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Siyasi ufuklarda yeni bir güneş 
Türk-ltalya-Yugoslavya-Yunanistan 
arasında bir Akdeniz paktı yapılıyor 
"Türk Başvekili İsmet İnönü nün Belgrat seyahati 

siyasi ufuklarda yeni bir güneş doğuruyor ,, 

Bütün Yugoslav matbuatının sahifelerini bir tek 
mevzıt kaplıyor , O da: Atatürk Türkiyesi ve 
o T ürkiyenin Başvekilinin Belgradda oluşu .. 

Belgrad : 13 ( Radyo ) - Bay 
Sıayodinoviç bu gece Ordu evinde 
T urkıye Başvekili İsmet lnönü ve 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras 
şerefine verdiği bir ziyafette bir nutuk 
soylıyerck ezcümle demiştir ki : 

. - Türkiye Başvekilini hürmetle 
sclamla;,ıak şerefine nail olduğumdan 
ıloiayı duyduğum sevinci hakkile ifade 
c<lcmiyeceğim. 
. Stayodinoviç Tüı kiyenin Büyük 
Şefini takdis ve taziz ettiktt•n sonra 
Balkan antantının yapıcı siyasetini 
t~bariiz etıirmış ve Balkanlardaki tcş
tıkı mesainin umumi barış üzerindeki 
büyük rolünü anlatmıştır . 

Stayodinoviçin bu nutkuna ekse
lans ismet lnönü cevap vererek : 

Dost memleketle bulunmak şere
fini kendisine emel ettiğini ve Yu· 
goslav hükümetinin Türkiyeye gös
terdiği samimiyetten dolayı olan de
rin tahassüslerini izahettikten ·~~--
1cı;ekkürlerinı snnmuş ve şunları ilave 

/Jell!,rottan hir ~driinii s 

etmiştir : 
- Barış için her şeyi yaptık_- ~e 

rlaha ne lazımsa yapacağız. demıştır -

Belgrad : 13 ( Radyo )- Bütün l 
Yugoslav matbuatının sahifelerini bir 
tek mevzu kaplıyor . O da Atatürk ı 

Ji~i~ ·.-. Belgraöo1u\l~ix_enin Basvcki- 1 
Gazeteler İsmet İnönünün Sofy•- \ 

dan geçişi hakkında da mufassal ma· 1 
lümal vermekte ve Bulgarların yaşa-

Arap illerinde dönen 
menfaat fırıldakları 

sın Türkiye .. Yaşasın l\:emal Atatürk 
diye heyecanla bağırdıklarını yaz
maktadırlar . 

Belgrad radyosunda İsmet lno
konferanslar verilmiştir. Belgrad rad
yosu Türk istiklal marşile açılmıştır. 

Belgrad : 13 { Radyo ) - Sta
yodinoviçle Tevfik Rüştü Aras ara
sında müzakereler başlamıştır. 
- İyi bir kaynaktan alınan mallı -
mata gorc; Türkiye- - ltalya Yugo~
lavya-Yunanistan arasın?a bır_ Ak
deniz paktı müıakerelerıne gırışıl-
miştir. . . .... 

Türk Başvekili ismet lnonunun 
Belgrad seyahali siyasi ufuklarcia ye
ni bir güneş doğuruyor · 

Montrö Konferansı 

Alakadar devletler 
Mısırda kapitülas
yonların lağvını 
prensip itibariyle 

kabul ettiler 
Nontrö: 13 [Radyo. Markoni J -

yonlar tarafından çok mutedil sayıl · 

Dün Mısır delegasyonu reisi Nahas 
Paşa tarafındanu erilen nutuk çok 
müsaid bir tesir yapmıştır. Bu nu
tuk bütün delegasmaktadır. 

Kapitülasyonların lağvi konfe· 
ransda prensip itibariyle kabul edil

miştir. 

lngiliz delegasyonu reisi Kapitcn 
Yogun Vallas beyanatıııda ezcümle 
şunları söylemiştir: 

- " lngiltere hükumeti Mısır
la olan dostluğunu geçen 26 agus
tosta yaptığı muahede ile bir kat 
daha takviye etmiştir. Binaenaleyh 
bu konforansta hazır bulunmaktan 

biiyük bir zevk duyuyoruz. Biz öte 
denberi Mısırda kapitülasyonların 

lağvine taraftarız. ,, 
Kapiten Vallas bundan sonra 

Mısırda ecnebilnin adli vaziyetle 
rinden bahsetmiş, ve Mısır hüku· 
metinin adli sahada yapacı.ğı şüphe

siz olan ıslahat ve değişikliklerin 
olamıyacağını, hunun bır zaman me
selesi olduğunu ilave etmiştir. 

Nahas Başa lüzumlu görülen 
transiyon devresinin azami oniki se· 
ne olabileceğini söylemiştir. 

Montrö müzakerelerini tefsir 
eden ltalya matbuatı, ltalyan huku
ku Mısırda diğer devletlerle maddi 
surette muhafaza ~dildiği takdirde, 
lhlyanın kapitülasyonların lağvine 
ta·aftar bulunduğunu yazmaktadır. 

ETMEKTEN KORKMAKTA VE 
KUDÜS MÜFTÜSÜ MEVKllNI K:.~~AMASINI ISTEMEKTEOIR 

Et.<ılR ABDULLAHIN iŞE KA .,. 

• Kudüs : 13 (Radyo) Filistinin • 
1 
1 
1 

Franko hazırlanamadı 
iki veya üç mıntakaya taksimi hak_- \ 
kındaki şayialar yalnız burada değıl 
Londrada da dönmeğe başladı. 

lngiliz siyasi ricalinden b'.r_ k~smı 
ve başlıca muhafazakarlar ~ılı~tın~e 
Araplarla Yahudiler arasın<.a~ı _mu
cadelenin lngiltereyi İşgal ettığ• ve 
bunun imparatorluk ınenafiine mu

vafık olmadığı ileri sürülerek l una 
bir çare bulunması Iı:zumunu orta
ya atmaktadırlar : Ve l u ç.areden 
Londrada da Filistıniıı taksimi söz· 

INi geçmektedir: . 

1 ~~~~~~~~~-

il b a o' da İngiliz gemilerine ve 
tabasına işkence yapılıyor 

Komünist . 
ımar 

hükumet teşkilatı ıslah 
faaliyetine bile başladı 

Valansiya: 13 [Radyo] - lfü
kuınet artık otoritesine tam sahib 

vaziyete geçmiştır. 

ve 

-- - ----- - --

Ovaları111ızda 
Kuraklık tehlikesi kalmamıştır 

·······-SON Y AGMURLARIN NISBETLERINE UMUMi BiR BAKIŞ 

Son hafta içinde beklenen yaömurlar çok dilzenll ve köy· 
lüyU sevindirecek kadar bol olarak yaömıştır. Devlet metereo
lojl lşlerlnden aldığımız mıllOmata göre memleketln bazı kı
sımlarına düşen yağmur miktarı bir kare metrıye 50 kllog. 
ramdan fazla su isabet etmiştir, Bu sahada Akdeniz kıyıların. 
da Antalya ve Muğla havallsldlr, 

Bir kare metresine 50 kilogram kadar yağmur suyu dü•· 
muş olan yerler Marmara havzasının lstanbul kıyılarlle Ban· 
dırma havallsldlr. 

Son yağmuJların en az isabet ettıijl yer Çukurova ve ha
vallsldlr. Bölgemlzde en çok bir kare metreye 10 kllogram 
su düşmU,tUr. 

Doğu vllılyetlerlnde de bir kare metreye 10 kllogramdan 
fazla isabet olmamıştır. 

