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ülünç ve tehlikeli 
bir ümid 

uriye vatanilerinin ve 
manda memurlarının 
şuursuz hareketleri ..... 

Nevzad OUven 

ataydan gelen haberler 
gün geçdikce asabiyet ve 
heyecanımızı biraz daha 
artıracak şekil almaktadır. 

Suriyenin şuursuz ve şaşkın bir 
sım milıyetperverliği manda oto-
es · ' d' ını~ servet ve şahsi menfaat 
ışesıle yanan bir kısım memur 

ıyle el ele vermiş ve sancak 
rklüğünün başına belA kesilmiştir. 
atayın içi ve etrafı Türk düşman

ı Yapabilecek unsurlarla doldurul
kta,manda memurları Türk hal-

'. Yani :memleketin hakiki sahip
ıne .akla fgelmiyecek tazyik ve 
detı tatbik etmektedir. 
?0 aru olduğuna şüphe etmedi-

mız bu haberlere göre, Hatay bir 
ör devresi yaşıyor. 
Memleketlerinin yüksek menfaat

rı · nı servet ihtiraslarına feda et-
e~ten Çekinmiyen manda otorite
nın b' ır takım engin ruhlu memur-
rına diyecek sözlerimiz yoktur. 
(Bank dö Frans) ın bile kasala-

nı . soyabilecek insanların Pariste 
hı rnevcut olduğunu biliyoruz. 
Yalnız TOrk dostluğuna ehem

ıyet Verdiğini birçok defalar tek
rlamış olan - Akdenizde büyük 
enfaatıeri bulunan Fransa için 
Orkiye dostluğu her halde çok de
rlidir - Fransanın sancaktaki 
8murıarının bu dostlu~u kökünden 

cak surette hareket etmelerine 
1 Yummasını hayretle karşılıyoruz. 
. Bılhassa en çok hayret etti!li-
ız ' . tey komşumuz Suriye hOkOme-
nın _kendisi için çok tehlikeli ol

k ıatidadını taşıyan bir Türk düş
nlıCının Türkiye aleyhtarı bir 
o~ ' . 
0 

Qandanın Suriyede faaliyetıne 
saade etmesidir . Biz Suriyenin 
kıki efk . . . b' Arı umumıyesının ır avuç 
ursuz ve aklıselim mahrumu in- 1 

~ın eseri olan bu propagandaya 
a~ tıkamış olduğundan katiyen 
•nız. 

COnko, millet şuurunun bir ta-

Vatanilere itimatsızlık 
Aşiretler Amik Ovasından çekiliyor 

1 ·------
Hatayda kültür faaliyeti devam ediyor . Okuma 
odalarının köylere de teşmiline çalışılmaktadır 

istihbarat zabitinin Amik muhtarlarına yaptığı tehdit 

Antakya : 8 ( Hususi muhabi
rimizden ) - Hatayda Türk münev
verlerinin okuma odaları tesisi üze
rindeki hararetli çalışmaları devam 
etmektedir. Gece kursları muntaza 
man devam etmektedir. 

tadır. Şeyh 1 lyas Aşireti de bu cüm. masını temin için büyük bir ınatba-
ledendir • 1 anın kurulmasile de meşgul bulun· 

istihbarat zabiti Amik muhtar- maktadırlar. 

Antakya -Jskenderun merkez· 
]erinden başka kasaba ve köylerde 
de okuma odaları açılmasına çalı· 
şılmaktadır. 

Kuraklık yüzünden Amik Ova· 
sına ge-tirilen Aşiretlerden bir çoğu 
Hatay hududuna gelmekten sarfma
zar etmişlerdir. Aşiret reisleri vata
nilerin sözlerine artık inanmamak· 

larını toplıyarak knylerde ı ürk da
vası aleyhinde propaganda yapılma
sını emretmiştir . Muhtarları tehdit 
ederek : 

- istenileni yapmazsanız ken· 
diniz bilirsiniz. Hapishaneyi ve da· 
yağı göze alınız demiştir. 

Köylerdeki soygunculuk siyaseti 
devam etmekte ve mahalli hüku· 
mette muzaheretine devam eylemek
tedir. 

Hatay münevverleri h:ılkın oku· 

ismet lnönü ve Aras 
dün gece Ankaradan Belgrada 

hareket ettiler 

Hariciye siyasi müsteşarı Numan Mc.nemenci oğlu da 
Cenevreye gitmek Qzre baş vekilimize refakat etti 

Ankara: 8 (A. A.) - aa,vekll lamet lnönUyle Belgrada gl. 
decek olan Hariciye Yeklll bu ak,am latanbula hareket et
mı,tır. Ayni tren!• Hariciye Yeklletl alyaal MUate,arı Numan 
Menemencıoııu da gltmı,ur. 

Menemenclojlu ta Nlaan ak,amı Hatay meaelealnl mUz•
kere edecek komiteye ı,tlrlk etmek Uzere Cenevreye hare
ket edecektir. 

~----------·------~--

Bay Bene§ 

Beneş Belgraddan 
döndü 

Belırad : 8( Radyo) - Çclcoa-... 
Jovalcya reisi cümhunı Beneş bu ak· 
şam Belgraddan :\yrılmışbr . Bu 
ziyaret münasebetile neşredilen 

tebliğde yapılan görüşmelerde kü 
çük antant daimi konseyinin geçen· 
lerde vermiş olduğu kararlann yeni · 
den teyid edildiği bildirilmektedir . 

Prens Pol 

1 

Şehir meclisind 
Dünkü toplantıda encümen mazba 

)arının müzakereleri yapıldı 

Şehir meclisi azaları diinkü içtimada 

Şehir meclisi dün saat 10 da 

birinci ıeis vekili Vehbi Necip Sava· 
şanın başkanlığında toplandı . 

Yedi maddeden ibtıret olan ruz
nameyi ihtiva eden encümenler maz· 
hataları birer birer okundu. Ve ay
rı ayrı müzakere edildi . 

