhuriyet dansında kırmızılara 
bürünen Sabiha da sahneye alkışlar 

topladı. 
Sahneyi idare eden öğretmenler 

den Bayan Binzet Yula ve Belkıs 
zincirkıran, Şükran ve Feriha da 
kızlarımızın bu son muvaffakiyetin

den hissed&rdırlar. 

Ulus Gazetesi 
Makine dairelerinde 

bir kaza oldu 

Dünkü ekspresle gelen "Ulus. 

arkadaşımızda okuduğumuza göre; 
Olusun evvelki akşam makine daire
sinde bir hava gazı borusunun açıl· 
ması dolayısiyle şiddetli bir infilak 

olmuştur. Kazada yaldız bir kişi ya

ralanmıştır. Hadisenin derhal itfaiye 

tarafından önü alınmıştır. 
"Ulus. arkadaşımıza geçmiş ol 

sun deriz. 

Odun yasağı 
Aldığımız malumata göre; ikti

sat Vekaletinin hazırladığı mahrukat 
kanunu projesi Kamutaya verildi. Bu 
mühim proje, şiınendöferlerin geçtiği 
yerlerle vapurların yanaştığı iskele
lerin 20 kilometre yakınındaki yer. 

ferde odun yakılmasını yasak etmek. 
tedir. Bu suretle maden kömürü İs· 
tihlaki temin olunacaktır. 

Barometre 

Tabiattan ancak hastalar korkaf· 
Saklam genç insanlar tabiatle kucat 
kucaıı-a yaşar. Bir su sesi, berra 
güneşli bir hava, renkleriyle kokula· 
riyle insanları terbiye eden, nikbinHe. 
götüren çeşid çeşid çiçekleri ses!c. 
riyle hayatın türlü türlü güzellikJerı01 

anlatan kuşlar, karlı yüksek dağ bal 
!arı engin denizlerin gençlere söyh· , ı ar· yecekleri, verecekleri çok şey er v 
dır. Bir insa"1n en vefakar arkadaşı 
tabiattır. Tabiat insanı cesur yapar· 
Tabiat insanı kendi başına bir kuV' 
vet haline getirir. insan ruhlu, insa_n 
karekteri ancak tabiat gibi mürebbi' 

d 

v 
ış 

ri 

si 

ta 

lin 
nin elinde olgunlaşır. Kapalı yede~ 
insanların yüksek, necib zevkler10'. sil 
bitirir, şevkini öldürür. Heveslerin~ 
kırar. Bir gencin sporla alay s~er\ bu 
kahve köşelerine kapanıp, gunlu. 
adi dedikodularla vakıt geçirmesı. 
tenbel uyuşuk kalması kadar hatıO 
bir şey tasavvur olunamaz. Ve böyle Ha 

. ·c· yerlerde insanların ahlak ve secıy . ce 
1 S bı' Jeri yavaş yavaş hayvan aşır, u . Ba 

kiri nasıl temizlerse, açık hava, tab~·, 
at, spor da insanın fcnalı!!"ına temaY0' 

edi 
r se) eden karanlık köşelerini aklaştırı ' 

tık temizler. 
Bedeni düzgün, göksü ileride, o· 

ka' er muzları dik, bakışı canlı, sa!!"lam . 
k d . ıt• b labalı!!"ın karşısında daima en ım e 

de hayata karşı bir ba!!"lılık duyar, 
kendimizi cesur ve nikbin buluruz · ler 
Başı omuzlarının icine çökmüş, ~ô=i. 
!erinin ışı!!"ı kaybolmuş, bellen bukU 
müş insan kalabalıkları bize dünya· 
mızı unutturur. . 

ınış 

ile 

Bizi bedbin, isteksiz, cesaretsıt 
yapar. 

Hasta in~anın mizacı da, karek' el 
teri de daima tırmalayıcı, bıktırıcıdır· İsti 
Sajtlam bedenli, sihhatli insan daim' 
neşeli, cazib, ve etrafına kalabalı~ Sult 
toplıyan, kendisine hayranlıkları çe- ge)j 
ken bir kuuvettir. Sıhhatlı insan neşe de 
ile çaıışır, işini muvaffakiyetle bitirir. 
hayattan memnundur, muvaffakiye· lan 
tinden emindir, _ .. I· 

Hiç şüphesiz ki lıepimız boyle o dan 
may. isteriz. Büyük millet vasıfların· eşk1 
dan biri de sıhhatli, canlı, neşe· Ye t 
li millet olmak vasıftır. lı 

a are Eski insanlardan yeni insanlar 
kadar kuvvet ve güzellikler hep in· 
san vücudunnn hareket ve asaletinde da 
temsil edilmiştir. Bilhassa eski insan· llıün 
!ar bütün ilahi ktvvetleri mermerle· tr~ed 
re, insan şeklinin güzelli!!"i ve iktida' bede 
rı şeklinde nakletmişlerdir. Giiıe!• 
sıhhatli bir insEn kadar dünyada gıı· 
zel bir şe; yoktur. Bunu Türk gene· 
li!!"inin takdir ettiğine şüphemiz ola' 
maz. Yalnız spor bir kavga mevzu~ 
de!!"ildir. Eski devlrlerde oldu!!"u gibi 
bu ırün de spor dış hayatımızın b_ıı 

