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ltA.TA.y YASASI METNi BU 
ltA.fTA. TESBIT EDiLECEK 

C.ııevre . 3 (R·•dy·o) - Sancaifın 
'taı ·· ·· · ~ h UJunü ve teşkildtı esasiye kan1tnunu 
a•ırlarııaga memur komite bu hafta 

'Ç•rıdc Sancagırı müstakil sıaıiisürıü 
alakadar ederı esas meseleleri ıeık.ık 
•ımıştir. Önümüzdeki hafta statü ıle 
ltşkiliitı ewsi)·e kanunu metrılerinırı 
tam sureUe ıesbiti işine devam ade
ce•···· ..., IW.tr, 

ADANA: 

•• 

Telefon : 17 GÜNDELİK SİY ASI GAZE:TE 

görünü§ler 

-- Salı - --•• 
4 Mayıs 937 . 

Onüçüncü Yıl - Sayı : 3817 

5 Kuruş 
Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Dost ·Irak Hariciye Nazırı 

Naci Asil bugün 
şehrimizde olacak 

--· 

Kiymetli misafirimiz dün İstan
bulda büyük merasimle uğurlandı 

Şamda münevverlerin grevi 
Bir Arap gazetesi Vatanilere ateş püskürüyor 

SuriYelileri aldattılar ve hala aldatıyorlar 1 

lstanbul : 3 (Tilrk Sözü Muha. 
birindan) - hak Harici ye Nazırı 
Na:ı~ f:l Asil bugün Toros ekspresile 
şehrımızden hareket etmişlerdir. 

Dost devlet nazırı, Haydar pa. 
şada çok büyük merasimle uğurlandı, 
Naci Asil bugün (yarın) Adanada 
olacaktır. 

Dost nazır memleketine dönmek· 

tedir. Naci Asıl Şama uğrayup uğra
mıyacağı meçhul lıulunmaktadır. 

Misafirimiz, dün şehrin bir çok 

yerlerinde gezintiler yapmışlardır. 

Naci asilin, memleketimizdeki inti
baları çok samimi ve derindir. 

Türk Bayrağı Suriye Dahiliye Veziri bir nutuk vererek Suriyelilere sabır tavsiye etti 

Lazkiyeliler ateş Türk mevkufları dün 
püskürmektedirler Sancağa döndüler 

Nasıl, nerelere ve ne zaman çekilecek 

Demir gömlekliler mahkumiyen 
kararlarını temyiz ettiler 

= 

hk" 1 af mt"selesi Siyasi ma um arın 

5 

Şam : 3 [ Tüıksözü muhabirin· 
den ] - Askeri mahkeme tarafın
dan muhtelif hapis cezalarına. nıah· 
kum edilen demir gömleklıler bu 
kararları temyiz etmişlerdir · 
NlahkOmların affı m•••1••

1 

Ad. hkumlar hakında hazır-
ı ma r 

lanmış bulunan af kanunu mec ıste 
tasdik edilmiştir . Bugünlerde neş· 
redilecektir . 

8urlye dahlllYe veziri bir 
nutuk sUyledl 

· · d.. Halep· 
idı Suriye dahiliytı vezırı un .. . 
e~ deki büyük camide bir nutuk soyh

yerek Suriyelilere sabır tavsiye et· 
ıı< miştir . 

8urlyede taklld paralar 

ııı' Suriyede bugünlerde a~lından 
tefrik edilmesi güç olan takhd para 

1ıer 
lar işlemektedir . 

Vatanller halkı aldatıyor 
Vatanilere muhalif olan ve iki 

aydanberi kapatılmış bulunan Ela· 
rıdi hali gazetesi tekrar intişara başladı. 
1 lık makalesinde vatanilere ateş pÜS· 

kürmekte ve ezcümle " vataniler 

Suriyeyi aldatıyor ve aldattı " diye 
yazmaktadır . 

Ylldız gazetesi 

Bir müddettenberi kapalı bulu· 
nan yıldız gazetesi de intişara başlı· 
yacaktır . 

Llzkıyelllerln heyeti 

Lazkıyeliler k.ınt Dömartele 80 
kişilik bir heyet göndererek intihap 
işlerinin yoluna konulmasını istedi· 
ler . Ali komiser bunlara şu ceva hı 
vermiştir : 

- Bu benim vazifem değil millil 
hükumetin yapacağı bir iştir . 

Liızkıyeliler bu vaıite çok sinir-

lenmişlerdir . 
Affedllenlere harcırah 
Suriye hükumeti affettiği siyasi 

mahkumiara mebus Sabri ile 1500 
Filistin lirası göndermiştir . 

1 şamda grevler 

Şamda 400 talebe , tatil yapıl- ı 
amasından dolayı grev pptı:ve ken· 

m ı·. dilerini te•kine çalışan po ısı taşa 

tuttu . 

Adana belediyesinde 
Varidatta şayanı memnuniyet 

bir artış görülmekte 
Dünk:-daimi encümen içtimaında 

örüşülen ın seleler 
g ....... ----

. Bt!cdiyenint935 yılı 11 aylık tah-
aıı· d b atı ( 419,815 ) lira olduğu hal c 
u s h ·1•t enenin on bir aylık ta sı a 1 

llıecııı litı Uu 478,053 liraya çıkmıştır · 
, hesaba göre grçen sene ile bu 
'ne biıı k~rasındaki tahsilat fazlalığı 58 

9 
usur liradır . 

va .3d6 Yılı bütçesinde bir senelik 
rı at 00 ) lira 

1 
muhammenatı ( 461,2 

ay 0 duğu halde belediye on bir 
ı&rfın..ı tıııd •ıa bir yıllık muhammena 

llıış~~ l 7 bin lira fa.la tahsilat yap· 
bu ' Bu tahsilat nisbetine nazaran 

seııe b 1 ııu., 
52 

e. cdiye varidatı mecmuu-
llıakta~ bı? lirayı bulacağı anlaşıl

ır kı bu takdirde muhamme· 

nata nazaran varidat fazlası 59 bin 

lira olacak demektir · . 
Şurası aynca şayanı kayıttır kı be· 

d
. . . 932 ve 933 yılları tah· 

le ıyemızın .d. B 
ı • t 301 ve 299 biner lira ı ı. u 

s, a ı k . . 
t 

tan dolayı memle etin ıman 
ar ış "ftih duy· hesabına memnuniyet ve ı ar 
mamak kabil değildir . 

oUnkU oaıınt encumen 
toplantısında 

b ı d. e dai 
Dün öğleden sonra e e ıy . 

mi t'ncümeni mutad tcplantısını Y.ap 
mış ve aşağıdaki kararları vermış· 

tir : 
Son bir haftalık ekmek narhı 

-Gerisi ikinci sahifede-

Suriye bankasının Türklere 
gösterdiği garazkarhk! 

F ransanın Ankara Ateşesi Berutta 
Antakya : 3 [ Türksözü muha

birinden ] Suriye banka •ı dün bütün 

Türk tüccarlarına bir tamim yapa· 

rak borçlarını defaten ve tamamen 
ödemelerir i bildirmiştır . Türk tüc
carları bu vaziyet karşısında şaşkın 
bir hale gelmişlerdir . 

Bankanın bu iltizami kararı Türk
leri müşkül mevkie düşürmek içindir. 

Şark [orduları kumandanı 

Bir kaç gündenberi Antakyada 
bulunan şark orduları kumandanı 

Ceneral Hotzenjer Halebe döndü . 

• 
... 
1 

Fransanın Ankara ale,esl 

F ransanın Ankara sefareti ateşe 
militcri Moris Dokosuvar Beruta 
gJmiştir . I 

TUrk mevkuflar 

Tahliye edilen Türk mevkuflan 
bugün Antakyaya geleceklerdir . 

Arap ajansına göra 

Türk propagandası yapmak töh. 
metiyle tevkif edılenlerin elebaşısı 
Addile:hakkında tevkif müzekkeresi 
ke;ilen Münbeç belediye reisi gı1ya 
tevkif haberini alır almaz Tüı kiye 
hudutlarına kaçmış imiş . 

l•pa11yada harap olan şe lıırlerdm bırısı 

lspaııya Revoltu 
Bir Faşist kolu imha edildi ....... 

