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Anayasa meselesi Irak Hariciye 
Nazırının 

Cenevrede müzaker~ devamda 

Ajanlar meselesi üzerinde dün 
uzun uzadıya tedkikler yapıldı 

Temasları münasebetiyle 
neşredilen tebliğ 

lstanbul hapisanesinden kaçan 

iki mahküm 
Dün şehrimizde yakayı ele verdiler Bay Naci lstanbulda 

----------------------------------
. . ı"n tedkiki henüz bitmedi 

Fransız pro1esın ____ .....,.. ___ _ 
- H ta anayasası-ışıerlyle me•g~ 

Cenevre : 30 ( Radyo .l - a Y H ta - Suriye ara-
•kaperıer-komltesl dUnkU~lçtlmalarmda ~ s~ -;trafmda uzun 
••nda irtibat temın:edecek ajanlar mese e 
boyıu müzakereler yapmışlardır • dl 

Fransız proJeslnln tedklkl he~Uzb::1:.~ ş~kme:baOlanaca§m:. 
Cenevre mahaflll~netlcenln müs k ıer safahatı da bunu 

dan çok emindir • Ve esasen ~ muza ere 
açıkça göstermektedir • 

~ - == -~--

Almanyanın yeniden silahlanması 
küçük devletleri korkuttu 

Japon _ Almanya ittifakı 
liolandanın uzak şarkta müstelmleke-

k · · apı mış lerini paylaşm!1 ıçın Y 
Londrada çıkan (Daily Telegra~~ 

Yazıyor: Almanyaya komşu olan ku
çük d~vletler onun silahlanmasından 
çok korkmuşlardır. Bunun içindir ~i, 
bu devletler bir harb zuhurunda ~ı~ .. 
ta rı ki . d k her durlu ta ı arım temın e ece 
teklifleri dinlemeğ'e hazırdırlar. 

işte doktor Şaht'ın Brüksele yap· 
tığı seyabatın bu devletleri yakından 
alakadar etmesine sebebte budu~. 

Almanya, Hollanda v~ Belçıka 
ile birer ademi tecavüz mısakı yap
"' ki 'f tt' B Hitler bundan .. ıayı te ı e ı. · h 
b b.t fi ıınm mu a-aşka lsviçrenin ı ara 1 ~· 
fazayı açıkca ilan etti. . 

] ız son sıs· Bu suretle Rayş ya ın . 
tem istihkamlarla değil birde bı~ 
takım bitaraf devletlerle çevri)meyı 
ternine çalışmaktadır. r 'k 

Bir takım dahili sosyal ve po ıtı 
buhran geçirmekte olan Belçikaya 
gelince, mali ve iktisadi bakımdan 
şiınal komşusu kadar bahtiyar d~· 
ğildir' Bundan başka büyük harbın 
ve tecrübesini unutmuş değildir. 

Belçikalılar AJmanyanın planını 
henüz red etmiş değildirler. Fakat 
aynı zamanda bunun~.Fransada na· 
hoş_ hır tesir yapmasından da haylı 
çekınrnededirler. 

İngilterenin bir takım gumrük 
dıvarlarile çevrilmesindenberi Dani-

Almatı askerleri 

marka ihracatı için Almanyaya do~
dönmeğe mecbur olmuştur. Bı-

ru K hğ" aenaleyh Almanlar open a uze· 
". de şiddetli bir tazyik yapmağa 
rın 'k' k muktedirler ve bu tazyı ı yapma . 
tanda çekinmiyorlar. 

D 
. kaya heın hudud olan 

anımar 

.. hava tecavüzlerine karşı ga· 
arazısı . . Al . d·ı . bulunduğu ıçın man· 
rantı e ı mış -

- Gerisi üçüncü sahıfede -
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Asiieri~~ son~bombardmanları 
Avariı kamarasında 

Çok büyük nefret ve infial uyandırdı 

Naci Asilin Türksözü mu 
habirin ; beyanatı 

Ankara : 30 (Radyo) - Irak 
Hariciye Nazırı Ekse1ans Naci Elasi
lin Ankara ziyareti ve temaslan mü· 
nasebetile hükumetimiz tarafından 
şu tebliğ neşredilmiştir : 

Tevfik, Türksözü muharririne macerah firar 
hadisesini bütün tafsilatile anlatıyor 

l llk,...heyecanlar _-Marşandlslerln altmda - Jandarmalarla kar,ı-karşıya - Volanm başın
da - tamdık tayyareciler - Adanada - otelde - Polisler tara~sudunda - kahvede der-i dest - karakolda - TUrksözU muharriri karşısında- mUddelumumlllkte-tevklf -gece 

Bundan bir hafta önce İstanbulda 
mevkuf bulundukları tevkifhanenin 
pencere parmaklığını kesmek sure
tiyle kaçmağa muvaffak olan Galata 
postahanesi veznedarını oldürmek-

ten yirmidört seneye mahkum Ab· \ 
dull=lh ile amcasını 0ldürmekten on
beş seneye mohkum Tevfik dün şeh 
rimizde yakayı el~ vermişlerdir. Bun
ların şehrimize ne suretle geldikleri 

ni ve ne suretle vakalandıklannı aşa· 
ğıya yazıyoruz: 

KATiLLER ŞEHRiMiZDE 

Irak Hariciye Nazırı Ekselans 
Bay Naci Elasil Ankarada ikameti 
esnasında Ekselans Türkiye Reisi 
Cümhuru tarafından kabul edilmiş 
ve Başvekil ismet İnönü ve Hariciye 
Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras 
iJe müteaddit görüşmelerde bulun· 
muştur: 

iki dost ve komşu memleketin 
devlet adamları umumimiyetle mem 
leketlerini alakadar eden meseleler 
üzerinde mufassal fikir teatisinde 

Pamuk kongresi 

Abdullah ile Tevfik evvelki gece 
f stanbul treniyle şehrimize geliyor, 
saat onbirde Hükumet konağı civa
mıdaki Ceyhan oteline giderek bir 
oda kiralıyor ve biraz sonra oradan 
ayrılıyor ve saat birde tekrar döne
rek yatıyorlar. sabiatiyle geceyarısı 
olduğundan bunlarm hüviyetlerinın 
tesbiti erteşi güne bırakıhyor. 

bulunmuşlar ve komşuları ile iyi ida
me ettikleri sulh ve iyi anlaşma si
yasetinin müşterek ideallerine en iyi 
olarak tevafuk eden siyaset olduğu· 

Bir kongre yapmak teşebbüsünün 
henüz vücut bulmadığı anlaşılıyor FiRARiLER TEŞHiS 

EDiLiYORLAR 

Sabahleyin otele gelen müstecir 
Şevket evvelce resimlerini görmüş 
olduğundan bunları tanıyor ve telaş
la telefona koşuyor. Bundan şüphe· 
lenen firariler hemen otelden ayrılıp 
Kalekapısına doğru ilerliyor ve 
Nebinin kahvesine gelip oturuyorlar. 
Şevket de zabıtayı haberdaı eder 
etmez bunların peşlerine takılıyor. 

nu memnuniyetle müşahede eylemiş
lerdir. Bilahare daha hususi surette 
iki memleket arasında doğrudan 
doğruya mevcut münasebetleri ala 
kadar eden meselelerin tetkikine ge· 
çilmiş ve Başvekil ismet İnönü, Dok
tor Aras ve Naci Elasil iki dost dev. 
let arasında mE>su 1 bir surette mev
cud münasebetlerin tam bir samimi· 
yet ve karşılıklı itimad havaı.ı içinde 
inkişafını ~görmekle bahtiyarlık his 
etmişlerdir. 

Bır pamuJ. tarlası 

POLiS MEMURLARI 
yETl$1YOR 

Sivil memurlardan Fevzi, Cemil 
ve üniformalı memurlardan 64 Celal 
Ra~id kahveye geliyor ve bunların 
kıpırdamalarına meydan bırakma· 
dan Üzerlerine atılarak bileklerinden 
yakalıyor. AbduIJah mukavemet et· 
mek istiyor, muvaffak olamıyor. 