Ruznamedeki maddeleri t 
eden mevzular şunlardı : 

1 - Stadyumun cümh 
Halk Partisi emrine tahsisin 
kanunlar encümeni mazbatası . 

2 - Belediye borçlannın 

- Gerisi üçüncü sahifede 

Türk kuşu çalışmalar 

Dünden itibaren sahada Planör 
talimleri başladı 
~------..... .-.. ... -------~ 

Şehrimizde teşclckül eden Türk. 
kuşu şubesi talebeleri şimdiye kadar 
Namıkkernal mektebi salonlannda 
nazari dersler takib etmekte idiler. 

Planörler ve muallimler geldik
ten sonra dünden itibaren de tay· 
yare sahasında ameli dersler başla· 
mıştır. Sahada iki büyük çadır ku. 
rulmuş ve Ankaradan gelen beş pli· 
nör kurululmuş ve bu çad.rlara yer· 
leştirilmiştir. Çadırlar ve Planörler 
Türkkuşu talebeleri önünde ve tarif 
edilerek kurulmuştur. 

Arbk bundan böyle tale 
hususi kamyanlar]a muayyen 
Je sah1} a gideceklerdir. 

Bu münasebetle dün saat 
da Valimiz Tevfik Hadi Baysa 
larında Hava kurumu Başkanı 
Gül, mıntıka müfettişi Hali 
Türkkuşu idare heyeti azalar1yl 
likte uçnş sahasına giderek t 
lerimizi ve Planörlerle oradaki 
satı gözden geçirmişlerdir. 

Bu sırada Planörlerle uçuş 
mışbr. 

ım Politika canbazlarının muhteris 
YUn larının iç yüzünü görecek kadar 
uvve~~i olduğunu biliyoruz '. . . 
b C~nkü, her zaman söyledığımız 

ı ı, hıç bir yabancı toprak üzerinde 
uçQk bir emeli olmayan Türkiyenin 
ış Politıkası yıllardanberi değiş-

ispanyaya daha 10,000 
ltalyan askeri çıkarılmış 

1 

Bc1grad : 8 ( Radyo) - Bugün· 
lerde Yugoslavya kral nPibi Prens 1 

Polun Prağ'a ia<lei ziyarette bulu. 1 
nacağı bildirilmektedir. '""""'""'

