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lürk propagandasını idare töh 
metile sekiz kişi tevkif edildi 

Muhalif Elatraş ailesi 

Halep hapishanesindeki Türkler 
nasılsa tahliye edildiler 

Sancakta jandarma 
ve Milis tahşidatı 

devam ediyor 
Antakya: 1 [Hususi muhabirimiz· 

den] - Sancaktaki vaziyette hiç 
bir değişiklik yoktur. Mahalli hüku· 
ınetin otoritesi eski usuller üzerinde 
Yürümektedir. 

Dün öğleden sonra aldığımız bir 1 

haberde, mevkuflardan Abdülgani, 
Fahri Emin Murtaza ve Topal Ah· 
medi~ tahliye edildikleri bildirilmiş, 
ve kendileri akşam üstü şehrimize 
gelmişlerdir. Diğer beş. ~e.v~ufun 
da tahliyesine karar verıldığı oğre
nilmiştir. Geçmiş olsun. 

yeni bir isyan çıkardı 

Güzel Arııakyadan . bır görünii§ 

Ezcümle tevkif edilenler arasında eden mııhaberata ait evrak da mü 
bulunan Seyyidmenan Niyaziye is- sadere edilmiştir. 
nat edilen suç şudur : Sancak delegesi B. Düryo dün 

Taharri polisleri , bir kaç gün sabah lskenderundan şehrimize gel· 
evvel verdikleri bir raporda , resmi mişlerdir . 
bir vazife ile llyan otelınde bulunan _ Gerisi üçüncü sahifede _ 
sabık Türkiye Konsolosunun, halefi 

HükQmetçiler mağlup 
Asiler Guernica'yı da aldılar 

·······----
Hükumet tayyareleri bir Kruvazörü batırdılar 

İspanya hariciye nazırı Pariste 

Londra: l(Radyo - Markoni) _ \ 
ispanyada asi tayyareler Bilbao ve 
Cırar kasabaları bombardman et
mişlerdir . 

Asi kuvvetlerin Bilbaoya 20 ki
lometre yaklaştıkları haber veriliyor. 

Fransa ve lngiltere Bilbaodaki 
sivil halkın müştereken tahliyesini 
kararlaştırmışlardır . iki gün evvel 
bombardman neticesi harap olan 
Guernier kasabası da asiler eline 
geçmiştir . 

Londra : 1 ( Radyo ) _ ispan
yada hükumet tayyarelerinin 16 bin 
tonluk asi E span Kravezörünü ba. 
tırdıkları bildirilmdktedir. Kruvazör 
iki saat süren bir muharebeden son
ra batmıştır. 

Lizbon : 1 ( Radyo ) - Buraya 
gelen haberlere göre ; asilerin mev-

zileri Bilbaoya 20 kilometre mesa
fede bulunmaktadır. . 

Londra : 1 ( Radyo ) - Avam 
ve Lortlar Kamarasında ; ispanya· 
daki sivil ahalinin katli hadisesi şid
detle protesto edildi ve lııgilterenin 
filen müdafaası istendi:. 

Paris : 1 ( Radyo ) - ispanya 
hariciye nazırı bu sabah Parise ge
lerek Bay Delbosu ziyaret etmiş ve 
uzun bir mülakat yapmıştır. 

Londra : 1 (A.A.) - ispanyada 
hükumet tayyareleri diğer bir asi 
kravezsrunu da bombardman etmiş
lerdir. Hükumet kuvvetleri de Bask 
cephesinde asilerin bütün taarruzla· 
rını durdurmuşlardır. 

-------··-------~-
Halk dershaneleri müdavimleri 

her gün biraz daha artmakta ve 
kurslar fazlalaştırılmaktadır. 
. Sancağa Milis ve jandarma tah

şı.datı mütemadiyen devam etmekte· 
dır, 

. Halebden gelen haberlere göre; 
sıyasi menfiler gelir gelmez Vatani
ler aleyhinde faaliyete geçtiler. 

Halepte bazı kimselerin Türk 
propagandası yaptıkları iddiasile 
tevkif edildiklerini gazetelerden nak
len haber vermiştik. Son çıkan "El-
vakıt. gazetesi bu tevkifler hakkın
da bir fikir vermek üzere şu fıkra
yı neşretmektedir. 

olan yeni Türk Konsolosuna tele· 
fonla şunları söylediğini duydukla
ı ını bildirmişlerdir. Telefonda denil
miştir ki : 

" - Dostumuz Menan Niyazi 
ağaya itimat edebilirsiniz 

Arnavutluk tehlikede 
Almanya - İtalya arasında tam 

İstanbul 
hapishanesi 

firarileri 
dün Sulhcezada 

sorguya çekildiler 
Abdullah ve T evfiğin ya
rın sevkleri muhtemel 

Haleptekl mevkuflarımız 

Halep Hapishanesinde buluna~ 
Antakyalı mevkufların muhakemesı
ne evvel · gün de devam e~il~rek 
bazı polislerin muhake~elerı dınle~
ıniş, diğer bazı şahitlerın daha celbı 
için mahkeme başka bir güne bıra· 
kılmıştır. 

" Malumdur ki, ecnebi bir dev
let hesabına ve memlekete pro
paganda yaptıklarından dolayı 
muhtelif yerlerden bazı kimseler tev
kif edilmişlerdir. 

Bunlar hakkında tahkikat devam 
etmekte ve kedileri hapishanede 
mevkuf bulunmaktadırlar. 

n 

Ve bu rapor üzerine Menan ağa 
tevkif edilmiştir 1 n 

Şamda bir glzll cemiyet 
ke,tedlldl 

Cebelidürüzlüler 
muahedenin 

Verdiği imkanlarla tatmin edilemiyorlar 

Gazeteler şu haberi veriyorlar : 
" 5ivil polis , şehrimizde gizli 

çalışan bir Türk cemiyeti bulundu 
ğunu keşfetmiş ve Türklük propa
gandası yapan bu cemiyet rfradın· 
dan 7 kişi tevkif edilerek haklarında 
tahkikat yapılmağa başlanmıştır. 

Haber verildiğine göre,cemiyetin 
~içtima mahallinde , Türkiye konso
• losları ile cemiyet ara sında ceryan 

Şamıa bir anlaşma olmadığı 
gibi sükunet de yoktur 

-------__.,..,,,....~ 

Hatay 
Komitesi askerlikt~n 
tecrid projesini ted

kik etti 
. Şam: 29 Nisan [Hususi] - Su 
rıye hükumetiyle Suriye . Liibnan 
bankası arasında imtiyazın yenileş
tırilmesi mukavelesi hazırlanmıştır. 

Lübnan hükumetiyle Banka ara· 
sında imzalanan mukavele esas 
tutulmuş va başlıca bir istiraz akdi 
maddesi ilave edilerek tadil edilmiş
tir. layiha 6 mayısta Meclisimeb'u
sana verilecektir. 
Evvelki gün Reisi Vüzera petrol şir 
k:ti müdürüyle görüştü. Petrol ko: 
llııs · · • k ti ~ Yonu da miizaker ı•ye ıştıra e ı. 
· •tic• malum değilse de resmi da 
ıttl f ~r P ~ trol şirketiy le Suriye nıena-
ıı~ j l~ "- uygun bir anlaşmanın yak ın< a 
llıa,nlanaı-ağını söylüyorlar. ı 

l,ıe,~f ka~unu üzerine hariçteki men ı 
ırcr ıkişer gelmeğe b3şlactı. 

b Irak h"k• . 1 S . a u umetıy e un e arasın · 

ııı~!h~ıla~ ~ostluk ve iyi komş~luk 
llıand desının metni bugün aynı za· 
lecek~ Bağdad ve Şamda neşredi-

ır. 

* .Ank .**. tıciy~ v:r~~ı zıyarete gıde~ 'r:ak ~a· 
Sııriy zırı Naci Asilin Turkıye ıle 
b e ar 

ulund asında dostane tavassutta 
z:telert~ndan bahseden SurİyJ ga· 
11ceJen· 11 mesai muvaffakiyetle ne 
k ırse S . . 

11la ..; Urıyenin de Şark mısa· 
ııı ••teceğ' il~ b ı ve Şamla Ankara ara· 

e>'etler taali edileceğini ve 

dotor Rüştü Aras'ın Bağdada gider· 
ken Şama uğrayacağınımemnuniyet· 
le kaydediyorlar. 

