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Belgratta türk dostluğu 
ismet lnönü müteve!.f ~. ıYugosla~ya i 
Kralının mezarına buyuk merasımle 

çelenk koydular 
------·------

Atatürk 
Bayan Tavzent'i 

kabul ettiler 
Ankara: t 4 [Radyo ] - Bii} ük 

Şef Atatürk 1 üyük harbde Irak 
cephesinde lngiliz kuvvetlerine ku· 
manda eden miileveffa General Tnv 
zent'in karısı Bayan Tavzent'i dün 
Çankaya köşkiinde kabul etmişler· 

dir. 
Kocasının lıatrahırını yaşamak 

üzere Türkiyeye gelen Bayan Tav 

Başvekilimiz her ziyaret ettiği yerde Atatürkün 
büyük projelerinin en yüksek yerlerde 

• zent bu kabulden çok memnun ol 
muştur. 

yer almış olduğunu görüyordu 

Belgrad Türk sanayii nefise sergisi Başvekilimizin huzuruyle açıldı. ismet lnönü; 
Rüştü Aras ve Stayodinoviç Bosnaya gittiler 

Atatürk Bayan Tavzent'e; koca 
sının harbiumumide kendisine hedi
ye ettiği bir çifteyi getirterek gös· 
termiştır. 

Bayan Tavzent çok mütehassis 
olarak Atatürkün yanından ayrıl. 

mıştır. 

Halkevl gençlerlnin dUn gece UçUncU defa tekrarladığı HUllecl 
piyesinden pozlar: 

f ) a:rsı içeride / 

,..,.,,...........,........._...< 

Ankara : 14 ( TUrksö· 
zU muhabirinden ] - BU· 
YUk ,_. AtatUrkle Yugos
lavya Kral Naibi Prens 
Poı araamde samimi tel· 
ıraflar teati edllmlftlr. 

ismet lnönü bu ziyaretlerden son· 
ra Niyabet Meclisi azalarına iadei 
ziyaretler yapmıştır. 

pol 1~1üzesi~de ismet lnönü, Ara_s ve Balkan antantı 
Stodıyanovıç tarafından merasımle 1 

Antakya hadiseleri 

Belgrad : 14 (Radyo) - Türki
ye Ba~vekili ismet lnönü ve Harici
ye Vekili Tevfik Rüştü Aras müte· 
veff a Kral Aleksandrın mezarına 
büyük merasimle çelenk koymuşlar
dır: 

Başvekil ismet lnönünü hamil 
bulunan tren Kralın medfun bulun. 
duğu Eplimas kasabasına varınca 
halkın coşkun alkışlarile karşılandı. 

Burada bir Yugoslav mebusu mı 1 
tuk söylemiş ve f smet lnönü de te
şekkürle mukabele ederek mukabil 
hir nutuk söylemiştir. Bir genç kız 
~c!·:~nından ağlar vaziyette ismet 
nonunc güzel bir buket takdim et
nıiştir. 

Bütiiu istasyoııdaki nıcklep ço· 
cukları yaşa Alo:ttiirk, yaşa lııöııü di 
ye bağırıyorlardı. 

Otomobillerle mermer mezara 
gidildi, Burada ismet lnönii dost mil· 
lctin ölü Kralına hürmeten eğildi ve 
büyük çelenkleri koydu. 

Bundan sonra Kralın mesai oda
sı ziyaret edildi. Odada Atatürk'ün 
resminin en yüksek mcvkie konul
muş olduğu görüldü. 

Bütün bu merasimlere Yugos· 
lav Harbiye Nazırı ve refikası da iş· 

lnönü Belgrad tayyare meyda
nını ve tayyare ınotör fabrikalarını 
ziyaret etmiştir. 

Başvekil ismet lnöuü, Rüştü A
ras ve Yugoslav ricali Bosnaya ha· 
rekd etmişlerdir. 

Nazırlarından Şevki, lnönü şe
refine bir çay ziyafeti vermiştir. 

Ti.irk sanayi nefise sergisi Prens 

açılmıştır. 

Belgrad : 14 (Radyo) - Bütün 
sabah gazeteleri Eplimodaki büyük 
merasim hakkında ya1Jlarla dolu
dur. 

Başvekil ismet lnönü meçhul as. 
ker abidesine de çelenk koymuş. 1 
!ardır. 

Türkiye Elçiliğinde bir gala zi. 
yafeti vcrilnıiştir, 

~---~-----------=-...... ----~---------------~ 
• 

l~pamrdt1 lwrap rılu11 rlıit!Nrlen lmi~i 

INOILTERE DENiZ TiCARETiNi KORUMAK iÇiN iSPANYA SULARINA 

Harp gemilerini gönderdi _ ___..... .......... ---
tirak ediyordu 
.. Bu~dan s~nra kale meydanına 1 İspanya hadiselerinin daha başka 

gıdılmış merasimle Türk bayrağı çe. • k· ı I d k k 1 
kilmiştir. Bunu müteakip Belgrad bir Şe 1 a maSln an Or U UyOr 
askeri müzesini ziyaret eden:lsmet 
lnönü orada da en mütena mevki 
de Türkiyenin Büyük Şefi Atatür· 
kün resminin yer almış olduğunu 
gördü. 

Londra: 14 (Radyo Markoni) -
lngiliz başvekili avam kamarasında 
lııgillcrcnin ispanyada muhasım ta· 
rafları muharip olarak tanımadığını 

Şamda vaziyet 
"' Ali komiserlik d:iresinde yapılan bir içtiına 

Şam : 13 ( Husu~i ) - Paristen 
g_elen heyeti karşılayanlara hitabe-
sınde baş · b C . vezır ay emıl Merdem 
muahedenin akd' t d.k. . 

• • • 1 as ı ı, ıcrası hep 
sızın ıradenizl l • . . e 0 muştur • Parlamen-
to sız~n. m_tihabınızla açılmış hükü-
met sızın ıntihabınıda k 1 

P . uru muştur 
arıste vatani heyet . • A • I' . . sızın ama· 

mızı tahakkuk ettirmeğe çalıştı. Is· 
kenderun meselesi için climizd 

1 
• en 

ge cnı yaptık . 
Suriye Türkiye hükumetiyle dos 

tane münasebatın idamesini samimi 
ol:uak temenni edf'r . Bununla bera· 
bcr Suriyenin hukukunu da müdafa. 
aya mecburuz . 

Muahedenin tatbikatı ve af me· 

selesi hakkında da mesaimizde mu· 
vaff ak olduk ., demiştir . 

Ali komiser de Şama gelmiştir. 
Heyetin dönmesi mü~as~bet~yl~ iz~i
ler ve demir gömleklılenn ıştırakı 
ile yapılan tezahuratta yaşasın Su
riye yaşasın Fransa diye bağırmış 

lar<lır . 
Komiserlik murahhası Baron Fan 

da balkona çıkıp karşılık olaı ak 
( yaşasın Suriye ) demiştir · Bu 
tezaburatta yeni rejimde Fransa sa· 
dakatini bağlılık hususi bir şekilde is· 
bat edilmek istenmiştir • Ali komi
serle baş vezir ve hariciye veziri 
arasında ziyaretler taati edilmiştir · 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ve binaenaleyh açık denizde bu yiiz· 
den lngiliz ticaretinin haleldar ol· 
masını terviç etıniyeceğini söylemiş
tir' 

Londra: 14 (Radyo Markoni) -
Bir asi kravözörü dün bir lngiliz va· 
ptınınu zabtctmiştir. 

Madrid: 14 (Radyo Maı koni) -
Madı id ceblıcsindc asi kuvvet

ler diin taarı uza geçmişlerdir. Harp 
biitlin şiddetilc devam etmektedir. 

Lizbon: 14 ( Radyo ) - Alınan 
haberlere göre ispanyaya lngiliz 
harp gemileri sevkedilıniştir. Buna 
sebeb lngiliz gemi'erinin tecavüze 
uğramasıdır. 

Boyon: 14 (Radyo Markoni) -
Asilerin tatbik ettiği deniz bloküsii 
neticesinde Bilbaonun yakın bir za· 
manda düşeceği sanılmaktadır. 

Bilbaonun düşmesi ihtilalcilerin 
Madrid üzerine yapacakları taarruz' 
da mühim bir çok kuvvetleri ellerin. 
de bulundurmayı intaç edecektir. 