B .. h va mütehavvil nevi dinidir, Hedefi hem_ g~nçliğl~ 
ugun a beden ve hem de iç terbıyesıne da 

Dün şehrimizde hava rüzgarlı , yanır. Sevgi, birlik, hareket şalt$r 
ve az bulutlu geçmiştir . En çok ha· · kaygılardan uzaklık, topluluğun fayd3 

raret 24 8 santigrat dereceyi bul- ve kuvvetini ister. Tek gencin ~er 
t ' hangi bir sporda bır:nci olma.ı bır 

muş u . . f k t b" · anın• 
B t Ye göre : bugün hava şey temın etmez; a a ın ıns 

arome re . b' · · ı k genç •· • 1 on bin ın•anın ırıncı o an ıe · . 
müt~havvil olacak • ruzgar ı geçe· gıbi olması sporun hedefidir. Bir 111ı'. 
cektır · !et için sporun gayesi, ferdin kuv,·e 

Baytarda : ti yerin•· kütlenin kuvvetini alkışla· 
mak, fcrdlerin yerine kütlenin kuve• 
tine dayanmaktır. 

İdiş ameliyesi devamda 
Bölgemiz kaza ve köylerinde , 

baytar müdürlüğü teşkilatı tarafın 
dan idiş ameliyesi devam etmektedir. 

Merkez Baytarı Merinos 
işleri için Bursaya gidiyor 

• 
Vilayet merkez Baytarı Hakkı 

Doğu geçen sene olduğu gibi bu yıl 
da Merinoslar üzerinde çalışmak 
üzere bir müddet için Bursaya gide· 
cektir. 

Sporda alkışlanacak tek tek in' 
sanları yetıştirme!!"e çalışacak yerd~ 
hep birden alkışlanacak hale" gelme 
faydadır. Spor hareketlerini seyre· 
denlerin çoklu!!"u ile değil, spor h8' 

yatımıza katılanların çokluğiyle gurU' 
duymalıyız. Hayat zamanımızda daha 
ziyade müşterek top!u bir hayata 
do!!"ru gidiyor. . ,

0 Tek menfaat tele. şöhret yerıot he 
kütle menfaatleri, millet şöhretıerı. '~e 
tebarüz ediyor. Spor bu müşterek lı~ 
yatın belli başlı bir kayna!!"ı ve usu De 
lüdür. Yan yana baş başa yaşama~ını tj Ço 
bilen sa"lam, sıhhatli, neşeli insanla' da 

" k • lilnl .......................................... _ ... .._,.,,.._.._ __ .... ~ .............. __ __.__...._-....--- , rın maneviyatları, bu kütlelerin ço l'ü 
" Jul\.u, hududu ne kadar büyük .;e 

iTAAT iLAml 
Halkevi temsil komitesinin bu hüyük müsameresi 
bugün akşam Asri Sinemada veriliyor. 

_.....-..~_...-.... -..-.-.... ..,.. . ._.,........... .... ~ 

" v· arak kuvvetli ise 6 kadar büyük ve ku 

vetlidir. ıb'• 
Müstcrek her hayatta oldu~u ı. 

müşterek spor ~a~a.tı~da da birbİ~~
mızi severek, bırbırımıze, yardım e 
rek , biribirimizin kusurlarını nüisll" 
uıaha ile k<ırşılıyarak , cins farkı $ 0 ' 
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16 Mayıs 1937 

Suriyede mesalihi 
rnüştereke işleri 

( Birinci sahifeden artan ) 

~anı: 15 [Hususi] - Ali Komi
sekr onüınüzdeki hafta Parise gide· 
ce ve b . on eş gün kadar kalacaktır. 

l·h· Şımdi Suriye ve Lübnanın mesa
ı ı nı" 

.. Uştereke müzakereleri, petrol 
ınuzaker 1 . S . . 'b· . e erı, uriye bankası ımtıyazı 
gı 1 ışl . 1 

erıy e meşguldur. 

* * * 
d.. Suriye Başveziri Bay Cemil Mer· 

Um" p H .un aris ve Cenevre seyahatı 
azıran d B v . sonun a yapılacaktır. aş 
ezır Par'ıst d .. t "h' 1 1 İşf e or mu ım mese ey e 
ıgaj edecektir. 

ri 
1 

- Üç devlet muahedesine Su 
Ye namına imza koymak. 

5 
.. 

2- Fransa· Suriye muahede· 
ırıırı F • 

takb ransız Paralmentosuna arzını 
1 etmek. 

)' 3- Hatay ana yasasının tesci
ırıde hazır bulunmak. 

.
11
. 4.- Pariste bir Suriye mümes

sı ığı tesis etmek. 

b . Baş. vezir Ali komiserle birlikte 
u ışlerı takib edecektir. 

* Başv · ı • • V · · · H . ezır e Hariciye ezırının 
azırarı sonlarında Bağ<lada gide

ceğ' ' B 1 ve burıun, Doktor Rüştü Arasın 

da~dadı ziyareti günlerine tesadüf 
e ıleceğ ' .. 1 . d b 

1 
ı soy enmekte ıse e u me 

, se e Na . A • ·ı 1 
t k 

cı sıl ve Ankara ı e an aş 
ı tan s . 