Eks,!lans Doktor Aras ile Ekse
- Gerisi ikinci sahifede -

Pamuk istihsalatımızın gelişmesi 
yolunda ikinci bir pamuk kongresi 
yapmak meseleslle Çukurova çifçisi 

Filistinden - Lübnana 
Maruni patriki Yahudileri Lübnana 

yerleşmeğe teşvik ediyor 

Bu vaziyet Arab aleminde 
büyük akisler yaptı 
~~-------·------~~-

Müstakil ortodokslar Protestan oluyorlarmış 

Şam : 30 (Hususi muhabirmiz- Filistinde bugün iktisadi buhrandan 
den) - Bugünlerde bütün Lübnan eser yoktur. Fakat mutaassıpların 
ve Suriyeyi ve Lübnan·Suriye mat· hasedi iyiliğe kötülük, kan dökme 
l uatını bir heyecan bulutu sardı. ve tard cevabile tezahur etti. 

Bunada sebeb Maruni patriğinin Binaenaleyh patrik namına ve 
söy }ediği bir nutuktur. kendi namıma siz Yahudilere, hoş 

Maruni patriki vekili monsenyor geldiniz, safa ~eldiniz! der, ve eğer 
mübarek Berut Yahudi havrasını zi- patrik hazretlerine: 11 Yahudilerin de 
yareti esnasında bir nutuk söylemiş patriki ol 1 " derseniz ben kendimi 
ve bu nutukta Arablar tarafından Yahudilere baş peskopos ilan ederinı.11 
gareze uğrayan Yahudilerin Lübnana Bir müddettenberi Şam Rum or-

çok alakadar ol ııaktadır. 
Böyle bir teşebbüse geçilerek 

tahakkukunu temin edebilmek key
fiyeti üzerinde zaman zaman dur. 
maktayız. 

Dün salahiyattar makamdan 
yaptığımız tahkikat ve aldığımız ma
lumata göre, Çuknrova pamuk kong· 
resinin toplanması işinin malllm ol-

madığı gibi böyle bir teşebbüs dahi 
yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Şehrimiz çif çi birliğinin bu işle 

uzun zaman' eri alakadar olduğu 
fakat mufassal an teşebbüslerde bu· 
lunmanın pek lüzumlu olduğunu sa
nırız. 

KATiLLERiN ÜZERiNDE 
ÇIKAN TABANCALAR 

Bunların Üzerleri aranıyor. Ab
dullahta dolu Toplu tabanca ve Tev
fiğin üzerinde de Bronik tabancası 
ve üç.yiiz küsur fişenk çıkarak elle. 
rinden alınıyor ve müdüriyete ğetir:
leıek sorguya çekiliyorlar. Bunların 
sorguları dün geç vakta kadar de
vnm etmiştir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Hitler-Mussolini 
ALMANYA Ve ITALYA DEVLET REiSLERiNiN MÜLAKATINA ORTA 

AVRUPAOA BÜYUK EHEMMiYET VERiLiYOR 

----······~----

Alman hariciye ve harbiye nazır
ları yakında Romaya gidiyorlar 

A ·ı · · ·ddetle protesto ve ha 
~sı erin hareketını şı ı· d: 
eketlerine hareketi~ mukabele etme ı ır 

gelebileceklerini bildirerek kendisi- tudoks patrikliğindt-n ayrılarak ay-
nin Yahudilerin de patriki olacağını rıca bir cemaat kuran Lazkiye met-
açıklamıştır. ropolidi İps F anos efendi son gün. 

Almanya ve ltalya arasmda iktisadi btr lşblrllğl tasavvurundan 
başka Çekoslovakya hariç olmak üzere bir de LTuna 

anlaşması _ teminine çahşıhyor 

'b edilmiştir. 
] .. .ı .. ~aris : 20 (Radyo) - Dün. öğ·. 1 metçe tasvı kkat bir za· 
"~"•ı Bu çocukların muva d İ 

dar ·ı sonra asi kuvvetler az bır mık . . 1 ilteredt:, Fransa a, ~-
1 eri · man ıçın ng 1 · de ve dı-L ernışlerdir. . emleket erın 

kar.. Ondra : 30 (Radyo) - Lordlar kandınavya m l d himaye ve siya· 
d ··•arası d ·ı . . d ğer memle~~~ er e 

Clle n a bir kaç aza ası enn ŞI • f düşünuJuyor. 
tt'tarıı Protesto edilmesini ve bombard ne ı . 30 (Radyo) - Havas 
hatekral nihayet verilmesini ve bu . Parı~ :k vvetlcrin Bask cephesin· 
1 et ere k 1 . . "y aıansı ası u . de·•am ettikle-
ernişt'ır. arşıhk veri mesını so · k tl ne v de ileri hare e erı . 

Ayni lerini haber vermektedır. Bask-
Ceıniy . aza işin derhal Milletler Asi t?yyareleıin Baskla, . a-
<lir etıne Verı'lmesı·nı' ı'stemişler- h 1 Guernıcy 1 tarihi bir şe ir o an 

Lond oun bombardman dmeleri Londra-

Hunun Suriye ve Lübnan mat- lerde, her iki tarafın yaptığı gayret 
buatında bir bomba gibi patlayan ve lere rağmen patrikhane ile bir anlaş-
Arablara karşı ağır bir hakaret te· ma çaresi bulamadığını bildirdikten 
lekki edilen nutkunda baş peskopos sonra şu beyanatta bulunmuştur: 
ezcümle demiştir ki: Cemaatım efradının bu güne 

•• - Ey Aarablar tarafından ka· kada.r gösterdiği sabır ve basiret 
bul edilmeyen ve Filistinden kovulan takdıre şayandır. Aylardenberi on· 
lsrail çocukları! patrik namına ve lan zabdetmeğe gayret ediyorum. 

Fakat sen sinodun göstermekte ol-
kendi namıma söylüyorum ki Lübnan d k 

d 1 k uğu aygısızlık ve patrikin desise-
bizede yeter size e patri hazret- karane vaidleri ve anlaşılmaz bir su· 
leri uzun zamandan beri bu fikir et- rette . h?kumetin hala bizim meclisi 
rafında çalıştı ve evliya yi umuru Ya- rubanı ıstatümüzü kabul etmemesi 
hudilerin Lübnana alınması için fikir- yüzünden cemaatım efradı her dürlü 
}erile amale etti. anlaşma umitlerinin kapandığını gör-

Y ahudilerin Filistinde bulunması düler. 
dünyanın hasedini celhetmekte dir. -Gerisi ikinci sahifede_ 

Roma : 30 ( Radyo ) - Musso- \ 
!ini - Hitler mülakatı yapılmıştır . 

İki devlet reisinin bu temasında Al
manya - İtalya ittifakının hatları 
çizilmiştir . 

Londra : 30 ( Radyo ) - Dün 
yapılan Hitler - Mussolini müla
katı büyük ehemmiyeti haizdir. 

Almanya ve ltalya arasında ikti
sadi bir işbirliği yapılacaktır . Bu 
konuşmalar; Çekoslovakya hariç ol. 
mak üzere bir de Tuna anlaşmasını 
temine matuf tur. 

İyi malUmat alan muhafil bir kaç 
güne kadar Alman hariciye nazın 
Noyrat'ın Romayı ziyaret edeceğini 
bildikmektedir. 
Romad~ çıkan Piccolo gazetesi

nin yazdJğına göre; Alman harbiye 
nazın Mareşal Fon BJumberg de 
ya1cında resmen Romaya gidecek ve 
Adisababanın işgalinin yıldönümü 
münasebetile 9 Mayısta yapılacak 
merasimde bulunacakbr. 

Bu merasimde Alman, Macar se
firleri ve Yugoslavya hariciye nazın 
da bulunacaklardır. 

daki ra : 3Q (Radyo) - BiJbao· yay! ·aı ve nefrP.t uyandırmektadır, 
Çocu~r~- ı·-L!l.--1-LJ~l&Ul!'._,___;..;;._~----~~~~~~~~~~~~~~------------~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~------



Sahife 2 

SULH PEŞiNDE 
Modern ahlakiyat cihan sulhuna engel oluyor 

Dönyayı sulha kavuşturmak için gözünü_'.~lhtiras bürümüş 

mllletlerln ahl~kıyatını tetkik ile de meşgul olmak lcabedlyor. 