Londra: 14 (Radyo) - General 
Frankonun neşrettiği bir beycnna· 
mede ihtilalcı deniz kuvvetlerinin 

-Geris üçüncü sayfada -

Dünyanın en kuv
vetli ittihadıdır 

Fra1!SlZ memurları, emellerine alet yapmak için 

Atine: 14 [Radyo - Markoni ]
Başbakan B. Metaksas Ticaret Oda· 
sının verdiği bir ziyafette söz alarak 
demiştir ki : 

Şeyhleri satın alıyorlar 
-···-

Kürd dağında vaziyet fenalaşıyor 
'' Şubat torlantısından, Bal 

kan antantı her zamankinden daha 
kuvvetli, daha sağlam olarak çık

mıştır. ( Balkan ittihadi ) dlinyanın 
en kuvvetli ittihadıdır.,, 

Şam : 14 ( Hususi muhabirimiz
den ) - Kürtdağına Arap aşirelle· 
ıinin gönderileceği hakkında bir ya
yıntı dolaşmaktadır. 

Vataniler zayif bulundukları yer. 

Montrö konferansı 
İngiliz murahhası,lngilterenin Mısırla hal
ledecek yeni bir şeyi olmadığını bildirdi 

Fransa, Mısırda muhtelit mahkeme
lerin ilgasına ınuvafakat ediyor 
Montrö : 14 ( Radyo ) - Dün 

öğl.!den sonra toplnnnn [ Adli ısla· 
hat komisyonu ] müzakereleri csııa. 

Ne zor bir ıniilakat 

Resimde göıdügüniiz adam Ro· 
bert Vadlov adında \C on dokuz ya· 
şında bir Aıncrikolıdır. 

Aıneriknnııı bu en uzun bovhı 
a~laını ile ınüliikat yapmak isteyen 
bır kadın ga1etcci onunla daha iyi 
k~~uşmak ve bir minareye bakar 
gıbı ~z~n :niidclet boynunu incitme
mek ıçın çare olarak bir merd' 
d . ı·r d . dM M M ıven· en ıs ı a eyı uşuıımuştür. Resimde 
yapılaçak ınukayese1 e göre bu ak 11 kadına hak vermek lazım gel· , • ı 1 

G
M " l)Or. 

.. ~r~yorsunuz ki, gazetecilik gö· 
runduğu kadar kolay bir meslek de
ğildir .. 

sında Mıc:ır delegesi hiikuınetinin bu 
, sayede yapaca~ı ıslahatın esbabı 

mucibesini iı.ahe tın iş ve diger dele
gasyonlardan bu sahadaki tikirlerini 
sormuştur. 

Konferansa iştirak eden dele. 
gasyonlar umumiyetle, verilen müh. 
lelin çok kısa olduğunu ileri sürdük· 
leri için bu miihlet kırk sekiz saata 
çıkarılmıştır. 

Konferans yarın umumi bir iç· 
tinıa yapacaktır. 

lngiliı delegasyonu rcisi,26 Ağus 
lo" ımmhcde ile İngilterenin, Mısırla 
oları b "iliin münasebetleri tanzim 
t•Jilıııiş bulunduğu ıdan fngiltcrcnin 
Mı ırla hallcd ·ceği yeni hiç bir ::;:ty 

olmadı~mı siiylemiştir. 
F ransıı. ddt>ga yonunun bazı t ı 

ll•pll'rdr bulunncağ; sanılmaktadır. 

Fı ansız baş delege.si 13. Dötes
, sonıııı U<'yanalına göre, Fransa her 
j lı~rıgi şekil altıııd.ı olursa olsun ınuh. 
lelıt mahkemelerin ilgası taraftarı gö· 

ı lİnnwk ledi r. 
ltalyan delegasyonu çok muh

teriı bulunmaktadır. 

Bı·lçika delegesi ise nutkunda 
Belçikanın Nil vadisinde me l ' . r . b ye ana 
g~lın ığı zyiik eserlerden bahset· 
ınış ve konferanstan alınacak netice 
ııc olursa olsun Be!çikanın ve Belçi
kalıların Mısır<lakı· h k k · u u unun mu-
hafaza edileccğindl'n emin bulundu. 
ğunu ilave etmiştir. 

Montrö 14 ( Radyo) - Kapi
tülasyonların ilgası hakkında Mısır 
layihası müzakere edilmektedir. 

Mısır heyeti muvakkat bir zaman 
için adliye işlerinde yapılacak inti

- Gcrisı üçüncü sahifede -

lerde aşiret kesifliği ile üstünlük el
de etmek emelindedirler. 

Bu bölgeye aşiretlerin gönderil· 
mesi ihtimali Cebelidüruz'de olduğu 
gibi uu bölgede de bir hareketin 
vukua gelmesinin giiııün meselesi ha-

- Gerisi Üçüncü Sahifede -

~--~-----·------~---

Cenubda 
Hududlarımızın 

emniyeti 
Yakında hır heyetiıniz 

Cenuba gidiyor 
Ankara : 14 [Hususi ] - Cenub 

hududlarımızda tetkiklerde bulun
mak ve a!rncak kat'i tedbirleri tes 
bit etmek üzere jandarma umum ku
mandanı General Kazım; Emniyeti 
umumiye müdürü Şükrü, Giimrük 
nınum Komutanı Geneı nl Seyfidee 
miiteşekkil bir heyet, yakında Cenub 
hududumuza gidecektir. 

Heyet, Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel ~ekreteri B. Şükrü Kayanın 
seynhalımle ana hatlannı tesbit etli· 
ği ıslah planlarının tefcrı üatiylc mcs· 
gııl olacaktır. " 

Scyahatın günü ve ne kadar 
siireceği heniiz tesbit edilnwmiştir. 

Cenub ve Şark vilayetlerimizin 
son günlerde nrzetti~ıi çok ehemmi
yctlı vaziyet dolLlyısiyle bu mınta. 

knda idaıi tedbirler alıımnsına de. 
vaın oluımıaktadıı-

Son hir kararla Cenub dududu. 
muzn } ?kın yerlerde yeniden bazı 
kazal?: ıl~das olunmuştur. 

.. l~ırıncı umum ıniifettişliğin en 
ınuhım hududunun üzerinde bulunan 
Mardin vilayeti dahilindeki Hayak 
~~ Şnmrah nahi>•elcrinin ihtiva etti. 
gt arazi ınühim yolların telaki nok
tası Üzcı inde bulunmaktadır. 

Bunların idari ve inzibati bakım· 
!ardan ehemmiyetini ve bilhassa hu· 
cluda çok yakın bulunuşunu gözönü· 
ne alan Dahiliye Vekaleti, Hazak 
nahiyesinde idil ve Şamrnh nahiye· 
sinde de Mazıdsğı kazalarını teşkile 
karar vermiştir. 

A) rıca Diyarbekir vilayetinin 
Kelkiş köyünde görülen lüzum üze· 
rine Çınar nahiyesi kurulmuştur .. 

Erzurum ve Tunceli vilavetlerın· 
de de yeni iki kaza ihdas edilmişti~. 
Hususi vaziyetler arzeden ve ~ır 
çok !:>akımlardan ehemmiyet verı.1-
mcsi lazımgelen Erzurum ~il~ye~in_ın 
Karayazı ve Tunceli vılayetının 
kalan nahiyeleri kaza haline ifrat 
edilmiştir, 



Sahife 2 Türk sözü 

Negüsle bir mülakat ,------------!------------·--------------~ 

''Bütün benimdir,, 

lmperator: "Bilseydim Musolini ile anlaşmanın 

yollarını arardım ,, diyor. 

Parlste çıkan (lmtranslge. 
anı ) gazeslnln Londra muha· 
bırl eski Habeş lmpratoru Ne. 
gUs ile yaptıjil bir mülAkatı şu 
suretle anlallyor: 

" Eski Habeş lmperatoru ve Av· 
rupanın genişleme ihtirasının sen 
kurbanı olan Negüs şimdi Londra
dan bir haylı uzak mesafede olan 
Ba th da yaşı yor. 

(Büyük ırk) ne kadar kara, sarı, 
kırmızı ve esmer hükumdarm başın
dan tacını aldı. Fakat biz bütün bun
lan tarih kitablanmızda gördük. 

