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Cenevrede 

Anayasa Hatayın 
tam istiklalini teba 

rüz ettirecektir 

Cenevre : 26 (Radyo) -
Burada toplanan ve bir kaç 
DUndenberl çall,an Halayın 
•tatUeUnU tanzime memur k o
mite tezahUr eden tlklrlere 
lllra TUrk ve Franaız mUf•· 
Ylrl•rinln de lfflraklle bir pro
le hazırlanmaemı tlll bir ko
miteye havale etmlftlr. Komi
tenin mUzakereler netlceeln
de, •nayaeayı Halayın tam 1•
tlklall dahlllnde tebarUz etti
recek tarzda tanzim edllece-
11 haber vel"llmektedlr. 

Suriye gazeteleri Türkiye ile 
Fransa arasında bir 

Askeri ittifak 
Akdedilmek üzere bulunduğundan 

bahsediyorlar 

Türk propagandası 
Şama sirayet etmiş 

. 

Hatay kadınlan okuyorlar 
Vataniler Türk dostu diye kendi memurlarını da tevkife başladılar 

Antakya 26 [ Türksözü muha 
b~rinden ] - Suriye gazeteleri son 
gunferde garip garip haberler neşr
ctrnclctedirler. Bunların hulisalarım, 
ve Hataya aid haberleri bildiriyo
rum : 

22 tarihli Fransızca ( Lorban ) 
gazetesi şu haberi neşretmektedir: 

.. Son zamanlarda İskenderun 
Sancağı ile Halep ve Düruz mmb· 
lcalannda teveasü etmiş bulunan Türk 
Propagandası bu defa Şama da si
rayet etmiştir . 

Şelaş, izaz sabık mebu~u Mennarı 
ağa Niyazi, Ahmed ağa Bingali De. 
de ağa ve oğlu Mehmed ile daha 
bir kaç Cerabuluslu eşraf tevkif 
edilmiştir. 

unlardan başka diğer bazı eş· 
has hakkında da tevkif müzekkere· 
]eri sadrolmuş ve mevkuflar hıyane
ti vataniye cürmile maznunen adli· 
yeye teMlim edilmişlerdir. 

Sancağın her tarafında olduğu 

gibi, şehrimiz ilk mektebinde de ge 
ce dersleri kursu hararetle devam et
mektedir. 

Mektebe devam etmekte bulu
nan bu halkın yaşları 13 ile 40-50 
arasındadır. 

Hepsi severek, kolaylıkla okuyup yaz 
ma öğrenmektedirler. ilk kurs iki şube 

de birden devam etmekte ve bir 
iki haftaya kadar ikmali ümid olun· 

- Gerisi üçüncii sahi'-de -

Bay Göring 
------

Dün Musolini ile uzun 
bir mulakat yaptı 

Roma:26 
(Radyo) · Dün 
V t"neciikten ha
reket eden bay 
Göring bu sa 
hah bay Mu. 
ıoliniye müla. 
lci olmuş v e 
uzun bir mü . 
likat yapmış. 
tn: C öring'in 
bu akşam ka· Bay Göring 

Jup kalmıyacağı henüz belli değil
dir. Bl.tÜn Roma gazeteleri bu mü· 
likata büyük ehemmiyet atfetmek
tedirler. 

Türkiye - Suriye 
hudut komisyonu 

Mayıs içinde Ada
nada toplanıyor 

MONTRÖ KONFERANSI DON MUVAKKATEN DURDU 

MontrödPki Mısır del,.geleri 

Montrö : 26 ( Radyo ) - Montrö konferansı muvakkaten durmuştur . 
Buna sebep Paris delegesinin acele l 'arise çağırılmasıdır . 

Konferansın bir hafta kadar duracağı sanılmaktadır. 
§ = :aııe:x -
Türk -Iran dostluğu 

Büyük şefle Şehinşah arasında 
samimi telgraflar .teati edildi 

Sag-Jam bir menbadan aldıA-ımız 
malümata göre ; Türkiye - Suriye Ankara ; 26 ( Radyo) - Tah-
hudut komisyonu Mayıs ayı zarfın- randa hükfimetimizle lran arasında arasında çok dostane telgraflar tai

ti edilmiş ve lran hariciye nazın ctiıı 
akşam murahhaslanmız şerefine Tah· 
randa büyük bir ziyafet vermiştir • 

da:şehrimizdr: toplanacaklır . 
iki memleket münasebatını tanzim 

Komisyon bu toplantısında ihti- d h d '- Lf 
e en mua e e ve mu"aveıe erin im JAflı meseleleri tedkik ve halile ça-

hşacaktır . zas.ı münasebetiyle Şah Pehlevi ile 
Bu propaganda menbalarım ele 

geçirmek ve ortaya çıkarmak için 
polis ve emniyeti umumiye daireleri 
faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar . ., 

~--- Atatürk arasrnda ve iki memleket 
Tahranda3Türkiye ile İran ara· 

sında muhtelif muahede ve mukave
leraamelcrin im........ -- ·• ~ ' · · 

Ekselans :Atimr-K 

Dünkü posta ile gelen Berut ga-
zeteleri şu. mühifT" 1 

' • 

'lirler : 
Paris-.nevsuk membalardan ör 

rendiğimize göre, Fransanın An~• .. 
'4l ıefiri son defa Paristen dönduğu 
ründenberi Türk ricafile müzakere· 
lcrde bulunmaktadır. . 

Ş k d k. bu müzakerelenn u a ar l, . 

rnevzuu sadece lskendcrun meseh:sı 
değil, Türkiye ile Fransa ar.asın~~ 
esaslı bir siyasi askeri ve _iktısadı ıt 
tifak akdi ~qkll etmektedır. 

( Loryan ) gazetesinin Halept_en 
aldığı 21 hrihli bir telgraf haberın· 
de şunlar yazıbdır : 

k .. t e Aıu
( Cezire ve Fıratın ur ~ 

. .. d .. kkep bır dele-
rı ruesasın an mure 
gasyon Halepten Şama hareket et-

miıtir. . . 
Bunlar, bu güne kadar devam 

hükumet vasıtasile anlaşmaya muvaf
fak olamadıktan bir takım hukuk ve 
iddialan ile şikayetlerini, doğrudan 
doğruya hükumeti merkeziyey,: arz 

edeceklerdir. 
Aynca öğrendiğimize göre; y~

kında Huybon cemiyeti Şamda bır 
toplantı ydpacaktır. d 

·· sası a Bu toplantıya kürt ve ru~ 
ştirak edP.cektir . Sanılır kı Hu~ · 
ban · t' · gayesi kürtl,~rın ccmıye mın • . . . 
scrbestisi ve metalibatı mıllıyenın 
tahakkuku için bir hükumet müsta· 
kile t eşkilidir . bu kongreye iştirak 
etmek için Halepten geçen kürtler 
den taşmış simalar da vardır. 

Halepte çıkan ( Kuryedö-Siri ) 
gazetesi 23 Nisan tarihli nushasında 
fU haberi vermektedir. 

KÖMÜR SERGİMİZ 
Bir günde 2000 soba satıldı 

-----·· 
yabancıların sergimiz karşısındaki takdirleri ____ ....... . 
Ankara: 26 (Türk Sözü) muha- \ 

biri yazıyor: . . .. d 
K.. .. sergı·sını dune ka ar omur _ 

16000 kişi ziyaret etti. Tehacu~ 
yüzünden kapıda bilet satlşı kt"sıl· 

k mecburiyetinde kaldı. 
me 'd milli Sergi11in bütün varı atı, . 

k nomi ve artırma koruınuna ven· 
~ o ktir. Kömür scrgimizı Romanya 
ecel b .. ··k elrileri de dün ziyare-t ve ran uyu .., 
etmişlerdir. b .. b .. t-
D.. Ankara şarklılıktan us ı.: u? 

un k . tediğir i de isbat ettı. 
kurtulma ıs . . l .. .. k hususi· 
Gar ır.eden yetmın rn ,u~u .. 

i
p. den biri olan kömurun modrn 

yet erın l · Anka 
ha ata tatbikine aid eser erı, - -

y b. merak ve t~cessus 
ralılar, ya nız ır . 1 d" Yalnız 6 
• • 1 ezmemış er ır. 