Yazan : M. Bakşı 

n e u çok geniş ve derin me· 
sele ile uğraşmak için bü -
yük bir feylesof ve iç~i. 

maiyatçı olmalı ve elli yıl diyar di· 
yar dolaşıp tetkikat yapmış bulun 
malıdır. 

Fakat gözlerini kapayıp, kulak· 
(arını tıkayıp bir manastıra çekilme. 
miş olan herkes kendi intibalarını ya. 
nılmadan tahlil edebilir. 

lran gibi, Mısır gibi, Hindistan 
gibi doğu illerinin gazetelerinde bir ta. 
kım ilmi mevzular arasında ahlaki· 
yat başlıkları da görülüyor. 

Batı illeri basınınuı konuları ile on 
farı karşılaştırınca insan doğu gaze· 
telerini o başlıklarile kürsüye çıkmış 
eski zaman vaızlarına benzeteceği 
geliyor. 

Bu ahlaki öğüdlere karşı garp 
matbuatında yakası açılmadık cina · 
yet tafsilatı '.ir!ikaplar, ihtitaslar ve 
bunların en modern • ren muazzam 
ınam:aralı iskandalları alelade bir 
tenezzüh hikayesi yazılır gibi tasvir 
ediliyor, 

Bu ahlaksızlıkları yapan adamlar 
kibar alemlerinin salonlarının mevki
lerini kaybetmiyorlar. 

Gazete muharrirleri bir kelime 
ile olsun onları tenkid ve muahaze 
etmiyor. 

insan bunları görünce : 
Acaba ben mi yanılıyorum. Mo· 

dem ahlakın prensipleri eski ahlaki· 
yat prensiplerile bu kadar farklı mı
dır ? ilmin, fennin, sanatin bu kadar 
terakki ettiği bir devirde moral düs· 
turlarında müterakki bir yenilik of. 
ması tabiidir • 

Modern moral prensipleri eğer 

bunlarsa bunların yanlış olduğunu 
içimden gelen bir ses bana haykı
rıyor . Fakat kainat onları sükut 
ve sükunet ile karşılarken onlarla 
mücadele etmeğe kim cesaret ede

bilir. 
Dünya değişmi~tir. Eski kafalı 

adamların yeni dünyanın yeni pren· 
siplerini kavrayacak kabiliyetleri 
yoktur. işte modern medeniyetin 
parlak ve yüksek ve yaratıcı eserleri 
büyük mucizeleri göz önünde duru
yor. 

Beşer cemiyt-tini bu kadar yük
selden modren medeniyetin moral 
işlerine nasıl dil uzatılır derlerse ve· 
rilecek cevııb bulunurmu? 

Hırsızhr, caniler, ahlaksızlar her 
devrede bulunur. Fakat eski zamanda 

onlar yaptıkları kabahatı saklamağa 
~çalışır ve yüksek mahfillere kibar 
salonlarına ayaka atmak şöyle dur
sun sok~klara inean yüzüne çıkmak
tan çekinirlerdi. Milyonlar çalan ve 
buım çalmak için kendi devletinin 
maliyesini alt üst eden milli müdafa· 
asını, rajimi tehlikeye düşüren insan· 
!arın adeta bununla öğünür gibi, 
daha ziyade zenginleştiği için bir kat 
daha koltuklan kabararak ortada 
dolaşması ve daha garibi bunların 
monden mahfellerde belki de eski:. 
sinden daba büyük bir ihtiram ile 
karşılanması, işte asıl insanı hayrette 
bırakan mesele budur! 

Geçen sene evvellki sene Fran. 
sacla Staviskinin ve bilmem hangi 
memlekette hangi büyük adamın 
yaptığı iskandallar hatırdan çıkma
mıştır. 

Bu büyük adamları taklid etmek 
hastalığının şarka da sirayet ettiği 
görülüyor. 

Tahkikat neticesine kadar bir 
hüküm verilemezse de Suriye ve Irak 
gazetelerinin verdiği havadisten iki 
satırla bahsetmek her halde bir iftira 
olamaz (Irak hariciye memurların
dan biri Irak namına tayyare ve es· 
!aha satın alıp bunları ispanyaya 
sattı ından bahsolunuvor. 

Bunu lstanbul gazeteleri ve ajansı 
haberleri arasında Adana gezetele· 
ride yazdı. 

Tahkikat devam ediyor neticesi 
yene ajans haberlerinden öğrenilir. 

Burada bunu bir misal olarak al 
almaktan maksad hastalığın şarka da 
sirayet etmesi tehlikesine işarettir. 

Lübnan'da, Suriye'de buna ben
zer ve küçük mikyasta birtakım irti· 
kab, ihtilas iskandallar olduğu da 
Suriye gazeteıerinde tafsilatiyle oku. 
nuyor. Biz bunları bir havadis gibi 
gazetemize almak istemiyoruz. ve 
burada madde madde yazmağa da 
lüzum görmüyoruz. 

Yalnız şurasına dikkat ediyoruz 
ki iskadallarda yerlilerden ziyade 
oraya sonradan giren anasırın par· 
mağı var. 

Ve manda memurlarının da bu 
modern ahlakiyati kendi memleket
lerinden buraya aşıl~dığından şüphe 
ettirecek maddeler yar. 

Medeniyette geri kalan meınle· 
ketlere medeniyet getirmek, millet
leri istiklale kavuşturmak davasında 
bulunanların girdikleri yerlerde ce 
miyetleri ne gibi istihalelere uğrat. 
tıkların bu gibi hadiselerle tesbit 
etmek güç bir iş değildir. Bu has
bihalden çıkaracağımız netice şudur: 

Garb ahlakiyatında bir sukut 
olduğu eskidenberi söyleniyordu. 
Umumi harb bunu had devrine ge. 
tirmiştir. 

Ahlak prensipleri okadar gülünç 
yahut ağlanacak şekilde altüst ola· 
ınaz . 

Hırsızlık, irtikab, adam öldür· 
mek, insanlara ne şekilde olursa ol
sun tecavüz etmek her zaman ahla· 
ka mugayir hareketlerdir. 

Biz bunları (yeni sosyetenin yehi 
adetleridir) diye kabul edeme} iz. 
Şark milletleri bunları soğukkanlı. 
!ıkla karşılamağa alışmamalıdır. 

Şark milletleri kendi yüksek ah. 
tak prensiplerini korumalıdır. 

Dünyayı sulha kavuşturmak için 
gözünü ihtiras bürümüş milletlerin 
ahlakiyatını tedkikle de meşgul ol 
mak İcab ediyor. 

------·------
Çocuklar politika 

yapınca .. 
Fransa'da sekiz yaşında 
bir yavruyu bu yüzden 
arkadaşları öldürdü 
Son gelen Fransız gazeteleri 

Lyonda işlenen çok feci ve şayanı 
dikkat bir cinayet haber vermekte
dir. 

Öldürülen sekiz •ı aşında bir ço. 
cuk ve öldürenler de hemen ayni 
yaşta birkaç çocuktur. 

Filhakika çocukların cinayet iş· 
!ediği bilhassa zamanımızda nadir vu· 
kuagelen şeylerden değildir. Fakat 
bu cinayetin asıl şayanı dikkat olan 
tarafı cinayetin sebebidir. 

.Bir Şarap tüccarının oğlu olan 
sekiz yaşındaki küçük Pignous ogün 
akşam eve döndüğü zaman yüzü gö· 
zü kanlar içinde bitab bir halde yı 
kılmıştır. 

Sönmek üzere bulunan neftsiyle 
ancak yolda, kendi yaşında iki üç 
çocuk tarafından çevrildiğini, müthiş 
bir taş hücumunna maruz kaldığını 
ve zorla kaçarak kurtulduğunu söy
liyebilmiş ve bir saat sonra zavallı 
yavru ölmüştür. 

Derhal tahikata başlıyan polis 
mücrim çocukları yakalamıştır. 