Şu Varkl şu vaziyeti de çlfçlmlz şükranla karşılamı,tır, 

Halıhazırda kurakllk kaygısı ortadan kalkmış bulunmaktadır. 
Memaflh hava vezlyetl daha çok ümit verici bir vaziyet 

almaktadır. Dün şehirde hava çok kapalı geçmiş ve kuvvetlı 
bir yajimur lhtlmall görülmekte idi 

---------=::.~o rü ı eri 
Hatayda gene iğrenç faaliyetlerine geçtiler 

Fransız müstemleke zab"tleri ile 
vataniler rahat duramıyorlar 

Pespayelerin vaazuıa bakın: 
"Türkler gavur oldu onların katli lazımdır,, 

Antakya : 13 ( Hususi muhabi
rimizden ) - Mahmut Celal yoba· 

zı gene sahnede göriinmeğe başladı. 
Bu habis Türk düşmanı camilere 

sokularak Alevilere şunları söyle· 
mektedir : 

--~ -- - -- ..._ ... , ,r---- " 

- Türkler gavur oldu . Onların 
katli lazımdır . 

Mahmut Celaldan ba~ka daha 
bir çok yobazlar aynı küstah naka· 
ratı çarşıda pazardı tekrarlamak 

tadırlar . Kürt dağına mükmadiy n 
Arap aşiretlerı sevk edilmektedir • 

Alevileri başlıca tahrik etmek 
isteyenler Fransız müstemleke zabit

leridir. 

EKSPERLER KOMiTESiNDE 
TÜRK DELEGASYONU 

Ankara : 13 ( Husu•i muha
birimizden ) - 22 Nisanda Ce
ııevrede toplanacak eksperler ko
mitcsınde bulunacak heyetimİ7.· 
den Ankarada olanlar 77 Nisan
da hareket edecektir . Bu def
ak: heyetimiz Dış Bakanlık Si
yasi Müsteşarı B. Numan Mene
nıencioglunun reisliğinde Sivas 
Mebusu B. Necmeddin Sadık 

' Sıyasal Bilgiler okulu Hukuku 

Filistin Arapları Fılistinin taksı
mine razı değildirler. Yalnız Arap 
lardan bir kısmı yani Haşimi efradı_ 

·ıt· edı ve onların adamları bunu ı ızanı -

Meclis, teşkilatın ıslah ve imar 
faaliyetine başlanmasına karar ver

miştir. 

Lııbon: 13 [ Radyo ] - Alınan 
J huerlcrc göre; son 48 saat zarfın
ı d. İspanyada çok kanlı muharebe. 

le cereyan ettiği anlaşılmaktadır. 

1 General F ranko henüz } eni ha- 1 
Eti Türklerini teşvik için Hata

ya yüzlerce yobaz doldurulmuştur. 
Bu yobazlara giinde üç altın lira Üc· 

ret verilmektedir . 

Düvel profesörü B. Elem , Üni 
versite Hukuk Fakultesi Hukuku 
E·asiye profesorü B. Ali Fuad. 
Adliye Bakanlığı Hukuk İşleri 
Dir~ktorü_ B. Şinasi , Yarbay B. 
Salahaddın , lstanbul Merke1 
Bankası Direktör muavini B. Na
zif , Dış Bakanlık Hukuk Müşa
vir Muavini B. Fatin, müşavir 
ve elçilik katibi B. Abdullah l 
Cemil , Şemseddin ve Muhiddin
den mıirekkeptir . 

yorlar. Bu da şahsi menafie isti· 

nad ediyor. 
Taç giyme merasimine gitmiş 

bulunan Kudüs Müftüsünün avde
tinde bu mesele üzerinde durulacak· 

'" da Müftünün şimdiden Londrada 
bu husus hakkında temaslara geç· 
tiği haber alınmaktadır. 

Yahudiler de Kudüsün taksimi 
aleyhinde olduklarını gazetelerde 
yazmaktadırlar. Hatta Yahudiler 
Tclavivde bir içtima yaparak milli 
yurdlarının arzı mevudun taksimine 
razı olmıyacaklarını bildirmişlerdir. 

Londradan gelen bir telgrafla 
Filistinden dönen Tahkik komisyo· 

numın verdiği raporda Filistinde 
mandaya nihayet verilmesi ve Filis

tinin ikiye taksim edilerek bir kısmı

nın müstakil Yahudi devleti olarak 

imparatorluğun başk~ do~ıinyonla_r 
g-ibi bir dominyon halınde ıdare edıl
mesini ve diğer kısmınm da Irak 
gibi bir Arap devleti yapılarak E-

. Abdullahın oraya kral yapılma· 
mır k d' 

- e edi'diği bildirilme ·te ır. 
sı tavsıy _ . 

B habere göre Yahudı domın-
u . • 1 1 
Ak Cemiyetıne aza o a· yonu vam 

caktır. ' b' t ·h-
K d .. _ Beytilehim gı 1 arı 1• u us . . . 

Ak Cemıyetının 
dini makaın~l vam 
tensibile lngiliz mandası altında ka-

lacaktır. 
1 

F' 
lngiliz askeri de Bu surete_ ı-

listind~ kalacaktır. denilmektedırd·ı
lşte Filistinin üçe taksım_ e 1 

mesinin şekli bu olmak icabedıyor. 
Bu havadis Filistin Arapları ara· ı 

sında endişeyi mucib olduğundan 
- Gerisi ikinci Sahifede -

ihtilal kuvvetleri artık zarar ve 

remiyecek vaziyete sokulmuştur. 

Madrid: 13 [Radyo] - Müda· 

faa ko'T!İtesinin t..:bliğine göre; bu 
hafta içınde 36 ltalyanın esir alın
dığı, 450 ihtilal neferi öldüğü, 5 top, 

bir tayyare, 3 zırhlı otomobil alın
dığı bildirilmektedir. 

Londra:13 [Radyo] - Şimali 
ispanyada cereyan eden hadiseler 
Londrada büyük heyecan uyandır

mıştır. 

Londra: 13 [Radyo] - Avam 
kamarasında Bilbao' da bulunan in· 

giliz gemileri ve tabiiyetine asiler 

tarafından yapılan tecavüzler zikre

dilmiş ve alınması İcab aden tedir

ler müzakere edilmiştie. 

zı adığı kuvvetleri sevketıncmiştir. j 
Madrid: 13 (Radyo) - Kuvvetle ı 

dıaşaıı şayialara göre, kabinede ıs
laat yapılacacağı bildirilmektedir. il 

Madrid: (R dyo) - Ceneral 

Dlano Markistlerin 13,000 kişi za 
hi•ttiklerini beyen etmiştir. 

i.bd ulhakhamidi 
kaip ettik 

Ankara : 13 (A.A) - Büyük 

ş, Abdulhakhamid dün gece lstan· 

bıla ölmüştür. Bu ölüm bütün te

kiir ve edebiyat aleminde derin 

vconsuz bır acı uyandırmıştır. 

Hindistanda 

İpi Fakirinin çıkardığı 
hadiseler büyüyor 

Bombay: 13 [Radyo] - Hin· 

distanın batı Şimal hududunda Cu

ma günü şiddetli muharebeler olmuş 
tur. 

ipi Fakiri Caktu bölgesinde mu· 
kaddes cihad ilan etmesi üzerine 
isyanın genışlemesi beklenmektedir. 

Veziristlerle olan son muhare-

belerde lngilizler 29 ölü, 45 yaralı 
vermişlerdir. 

Londradan verilen diğer bir ha· 
herde vaziyetin çok vahim bir şekil 
aldığı bildirilmekte ve bir sulh rnü • 

zakeresine girişmek yolundaki g~y: 
retler de şimdilik akim kalmış gıbı 
görülmektedir. 