2

~~~~~~~~--'W'!-............ - ............... -1 ..... --------~._..... 

.eYen muayyen bir istikamette yü
mektedir: 

Her komşu devletle iyi geçin-

Asi tayyareler bir İngiliz gemisine 
hücum ve bir ticaret gemisini batırdılar 

ek v h · ı · · k' f '. e er komşu mıl etın ın ışa ----•4+••·----
8 ılerleyişıni sempatik bir gözle 
örmek .. 
k Milli menfaatlarının dahili poli-

Hükfımetçiler:artık sarsılmaz bir hale geldiler 

1 a rnücadeleleri parti kavgaları 
çınde kaybedenl~rin bu hakikatı 
örrn~sine imkAn yoktur. Bunun 
•ndır ki, Suriye vatanileri memle-

et hudutları içinde kaybettikleri 
ey,, memleket dışında telafiye ça
Şrnak · 

ı stıyorlar. 

İ eh.lıkeli ve gülünç hayal ! '.". 
Surıye vatanilerinin körükledıgı 

Ütk; düşmanlığı işte bu hayalin 
ahsulüdür. Fakat Suriye efkarı umu
'Yesinde kaybettikleri prestijlerini 
ürk düşmanlığı yapmakla bir kat 

Londra; 8 (Radyo) - Bir lngi· 
)iz gemisi dün sabah Cebelittarık 
açıklarında asiler tarafından yapılan 
bir hava hücumuna maruz knlmış· 
tır. . . 

Vaziyet Burgos hükiimetı nezı· 
dinde şiddetle protesto edilmiştir. 

Madrid: 8 (Radyo) - lspenya 
da ciimhuriyetçi kuvvetler bütün 
cebhelerde asilerin taarruılarını püs· 

kürtmüşlerdir. 

aha azaltmış olduklarını anlıyacak-
rı z~man uzak değildir. w 

Dığer taraftan, Suriyede tertib· titiz bir hassasiyetle harek~t ~tti~i-
ılerek h d k d" n'ı da 'ıma göstermış olan Turkıyenın u utlarımız içine sev e ı-

en haydut şebekelerinin faaliyetle- yıldırım gibi vuran tenkil yumruğu 
•ne de Şahit oluyoruz. Bu çapulcu bu haydut sürüsünün beyninde pat-
e faki sürüleri tahrik eden kuv- lamakta gecikmiyecektir · 
etlerin nerede ve kimler olduğunu Bu şekavet ve mukavemet ha-
estirmek güç değildir. Mevcut pro- reketinin menbaı nereye dayanırsa 
okol ve itilAfnamelere tamamen dayansın , buz gibi eriyecek. ve bu 
Ykırı olarak otoriteleri altında bu- çapulculuk hareketinden bır . şe~ 
Unan topraklar üzerinde bu çeşit bekleyenlerin karş ılaşacakları ınkı_ 
e~avet hareketlerinin doğup, bes- sar yüz(t"rinde bir kara olarak kala 
nıp hudutlarımızı geçmelerini - caktır . 
ıç olmazsa- müsamahakAr bir göz- Türkiye COmhuriyeti . hudutları 

de Q6renler bir kaç hırsız ve hay- içine sokulmak isteyen bir kaç ya· 

1 
Utla Türkiyeye müşkilAt çıkaracak- bancı çapulcuyu de(iil , ne taraftan 

trını sanıyorlarsa gtılünç bir suret· gelirse gelsin orduları bile hüsranla 
e aldanıyorlar demektir. yüz gerı çevirecek kadar kuvvetli 
iç a&ayit meselesi üzerinde çok ve kendisine itimadlıdır · 

Madrid: 8 ( Radyo ) - Asiler 
Arabankada gaybettikleri büyük 
arabileri tekrar istirdad için üç ta. 
anuz yapmışlarsa da katiyyen mu· 
vaffak olamamışlardır. 

Londra: 8 (Radyo) - ispanya 
büyük elçiliği Kodride yeniden 10,000 
ltalyan askerinin çıkarıldığını vesi· 
kalarla isbat etmiştir. 

Cebelüttarık: 8 (Radyo) - An. 
doye isimli bir ticaret gemisi asi. 
ler tarafından batırılmıştır. 

Roma: 8 (Radyo) - 25 mart· 
ta yirmi bin ltalyan askerinin Ka
dikse çikarıldığı şayiası burada 
hayretle karşılanmışbr. 

--------. ------
Amerikada 

altun satışına başlandı 

Nevyork : 8 (Radyo) - Ame· 
rikada altun satılmağa başlaması 
mali vaziyetin iyileştiğine delil ade· 
dilmektedir. 

-----------·------~~-

Mersin ticaret mek1 

tehi Direktörlüğü 

Adana değerli bir mual 
lim kaybediyor 

Adana Ti· 
caret mekte 
bi Direktör 
Muavini Falı 
rı Gülserin 
Mersin Tica. 
ret mektebi 
Direktörlli~ü 
ne ta) in edil 
diğini sevinç· 
le haber al 
dık . Fahri Giilser 

Mamafih, memleketimizde bulun
duğu epeyce uzun bir zaınandanbe · 
ri işinde muvaffakiyetle çalışmış, 
kendisini bütün meslekdaşlarma sev. 
dirmiş olan bu değerli genç mual· 
limimizin aramızdan ayrılmasma mü. 
teessir olduk, Fahri Gülser iyi bir 
muallim ve idareci olmaktan mada 
Halkevimizin de değerli, faal unsur
~a.nndan birisi idi. Kendisine yeni 
ııınde de muvaffakiyetler dileriz. 

Fahri Gülser bir kaç güne kada 
şehri~izi terkederck yeni işine başla·r 
mak uzere Mersine gidecektir. 

Akdenizde Türkiye 
• Bir.Fransız gazetesi diyorki : 

ltalya ile lngiltere arasındaki mü 
delede Şanlı Türkiye Cumhuriyeti 

kuvvetini gösterdi 

11 
P~riste .yeni çıkme~a başlıyan l 

PBrıs, Orıent,, gazetesi 11 Akde· 
niz meselesi,, başlıklı bir yazısın · 
da şöyle diyor: 

Buglinlerde Akdenizin Şimal 

Türkiye - Mısır 
dostluk paktı 
dün imzalandı 

.. Ankar.a:. 8 ( A.A. ) _ l 
Dun Harıcıye vekili T ev
fik Rüştü Aras ile Mısır 
orta elçisi Türkiye - Mısır 
arasında bir dostluk mu
ahedesiyle ikamet ve ta-
biiyet mukavelesini im
zalamışlardır. 

havasında dalgalar kabardı. 
lüttarık, lngilterenin elinde 