Buradaki memurlar, biribirine hiç 
benzemiyen binlerce suale cevab 
verdiler. Her cevap bir merakı tat
min etmek bir müşkili halletmekle 
kalmamıştır. 

Kara elmas sevgisi; onun bize 
çağdaş hayatını huzur ve konforunu 
veren tecellileriyle başbaşa kaldık
tan sonra gönlümüzde yer edecekti. 
Danışma bürosundan ukan Anka· 
ralılar kömürün sevdalıs ı olınuş ! .ır· 

dır. 

Yabancıların duyguları 

Serğide yabancı mamulleri teş · 
hir eden ve bu vesileyle Ankaraya 
gelen yab ıncıl. r, serginin gör<lüğü 
alaka dolayısiyle çok memdundur 
lar. Birkaç şehirde daha bulunmuş 

baş v~killeriyle hariciye vekilleri 

---· .•• ...-.ı••.ı" "uııı,uı TOrkiye Reisicumhuru 
ANKARA 

Bir kaç gün içind1e İspanyol 
helerinde büyük tahavvüller 

ceb
oldu 

Memleketimiz arasında arachr 
mevcud dostluk batfannı daha ziya
de sıklaştırmaya yarayacak olan 
muhtelif muahede ve mukavelena
melerin imzası , ekse\ansmızm şahsi 
saadeti ile Türkiyenin refahı baklan
daki samimi temt"nnilı rini bildirme· 
ğe vesile teşkil eylemiştir · 

..... -
Franko orduları canlandılar? 
Madrid : 26 (Radyo) - Madrid \ 

Belediye reisi şehrin tahliyesini em 
retmiştir. 

Şehirde ordulardan başka kimse 
kalmıyacaktar. Efkarı umumiyede bü· 
yük heyacan vardır. 

Talamanka : 26(Radyo)-Franko 
hükumeti, İngiliz harp gemilerinin 
ticaret gemilerini vikaye için Bilbao 

açıklarında dolaştıklarını, İngiliz hü
kumeti nezdinde protesto etmiştir. 

Talamanka : 26 (Radyo)-Asi· 
Ier dünkü çarpışmalarda büyük za
ferler elde ettiler. Ve düşman kuv-

vetlerini püskiirterek bir çok esir 
aldılar. 

Balbao : 26 (Radyo) - Franko 
kolları büyük hir kuvvetle Madridin 
üzerine yürümektedirler. 

----------- · ------------
İrak Hariciye 

nazırı 

Ankarada büyük bir 
merasim yapıldı 

RIZA ŞAH PEHLEVi 

Majeste Emperyal ... Rıza Şah Pehlevi 
TAHRAN 

Memleketlerimiz arasında bu de
rece mesud bir surette mevcud illa 
rabıtaları daha ziyade kuvvetlendi
recek olan muhtelif muahede ve mu 
kaveltnamelerin payıtahtınızda im
zası münasebetiyle majestenizin bil· 
dirmek lütfnnda bulundnklan temen
nilerden pek ziyade mütehassıs ol· 
dum. 

Her gün ve her fırsattan yeni 
kuvvetler alacağından emin olarak 

Ankara : 26 ( Türksözü muha- majestelerine , şahsi saadetleri ile 
asil lran milletinin refahı hakkında· birinden ) - Irak Hariciye nazın 

bu sabah şehrimize geldi . istasyon- ki en samimi temennilerimi yo\lam 
da muzika olduğu halde Tevfik Rüş- ya mücaseret eder ve sarsılmaz 

k 1 1 ha· dostluğumun teminatının kabulünu dü Aras , ve iller , say av ar ve 
riciye erkanı tarafından karşılandı . rica t'ylerim · 

K. ATATÜRK Doktor Naci merasimden sonra 
doğruca Ankara palasa gitmişlerdi r. -------. ------ı 

Kocatepe İngil Sanıldığına göre ; lrak hariciye 
na'zınnın bu ziyareti Hatay i ~inde 

tav~s~t~t .ve Asya paktı meselesinin tereye bu gün 
hallı ışıdır . \ 

TÜR~. S~ZU: Doktor B~y ~~ci \ hareket ediyor 
Pazar gunku Toroı ekspre<; ıy le ,eh· \ 
rimizden ~~karaya g~~mi~li :w ~aze
temizin tatılıne tesaduf eltıgmden 1 
d?:»t memleket nazırının geçişini bil- \ 
dırem•dık . \ 

Karahan y o\d ':l ş Moskova 
yolunda 

Amiral Şükrü Okan ha~ 
vekilimizle gidecek 
lstaııbul : 26 ( Hususi muhabiı 

mizden ) - lngiltere kralının ~ 
giyme ~erasi~i~de . y~pılacak;: 
yük denız şenhğme ıştırak ed 

.. Hudut mıntıkalarında bulunan 
bazı eşr-ıf ve memurinin yapmakta 
0~.dukları siyasi faaliyetten endişeye 
duşen hükumeti mahaliye bu gibi ha· 
reketc badema imazıayn etmeme
t~ v~ hu faaliyetleri, hıyaneti vata· 
nı~c .!ıaymağa kat'iyen karar ver
mıştır. 

hıssı~ : d~ bir milli müessesemizin 
saat ıçın bT musunuz? 
2 000 ba sattığını ı ıyor 

' so k ratift bütün bir kış 
Memurlar oope ' d b" . . sat· 
mevsiminde bunun on a ınnı 

oian bir zat: j 
"- Bu sergiye gösterilen alaka 

nüfuşu ancak milyona yaklaşmış olan 
şehirlerde görülebilir. Türkiye halkı, 
kömür yakan vasıtaların en nıoJern 

İstanbul : 26 (Hususi) - Sov
yetlerin Ankara elçisi Karahan yol
daş bugün şehrimize gelmiş ve bü
yük merasimle k-ırşılanarak Mosko. 
vaya uğurlanmıştır. 

olan Kocatepe torpidomuz ~ 
(bugün) limanınp.dan ayrılA . 

O - . mır• 

Bu siyasi faaliyetlere cür'et eden 
~ab kazuından Raşit ağa Elnzulc 
ıle Riıa ap Bilal, Münebbiç kaıa- \ 
sandlU Beai Said aşireti Reisi Şeyh 

mışhr. bü-
Sergiden çıkanlar, danışma 

rosuna uğramadan gecmiyorlardı. - Gerisi üçüncü sahifede -

ÇocuK haftası mUnasebatlyle 
yapılan gUrbUz çocuk mUsa
baka•ana ı,tırlk edan Çuknr 

ova yavruları 

~rendiğime gore.,,i. in& 
Şükrü Okan , baıvekil Dmet a 
nün refakatinde olarak LoftClr 1 
gidecektir • 



Türksözü 

SULH PEŞiNDE ,~ ............... ·---------------------~ ... ---~,,~~.,, 
Şehir haberleri 

Eski Türk dostu, eski Şark meftunu 

Pierre Loti 
Bu mevzuda nasıl bir fikir sahibi icii ? 

