
r. 
ıe 

• 

•• •• Çarşamba 
'"'%:::::::: Ferid GüveA s ı l z SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

5 Mayıs 937 

ı 1 
Onilçünı:G Yıl - Sayı : 3818 

1 Kuruluş Tarihi 5 Kuruş 

~ 1 Kanunusani - 1924 
ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SlY ASl GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

\ 

'::::s:::::::::=::::~==""""""""""""'~""""""""""""~~~~=:"==~==:~~~:::=====~~~~~~=,,,,,==========~ 

ltalyanın Almanyaya vadettikleri Irak Hariciye Vekili 
Af rikadan toprak ve ~·ci El asil dün şehrimizden Cenuba geçli 

işletme imtiya;zlarıdır 
Fon Noyrat - Musolini mülakatı 

Haçların kavgası 

Çapraz haç Katolik 
haçile karşı karşıya 
Bu iki haçın kavgası 
Avrupayı altüst edebilir 

- J ean Thouvenln -

R oma - Berlin mihveri Va• 
tikan da nihayetlenmiyor .. 
Almanya politika sahasın· 
da ltalya ile birleşiyor . 

. Fakat ayni Almanya Rasizm poli· 
tıkas iyle Papalıkla karşılaşıyor . 

Lotran anlaşmalariyle 8. Musolini, 
Façist lta lyayı , Spritüel ltalya ile 
karşılaştırmamak kiyasetini göster 
mişti . 

B. Hitler Kültürkampl ile Nas
Yonaı - Sosy~list Almanyayı Katolik 
Almanyanın karşısına koymak ted
birsizliğini yapıyor .. 

Roma ve Berlin anlayış ve ha
reket tarzlarındaki ahengi illln et
mekten zül duyuyorlar. Fakat ne 
bu mutantan tezahürat ve nede be
Yanatlar katolik ltalya ile dinsiz Al
manyanın arasındaki uçurumu mas
keleyecek kuvvettedir. 

Berlin ile Roma arasındaki ?u 
izdivaç hiç bir suretle bir aşk ız
d i vacı değildir. 

Bu izdivaç Papan ı n (takdis)inden 
mahrum bir menfaat izd i vacıdır. Ha
riçten bu müthiş rekabet ve husu
llıetin tezahürleri açıkça görüle
bilir . 

Üç memleketin-Avusturya, Bel
<;ika ve Polonya- Katolikliğe karşı 
bağı çok kuvvetl idir . 

Otorite ve rejimlerle idare edi
len memleketler Avrupa satranç 
tahtasında çok mühim rolü olan bu 
üç memlekete gözlerini çevirmış
l~rdi. Fakat bu üç memlekette de 
şıddetıi Nazi propagandasının ~ar
Şısına vatikan diplomasisinin k ıya
seti çıkmış bulunoyor . 

Avusturyada ise , Romadan dö
nen Başvekil B. Şuşnig Katolık 
efkarı urnumiyesinin reaksiyonu kar
şısında, Avusturyada kabine içinde 
Nazi elemanları mühim mevkiler 
ayrılacağı hakkındaki ltalyan mat
buatının kati neşriyatını tekzip mec
buriyetinde kaldı . 

, Belçikada Nazi doktrinin benim
Siyen Degrelie Başvekil Vo.n Z~e
land tarafından mağlCib edıldı: Çün
kü intihabatın arifesinde Kar~ına! 
Yon Roy reksist liderin Doktrınını 
ıt\i ham etti. 

Katoliklik resmi devlet dini ol
~uiju Potony~da ise Almanya - Po-
10nYa anlaşması ilk zamanlarda Po
onya - Fransa ittifakını sarsmış 
Sayıldı. 

Fakat General Rydz-Smigly 
~e Polonya Dış işleri Bakanı. 8 · 
<>ek" t e yıne s ın son Paris seyaha ı v 
b on Rumen - Leh konuşmaları rüh-
a.nın Beriin Katolik mahafili ile 

~nlaşmış bulunduğu Polonya hükO
Vu~•nin bugünkü dış .politikasında 
1 ua gelen deg" işikliğı pek alıl an
atııı k a tadır. 

a B. Hitler' in Katolikliğe karşı 
h;ı~ça ilan ettiği bu zamanda bu 
z dıseıeri nazarı dikkate almak la-
11lıdır. 

ki Sadece şunu da işaret edelim 
ha~u mücadelede Romanın ru
tin kuvvetleri demokrat kuvvetle· 

llıUttefikidir. 

ltalyanın Almanyaya gösterecej:il menfaatler Avrupa bUyUk 
devletlerlnl haddinden fazla alakadar edecektir • Bunun için 
ltalya-Almanya mUnferld olarak bu meselede hakkiyle anıa,a· 
mazıar.Anla,ma olsa blle kuvveden flle geçmekte çok mu,kııat 

görecektir • 

Roma: 4 ( Radyo - Markoni) 
_ Fon Noyrat ve Musolini arasın· 

d k. mu"lakat bir buçuk saat a ı son 
sürdü . Kont Ciyano da bu temas· 

]arda hazır bulunuyordu · 
Fon Noyratlar Musolininin bu 

"lakatı iktisadi meselelerle iki mu .. 
memleket müdafaa ve bilhassa mus· 

temleke işleri üzerinedir · 

ltalyaya Habeşistandan Al'.11a~-
b.. "k mikyasta işletme ımtıyaya uyu 

yazlariyle beraber arazi de verecek-

tir . 
Buna mukabil Almanya da ikti

sadi ve askeri menfaatlerle ltalyaya 

mukabele gösterecektir . 

Londra : 4 ( Radyo- Markoni) • 
- Duçe ile Noyrat arasındaki te· 
maslar dikkatle takibe değer bir key
fiyettir . Bu temaslar yalnız İtalya 
Almanyayı değil , bütün dünyayı 
alakadar eder . Bu mülakatların ga
yesi menfaatlerin muahedelerle sağ
lamlaştırılması işidir : 

Başvekil i smet lnönü 

Başvekil 
Bugün Londraya 

hareket ediyor ltalyamn Almanyaya gösterece· 
ği menfaatler Avrupa büyük dev 
letlerini haddinden fazla alakadar 
edecektir. 

Bunun için ltalya - Almanya 
münferid olarak bu meselede hak· 
kiyle anlaşamazlar . Anlaşılsa bile 
bu mukavele kuvveden file geçmekte 
çok müşkilat görecektir . 

ismet İnönüne Kazım 
Özalp ve Amiral Şükrü 
Okan da refakat ediyor 

lstanbul : 4 [ Türksözü muha
birinden J - iyi bir menbadan bu
gün aldığım malumata göre ; Baş
vekilimiz ismet lnönü yarın (bugün) 
Londraya hareket edecektir. 

Başvekilimize , Milli Müdafaa 
Vekilimiz General Kazım Özalp ile 
Amiral Şükrü Okan da refakat 
etmektedirler. 

Büyüklerimizin Londrada yapı · 

lacak Kral Jorjun taç giyme mera
siminde bulunacakları malümdur. 

Grand Jeplin 
Yeni bir rekor tesis etti 

Nevyork: 4 [Radyo) - Grand 
Jeplin balonu son Amerika uçuşun
da yeni bir mesafe ve sürat rekoru 
tesis etmiştir. 