S .orıra mevzvubabiötır. 
Urıye bankası anlaşması sona 

erın· 
b ış sayılır. Lübnan anlaşmasına 
enzeınekt d' e ır. 

1 
Irak petrol şirketiyle müzakere

erd ·ı 1 e ı erlemiş ve anlaşmaya varı · 
'.'1 1 Şlır. Bu anlaşma Meclisi vüzera 
ıle tedkik edilmektedir. 

• * • 
Suriyeye avdet edecek ve Şama 

elecek olan menfiler için parlak bir 
ıstikbat töreni hazırlanmıştır. 
S Doktor Şehbender Cuma günü 

ut.tan Atraş Paşa 20 Haziranda 
~elıyor. Şekip Arslan. Ihsan Cabiri 
I e Yakında gelecek ve karşı
arıacaklardır. 
d Bu ay başında hududu aşıp Mey· 

arıı E:kbezde tecavüzatta bulunan 
şkıy 1 T" k' ayı Fransa memur arı ur ıye · te teslim etmişler ve bu dostane 
areket . . . t 

ıyı tesır yapmış ır. 

il Suriye ile olduğu gibi Lühnala 
~Türkiye arasında iktisadi ve ticari 
Un b · ~~ as~ etler yeniden tanzim ve tesvı · 

L -edılecektir. Yeni bir gümrek mua
ııede · 

sı Yapılacaktır. 

• * * u~uv_eyd~'da bir hadise olduğu. ~e 
• . alıflerın muhafız Nesib Bek · rın 
vıne h" 

ucum ettiği hakkında 
;sız gazeteleri bir havadis yazmış· 
~resmen tekzib edilmiştir. 

