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5 Kuruş 

Bükreş'de büyük merasimle 
istikbal ve teşyi edildi 

Rüşdü Aras'ın Bükreş ziyareti 
Romen matbuatında mühim bir 

hadise telakki ediliyor 

Rlişdü AraSI .. Mısır. hükQ 
meti davet ettı 

~~kreş : 17 (Radyo) - Türkiye 1 
Harıcıye Vekili Tevfik Rüştü Aras 
bu k k .. a şarn i eksprele Cenevreye mu· 
teveccihen Bükreşten hareket etti. 

Türk-Rumen dostluğunun inkişa
fından bahsetmektedir. 

Bu ziyaret Romanyada mühim 
bir hadise olarak telakki edilmiş· 

.. Türk Hariciye Vekiline çok ~ü: 
Y~k karşılama resmi yapıldığı gıbı 
Yıne fevkalade surette bir uğurlama 
töreni yapılmış bulunuyor. Dost dev· 
let Hariciye Vekili Kral tarafından 
~ab~I edilmiş, şerefine ziyafetler ve
nlnııştir. 

Bütün Rumen matbuatı Türk 
Hariciye Vekilinin sempatisinden ve 

~ 

tir. 
Ankara : 17 (Radyo) - Mısır 

hükumeti Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüştü Arası bu kış Mısıra davet et· 
miş ve Cümhuriyet hükumetimiz bu 
ziyaretten çok memnun olmuştur. 

Rüştü Aras bu kış bu davete 
icabet edecektir. 

Geçen jimnastik şenllklerlnden 

Spor ve gençlik bayramı 

1 Mayıs 
Yarınki büyük şenliklerin soıı 

provası dün yapıldı ___ ....... . 
Yarın Spor ve gençlik bayramı 

old " ı·,.· . ugu rnaliimdur. Adana genç ıgt· 
tıı.? bugünde yapılacak büyük Spor 
&osterilerine aylardanberi hazırlan· 
ltıakta olduğunu yazmıştık. 

Bütün talebeler ve Adana spor
~tıl.arı dün muntazam, ·zar;f kıyafet· 
b~~ıyJe ~ehir stadında son provayı da 

lı ''k Yu • bir muvaff akiyetle yapmışlar-
ıt, 

:. arın öğleden sonra yapılacak 
u buyu'·k .. ·ı .d v gosterı ere aı programı 
Ynen aşağıya koyuyoruz: 

Adaneda 19 Mayıs 937 Spor 
' gençlik bayramı programı 
.. 1- 19 Mayıs 937 Çarşamba 
Unü saat 13.30 daOkul İzcileri ve 
Porcular Halkevinde toplanacaklar 
a l , 
I zır anmış Çelengi alarak Bando 
': çarşı içinden Atatürk parkına 
otüreceklerdir. 

4 
Çelengi anıta koyduktan sonra 

.3Q da Stadyorna dönmüş bulu· 
acaklardır. 

l- Orta Öğretim okulları jim
llastik k f t" ı d ıya e ıy e oğrudan doğruya 

Stadyoma gidip 14.30 da yerlerinde 
bulunacaklardır. 

3 - llk okulların yalnız 5 inci 
sınıfları da seyirci olarak yerlerini 
alacaklardır. 

4- Saat 15 te Vali yanlarında 
Tüm Komutan, Halkevi Başkanı, 

Şarbay. Kültür Direkt~ü, Spor Böl· 

S·ı Başkanı ve diğer~tlar olduğu ge f. 
halde talebe ve Sporcuları te tış 

edecektir. 
5 _ Teftiş bitince bütün talebe 

ve sporcular mı.:zika ile birlikte fs. 
tiklal marşım söyliyecek ve sahaya 
bayrak çekilecektir. 

6- Bir Sporcu tarafından 19 
Mayıs hakkında bir söylev verilecek-

tir. k h 
7- Kız talebe jimnasti are· 

ketleri yapacaktır. 
8- Erkek taJebe jimnastik ha

reketleri yapacaktır. 
9 - Sporcular • bayrak yarışı 

yapacaklardır. 
10- Evvelce kazanılmış Spor 

- Gerisi ikinci !ahifedc -

~ 

Antakya 
veiskende 
runda vazi 
yet sakin 
Antakya:17 (Hususi mu

habirimizden) - Sancak
ta vaziyet sakindir. Birkaç 
gUndenberl belll batla ha
diseler vuku bulmamakta. 
dır. 

Şamdan aldıjım mala. 
mata göre; TUrk propagan
dası yapmak suçundan 
maznun Remzi laman adm .. 
da birisi Şam bldauet 
mahkemesince para ceza
slle cezalandırllmlfhr. 