Asiler bir İngiliz torpidosunu bombaladılar 

Slllh fabrlkaları yıkıldı 
Madrıd : 3 ( Raılyo-Markoni )

Burgos cephesinde hükumet batar. 
yaları asilerin silah fabrikalarını 
berhava etmiştir . 

Madrlde hllva gUcumu 
Madrid: 3 ( Radyo-Markoni ) 

Dün gece şehre bir hava hücumu 
yapıldı. Ve 200 kadar lıomba atıldı. 
20 kişi öldü 30 kişi kadar yaralı var. 

ltalyan kolları imha edlldl 
Madrid : 3 ( Radyo-Markoni -) 

Milisler dün bir ltalyan müfrezesini 
imha ettiler ve bir çok esir aldılar. 

HUkOmet kuvvetlerl llerllyor 
Bilbao : 3 ( Radyo- Markoni )

Bask müdafaa komitesinin neşret. 
tiği bir tebliğe göre; hükumet kıta
ları çok il~rilemiştir. Bir çok Faşist 
kuvvetler ımha edilmiştir. 

Asiler pUskUrtUIUyor 

Madrid : 3 ( Radyo ) - Bask 
- Gerisi üçüncü Sahifede -

MiLLi VARLIÖIMIZIN SEMBOLÜ OLAN ŞEREFLi BAYRAÖIMIZA 
OÖSTERILECEK SAYOI VE SEVDi ŞEKiLLERi TESBIT EDiLDi 

Ankara: 3 (Türk sözü muhabirin· 
den) - Milli müdafaa vekaletinde 
teşkil olunan komisyon, bayrak ka· 
nunun tatbik şeklini gösterir nizam· 
name projesini hazırlamıştır. 

Milli varlığımızın sembolü olan 
şeı efli bayrağımıza gösterılecek saygı 
ve sevgi şekillerini tesbit eden proje 
şu esasları ihtiva etmektedir. 

Türk bayral ı, Türkiye cünıhu. 
riyeti devletini temsil edecektir. 

Türk bayrağı hususi şekilde 
ağaç veya madenden yapılmış gön· 
derlere asılacaktır. 

Milli bayramlarda, umumi tatil 
günlerinde resmi daire ve müessese. 
lere çekilecek temsil bayrağı büyük 
yağmurlu zamanlarda ve sert hava· 
!arda çekilecek temsil ba)rağı kü· 
çük olacaktır. 

Türk bayrağı resmi daireler n 
' 

müesseselerin şerefli ve gösterişli 
bir yerine, polis, jandarma, ı.udu • I 

karakolları, mustakil ve daha yukarı 
askeri karargahlarda amuda yakın 
bir şekilde bulunacak olan gönder 
lere asılacaktır. 

Temsil b·ıyrağı harb, muavin ve 
ticaret gemileriyle, resmi, hususi 
gemilerin, motör ve istim e müte
harrik. deniz vasıtalarının kıç gön· 
derlerınr, yelkenlilerin randa yelke· 
nin çördek yakasına, kara vasıtaları 
nın baş tsraflarına, meydanlarda hu · 
susi yapılmış yerlere asılacaktır. 

Hava kuvvetleri bayrak kullaıı . 

mıyacaklar ve temsil keyfiyetini ay 
yıldız nisbetleri göz önüne alınmak 
suretiyle boya ile yapılacaktır. 

Harb muavin, ticaret gemileriyle 
resmi ve hususi gemiler seyir halin· 
de iken temsil bayrağını giz denilen 
yere takacaklardır. Şerefi ihlal ede 
cek yerlere bayrak çekilmiyecektir. 

Temsil bayraijının çeklll• ve 
lndlrılı, ,akll 

Ordu kuvvetlerindeki törende 
bir zabit kumandasında silah\ b" 
d
. . ı ır 
ızı veya bir manga bulu k 

B 
naca tır. 

oraıan varsa çalacak .k . • , muzı a var· 
sa mıllı marşı çalacaktı B d r. u esna a 
askı .er resmi selam alacak, zabit elle 
se am duracaktır. 

. Küçük harb g{ milerinıle, mua
vın gemilerde muzika ve borazan 
yoksa silisre denilen düdük çalınmak 
suretiyle bayrak çekilecek veya in· 
dirilecek, ayrıca silahlı asker bulun
muyacaktır. 

Polis, jandarma gibi kuvvet bu 

lunan resmi dairelerde tören tüfekli 
olanlar varsa ordudaki usule göre, 
tüfeksiz olanlar aynı merasimi ya· 
parak elle selamlamak suretiyle ya
pacaklardır. 

Mekteplerdeki töre~de mümkün 
olduğu kadar çok talebe lulunma· 
sına çalışılacak ve istiklal marşı söy. 
lenmek sureriyle yapılacaktır. Deniz 
kuvvetleri dışında kalan resmi husu
si ve ticaret gemilerinde tören mü
rettebat çıkarılarak elle selamlamak 
suretiyle yapılac1ktır. Resmi daire
lerle, köy ihtiyar heyetlerinde, ya. 
hancı memleketlerdeki resmi ve mil
li binalarda ve sair yeı !erdeki tören 
de bu suretle yapılacaktır. 

Bayrak sabahları saat sekizde 
çekilecek, grub anında indirilecek
tır. Temsil bayrağı tatil ve bayram . 
!arda, tatil ve bayramın başladığı sa. 
atte çekilecek tatil ve bayramın de· 
vamı müddetince geceli gündüzlü 
çokiii kalacaktır. 

Her gün barak çekilmesi, en lıü· 
yük mülkiye memurunun müsaade· 
siyle olabilecektir. 

Vapurlar seyirleri müddetince 
bayraklarını indirmiyeceklerdir. Bay. 
rak hızla çekilecek ağır ağır indiri
lecektir. Temsil bayrağının indirme 
v; çekmek berabeı liği için muhitin 
kolaylıkla duyabileceği, görebileceği 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Kömür sergimiz 
Avrupada büyük alaka 

uyandırdı 

d Ankara : 3 (Radyo) - Anka
r~ .a açılan enternasyonal kömür s~r
gısı Avrupada büyük alaka uyandır
dı. Alman gazeteleri bu serginin 
Balkanlar için bir örnek olduğundan 
bahsetmekte ve samimi temennilerde 
bulunmaktadır. 

Eti Bank 
Maden ocaklarını 

devraldı 
Ankara : 3 (Radyo) - lktisad 

vekaletince satın alınan Ereğli kö· 
miir şirketine ait ocaklarla Zongul
dak liman tesisatı dün Eti Bank ta
rafından devralınmış ve Eti Bank 
kömürleri işletmesi nanıı alında ça· 
lışmya abaşlamıştır. 



mrc -r. 

Endüstri damarlarının kanı ..................................... ~~~-~~~~!!!91----,'~~----__.;~"'"1) 
• P-TROL Şehir haber 1 eri 

''--------------·--~--------------·----_; Ten bellik yurdu 
Sovyetler birliği bütün . dünya petrol umumi 

ihtiyatının yüzde kırkaltısına maliktir 

936 milyar metre mik'abı tah· 
min edilen tabii gazlar lhtıyatı hariç 
olmak üzere, Sovyetler birliği, bü 
tün dünya petrol umumi ilıtivatının 

)Üzde 44 ila yüzde 46 sma malik 
bulunmaktadır. 

Son seneler zarfında, Sovyet 
petrol endüstrisi, yeni yeni petrol 
havzalarında muvaffakiyetli istikşaf. 
!arda bulunmuştur. 

Yalnız Azerbaycanda, sons sene 
içinde, Pirsagat, Çonkar. Kızıltepe 
ile Artemadası yanındaki denizaltı 

petrol mıntakası gibi petrolra çok 
zengin birçok yeni mıntakalar iş)e. 
meğe başlıyacak bir hale sokulmuş
tur. 

Bu yeni mıntakcılar, daha bu se. 
neden itibaren, binlerce ton petrol 
vermeğe iptidar edecektir. 