* * * 
Suriye ile Lübnan haberlerini me

sıılihi müştereke müzakerelerinin 
1 Mayıs Cumartesi günü başlı acağı 

_ Gerisi ikinci sahifede -

Ankara : 1 ( AA. ) - Hatay 
statüsünü tanzime memur komite 
bugün sancağın askerlikten tecridi 
hakkındaki lngiliz p. ojesini tetkik 
etmiştir . Yarın lisan meselesini gö· 
rüşecektir . 

ROMA AT KOŞULARINDA BEŞINCILIOil KAZANDIK 

Romadaki yarışlara İ§tirak eden subaylarımız 

1 
(Radyo ) - Rornada yapılan beynelmllel at yarı•-

Roma: k bl ıcııerlnden Cevad OUrkan seksen müsabık 
ıarında TUr rku':.u tıatasız atlıyan dUrt suvarı :arasında_bulun. 
arasında pac d ourkan be,ınclllğl kazanmı,tır. 
maktadır. ev• MUsabakalara Almanya, Avusturya, Amerika, Fransa, lngll· 

1 Ylç
re ltalya eklplerl glrrnı,ıerdlr. Cevad OUrkanın, 

tere, s ' ı d - b ı bu ko,ulara aıı,kın eklpler ve at ar arasın a ._ e, ncl oıu,u 
bir muvaft.ıkiyet sayılmaktadır. 

Uyuşma 
----,···----

Fon Noyıat'da yarın Romaya geliyor 
Bay Ciyano ile Zogo arasında temaslar lstanbul hapishane pençere par

maklıklarını delip kaçan katil Ab
dullah ve T evfiğin şehrimizde tevkif 
edildiğini dün mufassalan yazmıştık. 

Roma : 1 ( Radyo ) - Muso 
lini , Göring ve kont Ciyano dün 
uzun mülakatlar yapmışlardır . Bu 
konuşmalarda yalnız Alman _ !tal 
yan ?nlaşması değil Arnavutluk me
selesı de vardır . 

Esas mevzu Almanya - ltalya 
arasındaki teşriki mesai ittifakıdır . 
Bu ittifak noktai nazar ve vesait 
birliğini istihdaf etmektedir . 

Fon Noyrat üç mayısta Roma· 
ya muvasalat edecektir . 
. Tiran: 1 ( Radyo ) - Burayı 

zıyaret eden ltalya hariciye nazırı 
~~nt Ciyano kral Zogo ile l ugün 
ıkı saat kadar hir mülakat yapmış. 
tır . 

Kral Zogo , nazırın şerefine bir 
çay ziyafeti vermiştir 

Ve~ilen çay ziyafetinde, Ciyano, 
kralla ıkinci uzun bir mülakat yap· 
~ıştı~ ·.Bunun mevzui iktisadi ve 
sıyası hımayedir . 

Kont Ciyano ziyafetten sonra 
t~yyare ile Tirana: hareket etmiş· 
tır . Burada ' imtiyazları ltalyaya 
verilmiş madenler bulunmaktadır 
Ciyano bu madenlerde tedkikat ya: 
pacaktır . 

------. ------
Fevzi Kavukçu 

Niçin af edilmedi 

Şam : 1 (Hususi) - Fevzi Ka
vukçunun affedilememesine başlıca 
seb~p olarak ~unlar gösterilmek· 
tedır : 

"Lejyon taburlarında yüzbaşılıkla 
istih.dam edilen Fevzi Kavukçu as
ke~lıkteki vazifesi başından firar 
ettı. isyanını müteakıp ika eyled'ğ' 
hukuku umumiye cinayetlerind~~ 
dolayı gerek divanı harplerde v 
gerekse mahakimi adliyede 'd e 

hk. ı ama 
ma . um . oldu. Son Filistin tedhiş 
hadıselerıne iştirakile de t - am avan· 
türye olduğunu gösterdi, 

Arnavutluk Kralı Ahmet Zor:o 

Dün, bu yolda yazdığımız mü· 
temmim tahkikata göre; Abdullah 
ve Tevfiğin yarın lstanbula sevkedil
meleri muhtemeldir. 

Abdullah ve Tevfik dün öğleden 
evvel ikinci Sulhcezada sorğuya çe
kilmişlerdir. 

Firariler, M~ddeiunıumilikteki ifa
delerini orada da tekrarlamışlardır. 

Sulh ha .. imi, haklarındaki tevkif 
müzekkeresini kesmiş ve tasdik et· 
miştir. 

Paris Büyük Elçimiz 

Paris : 1 ( A. A. ) - Fransa ha· 
ri~iye nazırı bugün Büyük Elçi
mızle uzun müddet görüşmüştür , 

Türkiye - Irak 
Bu dostluk iki memleketin ikt• d" 
inkişafında büyük rol oynaya ıskat ı __ ca ır 

Komşu ınemleketele bir çok -dd 
.. b d ma lerde 

mu a eleler yap ... acagız 

Ankara : 1 ( Türksözü m h b' 
· d u a ı · ı 

rın en ) - Ekselans Naci El A T 
Ankaraya gelişi komşu d l sı ın 

d 
ev et ara· 

sın a pek samimi dost! k 
t • ·ık u tezahu-

ra ındınk.ı. manası Türkiye ile Irak ara· 
sın a ı bu dostlug· un . . k .. ıyı omşuluk 
munasebatında nümune g" t ·ı b' 
lecek b' • . os en e ı· 

ır hadıse olmasıdır . 
Fakat bu tezahuratın beynelmi· 

le! münasebat bakımından ikinci 
bir kiymeti daha verdır ki bu da 
~atay meselesi dolayısiyle Türkiye 
ıle Arak aleminin arasını açmak isti . 
yen Suriye Vatanileı i tarafından 

bugüne kadar yapılan propaganda. 
ların tamamen boşa gitmiş oldu· 
ğunu göstermesidir . 

Hakikati halde Suriyedeki Vata· 
ııi partisi Türklerle Arapların ara· 
sını açmak için aylardanberi ellerin
den geleni yapmıştır , hala da yap· 
makta devam etmektedir. Fakat 
bu yolda sarfedilen gayretler hep 
bir takım hayali iddialara istinad et
tiği , bir takım uydurma iftiralarla 
Türkleri Araplara karşı düşman 
olarak göstermete çalıştıkları için 

- Cerisı dordüncü "ahi!tde -



Sahife 2 Türksözü 

Türkiye - İran arasındaki büyük 

l ~· e h i r h a b e r 1 • 
rı 

Niçin? 

Transityo u ~---~~--~---------......................... , .. amıı ................ ı 

Büyük Hiimidi topr 
gömdüğümüz giirılerde 
tün matbuatımız re k4 
/erimiz vazifesini ,o 
Fakat bıı. ona borcu 
asla ödemiş olmak de, 
dir. Biz Hamit için b 
büyüklüğii kadar de 
Yaşının adedi kadtıT 
yazmadık : 

Trabzon yolundan çok istifa 
deler göreceğiz 

Bu yol için 3,500,000 lira harcandı 

Ankara : 1 [ Türksözü muhabi
rinden ] - Büyük Millet Meclisinin 
son toplantısında ele alınan mühim 
projelerden birisi de Trabzon-Iran 
hududu transit yolu üzerinde otobüs 
kamyon, otomobil işletmesi hakkın
daki kanun layihasıdır. 

Dost lranla aramızda gün geç
tikçe gelişmekte olan ekonomik mü· 
nasebetlerin yeni verimli tezahürü 
olan bu proje; aynı zamanda, yurdu
muzun en sarp ve nakil vasıtaları 

muntazam işlemiyen bir bölgesinde 
düzenli bir taşın servisi kurmakta
dır . 

Nafıa encümeni Reisi, B. Aziz 
Samih llteç ( Erzincan ) yeni servi
sin değerini Kamutayda şu sözlerle 
anlatmıştır : 

" - Çok eski zamandanberi 
lran transit yolu bizim B~yazit, Er
zurum ve Trabzon istikametinde idi. 
Bu yol üzrrindeki köyler, kasabalar 

~şehirler Hatta İstanbul bu nakilden 
çok istifade ediyordu. 