büyük kapısı olarak kaldığı 
Seplc, ispanyadaki acınacak 
endişe uyandırdıgw ı b' ... ır yer 
F rnnsanın Şimal Af 'k n asına 

yolu üzerine uzanan Miyorka 
F ransızlan, İtalyanları Pant 
ne kadar alakadar ediyorsa 
alakadar ediyor. 

Mussolini tarafından d , 
gemilerine üs ittihaz edilen 
kim olunan bu küçük ada, 
ile beraber, iki havza arasın 
kapı teşkil ediyor. Bu kapın 
tarlarından biri, Bizerte lim 
Fransanın elindedir. 

Şark kısmında, gene 
evvela Malta çıkıyor. Burası, 
lerin, Hint yolu üzerindeki bi 
halesidir. 

Yeni silahlar arbk bu ada 
cum olunamaz halden çıka 

- - Gerı11 Oçüncü ıabıfcde 



Sahife 2 

Bulgaristanda 
Kabinenin değişeceği söyleniyor 

Sofya : 8 ( Hususi ) - Şayia

lara göre Bulgaristanın merkezinde 
yakında bazı diplomatik müzakere· 
ler cereyan edeceğini bildiriyor . 

Bunu müteakip , yani mayıs 
ayında Bulgar kabinesinde bir de 
ğişiklik yapılması beklenmektedir . 
Bu değişiklik saylav seçimi dolayı· 
siyle olacaktır. Ve saylav seçimle. 
ri yeni bir kabine tarafından yapı

lacaktır . 
Yeni kabineye kimin riyaset ede-

ceği belli değildir . Eğer nazırlar· 

Londra mektubu: 

dan yalnız bir iki kişi istifa ederse, 

kabineyi gene bugünkü başvekil 
Köse lvanofun teşkil etmesi ve isti

fa eden nazırların da yerlerini alma· 
sı muhakkaktır . 

Aksi takdirde partilere mensup 

olduğu halde parti mücadelelerinde 
yıpranmamış kimseler kabinede bu· 

lunacaktır . Bu meyanda Bulgaris
tanın şimdiki Paris sefiri Batalofun 

kabineye gireceği kuvvetle umulu· 
yor . 

Alan razı, satan razı 

15 yaşında 4,ooo 
küçük kız · 

Amerikada evlenmek müsaadesini aldılar 

Londra, mart Nevyorktan alı· 
nan haberlere göre, Birleşik Ame
rika hükumetlerinden 42 siuin dahi· 
!inde küçük yaşlıların evlenmesi ar
tıp ço5almaktadır. 

Bugüne kadar bu mini mini karı 
kocaların 4,000 i buldukları hesap· 
lanmıştır. 

f ngiliz gazeteleri Amerika ka
nunlarının [bu hususa dair verdikleri 
miiseade üzerine küçük yaşlarda ev. 
lenmelerin devam ed~ceğini yazıyor· 
lar. 

Bu kötü başlangıcı Evnik Cuna· 
ted yapmıştı. Dokuz yaşındaki ço
cuk yirmi iki vaşında koskocaman 
bir serseriyle nikahlanmıştı. Bu ha
ber ortaya yayılınca her taraft<.n 
Nevvork gazetelerine yağan telgraf· 
!arda ayn! şekilde yapılan nikahlar 
ilan edilmeğe baslanmıştır 

Guater eyaletinde Stanley ismin
de 25 yaşında bir delikanlı 12 ya
şında bir çocukla Sitilde 38 yaşın· 
da bir rkek 14 yaşında bir kızla ni 
kahlanmıştır. 

Kaliforniyada eylulde evlene 13 
yaşında bir kızın doğurmak üzere 
olduğu, Virmiham ondört yaşında 

bir kadıdın ikinci çocuğun doğurmak 
üzere bulunduğunu ve ilk çocuğun 
yirmi bir aylık olmasına göre bir k.:· 
di yavrusu gibi olduğunu gazeteler 
yazıyorlar. 

Nevyorkun en maruf ilim adı.m· 
!arından avukat Kunderd bu mesele 
hakkında • dokuz yaşında ilk evle· 
nen Evnik'e verilen müsaadenin se· 
bep olduğunu " söylemiştir. 

Nevyork Taymis gazetesinde neş· 
redilen bir istatis~ik bugün Ame· 
rika Birleşik hükumetleri dahilinde 
15 yaşından aşağı 4,000 madamcı
ğın bulunduğunu teyit etmektedir . 
Ana ve babalarının budalalıkları 
sayesinde biçare çocuklar pek va· 
kıtsız evlilik işkencelerine girişmiş· 

!erdir . Taymis : 
• Henüz bebekleri ile oynayan 

bu çocuklar günün birinde aile oca
ğına sokulmuşlardır. 

14 ve 12 yaşındaki zevceler· ne 
yemek pişirmek , ne dikiş dikmek, 
ne de kocalarının elbise•İni yama 
lamasını bilirler. Bütün kadınlık ma 
rifetleri kocasiyle yatacağı yatağı 
sermekle yemek sofrasını hazırla
mağa münhasır kalır .• diyor. 

Gene Taymis : " Hükumetin bu 
gibi evlenmeler aleyhine kalkışması 
hiç bir faydayı temin ed,·miyecek
tir. demektedir. 

Çünkü bu çocukların ana, baba 
veya vasileri müsade edince kanun 
buna karışmıyor. Binaenaleyh yap· 
tıklan işin neticesini hesak etmiyen 
veya edemiyen ana baba mesuldur. 
Bunlar çocuklarını mahvediyorlar: 

Fakat kanun da buna müdahale 
d . 1 e emıyor. " . 

Öbür taraftan alimler, doktsr
lar, münevverler de durmayıp buna 
bir çare bulunmasını istemektedir
ler . 

Çocuklarını bu kadar vakitsiz 
küçük yaşlarda evlendiucnlerin de 
kendilerine mahsus bir zihniyet var
dır. Bunlardan şayanı dikkat olanı 
bu kötü yolu açan Evnikin anasının 
gazetecilere söylediği sözlerdir. 

Kadın şöyle demiştir: 
Ben de 9 yaşında evlendim. Bu bir 

an'ane. Gelin ile güveyi istedikten 
sonre başkalarına ne? ... 

Fakat Skandalli evlenmeler al
tında başka birşey daha saklan

maktadır. iktisadi buhran, çocukla -
rını bu kadar erken evlendirmeğe 

kalkışan hep fakir ve fukara takı-

' mindandırlar. Bunların çocuklaJını 
tahsil ve terbiye için değil hatta 