Ural, Volgo ve Orta Asyadaki. 
ler de dahil olmak üzere, geçen se· 
ne zrfında. Sovyetler birliğinde ye
niden 14 petrol madeni bulunmuş
tur. 

Pu yeni madenler, 1937 sensin 
de, 4 milyon tonan fazla neft vere 
cektir. 

1935 - 35 senelerinde, Grozni 
mıntakasında, muhtelif yeni petrol 
sahalarında, muhtelif yeni petrol sa
halarında muvaffakiy~Hli istikşaflar 
vapılmış ve halen Grozni petrol trös
tü, istihsalinin yüzde 40 mı, bu yeni 
sahalardan biı i olan Malgobek'ten 
çekmekte bulunmuştur. 

Suriye -

lzbernaş petrol sebası ise, daha 
bu şene İçinde, bir milyondan fazla 
neft verecektir. 

Diğer tnraftan petrol tasfiyesin· 
de, Sovyetler Birliği, Amerika Birle. 
şik hükiimetlerindan sonra, dünyada 
ikinci mevkide gelmektedir. Son se 
neler zarfındaki Jünya petrol istih· 
sali umumi <linaıniki ise, Sovyet pet· 
rolu istihsalatının bu tezayüdü neti
cesinde Sov>'etler birliğinin bu va
ziyetini gittikçe daha ziyade takviye 
edeceğini göstermektedir. 

Son seneler zarfında ve bilhassa 
1946 sensinde, Sovyetler birliği, bir 
çok yeni tasfiyehanelerle zenginle5 
miştir. 

Şvrasını dn hassatan kaydetmek 
lazımdır ki, gene bu sene içinde 
Sovyet "pipeline,, !eri yapılmış ve 
Baku, Batum, Orsk, Saratov, Ufa 
ve saire gibi birçok şehirler, hakiki 
petrol tasfiye merkezleri halini al
mıştır. 

Son oniki sene içinde Sovyetler 
birliğinde aşağıdaki büyük "pipeli· 
ne,, ler vücuda getirmiştir: 

618 kilometreliıc Baku · Batum 
pideline'i, 720 kilomdtrelik Guri 
yevsk • Orsk pipeline 'i 488 kilomet. 
rel,i.k Armavir · Troudovaya pikeli
ne ı. 

Bunlaı dan başka ayrıca miite
addit ehemmiyette pipelinr.'i de 
Sovyet lcr birliğiııde petrolü maden'. 
!erden tasfiye şehirlerine veyahut 
ihraç mahallerine ilan eylemektedir. 

Cenevre 
Suriye heyeti Pariste Cenevre anlaş· 

masını kabul ederek dönmüş 
---····----

Şam : 3 [ Türksözü muhabirin
den ] - Neşriyat miiclürünün hapis 
edilmesi yüzı..nden iki aylık bir tatil 
devresi geçiren Halepte münteşir 

( Elahali ) gazetesi 29 nisandan iti · 
baren tekrar intişara başlamıştır . 
Şimdiki hükumete muhalif olan ga · 
zete , ilk sayısında ve "heyetin Paris 
seyahati hakkında mühim malumat" 
başlığı altında bir yazı neşretmiştir. 
Bu yazı da hulasa ohrak deniliyor 
ki : 

" Heyetin Paristen döndükten 
sonra Halepte verdiği beyanattan 
ve baş vezirin meclisin açılış günü 
olan 17 nisandaki nutkundan çıkar· 
dığımız bütün mana 1 lsk<'r.derun 
Sancağının Suriyenin bir cüzi ve 
arap olarak kalacağıdır . 

Fakat anlamıyoruz bu Sancak 
nasıl Suriye ve arap kalacaktır ? 
Cenevre anlaşması Sancağa tam 
bir dahili istikl~l vermekte ve bu 
ülkeyi Milletler Cemiyetinin kontra· 
)una bırakarak yine Milletler Cemi · 
yeti tarafından tayin olunan bir ko· 
miserJe idaresini k.ıbul etmektedir . 

Bundan başka Türkiye ve F ran 
sa Sancağının hududlarını müştere
ken muhafaza edecek ve bu ülkeyi 
dahili idaresinde Suriyeden tama
men ayrı bir varlık halinde ve her 
türlü siyasi tesirlerden mücerred bir 
vaziyette muhafazayı ve tamamfn 
Sancak tarafından yapılacak kanun· 
larla idaresini Suriye - Fransa ara· 
sında akdolunan muahedeye ı ağmen 
tekeffül eylemektedirlcr . 

" Fakat acı hakikat yapılan id
dialann tamamc;n hilafınadır . İddia 
edildiğine göre Sancak meselesin · . ' 
hali Cenevre anlaşmalarının tesiri 
albndadır . 

Halbuki halihazırda Cenevre-

deki komitede cereyan eden ko· 
nu~malar; iddia edildiği gibi , esas 
anlaşmayı tt>krar gözden geçirmek 
için değil, Sancağın anayasasını tan
zim etmek içindir . 

Fazla olarak anayasanın mev
zuu da Türkiye tarafından hazırla· 
nan projedir . 

Fransa ile Türkiye arasında Ce
nevre anlaşmasının ruhuna uygLn 
bir anayasa yapmak için ayrıca si
yasi müzakereler de olmaktadır . 
F ransanın bu mesele üzerindeki 
projenin bazı noktalarının tadilini 
nıutazammındır ki bu noktalar da 
Cenevre anlaşmasına m•Jğdyİr olan· 
!ardır. 

F ransanın Sancak meselesinde 
Türkiyeye karşı olan vaziyetini da 
ğiştirdiği iddiası da yanliştır. 

Çünkü Fransa 26 kanunusanide 
Milletler Cemiyeti tarafından tasdik 
edilen esas projeyi, Suriye namına 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Suriye heyetinin Paris seyyabatı 
bu emrivakii kabul ve tasdik etmek
ten ibaret kalmıştır. 

En doğru kaynaklardan bu hu. 
susta idindiğimiz malümata göre, 
Pariste Suriye heyetiyle Fransa hü
kümetl arasında Suriye - F rnnsa mu
ahedesine zeyl olarak İskenderun 
sancağı hakkında yeni bir anlaşma 
yap1l mışrı. 

Bu anlaşmaya göre, Suriye hü. 
kiimeti; Fransa ile Türkiye arasında 
Sancak hakkında yapılan anlaşmayı 
tamamen kabul etmektedir. 

Suriye . Fransa muahedesi de; 
Milletler Cemiyeti tarafından San· 
cağın ana yasası tasdik edilmedikçe, 
Frc.nsız parlamentosunca tasdik olun· 
mıyacaktır. ,, 

Kaçak 
katiller 

Abdullah ve Tevfik 
Henüz şehrimizde 

fstanbul hapishlinesi demir par 
maklıklarıııı kesip esrarengiz bir su 
rette firar ederek şehrimize gelen 
ve burada yakayı ele veren amca 
katili Tevfikle bir veznedarın katili 
Abdullah hakkındaki tahkikatın bu· 
raca ikmal edildiğini yazmıştık. 

Suçlular aidiyeti itibarile lstan
bula sevkedileceklerse de yol para· 
ları bulunmadığından hala sevkedi
lememişlerdir. 

Şehrimiz Cümhuriyet Müddeiu
mimiliği, suçluların sevkleı i için ls
tanbul Cümhuriyet Müddeiumumiliğin 
de tahsisat istemişti. Talep edilen tah 
sisat geldiğinde derhal sevkedilecek. 
lerdir. 

Tahsisatın bu gün yarın vürudu 
gözlenmektedir, 

Yağmur ihtimali var 

Dün hararet derecesi san 
tigrad 27 idi 

Dün, şehı imizde hava bulutlu ve 
rüzgarlı geçmiştir. Buna rağmen ha 
vacla bir ağırlık vardı . . Hararet de
recesi santigrad 27 icii . 

Barometreye göre; bugün hava 
da yağmur yağma ihtimali mevcut
tur . 