Montröde kapitülasyon içtima/arın dan ------ . ------
Montrö konferansı muvaffakiyetle neticelendi 

KAPiTÜLASYONLAR 
Meselesinde anlaşma elde edildi 

İntikal devresi 12 sene olarak tesbit edildi . İstinaf 
mahkemeleri 18 Konseyi ihtiva edecektir 

Moııtrö : 4 ( Radyo-Markoni )

Kapitülasyonlar konferansını~ va
zifesini ikmal etmiş bulundugu an-

laşılmaktadır · . .. .. 
Umumi komisyona dahıl butun 

delegeler arasında tam bir ittifak 

hasıl olmuştur · 

beyni teminlerine ç.ok memnun ol
muştur. 

Anlaşma projesi metninin tanzimi 
ekisperlere havale edilecektir . 

Nahas paşa ile Mısır delegasyo 
nunun daha bir müddet burada ka
lacakları anlaşılmaktadır . 

A rası çok geçmiyor ki, Adan alı, 
Seyhana bir kurb1ın vermemiş 

olsı.ın .. Sı k sık bir arı haber şehirde du
yulmaktadır. 

.. Her yıl krıybeıtiğimiz büyük kii
çuk gövdelerin, hep n elıi ı ile yıkanma 
arzusuna knrbarı gittikleri açı kça gö· 
rülmektedir . 

Bu acı lıadiselPrin vukıwna mey
dan vermemek için yapılacak iki şey 
1Jar : Polisle belediye zahaasının kon
ırolii ve nehir kıyısın da - az masraf
la iptidai rkilde bile olsa - banyo 
bölmeleri yaptırmak .. 

Tahakkuku paraya bağlı olan bu 
işin teminine kııdar, hiç olmaz.•a bu iş
le tavzıf edilmiş bir za bıta kadrosu 
or.ı rmaııın pek lüzumlu olduğuım gö· 
ruyoruz. 

Konferansın müttefikan ittihaz et 
miş olduğu anahatlara göre i intikal 
devresi 12 sene olarak tesbit edil
miş bulunma~tadır. . 

Madrid cephesinde topçu düellosu 

istinaf mahkemeleri 18 koııseyı 
ihtiva edecektir. 

Yine bu vaziyete göre ; Kahire , 
lskenderye , Memure olmak üzere 
üç mıntıka mahkemelerinde 40 tane 
yabancı ve mütebakisi yerli olarak 
61 hakim bulunacaktır . 

Montrö siyasi muhafili , Kapitü

lasyonlar konferansının müsbet bi.r 
netice elde ederek matlub telıf 

BUGÜN l 
çıt boyunun 

Hayaletleri 

··~ ;;;~~J 
~ ....... .... 

Bask hududundaki Fransıx gUmrUjUnden ispanyaya giden 
otomoblllerın kontroıu 

- Yazısı içeride -

Naci Asil Bsşvekil ve Dahiliye ı'ekilimizle konu§uyor 

Dost Irak Hariciye Nazırı Ekselans Naci Elastı, dUnkU To· 
ros ekspreslle •ehrlmlzden Cenuba geçmlftlr. 

Ekselans Naci Elasll Adana garında hUkQmet erkAnı tara· 
tından merasimle kar,ılanmı' ve ujiurlanmı,ıır. 

Kıymetll misafirimiz ekspresin tevakkufundan blllstlfada, 
kendisini istikbale gelen erkanla göru,mu,ıerdlr. 

Naci Elasllln Halepte kalıp kalmıyacaj:iı ve temaslarda bu
lunup bulunmıyacajı meçhuldur. 

Suriye meclisi : nihayet 
ikiyemi ayrıldı? 

Cezire mebusları istifa ettiler 

Suriye · gazetelerinin 
neşriyatını tekzip etti 

Türk konsolosu 
uydurma 

Martel Parise gidiyor 
- Yazısı içeride -

Japon yada 
Kabine intihab darbesi uzerine 

istifaya kalkıştı 
Başvekil Hayaşi Saray Meb'uslarının ısrarı Üzerine 

istifasını şimdilik tehir etti 

Tokyo: 4 [ Radyo - Markoni ) _ 
Başvekil Hayaşi dün toplanan mec
liste, beyanatta bulunarak intihabat 
kanununun seçime namüsaid oluşu 

Son dakika: 

1 
;:ve son seçimde bunun tesiri bulunu-

l 

şunu izah ettikten sonra artık kabi. 
nede kalamıyacağım ve ancak bunun 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Ankara - Paris - Londra 
Başvekilimiz dün gece Ankarada°- hareket ettiler 

-·~-

İnönü birkaç gün Paı iste kalarak Blumla 
konuşacak ~e .oradan Taç giyme 

merasımıne gidecek 
·····----B k·r · · h aşve 1 ı~ızt ususi bir İngiliz gemisi Kale 

şehrınden alıp Londraya götürecek 
Ankara: 4 (Türk s·· " h b' · d ) 1 .. ·· b d" b k h • ozu mu a ırın en - nonu u akşam saat ye ı 

I uç ta ususı trenle taç giyme merasimi için Londraya barak~ etti. Yarın 
stanbuldan hareket edecek yanlarında donanma kumandanı Şükrü Okan 
ve ordu müfettişlerinden general Kazım bulunacak, giderken Paristen ge
ç=c~.kler orada bir kaç gün kalarak Fransa başvekiliyle görüşecekler lnö
nunu Kaleden hususi bir lngiliz gemisi alacaktır. Taç giyme merasimi bir 
hafta sürecek bundan sonra başvekil bir kaç gün kaldıktan sonra ayın 
yirmi üçünde Ankarada bulunacaktır. 
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Sahife 2 Türksözü 

Çukurovanın ehemmiyetli bir davası , , 

1 Ş eh i r ha be r·ı • 
Ti 

, __________________________________ ! ________ .... __ _, 

Ceyhan bölgesinde bu işe ehem vilayetencümeni Hars komitesi Kültürde: 

miyetle alaka ~gösteriliyor Dün öğleden evvel Bu gün bir toplantı 
yapılacak 

Aşiretler müstahsil 

Ceyhan : 4 [ Hususi muhabiri -
mizden ] - Asırlardanberi bu gün 
burada yarın şurada, öbür gün öte
de konup göçmekle vakıt geçiren 
aşiretlerin artık bu suretle yaşama 

larına bir nihayet veriliyor. 
Bu aşiretler şimdiye kadar sırf 

hayvanat beslemekle ve bunların sü· 
tü, yünü, peyniri ve yoğurdunu sat. 
makla maişetlerini temin edegelmek· 
te idiler. 

Hükumeti Cümhuriyemizin ve 
onun çok kıymetli ve çalışkan ida
recileri bu aşiret kardeşlerini de köy 
lülerimiz gibi bir yerde oturtarak 
müstahsil olmalarını:düşünmüş ol· 
duğundan, bundan iki üç sene evvel 
yurtdaki bütün aşiretleri cezasız ola. 
rak herkesi bulunduğu mahal nüfus 
kütüğüne yeniden kayıd ve tescil et 
tirerek nüfus hüviyet cüzdanları ve· 
rilmişti . 

O zaman ~ıntıkamızdaki aşiret
lerin nüfus kayıtlarını müteakip is 
kan işlerine başlanmış, bir Ceyhanın 
Karhane köprüsünde, ikincisi Yumur
talık nahiyesinin Hunutlu, üçüncüsü 
de Kaldırım köyünün kızıl ılgın mev
k.iinde olmak üzyre yeniden üç aşi · 
ret köyü kurulmustur. 