Londra : 13 (Radyo) - Gazı:· 
teler Hindistandaki asilere tcnkıl 
kuvvetleri gönderileceği yazılmak· 
tadır. 
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Köylerde okul 
Mektep, 

büyük 
hars komitelerinin en 
yardımcısı olacaktır 

ş eh i·r haberleri 
Açık göz 

iç bakanlığı köy kalkınma teşki- Bir çok ellerde göyleri dolaşar-
litiyle, sağlık ve sosyal yardım ba ken bu kanaata vardım. Köylülerinde 

Türkkuşu açıhş 1 

töreni 
Dil birliği 
meselesi 

Ekmek fiatları 
Dünkü sayımızda ekmek fiatla· 

rimn indiğinden bahseden yazımız

da mürettip hatası olmuştur. 

L ondra gazeteler' 
Londramn bir . 
kasap dükkanı ıle 

kanhğl toprak kenuniyle tarım ba- ilk itirazı bu idi. 

kanhğı komiteleriyle plinh bir su· "Yol yok çocuklarımız kışın bir 
rette köylerde çalışmağa başlarken, saat uzaktaki mektel•e gidemez. ,, 

kültür bakanlığı da 011 yıl içinde 1 Karlı, yağmurlu günlerde batak-
bütün köylerde m~kte~ ~çmayı kur· 1 lık yollarda beş dakikalık yola bile 
muşken hars komıtelennın çalışma· gedilmez. (iki köye bir mektep ) 1 

lan da çok müsaid bir zemin ve müstesna bir kaç tatbik sahası bula· 
zamana tesadüf etmiş oluyor · bilir. Ve muntazam yollar yapılıncaya 

Ayni zamanda başlayan bu me· kadar bunu planlardan çıkarmak 
sai el birliğiyle ve bir yolda takip zaruridir. 

edilirse beş on yıl sonra memleke- Geride yatı mektebi ve köy pan-; 
tin umumi manzarası yepyeni bir siyanlan kalıyor. 1 

şekil alacaktır · Yah mektepleri denenmiştir ve 
Eski reiimlerin programlarında tecrübeye göre hareket olunur. 

köylerle meşgul olmak yoktu · Köy pansiyon usulü köylüleri 

Eski zamanda köylerde hükii· memnun etmektedir. Daha doğrusu 
met namına bir Jandarma bir de köylerde küçük çocuklarını her za-
tahsildar yüzü görürler ve onlardan man yanlarında görmek istiyor! n. 
iyi muamele görmedikleri için bir Yatı mekteplerine öksüz ve fakir 
türlü hükumete ısınamazlardı · çocuklar gidebiliyor,, 

TÜi kkuşu Adana şu beti faaliye
ti hakkında sık sık maliimıt vermek 

teyiz . ~ 
Muntazaman naz? ri \C amelı 

dersler yapan Türkkuşu şl:besi içi~ 
önümüzdeki 17 Nisan Cumartesı 
günü öğledr.n sonra saat içte .. tay: 
yare meydanında bir açılı~ torem 

yapalacakbr. 
Çok parlak ve zengin olmas~. 

için Hava Kurumu çalışma~ta ve gu
zel bir program hazı-lamaktadır . 
Programı yazacağız . 

Tayyare 
piyangosunda 

Şehrimize 40,000 lira 
Eski zamanda köylerde okul Zaten köy mektebi işine büyük 

pek seyrek ve iptidai bir şekilde idi. köylerden başlanacağı için yirmi bin Tayyare piyangosunun son ke-
Koca ..:ehirlerde iki üç iptidaiye k ld k 1 'd · d 30937 nlımaralı bilete 

isabet etti 

y köyün mektebi uru u tan sonra şı esın e mektebi. olan devirlerde köy maari · d 1 • 1 40 ()()() ı· 'sabet etmiştir ötekilere de bir çare üşünü iır. 
1 

, ıra ı · 
finin hali ne olabilin1i . Meşrutiyrt· Yıldız kazinosu karşısmda gaze-

Ve ancak yirmi bin köyün mu. 
ten iki yıl önce Adanada bir maa· teler sat.cısı Hasan Fehmi tarafın-y 1 allim ihtiyacı temin edebilirse şim-
rif komisyonu kurulmuştu · a nız 'dan satılan bu biletlerin sahibi tütün-

k · dilik yine büyük bir iş görülmemiş • 
iki defa toplanmış olan bu omıs· l' cü Ömer ve arkadaşı Mehmettir. 

d 'k' olur. yonun verdiği vazife ile aza an ı ı 

kişi mektebleri dolaştık varidat Çünkü İş yalnız muallimle bitmiz.. 1 Gu·· reş mu·· saba-
menbalarını tetkik ettik , Nüfus ced- Bunlara beş on milyon lir da 'para 

vellerinden tahsil çağlnda çocukla- ister köy öğret~enliğine sıra. il.e .. 1 k ları yapılacak 
nn sayısını çıkardık . 1 - Mualhm mekteplennın koy a 

O zaman Adana elli bin nüfus· mecburi vazifesi, 1 18 ve 23 nisan günleri şehrimiz 
lu idi . Tahsil çağmda on bin çocuk 2 - Sivil ve askeri idadisinde stadında spor kulubleri çıkanna 
vardı . Bunlardan yalmz beş yüz tahşil görmüş tekaüdlerden talip güreş müsabakalan yapılacağmı 
talebe mektebe gidiyordu · ilk mek· olaulerın A korsuna scvkedilmesi. yaznuşbk. 
tep sayısı dört idi · Bu mektepler 3 _ Orta mektep körmüş ça Şehirde, bu müsabakalar yapıl-
d- ";.; 7;., ........ niiniintff'n kaJm ..... a_.._ .. < u --uuucş D1D muamm teaarıtcı , kında bir şayia çakmasana binaen kat üç dersaneli ve ilci muallim 1 1 

d. fd d' bu yıllarda yapılan tecr. übelere göre I müsabakaların yapılacağının kati idi . Ve en müktn meli o i ı . a ı 
mümkün görünmektedır. Yıldan yıla olduğunu tekrarlarız. mektebinde yüz talebe vardı . Sa- 1 

nayi mektebinde daha azdı. Fakat memlekette hususi umumi bütçeler I 
muallim mektebinde yalnız iki tale . genişledikçe bu işlerin birer birer 

1 
be vardı . hepsi de olur. 

Otuz sene sonra Adanada kaç işte kültür Bakanhğı şu veya bu 
1 mektep ve kaç talebe var hepimiz suretle köy öğretmenlerini temin 

göıüyoruz. ~birler kurtulmuş de· ederken hars komitalan da g~rekli ı' Dün şehrimizde hava sabahtan 

Dünkü hava 
Sisli ve kapalı idi 

Muallimler ne zaman 
toplanacak? 

Askeri liselerin mezuniyet imti· 
hanlannda nwvaff akıyet göstereme· 
diklerinden dolayı alaya çıkarılan 
talebelerin sivil liselerde imtihan 
verebilmeleri maarif vekaletince ted· , 
kik edilmektedir . 

Alman malumata göre ; bu gibi 
talebeler sivil liselerde tekrar imli -
han verebileceklerdir . 

Ameleler 
Dün 65 kişi şehrimize geldi 

Dün Ulukışlaclan şehrimize , böl
gelerdeki tarlalarda çalaşmak üzere 
daha 65 amele gelmiştir . Şimdi 
Karşıyakadaki çadırlarda 173 ame
le barınmaktadır . 

Doğrusu şudur : Birinci ekmek 
10 para inerek 9,30 para ikinci ek
mek te 10 para inerek 9,10 para
dan sahlmağa başlanmıştır. 