Almanya imperatoru ikinci Vil
helm Çine gidecek askeri lataataJ 
verditi veda nutkunda şu sözleri 
söylemiıti : 

• Düşman karşısında olduğunuz 
valot biliniz ki af yoktur ve hapis 

ele yapdmıyacakbr - " . 
Yani insanlan sat bırakıp hapıs 

te beslemek ve beklemektense he
man öbür dünyaya yollamahdır. 

işte ( Harp ahlikıyatı ) Barbar· 
lar zamanmdanberi değişmemiş,eski 
va~eti muhafaza etmiş olduğuna 
resmi ve mutantan bir delil. 

( Bunu yazan Piyerloti zamanına 
göre genel harp ahlakıyatmm daha 
ne kadar müdhiş bir sukuta utramış 
oldutunu Fransız edip aynca tahmin 
edemezse de biz pek ali biliyoruz.) 

Şimdi sözü yine Piyerlotiye bı
rakalım: 

Avrupa orduları - medeniyet 
namına -Çine musallat olduğu gün 
lerd\! F ransanm Tien Çin konsolosu 
M. Şayar Kiaoçeoda Alman aske 
rinin Alman imparatorunun veda 
nutkundaki tavsiyelerini ne kadar 
mükemmel ifa ettiğine şahit olmuş
tur. 

Ve bu vahşet harp halinde,harp 
esnasında değil sulh halinde , barış 
pnlerinde yapılmışbr . 

Durup dururken bir mukatele çı· 
karan Alman askeri imparatorlannm 
-=-J • ..:"'ikhı:arfi~!.."- jcr.a etmis ve batta 
me1t1e anmilDUŞlar masum halkı 
~be ittirilc etmiyen ahaliyi genç, 
ıhtıyar, 'cadın erkek , çoluk çocuk 
lceyfleri tuttukça katJiam etmişler 
.;ehirleri basmış ve yaj'ma etmişle~
dir. 

Alman askttlerinin ailelerine 
ıönderdifi m~ktnplarda bütün bu 
cinayetler en küçük rafsiJitile yazılı 
idi. 

Bunu gören harbiye nazın es
ran askeriyeyi mu haf aza etmek için 
mektuplar• böyle şeyler yazılma
sau menetti • 

Yazan : M. Bak•• 

on iki bin kadar ölü ırmağın üstünde: 
yüzüyordu . Aralarında binlerce ço· 
cuk ve binlerce kadın vardı . Nehir-
de gemiler kayıklar işlemez olmuş
tu , Orada bindiğim gemi ile bin 
zahmetle geçtik günlerce bu man· 
zara içinde yüzdük . Ona da gözle
rimiz alıştı . 

Tongçeodaki talana ve katlia 
mı da gördüm . 

Burası çok kalabalık bir Çin 
şehri idi . Avrupa payıtahtJarmdan 
fazla nüfusu vardı . Şimdi orası bir 
viraneden ibarettir . Biz şehire gi· 
rerken askerler harabelerih arasında 
tamirat yaptırmakla meşguldu . Ba · 
nnacak ev kalmamıştı . 

Yıkmak ve öldürınek ameliyatı 
burada tam iki ay sürmüştü. Biz gi · 
rerken orada bir mezar sükuneti 
vardır. Enkazın arasında burada Çin 
memarisinin, Çin sanatlannm ne ka 
dar incelenmiş ne kadar yükselmiş 
olduğunu gösterecek eserlere tesa
düf ediyorduk. 

Tongçeo kim bilir ne güze), kim 
bilir ne mesud bir şehirmiş. 

Şimdi bir virane olmuş ve bu 
marifeti bizim biz Avrupalıların, biz 
medeni beyaz ırkın askeri ynpmıştır. 

(Piyerloti burada in!aniyet na-
mına sanat namına sahifeler dolusu 
mersiyeler yazıyor bunlım aynen 
naklctmeğe sütunlarımız müaaid de· 

• ·ı .ı·A~u ~'iİıe?,...ls\ı~L'b v~ats~faVf8ı 
Fransız edibinin kitablarında uzun 
uzadıya okuyabilirler. 

Dünyanın dört bucağında me 
deniyet aleminin yaptığı bu vahşet
leri Avrupalılar yine kendileri 
gazetelerine kitaplarına bütün tefer
ruatile bütün raporlarile bütün vesi. 
kalaı ilt- yazmışlardır, Fakat: 

Varakı mihri vefayi kim okur 

kim dinler 
Beşeriyetin mukadderabna ha. 

kim olan siyaset ve harp adamlan 
bildiğini okumuş, istediğini yapmış
lardır. 

Bunlar eski hikayelerdir ki, umu-

Çocuk haftası 
programı sırasile 

tatbik ediliyor 

Çocuk haftası programı sırasile 
gün gün tatbik edilmektedir. 

Dün 5 kanunusani ve Namık Ke
mal okulunda bir müsamere veril
mişdir. Bugün de Gazi ve ismet lnö 
nü okullarında birer müsamere ve 
kahvelerde çocuk l:akımı hakkında 
konferanslar verilecektir. 

28 nisan çarşamba günü 5 ki· 
nunsani okulu tarafından Gazi oku
lu salonunda bir müsamere verilecek 
ve sinema da gösterilecektir. Ve stad
yomda saat 16 da talebeler tarafın
dan spor hareketleri yapılacaktır. 

29 nisan perşenbe günü de Gazi 
ve Namık Kemal okullarında birer 
müsamere verilecektir. 

Dünkü sıcak. 
27 derece idi 

Dün şehrimizde oldukça terletici 
bir sıcak vardı: Gök yüzü, sabahtan 
gece yarısına kadar açık, sabahtan 
akşama kadar güneşli ge ;;mişti. 

Dün temometreye güre, havanın 
sıcaklığı 27 santgrad derecede idi. 

Soy adları 

Dahiliye vekaleti yeni gönder
diği bir tamimle bir çok kişilerin 
hala soy adı almadığı ve resmi mu

... . ı ·ı ı... • .,"b l;luilt:ivlf! riavet 
ler ve soy adı almamakta ısrar 
edenler cezalandırılacaktır. 

Küçük zabit 
onbaşılar 

ve 

T raktor ve püskür
me makineleri şeh

rimize geldi 

Ziraat mücadele müdürü tara
fından Amerikaya ısmarlanmış olan 
Traktor ve püskürme makineleri 
dün şehrimize gelmiştir. 

Mücadele müdürü birkaç güne 
kadar bu makinelerin teslim tecrbe
lerini yapacak ve bilahare tarlalara 
derhal sevkedecektir. 

Daha 212 amele 
geldi 

Şehrimize dün Diyarhekir v~ 
Malatyadan daha 212 amele gelmış· 
tir . Bunların 53 tanesi Kayseriye 
gitmiş mütebakisi Karşıyakada kal
mıştır . 

Karşıyakada halihazırda 117 
amele mevcud bulunmaktadır . 

Evlenecekler 
hakkında 

Evleneceklerin reşid olup olma· 
dıkları 1341, 1926 tarihlerinde 1ah
rir kayıtlarıııda ay ve gün yazılı ise 
ona göre, yazılı değilse doğdukları 
seneyi hesaba katmayarak yaşları 

hesab olunarak, doğdukları sen .. nin 
her hangi muayyen bir ayında doğ
dukları iddia edenlerde bu iddiala
rını mahkeme karariyle tev~ik etmek 
suretiyle tesbit olunacaktır. 

..._. ........ ""'' ,,_, --
Eksik alınan vergiler nasıl 

tahsil edilecek ? 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı 
Gümrük idareleri tarafından güm 
rüklerd" eksik alınan vergilerin ta. 
kip usuJJeri hakkında yeni bir karar 
almıştır . 

Bu karara g:ire belli olan elcsi11: 
vergiler beş gün içinde mükelleflere 
tebliğ olunacak ve bir ay içinde 
mükellefin nzası ile borcunu öde
mesi beklenecektir. Ödemediği tak
dirde iş tahsilat komisyonuna ha
vale edilerek haciz kararı alınacak· 
tır . 