Bunlardan Karhana köprüsüne 
iskan edilen aşiretlerin hepsine tarla 

vaziyete sokulmakta 

ve ev yeri verilmiş ve bundaki aşi· 
retler iki senedir tarlalarını sürüp 
ekmektedirler. 

Bu köye iskan edilen aşiretlerin 
hepsi evlerini kerpiçten ve çok mun
tazam olarak inşa ettirmişlerdir. 

Hunutlu köyündeki aşiretlerin 

tarlaları da verilmiş olduğundan bun 
lar da tarlalarını ekip biçmekle müs· 
tahsil olmu~lardır. 

Bu aşiretlerin de evlerinin kısmı 
küllisi ot ve çöpten kurulmuştur. 

Kızıl ılğınoaki aşiretlere ge
lince : 

Bunlar, kendilerin~ verilen ara
zileri geçen sene hububat ve pamuk 
mahsulü ekerek yetiştirmişlerdi. 

Haber aldığımıza göre bu yıl da 
bir çok kimseler ekmiş ve fakat bazıları 
da oraya yağmurun yağmamasından 
yazdan hazırladıkları felhanlarmı 
ekemiyerek boş bırakmışlardır. 

iki Hene gibi pek kısa bir zaman 
da çiftçiJik ne demek, nasıl olur, tar 
la nasıl sürülür ve ekilir, bunu bil
miyen aşiretlerin hemen, hemen ya
rıdan fazlası müstahsil vaziyete gir
diklerine göre daha bir kaç yıl son· 
ra hepsi çift çubuk sahibi ve aynı 
zamanda lam man:ısile birer çiftçi 
olacaklarına hiç şüphe edilmez, 

Mersinde Spor 
Mersin sporcularının deniz kolu binası 

ayın 19 unda açılacak 

Mersin gençleri Adana sporcularının da deniz 
sporlarından istifadesi için muhabereye başladılar 

~~-------·------~~-
Mersin: 4 ( Türk sözü muhabi

rinden) - Tenis federasyonunun 
tebliğatı üzerine Mersinde büyük 
bir tenis turnuvası tertip edilecek· 
tir. 

Bu maksatla Mersin idmanyur
du tenis kortunu esaslı surette ta
mir ettirmiş ve seyirciler için hususi 
yerler hazırlanmıştır. 

Kortun açılış günü büyük bir 
tören yapılacaktır. 

Kort 19 mayıs spor ve gençlik 
bayramında açılacaktır. 

ldmanyurdu deniz kolu 

direktörü ve saire gibi spordan ay· 
rılmış meslek sahiplerinden müte· 
şekkildir. 

Belediye bahçesi 

Mersin belediye bahçesinin bu 
gün beiediye salonunda beş sene 
müddetle ihalesi yapıldı. Bahçeyi 
4015 lira icarla sinemacılar aldılar 
ve hemen şartnamede gösterilen 
inşaata başlayarak haziranda hah· 
çe umuma açılmı:.; bir vaziyette bu· 
lunacaktır. 

idman yurdunun yaptırdığı de- Mahkemelerde: 
niz kolu binası (19) mayısta açılı· 

yor. 
Fıtaların, iklerin kotraların 

tamiratı 19 mayısa kadar bitmiş ola
caktır. 

Bu yıl Mersin denizcilerinden 'l 
gayri komşu Adana klüplerindeki · 
denizde çalışmak istiyen üyelerinin 
de istifade etmeleri için idman yur
du idare heyeti A<lant Tarsus ku
lüplerine birer davetiye yazacaktır. 

TekaUt sporcular 

Mersinde takaut futbolcular 
stadyomda eksersizlere başlamış· 
(ardır. (19) mayısta Adana takaüt
leriyle bir maç yapacaklar ve Ada
na tekaütlerini davet edecekler 
dir. 

Mersin tekaütler takımında eski 
milli takım hafı Galata saraylı Hay
ri ve F enerbahçeli ·Seyfi ve Fahri 
ve Beşiktaşlı Ekrem Vefalı Said 
Beykozlu Niyazi Mersinli Edib gibi 
sporda tanınmış ve bugün banka 

Bir katilin muhakemesi 

Urfada avukat Aligalibi öldür
mekten suçlu ve mevkuf bulunan 
Kahtalı Osman oğlu Mehmed ile suç 
arkadaştan ve gayrı mevkuf Hacı 
Ömer, Karabalık ve Ahmed Çeçen 
oğlu Mehmedin du~uşmalarma ağır 

ceza mahkemesinde devam edilmiş, 
şahit sıfatlarile Ankara ağır ceza 
mahkemesinde ifadesi aldırılan polis 
memuru Ali Rizanın ifadesi okun
muş, Urfa asliye ceza mahkemesince 
bazı şahitlerin istinabe suretile ifa
deleri alınmak için duruşmaları baş· 
ka bir güne bırakılmışhr. 

Tapu ve kadastro 
Müfettişi 

Mıntıkamız tapu ve kadastro 
Müfettişi ibrahim Saffet Omay bir 
ay mezuniyet almıştır. 

toplandı 

Vilayet encümeni dün öğleden 

avvel saat 10 da içtima etmiş ve taş 
ocakları resimleri ve ihale işleri üze· 
rinde ve diğer idari işler hakkında 
kararlar almıştır. 

Dünkü hava 
Sıcak 28 derece idi 
Dün şehrimizde hava rüzgarlı ve 

kapalı geçmiştir . Hararet derecesi 
azami 27,9 santigrad idi . Yağmur 
ihtimali kuvvetli görülmektedir . 

Belediyede : 
Mesai saatleri 

Şehrimiz Belediyesinde dünden 
itibaren mesai saatleri değişmiştir. 
Yeni mesai cetveline göre; vazifeye 
sabahleyin 7,5 da başlanarak 12 de 
tatil yapılacak ve öğleden sonra 
3 'te iş başı ve 5,5 da tatil yapıla
cekt ır. 

Belediye daimi encümeni 
dün de topl~ndı 

Şehrimiz belediyesi daimi encüme· 
ni dün de toplanmış ve belediye iş· 

leri hakkında müzakerelerde bulun
muş ve kararlar almı~tır . 

Sakatat narhı 
Belediyece kasaplar hesabına sa· 

tılmakta olan sakatat için narh ve
rilmiş ve bu narh keyfiyeti şartname· 
sine ilave edilmiştir . 

Bir Haziran 937 dnn itibaren bir 
sene için ciğerin tanesi otuz , beyin· 
siz baş on beş , beynin tanesi beş , 
işkembe beş ve ayağın behri iki 
kuruşa satılacaktır. 

Sıhiyede: 
Hemşireler ve hasta Jakı

cılar için bazı esaslar 
tespit edildi 

Öğrendiğimize göre; Sıhiyye ve· 
kal eti hastanelerimizdeki hemşire 

ve hasta bakıcıların terfii ve istik
balları hakkında bazı esaslar tesbit 
etmiştir. Bu mevzu üzerinde tedkik· 
ler devam etmektedir. 

Yakında bu hususta kati karar
lar verilecektir. 