Mahkemelerde: 

Zimmet suçluları 
Zimmet ve ihtilastan suçlu ve 

mevkuf eski sulh hakimi Tahir ve 
arkadaşlarmın duruşmasına ağar ce
zada dün devam edilmiş müddei 
umumi Tevfik esas hakkındaki dü· 
şüncelerini söyliyerek suçlulann tec- ı 
ziyesini istemiştir. Suçlular müdafa· 
alarım hazarlamak için duruşma ta
alik edilmiştir. 

evi yanyana imiş . ~ 
avukata : 

.. - Bir köpek b 
bir koyun budunu 1 

ru-a sıra oluyor , ne Y 
bir türlü tayin edemi 

Avukat: 

.. - Kolay; köpelİft 
lur ve ona köpeğin 
turasım gönderirsin ' 
Tavsiyesinde bulunın 

O akşam, kasabın 
kata 5 şilinlik bir h_, 
z.etmiştir. Çünkü kasa 
avukatın köpeği imiş. 

Açık göz avukat bu 
şısında soğuk kanbl 
betmemiş ve şu tezk 
göndermiştir : . 

Rayları çalan 
hırsızlar 

1 .. - Köpeğimin e . 
beş şilin zararmıZI muc•P 
kabul ediyorum. Fakat 
sızlık vakaları üzerine. 
ücretim 6 şilin 8 penidit 
tenzilden sonra hakkı~ 
lin 8 peninin gönde 

Bozanlı ile Karapınar arasında 
devlet demir yollarmden çalınan 20 
aded dekovil rayını çalan Gökbez 
köyünden üç kişi yakalanmış ve hak
lannda tanzim edilen evrakla C. M. 
uniumiliğine teslim edilmişlerdir. 

Bir köylü kızı 
Bir delikanlıya kaçtı 
Yalnız Dut köyünden musa oğul

larından ölü Ahmt"t kili Emine aym 
köyde oturan Abdurrahman oğlu 
lbrahime kaçmıştır. 

Bu iki genç kanunsuz evlendik -

l .... y..A.n .; . ..,,.J.r.!:;::ı'"""...1-- ··- -..11: .. - .... 
euım eddmlfıeruır. 

~~-------··--------~~ 
Koca arıyor 

Şeker sandığından çıkan 
bir mektup 

ederim . " 

Borçlunun 
Singapurda bir çio& 

bin sterlin borçu varllllf 
mahkeme huzurunda 
ayda ancak yedi şilin 
teklif etmiş. Mahkeme 
bul ederse Çinlinin bu 
mesi için 222 sene d 
yaşaması lazımge),:cr 

Ri7.dP .. hnrdıınun 
olmasını alacakhlar du• 
ler. Çinde bu kaidenin 
mer'i olabileceği anlafll 

melctir . Fakat vatan şehirler ele- gördükleri sahalarda heman ve ter- , gece yansına kadar sisli ve kapah 

mek değildir . cihen mektep açırmak için her türlü geçmişti. Hava tazyiki normd, saat 1 

Şimdi sıra köylere gelmiştir. kolaylığa nail olac•klanndan hava 1 14 de hararet 18,5 santigrat derece Zabıtada: 

Dün, Döşeme mahallesinde bak
kalhk vapan Süleyman, Turhal Şe
ker fabrikasından dükkanına gelen 
sandıklatrdan birisini açmca içinde, 
fabrikada çahşan amele kızlardan 
bisi tarafından konmuş şu mektubu 
bulmuştur: 

Buralarda vakıa 
henüz başlamadı, şu sdl 
pardesüler bile ar~ 
kat Amerikada Fforı 
mi plajlannda mankenletı 
plaj modalarını arza 

Köy kalkmma işine girişirken en ön· 1 lar açıhp ta yollarda seyahat kolay· idi. Cenubtan mütemadiyen i.izgir 
ce ~k doj'ru bir başlangıç olarak laşmca heman köylere çıkmaltd1r. esmiştir. iki kadının kavgası 
istatistikler topl•nmışbr. Şimdi arhk köycülük seferberliti Trenlerde 

Bu istntistilcler manasını anla· ilin edilmiştir. 
mak için de köyleri gezmeğe başh
yacaklard1r . Ve köylüler le temas 
edeceklerdir . 

Sanyakup mahallesinden Rah· 
metullah kızı Zekiye, Rıza kansı F at
mayı tokatla döğdüğü zabıtaya şi- ' 
kiyet rdildiğinden her iki kadın ara. 1 
smda çıkan kavga hakkında polis j 
tahkikat ve takibata başlamıştır, 1 

TALiSiZ BiR KiMSE 

işte o zaman kurulan plan en 
d<>tru plan olur ve en iyi netice ve· 
nr . 

işte ondan ötürü hars komitele
rini ve Halkevlerin üyelerini ve bü
tün münevver gençleri köyleri dolaş· 
mata davet etmiştik . Masa başında 
bu işler yapılamaz . 

Toplanan istatistikler yuvarlak 
rakamla 400000 köyümüzün dört
te biri yizden çok evli olduğunu 
ve dörtte birinin elliden az evli 
oldupnu gösteriyor . Ve az evveli 
dapuk köyleri birleştirerek İş gör· 
mek isteniyor. 

Bütün planların biri birine 'müva· 
zi olmasanda büyük faydalar olmak· 
la beraber ( melctep bakımından bir 
kaç köyü birleıtirmek imkim ayn· 
ca tedkike değer bir meseledir . 

Az nüfuslu köyler her uman bi. 
rer mahalle gibi birbirine yakın de

tildir. Ve aralarında kışın geçmek için 
imkinı olan yollar yoktur. Eskiden
beri bu gibi hallerde en büyük ıraklık 

yanm ıaa~olarak saptanmıştır Halbuki 
bu küçük lcüylerin çoğu birbirine 
bir saat iki saat uzakhktadır. O hal 
de ijç köyün ortasına bir okul ya 
pısı yapma~ ve köye müşterek bir 

mektep açmak pratik bir İf görül· 
ınernektedir. 

A B•k•ı 

~~-------·--------~-

Tiyatro festivali 

Moskova : 13 (Tass) - Sovyet 
tiyatro festivalleri artık ananevi bi-

rer şenlik mahiyetini iktisab etmiş 
bulunmaktadar. 

Bu seneki festival, sıra itibarile 
beşincidir ve programı ise diğerle
rine göre daha çok zengin olacak· 
tir . 

Feıtival , 1 ili 10 Eyliilde,on 
gün Mt>skovada cereyan eeect· k , 

bundan sonra ise iştirak edenlerin 
bir kısmı 5 gün için Lcningrada di
ğer bir kısmı da 1 O gün için Ukran 
ya ve Rostov - Don'a geçecekler 
dir. 

Moskova ve Lcningrad festival 
programı, şimdiden tesbit olunmuş 
bulunmaktadır. 

Çok zengin olan bu programda 
yeni ve eski büyük opera ve piyes· 

lerin ternıili, bale oyunları, milli ti· 
ya trolar, çocuk piye~leri bulunduğu 
gibi sahne vaz'ı müsabakaları da 
mevcuttur. 

Harkov, Kiev ve Rostov prog· 
ramlan da pek yakında tesbit edi

lecektir, 

Ucuz tarife uzatıHı 
Ankara beynelmilel kömir ser

gisinin açılma gününün 23 ijisana 
bırakıl~ası dolayısile Devle De
miryoJJan sergi münasebetiylı tatbik 
edeceği tenzilith tarife müdeetleri 

f ki kadın daha 
Sugediği mahallesinden lsmail 

karısı Hatice ile İbrahim karısı Ha
fize aralarında kavga çıkarak birbir· 
lerine hakaret ettiklerinden, zabıta 
her ikisi hakkmda da kanuni mua 
mele yapmaştır. 

ni değiştirmişti . 
Eşyalara ait müddet 23Mayıs 

937 ye kadar, sergiye gitme müd
deti 23 Mayıs 937 ye avdctve eş· 
ya iadesi müddeti 23 Hazinıa ka· 
dar uzahlmıştır. 