Harbı umumiden daha evvel 
nakliyat yolunu değiştirdi. • 

Fakat İranın daima en yakın yo
lu bizim Trabzon .. karadeniz yolu
dur. Bu yolu biz serileşen ve motör
leşen vasıta ve onlaı ın geçebileceği 
emuiyetli yollarla techiz edilince her 

halde bu nakliyatın yine bize dönmesi 
tabiidir. İşte transit yolu bu maksat· 
la yapılmıştır. 

Yani Iran ticaretini yine bizim 
tarafa çevirmek için yalnız bu mak 
sadla da kalmıyor. Bundan baş 
ka kendi memleketimiz dahilinde 
Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Muş 
Ağrı ve kısmen Kars vilayetleri bü
t?" nakliyatını bu yol üzerine çevi · 
rıyor. 

Buradaki nüfusun miktarı bir 
buçuk milyona yakındır. 

Demek ki bu bir buçuk milyon 
nüfusluk mıntak"\daki nakliyat yine 
bu yol üzerindedir. 

Iranın bize olan transin miktarı 
ne kadar olacaktır, Bu hususta şim
dilik malumat yoktur. Aid olduğu 
daire bunu 20.000 - 60.000 ton 
arasında birbirinden çok uzak cla
rak tayin ediyor ki bu da kat'i ol
m?dığına delildir. 

Fakat her halde bizim vasıtala

rımızın sür'ati nisbetinde: kolaylık 
nisbe!inde ziyadele şecektir, 

Transit nakliyatı için kullanılan 
vesait Trabzondan mühürlenecek 
hiç bir yerde açılmadan İran budu· 
duna gidecek. Oradan yüklenen 
kamyon da mühürlü olarak hiç açıl
madan Trabzona gelecektir. 

Bu suretle her türlü suiistimalin 
önü alınmış olacak ve nakil iyi bir 
şekilde yapılacaktır. 

B•zı rakamlar 

" - Yol hakkında bazı rakam. 
lar arzedeyim . ' 

Yolun genişliği beş metredir . 
Yanlarındaki banketlerle beraber 
yedi metredir. Y o1 çok güzel yapıl 
mıştır. Kendim geçtim ve gördüm. 
Korkulukları, emniyet tedbirleri hep
si alınmış yolun lran hududuna ka
dar olan kısmJ 600 kilometredir . 
Bunun 550 kilometresi yapılmış, di
ğer kısmı da yapılıyor. 

Yola yapılan masraf 3,5 milyon 
liraya yakındır. bu kadar masrafla 
yolu meydana getirdikten sonra di
ğerleri gibi çabucak bozulup harap 
olmaması için tamiratı mütemacliye. 
si de nazarı dikate alınmıştır. 

Bunun için de tamiratı mütema
diye ameleleri konmuş, binaları ya . 
pdmıştır. 

Malumdur ki, o havali en dağlık 
yerlerdir. Zigana, Veli baba, Kop ge 
çitleri vardır ki kış mevsimlerinde 
karla kapalıdır. Çok kar düşen bu 
yer]erde nakliyatın durmaması için 
tedbirler alınmıştır. 

Ücretler muayyen olacak 

Transit yolunda kamyon, oto 
büs, otomobil işliyecektir. 

Ücretleri muayyen olacak, muay
yen yerlerde istasyonları bulunacak, 
tarife ile muayyen saatlerde haraket 
edeceklerdir. 

O yolda i~liyecek vesaiti nakli
ye yalnız İran için değildir: Memle
ketimiz için de nakliyat bu yolda 
yapılacaktır. 

Vesait sahiplerinin birbirlerile 
rekabetleri mesele!si vardır. Malumya 
hususi vesait sahipleri ekseriya res· 
mi vesaite rekabet ediyorlar. O ta·~ 
raflarda yani Sivas- Erzincan, Trab 
zon - Erzincan - Erzurum arasınd 
daki otobüsler taşıyacak vaziyette 
değildir. 

Transit yolu nakJiyatı ücretini 
onlardan daha aza çıkarabilir. 

Transit yolu idaresi şimdilik elin
de ikişer tonluk 24 kamyon ve 13 
çer kişilik 8 otomobil bulunmakta
dır . 

Bu otomobiller Trabzon, Bay
burt, Erzurum Karaköseden geçmek 
suretile işliyecektir. Bu vesait dört 
günde gidecek, binaenaleyh her gün 
üç otobüs ve bir kamyon bulundu
rulmuş olacaktır, 

Otobüslerin kışın da işlemesi ve 
dört günde gitmesi için tedbir alın· 
mıştır. 

işletme masrafı olarak ta kanun
la bize verilen iki ay için 16 bin li· 
ra, istenilmektedir. Yani ayda sekiz 
bin lira ki senede yüz bin lira mas. 
rafı olacak demektir. 

Dost ve kardeş İran memleketi · 
ne sık ve rahat münasebetini temin 
edecek olan bu yol işletmesinin dev. 
let demiryoJları idaresinin eline ve· 
rilmesi bu işin iyi başarılacağına bir 
teminattır. 

Cebelidürüzlüler 

- Birinci sahifeden artan 

ve ilk içtimaın Şamda yapılacağı 

resmen ilan edilmiştir. 

* * * 
Cebelidürüz civarına gdince; 

Sultan Atraşın menfasından Suvey· 
daya dönerek üçbin atlı tarafından 
karşılanmış olması ve Cebelidürüz 
Valisi Nesib Bekrinin yirmidört saat 
müddetle Cebele gidip dönmesin· 
den ibc.rettir. 

Cebel işleri Sultan Atraşın hattı 
hareketine bağlıdır.Şimdilik Şamla 
anlaşma ve sükunetten bahsediliyor. 
Hakikatı halde ise Cebelliler muahe
denin verdiği imtiyaadan fazlasını 
istiyorlar. 

Hicazdan Veliahd Faysal Suud 
Kahireye gelmiştir. İskenderiyeye 
giden Emir Abdullah ile birlikte ln
giltere Kralının tac giyme merasi· 
minde bulunmak üzere Londraya 
hareket edeceklerdir. 

* * ,, 
Mısırdaki menfilerden Hasan Ha

kemle Doktor Abdurı ahman Şeh. 
bender Şama dönüyorlar. Şam<la 
menfiler büyük tezahuratla karşılan
maktadır. 

a. uk 
işlerimiz 
üzerinde 
çahşmalar 

Ziraat bankası 
çiftçilerimize para 
vermeğe devamda 

Şehrimiz Ziraat Bankası müdür
lüğü Çukurova belgesinin mühim 
bir istihsal maddesi olan pamuk cin
sini islah etmek ve üretimini çogalt· 
mak yolunda Ziraat Bakanlığının 
başladığı işe geniş ölçüde yardım 

devam etmektedir. 
Bu yıl Adana ve ha valisini pa · 

muk yetiştiricilerine üretim masraf
larını koruyacak derecede borç ve
rilmesi kararlaştırılmıştır. Borç para 
verme usullerinde ayrıca kolaylıklar 
gösterilmektedir. Bu hususta talimat 
verilmek ve borç ve~me şekillerini 
tayin ve tesbit etmek üzre bankanın 
Adana şubesi direktörü Bay Ramiz 
merkeze gitmiş ve temaslarını ya
parak geri gelmiştir. Alınan haber
lere göre, şeşrimiz ziraat bankası 
borç verme işine başlamıştır. 

Ziraat Bakanlığının Çukurova 
bölgesinde dağıttığı klevland cinsin· 
den pamuk tohumları köylü tara
fından çok istekle karşılanmış ve 
kısa bir müddet içinde mevcudu kal
mamıştır. Tüccar elinde bulunan 
klevland tohumları son piyasaya 
göre, 8 .. 9 kuruş arasıdda fiyat bul· 
maktadır. 

Yetiştiricilerin klevland tohum
lanna karşı gösterdiği rağbetin se
bebini anlamak için yuacağımız şu 
rakamlara bir kerre bakmak kafi 
gelecektir. Uzun tecrübelerle elde 
edilen ve yüz kilo kozaya göre he· 
sah edilen bu rakamlar klevland to
humu kullanmaktaki faydayı gös
termektedir. 

Yüz kilo yerli kozadan: En az 
17 en çok 20 kilo pamuk, 47 48 
kilo yağ çıkarılan çiğit, 30-31 kilo 
şif yani kabuk çıkarmakta ve 3-4 
kilo fire vermektedir. 