Halbuki Negüs'un sukutuna he
pimiz bizzat şahid olduk. Dalıa iki 
sene evvel nazik ve cümert "krallar 
kralı,, tarafından kabul edilmiş olan 
seyyahların sözlerini ne büyük bir 
ihtiras ve heyecanla dinliyorduk. 
Öyle sanılıyorduk ki. 

Habeşistan <lünyanın ortasında, 
içinde bizimkilerden bazı noktalarda 
yüksek bazı noktalarda engin ayrı 
bir düşünüş, ayrı bir yaşayış tarzı 

nın mevcud olduğu bir park halinde 
kalacaktır. 

Fakat ictinabı gayrikabil olan 
şeyı vukua geldi. 

Bana kapuyu bir Habeş hizmetci 
açtı. Ev, burjuva bir lngiliz ailesinin 
oturabileceği bir evdir. 

Evvela çok Zt"ki bir Habeş de
likanlısı ile bir kaç dakika geçirme· 
ğe mecbur oldum. 

Sirak Heruy adındaki bu genç 
bana: 

- lmperatorumun akibetini, ken
disininkine benzeyen akibetlerin fev· 
kine çıkardan şeyı, onun bir itimad 
ve err.niyet facıasına kurban olmuş 
olmasıdır. Dedi. 

Kendisinden bu hususta izahat 
istediğini görünce ilave etti : 

- Göreceksiniz ... Ve anlıya · 
caksınız 1 , 

Birkaç dakika sonra Negüs'ün 
öniinde idim . 

Bulunduğum yer alelade bir sa
londu . 

Salonun arkasında ellerini önü
ne bağlamış duran adam selamıma 
mukabil olmak üzere hafifçe iğildi. 

Köşede, üzerinde ihtiyar bir ba-

NegUs 

yanın bir kaç ay evvel örgü ördüğü 
sert bir kanape var. Negüs l u ka
nepenin üzerine oturdu ve ellerini 
dizlerinin üzerine koyarak dimdik, 
bir hükümdar gibi oturdu. Bir müd
det ona baktım . 

Şimdi karşımda duran adam, 
bir cengaver değildi. Hatta ahenktar 
denilebilecek olan sesi şiir yaratıl
mı; tı . 

içini çekti : 
- Milletim yaptı~ından başka 

türlü kendini müdafaa edebilirdi. 
Fakat hazırlanmamıştık. Bu be

nim kabahatimdir. Harbin olacağına 
inanmıyordum : 

Yavaş bir sesle rüyada imiş gi. 
bi kesik cümlelerle devam etti : 

- Memleketimiz üzerindeki ya· 
banc ı emellerden endişe ediyorduk. 

Türk Maliyesi 

Bunun içindir ki 1923 de Milletler 
Cemiyetine kabul edildiğimiz zaman 
büyük bir sevinç duymuşluk . Artık 
kurtulmuşt uk. Çünkü bizde [ cemi
yet ] kelimesinin kudsi bir manası 

vardır. 
Milletim benimle yanyana olur

muş olan elli iki beyaz milletin şefini 
içinde dostluk iksiri dolu olan bir 
kadehi elden ele dolaştıran bir ce
miyet olarak tasavvur etm iş ti. Ya
bancı milletlerin şefi bu kadehten 
içm işti. Binaenaleyh bize yardım et· 
mesi tazımdı. 

Yavaş yavaş gözlerini bana çevir 
di ve Bu safdilliklerini affettirmek 
gibi: 

Biz basit bir milletiz 1 Dedi. 
Bu defa ben kendisine sordum: 
- Zannederim ki, size Avrupa-

lıların müdahalesini tlmid ettiren şey 
İngiliz donanmasının Akdenizde gö
riinmcsi oldu? 

Yavaşça başını kaldırdı. Yüzü 
biran parladı : 

- İngiliz zırhlıların:n Cebelütta
rıka vardığını bildiren telgraf aldığım 
zaman kendi kendime "itimadı muha
faza etmekte haklı imişim,, diye dü
şündüm. Fakat ... 

Bu anda kelimeler öldü .. Minimi
ni elleri titriyordu .. 

Negüs ilave etti: 

- Eğer bilseydim B. Mussolinyle 
anlaşmanın yolunu arardım . · 

Hiç olmazsa milletime bugün dahi 
bitmemiş olan ınüdhiş bir felaketi 
tattırmazdım. 

Hataya düşmüştüm. Öyle zanne
diyorum ki, bunda kabahat benim 
ve ırkıınındır. 

şehir 
Adanahları 

lzınir belediye reisi fuvara 
davet ediyor 

lzmir belediye reisi Behcet Uz 
vilayetimize gönderdiği bir mektup· J 
la Adanalıları lzmir fuvarına davet I 
etmektedir . Mektup şudur : 

Buseneki yedinci İzmir enternas 
yona! fuvarının her hususunda daha 
olgun bir şekil alması için çalışılmak
tadır. 

Vilayet ve ticaret odalarınızın 
da fuvara g .ni~ bir surette iştirak 
için ha1Jrlandıklarını şükranla gör· 
nıe ktcyiz . iktisat vekaleti ticaret 
odaları için fuvarda daimi olmak 
üzere kapalı bir teşhir yeri yaptıra

caktır . Bu binada ticaret odaları 
sınırları dahilindeki muhtelif , ziraat 
ve sanat mahsülleriyle kültür ve tu
rizm hareketlerini ve bunlara aid 
resimlerle istatistiki malumatı havi 
grafikleri teşhir edeceklerdir. Ancak 
teşhirin , fuvarın açılışındaki mükem· 
meli ıetinin mutlak bir surette muha. 
fazasını temincn satış yapılmıyacak· 
tır . 

Bu itibarla mahsul ve eserlerini 
ticaret odalariyle birlikte teşhir eden 
ekspozanların fuvarda satış yapabil· 
meleri için fuvarda ayrıca hazır pa
viyon veya arzularına göre paviyon 
yaptırmak için boş arsa kiralıyabile 
ceklerinin vilayetinizin! dah!lindeki 
ticaret odalariyle ziraat ve sanat er· 
babına bildirilmesini rica ederim . 

Evlenmeler 
hakkında 

Vekaletin bir tamimi 
Medeni kanun hükümlerine göre 

evleıımeleri memnu bulunmasına rağ· 
men evlenmiş olanların üç aydan 
iki seneye kadar ve aralarında ev· 
lcnme akdi olmaksızın evlenmenin 
dini merasimini yaptıran erkek ve 
kadınların da iki aydan altı aya ka -
dar hapis cezasiyle cezalandırılacak· 
lan kabul edilmiştir . 

Erkeğin evli bulunması keyfiye
ti de sebep sayılarak erkek ve erke· 
ğin evli olduğunu bilen kadın hakkın
da altı aydan üç seneye kadar hapis 
eczası tertip olunmuştur . 

haberle r 
Türkkuşu 

Şubenin açılış merasimi ne şekilde ola 

----·······----
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nisan 937 cumacrtesi günü öğleden 
sonra saat 10 da tayyare meydanın· 
da açı]acağını ve y a p ı l a c a k 
büyük merasime ait programı neş
redeceğimizi yazmıştık. 

Bu programı aynen aşagıya alı· 

yoruzl 
1 - Merasime hükumet erkanı 

C. H. Partisi, Halkevi, mektepliler. 
kurumlar, bankalar, tüccarlar fahri· 
kacılar. çifcilerimiz ve bütün halk 
iştirak edecektir. ( Bu hususta kim
seye davetiye yazılmamıştır. Bütün 
yurttaşlar davetlidir. 

2 - Mektepliler saat ( 14 ) de 
Nanıık Kemal okulunda, C. H. P. 
ve Halkevliler, Halkevi önünde top
lanarak merasim yerine gidecekler
dir. 

3 - Tüıkkuşu talebeleri, üni
formalarile ve bayraklarile saat (13) 
de Namık Kemal okulunda toplana
rak önlerinde askeri bando olduğu 
halde Abidin Paşa - Hükumet önü 
Saat kulesi - Belediye - Borsa 
Çeşme meydanı - Asri sinemayı 
takiben Atatürk heykeline giderek 
çelenk koyup yeni otel caddt!sinden 
geçecekler ve hava kurumu önün 
den doğruca tayyare meydanıda 
gideceklerdir. 