ıtr . e.belidürüzde sükünetin de ıam 
ığını hükümet temin etmektedir. 

~~~den. ~ir_ ana , bir baha çocuğu 
1 •rıbırımızi kardeş kabul ederek 
:ştı~ımız ve böyle yaptığımız müd· 

Di r ınkılap gençliği bütün ihtışa· 
le~ e, kuvvetiyle kendini göstermekte 
y~ .ede.bilir . .. 

lib nı Turk gençliğinin "Ataturk,, 
ı bu "k . . t, .. Yu hır Şefin yüksek mancvı· 

'İi Yuksek rehberliğinden hız alarak 
si llıekte olduğuna kimsenin şup· 

olamaz . Türk milletinin tabii 
rüstakil yaşamasındaki ' tabii 

~arın başlıcası, iç kuvveti kadar, 
a U~Vetinin de Üstün olmasıdır . 

r T" Ustünlüğü bir mctod dahilinde 
g Urk genci önce kendi şahsında, 
~onra şahsiyle beraber, kütle için

e~ er zaman ve her yerde göster· 
D hazır bulunmalıdır. 
. evrimizde kafa, beden kuvvet
~ Çok şiddetle çarpışıyor. Bu çalış
ı-a saflarımızı sımsıkı kurmalı ve 
i~iiğ'ümüzü kimseye vermemeliyiz. 

a urk genci bunu büyük bir vazife 
ra1c gözünden asla ve asla uzak 
•namnJı 

f Haya t . mücadeledir , mücadele 
r:ıırde.ğ'il • mücadelede kazanmak 

Ferid Ceı ı ouven 

Muhabir mekt'1pları 

Ceyhan 
bölgesinde 

Sivri sinekler 
faaliyete geçti 

Sıtma mücadelesi köylüye 
kinin dağıtıyor 

CEYHAN HALKEVINDE TEMSiL 
KOMiTESiNiN FAALiYETi 

Ceyhan: 15 (Hususi muhabiri· 
mizden) _ Bölgemiz dahilinde, ge· 
rek yağan yağmurlardan ve gerek· 
se ırmağın taşma sı neticesind~ . göl 

erlerinde ve çukurlarda bırıken 
:ulardan hasıl olan si~ri~inekleri.n 

üreyip çoğalmaması ıçı.n ~ehrı· 
miz sıhhat ve mücadele daıresı faa. 
Jiyete geçmiştir. 

Kasabanın yakınında ve köy'er 
civarında lıulunan ufak ve büyük 
su l:>irikintileri ile göllere, sıhhat ve 
mücadele dairesi tarafından zehirli 
ilaçlar dökülmektedir. 

Şehrimiz sıhhat ve müca~ele da
iresinin bu faaliyeti, her yıl ılk ba. 
har mevsiminde başlayıp yaz mev
simi hatta son bahar nihayetine 
kadar devam etmektedir. 

Jrmağın geçenlerdeki taşma. 
sından ve yağan yağmur sularından 
Hamit bey köyü ile Hanit~ey buc~
ğı köyleri arasında . tahmınen bın 
küsur dönümlük arazıler su altında 
kalmıştır. Bu arezilerde biriken SU· 

!ardan bir kısmı çekilmişse de daba 
bir çok kısımları halen su altında 
bulunmaktadır. Bu köyler arasın 
daki bin küsur dönüm arazinin ye· 
rinin, çukur olması yüzünden burada 
biriken yağmur ve ırmak suyundan 
hadsiz hesapsız sivri sinek üremek· 
tedir. 

Mücadele dairesi bu köyler bal· 
kı ile pek yakından alakadar olmak· 
ta ve haftada bir iki defa sıhhat 

memurları bu köylere giderek halka 
kinin dağıtmakta ve icabı halinde 
parasız iğne dahi yapılarak ilaçları 
verilmektedir. 

Bundan maada mücarlele dok. 
toru da ayda birkaç defa buköyle
re gitmekte ve halkm sıhhatini her 
an ve zaman göz önünde bulundur· 
maktadır. 

Yukarıda zikredilen köyler civa· 
rındaki göllerde üreyen sivri sinek· 
terin korkusundan bundan sonra son 
bahar mevsimi nihayetine kadar üi 
binliksiz yatmak imkan haricindedir. 

Ceyhan: 15 (Hususi muhabiri· 
mizden: ) 

Ceyhan Kızılay menfeatına, 
Halkevimiz gösteri! komitesi tara· 
fından birkaç gündür provaların.a 
devam edilen "Adam sarrafı,. vodv ı l 
bu akşam halkımıza belediye bahçe. 
sinde oynanacaktır. 

Bu oyun için Kı~ılay tara~~nd~n 
tabcttirilen biletler bır kaç gundur 
satılmağa başlanmıştır. 

Bundan başka gençler pek Y~· 
kında yine halkımıza takdım edıl
mek üzere büyük bir esere hazırlan· 
maktadır. lJirkaç gün sonra bu ese· 
rin rol tevziatı yapıldıktan sonra 
pravalanna başlanacaktır. 

Hava ,ehıtıerl lhtlfalı 
Hava şehitleri ihtifalı bugün 

saat 11 de Halkevinin yanındaki 
büyük meydanlıkta yapıldı. 

Bütün memur, talebe, halk, ~s· 
ker bir dakika sükut ederek şe~ıt· 

1 ·mı'ze ı'htiramlarını sundular. Turk 
erı b' T .. haoa kurumu namına ır partı ı gu· 

1 bir söylev verdi ve saat 12 de 
ze 'ld' 
merasime nihavet verı 1• 

\ı 

Teşekkür 
Babamız Brazzafolli Massi

miliano' nun cenaze töreninde 
bulunmak ve gerekse mektup 
ve telgrafla kederlerimi~e işti. 
rak suretiyle bize tesellıde bu 
lunan sevgili akraba ve dostla· 
rımıza ayrı ayrı cevab vermeğe 
imkan bulunamadığından sayın 
gazetenizle kendilerine teşekkür