Tahsildarla·ın 
Maaşları ücret olaak 

Tahsilat işlerinin layık >lduğu 
ehemmiyetle takibini temin çin ma 
liye vekaletinde olduğu gibinemle
ketimizde mevcut bütün bcl~iye ve 
hususi idarelerdeki tahsildaruın da 
ücretle istihdamı kararlaştnmışbr. 
Binaenaleyh ınaaşh tahsildakrın da 
maaşları ücrete çevrilecekti~ 

Bu yeni karann tatbikin• bu yıl 
ve mili sene başından itiba1t1 baş· 
lanacak ve hiç bir belediyı artık 
maaşlı tahsildar kullanamıy::akhr . 

Bu münasebetle dahiliye veki· 
Jeti vilayetlere bir tamim 91dere· 
rek 937 büdcelerinin de taliminde 
bu hususta icap eden tedbirrin alın· 
masanı bildirmiştir . 

Burnundan yaralamış 
Karpyaka mRhalJesinden lsmail 

oğlu M !hmed, Süleyman oğlu Ziya
yı taşla ağır surette burnundan ya
raladığından hakkında kanuni mua· 
mele vapılmışbr. 

Kaçak kum:şlar 
Bucak mahallesinde oturan terzi 

Saniyenin evinde üç p:arça kaçak 
~um aş yakalanarak müsadere edil· 
miş ve bayan Saniye : hakkında ka · 
nuni icap yapılmışhr. 

Yangına sebebiyet 
Doğruluk fabrikası yamndaki 

ate~ borusu etrafına düşen yağlı pa
çavralann alet almasile yangın baş
göstermişse de, büyümesine meydan 
verilmeden söndürülmüş ve bu ha
disede ihmali görülenler • hakkında 

kanuni muamele yapılmı~br. 

Orta mektep mezunuyum , 
Turllel ••ker fabrikasında ça-
11,ıyorum. Kltn .. alzlm, Evlen. 
mek l•Hrorum• 

R. Özbek 

Bakkalın söylediğine bakılırsa, 
bu mektup cevabsız bırakılmıya
caktır?!.. 

Arap illerinde 
dönen fırıldaklar 

- Birinci sahifeden artan -

lngilterenin Filistin Ali Komiseri 
Arap liderlerine tahkik komisyonu -
nun hazırlamakta olduğu rapor hak
kında vaktiuden evvel çıkanlan bu 
gibi şayialara kulak asmamalanm 

•söylemiştir. Fakat bu şayiaların umu 
mi efkarı yoklamak için balon uçur
mak kabilden olduğu anlaşalmış . 
tır . 

Filistinde hadisat azalmışsa da 
büsbütün durmamıştır. lngiliz depo
larından fişenk ve zahire çalınmak
tadır. 

Arapların Yahudilerde gördüğü 
hazırlığa karşı bir hazırlık olmak üze 
re bu hırsızhklan yaptıkları anlaşıl
maktadır. lngilizler bu 'mesele hak· 
kında geniş tahkikat yapmaktadır
lar. 

yarlar. Yeni modeller, 
Mayolar, bir kadın vü 
zelliklerini en fazla ve eO 

1 
terecek şekildedir; bil 
kısmı açık bırakmal ta<fat· 

Yeni modaların renfİ 
hr. Yeni cilalanmış bir 
yani zarha benzer bir r 

Acaba bu rengi neci 

Üç çocuğun e 

Amerikada "Devriiledl 
adı altmda bir kitap l1t' 

en kısa bir zamanda 
nüsha satılmıştır. 

Bu kitabın muharriri 
ha doğrusu üç küçük 

Bu çocukların eseri o 
ret bulmuştur ki nihayet 
davet olunmuşlar ve ke 
seyah=1t filimi vücude 
için teklifte bulunulmuştat• 

Azerbaycanda n 

Moskova: 13 ( T ass ) 
baycandu 1936 sene!'" 
milli lisanda olmak üzere, 
zete intişara devam e 
müddet zarfında bu gaıet 
nelik umumi tirajı 77 111~ 
hayı bumuştur. 

Ayni sene i~inde 6. 1 
ha olarak 600 kitap nef' 

Sovyet Azerbaycanancı
dan başka 45 mecmua d• 
tadır ki bunların senelik 
da 833.000 nüshaddır. 



,~ 
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c 

Bu gün SON HABERLR Dük dö Vindsor 
hayatı hakkında 

olan kral sekizinci Edvard'ın 
bir eser neşrolundu 

Avam kamarasında 

·Sekizinci Edvardın mütehavvil 
karekterinden kendisine verilen 

terbiye mesuldur 
"1efhur lnglllz krallçesl Vlktorya ve prens Albert in hayatını yazan maruf lnglllz Biy?ğrafı 

B. Roııı b k 1 
111 

kralı sekizinci Edvardın hayatı hakkında yeni bir eser nefretmlftır. Bu 
eaer, ln~i~= İmp~~to~luğunun ve belki de bütün dünyanın (güzel ve sevglli prensi) olan bugünkü 
DUk dö Vindsor un ,ahslyetl özerlne yepyeni bir ıı:uk saçmıftır. 

" Prensin karakterinin tahavvül 
e~ici bir karakter oluşunun yegane 
gunahı kendisine veri len terbiyenin-
d. 1 ır · nsanlar ona yaklaşıyor ve son· 
ra uzaklaşıyordu . Ve bütün bu in
sanların onun üzerinde bıraktığı inti
ba mütemadi ,en devam eden ve hiç 

1 
bir şeyin , hiç kimsenin yerinde du
rama_dığı bir hareket hissinden ba~- I 
ka bır şey değildi . O sağlam bır 
dostluğun yapabileceği , faydalı ha- 1 

Yırkar bir t~sirden istifade edemi
yordu . O yanında hiç bir şahsi dü · 
rüsti nümunesi bulamıyordu . 

imparatorluk memleketlerinde: 
yaptığı seyahattan döndüğü zaman 
0

. •kendisini Londraya avdet eden 
bır İngiliz olarak değil fakat eve 
<lörıen bir mustemlekeci olarak his 
ediyordu . Menfaatleri , noktai na
zarları lngiliz yollarını terkediyor , 
ve onunla hanedan arasında müdhiş 
b" . ır uçurum açılıyordu . Onu takviye 
edebilecek bir şey vardı . Annesi 
kraliçe Marinin sevgisi .. Fakat bu 
sevgisi de hükumetin planlarıyle mü· 
temadiyen inkitaa uğruyordu . 

Kraliçe Mari , prensin maruz 
bırakıldığı bu tehlikelere ve onun 
Hindistan seyahati projesine karşı 
ilk protesto eden şahsi yet oldu . 

Kraliçe Marinin zeka ve dirayeti 
açılan bu ayrılık uçurumuna karşı 

hiç bir suretle müessir olamadı . 
Oğlu bir kuyruklu yıldız gib_i uçu
yor ve kendinin kontrol ve tesirinden 
mütemacliyen uzaklaşıyordu . 

bir zaman zevki uğrunda onun yük
sek vaziyetini unuttuğu da olmamış
tır. Çalışmak icabettiği zaman ça
lışırdı . V c bugün hiç kimse, o ve. 

SPkııırın lcdrard 

liahd iken vazifelerini ihmal etmiş

tir. diyemez. 
Maalesef torunu, sekizinci Edvard 

hayatında bu makul taksimi yapma
sını bilmemiştir. 