Bir müddettir fehrlmlz
de bulunan Türkiye ı, 
Bankası mUfettlfl Bay Said 
evvelki gUn lskenderuna 
geçmı,tır. Bay Said etUd· 
lerlnl ikmal etmek Uzre ol
dujundan bu hafta sonla· 
rmda TUrklyeye dönecek· 
tir • 
~~~~ 

Şair Ziya 
paşa ihtifali 

Merhum .ıiya paşa 

Şair Ziya paşa için Haikevi ta. 
rafından hazırlanan ihtifal merasimi 
dün, Halkevliler ve gençliğin iştira
kile yapıldı . 

Saat 13,30 da büyük şairin me. 
zan başına gidilerek çelenk konmuş 
ve askeri bandonun çaldığı matem 
havasından sonra Şairin hatıraları 
anılmış, hayatı hakkında hitabelerde 
bulunulmuştur . 

Saat 20,30 da da Halkevinde 
Büyük Şair için tertibedilen gece 
yaşanmıştır . 

Aımarıyadan ketirttiğimiz mektep 
tayyareleri 

Ankara : 17 (Radyo) - Altı vilayet merkezinde Türk kuşu şubeleri faaliyete geçmiştir. Bu sene Türkkuşu şu
b !erine kaydedilen gençlerin sayısı 25 i kız 483 erkek olmak üzere 508 dir. Bunların 228 i tam sıhhatla çı!.i.mış 

derslere başlamışlardır. Ankarada bir motorlu tayyare mektebi ile Ankara ve İzmirde paraşüt kaleleri yapıl-
ktadır. Almanyadan satı.n alınan on mektep tayyaresinden başka iki rekor planorü de getirtilmiştir. 

ırakta 
• 
ısyan 

Suriye (Meclisi 1anlaşamıyor 

Petrol imtiyazı müzakerelerinde 
Devam ediyor 

Bir çok mebuslar tevkif 
edildi 

Gürültüler çıkfl 
·------

Trabluslular Cenevreye bir heyet gönderdiler 
Bağdat : 17 ( Hususi ) )- Irak· 

taki isyan hareketi günden güne ge
nişlemekte berdevamdır . fdarei as· 

keriye ve mülkiyenin aldıkları inzi
bati tedbirlere rağ'men divaniye vi· 
layetindeki isyan büyümekte ve en· 
di~e verici bir şekil almaktadır. 

Hükumet, bir çok mebusları tev
kif etti. 

Milli müdafaa nazırı Bekir Sıtkı 
ile AbdülJatif arasında büyük bir 
ihtiiaf çıkmı~br. Buna sebep, naza
retin, orduya Kürt zabitleri alması· 
dır . 

Iraktaki bu isyanın kolay kolay 
bastırılamıyacağı sanılmaktadır. 

Şam: 17 (Türk sözü muhabirin· 
den) - Suriye meclisi bir türlü an-
laşma - temin edememiş bulun. 
maktadır. Meclisin son içtimaında 

Suriye petrolunun imtiyazı mesele. 
lerinde mebuslar münakaşa çerçe
vesini aşkın derecede birbirleriyle 
atıştılar. 

Mecliste petrol imtiyazı mesele· 
sinin nasıl bir şekil aldığı hakkında 
Şam mebusu doktor Münir Aclani 
tarafından maarif ve- ac:lfiyc v.eziri 
doktor Abdurrahman Keyyaliye bir 
süal sormuştur. 

Bu sual şiddetli bir münakaşaya 
sebeb olmuş ve bu münakaşanın çok 

Kan,ateş 
içinde yüzetı İspanya 

Valansiya yeniden bombardman edildi İngiliz ve 
Fransız sefaretleri obüs yağmuru altında kaldılar 

30 kişi ,. 
• 

öldü 150 

ileri gideceğini anlıyan meclis reisi 
meseleye müdahale ederek münaka· 
şayı durdurmuştur. 

Bu münakaşa esnasında Fahri 
Barudi, petrol imtiyazı herhangi bir 
şirkete verilmeden evvel Avrupa
dan mütahassıs bir heyet getirilerek 
tetkikatta bulunmasını ve bu tetki
katın netiyesinden imtiyaz verilme
sinin düşünülmesi lazım geldiğini 
söylemiştir. 

Doktor Keyyali, esasen Yüce 
komiserliğin son karariyle petrol 
imtiyazı işinin şimdilik durduruldu
ğunu, zaten Suriye hükumetinin, 
daha mühim işlerini sona erdirme
den petrol imtiyazını herhangibir 
şirkete vermiyeceğini söylemiş, Baş 
vezir Cemil Merdüm de bunu teyit 
eylemiştir, 

Muahedelerln tadlll 

Fransa j- Suriye - Lübnan 
muahedesinin Fransa parlamento
suna verilmeden evvel bazı kısımla· 
rının değiştirileceği hakkında çıkan 
şayialar yalanlanıyor. 

l?u muahede Suriye - Fransa 
muahedesiyle birlikte Fransa par· 
lamentosun da önü;;;üzdeki aylar 
içinde tastik edilecektir. 

Trabluslularm lefebbUsü 

Aldığım,maliimata göre Trab· 
!uslular, T r ablusun Suriye ye ilhakı 
isteklerinde bulunmak üzete evvel
ki gün Cenevreye iki kişilik bir he
yet göndermişlerdir. 

MahkOmlar meselesı 

Lazkiyc hadisesinden mahküm 
olanları~ı affı için Fransa harbiye 
nezaretıne yazı mıştır. 

Öğretmen Zülfikar Urtaç, Celal Franko kıt'alarma mensup sUvarı 
Sahir, lymen Gökmel, Mersinde Ak· . kıt'aları 

DürzUlerln taleblerı 

Dlirzülerin El Etraş ~ilesine mu-
halif bir delegasyonu bur [d' 

yol, Rüstem Okan, Zeki Üner tara- Va~ansıya : :? (Radyo} - Dün 
fından Şairin hayat , eser ve edebi Valansıyanın ası kuvvetler tarafın· 
hüviyetini tebarüz ettiren müsahabe- d~n ~omb~d~~n neticesinde 3~ kişi 
ler yapı]mış, parçalar okunmuştur. olmuş, 15 ~ışı yaralanmıştır. lnigliz 

Halkevi orkestrası da ağır par. sefa.rethanesıne obüs parçaları isabet 
çalarla programı zenginleştirmiştir. etmış, Fransız konsoloshanesinin bü. 

H b h b• tün camları kırılmıştır. 
a eş ar 1 Madrid : 17 (Radyo} - Kontrol 

On bir milyar yetmiş beş 
milyona mal oldu 

Londra: 17 (Radyo) - Royter 
muhabiri bildiriyor : 

memurlarının rnürakebesine rağmen 
lspanyol hududlarına Alman askcı -
]eri sokulmasına devam edilmek· 
tedir. 

Franko cebhelerinde hiç bir 
kontrol yapılmamaktadır. 

Salamanga : 17 (Radyo) - Dün 
F ranko radyoda söylediği bir nutuk· 
ta; bir İr.gLliz muhribinin uğradığı 
kazanın başka suretle telekki edil· 
mesini şiddetle red etmiş ve Franko 
hükumeti tarafından böyle bir ~Uİ· 
kast. t~~tib edilmesi .değil, düşünül
medığını beyan etmıştir. 

o fil 

B aya ge ı. 
aşlannda Hayal amir ve Hilal 

N~sar bulunan bu delegasyon Şam 
mıili hükumetine ve muhafıza olan 
irtibatlarını bildirmeğe gelmişler ve 
buna dair birçok mazbatalar da 
getirmişlerdir. Bu mazbatalar Suri· 
ye meclisi riyasetine ve Yüçe ko· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

BİR KAÇ GÜNE KADAR 
Yeni Tefrikamız 

Bu büyük zabıta romanımızı merak ve 

Romadan alınan malumata göre; 
yakında neşredilecek geçen seneye 
ait masraflar cedvelinde Habeşistan 
muharebesinin 11 milyar beş milyon 
lira olduğu yazılmıştır. 

Salamanga : 17 (Radyo) - Asi 
kıtalar Klubi dağını işgale çalışıl· 
maktadır. Hükumet kıtalan pek fazla 
sıkıştırılmıştır. Bu mıntakada iki gün. 