Polis, bu cinayeti niçin işbdiide· 
rini sorduğu zaman, öldürdükleri 
çocuğun kendilerine muarız siyasi 
düşünceleri olduğunu ve onu y0la 
getirmek için bu işi yaptıklarını söy· 
!emişlerdir. 

Türksözü 1 Mayıs 1937 

....... · ---------·-------------·------------------llİİıllıı---
San' at hareketleri 

Şehir haberleri Ar 
Ankarada "Ar,, ismiyle çıkrnağ• 

başlı yan san,at mecmuasının dördüır 

~-----------------------------•'•----••••----' cü nushasını dün matbaada gör• 

9 3 7 mali yılı 
içinde 

Arazi tahrir işleri bitmiş 
olacaktır 

---
Maliye vekaleti 1937 finans yılı 

içinde arazi tahrir işinin bitirilmesini 
temin için azami faaliyet göstermek· 
tedir . Bakanlık mayıs ayı başından 
itibaren bir çok vilayet ve kazalar· 
da yeniden tahrir komisyonları kur· 
mağa karar vermiş , bu komisyon 
farın kadro ve tahsisat cetvellerini 
vilayetlere gönderdiği bir emrinde 
işlerin daha çabuk görülmesi i;:in 
birden fazla tahrir komisyonu bulu· 
nan vilayet ve kazaların mıntıkalara 
ayrılmasını kanun ve talimatname· 
!erin sarih hükmüne rağmen nok
san ve yanlış muamele yapan reis 
ve azalar hakkında cezai mnamele· 
ler yapılacağını , tahrir işlerinin sıh
hat ve selametle yürümesini ve en 
çabuk bir zamanda bitirilmesini te
min için hususi idare direktörleriyle 
kaymakamların ve diğer ilgili me· 
murların dikkatle bu işi takip etme· 
ı~rini , etmiyenlerin ağır bir mesu· 
liyet yükleneceklerini bildirmektedir. 

Kültürde: 

Mecburi tasdikname ve
kaletçe tasdik edilmeden 

verilmiyecektir 

-----
Mecburi tasdikname meselesi 

hakkında Kültür Bakanlığından Kül· 
tür direktörlüğüne gelen bir emirde 
bazı okullarca talebenin , Bakanlığa 
malumat verilmeden mecburi tasdik· 
nameye tabi tutulamıyacakları bildi· 
rilmiştir . 

Evelemirde Bakanlıj;ın tasdiki 
ıstenecek ve tasdikten sonra ınecbu· 
ri tasdikname verilecektir . Gerek 
mecburi tasdikname , gerek kati 
ihraç işleri için gönderilecek tahkikat 
evrakına talebenin ailesinin umumi 
vaziyeti , anası , babası olup olma
dığı , geçim , ailenin çocukl1 ala· 
kası derecesi il~ diğer hususiyetleri, 
talebenin okulda kaç yıldanberi bu· 
lunduğu , yaşı , inzibati bir ceza 
alıp almadığı , çalışkanlık ve sağlık 
durumu'hakkında malUmat ilave edi · 
lecektir. 

Bahar bayramı 
-------

Bugün daireler 
okullar tatil 
-----

ve 

Bir Mayıs Bahar Bayramı olması 
dolayısile şehrimizdeki bütün devair 
ve okullar bugün tatildir . 

Küçüklerin müsamereleri 
-------

Dün gece şehrimiz kıt enstitüsü 
müsamere salonunda 5 Kanunsani 
ilk okulu talebeleri tarafından zen
gin programlı bir müsamere veril· 
miştir. 

Bu müsamereye mektep idaresi 
tarafından bütün talebe babaları da · 
vet edilmişti, Küçükler çok muvaf· 
fak oldular . Aynı salonda evvelki 
akşam da ismet lnönü ilk okulu ta
lebeleri güzel bir müsamere vermiş· 
!erdir. 

Damga kanunu 
para cezası 
-----

Damga kanununda yazılı para 
cezalarının icra dairelerince tahsil 
edileceği alakadarlara tamim edil· 
miştir. 

Kadastro işleri 
Cemalpaşa ve Kurtuluş mahalleleri Kadastro 

muamelesi on güne kadar bitmiş olacaktır 

Vilayet kadastro teşkilatı, şehirde 
ayırdığı mıntakalarda kadastro mu· 
amelatının ikmali için çalışmağa de. 
vam ediyor. 

Aldığımız malumata göre; Ce· 
mal Paşa, Kurtuluş mahallelerinin 
kadastro faaliyeti 10 güne kadar ik· 
mal edilecektir. Bu suretle tasarruf 
muamelatı bakımından şehrimizin en 
karışık kısmı ikmal edilmiş olacaktır. 

Yerleri gayrimenkul ve ellerinde 

Belediyeler ve 
husnsi daireler 
------

Muhasebe usullerinın 
birleştirilmesi 

Dahiliye Vekaletinde Belediye 
ve Hususi idareler muhasebe usulle
rinin birleştirilmesi işini tedkik et. 
mek üzere teşkil olunan komisyon, 
vilayetlerden bu iş üzerinde bazı 
malfimat istemiştir. 

Kanun ve nizamna
meler ilan edilecek 

---
Vekaletten gönderilen 

tamim 
V vtandaşların bütün kanun, ni

zamnamelerden haberdar olabilme 
!eri için bütün kanun, nizrmname ve 
talimatnamelerin neşir ve ilanı ka· 
rarl rlaştırılmıştır. 

Dahiliye Vekaleti bu hususta 
vilayetlere bir emir göndererek bu 
iş üzerinde hassasiyetle alaka gös. 
terilmesi bildirilmiştir. 

Feci kaza -----
Bir çocuk yandı 
Kozan'ın Çiğidli köyünde bir 

ananın ihmali vüzünden bir yavru 
cayır cayır yandı. 

Meryem adında bir kadın tarla· 
sını sürmek için dört yaşındaki oğlu 
Mürdan'i evde yalnız bırakmış ve 
odada yalnız kalan çocuk eline ge
çirdiği iki yumurtayı ocakta pişirmek 
isterken etekleri tutuşmuş ve alevler 
içinde kalarnk suya doğı u koşmuş · 
tur. F aket kendi kendini kurtarma
ğa çabalıyan çocuk vakıtı geçirdi. 
ğinden komşuların neden sonra ha· 
beri olmuş ve yetişerek yavruyu soy
muşlarsa da küçük Mürdanın vücudu· 
fena halde yandığından a<:ılara ta. 
hammül edemiyerek ölmüştür. 

Hükumet ölen çocuğun annesi 
hakkında takibat yapacaktır. 

Tavzih 
---

Türksözü Gazetesine 

. 21 Nisan 937 tarihli nushanızın 
şehir haberleri sutununda "P. T. T. 
idaresinde bir memur işten el çekti· 
rildi,, başlığı altında suiistimalim ta· 
hakkuk eder ~k vazifeden menedildi. 
ğim yazılmıştır. Bir müfettişin tabki. 
katiyle sui istimal tahakkuk edemez 
olduğundan ve benim de böyle bir 
suçu işlemediğim Hakyerinde tahak
kuk edeceğinden bu haberi tavzih 
ederim. 

30-4·937 
P. T. T. Sabık Makinisti 

Celal 

senedleri bulunanlar her türlü mü· 
nazaadan kurtulmuş bulunacaklar
dır. 

lmar, bu sahalara gittikçe yayıl. 
makta olduğundan, mevcud planlara 
göre, bu işte belediyenin de mem
nuniyetini celbedecek neticeler elde 
edilecektir. 

Kadastronun intizamı, belediye. 
nin de güzel bir plana sahib olma· 
sıru temin edecektir. 

Su işimiz -
Etütlere yarın başlanıyor 

Su işleri müfettişliğinin kadrosu 
tamamlanmış bulunduğundan 1 Ma· 
yıstan itibaren etüdlere haşlanaca· 
ğını yazmıştık. Bugün ve yarın tatil 
giinü olduğundan etüdlere yarından 
sonra yani pazartesi günü başlana. 
caktır. 