Pren~in umumi sevgiye mazhar 
oluşu. onun üz rinde teı>irini y:ıpmol<
ta gecikmedi. Onun çok geçmeden 
kendi hak kında çok yüksek bir fi
kir edinmiş olması hiç de şaşılacak 
birşey değildir. Bu his onda tehlikeli 
bir surette büyüdü. Halta o derece 
büyüdü ki, çok geçmeden prens ken· 
di kendine tenkit kabiliyetini gaip 
etli ve kendi kendinden fevkalade 
emin olmağa başladı. Bu suretle ar
tık hakiki takdir hisleri ile, muvaze
nesiz umumi hayranlığı farkedeınez 

oldu. 
... Kral b<'şinci Jorjun krallık va

va7.ifesi ve nizam Kiiltü oğlunun hı;· 
kiki ruhunu görmesine manı oluyor

du. 

Prens Edvard, harp sonunun, 
harp esnasında, ve seyahatlarında 
gaybettiği muvazeneyi bir dürlü bu· 
lamıyan delikanlı tipinin bir numu
nesi idi. 

Bu hal ba '.;;ası ile onunun arasın 
da bir iti afın çıkmasını geciktirme
di. 

Bu itilaf prensi miidhiş suretle 
inadcı yapmıştı. 

Mensup olduğu neslın bütün de· 
likanlıları gibi o babasını, arşôvki 

ve bazı ihtıyarlar nazırları sevmesini 
ve arzularımı mani olmak istiyen yo
luna çıkan insanlar gibi talakki edi. 
yordu. 

... Çok geçmeden Prenste mana
sız bir pınticik başladı. Ve bu pin
ticı k eski emektarlarına yol vermek 
gibi manasız tasarruflar şeklinde te· 
celli ediyordu. Bunun içindir ki, çok 
geçmeden de prensı etrafındakiler 
sevgisini de gaybetti . 

Prensin bu hallerini gören ve fa_ 
kat bir dürlü anlamayan babası öm· 
rünün son yıllarında çok müteessiri 
oldu. 

. . . Babasının plümünü \akib 
eden günlerde Sekizinci Edvard an· 
nesinden uzak kaldı. Halbuki yeri 
onun yanında idi. 

Kral olduktan sonra büsbü· 
tün Ciınrileşti. Sannringham sara
yıddan bir çok hidnıetçilere yol ver
di. Yaptığı şey basit bir tamakar 
lıkdan ziyade anlaşılmıyan bir ek 
zantrikeikdi. 

Sekızınci Eevard önüne çıkan 
meselelerle başa çıkamıyacağa ben 
ziyor ve karar vermekten çekiniyor· 
du. Sükunetini kaybetmişti. Emni
yet ve sükünu bizzat kendi yüksek 
kanaat ve fikirlerinde bulacağı yer
Je etrafındakıleri mütteessir ediyor 
ve kendisini çok sevinçli bir efendi 
olarak tanımış olan hizmetkarlarını 
miıthiş bir inkisara uğratıyordu. 

İngiliz misyonerlerinin 
Habeşistandan tardı 

İtalyaya protesto edildi 

"HARiCiYE VEKALETLERi 
iSTENiLEN ŞEKiLDE DEGIL 

VAZiYETLERE GÖRE iDARE 
EDiLiR,. 

Londra: 10 (Radyo) - Royter 
ajansı veriyor: 

Bugün avam kamarası yine top
landı ve Habeş işleri hakkında mü
zakereler yapıldı. Sorulan birçok 
suallere hariciye müsteşarı ezcümle 
demiştir ki: 

- Musolini hükünıet önünde 
İngiltere kaçmaz. Altı İngiliz mis. 
yonerının !ardını İtalya hükümdı 
nezdinde hükumetimiz protesto et
c tnı ştir. 

Bunu müteakip hnriciye vekili 
Eden tenkitlere karşı su meşhur sö
zü söylemiştir: 

- Hariciye vekaletleri istenilen 
şc kilde <l~ğil, vaziyetlere göre idare 
edilir. lngiltere dünya barışını koru
mak azmindedir. Ve Belgrad konuş
malarının da bunu temine matuf ol· 
duğuna saminııyetle inanmaktadır. 

Küçük antant da bu uğurda ça
lışmaktadır. Buna iyice inanmak la 
zımdır. Demiştir. 

Sovyetlerde 
---

Merkezi icra komitesi 
reisi azledildi 

Moskova: 13 [Radyo] - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Sovyetler merkez icra 
reisi azledilmiştir. Yerine 
_ı•t derdeati tayindir. 

komitesi 
geçecek 

Bay Baldvin 
Başvekalet ve Avam 

kamarasından çekiliyor 

Lodn,a: 13 (Radyo) - İngiliz 
bışvekili Balcivin söylediği bir ııu
ttkta yakırıda başvekillikten ve a· 
vım kamarası azalığından çekilrcc 
ğiıı haber vermiş ve lngiliz devlet 
afamlarından Faşizmden haikı ko
ruııalarıııı rica etmiştir. 

Baldvinin lngiliz kabinesinden 
ayılışı hakkında hiç bir sebeb bu
lu,amamaktadır. 

[ır. Şaht Brükselde 

Asri siiıemadal 
15 Nisan Perşembe akşamından 

itibaren iki fil~ birden 
- 1-

Umumi istek Üzerine 

( lvan Petrovich) 
Marta Beling-Eliza İlliard - Apele Sandroc 

1 
ı gibi büyük ve tanınmış artistlerin iştirakile vücuda getirilen emsalsız şaheser 

( Paganini) 
-2-

Sergüzeşt filmleri kahramanı 

( Buck Jones ) in 
En heyecanlı ve son dereci! merakaver sergüzeşt fılmi 

(Memnu Kafile) 
PEK YAKINDA : 

.Şehir tiyatrosu darülbedayi tekmil kadrosile 
geliyoY 

TAN SİNEMASINDA 
Bu akşam Büyük Gala 

Halk Opereti 
.Şehrimizde ilk defa olarak 32 kişilik büyük ve tam kadrosile 

ve kıymetli sanatkar 

(ZOZO DALMAS) 
ın iştirakile defalarca oynanmış bir eser olan 

( PİPİÇA ) 
3 perdelik büyük opereti sayın halkımıza su 

KAPUÇELLİ idaresinde fevkalade 
takımı ve kıymetli bir Balet 

DİKKAT : Yerlerin evvelden temin 
olunur. Numaralı yerler satılma; 

aktır 

Jir Orkestra 
ey eti 

edilmesi rica 
l :ışlanmıştır 

=-------- 7985 - ~-----------~;;;.;;,..-J 

Halk evi Başkanlığınd an 
Yayın komitamız tarafından Cumartesi, Pazar ve Salı giinleri Hopar

lörle verilecek konfcransl:ırın tarih ve mevzularile Konferansı verecek ar
kadaşııı adları halkımıza ilan olunur : 

1935 - 1936 kışında kral se
kizinci Edvard'ın payıtahttan uzak
laşması lngiliz efkarı umumiyesinin 
b~yük bir kısmı için çok ani bir ha
dıse olarak telakki edildi ! Fakat 
annesi kraliçe Mari için bir ayrılık 
daha on sene evvel , çok gayretkeş 
fakat az durbin bir hükümetin pren
sin cazibe ve kabiliyetlerini istismar 
maksadiyle - onu seyahatte ser
best bıraktıkları andan itibaren baş· 
lamıştı . 

Halbuki , prensi aklı selim kazan
mak üzere ana ve babası yanında 
bırakmak lazımdı . 