dcnberiateşdevam ~mek~di~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

heyecanla takip edeceksiniz .. 



Sahife 2 

Şair Ziya Pa a ın 

Son günleri 
-111-

Ziya Pa•a lhtlfall mUnasebetlyle 

Yazan: Taha Toros 

Bir sabah suçlu sıfatiyle Adana
lı Ziya Vali Şair Ziyanın huzuruna 
çıkarken yiyece~ kuvvetli tokatları 
düşünüyordu. 

Titreyerek içeri girdiği zaman 
Şair Ziya Paşa Adanalı Ziyayı süz 
dü . Ve hicviye yazılı kağıdı göste· 
rerek : 

- Bunu sen mi yazdın küçük ? 
dedi • 

Aldığı cevap : 
- Evet ben yazdım ... oldu. 
Bu cevabı veren genç o anda 

ceza olarak ana yurttan sürgün ola
rak uzaklaştırılacağını veya seneler 
ce hapishane köşelerinde çürüyece. 
ğini tahmin ediyordu. 

Fakat hiç te umduğu gibi bir 
netice çıkmadı. Şair Ziya Paşa : 

- Aferin evladım .. Sende bü· 
yük bir istidat var . dedi. 

Ceza yerine takdir alan ve bu 
neticeden afallaşan Adar. alı Ziya 
ellerini uğuşturmağa başladı ... 

Vali derhal şu teklifi de ekledi: 
- Seni tahsil için lstanbula gön

derirsem gidermisin ? Kabiliyetini 
burada körletme ... 

Bunu Paşanın ağzından işitmek 
inamlmıyacak bir definenin bulunuşu 
idi . 

Karşısındakinden ölüm, darbe 
bekliyen Adanalı Ziya bir iki gün 
sonra Vali Ziya Paşa tarafından Is. 
tanbula tahsile gönderildi. 

• • • 
Ziya Paşa nafıa işlerine de çok 

ehemmiyet verdi. Şimdiki köprünün 
sağ ve solunda korkuluklar yoktu. 
onlım ilave eyledi. 

Misis köprüsünü tamir etti. Ka 
rataş şosesini yaptırırken yarım 
kaldı. 

* •• 
Ziya Paşanın ölümü ; 
Vazifesindeki gayretinden hasıl . 

olan yorgunluk Paşayı çek sarsmış· 
tı. Eski rahatsızlığı ilerlemişti. 

1880 yılının Mayıs başından iti· 
baren evinden çıkmadı. Uzun ihti· 
mamlara rağmen kurtulamadı.. Ve 
17 Mayıs 1880 de öldü. Adanalıla· 
nn göz yaşlan arasında Ramazan 
oğullarının yaptırdığı meşhur Ulu 
cami mezarlığına gömüldü. 

Aynı mezarlıkta 1871 yılında A 
dana Valisi iken ölen Süleymaniyeli 
Ahmed Paşanın da mezarı bulun· 
maktadır. , 

Ziya Paşanın Adana Valiliği bir 
sene on bir ay ve yirmi yedi gün de· 
vam etmiştir. 

[ 5 ] lbrahim Rüştünün eserleri 
neşredilmemiştir. Beş altı sene ev. 
vel mumaileyh akrabalarından ba · 
zıları kendi el yazılarını muhtevi bir 
kaç satırile onun felsefesini anlatan 
bir kitapçığı verdiler. Kurarukerimin 
nazmi tercümesini de Şerif zade 
mehmed de gördüm. Bu nazmın ni· 
hayetinde şu tarih vardı : 

Sorarsan nazmı tarihin ki binden ar·. 
tıktır 

/ki yii: doksan üçtedir necat yeri§tİ 
zindandan ! 

[ 6 J Ziya Paşanın Seyhan köp· 
rüsfınü tamirine Mı:ktupçu Nizamed· 
dinin söylediği şiirin son beyti : 

Dıdi itmamına Mektupçu Nazım cev
herin tarih 

Ziya Pa§a yeniden yaptı ziyba cisri 
Seyhani 

Mezar taşı : 
Ziya paşa 17 Mayıs 1297 yılın· 

da ölmüştü. Bazı edebiyat kitapları 
Paşanın Bursada öldüğünü ve oraya 
defnedildiğini yazmak gibi bir hata· 
ya düşmüşlerdir. 

Şemseddin Sami , lbrahim Nee· 

mi , Tahirilmevlevi dahi hataya dü· 
şeııler arasındadır . 

Pek yalrın bir 'devirde ölen şa · 
irin mezarının önönden hala Adana. 
da her sabah binlerce kişi geçmek. 
tedir . Ve me:ıar taşı çarşı ya karşı· 
dır. 

Ölümünün bursa ile hiç bir ala · 
kası yoktur . 

Ziya raşanın öldüğü zaman 
Türkiyede bulunan şairler ölümüne 
tarih yazamamışlardı. Bu hadise çok 
garibtir . Düğünler , doğumlar ve 
gerek küçük hadiseler için bir çok 
beyitler yazıldığı bir devirde koca 
şairin ölümü için bir tarih bulunama· 
ması cidden acıdır ! 

Bu sebebledir ki mezar taşında 
şu satırları görüyoruz : 

" Adana Vilayeti valisi Abdul · 
hamid Ziyaeddin Paşa merhumun 
fazlu kemali Asariyle müsbet ve 
uluvvi kadrini beyan ve tavsifte ze· 
banı üdebayı zaman bikudret ve ta
rihi vefatını nazımda şuarayı benamı 
osmaniyan izharı acz ve hayret 

eylediklerinden 97 senesi cüma· 
zelaharinin 8 inci Pazartesi günü Gül· 
şen sarayı bakaya azimet eyledikle· 
rini vilayeti mez':ıure vergi müdürü 
Esseyt Hasan Rıza nesren bu veç· 
hile tahrire içtisar eyledi . " 

işte bu mezar kitabesi bize o 
devir şairlerinin acizlerini anlatmak· 
tadır . 

Bunun hem Adana , hem edebi 
yat namına bir noksan addeyleyen 
Adanalı Kaf zade Yusuf izzet , bir 
kaç sene evvel Ziya Paş.ımn ölümü
ne güzel bir tarih tanzim eylemişti . 
Hatta belediyeye de bu nazım mer· 
hum şairin mezar taşına yazılması 
bile t ~klif edilmişti . 

Fakat bugüne kadar böyle bir 
İş yapılmış değildir . Mamafih me 
zar taşına nesren yazılan kitabe , 
ölüm yılında yazılmış ve Türk şairle· 
rinin acizlerini de göstermiş olması 
itibariyle ayrıca bir değer kazanmak
tadır. 

Bu yüzden eski kitabeyi boz· 
mak hiçte doğru olamaz . 

Edebi bir hadisenin pozu demek 
olan o nesir kitabenin müstakbel 
nesil tarafından eski şekli ile görül· 
mesi edebi şeniyete daha uygun 
olacaktır . 

Mamafih Adananın eski bir mu· 
harriri olan Kaf zade Yusuf izzetin 
bulduğu tarihin de ayrıca bir değeri 
vardır . Bu kıta da edebiyat münte· 
sibleri tarafından unutulmamalıdır . 

Dtdim muacctmle rarihi üfaW 
Lıyası gııti ı·allahi zamanm 

- Son - 1297 
Taha Toros 

(Tashih ) 

Evvelki günkü nüshamızda Ziya Pa· 
şaya dair olan yazıdam manayı değiş· 
tirebilecek mahiyette bazı tertib ha· 
taları yapıldığından özür dileyerek 
tashih ederiz : 

1 - Birinci sütunun 24 üncü 
satırındaki : 

( Ziyası kalmadı mülkün gelince 
paşası ) mısraı şair Hakkıya aittir . 
Bu mısradan evvel bir kaç sıtır unu· 
tulmuştur: 

( Hayva bey ) inde Ziya paşaya 
sunulan kudumiyeleri müteakip ken· 
disinin şiirini paşanın takdir etme· 
mesinden muğber olan Yeğen Ağa 
zade Hakkı derhal Adanaya gelmiş 
ve şehrin göz alıcı büyük duvarları
na son mısraı bu şekilde bit~n bir 
kıta yazdırmı~tır . 

1 1 - Gülekli lbrahim Rüştüye 
ait ( 5 ) rakamının izahını bu nüsha· 
da bulacaksınız . 

11 1 - Adanalı Ziyanın kıtası 

Türksözü 18 Mayıs 1~ , ____________ , ____________________________ .... __ ...... ,., _______ #\ 