Halbuki yüz kilo kleyland ko 
zasından: 35-40 kilo pamuk, 59 63 
kilo çiğit çıkarılmakta ve ancak 1-2 
kilo fire bulunmaktadır. 

Olgunluk imtihanlarında 
bir der.sten dönenler 

Olgunluk imtihanlarında bir ders · 
ten dönen talebenin tekrar imtihan 
edilmeleri işine bir ha zir andan iti
baren başlanacaktır. Dün Kültür 
bakanlığı bütün okullara vaziyeti 
tebliğ etmiştir. 

Asfalt yolun 
tamiri 

Şehir - istasyon arasındaki As
falt yolun tamiratı ilerlemektedir. 
Yollara kısım kısım ziftler dökül 
mektedir. 

Birkaç güne kadar ziftleri erit
me işine başlanacaktır. 

Dünkü sıcak 
29 derece 

Dün şehrimizde hava sabahtan 
gece yansına kadar sisli geçmiştir. 
Havada bunaltıcı bir ağırlık vardı . 
Termometre hararet derecesini san· 

tigra 29 göstermekte idi . 

Sebzeler 
Son günlerde çıkan tur

fandalar ve fiatları 

Domatesin kilosu 250 kuruş 

Şehrimizde yetişmiyen sebze 
pek az kalmıştır . Sebzelerin he· 
men umumu çıkmıştır. Sebze ha· 
lında yaptığımız tedkikata göre ; 
kabağın kilosu 4 kuruş ~ çilek kilo· 
su 2,5 kuruş , eriğin kilosu 5 kuruş, 
yeni dünyanın kilosu 15 kuruş , taze 
fasulyanın kilosu 12,5 kuruş , semiz· 
otunun kilosu 7 ,5 kuruş , bezelyenin 
kilosu 10 kuruş , baklanın kilosu 
5 kuruş , ıspanağın demeti 5 kuruş, 
marul tanesi 3-5 kuwş , taze pata
tesin kilosu 15 kuruş , taze soğanın 
kilosu 5 kuruş , salatalık hıyarın ta -
nesi bir kuruş, elmanın ğih.>su 40-30 
kuruş , taze sarımsağın . kilosu 15 
kuruş , eşki limon , portakalın ta
nesi 3-5 er kuruş, kuru soğanın ki
losu 3 kuruş . turp , nane . mayda • 
nos , tereotunun tanesi birer kuruş, 
domatesin kilosu da 250 kuruştan 
satılmaktadır . 

Kadastroda 
Sarıyakup mahallesinin 
senetlerine başlanıyor 

Aldığımız malumata göre; bir 
kaç güne kadar Sarıyakup mahalle· 
sinin senetlerine başlanacağı gibi ya
kında da Kayalıbağ ve Tepebağ ma
hallelerinin de kadastro işi başlıya
caktır. 

Şehrimiz kadastro teşkilatındaki 
münhaHer dolmuş olduğundan bun 
dan böyle faaliyet bir kat daha ar· 
tacaktır. 

Bir Mayıs 
bayramı 

Bir Mayıs bayramı dün şehrimiz
de çok neşeli geçti. 

Ziraat mektebi, Asfalt, Kır kah
vesi gibi şehrin başlıca umumi ma
halleri dolup taşmıştı. Birçok İlk. 
okullar talebeleri öğretmenleriyle 
kıra gitmişler ve yemeklerini de be
raber götiirerek akşama kadar eğ
lenmişlerdi. 

Hapishanede ya
pılan tamirat 
Şehrimiz hapishanesinde esaslı 

tamirat yapılmaktadır. 
Binanın eskiyen duvarları yıkıla~ 

rak yeniden yapılmaktadır . 
Ayrıca 10 tane hela, su tesisatı 

ve hamamlarla çamaşırhane de ya
pılacaktır. 

Baş pehlivan 
müsabakaları 

Çocuk esirgeme kurumu genel 
merkezinin Türkiye baş pehlivan 
müsabakası bu sene 21,22,23 Mayıs 
937 tarihlerinde Ankarada Stad
yomda yapılacaktır . Baş pehlivana 
( 500 ) lira mükafat ile bir madal
ya diğer pehlivanlara da ( 700 ) lira 
mükafat verilecektir . 

Çocuk esirgeme kurumu genel 
merkezinde pehlivanların kaydına 

başlanmıştır . 

Karikatür sergisi 

Dün şehrimiz Halkcvi salonun· 
da, Adanalı gençlerden Kemal Çi· 
zer tarafından bir karikatür sergisi 
açılmıştır. Sergi onbeş gün kadar 
devam edecektir. • 

iskan borçlarını 
ödemi yenler 

Borçlar nasıl ve ne suretle 
affedilecek ? 

2510 numaralı iskan kanunu 
hakkında Maliye Vekaletinden vila· 
yete bir tamim gelmiştir. iskan ka
nunu mucibince kendilerine mal ve
rilenlerin borçlarının r.e suretle affe
dilecekleri izah olunan bu tamimde 
deniliyor ki : 

" 251 O sa yılı i •kan kanununun 
39 uncu maddesinde ( peşin veren
i ~rin borçlarının yarısı affolunur ) 
denilmektedir . 

fC5) üyük Hamidi kaybedeli 
~ ha bir ay dolmadı . su 

ile açılan yaramız henüı 
şırlanmadı ... Fakat ne yazık ki ı 
' ' Muhteşem inkıraz ,, ın tarihi 
mersiyesi , ona yakışır azametle 
zılmadı .. 

Büyük facianın vukuunurı 
haftası, hepimiz bir kaç satırla 
acının yarasını daha iltihaplaf1 
dan neşterledik.,. Bu kadar .. 

Bir şaheserin tahlili, o f' 
eser vüs 'atında olmalıdır. Hartl 
verdiği şaheserleri; edebiyatırtl 
menzilsiz yollarda gittiği sıra 

layık olduğu tezahürü göremerrı 
O lakaydi bizim suçumuz de~il 
kilabların işlendiği zamana rast 

Yüzde 50 tenzile tabi tutulacak 
peşin tediyenin hangi zamanda ya
pılması icap ettiği hakkında kanun 
da sarahat yoktur . Bu itibarla mül
hakatta bu fıksınm tatbikinde te -
reddüt edildiği vaki muhabereler -
den anlaşılmıştır . Bu tereddüdün 
izalesi için aşağıdaki esasların tami
mi zaruri görülmüştür . 

len devrindi. 

1 - 885 Sayılı kanun muci
'bince iskan edilenlerden borçlu ka
lanların 2510 sayılı kanunun neşrin· 
den sonra ve iskandan itibaren ken· 
dilerine vt-rilen sekiz senelik mühlet 
hitam bulmaksızın borçlarını defa
ten ve tamamen ödedikleri takdirde 
bu aftan istifade etmeleri icap eder. 

2 - 2510 sayılı kanun muci· 
hince iskan olunanlar iskandan iti . 
haren kanunen sekiz sene nihayeti
ne kadar bir gı1na tediye ile mükel· 
lef tutulmadıkları cihetle henüz te· 
diye mükellefiyeti kendilerine tevec· 
cüh etmeksizin borçlarını tamamen 
ödedikleri takdirde bu aftan istifa
de etmeleri lazımgelir . 

Binaenaleyh bu iki hal haricin
deki peşin tediyelerin yüzde 50 
tenzile tabi tdtulmasma imkan yok 
tur . 11 

Bağlara akın 
başladı 

Son hafta ic,..inde, şehrimizde sı
cakların birdenbire basması dolayı
siyle, şehirden bağlara adeta bir pa. 
nik başlamıştır. Hergün bir çok ai· 
leler bağlarına göç etmektedirler. 

Kır kahvesi 
Halk için iyi bir istirahat 

yeri oldu 
Şehrimiz kız enstitüsü karşısında 

Atatürk parkı yanında belediyenin 
bir kır kahuesi vücude getirdiğini 
ve bunu kiraya verdiğini yazmıştık. 
Krr kahvesi bir haftadanberi işle-
mektedir. 

Akşam Üzerleri asf al+. da gezi· 
nen halktan bir çoğu kır kahvesine 
uğrıyarak is ti rahat etmektedir. 

Kır kahvesinde Pazar günleri 
meşrubatı lO_kuıuştao, sair günler 
de 5 kuruştan verilmektedir. 

Dün Bahar bayramı 'olması do
layısile kır kahvesi çok kalabalıktı. 