4 - Belediyemiz, tayyare mey
danında kafi mıkdarda sandalya bu· 
lunduracaktır. 

5 - Hükumet erkanı ve halkın 
ıııahaya gidip gelmesi için, belediye· 

Ameleler 
Antep ve Diyarbekirden şehri

mize daha 72 amele gelmiş, şehri

mizden Kayseri, Diyarbt-kir, Malat· 
yaya 23 amele gitmiştir. 

Dün gece karşı yakada bulunan 
amele çadırlarında 70 amelenin yat
tıkları teslıit edilmiştir. 

Katil adam 

miz kafi mıktarda vesait 
cektir. Memurlar için iki 
at (14-30) da hwa kur011111 

halk için hazırlanan ot 
aynı saatta belediye .... 

ket edecektir. nda 
6- Merasim meydan• ld' 

şekkül , halk ve mekte~. 
krokide gösterilen yerlerifll 

lardır . nıJ" 
7- Merasim meyda (111 

nıikdarda polis ve ianda 
nacak ve intizamı temin 
dir. Bunun için Emniyet 
Jandarma komutanı :e 'di • 
zabıta direktörü vazıfelı r 

·de 8 - Merasim yerın 

sile birlikte bir sıhhiye nıe 
lunacaktır. d 

9- Tam saat ( 15 ) e 
marşından sonra Hava J{ 
na Başkan Sabri Gül • . 
P. ve Halkevi adına bır 
Türkkuşu mensuplarından 
söylevinden sonra talebe~ 
Tlirkkuşu marşı söylence_.. 

. 'ktflll" 1 O - Söylevler bıttı 
Türkkuşu talebeleri ayn •1" 
halinde , mensup olduklafl 
!erinin önüne sıralanacak t/C 

cek işaret üzerine, öğre1daıt 
ayrı birer nçuştan sonra 
birden uçuş yapacaklardır· 

11- Muhtemel bir kaZ' 
dan verilmemesi için 
yerlerinden ayrılmamaları • 
olunur . 

Halk oper 
~ 

Dün gece ilk tedl 
verdi 

Şehrimize geleceğ°ni f İf. 
duğumuz halk opereti gellll 
sinamasında temsillerine 
lır. ·JJ. 

İyi elemanların idaresı 
nan ve kadrosunu hakiki 

937 bütçesi memleketimizdeki ikti
sadi kalkınmanın en parlak delilidir 

Şimdi Habeş imparatorunun pay. 
tahtındaki sarayında Milletler sos
yetesi paktını okuduğunu ve bade 
ma tarzı hareketlerini çok yüksek 
ideal ve prensiplerle tanzime karar 
vermiş olan Garb milletlerini hay· 
ranlıkla takdir ettiğini tasavvar edi 
yorum. Ve sonra onun biraz sonra, 
devlet reisLrinin daimi olduğu gibi 
şimdi de, bundan sonra da, ancak 
mesuliyetlerini tanıdıkl:\rı milli men· 
faatıerdeıı başka hiç bir şeyden il
ham almadıklarını nasıl müdhiş bir 
hakikat olarak keşfetmiş olduğunu 
düşünüyorum. 

Tekrar bir süal sordum: 
- Lava) Hur planını kabul 

Muhtarlar muttali olacakları hu 
gibi evlenmeleri ihbar ile mükellef 
tutulmaktadır . Vazifelerinde ihmal 

i 10 yaşındaki bir yavruyu 
kesdi 

!ar teşkil eden halk operet~. 
nik numaralar yapmakta 
operetinin, Adananın oper::._ 
cını karşılıyacuğmı sanıyor 

Pul memurları 
Yeni Lütçenin en bariz vasfı , 

tam manasile mütevazin olması teş
kil eder ki; bu , Cumhuriyet hüku
metinin sarsılmaz bir şiandır. 

Cumhuriyet hükumeti ; devlet 
maliyesinin büyük bir itimad ve 
itibar kazanmasında birinci derecede 
amil olan mütevazin bütçe esasını 
bütçenin yalnız tanzimi sırasmda de 
ğil tatbiki müddetince ele ayni has 
sasiyetle muhafazaya ötedenberi dik
kat ve itina göstermiştir. 

Evvelce de yazdığımız gibi ye 
ni sene bütçesin·n masraf yekunu 
1936 senesine nazaran 16,921,132 
lira fazlası ile 229,677,000 liradır. 
Bu fazlanın 2,300,000 lirası maarif, 
1,500,000 lirası uhhat işleri,900,000 
lirası orman işletme işlerine ayrıl
mış, 0,000,000 lirası <ıanayi pro· 
gramlarının tatbikini , madenlerin 
işletilmesini demiryollar inşaatını ve 
memleketin müdafaa ihtiyaçlarını 
temin için 1936 senesinde alınmış 
ve önümüzdeki sene alınacak fev· 
kalade tahsisatın karşılığını temin 
eden bor~ların ödenmesi için büt
çede mevcut miktara ilave olarak 
tahsis edilmiştir. 

Geri k(}lan 4.221, 132 lira mem
leketin her sahabaki inkişafile mü· 
tenasib olarak henişlemekte olan 
umumi hizmetlerin ve son zaman· 
larda çıkan bazı kanunların istilzam 

ettiği tahsisat farkı olarak muhtelif 
dairelere ayrılmıştır. 

ı eder miydiniz? ' gösteren muhtarlar da maddenin 
son fıkrası mucibince beş liradan 
yüz liraya kadar ağır para cezasiylc 
mahkum edileceklerdir . Tekerrürü 
halinde bu cezaya ayrıca bir aya ka· 
dar hapis cezası da ilave olunacaktır. 

Geç~n sene büdçesine göre ye
ni büdçe projesinde mcvcud fazla
lığın normal devlet varidatının ge· 
rek tahsil gerek tahkik safhaların -
daki inkişafı ile tamamen karşılana· 
bileceği kuvvetle umulmaktadır. 

Bu inkişafın; sadece Alınmaya 
aicl bir ümid olarak değil, kısmen ra· 
kanılara müstcnid müsbet bir vaka 
olduğunu da işaret etmek faydalı 
olur . 

Mitekim 1936 bütçesine mun
zam ve fevkalade tahsisat olarnk ila · 
ve edilen on bir milyon altı yüz kü- 1 
sur liranın ?ynı senenin sekiz aylık 
tahsilatında vukua gelen fazlalıkla 
karşılanması da bunu gösterir. 

1937 senesi varidat bütçesi (229 
milyon 677,000 )lira olarak tahmin 
edilmiştir . 1936 senesi varidat büd· 
çesi yekunu ( 212,764,000 ) lira ol· 
masına göre bu sene bütçesinde 
( 16 milyön ,913 bin ) lira fazlalık 
şu men· balardan gelmektedir : 

Gümrük vergisinden 6,514,980, 
ithalattan alınan muamele vergisin· 
den 1,365.424 , sınai müesseseler· 
den alınan muamele vergisinden 
1 milyon 15 bin 322, muhtelif mad· 
deler istihlak vergisinden 1, 190,352, 
inhisarlar safı hasılatından, inhisarlar 
müdafaa bedeli hasılatından 442,000 

- Milletler !>OSyetesi kabul etme
mi söyleseydi ederdim. 

Bu sözler üzerine Negüs'ii acı 

iııkisarıyle başl>aşa bırakarak terk
ettim. Fakat bugün bile onun ne
damat ve serzeniş dolu olan şu 

sözleri kulakforımda uğulduyor: 

- Ve şimi, milletimin 
rına kim nihayet verecek? 

ıztırabla-

------· ..... --·-=--------------------
iktisadi buhran vergisinden 674,000, 1 
muvazene vergisinden 907,579 ve ı 
buğday koruma vergisinden 362,489 1 
lira. 