Son günlerdeki 
yağmurlar 

Çakıt havalisine düşen 
dolu hububata zarar verdi 

Son iki gün i~inde bölgenin bir 
çok kısımlarına devamlı değilse de 
oldnkça müessir yağmurlar düşmüş· 
tür . Evvelki gün ve gecesi Karataş 
havalisine ve şimal bölgelerine 

0

de 
fasılalı yağmurlar yağmıştır . Keza 
şehrimizde de biraz serpinti halinde 
düşmüştür. 

Karaisalıya üç gün , devamlı de· 
nilebilecek şekilde yağmurlar yağ · 

mıştır . 
Çakıt havalisinde bazı bölgelere 

düşen dolunun isabet ettiği mezru· 
at büyük zararlar görmüştür . 

Söylendiğine göre dolunu:ı düş· 
tüğü arazilerdeki mahsulat istifade 
edilemiyecek derecede müteessir 
olmuştur . 

Pamuk tarlalarını 
ilaçlama makineleri 

ilaçlar 'gelmediğinden 
bölgelere gönderilmedi 

Pamuk tarlalarıııdaki hastalıkla. 
rın önüne geçmek için ziraat müca 
dele müdürlüğü tarafından Amerika. 
dan getirilen 15 farmer traktör ve 
pülverizatörlerin evsafı hakkında 
geçenlerde mufassal malUmat vermiş 
ve bu ilaçlama makinelerinin bölge. 
lere dağıtılacağını yazmıştık . Dün 
aldığımız malumata göre ; makine
ler , ilaçlar gelinceye kadar sevk 
edilmiyeceklerdir . Bir haftaya ka· 
dar , beklenilen ilaçlar geldiği tak· 
dirde derhal bu makineler bölgele
rimize sevk edileceklerdir . 

Müesseselerde 
Kesilen vergiler 

Resmi ve hususi müesseler ta
rafından tediyeler sırasında kesilen 
vergilerin tediye tarihinden itibaren 
bir hafta içinde bağlı bulundukları 
mal sandıklarına teslim edimesi ka · 
rarlaşmıştır . 

Bir ay geçtikten sonra yatırılan 
vergiler için daire ve müessesat 
ita amirleri veya direktörleri ile mu· 
hasebecileriıı şahıslarından yüzde 
on ceza kesile.cektir . 

Şehirda hava 
Hararet 28 derece 

Dün şehrimizde hava oldukça 
sıcaktı . En fazla hararet santigrad 
27,8 derece idi . Dün , hafif bir rüz. 
gar sabahtan gece yarısına kadar 
devam etmiştir . 

Barometreye göre ; hava (bu · 
gün ) mütehavvildir . 

Yoklamalar 
Mütekaid eytam ve eramil yok· 

lamaları devam etmektedir. Ay nt· 

hayetinde bitecktir. 

şu şekilde düzeltilecektir : 
fenıi §ıkayeı i nçsam h•p gam saçılır 

Dokunmayın bana ben bir garıbzadeyını 
Benimçürı öldü diyorlıırsa çokmııdur 

yararı 

Belayi a§k ile heran ii liip direlemede) im! 

iV - Şair Hakkının kıt;ısının 
ikinci satırının son icelimeleri ( üzme 
yürek ) ve , ikinci sütununun 13 iin· 
cü satırındaki hakikatte ( Hilkat ) 
olacaktır , 

"İtaat ilamı,, 
Temsil komitesi yine 

büyük bir muvaffakiyet 
gösterdi 

Eser bu akşamda 
oynanacaktır 

Şehrimiz Halkevi temsil komi· 
tesinin "itaat ilamı,, isimli büyük bir 
vodvil hazırlandığım yazmıştık. 

Gençler "itaat ilamı,, m evvelki 
gece asri s:nema salonunda büyük 
bir muvaffakiyetle temsil etmişlerdir. 

Temsili görmek için; her zaman 
olduğu gibi yine binlerce kişi gelmiş 
birçok halkimız yer · bulamıyarak 
geri dönmüşlerdir. 

Halkevinin sosyal yardım komi· 
tesi menfaatına verilen bu temsil 
bu gece de tekrarlanacaktır. 

Gençler, •·itaat ilamı,, nı cidden 
pek fevkalade oynadılar. 

Bu temsilin gardropları da geçen 
müsamerelerden daha zengin. daha 
güzeldi. 

Çok alkışlanrn, gençlerimizi '>ir 
daha tanıtan bu eser hakkındaki in 
tibalarımızı ayrıca yazacağız. 

At koşuları 
Havanın bozukluğuna 

rağmen kalabalık oldu 

Pazargünü yeniok şu sahasın· 
da yapılan birinci at koşusu, hava . 
nın bozukluğuna rağmen çok kala· 
balık oldu. 

Saat 14 de başlayan koşular 
saat 17 de bitmişti. 

Birinci koşuy, tay koşusu Ha 
san oğlu Abdulaziz Kayalın Nermin 
adındaki tay! birinciliği kazanmıştır. 

ikinci koşuda Mustafa Yılmazın 
Kaptan ismli atı birinciliği kazan· 
mış ve üçüncü koşunun birinciliğini 
de Mehmet Ciridin Mes'ut adındaki 
doru atı almıştır. 

Birinci koşunu baş ikramiyesi 
225, ikinci koşunun 140, üçüncü 
koşunun da 140 lira idi. 

Dördüncü koşunun birinciliğini 
de G. Antepli lfabaittin Şuaybın 
(Garip) adlı 10 yaşındaki kır atı 
kazanmıştıı. Bunun ikramiyesi 140 
liradır. 

Salısı müşterekler de çok ha· 
raretli olmuştur. Bölgenin bütün 
at meraklıları bu koşulara gelmiş· 
lerdir. 

Mebuslarımız 
Ankaraya gitiler 

Adana saylavı Bay Damar Arık 
oğlu , Bay Ali Münif şehrimizden 
Ankaraya gitmişlerdir . 

* * * 
Urfa saylavı Bay Refet Maraş· 

tan ve Malatya savlavı Bay Osman 
Malatyadan Ankaraya gitmek üzere 
şehrimizden geçmişlerdir . 

İki köylünün kanlı 
kavgası 

Çığırganlı köyünden Hüseyin oğ· 
lu Durmuş adında birisi lsa oğlu 
Kerim adındaki arkadaşile bir mü · 
nakaşa yüzünden kavgaya tutuşmuş 
ve bu kavga gittikçt" büyüyerfk 

Kerim Durmuşu fena halde hır· 
palayarak kanlar içinde bı · 
rakmıştır . Durmuş memleket has
tahanesine yatırılmış . Kerim de ya
kalanarak adliyeye teslim edilmiş· 
tir • 

Ögretmenlerin 
toplantısı 

Aadana Muallim mek'"ep
lerinelen mezun öğretmen

ler bir ziyafet verdiler 

Gündelik siyasi gazete 
---- - - -

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1 -Dış memleketler için /ıı 
bedeli de~şmez yalnız posta 111 

zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye 
caat edilmelidir . ni 

Aana kız ve erkek muallim mek· 
tebi mezunları evvelki gece şehrimiz 
erkek Muallim mektebinde toplana
rak bir akşam ziyafeti vermişlerdir. l.,~-------------'~ 

Öğretmenler yemeği müteakip 
eğlenceler tertip etmişler ve mektep 
hatıralarını anmışlardır. Öğretmen· 
)er, tanışmağa vesile olan bu toplan 
tıyı her sene yapacaklardır. Vali ve 
Belediye Reisi de öğretmenlerin bu 
samimi gecesinde bulunmuşlardır. 

Maarifte: 
İlk tedrisat müfettişleri 

Taha Toros'a 
1- Makalenin bir kısın. ,,# 

cı bir musahhihin elinden .;~ 
ikinci provada yalnız tashihler 
trolu yapılmıştı. 

Söze girerken unutmad:ıll 
günkü makale sonundaki muıtJI 
tarihin ikinçi mısraındaki kaseJll 
limesini (Vallahi) diye tashih e~ 
Çünkü bir defa mecrurdur 
olur. ikincisi veznede böyle gird 

2- Adanalı Ziyanın kıt'a!l Q 