lerimizin ibl'!ğım rica ederiz. 

Prezzııfolll efradı 

Türksözii 

Kamutaydal Abdülhamitden bo 
1 şalan saylavlığa 

Büdçeler münakale 
sine dair müzakere 
İnfilak dolayısile Mısırın 
gönderdiği teessür yazısı 

Emekli Tuzbay Şükrü Ali 
Ozel namzed gösterildi 

Ankara : 15 (A.A.) - Abdül· 
hak Hamid Tarhandan boşalan Is· 
tanbul saylavlığına emcıkli Şükrü 
Tuzbay Ali Üze! Parti gen başku 
runca Parti namzedi olarak kabul 
edilmiştir. 

İstanbulda 
1 

Sahife : 3 
-

Asri sinemada 
16 Mayıs pazar günü akşamı ve 18 mayıs salı günü 
akşamı Halkevi sosyal yardım komitesi faidesine 

Fevkalade müsamere 

itaat ilamı 
Vodvil 3 perde 

Yazan : Müsahip zade Celal 

Sinemada bugün gündüz iki buçukta: 

iki film birden 
Petresburg geceleri -

toplıyan kızlar 
8105 

Al tun 

Ankara : 15 (Radyo) - Kamu· 
tayın dünkü toplantısında Ankara
ı .m Mamak civarında mermi tamir 
atelycsinde vukubulan infilak dola 
yısile Mısır Parlamentosunun gönder. 
diği teessür telgrafı okunduktan ve 
riyaset divanınca karşılık verilmesi 
tavsib edıldikten sonra ' 1936 mali 
yılı muvazeni umumiyesine giren ba· 
zı daireler büdçelerinde 606,054 li· 
ralık münakale yapılmasına ait kanun 
layihası kabul edilmiş, ~e Türkiye 
Ziraat Bankası kanununun encüme· 
nine iade edilen iki maddesi müstes 
na olmak üzere diğer maddelerinin 
müzakeresini bitirmiştir. 

Yerli mallar sergisi 22 
Temmuzda açılıyor 
lstanbul : 15 (Radyo) - Gala· 

tasaray Lisesinde 22 Temmuzda 
açılacak olan yerli mallar sergisi 12 
Ağustcsta kapanacaktır. !•--------------------------"" 

Bir kaç güne kadar 
Türksözü sütunlarında 

Kan lekeleri 
Bu yeni zabıta romanımızı merak 
ve h~yecanla takibedeceksiniz. 

Nakledenler : 
M. Bakşı Nihad TangUner 

Mussolini - Hitler 
mülakatı 

- Birinci sahifeden artan -

mine matuf olan Hitler Musolini mü. 
zakerelerinin tasavvurları acaba kuv· 
veden file intikal edebilecek kabili· 
yette midir ? Bunu şimdiden hiç 
kimse kestiremez . Bunun filiyat vl' 
hakikatini görmek için zamana ta
hammül lazımdır . 

Bertin: 15 [Radyo] - Mussolini 
Hitler görüşmesinden sonra Musso· 
!ini Haziranda Almanyaya gelecek 
ve Hindenburgun sarayında misafir 
olacaktır' 

Bir İngiliz gemisi 
torpillendi 

(Binci sahifeden artan ) 

beri ateş kesilmedi. Asiler mühim 
miktarda telefat verdiler. 

Alman yaralılara sık rast gelin
mektedir. 

Valansiya : 15 (Radyo) - Hü· 
kı1met bu gün neşrettiği resmi bir 
tebliğde ileri hareketlere devam 
edildiğini ve hükümet mevzilerinin 
sarsılmaz bir vaziyete geldiğini bil· 
dirmektedir. 

Londra: 15 [Radyo] - lhtilalcı· 
!ar Bilbao cephesinde en şiddetli 
hücumlarına başlamışlardır. 6 Tay
yare yağmur gibi bomba yağdır 
maktadır. 

Hnile Selasiye 
İstanbulamı geliyor? 
Bu habere göre Necaşinin 

Adanadan geçmesi de 
muhtemeldir 

lstanbul : 15 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Habeş imparatoru Ha. 
ile Selasiyenin Haziranın on beşinden 
sonra şehrimize geleceğine dair bir 

şayia deveran etmetedir. 
Negüs, belki de Kudüse gitmek 

üzere buradan geçecektir. 

Bu dokuzuncu yerli mallar sergi· 
sine bu yıl Sumerbank, iş bank ve 
inhisarlar idaresi de iştirak edecek· 
tir. Mektebin bahçesinde bunlara bü. 
yük paviyonlar yapılacaktır. 

Adliyede 
Bir tayin 

Şehrimiz Müddeiumumi muavin· 
!erinden Tevfik Tunçok Üsküdar 

Müddeiumumi muavinliğine tayin edil

miştir. 

Halkevi başkanlığınıılan 
17 Mayıs 937 Pazartesi günü 

s.ıat ( 20,30 ) da evimiz salonunda 
şair Ziya paşanın hatıralarını anmak 
için bir toplantı yapılacaktır . Bu 
toplantıya gelmek isteyenlrr , giriş 

kartlarını Halkevinden alabilirler.8108 

Adana ticaret ve sanayi 
odasından: 

Adanada pamuk İş Limited şir· 
ketinin 14 Mayıs 1937 tarihinde 
yaptığı içtimada şirket muhasebecili· 
ğine tayin edilmiş olan Bay Said 
Darga'ya şirket namına ikinci dere· 
cede imza salahiyeti verilmesine ve 
23 Mart 1937 içtimaında imza sela
hiyeti verilmiş olan Bay Halim To· 
sun'un imza selahiyetinin ref'ine ve 
şirketi ilzam için evrak vt:- sairenin 
kaffesinde Bay Said Darga imzasının 
vaz'edilmesi lüzumuna karar verildiği 