Bir çocuk 
boğuldu -----

Tacirli nahiyesinin Kırmık köyün. 
den Abidoğlu Ahmed isminde biri 
sinin beş yaşındaki çocuğıı Ceyhan 
nehrinde yıkanırken ceryana kapı. 
larak boğulmuştur. 

Çocuğun cesedi köye getirilmiş 
ve C. M. umumiliği vaziyetten ha· 
berdar edilmiştir. 

Irak hat iciye nazırı 
----

- Birinci sayfadan mabad-

)ans ay Naci E 1asil görüşmeleri es 
nasında 5 Haziran 936 tarihli mua
hedenin hudut komisyonuna ait ikin· 
ci kısmının temdidi hakkında nota· 
)ar teatisinde bulunmuşlardır. 

Dünya harbınd<ın sonra eski os
manlı imparatorluğundan ayrılmış di 
ğer Arap memleketleri ile olan mü. 
nasebetlerine gelince : Bu memleket. 
!er milletlerinin tam hükümranlık 
içinde görmekle bahtirrlık hisseden 
Türkiye ve Irak devlet adamları ge 
rek milletlerinin gerek müstakbel 
nesillerinin refahı İçin bu memleket · 
)erde dostane teşriki mesa: siyaset· 
(erini devam ettirmeği kararlaştır. 
m ış.Ja rdır. 

lstanbul : 30 [ Tüı ksözü muha
birinden ] - Irak Hariciye Nazırı 
Bay Naci Elasil bu gün Ankandan 
şehrimize gelmiş ve büyük merasim· 
le Haydarpaşada karşılanmıştır. 

Naci Asil saat 11 de abideye 
çelenk koydu. Dost devlet Nazırı 
ile Perapaliista görüştüm . Atatürk 
gibi bir başa malik olmak bahti· 
yarlığına nail olan Türk kardeşleri· 
mize cidden gıpta ediyoruz. Ben ve 
arkadaşlarım burada yeni Türkiye
nin hayatının her safhasında kaydet 
tiği büyük hatveleri yakından takip 
edip memleketimiz için nafi bir ders 
alıyoruz. dedi. 

Kamuran 
• 

Filistinden Lübnana -------
_ Birinci sahifeden artan 

Zaten müstakbel şark kilisesinin 
teşekkülünden evvel inglikan kilise. 
sine girmek için teşebbüsler yapıl · 
mıs ve listeler ihzar edilmişti. Artık 
saklanacak bir şey kalmamıştır. H~r 
tarafta kayıt muameleleri yapılmakta 
ve hemde bütün cemaatım efradı bu 
listelere kaydedilmektedir. Bu hu
susta her hangi bir mesuliyeti red 
ederim. Çünkü ben hisseme düşen 
vazifeyi yaptım. 

dük. 
itiraf etmeli ki, şimdiye kadar 

memleketimizde bu derece nefis bo 
kadar olgun bir mecmua çıkmaınıf 
tır. 

Mecmuayı çıkaranlar onun hef 
bııkımdan mükemmel birşey olmaSI 
için hiç bir şeyden kaçınmanıışla'. 
hiç birşeyi esirgememişler!.. Hatta 
oderece ileri gitmişler ki, böyle ok0• 

yucusu mahdud olan mecmualarıP 
hiç birisinde görülmemiş derecede 
uzuz bir fiyat koymuşlardır... . a 

Bu mecmua bana Avrupadaki 
san'at hareketlerini hatırlattı ... Bun· e 
dan tam 103 sene evvel büyük ıno· 
siki şinas Robret Şuman tarafındaJI 
kurulan musiki mecmuası bugii~ 
dahi muntazaman çıkmaktadır. 

San' at "Die kün,, ismiyle AlınaP' 
yada çıkan mecmuanın her nush•' 
her ay binlerce okuyucu tarafınd~ 
kapışılmaktadır. . 

1 
t 

Yukarıda zikrettiğim iki mıs• 
yüzlere çıkarılabilir. 

Bütün bu şeyleri gördükten so~ 
ra bir de bizdeki sanat hareketleri' 
ne ve bunları takip eden mecmua' 
!ara bakalım... . 

Ş'mdiye kadar bizde ömürle~ b 
altı ay g~çmeyen birkaç musiki v• 
sanat mecmuası çıkmıştır, F ak•1 

bunlardan hiç birisinin yerini başksSI 
doldurmadan, daha gençlik!erirı' 
doymadan tekrar ölmüşlardı; il" 
meselede kabahatı ben yalnız ıııii· 
nevver denilen zümreye bu 1uyoruın-· 

Bu gibi mecmuaları gatetelen 
yaşatmak ve mukadderatını ıa 
yin etmek ancak bu zümrenin elİfl 
dedır ... 

Benim bütün temennim "Ar,, 
arkadaşlarına benzememesi ve ço~ 
pekçok uzun ömürü olmasıdır. ~of 
nun için de hepimize düşen vazı 1 

derhal bu mecmuaya abona olma~ 
tır. 

Bilhassa mektep talebeleri içİl' 
sanat bakımından çok istifadeli ol.ıJlj 
hu derginin bütün mektep kütüpane< 
lerinde bulunması ve hatta her tıılt' 
be tarafından kolleksiyon yapılmıP' 
çok şayanı temennidir. 

Ancak bu sayededir ki bizim dı 
bir sanal mecmuamız olur ve biz d.

1 

o mecmua vasıtasiyle memleketi 
mizdeki ve Jünyadaki sanat hatt' 
ketlerini iiğrenir ve sanatkarlarıP1 
da tanırız. 

Kendinin dedesi 
ce erlevhanın garabeti ne ~ 
e;;;;;J} dar büyükse, şu aşağıdad 

yazacağımız y:ızılarııı 

içinden çıkılmasının o kadar güç 0 

cağını karilere evvelden habei ve 
yüruz . 

6 Hollandada 1928 senesinde 
yaşında bulunan bir adamcağız • 
nüz 18 yaşında bulunan bir kıt 
ğızla evlenmiştir . 

Düğün gecesi , ihtiyarın oğlu . 
yaşında bir aclaın gelinin anne.sI 
tanışmış ve bu kadına aşık ola 
1929 senesinde bu kadınla evle 
miştir . 

Ve iş buradan itibaren karışıll 
ğa başlamıştır . Bu 42 lik evli 
babasının kayınvalidesini alnıı~ 
binaenaleyh babasının kayınp 
olmuş oluyor ! ·b 

Bundan bir müddet sonra 1 

yarla oğlunun yani aynı zanıaP 
kaympederinin bir oğlu dünY 
g.~Jiyor ve artık iş Arap saçına 
nuyor . 

Doğan bu çocuk : J 
1 - 96 lık ihtiyarın torunıl. 
2 - Dedesinin kayınbiraderı 
3 - Büyük annesinin hem 

runu , hem de üvey kardeşidir ·. 
4 - Nihayet kendi kendi.sI 

dedesidir 1 



~BiR MEKTUPLARI 

ersinde turfandacılık 
U hafta Mersinden büyük mikyasta 

çavd~r ihracatı yapıldı 
Tarsusun su tesisat malzemesi gelmeğe başladı 

-trt&IN iÇME SUYU iÇiN ANK~RA YA GiDEN BELEDiYE REiSi 

MiDHAT TOR AVDET ETTi 

. Mersin: 30 ( Hususi muhabiri· 
.ızden) - Postahane binasının de
ız kenarında eski maarif oteli bina· 
•rıa nakledilmesi üzerine yalnız 
arıtraı evvelki binada kalmıştı. Bir 
k t b. " ertibatlardan sonra ır gun 

~lefon rnuhaberesi kesilerek yeni 
nhya santral da naklolunmuş ve 
tı abere yeniden başlamıştır. 
llhırn çavdar ihracatı iki btn 

Yedi yUz ton 

e :u birkaç gün içinde Derince 

1 
oşya vapurlarilyle limanımızdan 

onınanya iş limited müesesesi 27 ,000 
:vdar göndermiştir. 

u yılın rekorunu iş limited bu 
itazzam ihracaatı ile kırmış sayıla· 
ır. 