Kamutayda 
,..----------, Brüksel: 13 (Radyo) - Doktur 
r Şaıt tayyare ile bu sabah buraya Tarilıi 

Konferans verecek 
arkadaşın adı 

Ziilfikar:Ôğretmen 
Konferans mevzuu 
Ulusal birlik 

.... Seneler geçti . ve görüldü ki, 
l dünya seyyahı J prensin hiç bir 
dostu yoktur. 

Bir sevgiye ihtiyacı olduğu ve 
kendi sevgisini de harcamağa hazır 
bulunduğu görülüyordu. Fakat ken
disine zaman bırakılmıyordu. 

Müteveffa Kral beşinci Jorj, do
nanmada gördüğü tecrübeler saye
sinde insanların hakiki değerlerini 
takdir edebilecek bir kabiliyette idi. 
Kraliçe Mariye gelince, o, müstakil 
ruhlu düşünülmeden yetiştirilmişti. 

Bu mağdur kendini bilh?ssa , 
prensin Amerika ve Dominyonlarda 
yaptığı seyahatte hissediyordu. Eğ· 
lencclerini resmi vazifelerini yaptık 
lan sonra , o bir veliahdle mütena
sip olmayan bir muhitte, cemiyet te 
arıyordu . 

Bir prensin, ikinci hayatı pren
sin mes'uliyet ve şerefine dokundu· 
gu takdirde iki çeşit hayat yaşaması 
lazımdı. 

Kral yedinci Edvard da serbest
çe eğlenirdi, Bununla beraber, hiç 

Geçen müzakereler 

Ankara: 13 [ Türk Sözü muha
birinden J - Dünkü Kamutay top· 
lantısında radyoloji radyum ve elek
trik tedavi müesseselerine aid kanun 
layihasiyle Başvekalet teşkilat ve 
vazifeleri hakkındaki kanun müza
kereleri yapılmıştır. 

Beşinci umumi 
müfettişlik 

İzmir Valisinin tayin 
edileceği söyleniyor 

Ankara: 13 [ Türk Sözü muha-
birinden 1 - İzmir Valisi Bay Fazlı 
Gülecin yeni ihdas edilmek üzere 
bulunan beşinci umum mıifetıişliğe 
tayini söylenmektedir. 

Vana kar yağıyor 
Van: 13 (Hususi muhabirimiz

den) _ Dündcnbcri Vana fırtına ile 
karışık kar yağdı ve hala da devam 

ediyor, 

TÜRK SÖZÜ 

Giindclik 'iyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

- Dı~ nH"rıılckclkı ıı;in ı\hcıııe 

bcclclı dcgi~ıııcı yillım. posl a masrafı 
1.amıncdilir . 

\ 2 - ilanlar iı;in idareye müra-
caat edilmelidir . 

ı\.. _________ .J 

İzmir fuvarına muazzam 
bir fabrika kurulacak 

lzmir: 13 [ Hususi ] - lzmir 
fuvarında iş bankası tarafından çok 
muazzunı bir fabrika kurulacaktır. 
Projelerin hazırlığiyle meşgul olun. 
maktadır. 

gemiş ve kral tarafından kabul 
edmiştir. 

Panör mesafe rekorları 
kırıldı 

17 4 937 Cumartesi 
18 " Pazar 
20 • Salı 

Doktor Şükrü 

IS. Sergici: Borsal 
genel Sekreteri 

Gebdik hıfzıssıhhası 

Borsalar hakkında 

24 
erlin : 13 (Radyo) - iki Alman 

plaörü motorsuz tayyare ile dünya 
25 

" Cumartesi 1 lzzei Koçak : ! 
l T. Odası reisi l 

,. Pazar Doktor Baha 

Çocuk haftası ve Seyhan 
merkezinin faaliyeti 
Çocuk bakımı hakkında 

meıfe rekorunu kırmışlardır. 

ngiliz büyüklerinin 
\lmanyayı ziyareti 

l·r liıı : 13 (Radyo) - lngiltcre 
parmeııto azalarından Livtorin bu
rayı geleceği h~ber verilmektedir. 

Samuel Hor 

4ıdra: 13 (Radyo) - Samuel 
Hor~ayısta denize endirilecek bü
yük arp gemisinin açılış resminde 
buluıcaktır. 

Büreşte 
Ypılan 

komünistlerin 
muhakemesi 

B"' . it-eş : 13 (Radro) - Komü. 
ıııst fıliyetindeıı suçlu altı kişi bir 
si ene kiz ay hapse mahkum olmuş
ardır 

27 Salı 1 Naci Ecer:Ôğret ı 
" l men O.Direktörü l 

1 5 937 Cumartesi lsmail Hakkı:Dişçi 
2 " Pazar Arif Nihat Asya 
4 " Salı Necati Sepici 

8 5 937 Cumarte~i 

9 ' 

11 

" Pazar 

• Salı 
7983 

Bayan Hidayet 
(Seyfi: Kadastro) 
(müdürü ) 

Ömer Sanver 

Çocuk sevgisi 

Diş bakımı hakkında 
Dil devrimi 

Memlekette allatizm 

Adabı muaşeret 

Kadastro hakkında 

Eti Türklerine dair 

Habeşistan ateş içinde 
Londra: 1 ~ ( Radyo) ı· .1. 

S 1 .. d - ngı ız 
oma ısın en verilen haberde er-

Hind· Japon mukavele.si 
parafe edildi 

kek, ka~~n çocuk ve ekserisi yaralı 
ol~~k uzere dörtbin Habeşlinin 
lngı.lız arazisine sığındıkları ve Ha
beşıstan tarafında şiddetli tüfenk 
ateşleri işidilı.liği bildirilmektedir, 

Tokyo: 13 (Radyo) - Könıür 

pamuk hakkındaki Japon - muka

velesi dün parafe edildi. 

Bu akşam Halk r • Pipi a Tanda 
- - w 



Sahife 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
----------- Kil o Fi}atı 

CiNSi En az 
~=====• ·-"K~. = S~ 

Kapımalı pamuk 

En çok 
K. S. 

--=- .. 

Satılan Miktar 
Kil o 

Piyasa parlağı .. 32:2s- - - 36 
- Piyasa temizi·~ .. - -- -31,50- - 32 ____ --·-------

iane l -- - --- ---- ----- --
iane 2 

- Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
-B-e-ya-z-------ı-- 1 1 
:-5,~·ya_h _ ___ ------ - ----- - • 

ÇIGIT 
- ----- --- --- -'---..:.....::..._ __ ·.- - --------

Ekspres 1 
•--~-~;_li_'~'Y~e_m_li_k_ .. _ __ 

3040 
__ I -- - - - - ----

., "Tohum1uk 11 _ 

:; U BU B A T 
Buğday Kıbrıs 

.. Yerli ---•:=_s,<JQ =.-=:_-=_ ~~~~----_-_-_ 1 -_-_-_· ---_ -_ -- -- ---- -- -- -- -- -._-__=- • 
Men tane 

" -Arpa·------- -----!----------------· 
Fasulya 
Yulaf ---- ------ ----------
Delice 
Kuş yemi 

Türksözü 
c 

Kadastro müdürlüğün -

den: 
Adananın Kuı tuluş mahallesinde 

1 Kadastronun 506 Ada 5 parselinde 
Plan mucibince mukaddema yol 
iken encümen kararile seddinden 
dolayı tarik fazlası olmak üzere be
lediyece talep ve Kadastroca senet
sizden tesbit edilen arsanın beledi
yece bu kerre Bayan Celile Güvene 
satıldığı ve kaydinin o suretle tes· 
biti istenilmiş Kadastro kanunu ni
zamnamesinin 49 uncu maddesi mu
cibince alakası veya itiraz edenler 
varsa ilan tarihinden itibaren iki ay 
müddet olan 12- 6- 937 tarihine 
kadar Kadastro komisyonuna mü· 
racaatları ilan olunur. 