1936 senesi içinde bu vergilerin 
nisb<!tleri üzerinde tadilat yapıldığı 
halde tahsilatın Lüyle miihim bir 
fazlalık göstermesi, memlekette ik
tisadi kalkınmanın her güe biraz da· 
ha mütebariz şekilde inkişaf etme
sinden alınan iktisadi tedbirlerle iş 
hacminin genişlemesinde ve b!nnetice 
umumi istihlak seviyesinin yüksel- 1 
ınesinclen ileri gelmiştir. Bu cümle· · 
den olarak, bir taraftan buğdayın 
kıymetlendirilmesi üzrrinde alınan 
tedbirler köylü sınıfının istihlak ka 
biliyetini çoğalttığı gibi, harici tica
retin düzelmesi, dahili fiatların da 
müstahsili memnun edebilecek bir 
hadde çıkarılmış olması memlekette 
ticaret hareketini çoğaltmıştır. 

Hastanelerde 
Ecnebi hastabakıcıların 

vazifelerine nihayet 
veriliyor 

Bu ay sonu hastanelerdeki Ec· 
nebi lıastabakıcıların vazifelerine ni • 
lıayet verilmesi Vekaletten Vilayet
lere bildirilmiştir . 

Ziraat Bankası müdürü 
dün Ankaradan döndü. 

Şehrimiz Ziraat BaPkası müdürü 
Bay Ramiz dün Ankaradan şehri· 
mize dönmiişlür. 

-------
Kezalik sanayi programımızın 

tatbiki dolayısile yer yer kurulan 
fabrikalar ve işletilen madenler bir 
kısım vatandaşlar~ iş bulunmasını 

temin eylemiş ve iktisadi kalkınma· 
nın bu muhtelif tezahuratı binnetice 
umumi istihlak seviyesini şayanı 

memnuniyet bir df'rcceye çıkar
mıştır, 

Kozanın Soyça köyünden Ah. 
med oğlu İbrahim 10 yaşındaki oğlu 
Şükrüyü aynı köyden Halil oğlu Mu. 
min, tarlasına yaptığı zarardan do 
layı köy kenarındaki derede bıçakla 
boğazında yaralıyarak öldürmliştür. 
Mahallinde yapılan tahkikat netice· 
sinde suçlu yakalanarak adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Gelenler - gidenler 
Seyhan saylavı bay Ali Münif 

Yegcna, Seyhan saylavı bay Ömer 
Tunceli saylavı bay lbrahim, Kasta
ınoni 'iaylavı bay Sami dün Anka 
radan şehrimize gelmişlerdir. 

* 
Birici umum nıüfetitişlik baş mü· 

şaviri bay Naci lstanbuldan şehri· 
rnize gelmiş ve Diyarbckire geç· 
miştir. 

* 
Birinçi umum miifcttişlik yazı 

işleri müdürü ~ay Hasan Diyarbe
kirdrn dün şehrimize gelmiştir. 

Nüfus memurları 

Kanuna riayet etmeksizin evlen 
meleri ihbar edenlere ikramiye ve· 
rilecektir. Bunlardan nüfus memur 
farına ikramiye verilmiyecektir. 

Pul müfettiş ve me~ de 
dan sonra icra dairelerın 
kat yapabileceklerdir. 

Zabıtada: 
Cürmü meşut h• 

Arebkiili Hacı o~ 1-1 
minde birisi Kacavezir o>• 
Yusuf kızı Eminenin evine t 
eşya çalarken cürmü meşhll 
yakalanmıştır. • l 

Hakaret etınıŞ 
Mermerli mehallesinde 

Rabianın, kom,ularından 
Huriye, karde.şi Mukaddıs .. 
kızı Şamiyeye'hakaret ettıl' 
şikayet edildiğinden hak 
nuni muamele yapılmıştır. 

Umumi ev kadınıll 
sını aldılar ve dÖ" 

Kamil oğlu Adil, M 
Adil, Mehmet oğlu Musta~' 
tah oğlu Yusuf adlarındaki 
umumi kadınlardan Meh 
Ayişeyi rızasile şehır dışın• 
.ıek yirmi beş lira parasın• 
ve he.ş günde iyi olac~k .. 
dövdükleri ve arzusu bil 
muamelede bulunduklara 
şikayet edildiklerinden ta 
lamıştır. 
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1 HÜLLECİ li3) oşluğu doldurulamaz koca 

~ bir kaybımız var: Abdülhak 
Hamid. 

Oynayan : HALKEVI TEMSiL KOLU Elli altmış sene evvel Türk ede· 
biyatına en büyük yenilikleri geti· 
ren, bu gün eserleri ve şahsiyeti ve 

Japonyada \ Habeşistan da 
Dün gece üçüncü defa tekrarla

nan Hülleci piyesini asgari 4000 kişi 
seyretti . 

Hülleci , Halkevimiz gençlerinin 
geçen eserlerde gösterdikleri muvaf • 
fakıyetten kat kat yüksek bir kabi
liyeti tebarüz ettirm!ş bulunuyor · 

Hülleci iki akşam vaz'ı sahne edil· 
mek üzere hazırlanmıştı . Fakat hal· 
kımızın gösterdiği büyük alaka ve 
takdir karşısında üç defa oynandı · 
~a~a on defa oynansa , temsilin ve· ı 

1
1 

rıldıği salonda saat l 9 dan sonra 
8 bir tek boş yer bulmağa imkan ol-

madığı pek açık görülüyor . 
d• Reşad Nurinin "Hülleci ,, si gü· 
~ z 1 oynanmış bulunuyor . 
ei' Osmanlı devrindeki sakat ka· 

rd nunların gütünç hükümlerini bütün 
çıplaklığıyle canlandıran " Hülleci ,, 

· I ~in sahneye vazmdaki muvaff akiyeti 
8 Jençlerimizde görmekle beraber • 
u i'ençlerin başındaki elemanlarıda 
tP akdir etm~dcn geçmek ~l~ma~. ·_ .. 
ıtıd Halkevı tem.sil şubesının reıısoru 
ı=>ulunan Coşkun Güven gençleri mu· 

r• ıaffakiyete sevk etmekle rejideki 
~ kudretini bize bir daha açıkça ib· 
kı az etmiş bulunuyor • 

r• Sessiz bir hazırlanma , sahnede 
~r· ıoksansızlık süflörlerdeki meharet , . . ' 
/o'.nş çıkış , jestJerdeki tamlık ve ta· 

rı oiilik bu elemanın sahne ve sahne· 
ı P Jckiler üzerindeki nüfuz ve sevki 
e dare kabiliyetinin bariz bir ifadesi· 
nle' Jir . 
rt Geçen yıllardan daha iyi bir iş 

elirlikle kurulan bu seneki Halkevi 
}~ Jemsil kolu , yalnız bir gayret ve 
al~nerji şebekesi olmakla kalmamakta, 
yrı"ayni zamanda sanat adamlarına kad· 

osunda yer vermiş bulunmaktadır . 

'" Temsil kolunun başkanı ressam 
M >ururi Taylan yalnız bir idareci ol. 
'' nakla kalmamış , temsillerde kolla· 
, mı ~ıvayıp emek harcamış olduğu· 

sili u bıze es rleriyle gösteriyor . 

11de 

uzvelt'in sulh 
planı 

sa~ , Acaba Amerika Cumhurreisi 
, Ç uzvclt, dünyayı harp korkusundan 
ır· urtarabilir mi? Bugiin Avrupanın 

er m.:rkczinde, Ruzvelt'in yaz so· 
ut- urıa doğru, bütün milletler önüne 
rı tr sulh planı hazırlayıp koyacağı 

anatiyle çalkanmaktadır. 
rlafl londrada taç giyme merasimin
de ~n sonraki haftalar içinde büzük 

ır Britanya imparatorluğu konfe 
ansı toplanacaktır. 

Britanya imparatorluğu, kendi 
•,ı k apla~ını bitirdikten sonra, Ame 

lı ~ lngıltereyle bir ticaret muahe-
'~ 1 Yapacağını ummaktadır. 

1 ,ı , Bu Yapıldıktan sonra, Amerika 
1 

umurreisi Ruzvelt, bütün dünya 
evletlerini her milletin ·ihtiyaçlarını 
l~mi~ edecek şekilde tanzim edil· 

ıet ı~şw bır sıra ticaret muahesi akdei· 
ge davet edecektir. 
Amerika, harp borçlarını verme 

1~d olan lngiltere de dahil olduğu 
.. e.,, • bu milletlerle mevcut lıorç 
ğİ 1 t' efelerini tatmin edici bir şekilde 
rıu ı ırm k · · 

'' k e ıçın azami gayret sarfet-
e tedir. 