.Adliyede: 
Nakli istenen davalar 

Ammenin emniyetini muhafaza 
noktainazarmrJan davanın başka ma
halle nakli için bazı mahalli Müddei: 
umumiliklerce doğrudan doğruya 
Başmüddeiumumiliğe müracaat edii:° 
mekte olduğu görülmüştür. Bir da
vanın bu sebeble başka mahalle nak 
lini istemek de Adliye Vekiline aid 
olduğundan buna lüzum görülen hal 
ler de keyfiyetin sebebleriyle birlik
te açıkça Vekalete bildirilmesi ala· 
k adarlara hatırlatılmıştır. 

Fakat bugün, bunu :tevile 
said bir zaviye mevcud değil 
hesiz.! 

Şu halde niçin kalemler dU 
Niçin çabucak sustuk? 

Sovyet komşular Puşkin'ıer1 

neler yuzmadılar.. Sovyet konıŞ 
rın Puşkini için biz ne kadar 
dık .! 

Bugün hangi mecmuamız g 
rilebilir ki her yıl Puşkin , V 
Hügo ve onun gibileri anma111 
ve her yıl onların çok yazılmış 
yatlarını eserlerıyle ele alarak 
tunlar doldurmamış !. Hepsi yaı 
ve hepsi de yaza yaza bitirenı 

!ar , doyamıyorlar .. 
- Peki şu halde Hamid ~i" 

çin susuyorlar ? diye sormak 
vazife değil mi ?. 

Bu makus bir tenasübün rtı 

lesinden çıkan acı bir netiC 
formülüdür .. 

Hamidi yazmamak, edebiyat 
zünün ferini kaybedişi, edebiya 
linin tutuluşu, Türk edebiya 
felci demektir .. 

Büyük Hamidi topraklara 
düğümüz günlerde bütün mat 
mız ve kalemlerimiz vazifesini 
tı. Fakat bu, ona borcumuzu 
ödemiş olmak değildir! . 

Biz Hamid için başının bil 
lüğü kadar değil, yaşının adedi 
dar bile yazmadık.. Niçin ? .. ,J 