sefer de tamamlnamış olmuyor. 
kü ilk beyti vezinsizdir. 1' 

Ya müsveddetle yahut ı 

yerde bir eksiklik olacak. 

ra 
ın 

g .. 

va 

rı 

a 
o 

bi 

ta 

Kültür bakanlığı ilk tedrisat 
müfettişlerini hususi idare büdcele· 
rinden muvazenei umumiyeye nakle 
karar vermişti . Bu muamele Hazi· 
ran iptidasında olacaktır . Müfettiş· 
ler vekalette bir büroya bağlanacak 
ve oradan sevk ve idare edilecek. 
lerdir . 

Pazar nushasında son mısraJll 
şındaki (belayi) kelimes!nin makiıı" la 

Bu Huirandan itibaren başlaya 
cak olan yeni teşkilat için biiyük de· 

ğişiklikler yapılacaktır . 
Maarif müdürlükleri katipleri de 

yine Haziranda umumi muvazeden 
alınarak hususi idare büdcelerine ve· 
rileceklerdir . 

Kal n tahsisatlar 

Alakadar Vekaletlerden ehri
mizdeki daireler amirliklerine gelen 
telgraflarda 936 mali senesi bitmek 
üzere olduğundan ve bir Hazirandan 
itibaren 937 mali yılına girileceğın 
den muhtelif tahsisattan fazla ka· 
(anların miktarlarının bildirilmesi 
talep olunmuştur . 

Bir kadın 
Bir kaza neticesi çifte 

ile yaralandı 

Tacirli Nahiyesinin Kırmacılı 

köyünde Camızlı Mehmet karısı 
bayan Elif evde bulunan bır av çif· 
tesini kaldırıp başka bir yere ko. 
yarken , silah ateş ~lmış ve ağır 
surette yaralanmıştır . Elif mem· 
leket hastanesine yatırılmıştır. 

Su işleri Müfettişi 
Malatyaya gitti 

Bölge su işleri Müfettişi Bay 
Nadir dün bölgelerde tetkikat yap· 
mak üzere Malatyaya gitmiştir. 

Zabıtcıda: 

Bıçağını çekerek üzerine 
yürümüş 

• 
Tekke Kurbu mahallesinden Ha· 

san oğlu Ahmed isminde bir adam 
pek fazla sarhoş bir vaziyette, ara· 
bacı Raif adında birisine bıçağını çe. 
kerek yürüdüğü ve tehditte bulun· 
duğu zabıtaya şikayet edildiğinden 
Ahmed yakalanmıştır. 

Arkadaşını döğmüş 
Reşadbey mahallesinden Ali oğ

lu Mehmed adında birisi, Mehmed 
oğlu Ali adındaki arkadaşını döğdü. 

ğünden zabıtaca yakalanmış ve hak· ! 
kında kanuni icap yapılmıştır. 

düştüğü anlaşılıyor. . ~ 
Büsbütün eksik olan ikinCI 

ra müsveddesinde de unutuhnO~ 
Artık Adanalı Ziyadan bahs V 

ken bunun en doğrusunu bir 
yazmak İcab ediyor. 

3 - Adanalı Ziyadan 
ceğinizi de vadetmi~ oldu 
sanıyorum. Şair Ziya lıakkınd• 
de Afyon gazetesinde bir s~rİ 
kale çıkmıştı. J. 

Birde Adana Lisesi son Si i,J 
rında adını unuttuğum bir tale ~ 
şairin hatıratı ve evrakı perişall .J 
linde eserleri olduğunu duymu~ 

lcabederse bunlardan da is 
ederek şair Ziyaya Adana ga~ 
!erinin borcunu Türk Sözü sii~- .i 
rında geçte olsa ödemek JutfllP' ' 
bulunacağınızı umarım. 

Saygı ve sevgilerimle. 
SUnbLllf 

Spor ve gençli~ 
bayramı 

- Birinci sayfadan mab,ad ..... 

mükafatları Vali tarafından da~~ 

g" 

ka 

sa 
b 
y 
nü 

v 
y• 

ıs 

dı 
in 
B 
b 
yi 
h 
ni 
v 

fc 
y 

iir 

caktır· orf dı 
11- Mükafat tevziinden s 

geçit resmi başlıyacaktır. Kız li~ si 
Kız Enstitüsü. Türkkuşu, Erkek~ ın 
sesi, Erkek Öğretmen okulu, ti d 
okul, lık okullar ve Sporcular ~ h 
siyle Vali önünden geçerek Ata ı# tı 
anıtı ve Asfalt cadde yolu ile şe 
başlıca caddelerinden dolaşara~ 
kullarına ve yerlerine dağılaca 
dı~ d. 

12- Sporcular; Pehlivan, iti 

ci, gibi eski sporculara saygı 
ı eti yapacaktır. . kı 

13- Şehrin muhtelif yerle J sı 
Cirit, Futbol ve saire gibi spor ~ 
lenceleri yapılacaktır. f 

14- Bu program bir kif y 
mahsus davetiye yerindedir. o 

y 

Hayvan hırsızl8 ~ 
yakalandı n 

·r# ş 
Ceyhan ve Adana köyleri ıJ 

huyvan hırsızlıkları yapan rç 
Başılı Mustafa ve Osmaniyeniıı k•' 
dak köyünden telli Mehı et >11 

lanmış!erd r. 
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Türksözü Sahife : ~ 

- ·--

r----.-.ıı-.-----~. ~-ı·--- 1 Büdçe müzakeresi 
l • ~~ * yakında başlıyor 

Suriye meclisi 
anlaşamıyor 

~----------~----~------------------AsrAs· da 
wıı~ll!:•lli( G~ Ankara: 17 [Türksözü muhabi· Birinci sahifeden artan -

Yazan : Nihad TangUner 

Kara günün 
dostu 

D İnç, iri yarı, yakışıklı, kendin· 
den emin, şen şatır bir adaıı_ı 

. cadde de dalgın giden Samı· 
nın omuzuna vurdu: 

- Nerdesin koca Sami !.. Sana 
rastgeldiğimden bilsen ne kadar 
memnunum .. Nasılsın bakalım .. 

- O kadar iyi değilim Macid!. 
.. ::-- Vah vah .. , Sahiden bozulmuş 

goruyorum seni . . Bir kederinmi 
var?. 

- işlerim çok bozuk .. Hesabla 
rımı yaptım .. Daha on on beş gün 
ancak k t . 1 geçınecek param var .. 
Ondan sonra .. 

b' Mübhem bir jestle mırıldanır gi· 
ı devam etti: 

y - Ya askere .. Ya timarhaneye .. 
ahudda nehre ... 
. - Sus deli olma!.. insanın be. 
~ım gihi dostu olduktan sonra böyle 

udalaca sözler ayıb .. 
Dertli arkacl;ışının kolundan tu · 

tarken .1• . 
ı ave ettı: 

l - Gel hele şurada birer yuvar-
3Yalım .. Hemde bol bol düşünelim .. 
.. Bir kuluçka tavuğun yarularına 

gasterdiği şefkatle onu Gülen Bara 
kadar sürükledi; 

- Ne alacaksın, diye sordu. 
Sami, son günlerde masrafını, 

santimi hesab ederek yapmağa mec
bur kaldığı için aceba kahvemi ? 
Yoksa biramı isteyeyim, diye düşü· 
nürken arkadaşı garsona: 

- iki şampanya!. Emrini verdi. 
Ve sonra Samiye dönerek dikkatle 

Yiiıiine baktı: 
- Yavrum, dedi, seni böyle bı

ta~amam .. Seni çoktanberi görme
dim. Ne olduğunu merak ediyo. 
rurıı 

. Seni bu kaygudan kurtarmak 
•sterim. Şimdi bir kaç tane yuvarla 

r•ktan sonra neşeleniriz. Dünya bu .. 
nsanın başına her şey gelir .. 
Buda geçer merak etme.. Zaten bu 
b.uhran günlerinde kim, hangi baba 
Yığit sarsılmadı ki .. Göreceksin bir 
h~fta sonra vaziyetin değişecek .. Be
nıın bir çok şirketlerde dostlarım 
var .. Elbet senin derdine çare bu
lurlar. 

- Teşekkür ederim .. 
f - Teşekküre hacet yok. Vazi
em.. insan dostuna böyle günlerde 
~ardım eder. Bak şimdi seni "yaban 
onleği 1 k .. .. ğ' " o antasına goturece ım. 
d Orası şehrin en iyi lokantası· 

ır. 

. Sami bu can arkadaşının kendi· 
sıne gösterdiği bu candan alakaya 
llleftundu. Cebindeki son sermayt:· 