Halk işleri 
Büronun çalışması ne 

merkezde? 
Vilayet Halk işleri bürosu Ni

san ibtidasın<lan sonuna kadar yurt
daşlarımızın 269 istidasını yazmış 

ve 37 muhtelif muameleye , bakmış 
takip etmiştir. 

Doğumlar 
Vaktında haber veril· 

mezse ceza var 
Doğum vakasının vaktında bildi· 

rilmesi gerektir. Doğum vakaları 
doktor veya ebe müdahalesine vakıt 
kalmadan vaki olsa dahi en yakın 
belediye hekim ve ebesine haber 
verilecek ve bunlar tarafından do· 
ğan çocuk için lazım gelen tedbirler 
alınacaktır. Bu gibi doğumları haber 
vermeyenler haklarında kanuni ta · 
ki bat yapılması alakadar makam ltça 
kararlaştırılmıştır. 

Buğday Koruma 
Vergisi 

Bir makbuz ilmühaberile fabri 
kalardan çıkarılan unlardan müte· 
ferrik surette satılHcaklar i~in Ha· 
zine hakkının ziyaına meydan veril 
memesi İçin ayı ı ayrı ifraz tezke· 
releri alınması lazım geldiği Maliye 
Vekaletinden taminwn Vilayete bil · 
dirilmiştir. 

Kültürde: 
Talebeler mektep 

değiştiremiyecekler 
Maarjf vekal('ti, talebenin, her 

ne şekil ve sebeble olur.sa olsun sc· 
bebsiz mekteb değiştirmelerini men· 
etmiştir. 

Askeri kamplar 
Maarif vekaleti her yıl askeri 

kampa çıkacak Üniver~ite ve yük
s ~k mektepler talebesinin iaş~şini 

üstüne slauştır. 

vak' asının Yirmi beş hırsızhk 
sekiz · azıh faili 

Yirmi sekizer sene 
dokuzar aya mah

kUm oldular 
Karar suçlulara 

Adana, Ceyhan, Tarsus ve muh
telif köylerde kapı, pencere kilit, 
kırmak ve duvar delmek suretiyle 
hayvan ve eşya, para, muhtelif eşya 
çalrJak suretile 25 hırsızlık suçu iş· 
liyen mevkufların muhakemesi şeh
rimiz birinci Asliye cezada yapıl
mıştır. 

Şahitlerin ve davacıların ifadele
ri dinlendi . Netice suçluların suçu 
tesbit edilmiş ve mahkeme kar3rile 
Bekir oğlu Cabbar, Mehmed oğlu 
Durmuş, lsmail ~oğlu Keltay, Said 
oğlu Tahir Türk ceza kanucunun 

• 
Koşu yerı 

Saha düzeltildi 

Şehrimiz Koşu sahası düzeltil
miştir. Ağaç. tribünlerin i~şası işi 
de bu haftalar içinde ikmal edilmiş 
olacaktır. 

Gelen, giden 
ameleler 

Malatya, Elaziz, Kayseri, Sarı 
kışladan şehrimize 77 amele gelmiş
tir . 

Diyarbekir, Niğde, Kayseriye 59 
amcıle gitmiştir. 

Dün gece karşıyakadaki amele 
çadırlarında 187 amelenin ikameti 
tesbit edilmiştir. 

Bazı tayinler 

Dörtyol metereoloji memurluğu · 
na Ahmed Muhtar Dolay Vekil ola · 
rak tayin edilmiştir. 

* 
Saimbeyli Müftülüğüne Develi. 

den Mustafa oğlu Mehmed Yavuz ta· 

yin edilmiştir. 

Kolunu kırdı 

Kadirli köyünden Hasan oğlu 
Süleyman adında birisine ayni köy
den Kara Ahmet isminde bir adam 
tarafından vurulan bir tekme neti· 
cesi Süleymanm kolu kırılmıştır. 

Süleyman Memleket Hastanesine 
yatınlarak tedavi altına alınmış ve 
suçlu yakalanmıştır: 

Zabıtada: 
Esrarla yakalandı 

Kadirlili Abdullah oğlu Mustafa 
isminde birisinde bir kilo 700 gram 
esrar yakalanmıştır. Mustafa hakkın 
da kanuni muamele yapılmıştır. 

Bir kadın bekçiye 
hakaret etmiş 

Hacısofu mahallesinde oturan 
Ali kızı Sultan bir meseleden dolayı 
kendini karakola davet eden bek 
çiye hakaret ettiğinden h .. kkında 
kanuni muamele yapılmıştır. 

Bisikletini çalınışlar 
Haşim oğlu Cemil isminde birisi 

evi önünde bıraktığı bisikletini meç· 
hul bir kimse tarafından aşırıldığını 
polise iddia ye şikayet ettiğinden 
t~hkıkata b&ş lanmıştır. 

tebliğ edildi 

491 -492-493 üncü maddeleri 
ne istinaden yirmi şekizer .. sene do
kuzar ay müddetle hapislerine karar 
verilmiştir. 

Murad oğlu Reşit ve Hüseyin 
oğlu Süleyman da Türk ceza kanu· 
nunun aynı maddelerine istinaden 
yirmi dokuzar seneye mahkum ol· 
muşlardır. 

Reşit oğlu Bekir, Mustafa oğlu 
Kazım da tenzilen on dörder sene, 
dörder ay on beşer güne mahkum 
olmuşlardır. 

Süneler 
2000 kilo haşere 
toplattırılmış 

Ziraat teşkilatının sünelerle mü • 
cadeleye geçtiğini yazmıştık. 

Dün aldığımız malumata göre, 
köylülerimizin yardımiyle 2000 kilo 
süne haşeresi toplanmış ve iQlha 
edilmiştir. Mücadele durmamıştır. 

Adana Belediyesi 

Birinci sahifeden artan -

tetkik edilmiş ve her 
0

ÜÇ fabrikadan 
alınan un fiatları vasatisine göre bi
rinci nevi ekmeğin kilosuna on para 
zam ile on kuruşa ve ikinci nevi ek· 
mek fiatında bir değişiklik olmadı 
ğına ve eskisi gibi 9 kuruş 10 para· 
dan satılmasına, şehir kanarasında 
kesilen hayvanlar saktatının beher 
takımı 34 kuruşa ihale edilmiş, 2000 
mdre tul yaya kaldırım burdur ta· 
şının ihalesi, kasapların koyun etini 
40 kuruş üzerinden satmaları nor 
mal görülmüştür. Kendilerine bu su· 
retle tebliğat yapılması kararlaştı · 
rılmıştır. 

Haldeki kasap dükkanlarının ih?· 
lesi 15 gün so:ıraya talik edilmiş 
tir. 

Şehirden lstatlstlkler 

Geçen Nisan ayı içinde 50 kişi 
ölmüş, 37 kişi memleketlerine sev· 
kedilmiş ve 666 zabıtvarakası tu· 
tulmuştur. Şehrimiz Belediyesine yine 
geçen ay içinde 2070 evrak gelmiş 
ve 2009 evrak yazılmıştır. 

------. ------
1500 kişinin otura 
bileceği kütüphate 

Moskova : 3 ( Tas ajansı ) -
Sovyetler Birliği ilim akademisinin 
Leningraddan Moskovaya nakli do· 
layısiyle bu müessesenin kütüpha· 
ne-si de yakında Birlik merkezine ge 
tirilecektir. iki yüz senedenberi mev· 
cut bulunan bu akademinin kütüp· 
hanesinde halen 9 milyon cilt kitap 
vardır • Yosk v ya naklinde sosyal 
ilimler şubesinin kütüphanesi ile de 
birleştirilerek ciltlerin mecmuu 10 
milyona çıkarılacaktır . Bu suretle 
bu kütüphan'e , Sovvetler Birliğinde 

-·-
B ostanda yeni bir Sanato 

açılmıştır. Bu Sanatory 
adı " TenbeUik yurdu " . 

Hayatta fazla yorulmuş, iş İ 
de bunalmış kimseler,beş, on 
mutlak bir istirahat istedikl P.rİ 
bu müesseseye başvurmaktad 

Bu müessesede : 
1 Hiç bir kimsenin ha 

ziyareti kabul edilmez. 
2 - Hatta hiç bir iş yap~ 
3- El ve yüz yıkamak için 

ayağına gelir. 
4 - Yazı yazmaz, hatta ki 

bile okumaz. 