beslemek için bile iktidarları yok
tur. Bunun için evlendirmeği bela · 
dan kurtuluş saymaksadırlar. 

Amerika işte bugün bir de böy· 
le içtimai bir mesele karşısındadır. 

------. ------
Maarif vekaleti bir 
stadyom kuruyor 

Bir proje hazırlandı 

Ankara : 8 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Maarif vekaleti , lstan 
bulda bakanlığa aid provantoryoma 
bir sanatoryom ilave~i hakkında bir 
kanun projesi hazırlamıştır . Bakan
lık projesinin hazırlanır.asını mucib 
sebebleri , layihasında şöyle anlat· 
maktadır : 

" Kültür mensuplarının Heybeli. 
ada sanatoryoıııu ve Haydarpaşa 
salgın hastalıklar hastahanesinde te· 
davileri sıra beklemek gibi bazı 
sebeblerle imkansız bulunmaktadır . 

Talebe ve muallimlerle kültür 
mensuplarının tedavilerinin temini 
için provantoryoma mevçut tahsisat
la bir sanatoryom ilavesini muvafık 
bulduk . Ve bu projeyi hazırladık ,. 
Projeye göre saııatoryoma ücretli 
hasta kabul olunacak , hastalardan 
alınacak gündelik ücret kültür ba· 
kanlığıııca tesbit olunacaktır . 

Mrkteplerin ücretli pansiyon ta· 
lebesinden olup her hangi bir taksit 
devresinde mektep pansiyonu taksi. 
tini verdikten sonra proventoryom 
da veya sanatoryomda tedavilerine 
lüzum görülenlerin o taksit devresi 
içindeki tedavi ücretleri mensub ol
dukları mektep pansjyonundan ve· 
rilecektir , Bakanlık provantoryoın 

-------- - -

Türksözü 

, ................ -..... .-......... -................... ~~---, 
lşehir haberi ri ,,111m11 .... ..a-.a __________________________ lllml ______ ., 

Su işleri fen heyeti 
Bu ay sonuna dogru 
Ankarad;::n geliyor 

Memlekette büyük su projesine 
başlamak üzere bu ay nihayetine 
doğru her tarafa fen heyetleri gön· 
derilecektir. 

Kalabalık bir heyette şehrimize 
gelerek derhal ölçülere başlıyacak. 

Çukurova pamuklarının 
güzel dokumaları 

Ereğli Bez fabrikası 
nümuneleri 

direktörü ilk 
getirdi şehrimize 

9 Nisan 

Güzel sanatlar 

Genç Tatar ~o 
pozitörlerı 

M oskova Konserva~~: 
lı Tatar OperaT ıar 
halen 65 genç 3 ~ 

okumakta ve muntazam su ~ 
b ras•ll"' 

lışmaktadır. Bu tale e a .. ti 
di milli tiyatroları için gu\ 
laa yaratmakta olan bii}"l 
müzisiyenler vardır . 

Bunlardan Salih Saydda 
· ·fa e folklor motiflerinden ıstı .J 

• tır. Tüccarlarımız siparişlerde bulunacak 1 b" çok l' 
çok muvaffakıyet i ır kt•~ 

1 
Havutlu bucak 

Sedleri bırkaç güne kadar 
ikmal ediliyor 

Havutlu bucak ve civarındaki 

sedlerin tamiri işine devam olunmak
tadır 

Bu işlerle alakadar daireden al· 
dığımız malumata göre, sedlerin ta
mır ve inşası bu hafta içinde bit
miş olacaktır. 

Dünkü hava 

Hava kapalı geçti 
yağmur biraz serpiştirdi 

Dün şehrimizde hava saat 9 dan 
itibaren kapannıağa başlamış ve ge· 
ce yarısına kadar kapalı geçmiştir. 

Dün devamlı bir yağmur çok muh
temel görülmekle idi. 

Et fiatları 

Belediye tetkikat yapıyor 
Şehrimiz belediyesi et fiatlan 

üzerinde tetkikat yapmaktadır. 
Bu hafta içinde narhın deği~ece· 

ği sanılmaktadır. 

Seyhansporla 
idman yurdu 

Bu Pazar Şehir stadında 
karşılaşacak , 

Şehrimiz futbol kulüplerinden 1 

Seyhansporla idman yurdu " A • ta· . 
kıınları arasında bu Pazar şehir sta .

1
ı 

dında saat 15 te bir maç yapıla· 
caktır. 

İmtihanlara hariçten 
girecekler 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de lise ve olgunluk imtihanlarına dı· 
şardan talebe alınacaktır. 

Maarif Vekaleti, imtihana gir· 
mek istiyenlerin müracaat şekilleri
ni tesbit etmiş ve alakadar makam· 
!ara bildirmiştir. 

Mahkemelerde: 

Bir firarinin duruşması 

Umumi emniyetin nezareti altın
dan kaçmaktan suçlu Hüriyet ma
hallesinden Kadir oğlu Mehmed 
hakkında yapılmakta olan duruşma 
ikametgahı değiştiğinden suçluya 
tebliğat yapılamamış olduğundan 
başka bir güne kalmıştır . 

ve sanatoryomun idare şekli hakkın
da bir talimatname yapacaktır . Pro· 
jeye bağlı kadroyu yazıyoruz : 

80 lira maaşlı bir verem müte· 
lıassısı 70 lira maaşlı üç verem mü· 
tehassısı . bir dahiliye mütehassısı , 
bir çocuk mütehassısı 55 lira maaş
lı bir iiroloğ , 45 lira maaşlı bir da
hiliye şefi, 40 lira maaşlı bir eczacı, 
bir hesap memuru , 30 lira maaşlı 
bir mübayaa memuru , üç muallim , 
25 lira maaşlı 2 baş hemşire , am· 
bar ve depo memuru ; 20 lira ma · 
aşlı 8 hemşire ve bir katib , 

Sümer Bank tarafından işletmeye 
açılan Ereğli Bez fabrikasının Ada
nanın klavland tohumlarından doku· 
duğu patiska, paplin, masa örtülüğü, 
çamaşırlık ve bilumum ince bezlerin 
ilk nümuneleri zarif ambalajlar içinde 
olduğu halde dün ticaret odası salo· 
nunda teşhir edilmekte idi. 

Bu nümu:ıelerle berabar fabrika