mezkür şirketten tevdi olunan karar. 
dan anlaşılmış ve sicilli ticarete kay· 
dedilmiş olmakla ilan olunur . 8107 

Ad na Doğumevi 
Baştabipliğinden: 

Müessesemizin bir senelik yiyecek 
ve yakacak ihtiyacı a~ık eksiltmeye 
konulmuştur. 17-5-937 saat (14) 
de Sağlık Direktörlüğünde ihalesi 
yapılacaktır. Şartları öğrenmek için 
müessese idaresine müracaat edilir. 

8041 30-5-11-16 

inhisarlar Adana Başmü
dürlü& ünden : 

1- Onbiri eski ve altısı dağı
nık bir halde 529 lira alım bedelli 
17 tane büyük fıçı satılacaktır. 

2- Fıçılar kapalı boğma fab· 
rikasındadır . 

3 - ihale Adana inhisarlar baş 
müdürlüğünde 27 Mayıs 937 per
şembe günü saat 14 buçukta yapı
lacaktır . 

4- Arttırma açık surettedir. 
5 - Muvakkat teminat 255 ku· 

ruştur. 

6 - isteklilerin inhisarlar idare. 
sine müracaatları .8093 

12-16-20-25 

1 T AN_S_İN_E_M_AS_INDA 
Bu Akşam iki film birden 

1- Danielle Darieu 
Tarafoıdan temsil edilen 

Yataklı Vagonlar 
KONTRÖLÜ 

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

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

YAT AKLI VAGONLAR KONTROLU 

Pazar gündüz 2,30 da YAT AKLI VAGONLAR KONTROLU 
ve KIZlLALEV 

Pek yakında: ALÇAKLIK 
8106 

·-----------------------------------~ 

_I _B_E_L_E~_E_iL_A_N_LA_R_ı __ ı 
13. 5 937 Tarihinde yapılan artırmada talibi çıkmıyan Hiikümet civa. 

rında üst katta b!ş yazıh1ne, Karşıyakada be~ dükkan, Sofubabçede eski 
Tanzifat ahırı, E5ki istasyoıda dört mağaza ve yine Eski istasyonda 200 
metro arsanın kiraya verilmeleri müddetleri on gün uzatılmıştır. 
.• Bu dükkan. ve mağazalar 27 Mayıs 937 Perşembe günü saat onbeşte 
ıhale edıleceğınden taliblerin ayni gün ve saatta Belediye Encümenine 
müracaatları ilan olunur. 8109 

1-Kanara et ve buz nakliye kamyonlarile belediye hizmet otomobili 
nin bir yıllık ihtiyacı olan 900 teneke benzin açık eksiltme ile satın alı· 
nacaktır. 

2-Muvakkat teminatı (293) liradır . 
3 - ihalesi Mayısın 24 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye en· 

cümeninde yapılacaktır . 

4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
5- isteklilerin ihale günü ve muayyen saatta teminat makbuzlarile bir· 

tikte belediye encürr.rnine n üıacaatları ilan olunuı.8075 8-12-16-20 

1-ltfaiye amir ve efradı için yirmi bir takım yazlık elbise açık eksilt· 
me suretile yaptırılacaktır. 

2-Muvakkat teminatı yirmi beş liradır . 
3-lbalesi Mayısın 24 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye en· 

cümeninde yapılacaktır. 

4-::Şar.t~amesi ve kumaş örneği yazı is1eri kalemindedir.isteyenler ora. 
da gorebılırler. 

5-lsteklilerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte beled' .. . .. 
76 

ıye encu 
menıne muracaatları ilan olunur. 80 8-12-16-20 

1- Kanara ihtiyacı için 12000 kilo arpa ve 15000 kil k k 
siltme ile satın alınacaktır. 0 saman açı e • 

2- Muvakkat teminatı (60) liradır. 

3- ihalesi Mayısın 24 üncü pazartesi gunu s t on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır. aa 

4- isteklilerin şartnamesin' .. k . . .. d' . . 
k 1 . . h I .. .. 1 gorme ıçın her gun bele ıye yazı ışlerı 

a emme ve ı a e gunu de tem' t kb 1 .1 b' ı·k bel d' .. . ına ma uz an e ır ı te muayyen saatta 
e ıye encumenıne müracaatları ilan olunur.8078 8-12-16-20 

1-Asfalt yolların tamiri için iki yüz metre mik'ap Hacıkırı kırma taf! 
açık eksiltme ile satın alınacaktır . 

2- Keşiftutarı (1105,80) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (83) liradır. 
4-lhalesi Mayısın 24 üncü pazarte$İ günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır . 
5-Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. 
6-lsteklilerin ihale günü teminat makbuzlarile birlilrte belcdi,e eıP 

cümenine müracaatları ilia olunur. 8077 8-12-16-20 



Sahife : 4 Türk sözü 
E 

1 Haziran 937 den başlayacak Umumi Arazi Tahriri 

Cüzü tam 
numarası Cüzütamın adı 

Hadırlı 

Tahrire başlangıç Cüzütam Tahrire başlang ~ 
günü 

1/Haziran/937 
numarası Cüzütamın adı 

Yassıviran 
Cırık 

günü 

85 
86 

87 
88 
89 
90 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

98 
99 

100 
101 
102 