Kadın ticareti merkezi 

Singapur liman ve şehri, b" 
u;:ak şarkın ticaret merkezi ol 
tur . , 

Bu pazarda en ziyad~ alın~ 
blanlar Çinli kadın ve kızl~mdır 

Kadın ticareti yapanlar, f 
aile çocuklannı 100 - 300 f 
mukabilinde satın almakta, me 
göndermekte, İngilizce öğretın 

D 

liniz 

piliç besler gibi besleyip büyüt dıın 
te, cazip şekillere sokmaktadırlat- seni 
sonra ... ·Vaktile 100 ile 300 ar ols 
da aldıkları çıplak ve cılız çocu dık 
n bu hamulelerle zengin Çinlil ilet 
50 - 100 bin franğa satmakt bir 
lar. 

Aym adamlar meyhane, ba 
lokantalara da kadın yetiştirmek 
dirler . 

Bunlar, bekar veya evli kadı 
rı da fuhu~a tahrik ederek talipl 
s"atmaktad·rlar. 

işin en şayanı dikkat 
İş üzerine talebin arzdan 
olmasıdır. 

Cebinizde ne var 
Hepimizin cebinde bir çok 

vardır . Bunlar herkeste muhter 
Fakat, ayni yaşta olanların cebi 
az çok ayni şeyler vardır . 
için, ceblerimizdeki ,eyleri fô. 
tesbit edebiliriz : 

9 Ya .. nda : 
1 Çakı, 5 bilya , 6 kaysı çe 

deği, 1 kirli mendil , 1 patlak t 

1 çikolata parçası . 

19 va,mda : 
1 Tarak, içinde en fdzla beŞ 

bulunan 1 para çantası, 1 pipo, 
hut ağızlık, 1 tütün tabakası, y 
sigara kutusu, 1 artist resmi, 1 5 

gili mektubu, 1 mektep karne.Sİ• 
pas•>, 1 Tayyare piyanko bileti· 

29 Yafında : 
içinde on lira kadar para 

lunan 1 para cüzdanı, kansının 
nişanlısının resmi , 1 ev konturab• 
vergi makbuzu, 1 iş mektubu . 

39 va,ınd• : 
1 Kangal anahtar, 40 - ~(} 

kadar para , çocuğunun mekt 
vaziyetine dair mektebin gönder 
bir mektup, çarşıdan pazardJn; 
caklarını unutmamak için y-aı 
pusula, hesap defteri. 

49 va,mda: 
1 Altın kaplama sigara t• 

kası, 20-30 lira kadar para • 
nebi bir memlekette tahsilde b 
nan oğlunun resmi.evlenme ça 
olan kızının resmi , 1 gözlük , 
anahtarı, yazıhanesinin anahtarl• 

59 Ya,ıntla : 
1 Mendil, ( biri u:ıak, biri 

için iki gözlük, to· unlannın r 
leri, 1 bab kutusu , teb<llh• 
olan karısının mektubu ... 

mevcut kütüphanelerin en bü .. 
rinden biri olacaktır . 

Bu kütüphane , Moskovad• 
milyon c it alabilecek hususi bir 
ya yerleştirilektir . Binadaki rafl 
uzunluğu 17 5 kilometreyi bul 
mutalaa salonunda da 1,500 

otura bilecektir. 



TürbözG Sahife : ~ 
1937 

1 Asri sinem adı 
Paşa karısının 

halazadesi 

Yunanistanda 
Af ilan ediliyor 

Nahas Paşa 
Yakında Ankarayı 

ziyaret edecek 
Yazan : Tarık Ömer -

~raklı geg,ç adam ; . zarif d_a: •

1 

yprsun galiba?t. Şimdi Paşa Kırklareli-r mının, hafif bir eğilışle ehnı ne tayin oldu. Geçiyorduk. Bugece 
~i . öpe rck masasıDa bırakıp çe· balo olduğunu d.uyunca, gelme~ .için 

Atina : 3 (Radyo Markonu) -
Oortodoks paskalyası münasebetile 
altı aydan aşağı' mahkumiyetler mu 
vakkaten af edilecektir. Şayet, bu 
aftan istifade edip çıkanlardaıı yeni 
bir cürüm işleyecek olanların yeni 
cezalariyle eski cezalarıda zam edi· 
lecektir. 

Kahire : 3 (Hususi) - Mısır Baş 
vekili Nahas Paşa eylula doğru An 
karayı ziyaret edecek ve büyük şef 
Atatürk tarafından kabul oluna· 
caktır. 

ldığj zaman , paşa söiü yarıda kal· Paşaya ısrar ettım. Ne kadar ıyı et-

ltıış gibi tekrarladı • mişim · 
Fon Noyrat Romada 

h - Nedir bu canım 1 akrabanla Ve gözlerini indirerek se$ini ya 

u kaçıncı dansındır böyle .. Rica vaşlatb: 
cdcrirn Narin mümkünse daha sey· - insan birbirinden uzak kalın· 
ttJc halk 1 ca ıztırabı okadar korkunç oluyor 

Bu af münasebetile bugün bü· 
yük tezahürler yapılmıştır. Roma : 3 (Radyo Markoni ) -

Fon Noyıat Bay Musolini ile dün 
uzun bir mülakat yapmıştır. 

Genç güzel kadın , işlenmiş ki Süreyya! Genç adamda hala ona 
" larne ,, çantasından çıkardığı el karşı eskisi gibi gizli bir iğbirar ve 
a_~sında yüzünün pudrasını taze· mütehakkim, ma~rur bir hal vardı. 
Jiyordu . Çok n(şeliydi . Sevgisinde vefa göstermiyen genç 

- Paşa , dt di . Bu akşam ha- kadını hafifçe daha gö~süne ~ekti: 
liniz biraz tu~ j Diğer balolarda _ Beni unufamadın, öyle mi, 
uzak tanıdıldarınızla dans etmiyor dedi. Halbuki ben ihtiyar paşanla 
mumyu sanki sanki .. mesud olduğunu ve herşeyi unuttuğu. 

Paşa kansının " rimelle ,, daha na hükmediyordum , · 
İrileşen gözlerine dikkatle ~ktı : Genç kadın; dQ'in bir hazla iri 

- Yorulmanızı istemiyotdum da.. menekşe gözlerini kırpıştırıyor, gü 
- Teşekkür ederim yorulma· )erken L>ir nar içini andıran dudakları 

Beynelmilel Matame 
tik gazetesi 

Moskova : 3 (Tass) - " Acta 
arithmetica ismindeki mevkut bey-

nelmilel matematik mecmuası bun. 
dan böyle artık , Sovyet Giircista 
nının merkezi Tifliste çıkacaktır. 

Japon yada 
Hükumet seçiminde 

kazanamadı 

Tokyo: 3 (Radyo·Markoni) -
Seçiıniıı son neticesihükumetin aley
hine tebaıüz etmiştir. Seçimi muha. 
lif paritler ekseriyetle kazanmışlar-

dır . 

dım · Dans etmeme müsaade eder- arasında bembeyaz muntazam dişleri 
Adetler nazariyesine ait mesele

lerle uğraşsn bu mecmua, şimdiye 
kadar. tanınmı~ matematisiyen Pro· 

------. ------
s . d enız memnun olurum . Hem nasıl görünüyor u · 
olsa onunla kalkmasam diğer tanı. - Ah .. Sürey~al Seni unutmak 
~ıklar kaldıracak değil mi ? Paşa ; mı, diyordu. Hayatımda yapamıya 
ıbl~rlemiş yaşına . mevkiine yaraşır • cağım ve düşünemiyeceğim bir şey .. 
ır vekarla sustu . Her zaman güzel aşkımızı • hatıralı 

Fakat ıztırabı i,;ini kemiriyordu. bir yaz baharı gibi · anıyor ve ağ. 
Boş gözlerle Tokatlıyanın açılmış iki lıyorum. 