Ceyhanın taşması ne 
kadar zarar verdi?. 

Tarlaların vaziyeti 
Birkaç gün evvel taşan Ceyhan 

nehri artık tabii seviyesine İnmiş bu
lunmaktadır. 

Yaptığımız tahkikata göre; neh
rin taşmasından çiftçimiz büyük za. 
rarlar görmüştür. 

Abdioğlu, Kapulu, Hedekli, Çot 
lu, Arapköy, Danişmend köylerein 
de onbeş bin dönüme yakın pamuk 
2000 dönüm hububat tarlaları suya 
maruz kalmış ve büyük zararlar gör 
müştür. 

Bölgenin Jğri ağaç, Develi, Ören, 
Hend k1i mevkilerinde tle oldukça 
büyük zararlar olmuştur. 

Hafta tatili .. 
Hafta tatili günü şehrimizde çok 

neşeli geçmiştir, sabahtan akşama 

kadar güneşli geçen hava, hemen 
bütün halkı evlerinden kırlara dök 
müşdü. 

Bu haf ta yine bir çok aileler 
bağlara taşınmıştır. 

En fazla kalabalık olan yerler 
Atatürk parkı, kır kahvesi, ıiraat 
mektebi ve demir köprü civarı idi. 

Zabıtada: 

Cürmü meşhud halinde 

Mahmudoğlu Aziy, Süleyman 
oğlu Haşimin cebinden yankesicilik 
ıuretiyle tesbihini aşmrken cürmü 
meşhud halinde yakalanımftar. 

- • ı • • 
karnından yaraladİ 

Kasap Abdo ojfu Halil fazla / 
dere<'ede nrho, oldujundan kendi 

kendini kamından hM_.akla yarataaııştır. 
Halil Memleket hastahanesine yatı
nlmışbr. 

Fala bakmak bahanesiyle 
80 lirasını aşırm .. r 

S on yıla kadar, i 
ki, ( çocuk sev 
yüksek şuurun fa 

ğildim. Etrafımdakileri, 
arkadaşları, yakmlanmt 
Onlann, - çocuktan i • 
mencik mahluk için, -
usanmadan üzüldükleri~ 
rmı gördükçe hayretler 
dığım olurdu?.. Kendi 
(Bu kijçücük mahluk içİd 
üzülmek te niye? ... Bu 
olmakl fakat, bu niçin? ... 

Arkadaşlarımın, 
halamın, teyzelerimin, 
nm şerefine, bir çok. ge 
suz geçirdiklerini, bit•P 
dcrdlendiklerini, jçlend 
bu yüzden lhtiyarladıld 
dum da bunlara bir dö 
remiyordu:n insanı , bu,. 
karlığa sevkeden manev 
vet nt!dir?, Diye uzun, 
düğüm olurdu. 

Öyleya! bir çok ki 
ki, gençliklerinde rıt 

meclupdurlar .. ıôyle, 
kendilerini pek kaptırlll 
ahvalım azçok sükunet 
karşılarlar. 'Bu. tanıdıA 
çoluia. çocuğa karıştık 
le istihaleye uğradılar, 
ler ki ... 

Çocuk, - o küçü 
kun - , ne değerde ol 
mak için muhakkak 
olmağa ihtiyaç vardır. 
balık duygusuna malık 
kimsenin çocuk kıymet 
sına pek irnkan olam 

Bir arkadaşım, ani 
- 'Sen, diyordu, e 

yıla yaklaştı. ilk yılla 
ve mes'ut geçti.. Fak 
riledikçe içimiıe, -
'blr ezg-inlik, bir ~ez 
ua~raaıı .•• 

H!U'at, manasız ve 
suz bir lıale gettılek i 
terdi .. Bir zaman ı.e:Id 
cS: deliş~tli üzülme 
boşluk duymağ~ btaş 
saadetimiz artık ta · 
başhmıştı ... Eski ~ 
miz de 11nyor ve has 
dulC .. 

Belçikalt gazeteci M. Charler 
Tytgat'a göre, Çar ordulan da Av. 
'111* medeniyetinin yüksekliğine, fa
ikiyetine Çinlileri kandırmak için 
Almanlardan daha az gayret gös
termemiflerdir. 

Çin ibtililinden evvel Amur 
eyaletinin merkezi olan Blagveçsk 
tehrinde (35,000 nüfus vardı. Rus
lar tehire girince bir insan avcılıfı 
dır aJdı yürüdü ve ıimdi 0 şehirde 
yalnız 54 Çinli kaldı. 

mi harbin f acayii yanında çok sö
nük kalır ve harbi u ııumi ile harb 
ahlakıyatının sukutu daha müthistir ki 
içinde bulunanlar bilmez. Fakat baş. 
ka bir alemden bakılsa tüyler Ür
pertir. 

Küçük zabit ve onbaşı talimat. 
namesinin beşinci maddesi Bakanlar 
Heyetince değiştirilmiştir . Bu deği
şikliğe göre piyade kıtalannda altı 
ay fazla hizmet etmek üzere Erbaş
lığa ayrılarak onbaşı olanlarla as· 
kerlik hizmeti iki sene olan sınıflarda 
onbaşı nasbcdilenlerden bir ay Jcı. 
tada ve müesseselerde onbaşılık 
yaptıktan sonra liyakat gösterenler 
Kolordularca açık nisbetinde Erbaş 
tal~mgahına sevk r.e orada dprt ay 
tahm ve terbiye göı eceklerdir . 

Talimgaha ehliyetJerini isbat et
miş olanlar ç.avuşluta: terfi oluna
caklardır . 

Bu kararlar ilgili memurlar ta
rafından vakıt geçirmeden yerine 
getirilecektir . 

Kasap Bekir nıahalleaiiicle otu. 
ran Mustafa oflu Hasan ~ bi
risi polise müracaat ederek hüviyeti 
meçhul iki çingene kadını tarafından 
fala bakmak sözüyle karısı Fatma.>r 
aldatarak bunlarc:lan birisi fal işiyle 
meşgul iken diteri üst kattaki Oda 
ya çıkıp sendıkta bulunan (80) liıa. 
sı nı aşırmış olduğunu söylemiştir. 

Zabıta tahkikata başlarntştır. 

''Maksatsız ve man 
sürmek neye yarardıkı 
ben, - o arkadaşım 
ediyordu - , zevksiz 
çen bir hayatın acılan 
Juklarına tahammül ec 
gelmiştik ... Derken, do 
ne sonra bir çocujıımu 
hayret, ender hayreti? 
neşe ve saadet gunCJi 

Kazaklar lcurşunlanna bile acı· 
DUf ve balta ile iş görmüşlerdi. 

Adam öldürürken keyf için ha
bra ~lmedik işkenceler yapıldı. 
Ne hadm, ne çoculc hiç kimesye 
merhamet edilmedi. 

Aoıor nehri kan selleriyle kızıla 
boyandı.' lrmatın yüzü leşlerle doldu 
ve kolmdan geçilmez oldu. 

Bir eaki Rus darbımeseli vardır. 
(ADah çok yüeıekte, Çar da çok 
uzakta) derler. • 

O zavallilara ne Allah acıdı, ne 
de Çar .• 

Piyerloti ilave ediyor . Ben o 
ıehirde bir zaman kaldım . Ve o 
dramm aon perdelerini ıördüm . 
Mamurelera yakılmış yıkılmıştı . 
Yerliler katliim edilmişti . Benim 
ıözümün önünde Morksoda iki bin 
adam ırmakta boğulmuştu . 

ilci bin kişi Ralıda üç bin kişi 
b.fka bir suda Ye beş bin kişi Bla
ıo ve Censk'de suya ablml§tı , Ye 

insanlığın başında dolaşan teh. 
like yıldmmlanm herkesin gözü gö
rü yor. 