Hasta bakıcı ve hemşireler has· 
tanelerde bin bir çeşid hastaya bak
mak, onlara şefkat göstermek mec
buriyetindedirler. Hu mühim vazifeyi 
yapan Türk kadın ve kızları daha 
sağlam esaslara dayanan bir şekilde 

Şehrimiz Hars komitesi bugün 
17,30 da bir toplantı yapacaktır. 

Müzakere mevzuu mekteplerde 
Hars işleri üzerinde yapılacak çalış· 
malar hakkındadır. 

Komite azaları yakmda köylere 
çıkacaktır. 

Vilayette: 

Tuluat kumpanyalarına 
yardım yapılacak 

Dahiliye vakaleti, memleketin 
uzak yerlerine kadar giden tuluat 
kumpanyalarının halka faydalı ola
bilmeleri için kendilerine yapılacak 
yudım şeklini aramaktadır. Halkev-

lerinde bu kumpanyalarla alakadar 
olacak ve oynayacakları piyesler 
tesbit edilecektir. 

Mesai saatleri, dünden 
itibaren yeni mesai prog-
ramının tatbikine başlandı 

Vilayet dairelerinin mesai saatleri 
değişmiştir. Dünden itibaren memur· 
lar yeni mesai cetveline göre çalıf
mağa başlamışlardır. Yeni programa 
göre sabah saat 8 den 12 ye kadar 
sabah mesaisi, bir buçuk saat öğle 
tatilinden sonra, 1,5 den 5,5 a 
kadar akşam mesaisidir. 

Askerlikte: 
Yeni talimatnameye göre 

kimler çavuş olacak 
Küçük zabıt ve onbaşı talimatna· 

mesinin beşinci maddesinin değişti
rildiği alakadarlara bildirilmiştir • 
Yapılan yeni değişikliğe göre, piyade 
kıtalarında altı ay fazla hizmet et
mek üzre erbaşlığa ayrılarak onbaşı 
olanlarla, askerlik hizmeti iki sene 
olan sınıflarda onbaşı seçilenlerden 
bir kıtada ve müesseselerde onba 
şılık yaptıktan sonra liyakat göste
renler kolordularca açık nisbetinde 

erbaş talimgahına sevk ve orada dört 
ay talim ve terbiye göreceklerdir. 

Talimgahda ehliyetlerini isbat 
etmiş olanlar çavuşluğa terfi oluna
caklardır. 

Terfi bir buçuk senelik sınıflarda 
mayıs ayı başında, diğer sınıflarda da 
ikinci teşrin ayı başında yapılacaktır. 

Tapuda: 
mesleke bağlanacaktır. Şef a hakları 

Diğer taraftan Sıhiye vekaleti, Medeni kanunun 659 uncu mad-
Hazirandan itibaren hastanelerde desi mucibince bir gayri menkulun 
baş hemşire, mütehassıs hemşire şayia hisse.si satıldıktan sonra diğer 
olarak çalışmakta olan ecnebi hasta hissedarlarının haiz oldukları kanuni 1ı bakıcı kadınların vazifelerine nihayet şefa hakkı tapu idarelerince 927 inci 
vermek için hükamete bir teklif yap· madde mucibince şefilere tebliğ olun. 
mışlardır .. Teklif kabul edildiği tak· makta idi. 
dirde bu gibilere yol verilecektir. Halbuki bu kanunun 658 inci 

Ziraatta ------Traktörler teslim alındı 
Pamuk hastalıklariyle mücadele 

için Amerikadan 15 adet pülvfzitör 
lü traktörlerin şehrimize geldiğini 

yazmıştık. 

Aldığımız malıl-lıata göre Dün 
ziraat mücadelesi tarafından bunlar 
tesellüm edilmiştir. 

Hava Kurumu müfettişi 
Ankaradan döndü 

Mıntıkamız Türk Hava Kurumu 
Müfettişi Bay Halil dünkü ekspresle 
Ankaradan şehrimize dönmüştür. 

maddesinin son fıkrasında meşfuğ 
satıldıkta bayi keyfiyeti şefia haber 
vermeğe m ... cburdur. Diye sarih bir 
hüküm mevcud olmasına ve bu teb. 
liğ işi hakkındaki müşkilat:ı binaen 
bundan sonra tapu idarelerince teb· 
ligat yapılması hakkında tapu ve 
kadastro umum müdürlüğünden tapu 
umum müdürlüğüne ve tapu umum 
müdürlüğünden vilayetimiz tapu mü 
dürlüğüne bir tamim gelmiştir. 

Sahibsiz hayvanlar 

Dün Osmaniye civannda iki da· 
na bulunmuştur. Zabıta sahiplerini 
aramaktadır. 

Mekteplerde ders 
saatları değişti 

Bu ay başmdan itibaren ; şehri 
mizdeki bütün ilk okullar sıcaklann 
fazlalaşması ve sıhhi vaziyet dola· 
yısile günlük derslerine sabahleyin 
saat 7,5 da başhyarak öğleden sonra 
tatil yapmaktadırlar . 

Mekteplerdeki kız 
talebeler için 

Kültür bakanlığı önümüzdeki 
ders yılı başından itibaren kız tale
lebeftin ev işlerile daha ziyade meş 
gul olmalarını ve iyi yetişmelerini 
temin için esaslı tedbirler almağa 
başlamıştır • 

Okullarda gösterilmekte olan ev 
idaresi ve aile bilgisi deralerinin la
zım olduğu şekilde tedris edilmeıinin 
yegane sebebi de malzemenin olma
masıdır . 

Tatil devresinde bütün okullarda 
bu noksanlar tamamlanacaktır. 

Ders yılı başında yeni bir müf· 
redatla işe başlanacaktır. 

Bundan başka halka ev kadmlığı 
bilgisi vermek için Akşam Kiz Sa. 
nat mekteplerinin kadrosu genişle 
tilecektir . 

Gelen giden 
ameleler 

Şarkışladan şehrimize 9 amele 
gelmiş ve Eliziz, Eskişehire 27 kişi 
gitmiştir. 

Düngece Karşıyaka' da amele 
çadırlannda 87 amelenin ikamet et· 
tiği tesbit edilmiştir. 

Adliyede 
Küçük tayinler 

Şehrimiz ceza evi katibi lsmail 
Hakkı Günal sorgu hakimliği katip· 
liğine, Cümhuriyet müddei umumi 
katibi Cemal, umumi hapishane ICi
tipliğine na~ len tayin edilmişler· 
dir' 

Seyhanda bir çocuk 
boğuldu 

Cesed bulunamadı 
Yolgeçen köyünden Süllü oğlu 

14 yaşlarında H:ılil lbrahim isminde 
bir çocuk dün öğleden sonra demir 
köprü civarında yıkanmak üzere ır
mağa girmiş ve suyun crreyanına 

kapılarak boğulmuştur . 
Cesed taharri yata rağmen ha· 

len bulunamamışbr . 

Zabıtada: 
Kösele çalmışlar 

Polis nezareti altında bulunmak· 
ta olan sabıkalılardan Veysel oğlu 
Ziya isminde birisi, yemenici Macit 
oğlu Kemalın evinden bir kösele 
aşırmışdır. ZaLıtaya yapılan şikayet 
üzerine Ziya yakalanmıştır. 

Manto hırsızı kadın 
Aamamlardan manto aşıran Şe· 

rife isminde bir hırsız kadın çitldığı 
mantolarla yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

-----···-..... ----
Blomberg Romaya 

gidecek 

Roma: 4 [Radyo] - iyi bir kay. 
naktan alman malumata göre; Al· 
man Müdafaaimilliye Vekili Blom
berg bu ay ortasına doğru Romaya 
ğelecektir. 