~ Am 'k k t'~ k erı a anunlarma göre; Ame· 
~d a, taahhütlerini yerine getirmemiş 

an ·ıı 
5tafl . mı etlere pflra veya kredi te· 

1 ıın edemez f 8 . 
·i ~ ~ğcr teknik anlaşmalar yapıla· 
~ıtlel ılırse, Anıerika elindeki fazla pa· 

' ının bi k . h 
13 

I . r ısmını ticaret mua e· 

1 
,1 'lerı mukabilinde mesela Almanya, 

de 1 ;a v .. Rusya ya akıtabilir . 
~n ıkı hafta içinde Londraya 
dıgcr Avrupa merkezlerine mu· 

Gerek geçen temsillerde ve ge· dahasiylc bütün memleketin sevgi 
rekse " Hülleci " deki dekor ma· ve sayğısınt kazanmış olan Hamid 
ketlerinin , ressam Sururinin fırça· 1952 senesinde lstanbulda Bebekte 
sından çıkmış olduğu apaçıktı · doğmuştur. Büyük babası Abdülhak 

Çok güzel oynanan , çok mü· molla babası Tahran sefiri iken ölen 
kemmel yaşatılan " Hülleci " , sah· Hayrullah efendidir. Kafkasyalı olan 
nesiyle , genç kabiliyetlilerile , giyi· anasının adı da müntehadır. 
nişlerile , bütün manasile bir olgun· Hamid Bebekteki 1 ürk ve Ame· 
luk ve fevkaladelik içinde idi · rikan mektebleriyle Pariste ilk tah· 

Yine bu temsilde de Halkevinin silini yapmıştır. Hamidin tahsili hu· 
sanZAtkar çocuklarından Nuriye Gü- susidir. Zamanın alimlerinden Baha· 
ncr , Mazhar Erdoğan ' Hamdi Pa· eddin, Selim Sabit ve hoca ishak 
ramyok , Ahmet Yurdsal , Zeki Gü- efendilerden Türkçe, Acemce ve 
ner ,•ressam Necmi Şenel ' Seyfi AraLça okumuştur. Acemce ile Fran· 
Koçağı ve kabiliyetli gençlerdc!n sızca ve Jngilizceyi çok iyi bilirdi. 
bayan Türköz , Nuri Özgen ve Ali Pek genç iken Babıan tercüme oda. 
yi gördük · sına devam etmiş, Tahranda on altı 

Melek rolünde Nuriye Günerin, yaşında iken babası ölünce lstan-
Adile Dudu rolünde Mazhar Erdo· buli\ dönmüştür. 
ğanın , ve Hüllecide Hamdi Param lstanbulda maliye ve şurayı dev. 
yokla Şerif rolündeki Ahmet Yurd· 1 Jet kaleminde çalışan Hamid 1292 
sal hakkın.da " mükemmel" d~n baş- } de Paris scf neti ikinci katibi olmuş, 
ka ~ir kelıme k~~lanılamaz · Bılhassa oradan vatanına döndükten sonra da 
Adıle Dudu ~olunde M~zhar ~rdo· Poti şehbenderliğine, daha sonra 'I 

ğan Hiilleclnın ~e~k.ezı sıkletı olan Volos baş şehbenderliğine tayin 
eli maşalı acuze tıpı?ı ~aşatma~I~ ' edilmiştir. 1 
sahne sanatına olan ıntıbak kabılıye- 1299 d B b b hb d . 
tini bir defa daha anlatmış bulunu- a 0 ?1 ay ~~ şe .. en erı 

B" ·· b ı 1 b b z h olmuş, ve Henıt ta scvgılı eşını kay. 
yor· utu~ .un ar aH era er ke ra betmiştir lci Makber, Ölü, Bunlar 
rolünde Alının ve ırsızpama ro· Od . . 1. l . b . f 
1 d N · ş ı· k ur ısım ı eser erı u matemın er ün c ressam ecmı ene ın ma • 

·ı · t t kl'dl · · · d yadını haykıran şaheserlerdir.Hamid ya1 arı , lCS ve a ı en ıçın e L d f . 
k d ğ·ı ı b. " ld ou ra se aretı başkatibi ve daha ı yapmaca e ı , on ar ırer ası ı" _ 

d. b'I' · sonra musteşarı olmuş, hayatının 25 
ıye ı ırız. . . L 

.. . . . senesını ondrada geçirmi~tir. 1908 
Hafız Halılı "canlandıran Zekı d B "k I f' · . · k'lA 

G- I d N · Ö d e ru se se ırı , meşruhyet ın ı a uner ve marn a un zgen e b d A A A 
h k. f k IAd l'kl . . .. ın an sonra ayan azası ve ayan 
er zaman ı ev a a e ı erını gos- · · k'l' l . reısı ve ı ı o muştur. 

termekten gerı kalmadılar . 
A . . . . Cumhuriyet inkilabından sonra 

Salahi Molla da Seyfı ıle Rukıye B" "k M'll t M ı· · k d' · h' uyu ı e ec ısı en ısıne ı· 
rolünde Türköz de arkadaşları ka demat t · t f d .. ı va -ınıye ara ın an maaş 

dar guzel başarandılar · bağlanmış, üçüncü Millet Meclisine 
Yakında şehrimize gelecek lstan mebus olarak girmiş, 1931 de Bü· 

bul şehir tiyatrosunun da oynayaca- yük Millet Meclisinin ilk açılışında en 
ğı Hüllecinin gençlerimizin oynadı- yaşlı aza sıfatiyle reislik etmiştir. 
ğından daha f cvkalade olacağı sanı· Hamid Namık Keınaldan on iki yaş 
lamaz . küçüktür; fakat onun en yakın bir 

Nilınt TA ·oU?ı.'ER arkadaşı olmuştur. 

ispanya hadiseleri 

Eserleri Hamid zamanında genç. ı 

fiğe düşünme ve yükselme kabiliyeti 

- Birinci sahif edcn artan -

Bahrisefidin birçok yerlerine torpil 
dökmekte olduğu bildirilmekte ve 
torpil dökülen mıntıkalar sayılmak
tadır. 

Madrid: 15 (Radyo) - Belbao 
vaziyeti ve yiyecek buhranı sebebile 
teslime mecbur olacak gibi görünü 
yorsa da hükumet kuvvetleri tekrar 
istirdarfına teşcbbiis edecektir. 

Yeni Neşriyat 

Sağlam 
"Sağlam., adlı sıhhat mecmuası· 

nın yedinci sayısı çıktı. Bütün değerli 
doktorlarımızın yazıları bulunan bu 
dergiyi okuyucularıoııza tavsiye 
ederiz. 

aşıladığı için yasak edilmi~tir. 1 

Ha midin ilk karısı F atmadan Ab· I 
dülhak Hüseyin ve Hamide adlarında 
iki evladı olmuş1 Fatmadan sonra 1 

lngiliz Nelli ile evlenmiş, ve onunla 
yirmi sene kadar yaşamıştır. Şim· 
diki zevcesi ince zekasından ve Ha
mide gösterdiği samimi şefkatinden 
dolayı herkesin hürmetini kazanmış 
olan Belçikanın Liyej şehrinden Bn. 
Lusiyendir. 

Abdülhak Hamidin ne~redilmi~ 
olan r.serleri şunlardır. 

Micerayi aşk: Sabriisebat, içli 
kız, Dühteri hindi, Nazife, Nestcren, 
Tezar, Eşber, Divaneliklerim, Sahra, 
Tarik, Makber, Ölü, Bunlar odur, 
Tefile, Zeynep, Sardanapal, Fitnet, 
flhami vatan, Turhan, Tayflar geçidi, 
Ruhlar. Arziler, lbnilmusa, Baladan 
bir ses, Garam, Yabancı dostlar. 

,, 
1 

Sovyet - Japon temasları 
yeniden başlıyacak 
Tokyo: 14 [Radyo]- Sovyet

ler büyük elçisi Juemal buraya dön. 
müştür. Alınan ma!U nala göre, elçi 
yakında Japon hariciyesiyle temas. 
lara girecektir. 