Nihad Tangdll'! 

~~~-------·-------.....-/1-
Leyli havacll 

mektebi açıla 
İstanbulda üç hava ııt 

danı yapılıyor 
Ltanbul : 1 [ Hususi ] 

versite arkasında Türkkuşu u 
hası levazımı Ramiye nakledil 
tir . 

Burada kışla önündeki s 
uçuş tecrübelerine Haziran s 
kadar devam edecektir. 

H~zirandan itibaren me 
dahilindeki Türkkuşu teşkilatı 
letilecek, bu işe ayrılan tahsis' 
tarihten itibaren çoğaltılacaktır 

Türk Hava Kurumu merke 
geniş bir proje hazırlanmakta 

Bu projeye gör<> lstanbutd• 
tayyare meydanı kurulacaktır· 
!ardan biri İstanbul cihetinde 
ri Kadıkö~ünde ve üçüncüsü 
oğlunda olacaktır. 

· lstanbul için Rami, Kadı 
Kuşdili çayırı, Beyoğlu için 
meydanı münasip görülmekl 

. u meydanlara şehrin i 
muhtelif otobüs servisleri ya 
tır . 

TalebeJer uçuş meydanls 
mekte müşkilata uğramıyaca~ 
Ayrıca lstanbulda leyli bir 'f 
şu mektebi açılacaktır. 

Bu mektebe gir,!ceklerİ°' 
dereceleri tesbit olunmaktadl" 
tep tamamen leyli olacak " 
b~lerin başka mekteklerle ili 
lurimı yacaktır. 
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ltlKAYE ı 

Dimyata pirince 
giderken ••• 

Y vel kapının önüne 

nalı ~~murlu, fırtı· ç E V I R E N gelmiş ve kapıyı 
nü id"ır pazar gü· NEVZAD GÜV, EN vuruyurdu. Oldu. 
kah ı .. Bom boş l-~------;.,_---' ğum yerde çivile· 
. venın bir göşe· k 1 sınde .. nip a mıştım . 

ta . 0nümde çok· .. 

1 

Karşı odada kapının arkasında anah-
··" .. bıtirdiı-.im bom boş bardak, du· şu ll d tarın delikte döndüğünü işittim · 
nuyordum. Böyle pis bir hava a • b e d ı Uzun boylu delikanlı rüzgar• gi i 

v en niçin çıkmıştım. Arkadaş anm d ın ı içeriye girmişti . O anda ne ka ar 
utad Briç partisini yapmağa ge e· k d ıneyecekleri muhakkaktı. şaştığımı ve ne kadar ız ığımı 

tahmirı edebilirsiniz. O dakikaya ka· 
Eve de dön=mezdim. dar mükemmel bir manevra ile işi 
Tam bu sırada kahvenin kapusu 

açıldı. içeriye sırsıklam bir adam yoluna koymuştum. . Tam son anda benden daha ce· 
&'Irdi. Bir masaya oturdu ve üst üs· 1 !'" E d saretli ve atak bir adam yo un üze 
Une iki konyak ısmarladı. v en ı rine çıkmış ve bütün planlarımı a t, 

0 Yun oynamak niyetiyle çıkmıştım. I O üst etmişti. şin sonu neye varaca-
YUn arzusu ve yalınızlık bana bü· k k .n:k b ğını anlamak üzere apının ar asına 

'y ir cesaret verdi kalktım ve bu ı b ( d <> \ çekildim ve gözet emeğe .aş a ım. 
,.c en adamın yanına gittim. k 

Çok uzun sürmedi, beş dakı a. geç· 
- Affedersiniz! Görüyorsunuzki d 1 k 1 

1 
ınemişti ki , uzun boylu e ı an ı 

~a nızız böyle bom boş can sıkıntısı ı d 1 ekşi bir suratla güzel kumra ın o a-
t .e. vakıt geçirınektense, isterseniz sını terkediyordu . Ertesi gün de 
sızınle bir prafa partisi yapalım. 

M 
oteli terketti . 

aelesef istediğinizi yapamıy•· •• 
Ca"' • gım. Evvela prafa bilmem, sanıyen 
b·ı .• ~emde oynayacak vaziyette de 
ğılım. Ve sonra ben çoktanberi yal· 
nızlığa alıştım. Kahredici, hayatımı 
zehirleyen bir hadise ile başlamış bir 
yalnızlığa. 

Bu sözleri söyledikten sonra za· 
valJı adam ağlamağa başladı. Bilme· 
den onun yarasını tazelemiştim. Onu 
teselli edecek bir kaç kelime söyle· 
ıneğe mecburdum. 

. - Haydi canım. Ağlamanın ne 
faıdesi var. Derdiniz nedir? Bana 
anlatınız. insan içini dökerse teselli 
bulur .. 

•• 
- Mademki istiyorsunus · O 

halde anlatayım. 
Başımdan geçen bu vaka inanıl-

mayacak bir hikayedir. O zaman 
otuz beş yaşında idim. Görüyorsu· 
nuzki, felaketimin başlanğıcı bir haylı 
uzak .. Tatillerimizi daima karımla 
deniz kenarında geçirirdik, o yazda 
bir plaja gitmiş ve küçük bir pans· 

yona enmiştik. 
lık günden itibaren yemek salo· 

nunda bir masada çok güzel kumral 
bir kadın nazardikkatimi calbetmeğe 
başlamıştı. Yemekte daima kocasil~ 
beraber bulunuyordu. Kocası siyah 

sakallı zaif bir adamdı. 
Ben karımla birinci katta bir oda 

işğal ediyorduk. Pansyonda odaların 
değil pencerelerin bile sayısı yirmiyi 
geçmediği halde odamızın numarası 
347 idi. Güzel kadınla koca~•da tam 
b" 1 •zımkinin karşısında 404 numara ı 
odada oturuyorlardı. Kumral kadın 
Yalnız beni değil, pansyonda bulunan 
Uzun boylu lıir delikanlıyı da meş· 
kul ediyordu, Ve bu delikanlının ona 
kur yapmak için fırsat aradığını da 
s . 
ezıyordum. 

Bir akşam ani bir baş ağrısı uy· 
durdum ve ka~ımı Plajın tiyatrosuna 
Yalnız gönderdim. 
1-ladiselerin seyrini süratlendirmeğe 

Ve gidip 404 numaralı odanın ka 
ll'.sıııı çalarak ne olursa olsun içeriye 

2irıneğe karar vermiştim. 
ik Güzel kadının kocası her gece on 
1!1ı1Ye kadar aşağı salonda briç oy· 
a!<>rdu.Evvela kendi odama çıktım. 
dıUYiik bir ihtimamla s•çlanmı tara· 
S Ilı ve bir hayli de lavanta sürdüm. 
<>ııra d A.r l 0 amın kapısını hafifçe açtım. 

Uzun boylu delikanlının uğradığı 
bu muvaffakıyetsizliği düşünerek baş 
ka bir usulle hareket etmek lazım
geldiğine karar vermiştim . Da.ha 
az acele etmek ve yavaş yavaş ıler
lemek icabettiğini düşündüm. 

En iyi çare , güzel kumralın ko· 
casile münasebet peyda etmek ve 
bu suretle ona yaklaşmaktı , 

Ertesi gün Mösyö Oskara [ ko · 
casının adı ] bir tenis partisi teklif 
ettim. Memnuniyetle kabul etti. Pek 
usta bir oyuncu olmamasına rağ· 
men ona mahsus yenildim . ikinci 
defa tekrar benimle oynamak cesa. 
retini kaybetmesin diye .. ikinci defa 
karımla karısı güzel Sonya bize işti· 
rak ettiler . Karılarımız süratle an
laşmış ve sevişmişlerdi .. 

Aradan epiyce günler geçmişti . 
iki çift arasında 'ti münasebet bir 
hayli ilerilemişti.Bir öyleden sonra 
Oskor beni balık avına davet etti . 
Karılarımız bizimle gelmek isteme
diler. Bu benim hiç hoşuma gitme 
diği halde kocasını şüphelendirme· 
mek için kabule mecbur oldum . 

Deniz çok sakindi . Yavaş yavaş 
ileriliyorduk. Oskar birdenbire kü· 
rekleri bıraktı . Ve damdan düşer 
gibi dudaklarından şu kelimeler dö a 
küldü : 

- A,izim dikkat edin Sonya 

sizi aldatabilir .. 
Bu sözler karşısında hayretten ağ-

zım açık kalmıştı . Mamafi süratle 
kendimi topladım ve cevap verdim: 

_ Fakat dostum .. Ben karınızın 

aşıkı değilim .. Binaenaleyh beni al· 
datması da mevzuubabsolamaz. Ve 
Sonra zannederim ki, benim hakkım· 
da çok fena bir hüküm veriyorsu-

nuz .. 
Oskar sözlerine devam etti: 
_ Sözlerimi yanlış anladınız .. 

Çünkü Son ya bir kadın değildir.: Y_ e 
sonra ben size tamamiyle aksı bır 
şey anlatmak istemişti~, sizin me· 
seleyi bildiğinizi zann~dıyordum. 

_ Hangi meseleyı?. 
Bir daki~alık b.ir düşünceden 

sonra Osken ızah ettı: 
_ Demiştim ya Sonya bir ka· 

d d ğil erkektir ve benim İş arka. 
ın e d . 

daşımdır. Kadın kıyafetin e gezı· 
Çünkü bütün şirklerde yaptığı 

yo~aranın adı [çelik bazolu kadın] 
nu ı b' kek 

Türksözü Sahife : 3 
- _____ x::::: 

1 Asri sinemada 
Hindistanda 

Bombay : 1 ( A. A. ) - Hin· 
distan şimalinde Veziristanda asi
lerle lngiliz - Hind kuvvetleri ara
sında şiddetli müsademeler olmuş· 
tur. Bir lngiliz tayyaresi tahrip edil· 

miştir. 

lngiliz silahlanması 
İçin sarf edilecek paranın 
mali muvazenedeki tesiri 

Londra : 1 ( Rodyo ) - Lon· 
dra bankerlerinin bir toplantısında 

lngiliz maliye nazın bütçe meselesi· 
ni mevzuubahs ederek silahlanma 
İvin sarf edilen paraların lngiıiz ma· 
liyesi üzerinde senelerce tesirini gös
tereceğini tebarüz ettirmiştir . 

------·------

1 Mayıs cumartesi akşamından itibaren 

Ronald Colman Joao Bennet 

(Monte Karlo Kralı) 
filminde 

Bugün gündüz 2,30 da son defa 

( Şirley T emple) 
Güldüren gözler 

filminde 

8055 

Madrid cephesinde son günler
de takviye edilmiş olan mislis kuv
vetlerin asilere karşı bir taarruza 
hazırlandıkları haber veriliyor. Di
ğer bir telgrafta asi kuvvetlerin Bil· 
baoya yedi kilometre yaklaştıklarinı 
bildiriyor. Bilbaodaki sivil halkın tah 
liyesine başlanmıştır. Bir Londra tel 
grafına nazaran tahliyeye lngiliz harp 
gemileri kara suları hududundan iti 
haren milliyet farkı gözetmeksizin 
mültecileri nakleden bütün gemileri 
himaye etmektedir 

Kamutaydan 

Yugoslavyaya saa • 
det temennileri --~-------:-·-----------------

TAN SİNEMASINDA 
Bulgaristan da 

umumi af 
Sofya : 1 ( Radyo ) - Bulgaris· 

tanda bir umumi af ilan edilecektir. 
Bu aftan 321 mahkum istifade ede· 
cektir . 

Bunların içinde si yas! mahkum· 
lar da vardır . Divanıharp karariyle 
mahkum olanlar bu affa dahil de· 
ğildirler . 

Belçika istila yolunu 
kapayacaktır 

Brüksel : 1 ( Radyo - Markori) 
Belçika Dış Bakanı mebusan mecli
sinde Belçikanın askeri siyasetinin 
eDış siya5ete sıkı sıkıya baglı oldu· 
ğunu, asırlardanberi Avrupanın harp 
sahnesi olan Belçikarun artık bu is· 
tila yolunu kapatacağını söylemiştir. 

yor. Ve bunun içindirki onu kadın 
zannettikleri için bir çok kocalar 
için de tehlike teşkil ediyor. 

Bırkaç gündenberi karınızın et· 
rafında pervane gibi dolaşdığına 

göre size haber vermeyi dostluk ica· 
bı addediyorum . Hatta ... 

Neye uğradığımı anlıyamamıştım: 
- Dönelim .. Dönelim çabuk ... 

•• 
Sandaldan iner inmez pansiyo. 

na koştum. 
Aldığım haber bir erkeği çıldır· 

lacak mahiyette idi. Karımla güzel 
Sonya bavullarını alarak meçhul 
bir semte kaçmışlardı .. 

Biraz sonra beni takip eden 
Oskar da geldi.Ona bitkin bir sesle: 

- Tehlikeyi haber vermekte 
hakkınız varmış Mösyö Oskar.. Fa. 
kat neye yararki çok geç haber ver· 
diniz. Kaçmışlar .. Dedim. 

Bunun üzerine bu defa da Os. 
karın rengi attı. Ağlar gibi bir sesle: 

- Ah Yarabbi.. Sonya beni 
aldattı. Beni terk etti, diye inlemeğe 
başladı. 

Oskarın bu iztirabına bir türlü 
mana verememiştim. Hayretle sor. 
dum. 

- Fakat niçin bukadar müte· 
essir oluyorsunuz. Sonya kaçtı ise 
size ne?. 

Oskarın gözlerini tarif edilmez 
bir iztirap doldurmuştu. Ancak işiti
lebilen bir seslen itiraf etti, 

Anl:ara : 1 ( A.A. ) - Kamuta· 
yın bugünkü toplantısında Başveki 
limizl( hariciye :vekilimizin resmi 
ziyaretleri esnasınd.:ı Yugoslavya 
milleti tarafından şahıslarına ve Tüı k 
milletine kendiliğinden gösterilen 
geniş sempatiden dolayı kamutayın 
samimi teşekkür ve muhabbet duy· 
gularının Yugoslav milletinin kuvvet 
refah ze saadeti hakkındaki halis di. 
!eklerinin Yugoslavya mebusan mec 
!isini iblağına ait takriri bütün meb. 
uslar sıırekli alkışiariyle alkışlarile 
tasvip edilmiştir . 