den b' h ır kaç lira çıkarıp garsona 
esabı verdikten sonra dışarı çık

tılar. 

.... .. 
de Macidin hakkı vardı. "Yab~n Ör· 

ğı., lokantası hakikaten şelırın en 
Dıükellef lokantası idi. 
k Sami, lokantanın yere döşenmiş 

•Ymetli halıları üzerine ayağını ha· 
sar basmaz istikbalinin aydınlandı· 
ğını hisseder gibi oldu. 

.. Macid, herşeyin en iyisini, en 
Yukseğini arıyordu. Masaya oturur 
oturmaz baş garsonu çağırdı ve yi· 
Yecek listesinden bir şey inlihab için 
onunla uzun uzadıya görüştü. En iyi 
Yemeklerden ısmarlamıştı. Bundan 
ıııaksadı, bedbinliğe düşen arkada
şına nikbinlik tdkin etmekti. 

Zavallı Sami, bir saat evvel, su
yuna tirit bir çorbaya razı idi. 
.. Kahvesini içip si rasını tellen 

dınrkı:n hıkikaten derdini unutmuş, 

bu mesud insanlar salonunda kendi· 
sini de bahtiyar hissediyordu. 

Yediler içtiler. Macid hesap iste
tedi. Fakat garson hesap puslasıııı 
getirirken elini başına götürerek, 

arkadaşına döndü ve: 
- Eyvah, dedi, az daha unutu

yordum. Gayet mühim bir iş... He
men telefon etmeliyim. 

Acele telefona koştu. Garson, 
hesap puslasını masa başında yalnız 
kalan zavallı Saminin önüne koymuş . 

tu. 
Bütün müşteriler dağılmıştı . 

Sami , hala arkadaşını bekliyordu . 
Fakat Macid in geleceği yoktu . Sa· 
minin canı sıkılmağa başladı . Gar· 
aon , bir emir bekler gibi komşu 
masanın yanında dolaşıyordu . Ora· 
da artık fazla kalmağa imkan yok· 
tu . Garsonu çağırdı . Yegane ser· 
mayesinden bu hesabı da ödedi . 
Tam o sırada Macid dönmüştü . 
Masaya yaklaşırken : 

- Ne o , diyordu , hesabı sen 
mi veriyorsun !. Neye beni bekle. 

medin !. 
Yine beraber çıktılar . Sami ar 

tık hesabı aramıyordu . Çünkü cebin
d~ on lirası ancak kalmıştı . 

Bir sinemanın öııünden geçer 
ken, Macid: 

- Girelim mi , dedi . 
- Sen bilirsin .. 
Bu defa gişeden bileti almak için 

evvel davranan Macid oldu , fakat 

sinemacı , genç adamın uzattığı pa· 
rayı evirip çavirdikten sonra : 

- Ceçmez , dedi . 
- Ne demek geçmez canım !. 
Kızdı, Samiye döndü : 

- Bozukluğum yok Sami,. Bir 
liran varsa ver .. 

* * .. 
Filmi seyrederken, arkadaşının 

teşebbüslerile kendisine oir iş bu. 
luncaya kadar birkaç gün ne yeyip ne 
içeceğini düşünüyordu. 

Perde üstünde seyrettikleri Hai
leye Macidin yüreği dayanamadığı 
için hüngür hüngür ağlıyordu. 

Sinema bitti göz yaşlarını silip 

çıktılar. Macit : 
- insan bu gördüğü faciaların 

hakiki hayattaki binlercesini bir dü· 
şünse, .. Ne ise.. Burada çok üzül
düm. Hiç kulüblere devam edıyor· 
musun ? .. Bir kulübe gidelim mi? .. 
Benim her akşam devam ettiğim bir 
yer var istersen oraya gidelim .. Ta
nıdıklarımdan bir zengin var, orada 
onunla da görüşürüz. Kendisine çok 
iyilikte bulunmuştum. Belki de işimi 
ze yarar.,lstersen orada bir de taliini 

denersin 1. 
- iyi ana benc!e iki üç liradan 

fazla para yok .. 
- Zararı yok canım ... 

.. " 
* 

Kulüpten çıkarken Saminin ce 
binde iki on kuruşluktan başka pa

ra kalmamıştı. 
Macit acele bir işi olduğu için 

ayrılacağını söyledi ve itizar edn· 

ken: 
_ Sami, dedi, adresimi söyle· 

miştim. Her istediğin zam~n saa~ 
yedi ile sekiz arasında gelıp benı 
görebılirsin. 

Macidin bindiği taksi uzaklaşır-
ken Saminin eli, pantalonundaki iki 
on kuruşluğa gayri ihtiyari gitti. 

Bronz paraları avucunda hırsla 
sıkarken mırıldanıyordu: 

- iş... Tavsiye ... Unuttu bile ... 
Evet param olduğu zaman ... yedi ile 

sekiz arasında • 

rinden] - Kamutay büdçe encüme· 
ni hükumetin bir martta vermiş ol. 
duğu 1937 büdçe projesinin müza· 
kere ve tedkiki bitirilmiştir. Encü 
men, projenin vaziytti hakkındaki 
mucib sebebler mazbatasını da ha· 
zırlamış ve tabedilmek üzere matba-1 
ya vermiştir. 

Haber aldığıma göre; büdçe 
projesi meb'uslara dağıtılmıştır. Haf· 
ta sonlarında Kamutay umumi heye 
tinde görüşülecektir. 

Arap illerinde 
• 

Yeni petrol damarları 
Bağdat ; 17 ( Husu:;i muhabiri. 

mizden ) - Basra civarında petrol 
damarları bulunduğu resmen bildi· 
rilmektedir. 

------·------
Haile Selasiyenin 

Adanadan geçeceği 
teeyyüd ediyor 

Birkaç gün evvel Habeş lmpara. 
toru Haıle Selasiyenin Kudüse gi 
deceğini ve semplonla lstaııbula ve 
lstanbuldan Toros ekspresiyle Ce. 
nuba geçeceğini yazmıştık. 

Necaşinin, bu ayın sonlarına doğ· 
ru şehrimizden geçeceği haberi kuv
vetlenmiştir. 

imparator, Kudüste bulunan ka· 
rısına mülaki olacaktır. Bu takdirde 
kendisine, Londrada bulunan oğlu 
ve kızının da refakat etmesi muhte· 
meldir. 

Habeşistan Milletler cemiyetinin 
gözünde henüz hukuku ~ükümrani
sini muhafaza ettiği cihetle, günün 
birinde Milletler cemiyetinde tekrar 
mevzuubahsedıldiği zaman, fmpara· 
torun hukuknnu müdafaa etmek ve· 
ya srın sözlerini söylemek üzere tek
rar bu yollardan geçeı ek Londra 
veya Cenevreye gitmesi muhtemel 
görülebilir. 

Larilerimizin hat,ırındadır ki, Ha· 
beşistanın !talzaya ilhakını birçok 
d<"letlerin filen tan,mış bulundukla· 
rına dair bey:ınatlar inıisar etmişti. 

Bu ilhakın yalnız hukukan tanınması 
kalıyordu ki, o dahi, Milletler Cemi· 
yetinin bir toplantısında halledile
cekti. 

lngiltere ve lalya arasıdda vazi
yetin yeniden şekerrenk bir mahiyet 
alması, Habeşistanın ltalyaya ilhakı 
işinin tanınmasını bir müddet gecik. 
tirecek midir? Yahut gayri muayyen 
bir zamana mı bırakacaktır? 

Oraları hadiselerin gidişı göste 
redursun, herhalde hu defaki Ce· 
nevre içtimaında Habeşistan i~ine 

kat'i bir şekil verilmiyeccği seziliyor. 
imparator da bu fasıla esnasın· 

da Kudüse gidecek, Habeşistandan 
kaçtıklarınd ınberi yalnız yaşamakta 
olan ailesine karşı duyduğu hasreti 
giderse gerektir. 

------· -----
!Adana Ziraat mektebi 
müdürlüğünden : 

Adana Ziraat mektebi sabit ser 
maye idaresine ait olup satılmak 

üzere (15) gün müddetle açık art
tırmaya konulan damızlık erkek ve 
dişi danalar 19-Mayıs 937 tarihi· 