•raın turtandacıhk rekorunu 
kırdı 

.
1
• YıUardanberi çilekcilik Mersinde 

ı ınıni b" .. ·ı yen ve yapılmıyan ır ıştı. 
ı ek d . l h b. eymce stc.n\mla as ır 

?vba addolunur ve en meşhurunun 
an ulun Amavud köyünde çıktı 

1 ~nnolunurdu. 

Mersinde turfandacılık yarışını 
iş edinen meraklılar birkaç senelik 
tereddüdle geçen tecrübeden sonra 
bu yıl Türkiyede ilk çilek muhsulü· 
nü 20 martta Mersin verdi; Ankara 

ve lstantanbula heman kış denecek 
bir sırada sevkiyat yaptı. 

lstanbulun ancak mayıs ayında 
turfandasına kavuşabileceği bu na
zik va enfes meyvanın her çeşidi 
Mersinimizde marttan itibaren meb· 
zulen yetişmektedir. Ve elyevm çi
Jek meyva vermektedir. 

Bu turfandayı şarımıza getiren 
Enver Ali Kersini takdir eder daha 
büyük muvaffakiyetler dileriz. 

Tarsuslular da suya kavufuyor 

Bugün limanımıza gelen Alman 
bandırası Margarita vapuriyle Tar

sus şehrine aid içme suyunun bor~ 
ları ve teferruatı tamamen gelmış· 

tir. 
Şirket trenle heman Tarsusa sev· 

kiyata başlıyacaktır. 

==== f"?'! ::e 

Ceyhanda spor 
eyhan Halkevinin temsil ve spor şube

leri canla başla çalışıyorlar 
•• 

Ceyhan : 30 ( Hususi ) - Halk
vimiz temsil kolu Ceyhanlılara çok 
i eserler verebilecek bir kadro 
Urmaia muvaffak olmuş bulunu· 
Or , 

Temsil komitesi şimdi de yeni 
Üyük bir esere başlıyacaktır . 

Tatil zamanının hulülü dolayı
iyle Halkevinde daha büyük bir 
nlılık göze çarpmaktadır . Tatil· 

en istifade eden bir çok öğretmen 
e Ceyhanlı talebelerin vücudundan 
alkevimiz daha geniş istifadeler 

emin edebilecektir . 
Halkevinin diğer şubeleri şimdi· 

ık tamamen teşekkül etmemiş oldu 
~dan filen ç:ılışamamakta ise de 

tıurnüzdeki yaz içiude bütün kad
olar t amamlanacaktır • 

SPOR ŞUBESiNiN FAALiYETi 

lı' ik 2~ Nısan pazar günü tertip et· 
' lerı yaya koşularda muvaff akiyet 

~ıanan sporculanmızın hevesleri 
rı geçtikçe artmakta ve çalışma
rını her gün biraz daha ileriye doğ· 
götürmektedirler . 

~d ~u uğurda bilhassa ilçebay Nu· 

1 
dın Ôzcebek ve başkan Selahad 

c t~~Se~icinin pek çok mesai sarf 
d1~1 1erı ve gençlerle birlikte çalış· 

arı .. d goze çkrpmakta ır . 
.. b\i D~ gece içtima eden spor ku· 

ve d llurı idare heyeti , yeni ııçılan 
; !ı>'arı"ha henüz filen ç~lışmağa ba~· 
_ ıcab 8Por kulübünün ilerlemesi içın 

Pılıtı eden her türlü fedakarlığın ya· 
ida ...... "81~1 elhasıl spor kulübümüzün 

·••tsı · · 
rtı~t • ıçın elden gelen maddi ve 
l'\"'lılvı Yardımların esirgenmesi ko

li Oluştur . 
kı' atta s 1 •. .. " _J spor b , porcu arımız onumuzue· 
kaq ayramı olan 19 Mayısta 
J Ve Vl' tti futb 1 ayetlerden davet edecek 
aPacak~I takımlariyle ilk oyunlarını 

Bugün için çok zengin bir prog
ram hazırlanmaktadır • O gün de 
yapılacak oyun ve merasime ait taf · 
silatı da bilhassa bildireceğim . 

------· ------
lstanbul hapisane
sinden kaçan iki 

mahkum 
(Binci sahifeden artan ) 

TEVFlk FiRAR HADiSES iNi 
ANLATIYOR: 

Amcasını öldüren Tevfik Ada. 
naca meçhul bir sima değildir: Ço. 
cukluğunun büyük bir kısmını bura
da geçirmiştir. Kendisi bir arkada· 
şımıza firar hadisesini şu suretle an· 
!atmıştır: 

Parmaklığı kesdikten sonra aşa-
ğıya sıçradım. Biraz ötede süngülü 
jandarma neferi bir aşağı bir yuka.~ı 
dolaşıp duruyordu. Arkası do· 
nük olduğundan beni göremedi. At· 
larkeo çok heyecan duydum. Tepe 
aşağı bir düşüşüm varrJı ki, sorma· 
yın benden sonra Abdullahda aynı 
suretle atladı. Bir müddet durduk. 
Ses seda işitmeyince hemen oradan 
sivışarak Sirkeciye geldik, üzerimiz· 
de yüz elli lira kadar bir para var• 
dı. Bir kayığa atladık ve ha~darpa· 
şaya heçtik. Oradan marşandız tren· 

1 . . vagonlarının kah altında ve 
erının . 

kah üzerinde geçirmek suretıyle 
Eskişehre kadar geldik: '! ollarda 

k 1 nmamak için çok ıhtıyatlı ha ya a a .. 
re ket eıliyor, polis ve jandarma ~or-
düğü'llüzde hemen vagonların uze 
rine yüzükoyun yatıyoruz. . 

Türksöru 

1 

Asr.A sinemada 
KontCiyano 

Tiranda 
rr Cumhuriyef merkez 

bankası 
1 Mayıs cumartesi akşamından itibaren 

Ronald Colman Joan Bennet 

Arnavut kralı ile temas
lara girişti 

Roma: 30 ( Radyo ) - ltalya 
hariciye nazın kont Ciyano dün 
Tirana varmış ve Zogo tarafından 

kabul edilmiştir . I 
Bay Ciyano ile kral Zogo arasın· 

da ehemmiyetli mevzular etraf mda 
uzun temaslar olmuştur. 

Montröde 
Müzakereler sona 
yaklaşmaktadır 

Montrö: 30 ( Radyo ) - lngi
liz murahhasının reisliğinde başlıyan 
müzakerelerde noktai nazarlarda 
ehemmiyetli bir yakınlaşma görül
müştür. 

Dün tatil edilen müzakereler~ 
çarşamba günü öğleden sonra de
vam edilfcektir . 

Nalıas paşa dün öğleden sonra 
Fransız delegesiyle kısa bir müla· 
kat yapmıştır . 

Amerika deniz 
büdçesi 

Soo,000,000 dolar 

Nevyork : ( Radyo ) - Birleşik 
Amerika hükumeti deniz bütçesini 
500 milyon dolar olarak kabul et
miştir . 

Bunun 130 milyonu harp gemile· 
rine sarf edilecektir . 

Rusyanın büyük kanalla
rında u ilk vapur geçti 

Moskova: 30 (A.A.) - Moskovayı 
kara hazar beyaz ve baltık deniz)e. 
ı ine bağlayan ve 128 kilometreliK 
yeni - Volga Moskova kanc.lından 
geçen ilk vapur düu Moskovanın 
kimkil nehir limanında: rıhtımr bağ
lanmıştır 

= 

yıp Akşehire doğru yollandık . Yol
da bir jandarma karakolur un önün
df:n geçiyorduk . Bizi durdurup nü· 
fus kağıdı sordular. Vaziyetten şüp
helendim . Aı ka<laşırna bir tekme 
vurnp otomobilden aşağıya aldım 

ve hemen yere uzanarak guya patla· 
yan lastiği tamir eder bir vaziyette 
çalışrnağa başladım . Jandarmalar 
bizi görür zan ederek daha fazla 
ısrar etmeıfüer . Biz de yolumuza 
devam ettik . Bu suretle muhtelif 
köy ve kasabaları geçerek Konya· 
ya , oradan da Bozanlı ve nihayet 
Adanaya geldik ve bildiğiniz gibi 

neselendik . 
Maksadım ; beni bu hale sokan 

ve bugün lskenderunda bulunan bir 
adamı öldürmekti.(Müddei umumilik· 
teki ifade sinde ise Suriyeye iade 
edileceğindt'n korkarak kaçtı • 
ğ1ııı söylemiştir.) Fakat muvaffak 

olamaJım . Buna yanıyorum . 
Tevfik çok soguk kanlı bulunu· 

yor . Ellen arkadan kelepçeli oldu 
ğu halde kendisine sunulan sigara
ları reddetmiyordu . Bunların üze· 
rinde para namına cüzi bir şey kal 
mıştır . 