fesör Volfsch, Sovyetler Birliği ilim 
Akademi Gürcistan şubesine merbut 
matematik enstitüsünde çalışmak 
üzere Tiflise geldiğinden, bu mec. 
mua da artık bundan böyle Tifliste 
intişar edecektir. 

a 1 - Demek ömrünü ihtiyar bir 
a onundaki dans eden kalabalığı ı a 

0
-miire ba""ladı""ına yanıyorsun şimdi. ~ ........ ..-----~-------....... ~~:oı:--

~yrederken ; muhayyelesi garip dü· l§ l§ 

tuncelerle burguluyordu . Bu uzun - Çok .. Hem p~k çok Sürey. 

oylu genç erkeğin üç sene evvel de ya 
1 

ark otelinde düi'-ün gece.sinde.ki 
Fakat ş-eç değil mi?. 

k ' ,. ısa ziyaretini , ~iniı onunla fey 
·alarle dans ederek dikkati celp 

İşini ve sonnııki halini hamladı · 
arin , halazadesi gittik~ sonra 
avetlileri arasında pek az görün
üş ve hem hiç bir dans etmemişti. 
nraları da bu iki genç kalbin -
uzun bir aşklarına rağm~n -

azı anlaşamamazlıkların doğuşiyle 
İrleşemediklerini öğrenmişti , Fark 
trnişti ; genç karısı daima ~ah· 
Undu ve evfiıik hayatında sankı o , 
~adığını bulmamış , saadeti noksan 
t insan hissini veriyordu · Genç 
tısına baktı . 

.. Frapan Lame tuva1eti içinde çok 
~eldi . Ve çok şahane bir du· 
şu vardı . iyice yana ayrılmış sarı 

. lan - altın tozu serpiştirilmiş 
.. b~. - &öz alıcıydı. Ve bir mi:ıya· 
Oru andıran ince yüzüyle ' iri me· 
~k!e ?öıleriyle genç kadın bütün 
ır ıbtışamdı 

- Müsaa
0

denizle paşa !. 
I Her defasında bunu tekrarlayan 

a azade , tekrar genç kadını kolu 
a alınış dans eden kalabalığa karış · 
ıştı · Paşa bazao onlan dans edS!r· 
en rnasasına yaklaştıkça görebili· 
~rdu · Karısı onunla ne kadar se 
nçli ve l'\e kadar içten geleo bir 
eşeyle konuşuyordu . Hakikaten 
tnç kadın belki ilk defa bu akşam 

kadar mesuddu . Mütemadiyen 
•~aliv · I "esıy e konuşuyordu : 
anı 5üreyya 1. Daesmı hiç bat· 

arı_ ışsın .. Ne güzel dönüyor. Genç 
~ın .. 
ttı'I ' ~nce uzun vücuJiyle onu kap· 

t'ıbiydi : 
a>',~ Bunu çocukluğuınuzdan beri 
L~ arıınızın birbirine olan alışkan· 

\rer d" rd ~ ' ıyo u. 
u~k ~- ç kadın hazla ona oakarllen, 

_ ıt hatırayı anyordu: 
ılİltldiSahi, dedi, çocuklutumuz n! 

Ve •.1• ı avc etti. ....... B . 
akadar bUgece sana tesaJüfümden 
2iin, hat· ahtiyarım ki Süreyya 1. yü. 

İnacJ ıra her şeyin eskisi gibi .. Hat 
)(. ın bale. 

la~b:ı~cf~ Ankaradan, Konyada~ 

1 
'>r~nı 8i n akrabalara, aileme senı 
an 'tll. 'ley yazmadalar. Anlaşı-

Genç kadm; nıııziğin ve bu an 
ışıkları hafiflemiş loş salon havasının 
sihriyle, sevdiği erkekle olmanın sa. 
adetinden yorgun ve "S~ntimantal
dı" . ilci damla göz yaşı dudak ucla· 
rında toplanmıştı . 

- Öyle, .Oiye fısıldadı. Fakat 
kalbim her şeyin bitmiş olmasına 
rağmen hala dün gibi senin. 

Gene adam, onu hafıf döndürür
ken o da bir an içn çok hisli olmuş. 
tu. Genç kadının yanlış düşünüşler. 
le aşkına ettiği nank6rlüğü ve haya. 
tındaki oynadığı rolü unutmuş gibi: 

- Ben de, dedi. Seni bütün 
vefasızlığına karşı unutmadım. Böyle 
olm;tkla beraber çok mes'udum da .. 
Çünkü insan uzak ka&an sevgilinin ta· 
hayyülüyle yeni bir aşlc aramadan 
çok daha rahat yaşıyor Narint 1-tele 
yıllardan sonraki bu tesadüfler ... Ha
y at bu ... 

Ve hazd"'n, zevkten sarhoş ol-
muş genç kadım, adeta gözlerden 
uzak kalan büyük salonun nihayetin· 
deki kımdi masasına götürdü. otur· 
dular .. Şimdi ~enç karhn etrafı unu· 
tarak onu dinlerken bazan gülüyor, 
bazan mahzun dalıyordu. Bir aralık; 

- Çok kaldım, dedi. Paşa da-

rılacak. 
Ve acele kalkarak uzaklaştı. 
Masasına otururken • Paşayı dü

şünceli ve sert gördük. Gülerek : 
- Af et Paşa, dedi. Seni yarım 

saattan fazla unuttum . Mamafih 
kusur benden çok sözünde çü .kü 
durmadı . 

Paşa; 
_ Zarar yek, diye mır ıldanôı. 

ve kadehine yeni konan vermutdfm 
ikram etti . ,. . . 

Fakat yüzündeki mana gıttıkçe 
sertleşiyordu. Karısının hala .bu ~e~ç 
erkeği sevdiğin~ kanaat ge~~r~ı~~ı. 
Onun hayatındaki küskünluğunu , 
iki evlad babası ölmasına rağmen, 
ondan da bir çoculi olm.ıyışmın se· 
bepleri kendi yaşından çok, gençl 
kansının isteksizliğinde ve az olan. 
muhabbetinde buluyordu. Demek kı 
o; k0c8 olmaktan fazla, bir ıztırabı,; 
bir ömrü yaldızlamak külfetine yük· 
l:nmiş bir adamdı ve bilmeden vi· 
ran olmuş bir aşkın harabesinde ge· 

· ı ordu . 

- Müsaade eder misiniz, Paşa 
Madun bir a.sker aıkadaşı karısını 
dansa kaldırmıştı. Onlar uzaklaşın· 
ca o da yavaş yavaş yerinden kalk· 
tı. Ağır, yorgun adımlarla mütekeb· 
bir salondan çıktı. lc;inde yıkılan bir 
saltanatın ıztırabım gizliyen büyük 
üniformasının haşmetile hususi bir 
istirahat odasına geçti. 

- Paşa nerede acaba ? 1. 
Genç kadını masasına bırakan 

asker kavaliyesi : 

- Müsade ederseniz.. Ben ken
dil< r"ni arayım, diye egildi. 

- Yok .. Yok, dedi. Genç kadı 
na ben bakarım. ihtimal dinlenmek 
için içeri giı miştir. 

Ve kalabalığı acele aralıyarak 
Paşanın gittiğirıi tahmin ettiği oda· 
ya doğru ilrrledi. içeri girince önün· 
de hürmetle iği len garson bir mektup 
uzattı. Genç kadın şaşkındı. Hususi 
zarfı görünce; 

- Fakat bu Paşaelan, dedi. 
- Evet hammft'ndi, Az evvtl 

size verilmesini söylediler ve gitti 
ler .. 

Titreyerek zarfı açtı : Paşa kısa 
bir izahla artık ayrılmaları lazımgcl. 
diğini yazıyordu. 

Genç kadın lüks döşeli oJuım 
ortasında önünde bir baş dönmesile 
mütemadiyen devr yapan endam ay. 
nasında birden sararan yüzünıÜ, ~;on· 
ra muhteşe~ tuvaletile bir darbe 
ile diişürülen müzeyyen bir sütun 
gibi bir kanapeye yıkılışıoı görd..ı. 
düşünüyordu. Büyük bir ıztırapla da. 
kikalarca dona kaldı. 