Hindistan hadiselerı 
Delhi : 14 [Radyo • Markoni ]

Şimali şarki mıntıkc.sıda yeni had:· 
sele olmuştuştur. Yerli asiler lngiliz 
ileri karagollarına taarruz etmiş ve 
müteaddid müsademeler vukua gel
miştir. 

Yerliler bir sivil otomobile de 
-taarruz etmişlerdir. Bu tecavüzlt!rin 
hepsi de tardedilmiştir. 

Dr.Jaht Belçikada I 
Brüksel: 15 [Radyo] - Rayış· 

tağ reisi Doktor Şaht buraya geldi, 
Maliye Veziriyle temas etti. Bel<;ika· 
Almanya ticaret anlaşması yapıla 
caktır. 

Veziristan ihtilali 

Yeni Deli: 15 [Radyo] - Şi· 

mali garbi H indistanda Veziristan 
ihtilali devam ediyor. isyan sahasın. 
da lngiliz kuvveti (33) bine iblağ 
edilmiştir. 

Fakir ipi'nin takibatına teşebbüs 
eJilmiştir. 

Şamda vaziyet 
- Birinci sayfadan mabad-

Ali komiserlik sarayında Suriye ka· 
bine azasıııın luızuriyle bir içtima 
yapılarak en baştn Ceberidüruz me
selesi olmak üzere af meselesinden 
ve muahedenin tatbikatından hah· 
sedilmiştir . Ali komiser Pari ten 
yeni talimat aldığını bildirmiştir . 

Vatani kiitle umumi bir kongre 
yaparak heyetin Parisleki mesaisi 
hakkında vatanilere izahat verecek· 
tir . 

Vatani gençler teşkilatı da bü· 
yük bir içtima yaparak günün me· 
selelerini konuşmuşlardır . 

Kabinede tadilat yapılacağı hak· 

2QOO Habeşli İngiliz ko
lonilerine iltica etti 
Londra: 14 [Radyo] - Royter 

muhabiri bildiriyor: 
Kadın, erkek çoluk çocuk 2000 

kadar Habeşli lngiliz Soınolisine itti· 
hak etmiştir. Bunların hiç biriı;inde 
silah yoktu. Kıyafetleri pek peri
şandı. 

Amerikada dolar 

Vaşington: 14 [Radyo]· Maliye 
Nazırı; doların altın kıymetini değiş. 
tirccek değiliz. Demektedir. 

------. ------
Mersinde 

Halkevlilerin gezintisi 

Mersin; 14 (Hususi) - Halkevi 
müze sergiler komitesi yirmi beş 
kişilık bir kafile ile pazar günü kız 
kalesi ve Nnrlı ku}uya eski asarı 
tetkik gezisi yapmışlardır. Bu gezide 
ev müzesine koııabilecek eski para
lar ve çanak çömlek gibi eski bszı 
parçalar da bularak halkevine getir
mişlerdir. 

Halkevi komite kongrnlarma baş. 
lanmıştır. Komite kongraları 17 ni· 
sanda tamamen bitmiş olacaktır. 
Edebiyat ve müze sergiler dün ak. 
akşam kongrelarini yapnu:\ilardır. 

23 Nisan 
Size çocuğu dü

şündürecek haftanın 

başlangıcıdır. 

kında şayialar deveran etmekte ise 
de heyet daha yeni geldiğinden bu 

h~b~rin nabeınevsim olduğu bildiril· ı 
mıştır. 

Heyet Halepteıı geçerken Suphi 
Berekat ile görüşmüşlerdir . 

Suphi Berekat ile vataniler nra· 
sında bu mülakat neticesinde bir 
yaklaşma memulclur . 

~.-...------------------------------.----------~ 

Asri sinema 
15 Nisan Perşembe akşan11nda n 

itibaren iki filan birden 

- 1-
Uınumi istek Üzerine 

(lvan etrovich) 
Marta Beling~Eliza İlliard - Apele Sandroc 

a 

tadın fevkinde kalabalık mühim 
Amerikalılar gelmiş bulunmaktadır. 

,,. 
TÜRK§ÖZÜ j gibi hiiyiik ve tanınmış arfotlcrin iştirakile vücuda getirilen cmsalsız şaheser 

(Paganini) Bunlardan Norman Deyvis gibi 
bazıları konferanslarla alakadar bir 
vazife üzerine gelmiştir. Mühim ga
zetecilerden ibaret olan digerleri de 
sadece bir w Avrupa r;ezisi .. yap· 
maktadır . 

ütün bunlar~ Ruzveltin düşün· 
ederini gözönünde tutarak işçiler, 
iş adamları, bangcrler ve devlet adam 
Iarı için nelerin kabil olduğunu İs· 
kan dil ediyorlar. 

Fakat kendilerine sorulduğu za 
man sulhsever Amerika Cümhrreisi· 
nin bu hususi memurları hakiki vazi· 
f elerinin ne demek olduğunu söyle· 
yorlar. 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış ınenılckcller ıçin Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir . 

idareye ınüra-

-2-
Sergüzeşt filmleri kahran1anı 

( Buck Jones ) in 
En heyecanlı ve son dereci! merakavcr sergiizcşt filmi 

(Memnu Kafile) 
PEK YAKINDA : 

Şehir tiyatrosu darülbedayi tekmil kadrosile 
geliyor 

7983 
------------.... ----.... ~··--..... ~----~~g----·--------------------------------~ 

Sahife : 3 

Montrö konferansı 
- Birinci ahifcden arlan 

kal devresi nizamını da hazırlamış
tır . 

Murahhaslar mukabil tekliflerde 
bulunmak üzere 48 saat mühlet iste· 
diler. lngiliz heyeti bu hususta mu· 
ahedenin (13) üncü maddesine bağlı 
olduğunu söyledi. 

Fransız murahhası şahsi ahval 
ticari işler, deniz mektep .. Vesaire 
gibi Mısırda F ransanın bir çok ala· 
kaları t>lduğunclan bahsederek bun
lar hakkında tadilat teklifleri hazır. 
lıyacağına işaret etti . 

ltalya murahha ;ı nutkunda bir 
şey tasrih etmemiştir. 

Birinci maddenin ınüıakeresi ya· 
pılırken tadilat teklifleri hasebile 
komisyona havalesi kararlaşmıştır . 

ikinci maddenin müz:ıkeresi yarın 
başlıyacaktır . 

Antakya hadiseleri 
- Birinci sahifeden arlan-

linde te1akki edilme.:;inden ileri gel· 
mektedir. 

F raıısız sömürge subayları, Su· 
riye mahalli hükumet ileri gelenle
rinin Suriyenin bütün irtica unsurla
rı ile işbirliğin~ karar verdikleri ma· 
lumdıır. 

Bu işbirliğinin örneklerinden bi
ri de Gerablus kazasına bağlı Amer · 
ne köyünde oturan nakşi şeyhlerin
den Ebu Nasirin oğlu Şeyh Köleli 
belli bir para karşılığında F ranS3 ve 
mahalli hiikumel memurları tarafın
dan satın alınmıştır. 

Şeyh Kölelinin vazifesi şapka 
al.-ylıinde talırik yapmak ve Nakşi 
tahrikatı lehinde propağanda yapar· 
ken F'ransızlnr lehine faaliyette bu· 
Junınak tır. 

Köleli kendisine bağlı olan bir 
kaç müridle birl ikte Grablus'daki 
Türk köylerine gönderilmiştir. 

fakat şeyh Köleli henüz yolcu· 
luğunun birinci merhalesi olan Kırk· 
mağara kö} iine geldiği zaman "şap
ka giymeyiniz, şapka giyenler gavur 
olur, ııakşi tnrik:ıtına giriniz diye vaa 
za başlamıştır. 

Tüı k halkının müdhiş galcyanile 
karşılanmış, vaazı ıslıkla mukabele 
görmüş, kendisinin Türk ileri gelrn· 
leri tarafından hayatının muhafazası 
için tertibat alınmış, halkın kininden 
gene Türklerin yardımile kurtula
bilmiştir, 

Bu vaziyet üzerine şeyh Köleli 
muvaffak olamıyacağını anlıyarak 
kendi yerine <lönmüştlir. 

Buraya Dürziilcrin iı.yanı hak
kında gelen haberler Berutta vata
nileı e karşı beslendiğini haber 
getirenlerin verdiği heyecan va. 
tani liderlerini vaziyetin vahametile 
mütena. ip bir endişeye düşürmüş. 
tür . 