~~~~--~·----~--

Sancakta Jandarma 
ve milis tahşidatı 

- Birinci sayfadan mabad

Surlye mUstakll emniyet 
dairesi 

Suriyede müstkil bir emniyet da· 
iresi tesis için yüce komiserlik Em. 
niyet direktörüyle Suriye Emniyet 
direktörü Mosyö Protiç arasında 
krmuşmalara başlandığı haber veril
mektedir. 

Malumdur ki, Emniyet dairesi 
şimdiye kadar mandater devlet ta· 
rafından idare edilmektedir. Bu Ja . 
ircnin de muahede mucibince vazife 
ve s~lahiyetleri yerli hükumete dev· 
redılıyor demektir. 

Suriye muahedesi 
Yüce komiser Kont dö Mar. 

tel Suriye hükumeti ricaliyle göıüş. 
tükten sonra dün Beruta dönmüştür. 

Bu ziyaret ve temaslar hakkında 
söylenenlere göre; Yüce komiser Su 
riye hükumetine intikal edecek va· 
zife ve salahiyetler hakkında hüku 
met ricaline izahat vermi~tir. 

Bundan maada yedi nisandan itiba
ren mariyete g çmiş bulunan Suriye 
muahedesidin 21 Mayısda Fransız 
parlenıenlosuna verileceği de söy· 
lenmektedir. 

Cener31 Ootsenler 
Halebe geldl 

Şark orduları kumandanf Cenee 
ral Hotaenjer Halebe gelmiştir. 

Müşarunileyhin bura<la divanı. 

harpça mahkum edilen Demirgöm· 
!ekliler için bir af çıkarması 
ümid edilmektedir. 

Ceneral şerefıne bu akşam Ha· 
lep kulübünde hükumet namına mu 
hafız tarafından 25 kişilik gayet mü 
kellef bir ziyafet verilecektir. 

Ceneral buradan Cezireye gide. 
rek manavralara nezaret edecektir. 
~ Uzun Carşıda bakkal Maseıeci 

2-5-937 pazar akşamı yalnız bir kaç temsil için 

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

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

Çardaş. Furistin 
8045 

• 

Kadın ticareti 
Bugünlerde aldı yürüdü 

Paris sergisini bahane ederek 
lngiltereden kız kaçırıyorlar 

--------·-------
Kızlar .sergiye gelen ziyaretçileri a!lırlamak vazifesini yapa· 
caklarını zannetmektedirler. Halbuki Parlse gellr gelmez köUtU 
barlara ve gece klUplerlne yerleştlrlldlklerlnl görUyorlarmı' 

Paris beynelmilel sergisi müna
sebetile "Beyaz kadın tacirleri,, be. 
men faaliyete başlamıştır. lngiliz kız· 
larım sergiye ait gayet cazip işler 
vereceklerini vaadederek kandırmak. 
tadırlar. 

Paris cemiyet direktörlüğü yap. 
tığı tahkikat neticesinde bu hakikatı 
öğrenmiş bulunuyor. 

vak'a ile alakadar bulunduğu söy· 
lenmektedir. 

Kendi halinde ve namuslu bir 
genç olarak tanınan Kemalin böyle 
bir suç işlemiş olacağı ve herhangi 

uzak bir hadiseyle alakadar buluna 
bilecği umulmamakta, tahkikat 
neticesinde bugün yarın serbest lw 
rakılması beklenmektedir. 

Vatani organı (Elkabes) gaze 
tesi Süveydadan bildiriliyor: 

Evvelki akşam; Esseyid Menab 
Elatraş ve dürzü mezheb kadısı Es· 
seyid Hamud Cerbu, Emir Hüsnü 
Elatraşlıı birlikte Şama gitmiş bulu· 
nan Abdulkadir Elatraştan bi tele· 
fon haberi almışhr. Bu haberde me
selenin bittiği, işin kabineye terk 
edildiği ve sükunetin muhafaza edil· 
mesini bildirmiştir. 

Fakat bu haber, Menab Elatra· 

şm hoMşunha gitmemiş olacakki, dün 
gece ez eb kadısının evind 
kişilik bir toplantı yapını et on 

Şimdiye kadar bu meseleden, 
bir kadın, iki erkek tevkif olunmuş· 
tur. Bu iki erkekten biri lngilizdir. 
Zabıta henüz bunların isimlerini bil· 

dirmemek tedir. 
Bu ticaret, bir zamand;\nberi 

mühim bir mikyasta ilerlemiştir. Bir 
çok kızlar, Fransaya, sahte iş lisans 
larile gönderilmektedir. 

Kızlar sergiye gelen yabancı zi
yaretçileri ağırlamak vazifesini ya
pacakla . ını zannetmektedir. Kendi· 

(erinin, sergi açılmadan birkaç haf. 
ta avvel Parise gelip, işlerine dair 
bazı malumat almaları istenmekte· 
dir. 

Halbuki, Parise geldikleıi za· 
man, gayet kötü, ahlaksızlık yatağı 
olan barlara, gece klüblerine yer

- Gerisi dördüncü sahifede _ 

sede jandarma kuman lanı t f d ara ın an 
dağıtılmışlardır: 

d Hükumete muhalif olanlar cebhe 

d
en ayrılmaya başlamıştır. Ayrılan· 
an bazıla d .. h"k• rı un saraya gelerek 
u umete bağlılıklarını muhafaza 

ettiklerini bildirmişlerdir. 
~undan başka bazı heyetlerde 

vatani parti merkezini ziyaret et· 
mişler ve hükumetin icraatı aley
hine olacak her bareti önlemeğe 
karar verdiklerini ve partiye bağ· 

lılıklarını bildirmİilerdir. lada ıktaıı koridoru gözetlemeğe baş· 
llıekirı: '. Kimse tarafından görülme· 
rııll\ •çın müsait bir zaman bekliyo· 

harek Tam kapıdan çıkmak üzere 
beğeıı~t .edeceğim sırada ne görsem 

d Ne yaparsın insan ar, ır er • 

d 
ır. . de bir kadının kuvvetine hay· 

en zıya , d' 
ran oluyor ve hayret e ıyor. 

- Biraz evvel size Sonyanın 
erkek olduğunu ve benim karım ol· 
madığım söylemiştim. Fakat biz evli 
idik. Çünkü ben onun karısı idim. 
Çünkü ben zavallı, tabiatın bir istib. 
zası olarak bir sakalla dünyaya ge. 
tirdiği kadınlardanım. insanların 
alayından, tecessüsünden kurtulmak 
için erkek kıyafetinde geziyorum.,. 

• Kırkhan hakimliğinin isteği üzerine 
evvelki gün tevkif edilerek dün Kırk. 
hana gönderilmiştir. 
' Kemale isnad edilen suçun si!ah 
kaçakçılığı olduğu ve tevkifin Hacı· 
Iar nahiyesinde tahaddüs eden bir 

1 d 
ş ve op· 

an!ı an sonra burada k k 
t 1 b' b I n çı ara 
op u 1.r a de Abdulgaffar Elat. Aşiret relslerlnln maa,ıarı 

Aşiret reislerinin maaşlannı ta· 
yin eden cumhariyet karan neşre· 

dilmiştir. ırsıniz ? 
Uzun bo 

Kendisinin kadın yapılışında ?l: 
ması kadın kıyafetinde gezmesını 
ve m ıvaffak olmasını kolaylaştırı· 

raşın evıne gitmişler havaya silah 
sıkmışlar ve yollarda nümayişkarane 
hareketlerde bulunmak istemişler· 

~ylu delikanlı benden ev 

SEYHAN PARK Lokantası güzel bir muzikla bugün açılmıştır 8046 
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Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Santim P~ne -
Hazır 

1 
7 23 Liret 

-ı-196 
Mayıs vadeli 7 05 Rayişmark 

Temmuz vadeli 7 10 
Frank ( Fı alsız ) 17 1_66_ 

Hint hazır --- .Sterlin ( ir r 'liz ) 626 00 
5 94 Dolar ( Amerika ) 1 78 _ 92 

Nevyork 12 75 Frank ( İsviçre ) 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Fer: rıi cihazlarla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 

Meı Laından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğftn iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapaları na dikkat ediniz. 

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

Kelvinator 
Sağlığın mi · 

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da. 
ima taze gıda 
verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 
unutturur,evinize 
11hhat ve r.eş'e 
verir. 

Kelvinator 
Buz dolaplara 

yiyecek ve içe
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has
talıklanna mani 
olur,ateşli hasta· 
bklarda en bü
yük yardımcısı· 
dır. 