Azsonra kendini toplayınca yü. 
zünün gözyaşlarile ıslandığını his 
etti. Yavaşça kalktı. Başını, düzdü. 
Süren ayı hatırlayınca bu tabii ol· 
mıyan serbestiden kendini pek ma· 
zur görmek istemedi : F a'kat çok 
heyecanlı ve ürkekti .. Hala hafif tit. 
reme geçiren çıplak omuzlarında 
ellerini gezdirdi. ve birden koşar 
adımlarla kendini salona attı. Sürey
yayı arıyordu. 

Kalabalıktan kurtulunca, salonun 
nihayetinde az evvel bir saadet anı 
geçirdiği masaya ynklaştı. F3at 
masayı bomboş, servisi görülmüş 

buldu. 
Süreyya da Çl)ktan gitmişti.. .. 

Türk Bayrağı 

- Birinci sahifeden artan 

münasib bir yer hüku'lletçe işaret 
mahalli olarak tesbit olunacaktır. 

Deniz de ise en Lüyük komutanın 
bulunduğu gemid n verilecek işaret 
le bayrak çekilip indirilecekti·. 

TUrk bayraAlna saygı 

Türk bayrağı çekilir ve indiri· 
lirken hiç kimse yere bakmıyacaic 

ve yakında bulunanlar ) üzler ini 
bayrağa doğru dönerek tören müd. 
detince ~a c.ketsiz durarak saygı 

göstereceklerdir. 
Tıiren esnasında (trtn müstesna 

atlar dahil) bütün kara vasıtdları 
da hareketsiz duracaklardır. Motörlü 
istimli ufak deniz vasıtaları, motörle 
rini durdurarak yelkenliler yelkenle 

rini laçka ederek, kürekliler de kü 
reklerini denize muvazi bakacak bir 
şekile koyarak saygı gösterecek. 
)erdir. 

Bayrak yarı olaraı çekilıııiye· 

cektir. Yas ala , eti olarak çekilecek 

bayraklarla, bunların devam müd· 
deti protokalca tesbit olunacaktır. 

Temsil ve süs için kullanılacnk 
Türk bayrağı, yırtı1 , sökük, delik, 

kirli, soluk ve buruşuk olmıyacaktır. 
Hususi alam-!t ve flama çekecek 
resmi ve hususi, müesseseler temsil 

bayrrğını sağa, hususi alamet ve 
flamayı sola çekeceklerdir. Alamet 

ve flamalar temsil bayrağın,fon bü· 
yük olmıyacaktır. 

Bayrak tezyinat için kullanılabi. 

lecektir. Bu takdirde, bayrak süs 

bayrağı olacaktır. Tüı k bayrağına 

ecnebi devldler bandralına benze 

memek şaı tiyle süs bayrağı y pıla. 
bilecek, kullanılabilecektir. 

Tiirk bayrağı büyüklerin ölüle 
rinden başka hiç bir yere örtulmü
yecek, sarılmıyacaktır. 

Türk bayrağının renk ve biçimin 
de işlenmi'i halı ve sair eşya yapıl· 
mıyacak ve hiç bir yerde, heme su· 
retle olursa olsun kullanılmı) acak 
tır. 

Süs için ay ve yıldızın kullanıl· 
ması halinde, ay ve yıldızın kanun 

ve nizama uygun olmasına dikkat 
edilecektir. 

Nizamname projl'sinde bunlardan 
başka fors, gidon, flama ve flandra. 
lann şekilleri, boy, en ve nisbetleri 

ve kullanış şekilleri etrafında geniş 
izahat vardır, 

1 Mayıs cumartesi akşamından itibaren 

Ronald Colman Joa.ı Bennet 

(Monte Karlo Kralı) 
filminde 

8055 

TAN SİNEMASIND 
2-5-937 pazar akşan11 yalnız bir kaç temsil için 

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

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

Kırkyılda bir 

Lenin' in 
100 metre boyda 

bir heykeli 
Moskova: 3 [ Tas ajansı ] 

Halen Moskovada inşa edilmekte 
olan Sövyetler sarayı, malum oldu. 
ğu üzere, Lenin'in 100 metre irtifa· 
ınde yapılacak muazz=tm bir heykeli 
için kaide teşkil cyliyecektir. 

Lenirı'i ayakta ve bir eli ileri 
doğru uzatılmış vaziyette göst-recek 
olan bu heyel, büyüklüğü itibaaiyle, 
çok güçlüklü biı eser olacaktır. 

Filhakika Yalnız heykelin başı. 

nın uzunluğu 14 metre, bacakların 
kalınlığı 8 metre ve uzanmış olan 
elin işaret parm.ığının uzunluğu ise 
takriben 4 nıetc olac ıktır. 

Heykelin ne gibi bir maddedt>n 
yaplacağı daha hala kararlaştırılmış 
ve tesbit edilmiş değildir; mamafih 
küf tutmıyan çelikten yapılması pek 
muhtemeldir. 

----~-----·------~---

lsbaya revotu 
- Birinci sayfadan mabad-

cephesinde muharebeler devam et· 
ınektedir. Bask hükümeti , asilerin 
son hücumlarının büyük zayiatla 
püskürtüldüğünü bildirmektedir . 

Bir lnglllz torpidosu 
bombalandı 

Madrid : 3 ( Radyo ) - .Aııi tay 
yareler Bilbaoyu ve bu limanda bu. 
lunan bir lngiliz torpidosunu bom
bardman etmişlerdir . 

BUyUk m11bed ı,gal edlldl 

Madrid : 3 ( Radyo ) - Hükii· 
met kuvvetleri, hükumet arazisi için 
de asilerin yegane mukavemet nok. 
tası olan ve içinde 18 Ağustos 936 
danberi mahsur bulu.1an 1200 mev· 
cutlu bir mabedi işgal etmişlerdir. 

lspanyol bahriye nazırı bir 
makale yazdı 

Madrid : 3 ( Radyo-Ma k . ) . r onı -
~ır Mayıs m~n~sebetile ispanya bah· 
rıye nazırı hukumetçi gazetelere bir 
makale yazarak ispanyanın içinde 
bulunduğu faciayı anlatmış ve lspan· 
yollan gayr-le teşvik etmiştir. 
Franko cephelerl tefti• etti 

Burgos : 3 ( Radyo ) - Gene· 
ral F ranko üç günden beri cepheleri 
teftişle meşguldür . General bugün 
Burgosa avdet etmiş•ir . 

25,000 metr 
irtifada 

Moskova : 3 {Tass) - Os 
ahim cemiyeti, stratosferde tet 
yapacak bir alimler grupu teşk 

)emiştir. Bu grup, tetkikatında,, 
roorganizimleri cezbe yarayan 
!erden, otoınatik surete iş 

spektrogrnfhrdan \cozmik ş 
ölçen aletlerden, otomatik su 
muhtelif yüksekliklerde hava n 
nesi alan cihazlardan ve son z 

larda tanınmış heyttşi:- as Şisto~ 
nin yardımıyle mühendis Silin 
fından vücuda getirilen güneş 

meleri fot0graf makinelerind 
tif..de eyliyecektir. Bu aletler, 
balonları ve bilhrıssa bu İş içi 
pılmış otomatik stratostatlar 
sıyle, 20 ili 25 bin metre i 
yükseltilecek ve bilahare geri 
rak neticeler üzerinde işlenece 

Çocuk kür sanatory 

Moskova : 3 [ Trı aiansı 
Odesa civarında, çocuklar; 

büyük bir model kür istasyo 
inşasına ba~lanmıştır. 

Bu binanın inşaatına ve tef er 
yapılmasına, yalnız bu sene içi 
milyon rubleden fazla para sa 
cektir. 

Bu muazzam sanatoryomun i 
nm tam olarak bitmesi birkaç 
sürecksc: de. daha bu seneden 
ren, bu kür istosyonu 800 çc 
kucağında barındırabileccktir. 