Fakat cinaiyete haileye o kadar 
alışılmış ki, bunlar şehrayın gibi 
gt"liyor. 

Dünya ölüme gidiyor ve onu 
kurtarmağa çalışmak şiiyle dursun 
bu ateş! körüklemek için şeytanla
nn zekasını sarfedip yeni silahlar 
icad ediyarlar ve milletler tepeden 
tırnağa kadar silah yanşına giriyor. 

Bu manzara karşısında her mil
let kendi başıl'}m çaresini arıyor • 
Bu işlere bir sulh peygamberinin ir
şadlan mı çare bulacak, ilim adam· 
larının, ıairlerin, ediplerin propa · 
gandalan mı çare bulacak. Sulh se
ven milletler pakt yaparak bir blok 
tqkil etmekle mi balolacak? kyoksa 
yine lngilizlerin sen teşebbüsü gibi : 

Hazırol cenge eğer sulhüsa
lah ister isen ... mi diyeceğiz. .. 

Terfi, bir buçuk senelik sınıf
larda Mayıs ayı başında, diger sınıf
lar da ikinci teşrin ayı bqında ya
pılacaktır. 

Okullarda 
Dün derse baılandı 
Şehıuniz okullan, bayram tatili

nin bitmesi doJayısiyle dün derslere 
başlamışlardır, 

Maarif müdürü 
hastalandı 

Şehrimiz kültür direktörü Yunus 
Kazım Köni evvelki akşamdan beri 
hasta bulunuyor. 

Aldığımız malumata göre; kıy. 
metli ki!ltürcümüz midesindeki bir 
hastalıktan muztaribtir. 

Yanlış hesap yapmak suretile 
az vergi alınmasına sebep ola ı me 
mura ayrıca tebligat yapılarak farkı 
ödemesi bildirilrcek , memurun bir 
ay içinde ödemesi veya itiraz etme· 
si beklenecektir. 

Bundan sonra memurun bu vaM 
ziyeti Divanı Muhasebata bildirile 
cek ve Divanı Muhasebatın vereceti 
karara göre hareket olunacaktır. 

Hava kurumu müfettifi 

Mrnbkamız bava kurumu müf~t
tişi Bay Halil Ankaraya gitmiştir. 

Boğulan y vrunun 
.cesedi bulunamadı 

lstirahatı selp 

Kıbns'ı Ali oğlu Mehmed, kar· 
deşi Hasan ve diğer Mehmed ile 
Şevket oğlu Ahmet saat yirmi 
dörtten ~onra birbiriyle kavga ve 
gürültü ederek istirabatr bozdukla· 
nrıdan haklannda kanuni muMnele 
y'lbılmııtır. 

Bıçakta ya kalandı 

Antepli Mahfi oğlu Cemil had
dinden büyük bir bıçakla yakalana 
rak hakkında kanuni muamefe ya 
pılmışbr. 

Vefat 
Memleket hastahanesi dahiliye 

mütehassısı Doktor Osman Bozkur
dun küçük oğlu vefat etmiştir. 

Karadenizde serseri bir 
mayin bulundu 

bir hayata ;aolei yenı 
O bczıinlikten, o ez 
kalmadı .. Ha~at, bizim 
naımı, eskı renle ve ıhti 
den kazandı. Şimdi, gü 
sıl geçtıjini bilmeyor 
}'Oruzki: Sabah olmuşt 
lcına \armadan akşam 
ler, gündüzleri; güoCf u 
kuvalıyorlar ... ,, 

Arkadaşımın ne fa 
var? •.. Bu hissiyatın t 
nu olmuş liır kimse de 
için, onun rıolctai nara 
gibi iştirak eytememrt 
savvur olunabilir mi? ... 

Çoeukt... Çocuktan 
çocuktan aziz dünyd 
var li?... Bir ulusun yaş 
b 1line emniyetle bakabı 
iına ve yarınına güven 
lannı koruması, benliğin 
yetine sahih olabilmesi 
çok mikdarda çocuğa · 
ğu meydandc.dır. Bunları düşünmek yer yüzündeki 

bütün insanların - en büyüğünden 
en küçüğüne kadar - vazifesidir. 

M. Bak,ı 

Yunus Kazım Köniye geçmiş 
olsun der tezcf' iyi olmasını temenni 
ederiz. 

Nacaran mahallesind '"n Duran 
ism.inde birisinin 7 yaşındaki oğlu 
SaJıh 23 Nısan günü evleri önünde 
bulunan duvar üzerinde yürürken 
nehrt: düşerek s;:ıyun cereyanına ka
pılarak boğulmuştu . 

Zabitanın aramasına rağmen 
çocuğun cesedi henüz bulunamamış· 
tır • 

lstanbul : 26 (Hususi) - Kara 
denizde buluran serseri bir mayin 
derhal imha edilmiştir. 1 

Bunun istiklal hMbi zamanınd.an 
kaldıtı anlaşılmışbr. 

Eski siyasilerden bı 
rıt, benim süngülerinı 
dırf ... ) Demiş... Mussol 
çen gün: ..... ( Avru 
milyonluk bir süngü o 



• 
Türkaözü Sahife : 3 

1 As i sinemada 
Nihad TangUner -----

Kızıl manto 
Hindistanda 

ipi fakiri taraftarlarının 
temizlenme işine devam 

ediliyor 

İngiltere ve 
Fransanın 

beyannamesi 

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
Bu akşam 

zmitte tevakkuf eden bir 
yolcu bu gün bile meşhur ali. 
cenap haydut Cin'in hikayesi-

dinler .. Aradan elli yıl g~çtiği 
de iyi adamlar hep ondan bahs· 
erler. 

Cin bir akşam Karaca dağın ya· 
lannda dolaşırken büyük bir es· 
hakkında göriişmek için onun 

nına gelmişlerdi. Maskeli bir adam 
nla görüşmek istiyordu. alicenap 

Ydudun muvafakatınclan sonra 
"'eli adam içeri girmi~ti : 
- Cin, dedi. Sana bir işim düş

kuvveUi yardımcıya ihtiyacım var. 
sana 500 lira ... Rica ederim, oto 

bile binip bizim köşke gidelim · 
lnız bir ricam daha var, yolda gi· 
ken gö,lerini bağlamama müsa 
et. 
Otomobile bindiler . Bir saat 

tt~k~en sonra gözleri çözülünce Cin 
ını gayet mükeJlef döşenmiş bir 

ada. bulmuştu . altın işlemeli 
"4.ryolanın demirlerine bağlan· 
genç ve güzel bir kadın vardı. 

Meçhul adam hayduda: 
:- Liitf en karımı hançerleyinl 
ı . 