ADLiYEDE TEVKiF 

Müddeiumumilik Tevfiklc Ab· 
dullahı derhal tevkif etmiş ve lstan· 
bul Müddeiumuiliğine diin gece ma 
liimat verilmiştir. 

Hissedarlar toplantısı 
dün yapıldı 

Ankara: 30 (Radyo ) - Cuın· 
huriyet merkez bankası hissedarları 
alelade umumi heyeti bugünkii top· 
lantısında beher his ;eye 645 kuruş 
tevzi edilmesini tasvip etmiştir . 

Hava marşı müsabakası 

Ankara : 30 (AA.) - Türk ha 
va Kurumu tarafındau bir hava mar
şı güftesi müsabakası açılmıştır. Şart 

(Monte Karlo Kralı) 
filminde 

Bugün gündüz 2,30 da son defa 

( Şirley T emple ) 
Güldüren gözler 

filminde 
8055 

ları Hava Kurumu tarafından istiyen· -------·----------~~-.....,-----..: 
!ere verilmektedir. Müsabaka müd-
deti bir temuza kadar iki aydır birin
ciliği kazanan esere yüz lira müka· 
fat verilecektir. 

Diyarbekir 
İrak treni 

Bir heyetimiz Bağdadda 
temaslar yapmaktadır 

Ankara : 30 ( Türksözü muha
birinden ) - Diyarbekir hattı ile 
l irleştirilmesi istenen Irak demir 
yollarının , Diyarhekir hattına nere· 
den bağlanması muvafık olacağı ve 
takip edeceği yollar hakkında Irak 
mühendisleriyle fikir taatisi için İra· 
ka giden nafia vekaldi inşaat dai-
re"i reisi muavini Bay Ferdi ve Ela
ziz inşaat baş mühendisi Bay Abbas 
Bağdadda temaslarına devam et· 
mektedirler . 

Bu heyet bir müddet daha Bağ· 

TAN SİNEMASINDA 
1-5-937 cumartesi akşamı yalnız bir kaç temsil i~in 

(Halk Opereti ) 
Şehrimizde en güzel ve seçme operetleri sayın halkımıza sunacaktır 

( ZOZO DALMAS ) 
ın iştirkile birinci temsil çok güzel bir OQeret olan 

(Sevda Oteli ) 
dir. Büyük kompozitör KAPUÇELLf idaresinde fev 

kalade Orkestra takımı ve kıymetli Bale heyeti 

Dikkat : Tafsilat el ilanlarında 
8045 

dadda kalacaktır . 

- -- - Seyhan Ziraat mücadele müdürlüğünden 
Almanyanın yeniden Beher 

• ,. tenekesinin 
sı)ah)anmaSI Miktarı Miktarı kilo 

Cinsi Teneke Kilo Miktarı Markası 

Socony-Vac.cum Develi en ali Birinci sahifeden artan -

lar burada Lir takım hava limanları 
ve tayyare merkezleri yapmışlardır. 
Biııaenaleyh Danimarka Almanya 
tarafından gelecek müthiş bir hava 
bombardımanına daima magruzdu ... 
Bu bakımdan da Holandalılar Al· 
ınanyanın tekliflerini kabule mec· 
burdur !ar. Ve mesela Belçikayı da 
aynı yolda yörümeye sevkedebilir. 

Londrayı bombardıman etmek 
iizre topraklarının üzerinden düsman ~ 

tayyarelerinin geçmesine müsaade 
edecek Lir belçika lngiltere için 
bitnraf olmaktan daha tehlikelidir. 
Çünkii bu suretle lngilt~renin ınüte · 
hamınil düşınanlaıına yardım etmiş 
olacaktır. 

Hakikatta Almanya Belçika hu· 
dudu o kadar uzun değildir. Halbuki 
Almanya Holanda hududu daha ge· 
niştir. Holandalılar gelecek bir 
harbde fırtınanın dışında kaLma
maktan endişe etmektedirler. Hal
buki, bu takdirde Alman Stratrji pla. 
?'" h.e~ ş~t:cn ev~el [ Limbvrg ] u 
ışgalını duşuneceğıni bilmiyorlar. 

işte bunun içindir ki, HollancJanın 
bizim için büyük bir ehemmiyeti ve 
rolü vardır. 

Alınanyanın Otostrad şebekesi 
Hollanda hududunun dört noktasile 
birleşmektedir. Almanya bu mükcm· 
mel yollardan istifade ederek saatte 
70,00o askeri nakledebilir. 

~oll~n<la çok zengin bir mernle· 
kettır: Bır harpda büyük gaybı ola. 
bilir. Bu sebepledir ki hudutlarının 
tahkimi için iki senede bir milyar 
frank harcamayı ternddiitsüz göze \ 
almıştır. Hollanda Başvekili mecliste 
verdiği izahatta 40 bin askerin bu 
günden geceli gündüzlü hudutları 
beklecliğini söylemiştir, 

Bir harp zuhurunda yüz tayyare, 

Petrol 
Benzin 

Motorin 
Vakom 

Vakom 

Valvalin 

Valvaljn 
Gres 

708 
450 

500 
600 

600 

400 

400 
300 

14,700 
12,500 

15, 

,, ,. Pratt,s ~ath 
at en ala 

" 
( " 

( " 

( n 

" 
" ) Gargoyl Mo· 

bil Oil B.ince 
en ali 

" ) Gargoyl Mo
bil Oil BB.ka 
)ın en ali 

,. ) Garg()yl Mo 
bil Oil G.enal 

( r " ) No.23 ali 
Gargoyl Mobil Oil Voco gres 
B No. 2 en ala 

1- Seyhan Ziraat mücadele müdürliiğü için muktazi olan cinsi.mik 
tarı, markaları yukarıda gösterilen Yanıcı maddeler ve yağlar Mayısı 
onuncu pazartesi güııü saat on beşte mücadele mfülüriyetinde toplanaca 

1~11an mk~bayaa komi:;yonu tarafından ihale edilmek üzere kapalı zarf usu 
ı e e sıltmeye konmuştur. 

2- Eksiltmeye gireceklerin bu baptaki şartnameyi Ziraat mücadel 
müdürlüğüne!.~ görmeleri ve muhammen bedeli olan beş bin dokuz yü 
~oksan altı !ıranın °/0 7,5 nisbetinde teminatı muvakkatelerile birlikte t 
lıf. mektuplarını ihale saatından bir saat evvel'ne kadar mezkur ihale ko 
mıs~onuna kanun dairesinde vermeleri ve eksiltme kanununun ikinci ma 
d esınde yazılı vesaiki ibraz etmeleri ilan olunur.8018 23-.27-1-5 

yüzlerce tank Hollanda ordusunu 
takviye edebilir. 

Şura5ını unutmamalıdır ki, Hol
landanın endişesi yalnız Avrupa iş· 
lerinde değildir. Belki onun i~in en 
ehemmiyetli mesele Uzak Şarkta · 
dır. 

Hollandalıların deniz aşın büyük 
bir imparatorlukları vardır ve asır· 
lardanberi bu imparatorluğu mükem 
mel surette idare etmektedirler. 

Al~a? - Japon ittifakının Al· 
~anya ıçın faydası ilk nazarda b l 
kı anlaşılamaz. e 

Bu ittifakın Almanya · . k A ıçın as en 
faydası ancak bir Alman Sl)vyet 
harbı olduğu takdirdedir. Bu ise bir 
bu an için muhtemel değildir. Çün. 

kü Almanya ile Japonya ikti 
sahasında müdhiş birer rakiptir 

O ha.ide Alman - Japon itf 
kının hakıki amillerini başka tar 
aramak lazımdır. Bu ittifakın ıe 
ke lgayesi, uzak şarkta l.üfuz mı 

a arı paylaşmaktır. 