5 Mayıs 193 

Sulh peşind 
Yeni dünyanın es 
dünyaya öğüdler 

L e Petit Parisien muha 
şingtondan yazıyor ; 

Amerika Birleşik d 
ler Hariciye Nazırı M. Cordell 
ile yaphğım hususi mülikatt 
dünya iktisad konferansı topl 
sının Amerikada nasıl karşıl 
ğına dair idindiğim intibaları 
meyi faydalı görüyorum : 

Bay Gorde11 Hull dünyanı 
radığı hastalıklara temas eder 
relerini gösterml~k istemiştir. 

- Dünya bir çok hastah 
ıztırap çekmektedir. 

A. unların bir kısmı - ve 
bir kısmı - beynelmilel mese 
anarşiye temayül edilmiş olm 

Ahlakm ve dinin itibarı k 
mlŞbr. Milletler arasındaki mu 
ler çiğnenmiştir. 

Verilen sözler tutulmadığı 
beynelmilel hukukun temeller 
sılmıştır. 

Silah imalatında tarihte 
medik bir genişlikte devam e 

Milletler silah yarışında 
düşecek kadar ileri gidi yor • 

Bu yarış son umumi harp 
velki hazırlığı da geçmiştir . 
ler adeta intihara sürükleniyor 

iktisadi mücadele de Cliğe 
tan ayni şiddetle ayni vahim 
te gidiyor • 

iktisadi buhrandan sonra 
ler kendi kabuğuna çekilmeyi 
di yağiyle kavrulmayı , harci t 
ti tahdit etmeyi , Kurunuvusta 
ri gibi ticaret münasebetlerini 
gin tutmayı kendi memleketle 
buhrandan kurtulmak için f 
zannettiler . 

iktisadi vaziyet onlan öyle 
mağa sürükledi . Ve herkei 
rinden örnek aldı • Fakat ne 
aksi ameller , münazaalar , m· 
meler maişet ölçüsünün dü 
fakrusefalet ve ademi memn 
ortaya çıkb . 

Uçurumun kenanna gel 
geri çekilmek lazımdır . 

Beynelmilel ticaret müna 
leri de iktisadi hayatı tehlike 
rüklemektedir . 

Harbi hazırlamağa bütün 
leriyle çalışan milletler bu g 
beynelmilel münasebetleri y 
kurmak için dostane bir teşri 
sai fikriyie birleşmeğe vcrsele 
ha iyi olur . 

Amerika hariciye nazırı b 
Amerikayı misal gösteriy 
- milletlerin birbirinin hakla 
ihtiya;larını tatmin edecek şe 
serbestçe mahsulat ve hidema 
badele ve taati etmeleri kadar 
yaya fayda getirecek hiç bi 
yoktur . 

işte biz Amerikalılar yeni 
yada böyle yaptık . 

Amerikanın yirmi hükiime 
enosaires konferanımda topl 
Sulbu muhafaza etmek ve ik 
mubadclatı inkişaf ettirmek i . 
teşriki mesai havası içinde çrı 
Ve konferansta sulhu ve ikti 
yatı kurtaracak taavün ( elbiı 
prensipleri tesbit edildi • 

Şimdi sıra eski dünyaya g~ 
tir . Onlar da Buenosaires kor 
sının temin ettiği sulh ve sel 
zihniyeti ile aynı neticeyi elde 
meğe çalışsmlar . 

Yeni dünya Pakt Amerikerı 
enosaireste imzaladıktan sonr: 
bikine geçmiş ve fayda~ semeı 
ni almağa başlamışhr . 

Beynelmilel münasebatta h 
ve moralın yeniden tesisi ve rı 

fazası için elbirliğiyle çahşmal 
andlaşılmazsa ve bu sadakatle ı 
edilmezse bir sürü konferansla 
manın ne faydası olur • 

Gordell Hull işte yeni dün: 
eski dünyaya ()f üdleri . Dedi . 



Çit Soyunun 
liayaletleri N•h·~·:::.~n •• 

O
nu, iki senedir görmüyor- Artık ondan bir dakika olsun ay-
dum· Tesadüf, o gün na :nlmaktansa vazifemden çekilmeli 

b sılsa bir eski dostumu bile düşünüyordum. 
ana lt krar ka:zanclirmlfb. T-irrimuzun saman yollu ·gecele· 

Eve gelmiştik. Kar, dışarıda la- rinde onunla gizli gizli buluşdyor, 
Pa lapa yağıyordu. Koltuklanmıza içlerimizde yer almış büyük hisle-
banın önüne çekerek ka111hkh o- rimizi fısıldıyorduk. istikbalden ko· 

• -----rrnuıtuk. Hizmetçinin getirditi şi· nuşmak bize en şiirli serenatlar 
deki son kalan konyağı da onun ka· kadar zevkveriyordu. 
ehine boşalttım. YuvarladL O kadar bağlanmıştık ki .. Artık 

iri yeşil gözleri, sobamn ağzımla buluşmalarımız gittikçe sıkl,şıyordu. 
Parllyan yalazalara dalmışh. Sordum: Bazı mazeretler sebebiyle buluşa-

- Kederin mi var Fer? madı~ımız geceler gözlerimize bir 
GözJeri uykulu gibi mahmur lahza uyku girmeyordu .. 

u. içini çe1Lti ve cevab verdi: Onunla ben, .pastoral dekorlar 
- Var .. Hemde çok büyük... arasında lir çift mabudduk. Gece-
Ciddiyetle d<>truldu. Gözlerime Jeri ekseriya buluştuğumuz yer, on-

eğildi ve ilave etti: }arla bizim çiftliğin arasındaki çitti .. 
- Şüphesiz bilmezsin.. Bazı gece o, bazı gece ben erken 
- Neyi? gelir birbirimizi beklerdik. Onu çitin 
- Anlatacağımı!.. öteyamndan, bir çocuk gibi koltuk 
iri göğsü derin bir nefesle do· altlarından tutar kuş gibi bizim ta· 

lup boşaldı, rafa alırdım, bezan..ıda onlşnn tara· 

B d. b 1 dı Be fına ben f ıılardım. . - u ~az.. ıye aş a . · 
nun bayatımın ilk ve sonbaha· Bu, aylarca böyle sürdü. 
11 oldu. Saadet mefhumunun tatlı Bir ağustos gecesi idi.· Aynı çit-
11~ anlamış olmakla beraber ele· lerin dibinde yine buluşmuştuk. Onu 
~ın en koyu kirdabında mahvoldum. kollanauo tA'aaPl& alm1Ş, ,..ıdazların 
le Clflyorum. Fakat ne çıkar... Kal esrarlı parıltılarına bakıyorduk. Ge-
albirnle beraber olmadıktan sonrr.. oenin ısuila~larlPÖa gürleyen bir si. 
Şimdi ben fcalpsiz bir gövde, yaşr Jih sesiyle l:>eraber onun cılız bir 
Yan bir ölüyüm ı. çığlıkla kollarımda bir külçe haline 

Fer'iıı gözleri yaşarmıştı. geldijiai ~dim KU!tunun bizim 
Devam etti : çiftlikten geldiğini derlial anlamış-

-Geçen bahardı. Halam1ar kartal. tım. Çünkü onun arkası bizim çiftlik 
dalci çiftliklerine sitmitJerdi. .Beni ~ ..biar A118' 4öaalctü, MIHt siper ol-

llraı la davet ettiler. Oç •ı mczunı muştu. 
Yet ahp gittim. Güya bir köy hayn· Bir deli gibi haykmlam. 

tı aürrcek, kafamı dinliy~ektim. ~·· • Her iki süt#~ de k4t1P1tular. 
~~ hiç te böyle olmadL Komşu çıft: Elinde silah, pür telaş ıelen dayım 
~tin guzel kızı başımda fırtınalar gı- beni ayın ışığında seçince olduğu 
hi dC>lqtı. ı pre y.alabverdi. 