Cin elini kemerine götürdü. Fa
t hançerini çıkarmadı. Maskeli 

ın verdiği para destelerini yü · 
ne fırlafu ve : 
-Bak buraya. dedi. Benim hak
da sana yanlış malumat vermiş

. Adımı fena çıkarmışlar". Ben 
haydııdum. Fakat cani d~tilinL 
yalnız kendini müdafu ş.debl· 

ere hücum edebilirim. BöyJe eli 
bağlı kendini mÜ~J't a~ 

kadını öldürmek için ~ 
it olma. • 
Bu kadının bağlarını ç~:iıidu.· 

• :'1 beynini patlatırım . ~ . ~ 
ttu çekti . 
Maskeli adam sapsarı olmuştu . 
anda kafasında hakikati ölçtü · 
likeyi anladı . Gneç kadının 
larını çözmüştü . 
Sanşın kadın el ve ayakları çö· 

lünce cinin önünde diz çöklü · 
- Kim olursanız olunuz · Yap· 
nız iyiliği tamamlayınız .,.alvarr -
size .. Beni bu adamın elinden 

rtarınıı . J)edi . 
Cin • gen9 kadını omuzlarına 

ı . Pıjamasiyle ayaklan çıplak • 
ları darına da~mıkb . 
Or.u bir ii:uş gibi koflan ar~ın· 

arak alıp gitti . Maskeli aditit 
endi fak at ıes çuı a~ bile .. 
Kı .;kanç adam Şişlinin en azılı 

zanovalarındandı . Karısı Julide 
liskariyle birlikte gitmişti · Ve 
~nceye kadar beraber Y.aşadılar · 

Cinin bir merdliğini daha anla. 
lar · F.iltihde iki rakip ai~ vardı · 
rbitlcrlni lilç çekemiyorlardı · Bun
dan birisi de cini çağırmıştı · Ve 

• rakibini öldürmesine mukabil 
Yük bjr para teklifi yaptı · 
Ci" parayı alıp cebine koyarak: 

. -:- Size hizmete hazırım . De· 
ıştı • 

Cin, öldürülmesi istepİ len adama 
t gelince , o karşıdaq cini Çağır
tı : 

ad-:- .Gd arslanım demişti. Şekip 
nyı şişlersen sana 300 papel 

r. 

d~in • Ahmet Kamile şu cevabı 
' ı : 

t• . iyi ama .. Ona , seni oldüre 
Hnı vadetmiştim . O da bana 

Londra : 26 ( Radyo ) Roy-
ter muhabiri Bombaydan bildiriyor: 
Haber aldığıma göre; Gandi Hin 
distan umum valisi ile bir mülakat 
yapacaktır . Gandiye bu hususta 
sorduğum süale şu cevabı vermiştir: 

- Ben Allahabada gidiyorum. 
Orada komisyon toplanacak . He
nüz ne karar vereceği meçhuldur . 
Benim umumi vali ile mülakat ya
pacağıma dair şayianm şimdilik aslı 
yoktur . Vali tarafından böyle bir 
mülakat talebi ve daveti dahi olma
mıştır . Olsa bile b _n gayri resmi 
bir şahsiyetim bu vadid~ ne konu
şabilirim . Demiştir . 

Yine aldığım malumata göre ; i 
ipi fakirinin taraftarlarının temizlen· 
me işine devam edilmektedir. Karlı 
ç.arpışmalar olduğu gelen haberler
den anlaşılıyor . 

ay .Eden 
Bu gün Brükselden Lon

draya dönüyor 
Bı ükscl ; 26 ( Radyo ) - Dün

den beri şehrimizde bulunan lngiliz 
hariciye nazırı Bay Eden siyasi ri
calle temaslar yapmış ve kral tara· 
fından kabul edilmişlerdir . 

Bay E.den başvekil Valş ile de 
uzun bir münakalat yapmıştır . Na
zır yarın bugün dönecektir . 

Brüksel: 26 [Radyo] - lngilte
re Hariciye Nazırı Bay Eden tayyare 
ile .Brüksele geldi. Sobableyin on 
saat Başvekil Vanzeland ile görüştü: 
Bu görüşmelerde Lokarnodan ve 
iktisadi mescJelerden bahsedildi. 
Eden öğleden sonra da Krlrlı ziyaet 
etti. 

1 Polonya-Romanya 
' . 

Londra : 26 (Radyo) - lngil
tere ile Fransa neşrettikl~ri bir t.ı e

yanname ile kendi isteği üzerine Bel ~ 
çjkayı lokarno paktında ve Londra ı 

üçler anlaşmalarından mütevellid 
teahhüdlerinden ibra etmişler ve 
fakat bu muahedelerle Belçikaya 1 
karşı derpiş olunan müzaheret teah
hüdlerini mu haf aza edeceklerini bil· 
dirmişlerdir, 

İngilterede 
Milli müdafaa projesi 

aleyhinde hareketler 
Londra : 26 (Radyo) - Maliye 

bakanı milli müdafaa projesinin ka
bulü ısrarındadır. Liberallerle eski 
mebuslar bunun ademi kabulü işin · 
de ellerind<'n geleni yapacaklarını 
söylemektedirler. 

Londrada 
1915 d bogazlarda ölen 
İngilizlerin hatırası anıldı 

Londra: 26 (Radyo) - 1915 
de Türk toplarının Geliboluya yer
h:ştirildiği ve bu savaşta ölen kıta. 
atının, ölümlerinin yıl dönümü dün 
büyük marasimle yapılmıştır. 

İngiliz tacı 
Londra : 25 (Radyo) - Krallık 

tacı merasimle ve polislerin muha
fazası altında Vesmintere nakledil
miştir. 

Sovyetlerin 

Beş senelik planı 
Moskova : 26 (Radyo) - Btş 

senelik ikinci plan yakında bitiyor. 
Demiryol plim bir sene evvel bit
mişşir. 

Sanayi mahsulatı harp zamanın · 

SON TEMSİL 

(BABA) 
Piyes : 3 perde 

Türkçeye çeviren: Ertu~rul Muhsin 
AYRICA 

( Aman hanım biraz sus ) 
Komedi 2 Perde 

Türkçeye çeviren : Selim Nüzhet 

Dikkat : B A B A 
rolünü Ertuğrul Muhsin 

temsil edecektir 
8028 

1 

TAN SİNEMASINDA 
Bu akşam 

Sinemanın üç büyük siması 

EDVARD G. ROBINSON-MIRIAM HOPKINS jOEL MAB CREA 
tarafından misilsiz bir tarzda yaratılan ve mevzuu yüz sene evvelki San 

Fransisko ayaletinde geçen heyecanlı korkunç ve elim sahnelerle dolu 

(Kanunsuz Şehir ) 
F cvkalade filmi görünüz. Yapılan cinayetler, akan kanlar, para11zlık, 

sefalet, baştan aşağı heyecanlı sahnelerle dolu nefis bir eser 
Bu filmin Reiisörü: Şafak keşif kolu unutulmaz filminin yarabcm 

HOVARD HA VKS'dır 
ilaveten: Çok güzel bir Miki Mavs 

Pek yakında : 

(ölüm perisi ) 
F rederic March-Merle Oberon-Herbert Marchal 

tarafından yaratılan şaheserler ~ahescri Müzalce1eler çok iyi 
neticeler verdi dan evveline nisbetle yedi misli faz- 8029 

Jadr. -------·-----~-~-...---...!:~...: 
' " Bükreş : 26 (Radyo) -Polonya-

Romanya müzakereleri hakkında neş
redilen tebliğe göre; iki memleket 
mesaisinin dostluk havası içinde in-

kişaf etme~tt olduğu ve her cebhede 
istikrar bulunduğu anlaşılmıştır. 

Ceyhan Halkevinde ______________ _._ __________ __ 
Spor kısmında faaliyet filen haşladı 

Ceyhan ( 26 (Hususi) - Nisan 
ayının 14 üncü gecesi Halkevimizin 
dördün'Cö şubesi o~arak açılış löreni 
yapılan ve her' güw. sa}iJt~a ~ fa 
ali1.etlçri göstcreq '' Goorı .spor ,, 
kulübümüzün tertip ettiti 'l yaya ko
şular demeki pazar günü öğlederı 
sonra ••a~ on üçte haşlamış ve çok 
ğüzel ve muvaffak\yetli netioderle: 
sona ermiştir. Bu koşuya iit t•fsi
lalı bildiriyorum . 

Birincı koşu lP,O me\rc. id~ Bu 
koşuda birinciliği 115aniy~<Ae A~· 
met Çzer, ikinciliği 12 sanı.Y.s~e ~ 
hid, üçüncülüğü 13 saniyede Muaf· 
fer almıştır. 

ikinci koşU .200 metre olup ~ 
saniyede Ahmet ?ı~r ~r~ci,_ 22 

saniyede Vehbi ikıncı v~ uçuncu. o1a 
rak da 24 saniyede Zahıd geldi. 