ne tesabüf eden çarşamba günü hay· 
van pazarında açık arttırma suretile 
satılacaktır. 

Talip olanların yüzde 7 ,5 nisbe. 
tinde dipozito akçalarile hayvan 
pazarında teşekkül eden komisyona 
müracaatları ilan olunur. 8113 

iTAAT 

miserliğe verilecektir. 
Suriye ordusu 

Suriye hükumeti ordu işiyle çok 
alakadar olmakta fakat mali neti 
ceye dayanan bu İşin doğurduğu 
zorluklar karşısında kalmaktadır. 

Şam mebusu Esseyit Münir Ac. 
lani meclisi mebusana verdiği bir 
kanun projesinde Suriyede bir ihti
}at ordusunun teşkilleri talep et
mektedir. 

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

Fevkalade müsamere 

itaat ilamı 
Vodvil 3 perde 

Yazan : M~sahip zade Celal 
8105 

Bu projeye göre Demir gömlek
liler teşkilatı hükamete devredile
cek ve bunlar gönüllü olarak beş 
sene müddetle hizmete tabi tutula. 
caktır. 

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

Demirgömlrklilerin talim ve 
tedris görenleri kadro ve kuman. 
danlık vazifelerini ve tahsili olmı· 

yanları da askerlik vazifelerini ifa 
edeceklerdir. 

Mikdarları 25,000 e iblağ edi
lecek olan bu Demirgömkliler ordu· 
su : Suvari, piyade ve sair aksama 
ayrılacak, askeri talimler yapacak, 
bilhassa rövelver, silah, elbombası, 
mitralyöz tüfengi kullanılmasını öğ· 
renecek ve manevra fişekleriyle 
tatbikat yapacaklardır. 

Bu Demirgömlekliler teşkilatı· 
na ayrıca bir üniforması olacak, fa. 
kat teşkilatının esası olan gömleği 
de giyeceklerdir. Esas parolaları 
şudur: 

itaat - intizam - Fedakarlık 
Bunlar ahvali tabiiyede dahili 

asayışın temininde ve polisle jandar· 
maya muzaharette bulunacaklar ve 
harp çıkınca, vatanı korumağa ko. 
şacaklardır. 

1 O yaşından 60 yaşına kadar 
her vatandaş Demirgömlekliler tes 
ki15tına kabul edilecek ve bunlar 
bilhas.sa siyasetle uğraşmıyacaklar
dır. 

Bu proje efkarı umumiyade sem· 
pati ile karşılanmıştır. Mebuslarla 
hükametin bu projeyi ne suretle 
lelakki edecekleri beklenmek ttdir. 

------. ------
Tarsus 
den: 

belediye reisliğin-

Tarsus belediye parkı 24-Ma
yıs-937 pazartesi günü saat 15 de 
belediye salonunda açık artırma su· 
retile kiraya verileceğinden istekli· 
!erin şartnamesini belediyemizden 
aramaları ilan olunur.8112 18-21 

Seyhan Cumhuriyet müd
dei umunıiliği~den : 

1- Adana ceza evindeki mah
kum ve nıevkuflara düz kırma unun-1 
dan veıilecek bir senelik tahmini 
200000 kilo ekmek 13-5-937 ta· 
rihinden itibaren münakasaya çıka 
rılmıştır . 

2 - Münakasa kapalı zarf usu 
!ile v~ 29 5-937 tarihinde saat 

1 

TAN SİNEMASINDA 
Bu Akşam iki film birden 

1-Danielle • 
arıeu 

Tarafmdan temsil edilen 

Yataklı Vagonlar 
KONTRÖLÜ 

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

KIZILALEV filmini sunar 

Pek yakında: ALÇAKLIK 
8106 

• . ,. 

BELEDiYE iLANLARI 
-

1 -Kuruköprü Eski istasyon arasındaki parke yol inşaatı kapalı zarf 
usu/ile eksiltmeye konulmu~tur. 

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

cümeninde yapılacaktır. 

.. ?.- K~şif, şartname, proje.tahlili fiat cedveli belediye fen işleri müdür· 
luğundedır. isteyenler orada görür "e parasız alabilir . 

6 isteklilerin teklif mt·ktuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi 
encümen reisliğine vermeleri lüzumu ilan olunur .8085 9-14-18-2 2 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYA ELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Ka yadelen Kaplarına kimyagerlerin eli le doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk }erine galvanizli borularla getiriliyor 

Ka yadelen Bir su değil, sılılıat ve gürbüzlüğiin iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarıııa dikkat ediniz. 

1 

11 <le Cumhuriyet müddei umumi
liğiııdc teşekkül edecek komisyon 
tarafından yapılacaktır . 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıoır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize g" d ·ı· on en ır 

--~~~-----------------~7~95~3----~32:._ ___ 1 

3- Bu işe ait şartname ceza 
evi direktörlüğiinden bedava verile· 1 
cektir. 

4- Şartnamedeki larifat daire 
sinde 1050 lira muvakkat teminat 
alınacaktır. 

5- Kapalı zarf usulile yapıla
cak eksiltme t~klif mektupları 29-
5-937 cumartesi günü saat 11 de 
Cumhuriyet müddei umumiliği ma
kamına verilmiş olacaktır . 

8093 13 -18 22-26 

iLAmı 

Hüsnü Ergüven 
Mevsimin en yeni ve en güzel k 1 k 

M d 
şap a arını anca 

o a pazarında b l b·1· . . u a ı ırsınız ------
Yüksek bir zevk 

İyi intihap 

Güzel desen 
llayret veren ucuzluk 

Elyevm lstanbulda bulunan Hüsnü Ergüven en son moda yazlık çeşitlerini 

1 

Halkevi temsil komitesinin bu l-.üyük müsameresi 
bugün akşam Asr~ Sil_!emada veriliyor. 1

1 

[Yüksek zevkli] mü~terilerine mağazasında teşhir etmek
tedır . 

8013 11-15 
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Seyhan Defterdarlığından : 

Huan zevcesi ölü Şerife veraelerinin vergi borçlanndan dolayı aşağıda cins ve evsafı yazılı gayri menkul· 
leri 10 gün müddetle sabhta çıbnlmııtır. Alıcılann şeniti anlamak ve pey vazeyJemtk üzere idare Heyetine 
veya Defterdarhta miiracaatlan ilin olunur • 

!.ra No. Şark Garp Şimal 

1 Supbipqa Tarikiim Suphipaşa 
2 Tarikiim Nafia Gülfem 
3 Gülfem Tarikiim Tarikiim 
4 Tarikiim Nuri Tarikiim 
s • Hayri • 
6 • Emine Yordan 
7 Nuri Fuat Tarikiim 

8 Nazmiye Mehmet Emin Fuat 
ve tarikiim 

Tarikiim Nazmiye Emi.1e 
Hayri Tarikiim Fuat, Nuri 
.Sahibilenet Tarikiim Sahabisenet 
Şerife Şerife 
Nazmiye Sahibisenet Hayri ve sa· 

hibisenet 
Tarilciim Nazmiye Yordan 
Nafia Sahibiscnet Tarikiim 
Sabibisenet Sahibisenet Tarikiim 
Cemile GüHem Cemile 
Tarikiim Emine Nafia 
Nafia Tarikiim Dinkçi Mus-

tafa veresesi 
19 Gillfem Tarikilm Ze)nep 

• 

Cenup 

Emiş 
Abdüssamet 
Nafia 
Nuri 
Gülfem 
Nafia 
Emine ve 
Nazmiye 
Tarikiim 

Hayri 
Sabibisenet 
Tarikiim 

Tarilciim 

Tarikiim 
Abdüsselim 
Abdüsselim 
Tarikiim 