KQr ıibi dudakları vardı. iri si· Fer, hikayesinin burasında acı 
Yah gözleri en güzel kadifeler den acı güldü. #eycıeanla sordum. 
daha parlaktL - Dayın ne diye silah atmış?. 

Daha ilk komşuluk ziyaretlerin· lnliyerek cevap verdi: 
de gözlcı imiz uyuşmuştu, bakışları- - O çoktanberi, gecel"i çit 
ltuıla anlaşmıştık.. kenarında buluşan bizi. .. Birer haya. 

On ·· Jet sanıyormuş. Çiftlik halkını kor-
a lakayd kalmak için, göğus· kutmamak igin hiç bir şt-y .söy'emi· 

telci kalbin atmaması lazımdı.. 1 tc k oda 

d
. ÇQk geçmeden gözlerimiz gibi yormuş. şte o a şam yata sı-
ılleri · d ' nın penceresinden gölgelerimize 

rnız e anlaştı.: . · M · doğru ateş etmış .. 
ezuııiyetimi temdit ettirmıştun. 

1 

Yanan sulh k · · h ·mı· ı d a auuşması açın epı 
u- edelim . 

• • • 
Muhabirin işaret ettiği cihan ikti· 

ıad 1c ... ~ . 1 . '1a um:4'ranaı henüz muhamr enn 
Yalhaneainde olmakla beraber 

;:::- gazeteleri bugünlerde iki seri 
ırneler takip etmektedir · 

ltitnlık görüşmeler Belçika ile Al 
Ya ve .lngiltere arasındadır. 

~Doktor Şaht Brükseli ziyaret et· 

'- il sonra İngiliz Hariciye Nazırı 
y Eden de Brükscle gitti: 

&! ZL2 LA 

Roman-Çek 
murahhasları 
Ayın yedisinde 
Belgradda bulu

şuyorlar 

Küçük antantın bu top· 
lantısında mühim müza

kerel~r yapdacaktıı 

Pelgrad ; 4 (Radyo Markooi) -

~oslovakya ~yeti Ma~ .alÇetJ~ 

türlcsözü Sahife : ~ 

Suriye meclisi nihayet 
ikiye mi ayrıldı AsrA sinemada 

- Birinci sayfadan mabad-

Antakya : 4 (Türk Sözü Muha
birenden) - Türkiye konsolosu ga· 
zetclere şu tekzibi göndermiştir. 

"Mahalli gazeteler, Şamda Türk 
propagandası yapan bir cemiyet 
kt'!şfedildiğini ve bu 'cemiyetin kon
solosluklarla alakası bulunduğunu 
yazmışlardır. Konsolosluklarımız ne 
Suriye ve ne de Lübnanda hiç hir 
kimseye tevdi ettiği böyle bir v~zif e 
bulunmadıtmı beyan eder ve bu 
haberin yalan olduğunu bildiririm. ,, 

Pariste çıkan ve şimdiki hüku· 
mele - muhalif meslekte bulunan 
(Kaddid) gazetesinin "Renesigi,, adlı 
bir muhabiri tedkikat yapmak üzre 
şehrimize gelmiştir. Dün lskende
rundan şehriınize gelen gazeteci, 
evvelki gün muhtelif parti reislerile 
görüşmüş ez cümle halk partisi re
isi bay Abdülgani Türkmeni ziyaret 
ederek mülakat yapmıştır. 

Bay Abdülgani gazetecinin sor
gulanna evvela cevab vermek iste
memiş ve bundan önce gendisint" 
müracaat eden bazı gayetccilerin 
sözlerini tahrif ettiklerini söylemiştir. 

Gazeteci sorduğu sualler arasında, 
Sancak halkının ne istediklerini 
Suriye ile neden birleşmek isteme~ 
diklerini sormuş, kendisine verilen 
cevapta, Sancak halkının isteklerinin 
artık beynelmilel alemde öğrenilmiş 
bu1unduğu, ve tam hir istiklale ka· 
vuşarak Suriye ile iyi komşuluk ve 
dosluk dairesinde yaşamak yegane 
arzu ve emelleri bulunduğunu an
latmıştır. 

Meclisin Cezire intihabatını tas. 
dik etmesi üzerine, bazı Meb'uslar 
ta.lafından itirazlar vukubulmuş ve 
Cezire meb'uslarandan emir Miçhi111, 
Dihham ilbadi ve Sadullah Ülfi mec 
Ji~e iıstirik cr.,tmiyeceklerini bildirmiş· 
lerdir. 

Fmir ve Dihham Şamı terkctmiş· 
lerdir. 

Hükumet, bunları irza etmek için 
Cezir.ede bir meb'usluk daha ihdas 
etmeği düşünmektedir. 

Yarı resmi kaynaklardan haber 
verildiğine göre, Yüce komiser Lont 
dö Martel 15 Mayısa doğru Parise 
gidecektir. 

Bu ziyaretten maksad, 24 Ma-
f yısta toplanacak olan Fransız 
parlamentosunun içtimalannda hazır 
bulunmaktır. 

Parlamentonun bu devresinde 
Suriye - Fransa muahedesinin tas· 
dik edilmesi mukarrer olduğundan 
-ve"29 mayısta toplanacak olan Mil
letler Cemiyetinde de bu muahede 
tescil edildikten sonra meriyete gi· 
receğinden bu toplaııtıda Yüce ko
miser de hazır bulunarak meclise 
izahat verecektir. 

Kont dö Martel, hareketinden 
evvel Suriye ve Lübnan hükumetle 
riyle temas ederek, Suriye ve Lüb
nan bankalamJD imtiyaz müddetle· 
rinin uzatılması, petrol imtiyazı ve 
muahededeki askeri maddeleıin tat· 
biki meseleleriyle mesalihi müştere 
rske işi üzerinde kendileriyle anla· 
şacak ve bunun netict:lerini parise 
bildirecektir. 

muhalefet partisi teşekkül ettiği hak· 
kında şayi olan hab<!ri ehemmiyet· 
le karşılamıştır . 

Mecliste beraber hareket etmek 
ve reylerini birleştirmek üzere ye· 
min etmiş bulunan bu mebuslar 

' 
partilerine : " muarız mebuslar küt-
lesi ,, adını vermişlerdir . 

Bu mebuslar kütlesi ; Cezire ve 
Cerablus . Havran , Badiyetüşşam 
aşair mebuslariyle Humus mebusu 
Mükrim Elatasi , vatani kütleden 
Hama mebusu Necip Barazi , Ser· 
gaya mebusu Cemil Şammat ve Ku
neytere mebuslarından teşekkül et· 
mektedir. 