Ü .. ~ koşu mesafe 1500 metre çuncu 
.d. 4 dakikada birinci Ahmet, 4 da. 
1 ı. k. . 

4 dakika 4 sadiyedc Sıdkı üçuncu 
ve 4 dakika 6 saniye ikde dördün
cülütü Cahid ka;anc.L. 

Son olarak çuval koşusu yapıldı. 
Bu koşu çok neşe'i ve heyecanlı ola
rak .g&çti. Bu ko~unun mesafesi yüz 
metre ol.mauna ra~rum Ali Kotla 
birinci, Cahid Uçuk ikinci ve Yusuf 

1 
ratfı~da üÇifn~Ügeİdiler. 

Spor kulübümüzün daha henüz 
yeni dotdutu ..w -tgcnçlerimizin böyle 
pek kısa bir zamanda hnırl~ıkları 
koşuda kazandıkları muvaf~kiyet 
\:idden takdire şayandır, • 

Koşular için kaymakamımız ç<ık 
bü~ük alika göatt\-me'k e e ~ç-
1erın arzularını yerine getirmeğe ça
lıım~tadır. li*1kevimi~e Kayma· 
kamlık el ele vermiş vaziyettedir. 

AT KOtuLARI 
Halkevimiz çıkarına yapılan dün· 

kü At koşularıda çok gijzel bir şe
kilde yapıldı. Koşuya hinlerce halk 

Şeker kongresi 
Londrn : 25 (Radyo) - Umumi 

şeker kongresi müzakereleri ilerle. 
mi~tir. Bir takım teferruat kalmış
tır. 

-----------·-----------
Kömür sergimiz 

- Bırm~i sayfadan mabad-

ve güzellerini kullanmaya hak ka. 
zanmışlardır . ., Diyordu. 

Yabancılar, serginin hazırlanma
sında hakim olan yüksek zevk ve 
sağ du uya karşı da hayranlıklarını 
bildirmişlerdir. Kömür sergisi, l>ize 
iki türlü fayda sağlamıştır: Biz kö. 
mCir kültürünün en güzel ~erlerini 
gördük. Onları bize getilenlere, zevk 
ve sanat. seviyemiz için güzel bir fi
kir verdtk: 

Bir ay müddetle kapıları açık 
ctl&n sergi, tek bir noksanı olmadan 
Jıliltün Ankara, vebaş~ehre toplana
cak Yüiöinlerce Türk tarafından ge
zilmeğ ve görülmeğe namzeddir. 

gelmiş ve seyretmiştir. 
Bu koşuda tay, tahammül ve 

sürat kısımlarında birinci, ikinci ve 
üçüncü gelen atların sahiplerine mü· 
kifatları derhal verilmiştir. 

SEI.ÇUK 

Çucuk 
- 1kinci sahifeden artan -

dan saz söylüyorum !...) Diyordu .. 
Almanya ve Japonyaya bu kud

ret ve ihtişamı veren nedir? ... Fran
sa; Tunus, Cezayir ve Fasda geç 
mekte olan hadiselere neden dolayı 
bukadar kıymet veriyor?.,. Hep nü. 
fus meselesi, hep çocuk mes~lesin
den dolayı değil mi? ... 

Çocuk sesi işidilmiyen evin bir 
mezardan farkı nedir? ... Soğuk ve 
korkunç bir sessizlik!... Bir ana, bir 
baba ki etrafında yavruları cıVJldaş
maz ... Böyle bir yuvanın, baykuş 
yuvasından ne farkı vardır? ... 

Çocuk; hayatın neşesi, varlığm 
ta kendisidir!... Bir irısan, babalık ve 
ya analık vasfını kazanmadıktan, 
o küçünencik mahlukun bir tebes. 
süınüne, bir hareketine nail olma
dıktan; ana diye veya baba diye ça · 
ğınlmadıktan sonra yaşamaktaki 
yüksek ve asil manayı kavramasına 
asla imkan yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti, pek derin 
bir kavrayış mahsulü olarak, Milli 
hakimiyet gününü, Türkün kendi 
!radcsini eline aldığı günü, (Çocuk 
oayra:nı) nın başlangıcı olarak k _ 
bul eylemiştir. Hepimiz, Tüı k vat:
nının, Türk topraklarını k. . . n yarın ı 

be~çılerı, yarınki büyükleri, yarın 

Türk propagandası 
I Şama si \ayet etmiş 

Birinci sahifeden arlan -

maktadır. 
Bu devre biter bitmez yeni tale

beler alınarak ikinci kursa başlana• 
caktır. Şimdi gece derslerine devam 
edenlerin sayısı 90 dır. Bunların 35i 
Afev: yurddaşlanmızdandır. 

Kadınlar kursu da büyük bir 
rağbet görmüştür ve intizamla yü· 
rüyen bu kursa devıam edenlerin he· 
men büyük bir ekseriyetini yaşlı, ço· 
luk çocuk sahibi kadınlar teşkil et
mektedir. 

Af edilen siyasi mahkumların 
karşılanması için haurhklar de 

k d
. vam 

etme te ır. 

.. Bu me~asimin parlak 0lacağmı 
doneceklcrın hepsin'ın b' d b. ır en ır ara-
da karşılanmcaaını temin için hazır. 
hklar yapılmakta ve gerek Avrupa
dan deniz yolile ve gerek Filiıtin
dcn kara yoluyla grleccklerin aynı 
ıamanda Şama girmeleri mümkün 
olacak gibi görünmektedir. 

derin saygılarla iğilelim; ve çocuk· 
larımızın bayramına candan, gönül
den iştirak edelim. Bu bizİn) vatm 
vazif emizdirl... 

yetışecek milli kahramanlan önünde R .. ıp ........ 

~~~~~-=-~~~~--~~~~~~~~~~!±!±12~~~~-----~~™~~--........... --~&s$~~~~~·~-~~!!!!P'!""~-------~-------:.:.:---=----ra verd· 1 • 
kika 2 saniyede Ali Zekir i ıncı, 

akşam Ertuğrul Muhsin BABA Piyesinde Asri 
SİNEMA 



Adana Borsası Muameleleri 1 
ı----------------~P~A~M~U~K~v-e~K~O~Z~A'!'"""·--------------. 

~--------------~ 

BELEDİYE İLANLARI 
1 

Kilo 
CiNSi En az 

K. S. 

En çok 
K. S. 
=--

Sahlan Miktar 
Kilo 

™Kapımalı pamuk- = --
Piyasa parlağı • 35,---1--..35<,<:50;;---l-----,----
Piyasa temizi ,, 32 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

1- Kasaplar tarafından kanarada kesilen hayvanatın sakatatı 1-
Haziran-937 den Mayıs-938 sonuna kadar bir sene müddetle açık arttır 

maya konulmuştur . 
2- Muvakkat teminab üçyüz liradır. 
3- ihalesi Mayısın 3 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye en. 

cümeninde yapılacakbr. 
4-- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan paraaı2 ala· 

bilirler . 
l'i;::::::---------.--Y __ A __ P.--A_G_I __ .----------lı 5- Taliplerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte ve muayyen sa-
~~~------ -----1-----ı atta belediye encümenine müracaatları itan olunur. Beyaz 

Siyah 

ÇIGIT 

1 Ekspres 
iane 

1 Yerli "Yemlik,, 

" 
"Tohumluk,, 

:-ı U B U B A T 
Buğday Kıbns 

Yerli ---·----·------·· 
" Mentane 1--~------·----1------1---------
" Arpa 

Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Susam ı--,,.-----ı•---1--=--I~---