Belediye parkı 
Emin 

Ctmile 

8114 

Arşın 

207 
578 
661 
812 
391 
470 
358 

336 

586 
972 
391 

390 

661 
438 
313 
239 
339 
448 

487 

Cinsi MahaJJe ve mevkii 

Arsa Yarbaşı, Reşatbey 

" " 
" " 
• " .. " 
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.. .. 
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• .. 
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• • 
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Dörtyol Ticaret ve Sa
nayi Odasından: 

Odamız111 (267) sicil numarasında 
kayıtla Hamdi Oral , T absin Onel 

CLETRAC 
6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLER 

Sağlam , uzun ömür 
O. T. T. A. S. 

Beyoğlu : istiklal caddesi • • 

ve işi çok 

İstanbul 
M. Hilmi Remo Abidin Paf& Caddesi 

ucuz temin eder 

• 

ADANA 7949 

lliçlannızı,reçeteleriniz · 
..... utlaka Yeni Eczaneden 

Fahri Aklcoyun Kollektif şirketinden --------------

yapbnnız 

'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 peırfumeri ve tuvalet eşyası bu-

8100 4 

YENi ECZANE 
Belediye civan 

Adana 

• 

Hamdi Oralm aynldığma dair Dör
yol noterlitüıden musaddak verilen 
ibraname bülisasa tesçil edilmelle 
ilin olunur. 

iBRANAME 
Y. 291 
D. 276 
16 Mart 1936 tarihinde tqelclcül 

eden Dörtyol Ticaret Odasmın(267) 
numarasmda müseccel bulunan Dört· 
yol Hamdi Oral,Tahsin Onel Fahri 
Akkoyun Kollektif tirketimiz fiire
kimdan Hamdi Oral şirketimizden 
üç ay ewel aynlmayı arzu ve talep 
eylemeli üzerine mumaileybin itbu 
talebi diger pirekida da kabul edil 
tliii cihetle Hamdi Oral ile şirketi· 
mizin devam eden müddetine ait 
muamellt besabiyesini alelusul tara· 
fnnazdan rüiyeti neticesinde Hamdi 
Orabn gerek 16 Mart 1936 tarihin 
den bugüne kadar olan şirket mua· 
melibndan mütevellit olank ve ge· 
relc satm aidatı Dörtyol iskelesinde 
batapu mutuamf oldutu malGmul· 
hudut kırk sekiz dönüm (600)metre 
arazi ile iıkllede müştereken inp 
edi1mit olan ihracat ve ithalat de
polanna Biz sebimcle bir sehim ve 
Dörtyol ilkeleainin 1933 senesinden 
itibaren on beş senelik imtiyaz hu
kukundan sekiz sehim itibarile ilci 
sehim hissesi bedelinden tahakkuk 
eden mebaliiden gayri ez tediye lca 
lan dörtyüz yetmiş lira elli alta lcu· 
ruşla bu müddet içinde vaki zarar
dan dahi hissesine isabet eden ıce· 
baliti tamamen ve defaten ıirket 
kaSU1na tediye etmit oldujundan 
yakanda yazalı Dörtyol islceleainde 
namma mukayyet arazi ile iskelenin 
itballt ve ihracat malları için inşa 
olman depolann sekiz sebimden bir 
sehim ve nefli iskelenin on bet se· 
nelik imtiyaz bakiyesmclen dahi se
kiz sebimden iki sebminin tapu IC· 

nedi ve mevcut mukavele mucibince 
uhdesinde baki lcalmak prtile fir· 
ketin pbıiyeti maneviyeaine ethu 
ve muessesab saireye karp olan 
maddi ve manevi bir cümle alacak 
ve borçlara ait me1aliyetten ve Zi
raat banka• nezdinde .Uet MJDIDA 

kiifat edilmit olan borçla hmba ca· 
ri bakiyesinde de Hamdi Oralm talı 
Iİ ibrayiim ile ibra edilmif ve bu 
ibraname ~ itibaftm HllDdi 

Oram fİrketiaaiıle w •• ·-

Kayip şahadetname 
14-6-93 S tarihinde Adana 

Seyhan ili okulundan aldıtım lSS -
17 numarah şabadetnameyi kaybet. 
tim. Yemini alacapndan kaJip .... 
badetnamenin hükmü lcalmadıtanı 
ilin ederim . 

Türksözünde müstahdem 
lmşir otlu 

C. DERViŞ 

timizin Hamdi Onlla biç bir cihet· 
ten bir gOna alika ve ilişili kalma
maı oldutunu sureti katiyede beyan 
ve alelusul ilin ile iılxı ibraname 
türekica iki nüsha olarak tanzim ve 
Hamdi Onla v"rilmiştir. 11 5 931 

Dörtyolcla Kollektif şirketi ortak· 
larmdan : 
Tahaln 0•1 
••rH Fahri Akkorun 

T. Ünel 
S. Akkoyun 

lıbu ibra senedi albndaki imzalar 
Tahsin Onel ve Fahri Akkoyunun 
olduğunu şahadet ederiz.11-5-937 
Baş ötretmen Dörtyolda dava vekili 

TURAN REŞiT R. AKAY 
291 
270 

işbu ibraname altındaki imzaların 
Tahsin Ünel ve Seyit Fahri Akko· 
yunun o duğu anlaşılmakla tasdik kı 
hndı : Bin dokuz yüz otuz yerli se
nesi Mayıs ayanın on birinci salı günü 

Dörtyol Noter muavini 
ABiDiN CAN 

işbu ibraname sureti dosyada 
mahfuz ve musaddak 11-5-937 
gün ve 291-270 sayılı ashnm ayni 
olmakla tasd\k kılmdı : Bin dokuz 
yüz otuz yedi smesi Mayıs ayman on 
üçüncü günü • 

20 kuruıluk harç pulu 
Resmi mühür 

imza 
A. Can 

30 kunlılulc damp pulu 

... -----
Kır bahçesi ve lokanta 

açıldı 
Bir çok emek ve masraflar ibtiyarile Adananın en güzel bir m 

haline getirilen kır bahçesi ve lok"tntasının açdcLtam ı a 
Adanahlara saygılanmla bildiririm. 

iyi hava, bJl ııık, temiz servis ve mahir bir usta 
dan ihzar eJıle:ı ycm,kler. H" türlü ispirtolu ve .soluk mqrubat. 
nmaz asli rekabet lcalxıl etmez. 

Birecikli Mehmet 

5-6 

Ayran Menba suyu 
Dünyamn en iyi bir menba suyu oldutunu bir daha re$men ilMt-e 
Kar ve fazla yatmur yediği bir zamanda m,nba ndan alman • 

sinin Sabbat Vekileti Bakteriyoloji banrsinde tahhl ~dilen l-akttrlJoli 
poru sureti qatJdadır : 

Rapor: 
1 Numunenin alındığı tanh : Ti 1 937 
2 N mune ahmrken suyun derecesi : 11 
3 Numunenin alındıtı nokta : Menba 
4- Numuneyı alan zat : Doktor Zıya 
s- Nümunen"n sureti ırsalt: Buzsuz 
6- Nümunenin müesseseye gelditi tarih : 29 1 9'9 
7 Nümunenin muayenesine başlandıtı tJrih • 29--1-9 
8- Nümune muayene edihrken suyun dente-.,i • 15 
9- 1 Santimetre mikabmda jenn adedi : O 
ıo- Koli test. Koli yok 

B.kteriyolop 
M. Sa.fl'Nl~ 

Yo\ardak. · rapora ~ Ayran menba suyu d9'..._'*-• 
ve bakteriyolojinin tarif ettili hakiki bir men.ba IUJuilir 
hakikate jnanın1z. 

Ayran menba n,ıyu ~hba uulleriae riayet edihıiek 
el detmeden Sıhhat _.... ödade dfılar orada m61at..., W!ı41Mir 
pislenmek tehlikesindea ~. Anı.- için emniyetle içeçftinie 
menba suyu Ayran aeaba IUJ:U olniahdır. 

4-13 Retmi mühir .1.1-... ----_ _...._.._._.._._._ ........ _.-.......... -...._.... 

imza 
A. Can 

Alh ıibidi • 5-937 
~ol iacaret ye S....yi ()dua 

ReİIİ 