nın müdürü bay Celalda şehrimize 
gelmiş bulunmaktadır. 

Dün butün tüccarlarınuz tica
ret odasına gelerek fabrikanın 

bu çok nefis imalat örneklerini gör· 
müşler ve hayran kalmışlardır. 

Aldığımız malumata göre; heman 
bütün tüccarlarımız bu nümuneler· \ 
den siparişler yapacaklardır. 1 

Büyük pehlivan 
güreşleri 

Kulüplerimiz büyük bir 
müsabaka tertip ettiler 

Ereğli Bez fabrikası şimdilik yıl
da 5,000,000 metke muhtelif cins 
dokuma çıkarmaktadır. Fakat teşki
lat tevsi edilecektir. 

Bu rakamlar halihazırda ihtiyacı 
karşılayacak nisbette değildir. 

Fabrika nisan sonunda satışa 
başlayacak ve doğrudan doğruya 
sipariş kabul edecektir. 

Fabrikanın şehrimizde bulunan 
müdürünün bu günlerde Mersin de 

giderek, fabrikanın ilk iÜzel nü mu· 
nelerini halkımıza gösterecektir. 

Ereğli fabrikası senede 8000 
balya işlemektedir. Bunun 2500 bal
yası Adanadan mütebakisi başka 

bölgelerımizden alınacaktır. 

Maarifte: 

Müfredat programlarının 
tatbik şekilleri 

Orta tedrisat müfredat progra-
18 ve 23 Nisanda Adana Kulüb- ı k'k t k ·· k"lt'" b . . mını tet ı e me uzre u ur a-

lerı menfaatına Adana şehır saha- k 1 d L' ··ğ t ı · d ·· an ığın a ıse o re men erın en mu 
sında büyük güreş müsabakaları ya-
pılacaktır. teşekkil bir komisyon taplanarak Li-

Baş pehlivan , .. kir dağlı Hüse- sel erde okunan fizik, kimya, tabii ye, 
yin, Bulgaryalı Kara Mehmet, lstan- riyaziye gibi dersl.,rin talebeye daha 
bullu idris, Ônenli Macar Hamdi, kolay öğretilmesi için esaslı tetkik. 

Baba eskili Pomak Ahmet, Menecer lerde bu'unmuş v~ müfredat prog-
Abdultah bu müsabakalar. için mu· ramında tadilat yapmıştır. 
rııcaat etmişlerdir. Orta okul müfredat programla-

Başa 3~ l'.ra, ~rtaya .150, o~· rında yapılacak değişmeler arasında 
tayada 50 !ıra ıkramıye verılecektır bilhassa fen bilgisi dersleri gelmek· 

Bu müsabakalara arzu epen bü- tedir. 
tün güreşçilerimiz iştirak edebilecek
lerdir. 

Şehrimizde bir na 
kit paralar idaresi 

şu besi açılacak 
Ankaradan aldığımız haberlere 

göre; şehrimizde bir nakitparalar ida
resi şubesi açılacaktır. 

Bu ;ube, açılacak olan banka 
ile temasla bulunacaktır. 

Belediyede : 

Tetkik encümenleri 
faaliyette 

Şehrimiz Beledi}eSİ tetkik en· 
cümenleri, belediye meclisinin son 
içtimaında havale edilmiş olan ev· 
rakı tetkik etmekle meşguldurlar. 

Encümenler dün de toplanmış· 
!ardır. 

Bir ceset bulundu 
Hayvanlar tarafından 

parçalanmış olan cesedin 
bir çobana ait olduğu 

sanılıyor 

Çiflikiit köyü ile Sağırlar ara· 
sındaki tepe eteğind~ gömülmüş ve 
kemiklerinden bir kısmı vahşi hay
vanlar tarafından dışarı çıkarılmış bir 
ceset bulunmuştur. 

Cesedin çiftlikat köyünden çoban 
Niyaziye ait olduğu anlaşılmıştır . 
Tahkikat yapılıyor. 

Bundan beş yıl r.vveline kadar 
Orta okullarda fen bilgisi der ,!eri, 
hayvanat, fizik, kimya, teşrih fiziyo 
loji ve arziyat dersleri halinde ayrı 
ayrı okutulmakta idi. Bakanlık bu 

ilimleri fen bilgisi halinde birleşti· 
Fakat bu birleşmeden istenilen ne 
ticeler alınamamış, tekrar bunların 

ayrı ayrı ders halinde okutulmasına 
karar verilmiştir. 

Yanlış bir tefsirin 
izahı 

935 tarihinde neşredilen tahsili 
emval kanununa ek kanunun bazı 
kimseler tarafından yanlış anlaşıla· 

rak beş sene içinde tahsil edilmiyen 
belediye tanzifat vergisi ve tenvirat 
resminin mururu zamana uğramış 

olduğu ileri sürülerek yanlışlığa se
bebiyet verilmektedir. 

Halbuki hakikat şudur: 

Tahsil emval kanununa ek olan 
Öu kanunun 6 ıncı maddesine göre 
930 senesi gzyesine kadar tahak· 

kuk eden bakayanın müruru zamana 
uğrayacağı yazılı ise de bu kanunun 
muv•kkat maddesinin birinci fıkra
ya göre kanıınuıı neşri tarihinde mü
ruru zamana uğrayan vergi ve resim 
!erin daha üç sene müddetle tahsi· 
line devam edileceği ve aynı mad
denin ikinci fıkrasına göre de kanu· 

nun neşri ta~ıhinde mururu zarnan 
müddeti trnıaınlanmamış olan vergi 
resimlerin geri kalan müddetleri 
üç yıldan aşağı ise bu müddetin üç 

vücuda getirmiş buluııına ·sıl 
daşev, halen, " Mavi şal • ıakf' 
bir opera üzerinde çahşfll . 

Poıı 
Başka bir genç koın 

1 lef, 
zaffarc v ise " Genç ka P ·ııu~ 
rasını yazmaktadır . Hal•ı pıı' 
" Kaybolan Saadet • 

0
. 

musikisini bitirmek üzeredı~ 
Kazan Opera tiyatr?s~~P 

konservatuvarı talebesııı . .l 
. d"". •J{al"' novun vücuda getır ıgı 

8
1 

rasını şimdiden reportuarın 

tır . n0ıitıl 
Bu genç Tatar koın.,- ~ 

Moskova konservatuvafl01~ ti 
profesörleri tarafından yetı;ııJ 
te ve üzerinde çalışma"ta :'1 

· en •ı 
operaların librettoları ıse rl 

h · · l ri ta tar mu arrır ve şaır e 
hazırlanmaktadır . _______ / 