-------. ----...J 
Bir çağırı 

Beşinci mıntıka Eti 
Odası İdare Heyeti 
liğinden : 

Odanın 937 yılı birinci 6 
umumi içtimaı yapılacağından 

arkadaşların bu ayın 6 ınca P1 
be akşamı saat 17 de Oda s; 
teşrifleri .8062 

M'emur aranıYı 
Kabiliy~t ve istidadına gö 

50 lira maaşlı üç memur a1 
Talipler şeraiti Singer kum 
sındao öğrenebilirler • 

Singer Kumpao 
8051 3-



Sahife : 4 

Adana Borsası · Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
1 Kilo Fi}ab 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

- K. s. K. s. Kilo 

Kapım alı pamuk 38 -
Piyasa parlağı • 32 35,50 --Piyasa temizi 

" 
30,50 31,25 

iane 1 
iane 2 ' 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 

Beyaz 
1 1 1 Siyah 

1 

ÇIGIT 
Ekspres 1 iane 
Yerli "Yemlik,, 

-
3 

1 
• 

" 
"Tohumluk., 

:; UBUBAT 
Buğday Kıbns --

" 
Yerli 5'62 5,80 

" 
Mentane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf -Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

1 
Mercimek 
Susam 

UN 

1 
Dört yıldız Salih 1 770 
üç 

" " 
-ı 740--... - Dört yıldı z Doğruluk :a ~ı 775 

"" - üç 
" " 

-745 

-ğ .§ 1 Simit 
" 

1000 - .. ·- > Dört yıldız Cumhuriyet ııoo 
"" :::ı 

~ "'I üç 
" " 

750 
Simit 

" 
l ıooo 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
3 / 5 / 1937 i ş Bankasından alınm ı ştır. 

Santim Pene 

Hazır 
1 

7 28 Liret 

'% Mayıs vadeli 7 

:: 1 
l<ayişmark 1 
Frank ( Fıa ısız ) 17 - 63 

Temmuz vadeli 7 Sterlin ( ir g !iz ) 626 -00-
Hint hazır 5 1 99 Dolar ( Amerika ) ı~-96 
Nev~ork 12 191 Frank ( i svi~re ) 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik .... aynağıdır -

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil , sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını al ı rkcrı şişel e ıd e ki 1-ıı mızı Kayadelen 
tapalarnıa dikkat ediniz . 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıoır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 21 

-
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 veriş te en ıiyade aranılan 
itimadı muhterem müşterilerimfae telkin ve kolaylık olmak için bilumum 

mallarımız üzerinde yüzde • • 
yırmı tenzilatla fiyatlarımızı mak 

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

8013 6 - 15 

lstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 
hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

7990 9-2E 
- -

Türk sözü 4 Mayıs 19~ 

T ÜR.K8ÖZ'Ü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

l - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posla masra fı 

zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra-

caa t edilmelidir . 

~-·-~~~~~~J 

Seyhan tapu müdürlü -
ğünden 

Adananın Hadırlı köyünde ve 
Molla Ali kızı F atmanın kocası Sü 
leyman ve kız ı Zahide ve saire tara. 
fından tesçili istenen birisi Yassıbu 
cak mevkiinde doğusu Molla Ali ve
resesi batısı yol poyrazı öksüz oğlu 
Habip veresesi kıblesi peltek Ah· 
met oğlu Diyap ve Salim vereseleri 
ile mahdut atik on üç dönüm ve ka · 
raçalılık mevkiinde doğusu Molla 
Mikail oğl u lsmail vereseleri bat ı sı 
yol poyrazı Molla Ali vereseleri kıb· 
lesi Mer'a kızı Fatma ile mahdut bir 
kıtada on üç dönüm tarla tesçili 
istenmektedir. ilan tarihinden itiba. 
ren on gün sonra pazartesi günü • 
mahalline tahkikat için memur gön. 
derilecektir. Bu gayri menkuller üze 
rinde bir hak iddia eden varsa bu 
müddet içinde vesikaları ile birlikte 
Adana tapu dairesine ve tahkikat 
günü mahalline gelecek memura 
müracaat eylemeleri ve tahkikat es
nasında hazır bulunmaları ilan olu · 

nur.8060 

Seyhan tapu müdürlü
ğünden : 

ı 

Adananın Hadırlı köyünde Ha
san oğlu Süleymanın senetsizden ve 
ntikalen tesçilini istediği doğusu 
Kahya zade veresesi batısı yol ku
zeyi Ali kızı Temime güneyi Miri 
Ahmet oğlu Süleyman ile mahdut bir 
kıtada yirmi dönüm tarlanın ilan ta. 

r ihinden itibaren on gün sonra 10-
5 - 937 tarihine müsadif pazartesi 
günü mahalline tahkikat için memur 
gönderilecektir . 

Bu g•yri menkuller üzerinde bir 
hak iddia eden varsa bu müddet 
çinde yedinde mevcut vesikaları ile 
birlikte Adana tapu idaresine mü · 
racaat eylemeleri ilan olunur .8061 

ı 
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1.- Elektrik ışığı ve su kadar elzem ve zaruri olduğunu 

2.- Her şeyden vazgeçebiliriz, fakat 

ELVINATDR 
Dolabımızdan ayrılamayız, diyeceklerdir. 

İdea l ~oğuk hava dolapları 

lht iyc..:·:-- .. -- · · ~ 
_,.. ,. .. ... . · · r .r 

7966 23 

Kiralık Yurd 11------------------------------./~ Bürücek yaylasında Çampalas ci- BELEDİYE İLANLARI 
varında her türlü istirahati temine 
müsait Doktor Operatör Bay Yusuf 
Ziyanın Yurdu 'ciralıktır.Tutmak is· 
tiyenler ker:ıdisine müracaat etsinler. 

4 - 6- 8 

Dr. Siril Has 
Bu sene yaz tatilini Amerikada 

geçireceğimden Adanadan gittim . 
Eylfılda geri döneceğimi ilan ede-

rim.8059 DR. SIRIL HAS 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

TIR 
• 

-------____________ .,,,,, 
Münhal bulunan zabıta memurluğu ve tahsildarlıklar için 5-Msf 

937 çarşamba günü saat on beşte imtihan açılacaktır. 
imtihana girebilmek için en az orta mektep tahsili görmüş olma~ 

askerlikle alakası bulunmamak şarttır . 
isteklilerin evrakı müsbite1erile müracaatları ve imtihan günü h~~ 

bulunmaları ilan olunur. 8054 1-4 

1- Araba ve otomobiller için 2330 çift ve bi~ikletler için de ır/: 
tek numara levhasının yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur . 

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

cümeninde yı>pılacaktır . 
5- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenlere parasız verilir. 
6 - Taliplerin muayyen gün ve saatta teminat makbuzlarile birlikte 

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

1 - Asfalt cadde kenarında yaptırılacak kanalizasyon işi kapa1 ı ,; 
usulile eksiltmeye konulmuştur . 

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

cümeninde yapılacaktır. ~ 
5- Bu işe ait hususi,fenni şartnamelerle keşif, ölçü, tahlili fiat ced ~ 

leri, umumi plan, tevzi planı ve sair evrakı iskyenler 1..ıelediye fc ıı ı1I 
dürlüğünden parasız alabilirler. jıl 

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

' 
Adana pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde"' 

Cinsi Miktarı Muhammen kıymeti Depoıitol1' 
Çuval 2150 52,5 Kr. 84.66 J)r' 
Binek arabası 1 adet 500.00 lira 38 50 • 

' Yük • 1 • 100.00 • 7.50 • ~ 
Müessesemiz için yukarıda cins ve miktan yazılı çuval ve arab~I•~; 

yısın 19 uncu çarşamba günü saat 14,30 da Adana Ziraat müdürJıığı' 
müteşekkil komisyon marifetile ve açık eksiltme ile alınacaktır • f 

Eksiltme kanunu mucibince isteklilerin pey akçalarilc komisyoıı• ti 
meleri ve şartnameyi görmek istiyenlerin her gün Adana pamuk ört 
Çiftliği müdürlüğüne müracaatları. 8063 4- 7-11-14 

.. 
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Umumi Neşriyat Müdiirı1 
M. Bakşı 

Adana Türksözü mat~ 205 
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