Bununla beraber , faaliyet dur· 
muş değildir . Muarız kütleye bazı 
mebusların daha alınmasına çalışıl· 
maktadır. Vatani kütle mebusların· 
dan biri tarafından bu mebuslardan 
bazılarını kütleden çekmek için sar· 
f edilen gayretler boşa gitmiştir . 
Muarız kütle Viktorya otelinde sık 
sık içtimalar yapmaktadırlar . 

Fransızların Suriye umum ku
mandanı General Hotyencer Dirzor 
da yapılacak bahar bayramında bu· 
lunmak üzere Halepten geçerken 
şerefine 250 kişilik bir ziyafet veril· 
miştir. 

Bu ziyafette bir hatip Fransız· 
lara ve Fransız ordusuna Suriyenin 
muhabbetinden bahsederek geçen 
hadisede divamharpca mahkum olan 
eşhasın affı istenecektir. 

Askeri mahkeme Halep ve Laz. 
kiye hadiselerinin muhakemesini 
yapmıştır . 

Rom ada 
Amelenin sevinci 

5 Mayıs çarşamba akşamından itibaren 
Fransız en büyük revü ve balet heyetleri 300 ü mütecaviz güzel vücutlu 

kızların iştirakile vücuda getirilen göz kamaştırıcı sahneleri havi 
muhteşem eser 

( Bekir Evliler ) 
Baştanbaşa aşk, neş'e, müzik,zevk filmi 

Ayrıca : Ekler Jurnal 
Gelecek program : 
Bu sene Avrupada film musabakasında birinciliği kazanan sinemanın 

tanınmış en meşhur .artistleri 

Charles Boyer - Gaby Morlay - Mişel Simon 
temsili 

SAADET 
LeBon Heur 

Bugün gündüz iki buçukta 

(Monte Karlo Kralı) 
8068 

TAN SİNEMASINDA 
5-5-937 çarşamba akşamı 

(Halk Opereti) 
Veda müsameresi 

( ZOZO DALMAS) ın iştirakile 

Beyoğlu çiçeği 
8045 

Roma : 4 ( Radyo ) - 9 Ma· 
yısta amele gündeliklerinin artması 
dolayısiyle bugün dört yüz \·inden 1 • · .... 1 
fazla endüstri amelesi büyük teza· BELEDiYE iLANLARI 
hürler yaparak Doçeye minnet ve şükranlarını bildirmişlerdir. ---------________________ ..,, 

l·ngı·ıtere'de mal"I 1- Temizlik işleri hayvanatının bir yıllık nal ve kayar ihtiyacı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

müzakereler 2- Muvakkat teminatı otuz beş liradır. 

Londra: 4 [Radyo · Markoni] -
Maliye Nazırı Mister Çemberlayinin 
riyasetinde toplanan mali kısım şef. 
leri bütçe üzerinde uzun tedkik ve 
müzakereler yapmışlardır. 

Kozan gençliği 
çalışıyor 

Kozan: 4 (Hususi) - Burada bir 
gençler birliği açıldı. Kurumun ga. 
yesi temsil, spor, muzik ve kütüpha· 
ne işlerini başarmaktır. 

Gençler ilk hamlede canavar 
ve ana piyeslerini muvaff.tkiyt.tle 
oynamışlar ve Kadirlide de bu tem· 
silleri tekrarlamlşlardır. Kadirli jan · 
darına kumandanı Bay Fuat gençle
re büyük müzaherat göstermiştir. 

--~~-----·------~---

Japonyada 
Birinci sahifeden artan -

3- ihalesi Mayısın 17 inci pazartesi günü saat on beşte belediye eıı-
cümeninde yapılacaktır . 

4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
5 - isteklilerin ihale günü saat on beşte teminat makbuzlarile birlikte 

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

1 - Temizlik işleri hayvanatının bir senelik ihtiyacı olan 60000 80000 
kilo arpa veya yulaf açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı (100) liradır. 
3 - ihale Mayısıa 17 inci Pazartesi günü saat on beşte beledize en· 

cümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada görebi

lirler . 
5 - Taliplerin ihale günü teminat makbuztarile birlikte daimi encü 

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

E vvelcc üç sene müddetle kiraya verilecekleri ilan edilmiş olan kasap 
dükkanlarına bu şartla talip çıkmadığından bu dükkanlar yeniden bir sene 
müddetle kiraya verilecektir. 

Mezkur dükkanların 20-Mayıs-937 perşembe günü saat on b t 
niden ihaleleri yapılacağından taliplerin ayni gün ve saatta b l d"eş e ye. 
cümenine müracaatları ilin olunur .8066 5- l l- ~5e_'{; en-

Madrid cebhesind t d e opçu üellosu -·------
- Birinci sahifeden artan 

~Orada Vanzelandm ikti~di Re· 
~ Pakb pro~ mcvzuubahs olu· 
~ F alcat aynı zamanda Lo~anw· 
~~ ve biqraflatı ilin eden 
~ nın - Almanlar tarahndan 

ş nda Be\grada gelecek~.· . . . 
> ~ celisi .ile millet gıeclisı rp!IDID 
,yan ~ .-_:......a bu' .. ftAft ,heyet 

Hükumet ve vatani parti mah:ı· 
fili , 36 mebusdan müteşekkil bir şartlar altında mümkün olabileceğini 

söylemiştir. 
M~drid : 4 ~ Radyo-=Markoni )

Madrıd cephesınde dün saat 22 .1 
23 arasında şiddetli muh b 1

1 
e 

Londra: 4 ( Radyo-Markoni )
ispanyadan çocukların kurtanlması 
!şine bugünlerde tevessül olunacak· 
tır . 

~ ~ teminat~an son~ - ~~ 
"'6ı~pa emmyetindek5 me.kii g'O 

Qk_."Yor! Bu görüşmeler iletlsAdf 
-,. kadar da siyasi oPtıyor. 

,_ .~ilci seri görüşmeler de Alman· 
~ ~c lta?a arasındaki iiya~etl~r~ir 
tit . da otekilerden ayn bır gı<Jış· 

~ c Amerikalı 11aurın nasiha~~ 
tatbik edecek mevsimin henuz 

başkanlığı alWIYa ~·- ~~lm'r-----,----~-
Belr,ad• gelir gelmez doğr~ sa· kala meydana gezilecektir. Cuma 

günü öğleden sonra millet meclisinde 
küçülr anla,nl ilk toplantı11nı yapa· 
caktır. Bu toplantıda Yugoslav, Çek 
ve Romanya ayan meclisi reisleri 
siyasi, içtinlaİ nutuklar söyleyecek .. 
tir. Cumart.İ günü Çekoslovak Ro. 
menler tayyare meydanını dolaşa· 
caklar ve belediye reisinin vereceti 
ötle yemeğinde hazır bulunacak· 

!ardır. 

"d ı.. .ı-ıt.,r mıh~ ...,ıa 
fM~ ı• er~.,~ Sti ~dioQviçİ. 
p~r.ı. ve soQfl .. Y _ .. ,.r . 