103 

104 
105 
106 
107 

108 
109 
110 
111 
112 

113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

Dikoğlu namı digeri Koyuncu (Yetim Mehmet, 7 " " 
Sarıhular) 

Yalmanlı 11 • • 
Kavaklı 15 • • 
Karayusuflu(müftü çiftliği) 18 • • 
Camusçu(Abidin paşa,kaddur oğlu Ali ve bira· 22 • " 
derleri çiftlikleri ) 
Kayışlı 

Dervişler 

Salman beyli 
Mürseloğlu 
Çaputçu 
Köylü oğlu (Kanber a{:'a çiftliği) 
Dört ağaç(Kadir çiftliği) 

28 • • 
1 temmuz. 
5 • • 
9 " • 

12 • • 
17 " • 
21 • • 

Kara fasıl 24 • " 
Büyük çıldırım 28 " • 
Küçük çıldırım(Hacı H~bip damı) 2 ağustos • 
Gerdan( bulduk çiftliği ) 5 " • 
Yolgeçen (kestel,boğalı,Hüseyin Hacılı çiftlikleri) 9 " " 
Sarı Hamzalı(İbrahimlik namdigeri keçeli oğlu 13 " " 
çiftliği ) 
Yerdelen 
Tuzsuz zade, kilise köyü 
Kumrulu 
Kara Ahmetli (köprü gözü, savatlı Halil 
çiftlikleri ) 
Ziyamet 
Nal kulak 
Kuranşa 

Ganime bucağı 
Dabağlar(Arap Hüseyin,Arap oğlu, Abdüsset
tar çiftlikleri ) 
Tuzla ( Naşidiye Hakkı bey ) 
Tuzla , Hayri bey 
Tapur namdigeri kendibey 
Hasır ağacı 

Tuz koyusu ( Çölkesen çiftliği ) 
Sarımsak 
Kara göçer 
Çavuşlu lnnaplı 
Meletmez 

17 
20 
24 
27 

• 
• 
• 

" 

1/Eylul 
4 • 
7 • 

10 • 
14 • 

" 
• 
• 
" 

" 
• 
• 
• 
• 

17 " • 
21 • " 
24 .. " 
28 • " 
1/ T.evvel • 

5 " " 
8 " • 

12 • 
15 • • 
Beyanname 

122 
123 

124 
125 
126 
127 

128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 

135 
136 
137 
138 
139 
140 

141 
142 
143 
144 

145 
146 
147 
148 
149 

150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 

Yeni köy namı digeri Çulhaviran 
Cine 
Hacı Ali nam digeri Hacı Celil 
Yunus oğlu 

lnnaplı hüyüğü 
Karataş iskele 
Küçük Karataş 
Fevziye bucağı 

Sırınsı 
Yemişli nam digeri lncirli(kozma çiftliği) 
Bahçe (Yusuf ağa,kısacık Mehmet,gök Ali 
çiftlikleri) 
Bebeli (Aliciz) 
Adalı (Hendekli,gövercinlik) 
Kesik 
Çukur kamış 
Topraklı 

Terliksiz 

Kır Hasan 
!sa Hacılı 
Dolaplı 
Kiremitli 

Hacı Hasan 
Çimeli 
Helvacı 

Yüzbaşı 

Oymaklı 

Köprügözü 
Sirk enli 
Gökçeli (kara Ömerli çiftliği) 
Çağşırlı 

kamışlı 

Develi ören ( kartal hüyügü ) 
Yalınızca 

Eğri ağaç 
Akdam ( Ter keş en , seyis oğlu.çiftlikleri ) 

18/ T.evvel 937 

21 " • 

25 • " 
1/ T.sani/ " 

3 " • 
5 

" " 

9 • • 
12 " " 
17 • • 
20 • • 
24 • 

" 
27 " • 

1 'K.evvel " 

7 
13 
17 
21 
24 
27 

" 
" 
• 
.. 
" .. 

" 
" 
" 
" 
• 
• 

30 " " 
3.'K.sani 938 

7 " 
10 • 

13 
17 
20 
22 
25 

• 
" 
• 

" 
• 

" 
" 

• 
• 
" 
• 
" 

27 
31 

" . " 
• • 

3 Şubat 

7 " 
10 " 
17 " 
21 • 

24 " 
4/Mart 

• 
" 
• 
• 
• 
• 
" 

2901 Sayılı arazi tahrir kanunu mucibince Adana merkez kazası dahilinde 1 Haziran 937 den itibaren birinci tahrir komisyonunca tahriri yapıla
cak cüzütamların adlarile, sırası ve tahrir günleri yukarıda gösterilmiştir. 

1- Kanunun 'I üncü maddesi mucibince arazi ve arsaların mutasarrıf ve şağilleri komisyona bu arazi ve arsaların hududunu var ise tasarrufunu 
veya işgalin müstenit olduğu vesikaları göstermeğe, komisyonca lüzum görülecek malumatı vermeğe mecburdurlar . 

Bu mecburiyetlere riayet etmeyenlerden komisyonca tutulacak zabıt varakasına müsteniden beş liradan 25 liraya kadar ve kasten yanlış malumat 
verenlerden yirmi beş liradan 200 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

2- Arazi ve arsalar mutasarrıfı yoksa intifağ hak sahibi o da yoksa mutasarrıf gibi işgal edenin adına yazılır. 
3-Arazi ve arsaların miktarının tayininde ihtilaf hasıl olursa basit şekilde ölçülecektir.Çiftlikler hususi ormanlar bağlı olduğu cüzütam ve müna

sebetine göre komşu köylerden birine kayit olunacaktır. 
4 _ Her cüzü tamın tahrıri bittikçe, arazi ve arsanın nevi, miktarı, kıym~ti, vergi nisbeti, ve miktarı bir ihbarname ile alakadarlara tebliğ oluna

caktır. Alakadarlar bu ihbarnamenin tebliğini takibeden günden itibaren bir ay içinde Vilayet idare Heyeti nezdinde itiraz edebilirler . Bu tahrire 
müsteniden tasarruf 1 akkı iddia olunamaz. 

5- Evvelce kayit harici kaldığı görülen araziden dolayı tahririn meriyelinden evHH i nneler için vergi aranmayacaktır . Ana göre her arazı ve 