Köydeki hırs~ 
• 

şebekesı 

Bir gecede birkııÇ 
soydular 

.. deJI 
Musulu Mantaş köy~ıı I~ 

tafa oğlu Alinin ve Alı oğ r) 
himin ve köy muhtarı MehıJI ~ 

· şebl 
Hasanın aynı gecede ır 
rafından evleri soyulmuştur· 

1 k'k' Zabıtanın yaptığı t~h ı ıJ 
cesi bunların hüviyetleıı arı 
tır . . ~ 

Hırsızlıkları yapan __ ayıı~o) 
Ali oğlu Mustafa, Akoreıı ,j 

kad" 
Ali oğlu Mahmud ve ar 

dır . -~' 
b. kı>''" 

Çalınan eşyaların ır sfı-
sadere edil~rek adliyeye te ~I 
mişti. tahkikat de ıam etrııe 

Zabıtada: 

Bir döğüşıne 
----

· deO Reşadbey mahallesırı 

med oilu Cabbar ve anası r! 
ve Mustafa oğlu Isına! arası 
kan bir kavga sonunda birJıt 
döğdüklerinden zabıta işe 

1 

• oı 
etmiş ve icabeden kanun• 
leyi yapmıştır. 

• 

Şüpheli şahıslar üıe~ 
Pıl 

araştırmalar ya 

·ı " Evvelki gece geç vak• ' 

şüpheli yerlerde ve sabıkalı ' 

ı .. . d l ıııada . ar uzerın e yapı an ara bİ' 

med oğlu Abdülmuttalipterı J 
talı çakı ve Karaisalılı MehıJI~ 
lu Niyaziden bir mavzer ta ~ 
yakalanarak müsadere edı 11;J 
haklarında~ 

~( 
yılı doldurması icap etmekte ~ 

Bu şekile göre bu gün~ ,1 
müruru zamara uğramış b 

. . k yaO 
vergı ve r~smı yo tur; 

I~ 
mahal kalmamak üzere ha 
dikkat nazarını celbederiz 
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Bir genç kadının hayatını mahveden 

Meşhur tablo 

Parisin oözde kadınının 
ô 

macerası 

Tam çeyrek asır gizli tutulduk- 1 
tan sonra " Eylul sabahı " isimli 1 
meshur tabloya modellik eden Fran· 1 

sız kızının hususi hayatı artık açığa 
vurula bilmektedir. 

Çünkü tanınmış ressam Pol Şa
bas'a kimin model durmuş olduğu 
anlaşılmıştır. 

O Komstok isimli Amerikalının 
yaptığı benim hayatımı mahvetmiş
ti.: Yani, harpten evvelki zamanlar~ 
da hayattan ne anlıyorsak, işte o 
hayatımı mahvetmişti. O günlerde 
bizim ananelerimiz vardı. Sanata hiz
met etmekte bu ananelerden biriydi 
rezalet ise tamamen başka bir şey
di. 

1 

Türk sözü 

F ranko meydana çıktı 
Londra : 9 ( Sabaha karşı ) - General F ranko 

ve Ceneral Mola bir içtima yaparak yeni bir taarruz 
hazırlamışlardır . · 

Yunan kralı 
"'' z it • 

Atine : 8 ( Radyo-Markoni )
Yunan kralı Giride. gidiyor. 

Logaritma 

Bu sözün de istirik orijini 
bulu~du 

Ankara : 8 ( AA. ) - Türk dil 

Sahife : 3 

Asr~ sinemada 
8 Nisan perşembe akşamından itibaren : 

Senenin en güzel ve emsalsız mü:ıiklerle süslenmiş kuvvetli bir mev· 
zula beraber ince bir aşkı tasvir eden son derece hissi bir filim , 

(Paganini) 
lvan Petrovich - Marta Beling - Eliza llliard -

Apele Sandrock 
gibi büyük ve tanınmış artistlerin iştirakile vücuda getirilen bu emsalsız 

şaheseri sayın müşterilerimize bilhassa tavsiye ederiz . 

Ayrıca : Ekler Jurnal . 
yenı dünya havadisleri 

PEK YAKINDA : 

Bu kadın, bu gün kırk bir yaşın· 
da bulunan ve hala güzelliğini mu· 
hafaza eden Parisli bir kibardır. Fa
kat yirmi beş sene • evvel bu tablo 
yüzünden çıkan rezaletleri ve dola· 
Yısile bütün hayatını mahvedecek 
kuvvette dedikodular yapılmış olma· 
sını hatırladıkça, hala yüzü kızan· 
yor. 

ltalyan rönesansı esnasında, Si· 
monetta çıplak olarak sanatkar Bo 
ticelliye model durmamış mıydı. Bü. 
yük Napolyonun kız kardeşi Polin 
Borges de aynı surette meşhur hey. 
keltraş Konovaya model durmuştu. 

Size, Pol Şabasa nasıl poz verdi
ğimi anlatayım. Işıklar ve gölgele
rin oyunu içerisinde alaca bir manza. 
ra arzetmekte olan ressamın atelye- 1 
sinde elbiselerimi çıkarıp modelin ı 
durma~ma tahsis edilmiş sedde doğ· 1 

ru yürüdüğüm zaman fevkalade si· 
nirli idim. Atelyeye benimle Leraber 
gelmiş olan annem, mütemadiyen 
bana s?z söylüyor ve benim fikrimi 
başka şeylerle meşgul ederek asa-

Tokyodan Londraya 

Tokyo~: 8 ( Radyo- Markoni) 
Tokyodan~ Londraya hareket 

eden Japon tayyaresi Hindistanda Ki
raciden geçerek Atinaya vasıl olmuş. 
tur. 

kurumu genel sekreterliğinden : Lo· 

garitma sözünün istirik orijini lstan- Şehir T· at su Da ··ı 
bul üniversitesi döçentlerinden Ziya ıy ro ru • 
Hilmi Ölgün bulmuştur . Logaritma b d • t k • ı k d • ı 
denen husus~ hesap usulünü ilk ola· e ayı e mı a rosı e O zaman yapılan itirazlar, küçük 

deniz kostümleri giyildiği ve vücut 
güzelliğinin samimiyetJe tebcil edil
diği bu devirlerde pek anlaşılamaz. 

İngiliz umumi meclisinde 

Londrn : 8 ( Radyo- Markoni ) 
- Umumi mecliste Hindistan yeni 
kanunu esasisi üzerine Hindistanda 
zuhur eden karışıklıklardan bahse· 
dilmiştir • 

rak Herzemlı Musa oğlu Mehmet 1 . 
adında bir Türk Alimi dokuzuncu • Gelıyor 
asırda ortaya koymuştur . Artık Lo. 1 7968 

--------------------------------~ garitmanın icadını lskoçyalı P aron 