,,p, I~ reisini, piet ~ısa 
·~ ~ ret edec~lerdit, 
.rot$llll .ı&Yf Çek delcgelc;ri 

RonM~ v~lende Avaladaki 
.P'° albı~ a ve ~ . . t ede· 

meçhul asker abidesinı zıyare 
cekler ve bğleden sonra Opleyn~ta 
giderek Kral Aleksandrın kabnne 
çdlenkler koyacaklardır. M.ayısı~ : 
disiode Prens Pol ısl&erı muz ' 

Muhalifler son seçimde 466 meb· 
usluktan 400 ünü elde etmişler ve 
hükumet ancak 40 meb'us kazana
bilmiş ve miitebaki 26 sı da bitaraf 
ve münferid fikirli olarak kalmıştır. 

Muhalif partiler halk endüstrile
rinin genişl ... tilmesini ve ayni zaman. 
d~ mutlak surette devletleştirilmesi. 
nı ve bu suretle halkın azami refaha 
kavuşması için ne mümkünse yapıl. 
masını taleb etmektedirler. 

Başvekil Hayaşi istifa etınek is· 

1 
are e er 

ı> muş ve topçu faaliyet· b" 
d 

. . ı ır saat 
evam etınıştır. 

temişse de Saray meb'uslarının ısrarı 
lüzerine kabinede şimdilik vazife gör
meği kabul etmiş ve meclisin önü
müzdeki içtiınaında mutlak istifa 
edeceğini ve bunun kabulünü bildir-
mittir. 

Bilbao : 4 ( Radyo-Markoni )
Milisler iki kasabayı top ateşi altınil 

almı; lardır. Asilerin taarruzları tar
dedilmiştir . 

Asi bahriyesinde tevklfler 

Talamanka : 4 ( Radyo - Mar 
koni ) - Asilerin ellerinde bulunan 
gemilerdeki efrad arasından bazJ ' 
lara tevkif edilınittir. 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
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CiNSi En az En çok Sahlan Miktar 
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Mercimek 
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Llverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

4 I 5 I 1937 iş Ban\ı:asından alınmışbr. 

1 
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-
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ı-T-e~m~m_u_z_v_a_d-el-i ---l--'7--181 Frank ( hansız) -17=155 
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Hint hazır 6 1 03 Dolar { Amerika ) 78- -70 
Nevyork 13 00 Frank ( İsviçre ) ---

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Ka yadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, ray!arın iizerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırkrn şişeleıdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 22 

Kelvinator 
Sağlığın mi

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da
ima taze gıda 
verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unu tturur,evinize 
sıhhat ve neş' e 
verir. 

Kelvinator 
Buz dolapları 

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

dır. 

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

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

24 

7966 

r 
Türksözü 

TÜRKSÖZi:İ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memlek~tler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir . 
\.._ j 

Ad eı na Doğumevi 
Baştabipliğinden : 

Müessesemizin bir senelik yiyecek 
ve yakacak ihtiyacı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 17-5-937 saat (14) 
de Sağlık Direktörlüğünde ihalesi 
yapılacaktır. Şartları öğrenmek için 
müessese idaresine müracaat edilir. 
8041 30-5-11-16 

Yeni Çırçır ve Şifleme 
fabrikasından : 

Senelik sigorta abunamız 6-Ma
yıs-937 akşamı biteceğinden sayın 
müşterilerimizin pamuklarını şimdi
den kendi namlarına sigorta ettir
melerini rica ederiz , aksi takdirde , 
yangın ve ya her hangi bir zarar· 
dan fabrikamızın mesuliyet kabul 
etmiyeceğini beyan eyleriz. 8065 

5-6 

Kiralık dükkanlar 
Alsaray sineması karşısında, Ada. 

na Kızılay merkezine ait dört dük
kan 1 Haziran 937 tarihin<len iti
baren kiraya verileceğinden kirala
mağa talip olanların 20 mayıs per
şembe günü saat 3 de : Kızılay mer
kezine müracaatla•ı itan olunur. 

8067 5-9 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
5 Mayıs 19~ !f 

i •• • 
muessesesı 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 

i
l Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua , tabeder • 

1

1
_K_i_t_a_p ____ I Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
-------- nız. temi: b;, +~b nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir • 

1 
İlan ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 

en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz • 

S 
' 
Cild ı Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 

kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl
gede ancak Türksözünde yapılır. •• o 

z 
•• u 

1 T ah \ Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

1 
Renkli tab ı Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

. ancak Türksözüniin Otomatik makinala-
nnda yaptırabilirsiniz • 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten
zilat yapmaktadır . 

Türkiye Ziraat Bankası Adana Mensucat fahri' 

Hüsnü Ergüven kasından : i~ 
Muhtelif inşaat işlerinden anlayan usta bir kalfa istiyoruz. Aradığıfll~ 

evsafı haiz olanların 5-5-937 çarşamba akşamına kadar Ziraat 8'I' 
Mevsimin en yeni ve en güzel şapkalarını ancak 

Moda pazarında bulabilirsiniz 

Yüksek bir zevk 
İyi intihap 

Güzel desen 
Hayret veren ucuzluk 

Elyevm lstanbulda bulunan Hüsnü Ergüven en son moda yazlık çeşitlerini 

[ yükşek zevkli] ~~~:e~ilerine mağazasında teşhir etmek-

8013 7-15 

Till 

206 

kası Mensucat fabrikasına müracaatları. 8048 1-2-5 Ut 
it 

~~s 
.....,.....,-=...,.......,..,.......,""""~""""-......,.....,.-....., .. .., __ ...,,,...,,,...,,,_.....,.ıl dır\ - - - - lin 

h, 

Seyhan Ziraat mücadele müdürlüğünde~::~ 

Cinsi 

Petrol 
Benzin 

Motorin 
Vakom 

Vakom 

Valvalin 

Valvalin 
Gres 

Miktarı Miktarı 
Teneke Kilo 

708 
450 

500 
600 

600 

400 

400 
300 

Beher 
tenekesinin 

kilo 
Miktarı 

14,700 
12,500 

15, 

bitı 
li 
ııı 

Markası , e 

Socony-Vaccum Develi en ~'İic 
• • Pratt's kaıı•11 

r 
at en ala 

k 
" " ) Gargoyl fvf O' ıu ( " 

( " 

bil Oil B.iııce t 

en ala tı 
• ) Gargoyl fvfo-. ıı\' 

bil Oil B B.k' .._ 
1 

im en ala tı 
.( " • ) Gargoyl fvfo·, 

bil Oil G.eıı•1' ·e 
( • • ) No.23 ala ~ · 
Gargoyl Mobil Oil Voco greJ !Z 
B No. 2 en ala 

1- Seyhan Ziraat mücadele müdürlüğü için muktazi olan cinsi,ınik' •· 
tan, markaları yukarıda gösterilen Yanıcı maddeler ve yağlar MayısıP ~ 
onuncu pazartesi gÜnü saat on beşte mücadele müdüriyetinde toplanacS~ ' 
olan mubayaa komi •yonu tarafından ihale edilmek üzere kapalı zarf us0

' 

lile eksiltmeye konmuştur. 
2- Eksiltmeye gireceklerin bu baptaki şartnameyi Ziraat mücadele 

müdürlüğünd.e görmeleri ve muhammen bedeli olan beş bin dokuz yii• 
doksan altı liranın 0/0 7,5 nisbetinde teminatı muvakkatelcrile birlıkte I~ 
lif mektuplarım ihale saatından bir saat evveline kadar mezkur ihale ko
misyonuna kanun dairesinde vermeleri ve eksiltme kanununun ikinci ııt3d' 
desinde yazılı vesaiki ibraz etmeleri ilin olunur.8018 23-27-1-5 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