Bu endişeler arasında .. c tedbir 
alınması lazııngeleccğini şaşırmış 0 _ 

lan manda memurlarile vataniler; 
akılltırınca buradaki kardeşlerimize 
yapı~makla bulunan zulmü şiddet
len<lırınekle mevkilerin, snğlaınlaş· 
tıracaklarını sanan boş düşüncelere 
kapılmışlardır, 

Cebelidüruzdaki Dürzülerin isya
nı önüne geçilmiyecek kadar büyü· 
müş vaziyeitedit. 

Buradaki Vatani lıderleri için 
büyük ve çok derin bir hoşnutsuz· 
luk başgöstermiştir. 

Burada bir çok aydın ruhlu Su· 
ri)e halkı ile yaptığım hususi görüş· 
nıelerde gerek Cebelidüruz karışık
lıklarının önüne geçilmesi, gere~ 
vatanilerin sevilebilmeleri için bır 
tek müsbet yol olduğunu ve bunun 
da Hatay davası üzerinde Atatür~ 
Türkiyesile dostane bir hal ~urelı 
bulnrnk anlaşmakla hüliistı edılece· 

ğini öğrendim . 
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Salıif e : 4 Türksözü 

Adana Borsası Muameleleri 
1 
Satılık dükkan ve 1 

-----, arsa PAMUK ve KOZA 
~~------,---_. __ K_ı_·ıo___,...F_,i},_a_tı ___ • Ceyhanda Konakoğlu mahalle-

Cenubun en 
mü tekim il 

büyük en 
•• • 

muessesesı 
CiNSi En az En çok Satılan Miktar sinde ve çarşıya yakın bir yerde ma· 

K. S. K. S. Kilo 
Kapımalı pamuk - ·- 40,25 - -- - - - - kinist Mehmet ustanın evine bitişik 
Piyasa parlağ"ı ,, -33 ve mumaileyh tarafından işgal edil-

TÜ RKs·öz O Piycısa temiıi-,, -30 ___ --·---•--·-----·- miş bir demirci dükkanı ile buna 
iane 1 muttasıl 794 metre murabbaı ( 1048 
iane 2 

-Ekspres arşın ) arsa satılıktır. isteklilerin A-
- Klcvlant_____ danada Macar Ziraat makineleri şir-

YAPAGI 

Siyah 1 1 1 
ÇfGf T 

1 1-1 

JAO- 1 

iane 
Yerli 

!1 U BU B A T 

- --5,90 
Buğday Kıbrıs 

--.-, -Yerli ---
-·----ıı-----

Men tane ,, 
Arpa 

-Fasulya 
-,,-,,.--,-~------ 1'1~----1--------------Yulaf 

Delice 
Kuş yemi 

1
-.-~----,--~--~---·-----·--------Keten tohumu 1 -------- ----·~----:--------· Mercimek ı 
-=-sus-anı ----•------

UN 

1 
_?ört yıldız Salih 1_8_70 ___ _ 

ı... _ _ uç ,, ,_, - ------t 740 
:ö ;ğ j ~ört yıldız Doğruluk _7 __ 75 ____ _ 
3 ı:: ı_uç ,, ,, ,_7_25 __ _ 
] -g 1 Simit ,, 
:& ~ 1 Dört yıldız Cumhuriyet 1 800 __ _ 
~ c.Jol - ,-• - uç " " 750 ----· 

ketine müracaat etmeleri ilan olu-
nur. 7943 4-11-13-15 

•• u 
r 
k 

1 G Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka l __ a_z_e_t_e ___ , her boyda gazete, ınecmua, tabeder· 

'ı Kitap 1 Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı
_______ f nız. temi: l· t t ~ ~ nefis bir cild içinde ese-
ri1'iz daha kıymetlenecektir . 

1 İlan ı Reklam bir ticarethan{.nin, bir müesseseniı> 
1 en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz • 

S 1 
c·ld 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanıı 

ı kitaplarınızı Türksözünün mücellithane "' 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

O 1 T ah ı Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler ' 

z 
•• 

karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilunıuJ1'1 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

1 
R ""ki• t b 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

en ı a ı k T ·· k ·· ·· ·· Ot t.k k. la-. anca ur sozunun oma ı ma ına 
Simit .. 1 

-------------------------------· u unda yaptırabilirsiniz . Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
14 I 4 I 1937 iş Bankasından alınmıştır. 

Santim l'~ne 

Hazır 
1 

7 1 77 Ur et __ ı _\ 96 Rayişmark 
,Mayıs vadeli 7 153 Frank ( Fransız ) 17 71 
Temmuz vadeli 7 l 58 Sterlin ( İngiliz ) 620- -75 
Hint hazır 6-130 Dolar ( Amerika ) 1 79 _ 05 
Ncvyork 13 80 Frank ( İsviçre ) 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAVADELEN 
lştihasızlığın, hazımsızlığın, yegane reçetesidir 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elilc dolcluıulan bir kristaldır 

Kayadelen Frnııi cil•azlarla, rayların \;zerinde vagcnlara akıtılır 

Kayadelen Mcnbaından !:e\k }erine gal\'tınizli boıulaıla gclirili)or 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve giirbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlaımı alııkcn şişelerdeki knnıızı Kayadelcn tapala-
rına dikkat ediniz 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 8 

. 

Kelvinator 
Sağlığın mi· 

yardır. Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da. 
ıma taze gıda 

verir. Adananın 

1 

yakıcı sıcaklarını i :u. , 
unuttuıur,cvinize 

I sıh~al ve neş'e 
I vcrır. 

Kelvina tor 
Buz dolapları 

yiyecek ve içe
ceğinizi mulıaf a 
za etmekle mid 
ve barsak has
talıklarına mani 
olur,ateşli lıasta 
lıklarda en bü· 
yük yardımcısı· 
dır. 

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

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 7966 

7 

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

---=======================::::::-

1----------------------
1
~~~~~~~-.~~~-.~-·A~~~~~~~~I fstanbuldan ameliyattan gelen Adana~erule 

BELEDiYE iLANLARI hastanesi dahili hastalıklar ınütehassıSS 

1- Kasaplar tarafınd::a_n_a-ra_d_a_k_e-si-le_n_h_a_y-va_n_a-tın_s_a_k_al_a .. tı_l ___ ,..I D kt o B k 
Haziran- 937 <len Mayıs-938 sonuna kad?.r bir sene miidddlc açık arttır 0 or sınan OZ 
maya konulmuştur . 

2- Muvakkat teminatı üçyüz liradır. 
3- ihalesi Mayısın 3 üncü pazartesi günü ~aat on beşle belediye en

cümeninde yapılacaktır. 
4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. İsteyenler oradan parasız ala· 

bilirler . 
5- Taliplerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte ve muayyen sa . 

alta belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
15- 18- 22 --27 7991 

1- Toprakkale bazaltından yapılmak şarlile 2000 metre •lunde bor. 
dür taşı açık eksiltme ile satın alınacaktır . 

2- Keşif bedeli (4144,80) dört bin yüz kırk dört lira seksen kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı: Üçüyüz on lira seksen altı kuruştur. 
4- ihalesi Mayısın 3 üncü plzartesi günü saat on beşle LH.:lcdiyc cncii

' meninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi yazı işleri kaleıoindedir. f steyenler oradan parasız ala

bilirler. 
6- Taliplerin ihale günü teminat meklupları ile birlikte muayyen sa. 

alta belediye encümenine müracaat ları ilan olunur. 
15-20 24~28 7992 

ı,~--------------------------------------...... -------1 
1 

1 DOKTOR 

Aslan Yakup 
Türkiye ve Rusya Tıp Fakültesinden diplomalı V.! Almanyada tahsil etmiş 

Viladiye ve Cerrahi Nisaiye 
Mütehassısı 

Fakir olanlar Çarşamba günleri öğleden sonra parasız: muayene olunur 

Mersin : Yoğurt pazarı Hastane caddesi No: 1 
3 - 9 7949 

Hastalarını kabul ve tedaviye başlarnışl 
7990 1-2€_.,.._.. 

.,.-da 
Umumi Neşriyat ıvıll 

M. Bakş• 
Adana Türksözü IJllt 