UN 
Dort yıldız Salih 1 770 

ü_,_ç:-;----;'7' --."'"'7"--.--.,.-------1_?40 ___ • 
;.5 ] 1 ....,D=-~_ört__,_y_ıl_dı_z_D_o__,ğ"'-ru_l_u:.:_k ___ . 775 ____ 

1 
... - üç " " - 745 
" c -] ~ _S_imit ,, 1000 
;;; ~ 1 Dört yıldız Cumhuriyet il()() 

~ °'I üç ,, ,, ~---
Simit .. ____ 1_000 ___ ...... ________ 

1 
Liverpol Telgrafları 

26 I 4 I 1937 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmışhr. 
Sanıi111 P~ne 

1 
__ H_az_ır _______ , 

7
7 3502 1....,ı,,_" .... ''.,---------ı·-1-J 97 Mayıs vadeli Hayişmark 

ı--~-------ı-~7-- 34 
Frank ( hansız) -17- 87 

Temmuz vadeli - -
6

_ 12 !>!erlin ( iı g_,ıi_z__,)___ 622- _ 

1 __ H_in_ı_h_a_zı_r _____ 
1 
_ _ 

1
.
3 

1 

25 
Dolar ( Amerika ) ı~-~. 

Nev ork Frank ( i.sv.iç .. r_e .. > ....... ı-. .. ..,;,-~.-

~---------------------------------------------------
Seyhanpark barı 

Güzel bir muzik ve temiz bir servisle ihzaratını ikmal eden barımız. 
1 - Mayıs cumartesi akşamından itibaren açık bulunacağını muhterem 

müşterilerine ilan eder.8022 25-27-29 

-----------------------------------------------------
-----------------------------------~----------------
İstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 

hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

Kelvinator 
Sağlığın mi· 

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

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unutturur,evinize 
sıhhat ve neş' e 
verır. 

Kelvinator 
Buz dolapları 

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

7990 6-26 

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

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

17 

7966 

15-18-22-27 7991 

1- Yenicami-Asfalt cadde ve Yenicami Borsa arasındaki kaldırım 
tamirile bordur inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Keşif bedeli sekiz yüz elli dokuz lira doksan bir kuruştur. 
3- Muvakkat teminab altmış liradır. 
4- ihalesi Nisanın 29 uncu perşembe günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. Orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale günü teminat makbuılarile birlikte muayyen saatta 

Beledıye encümenine müracaatları ilan olunur . 7988 14-18-22-27 

Seyhanpark lokantası 

Lokantamız bu senenin yaz mevsimi için öğle ve akşam yemeklerini 
( Alafranga ) muzikle vermek üzere ihzaratını ikmal etmiştir . 

1- Mayıs cumartesi gününden itibaren lokantamızın açık bulunacağını 
muhterem müşterilerine tebşir eder .8023 25 -27-29 

;....----------------·---·----------------------~ 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAV ACELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Ka yadelen Kaplarına ~kimyagerlerin elife doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazl~rla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 
Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su dt-ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün ik,iridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen tapala-

rına dikkat ediniz 
Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen dcpolarıoır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 15 

Hüsnü Ergüven 
Moda tuhafiye pazarı 

Fevkalade tenzilatla maktu satış 

Adanamızda en son modaya uygun ve modayı adıll) adım takibeden 
mağazamızın lıir çok yeniliklerine ilaveteo1 alış verişte en ı.iyade aranılan 

I 

itimadı muhterem müşterilerimize telkin ve kolaylık olmak için bilumum 

mallarımız üzerinde yüzde yirmi tenzilatla fiyatlarımızı mak 

tu yaparak müşterilerimizi bu su1etle memnun bırakacağımızı vadeder, 
mağazamızı muhterem müşterileri~izden bir kere teşriflerirıi dileriz . 

8013 2-15 

DOKTOR 
---

Aslan· Yakup 
Türkiye ve Rusya Tıp Fakültesinden diplomalı v ! Alınanyada tahsil e;tmiş 

Viladi ye 
Mü t 

ve Cerrahi Nisaiye 
ehassısı 

Fakir olanlar Çarşamba günleri öğleden sonra parasız muayene olunur 

Mersin : Yoğurt pazarı Hastane caddesi No: 1 
7-9 ' 7949 

Kiralık Yayla yurtları 
Sıcak yaz mevsimini hoşça geçirmek için gerekli afatı jl'I!!!...,,.,. 

serin havayı,çok farklı manzarayı ve her türlü teferruatı.~ ekti 
yenecek üzümü ve çeşidli meyvesi mevcut olan biri ~üruc rdılf 
şakta iki Yayla yurdu kiraya verilecektir. Çağşaktakı yu 
nağından boru ile alınmıştır. il ;;!_ 

Kiralamak istiycnler Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan ~1"' 
lerr.inde Hüsnüye müracaat etmeleri rica olunur. 8027 ,/ 

Seyhan Ziraat mücadele müdürlü~ 

Cinsi 

Petrol 
Benzin 

Motorin 
Vakom 

Miktarı Miktarı 

Teneke Kilo 

708 
450 

500 
600 

Beher 
tenekesinin 

kilo 
Miktarı 

14,700 
12,500 

15, 

MarkaP~ 
Socony-Vaccuın prl-

" • al -

n 

( . n ) c4 
. tıı1' 

' 

Vakom 600 ( n 
~ 

• ) bililFıa 
ı-ı il bu 
";,,J, da, 

Valvalin 

Valvalin 
Gres 

400 

400 
300 

( . • ) ;ilf yap 

( • • ~I ~ 
Gargoyl Mobil re J 
B No. 2 en ala ay 

1- Seyhan Ziraat mücadele müdürlüğü için muktaıi 01;,, n 
tarı, markaları yukarıda gösterilen Yanıcı maddeler \'C. Y~ 'JY•sın 
onuncu pazartesi günü saat on beşte mücadele müdüriyetın ~ 
olan mubayaa komi;yonu tarafından ihale edilmek üzere ka ıda 
tile eksiltmeye konmuştur. . 1 •mı 

2 - Eksiltmeye gireceklerin bu baptaki şartnameyi Zı~.ı 
müdürlüğünd.: görmeleri ve muhammen bedeli olan beş b~le 
doksan altı liranın 0/ 0 7,5 nisbetinde teminatı muvakkatefer~ı)I 
lif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline kadar ıneı 
misyonuna kanun dairesinde vermeleri ve eksiltme kanununuP 
desinde yazılı vesaiki ibraz etmeleri ilan olunur.8018 23--

Adana Ziraat mektebi 
müdürlüğünden : 

Mektebin damızlık hayvanatından 
muhtelif yaşta dört dişi ve dört er· 
kek dana satılmak üzere 26-4-
937 tarihinden itibaren (l S)gün müd 
detle açık artbnnaya konulmuştur . 

12 5 - 937 çarşamba günü saat 
(15) de Ziraat mektebinde miiteşek 
kil komisyon huzurile satılacaktır. Is. 
tekliler bu müddet zarfında her gün 
hayvanları mektep ahırında görebi
lirler . 

ihale günü O/o 7,5 teminat para 
larını beraber getirmeleri ilan olu· 

nur. 27-2 - 6-11 8031 

Zayi tasdikname 
1935 senesinde talebesi bulundu 

ğum Adana Lisesi Orta kısmının 
birinci sınıfından aldığım belgeyi 
kaybetmiş olduğumdan hükmü kal. 
mamış olduğu ilan olunur . 

8030 

Adana Kasapbekir ma. 
hallesinden doktor 

Eşref oğlu 

MUZAFFER 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

k ııer 
1 Dış menıle e ıl 

bedeli dej!'işmez yalnı7 r" 

teke 
dır. 

zammedilir . ..1 
;d',eı 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir . \.... ____ _ 

Umumi Neşriyat tJ' 
M. Bal<şı 

Adana Türksöıii rtt' 