. '. lmanya ile Japonya fftlm 
~ındıstanı paylaşmayı düşünme 
dırler. 

Filhakika Japon Başvekm 
landanın uzak şarktaki müsteml 
!eri ~zerinde Japonyanın ~iç 
emelı olmadığını beyan etmişs 
aynı Zamanda Ho1landadan ) e 
Ginenin bir kısmını Japooyaya 
etmesini istiyeceğini de vaad e 
ten çekinmemiştir. 

ardır. 

Eskişehirde eski tanıdık ta~yar~~· 
arkadaşlara rast gelmiyelim~ı.I Bızı 
gördüler, Derhal bir otomobıle atla· 

-----~~~~~.......----~™---=~~~~z~zz:==~-·~~~~~-

Lokclntası güzel bir muzikla b~gün açılmıştır SEYHAN PARK 
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1 Kelvinator , 
' 

Sağlığın mi· 
yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da
ima taze gıda 

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unu tturur,evinize 
sıhhat ve neş'e 

verır . 

Kelvinator 
Buz dolapları 

yiyecek ve içe
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has
talıklarına mani 
olur,ateşli hasta· 
lıklarda en bü
yük yardımcısı· 

dır. 

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

21 

7966 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhha~ ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile dolduıulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapaları na dikkat ediniz. 

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

7953 19 

Hankurbu mahallesinde tapunun 
337 tarih ve 117 numaralı zemini 
Mahmut paşa vakfından yemini Fat
manın zevci Mehmet yesari Koca· 
başı zade Mustafa arkası debbağ 
usta Mehmet iken elyevm Yolge
çenli zadeler cephesi Mahmut paşa 
hanı iken elyevm tarikiam ile mah
dut bir bap hanenin altıda dört his
sesi Halil oğlu Süleyman ve altıda 
iki sehmi dörtyüz otuz yedi sehim 
itibarile.327 sehmi Cennet ve 70 
sehmi Mustafa ve 35 sehmi Mer
yeme isabet eden 200 ziralı bir bap 
hanenin taksimi kabil olmadığından 
şuyuun izalesine sulh hukuk mahke
mesince karar verilmiş ve hükmü 
mezkurde kesbi katiyet etmiş oldu 
ğundan açık artırma suretile satı

lacaktır ve muhammen kıymeti de 
450_liradır. 5atış gününde bir ayın 
sonu olan 31-5-937 pazartesi 
günü belediye mezat salonunda mü 
zayede saat 9 dan başlıyarak saat 
11 de ihalei katiyesi icra kılınaca
ğından talip olanların yüzde yedi 
buçuk pey akçasile birlikte belediye 
mezat salonuna gelmeleri ve daha 
evvel malumat almak istiyenlerin 
satış memurluğuna başvurmaları ilaH 
olunur . 8044 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . 

~--~~--~--~--J 

Memur aranıyor 
Kııbiliy.!t ve istidadına göre 40 -

50 lira maaşlı üç memur alacağız . 
Talipler şeraiti Singer kumpanya
sından öğrenebilirler . 

Singer Kumpanyası 
8051 1-3 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Hüsnü Ergüven 
Moda tuhafiye pazarı 

Fevkalade tenzilatla maktu satış 

Adanamızda en son modaya uygun ve modayı adım adım takibeden 
mağazamızın lıir çok yeniliklerine ilaveten, alış verişte en ziyade aranılan 
itimadı muhterem müşterilerimize telkin ve kolaylık olmak için bilumum 

.. d . . 
mallarımız üzerinde yuz e yırmı tenzilatla fiyatlarımızı mak 

tu yaparak müşterilerimizi bu suretle memnun bırakacağımızı vadeder, 
mağazamızı muhterem müşterilerimizden bir kere teşriflerini dileriz . 

8013 5-15 

---------------------------------------------------~ 
İstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 

hastanesi dahill hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

7990 8-2E 

C.H.P.Seykan İlyönkurul başkanlığından 

Parti emlaki kiraya veriliyor 

Yıldız Gazinosunun üstündeki Ticaret Odasının bulunduğu bin·a . 
Yeni Eczane binası . 
Yeni Eczaneye bitişik (13) numaralı dükkan . 
11 Numaralı terzi dükkanı . 
31 hazır elbiseci dükkanı . • 
33 • • • • 
35 " " " " 
37,39 • Manav dükkanı (köşe başında) 
Yakarıda yazılı Parti emlaki açık artırma yolu ile kiraya verilecektir . 

Kiralamak istiyenlerin her gün öğleden sonra saat 14 ten 17 ye kadar 
l'arti binasına gelerek icar komisyonuna başvurmaları ve kati ihalesi 20-
Mayıs-937 perşembe günü saat (16) da Parti kurağında llyönkurulda ya
pılacağından kiralamak istiyenlerin gösterilen saatta Parti binasına gel-
meleri ilan olunur. 8053 1-7-12 

Türkiye Ziraat 
kasından : 

Bankası Adana Mensucat fahri -

Muhtelif inşaat işlerinden anlayan usta bir kalfa istiyoruz. Aradığımız 
evsafı haiz olanların 5-5-937 çarşamba akşamına kadar Ziraat Ban-
kası Mensucat fabrikasına müracaat lan. 8048 1 -2-5 

Münhal bulunan zabıta memurluğu ve tahsildarlıklar için 5-1\fayıl 
937 çarşamba günü saat on beşte imtihan açılacaktır. 

imtihana girebilmek için en az orta mektep tahsili görmüş olmak 1~ 
askerlikle alakası bulunmamak şarttır . 

isteklilerin evrakı müsbitelerile müracaatları ve imtihan günü halli 
bulunmaları ilan olunur . 8054 1-4 

Belediye tahsildarlarının kullanmakta olduğu makbuzlardan 34f/J' 
numaradan 34650 numaraya kadar bir cilt m1kbuzun zayi edildiği bUP 

dan önce ilan edilmiş idi . 
Sözü geçen makbuzun 34610 numaraya kadar on varakı işlenmiş 

geriye kalan 40 varakı işlenmemiş olduğu anlaşıldığından bu varaklar' 
hükümsüz olduğu tekrar ilan olunur. 8052 

1- Temizlik işleri hayvanatının bir yıllık nal ve kayar ihtiyacı a~ 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

cümeninde yapılacaktır . 
4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirld 
5- isteklilerin ihale günü saat on beşte teminat makbuzlarile biri~ 

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

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

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

cümeninde yapılacaktır . 
4- isteyenler şartnamesini her gün yazı işleri kaleminde görebilir!~ 
5- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir~ 

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

1 - Temizlik işleri hayvanatının bir senelik ihtiyacı olan 60000 Brfl 
kilo arpa veya yulaf açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (100) liradır. 
3 - ihale Mayısıa 17 inci Pazartesi günü saat on beşte belediıe ıf 

cümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada göre~ 

lirler . 
5 - Taliplerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte daimi eııt' 

mene müracaatları ilan olunvr. 8036 28-1-4-7 

1- Belediye emlakinden siptilli mevkiinde kasap dükkanları 937 ı* 
ziranından itibaren üç sene müddetle ve şartnameleri mucibince kir•l 
verilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır . 

2- Bu dükkanların muhammen bedelleri eski sene kira bedelidir. 
3- ihale 3-Mayıs-937 pazartesi günü saat on beşte Belediye d• 

resinde daimi encümende yapılacaktır . 

4- Muvakkat teminat muhammen kira bedelinin yüzde yedi buçu~ 
5- Talipler ihale gün ve saalında yatırmış oldukları teminat makbd1 

larile birlikte belediye daimi encümenine ve şartnameleri görmek istiyıl 
fer her gün belediye muhasebesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

• 

20 - 23-28-1 8002 
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SeYhanpark barı bugiinden itibaren açıktlj 
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