7953 20 

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

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

22 

7966 

TürksözG 2 Ma~ 

Türkiye .. Irak 
1 - Birinci sahifeden artan -

e 

hiç bir netice vtrmemiştir • Nitekim 
bugün Türkiye ile Mısır arasındaki 
münasebetler her vakitkinden daha 
samimidir. Diğer taraftan işte Irak 
Hariciye Nazırının Ankaraya gel· 
mesi de gene Suriye Vatanilerinin 
fena propagandalarına kar~ı fili bir 
tekzib hşkil edecek mahiyettedir . 

Türkiye ile lngiltere arasında 
Musul meselesi halledildiği günden
beri 1 ürkiye ile Irak arasında bir· 
birlerini şüpheye düşürecek en kü
çük bir hadise olmadı . Memleketi· 
mizin Irak ile olnn hudutları üzerin
de şimdiye kadar tam bir emniyet 
devam etti • Dost lran devleti ile 
arasında zuhur eden bir hudud ihti· 
lafında Türkiyenin hakemliğine mü
racaat ettikleri de henüz unutulma· 
dı . Nihayet Türkiye il~ frak arasın· 
da mevcud iyi komşuluk münasebet· 
lerini kuvvetlendirmek için yeni ze
minler ve imaanlar hazırlamış bulu· 
nuyor. 

Türkiye ile lrakın çoğrafi vazi. 
yetleri o haldedir ki siyasi sahadaki 
dostluk münasebetlerinden tabii ola 
rak her iki memleket ahalisi fayda. 
lanacaktır. 

CLETRAC 
Ümid edilir ki Suriye vatanileri 

Türkiye ile Irak ara51ndaki bu sar
sılmaz dostluk ve iyi komşuluk mü. 
nasebetlerinden ibret alır. 

6 silindirli tam 
Sağlam, uzun 

Dizel mazotlu TRAKTÖRLER 
• • 
ışı ucuz temin eder çok .. .. 

omur ve 

Bu gün içinde bulunduklan yan-
lış yolu terkederler. Ira~ devletinin 
Türkiyeye karşı takibettiği dostluk 
siyasetini kendileri için örnek alırlar. 

O. T. T. A. S. 

Beyoğlu : istiklal caddesi İstanbul 
M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi ADANA 7949 

Bu snretle Suriyenin namuslu vatan· 
daşlarına da iki memleket arasında 
da teessüs edecek dostluk münase· 
betlerinden istifade etmek imkanını r 
temin etmiş olurlar. 

Suriye Vatanilerinin bügün takip 
ettikleri yola g~lince, bundan istifa. 
de edecek olanlar Suriyenin namus
lu vatandaşları değil, Suriyeye ya
bancı olanlar, bulanık suda balık 
avlıyanlar, kaçakçılar, suikasdcılar
dır. Buna karşı Suriye devletinin ve 
asıl Suriyelilerin doğrudan doğruya, 
yahut doloyısile göreceği zararlar 
ise sayılamayacak kadar geniş, şim· 

diden tahmin edilemiyecek kadar 

TÜRK SÖZÜ 
,1 

=-----------------

BELEDİYE İLANLARI 

çok olacaktır. 

Kadın ticareti 

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 
aat edilmelidir . 

idareye müra-

1 - Belediyeye ait hükumet civarında on dükkan , Karşıyakada 
dükkan, belediye altındaki berber dükkanı ile zabıta karakolunun 
duğu dükkan, Sofubahçe mahallesinde eski tanzifat ahın , belediye 
de, Y ağcamii civarında, hükumet avlusundaki satış barakalan, Eski 
yon mezarcı Süleymandan alınan iki mağaza ve üç arziye , hayvan 
nnda kahve yeri, sebze pazannda k:ıhve yeri, hayvan pazarında çift 
yeri, eski istasyonda 200 metre arsa ve Protestan mezarlığındaki a 
haziranından itibaren birer sene müddetle kiraya verilmek üzere a 
tırmaya çıkarılmıştır . 

2 - Şu emlakin muhammen bedelleri geçen seneki kira bedelle 
3- ihaleleri 13-Mayıs-937 perşembe günü saat on beşte be 

dairesinde daimi encümence yapılacaktır . 
4 - Muvakkat teminat muhammen kira bedelinin yüzde yedi 

- Üçüncü sahifeden artan -
__________ J ğudur. 

5- istekliler ihale gün ve saatında yatırmış oldukları teminat 
buzlarile birlikte daimi encümene ve şartnameleri görmek istiyenler leştirildiklerini görmektedirler. Ora

da, kendilerini beğf'nen erkeklere 
fahiş fiyatlarla şampanya içirtmek 
vazifesile mükellef bulunuyorlar. -

Eğer kızlar, dans arkadaşı ola-
rak takdim edildikleri bu erkeklerle 
alakalanmak istemezlerse, işten atıl· 
mak tehdit'eri karşısında kalmakta 
hatta Fransaya sahte vesikalarla 
geldiklerinin hükumet makamlarına 
ifşa edilecekleri siiylenmektedir. 

Vaziyet şöyle meydana çıkmış· 

tır: 

Paris barlarından birine polis 
bir baskın yapmıştır. Bir İngiliz kı· 
zmm gösterdiği vesikalardan şüphe 
edildi. Nihayet bütün mesele anla
şıldı . 

Birçok diğer lngiliz kızlarının 
daha bu minval üzere Parise getiril 
tliği öğrenilmiştir. 

Bu ticaretin Londrada bulunan 
uydurma bir iş bürosu tarafından 
hala devam atmekte olduğu kanaati 
kuvvetle mevcuttur.Paris emniyetin 
den bir polis müfettişi Londraya 
gönderilmiştir. Orada mahalli tet· 
kikat yapmakla beraber. lngiliz em· 
niyeti umumiyesinin de yardımı is· 
tenecektir. 

M'emur aranıyor 
Kabiliyl!t ve istidadına göre 40 -

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

Singer Kumpanyası 
8051 2-3 

Adana Ziraat mektebi 
müdürlüğünden : 

Mektebin damızlık hayvanatmdan 
muhtelif yaşt<' dört dişi ve dört r.r· 
kek dana satılmak üzere 26-4-
937 tarihinden itibaren ( 15)gün mütl 
detle açık arttırm aya konulmuştur . 

12 5 - 937 çarşamba günü saat 
(15) de Ziraat mektebinde miiteşek 
kil komisyon huıurile satılacaktır. Is 
tekliler bu müddet zarfında her gün 
ha:;vanları mektep ahırında görebi· 
lirler . 

ihale günü % 7 ,5 teminat para 
larmı beraber getirmeleri ilan olu-
nur. 27-2 - 6 - 11 8130 

Türkiye Ziraat Bankası Adana Mensucat fahri -
kasından : , 

muhasebeye müracaatlan ilan olunur .8027 25- 29-2- 6 

1- Belediye emlakinden siptillideki sebze hali ile zahire ' paz 
mağazalar 937 Haziranından itibaren birer sene müddetle şartna 
mucibince kiraya verilmek üzere açık artırmaya ~ıkanlmışhr • 

2- Bu rlükkanların muhammen bedeli geçen seneki kira bedeli 
3- Sebze halindeki dükkanların ihalesi 6-Mayıs-937 per,edl 

zahire pazarındaki mağazaların ihalesi 10-Mayıs-937 pazarteti 
saat on beşte belediye dairesinde daimi encümence yapılacaktır • 

4- Muvakkat teminat muhammen kira bedelinin yüzde yedi 
5- Talipler ihale gün ve saatmda yatırını; oldukları teminat 

larile birlikte daimi encümene ve şartnameleri görmek istiyenler bet 
pıuhasebeye müracaatları ilan olunur.8007 21- 25- 29 2 

Eczacı ve Tabip alınacaktır 

· A s k e r i Fabrikalar 
riıum Müdürlüğünde 
Ankara civarında Kayaş, Küçükyoıgat ve Erzurumda kullanılma.

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

!UZ 

Muhtelif inşaat işlerinden anlayan usta bir kalfa istiyoruz. Aradığımız 
evsafı haiz olanların 5- 5-937 çarşamba akşamına kadar Ziraat Ban· -

Umumi Neşriyat Müd 

M. Bakşı 
kası Mensucat fabrikasına müracaatları. 8048 1- 2- 5 