Ceyhan Belediyesinden : 

1 1 

Kasabamızın 2000 ve 500 mik
yaslı halihazır haritası 930 senesinde 
tanzim et•irilerek Nafia Vekaletinin 
tasdikine iktiran etmiştir. 

1 

1000 Mikyaslı tesviye münhanili 
haritamız yoktur. Tesviye münhanili 
haritamızı pazarlıkla yaptıraca&ız . 

ı---"'"""-,--;-:-.,.-,~----U-N_ ----,---------il Halihazır haritalarımızdan istifade 
ı .~ört yıldız Salih ı 870 edilmek ve bu baptaki talimatname 

1 
Keten tohumu 1 

ı-.-,--,---,.------ 1------1------:-~M_e_rc_im_e_k ____ _ , _____ , _____ ı----------· 
Susam 

:_5 ~ 1-~~çiı,-.r,-t -yı-,-İd'ız-.-D.-'~~ğ-ru~lu~k----ı-~~~--- hükümlerine'. uygun olmak üzere ka-
:.c: ı--

1
- 725 sabamızın tapoğrafik haritasını yap-

~ uç ,, ,, 
:§ ~,-Simit ,, mak isti yen mütehassısların birer 
:;o ;; 1 Dört yıldız c~mhuriyet """""iiöo-- mektupla Belediyemize mür .1Caat 
~ <>I üç " .. - . 750 eylemeleri ve bu mektuplarına birer 

Simit .. 1 şartname lef eylemeleri lazımdır . 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para Taliplerden arzu edenlere kasabanın 

13 I 4 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 1 
Sa ntim Pcne -ı---------_:::=::__..:..:c::. --~-------~--~-• 5000 mikyaslı halihazır haritası he· 

Hazır 
1 

7 80 l iret \% Mayıs vadeli 7 58 Rayişmark 1 
Frank ( Fransız ) 17 7ı 

Temmuz Ye deli 7 62 Sterlin ( İngiliz ) 620 -00 
Hint hazır 6 - 30 Dolar ( Amerika ) 

1 79 _ ·01 
Nevyork 13 89 Frank ( İsviçre ) 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAVADELEN 
İştihasızlığın, hazımsızlığın, yegane reçetesidir 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen tapala-

rına dikkat ediniz 
Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıoır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 7 

Kelvinator 

' 

I · 

men gönderilecektir . 7950 

6-10-14-18 

- -----------. 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

t4 Nisa~ 

TÜRKSÖZÜ 
•• u 
r 
k 

1 
Gazete Türksözü matbaası "Türksözünden,,baş1<3 

--------• her boyda gazete, mecmua , tabeder • 

i
l Kitap 1 Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastır•· 
________ I nız. temi: ı · " 'l-- nefis bir cild içinde ese• 

ri"iz daha kıymetlenecektir • 

1 İlan 1ı Reklam bir ticarethant.nin, bir müesseseııiıı 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınıt•ı 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz • 

S 1 
Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsaıııı 

1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane· 
-s-in_d_e_y_a_p_t-ır_ı_n-ız-.-Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl· 

•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

O ı Tab 1\ Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler' 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve biluınuıfl 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en ıa· 
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

1 
R ki. t b J Mütenevvi renkli her türlü tab işlerioiıİ 

•• u en ı a k T" k .. .. .. o .k k. la· · 1 anca ur sozunıın tornalı ma ına 

nr;da yaptırabilirsiniz • 

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

~-================= 
J 

TiR 
• 

1 
BELEDİYE İLANLARI 

/ ;__ _______ ----------- · ı 

1 - Temizlik işleri hayvanatı için 35000 - 45000 kilo yel' 
eksiltme suretile satın alınacaktır . 

2 - Muvakkat teminanatı otuz !iradı r . ı/ 
3 - ihalesi Nisanın 29 uncu perşembe günü saat onbrşte 

daimi encümeninde yapılabaktır . / 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kale 

racaat edebilirler . 
5 - isteklilerin ihale günü teminat nıakbuzil e birlikle .;e 

111 

saatte belediye encümenine miiracaalları ilan olunur . 
7987 14 -- 17 21 

~ 
1- Yenicami-Asf all cadde ve Yenicaıııi Borsa arasıııdakı 

lamirile bordur İnşaatı açık eksiltmeye konulmuştur . 
2 - Keşif bedeli sekiz yüz elli dokuz lıra doksan bir kuruşııır· 
3- Muvakkat teminatı altmı ş liradır. I 
4- ihalesi Nisanın 29 uncu perşembe günü saat on beşte be' 

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şarlnamesi yazı işleri kalemindedir. Orada görebilirkr. ~ 
6- Taliplerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte mııaYY~z 

Beledıyc encümenine müracaatları ilan olunur . 7988 14 - tl! .... 

Sağlığın mi· 
yardır. Sizi bir 
çok hastalıklara 
~arşı korur.Da. 
ima taze gıda 
verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unuttuı ur,evinize 
· TıRKiYE iŞ EIANl(.A:,f Arabacı Ali oğlu Mahmut tarafından bulunup dairemiıe tesliıı1 tf 

on dört liranın sahibi kimse Belediyeye müracaatı ilan olunur. 

1 
sıh~at ve neş' e 
verır . 

Kelvinator 
Buz dolapları 

193 

----------------------
Devlet Demirolları Adana İşletmesinden : 

işletmemiz mıntıkasın Ceyhan civarınd;ı K.m 412 deki taş ocağından 
(Tahmini fiatı) beher n.ee Tlik'abı 150 kuruş 50 santimden EOOO metre 
nıik'abı bafastın ihzar veeslimi kap;ılı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur 

Eksil!me 19- 4-93 pazartesi günü saat 16 da Adanada' işletme 
binasında·yapılacaktır . artname ve mukavele projeleri parasız olarak 
Mersinde Şube 63 Şeflile Adanada yol baş müfettişliğinden verilecektir. 

·~ 

1 - Nehir kenarındaki Belediyeye ait Seyhan gazinosuının 1.f 
müddetle ve açık eksiltme ile icara verileceği evvelce ilan edil~: 
kerre şartnamesinde bazı tadilat yapıldığından ihalesi 15 gün teJll 
miştir. 

2 - Senelik muhammen bedeli beşyüz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı yetmiş beş liradır. 
111
1 

4 - Şartnamesi belediye yazı işleri kaleminden parasız alı 03 . 

5 - ihalesi Nisanın 26 ıncı P dZartesi günü saat 15 de Beled•l 
cümeninde yapılacaktır. 

· ııı 
isteklilerin o gün teminat mekluplarile birlikle belediye encıı 

ı 
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gı 

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

Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, 

isteklilerin 2490 sa' artırma ve eksiltme kanunu mucubince ve şart · 
namede yazılı vesaikle lraber muvakkat teminat parası 681 lira 75 ku
ruşun idaremiz vezneleıe yatırıldığına dair olan makbuzun ve yahut şart
name projesinde örneğ"lişik formüle göre banka teminat mektubu ve 
fiat teklifini havi zarflan:(Ozerine Ceyhan civarında yapılacak balasta 
aittir diye yazılarak) eldtme saatinden bir saat evvel makbuz mukabi
linde Adanada işletme üdürlüğüne vermiş olmaları ve mektup sahiple 

müracaat etmeleri lazımdır. 
ıfl t • 

~-----------7-9_7_4_~ ~ 
Ş. Rıza İşcen 6 

Belediye karşısında 7966 
rinin de eksiltme saatiıe hazır bulunmaları. 7947 4-7 -11-14 

,,-Jo"' 
Umumi Neşriyat ıvıU 

M. Bakşı !# 
Adana Türksözü ınat 

a 