arsa rnhibin·n tahrir ~ırasında komisyona müracaat etmeleıini alakadarlara bildiririm. 

------------~---------------------------------------:. 

İlaçlarınızı, reçetelerin izi 
mutlaka Yeni Eczaneden 

yaptırınız 

Yeni eza ne 
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 parfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

YENİ ECZANE 

l Belediye civarı 
8100 3 Adana 

SEYHAN 

T. H. 
VALiSi 

Baysal 

~.fl 

8110 

TiR 
TôJUt,YU i~ BANK..A~I 

16 Mayıs 1937 ~ 

Adana Orman Muamelat memur
luğundan: 

Adedi 

571 
1366 
615 

1365 
114 

3997 
1 

18 
1 

23 
7 

Kilo Cinsi ve nevi 

Çam kereste 
" salma 
• dilme 
.. tahta 
• topak 

Beher kilo ve 
adedine konan 

muhammin bedeli 
L. K. Santim 

1 80 
40 
15 
20 
90 

., baskı ve mertek 
• Çatal 

13 
60 

., kurulu düğen 
" taşlı düğen 
• düğen tahtası tek 
• kurulu saban 

200 
220 
100 

Nakil 
ve ücreti 
masraf 

ı.. J(. 

208 69 

176 yüz yetmiş altıdır • saban oku 
100 
50 
20 
15 
20 
80 
20 
05 
16 
05 
03 
05 
05 
50 
05 
05 

44 
4 
8 
2 

29 
79 
45 

980 
500 

35 
52 
16 
83 

221 
3 

912 
18 
16 
48 
8 

10 
12 

15670 
109437 

16340 
90 

" • kulpu 
" tahta kürek 
.. ceviz tahta 

Ardıç kereste 
., tahta 

Dirgen 
Digeç 
Meses 
Ardıç halka 
Kamçı sapı 
Kazma sapı 
Ekmek tahtası 
Evregiç 
Oklağı 
Çıkrık 

Gürgen kaşık 
Çomça 
Saban ökçesi 
Araba oku meşe 
Boyunduruk 
Yaba 
Kazık 

Meşe odunu 
Çam ve karışık odun 
Karışık kömilr 
Çam çıra 

200 
002 
003 
050 
020 
040 
025 
016 
000 
()()() 

002 

75 
75 

Devlet ormanlarından, kaçak olarak çıkarılmasından müsadere olunarak 
idare ambarı ile kasaba ve köylerde yedi eminlerd! mevcut,(41 adet ıne· 
zat kaimcsinde dahil yukarıda cins va miktarı yazılı ( muhtelif cinste , 38 
kalem emval orman ihale komisyonunun 5-5-937 gün ve 78 sayılı ka• 
rarı ile (20 Mayıs 937 gününe rastlıyan perşembe günü saat ( 14 den 17 
ye kadar aşağıda yazılı şeraitler dairesinde on beş gün müddetle açık ar' 

tırmaya konulmuştur. 
1-Talipler yukarıda enva ve miktarı yazılı emvale pey sürmeleri içiP 

evveli emirde bedeli muhammenenin, yüzde yedi buçuk kuruş pey akçasr 
nın emaneten teslimi sandık ederek,makbuzumı ihale komisyonuna göster• 
meğe mecburdur. Aksi halde peyleri kabul edilmez , 

2-Taliplerin almak istedikleri emvali görüp muayene ederek ona görCI 
pey sürmeleri muktazi bulunduğundan bedeli ihale teslim ve tesellüm ~
nasında rr.alın, çürük ve ebadının noksanlığı hakkında vukubulacak ideli• 
ve itirazları mesmu olmıyacaktır. 

3-lhalei katiyesi icra kılınacak emvalin tahakkuk edecek bedeli (sekil 
gün zarfında müşteri tarafından tamamen teslim ve emvalin tesellümü ınef• 
ruttur. Bu müddet zarfında bedel verilmediği takdirde ihale münfesih ad 
olunacak teminat akçası irat kayl edilmekle beraber emval yeniden müı•· 
yedeye konulacak ve takarrür edec !k bedel evvelki bedelden dun .ı]duğıl 
ve fazlasına talip çıkmadığı takdirde fark bedeli talibi evvelinden alına· 
cak ve buna karşı talibi evvelin bir gıina zarar ve ziyan iddiasına bir h,Jı· 
kı olmıyacaktır. 
4-lşbu kaimede yazılı emvalin bulunduğu mahalde teslim ve tesellii' 

mü meşrut olup dellaliye pul tezkere ve saire masrafları müşteriye aittir · 
S - işbu kaimede miktar ve adetleri yazılı emvalin ambara ve yedi e· 

minlere teslim edilinceye kadar nakli için muhtelif şahıslara borçlanma so· 
reti ile yapılan ve zabıt var.ıkalarında tahakkuk ettirilen(208 lira 69 kurııf 

nakliye ücretinin de müşteriye ait olup hazineye yatırılması lazımgelen eıll 
val bedeli ile birlikte yatırılması meşruttur.8073 7-11-16 

Kır bahçesi ve lokantası s~ 
açıldı 

Bir çok emek ve masraflar ihtiyarile Adananın en güzel bir mesire51 

haline>getirileo kır bahçesi ve lok'lntasının açıldığını sayı~ 
Adanalılara saygılarımla bildiririm. ' 

İyi hava, bol ışık, temiz servis ve mahir bir usta tarafın· 
dan ihzır dde1 ye.n ~lder. H!r türlü ispirtolu ve soğuk meşrubat. Fiatla' 
rımız asla rekabet kabul etmez. 

Birecikli Mehmet 

8084 4-6 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı nas 
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