Jean Nepere medyun değiliz . 

Fakat 1912 senesinde, " Eylul 
sabahı ,. isimli bu tablo, Nevyorkta 
teşhir edilip te 0 zamanın deli dolu 
ıslahakılarından Antoni Komstok'un 
gözüne ilişince, adeta yer gök titre
rne~e başladı. 

Komstok, bu çıplak vücut kar· 
şısında asabiyetinden adeta bokul
rna derecelerine gelmişti. 

biyetten kurtarmağa çalışıyordu. 
Diğer taraftan ressam Şabasın ka· 
nsı da atelyede bulunuyor ve hafif 

Sof yada Yahudi le-! 
rin açlık grevi 

Akdenizde 
Türkiye 

TAN SİNEMASI 
Bu akşam 

Fakat bu işte yalnız kalmadı. Bü 
Yiik harpten evvelki günlere tesa· 
düf eden 'o zamanların mutaassıp 
bir çok kadınlarım da peşine tak
mıştı. 

Bu kız kimdir ? 
bunun üzerine bu çıplak resim 

mevzvuna artık enikonu bağlanmış 
olan halk, sormağa başladı : 

"Bu rezalet dolu tabloya mo· 
del duran kız kimdir ? n 

Akebinde, bu kıza dair birçok 1 
rnasallar uydurulmağa başlandı. Çün 

1 
kü tabloyu yapmış olan meşhur res· 
~anı Şabas dahi, hakikati ifşa etmek 
ıstcrniyordu . j 

Şabas, bu sırrı bütün hayatın· 1 

ca rnunafaza etmiştir. 
Bu gün seksen yaşına girmiş o

lan ve sessiz bir köy evinde oturan 
ressam, kendisini ziyarete gelen bir 
gazeteciye bile ancak şu yolda be· 
Yanat verebilmiştir. 

" - O kız, şimdi kırk bir ya
şındadır. 

Zengin bir Fransız sanayicisile 
evlidir ve üç sevimli çocuğun anası· 
dır. Yirmi beş sene evvel olduğu ka· 
dar da ince yapılı değildir artık .. n 

Ressam Şabanın Madam De've 
hakkında söylediği sözlerin yalnız 
~~ş ciheti doğru idi. Kendisi filha· 

a kırk bir yaşındadır. Fakat evi ı 
~madığı gibi çocuk anası da değildi 

hafif piyano çalarak beni teskine 
çalışıyordu. 

insiyaki surette, bugün "eyliil 
sal>ahı,. isimli tabloda gördüğünüz 
pozu almıştım. Ressam bağırdı: 

- Öylece kaJI 
Bunun üzerine ressamın emret

tiği şekilde kaldım. Resim yapılmağa 
başlandı. 

Resim, bir çok kimselerin hala 
zannettikleri gibi Anesi gölünd ~ ya. 
pılmış dc::ğildir. Gül resmi sonradan 
orada aynca yapılmıstır. 

" Eylal sabahı ,. isimli tabloya 
karşı Amerikada uyanan itirazlar 
Avrupaya da aksetmişti. İşte bu za. 
manlarda ressam Şabas ile yemin 
ettik: 

Cu resimde kimin model durdu-
ğunu asla açmıyacnktık. Bu yemini, 
bugiine kadar hiç bozmadık. Fakat 
edilen yemine ve tutulan vaade rağ
men hayatım bu tablodan haylı mii
teessir olmuştum. 

Benim gençliğimin bir tüval üze· 
rinde tesbit edilmiş olması, bir Fran. 

1 
sız erkeği nazarında o kadar mühim , 
değildi.Fakat ben bir erzaletim~mer- 1 

kezi haline geliyordum. işte bu, beni j 
d~li eeiyordu. Bundan bahsetmek
sizin evlenmek ve günün birinde bü- ' 
tün depikodularm meydana çıkması 1 
ve herşeyin doğrudan doğruya bana 1 

atfedilmesi ihtimali karşısında ürkü 
yordum. 

Ailem yese düşmüştü. Fakat ni
hayet benim haklı olduğumu takdir 
ettiler. Bu minval üzre yaşadık. Ni. 

Sof ya: 3 (Hususi muhabirimizden)-
Bulgaristandaki Yahudiler, bir 

açlık grevine başvurmuşlarsa da 
bu greve yirnıidart saatten fazla ta· 
hahammül edememişlerdir. 

Evvela, karınlarını iyice doyur 
dııktan sonra havraya kapanarak, 
hep bir ağızdan Filistin lngiliz fev· 
kalade komisrini protesto eden 
Sofya Yahudilori, bilhassa kendile
uinin Filistinc hicret etmelerine mü-
saade verilmemesine kızıyorlardı. 

Havrada birçok şifahi protesto. 
!ardan sonra telgraflar da tanzim 
edilerek Filistin fevkalade komiser· 
liğine ve onun himayesindeki bir 
Yahudi acenteliğine birer nüsha 
göndermişlerdir. 

Fakat vakit ilerliyor ve açlık, 
tesirini merhametsizce göstermeye 
başlıyordu. 

Havrada hittikçe hafifleyen ses. 
ler, oraya kapanıldığı zamandan 28 
saat sonra işitilmiyecek bir hale 
gelmiş ve 24 üncü saatte tamamen 
kesilmiştir. 

Bu sırada grevci yahudilerin ha· 
riç.ten kendilerine müdahale edilme· 
sini bekledikleri söylrniyor. Fakat, 
çıkıp yemek yemelerine dair kimse· 
nin bir ısrarda bulunmadığını gören 
grevciler, aralarında istişareye mey· 
dan kalmadan derhal dışari fırlaya
rak en yakın lokantalara koşmuş 
]ardır. 

I cudda da tam on altı yaşında bu 
unduğu zamanlar annesi yanında 
~!arak Yüksek ressam Şabana model 
d Ur~uğu günlerdekinden pek fazla 
eğışrrıemiştir. 

hayet konservatuvarda gerek trajedi, 

Bu sırada fazla takatsız düşmüş 
olan bir kaç yahudi, diğerlerinin, 
lokantalara doğru tahalükle atılırken 
çarpması netice~inde yuvarlanarak 
berelenmiştir. 

1 
gerek komedide birinci temsil müka 
fatını kazandığım zaman fevkalade 
müteselli olmuşlardı. Bilhassa harp 

Sof ya yahudile. inin bir daha t b Evet, Suzan Delve, o meşhur 
a loya model durduğu zamanlar 

ann . d 
~~nelerinde ve dara düştiiğüm za~ 
manlarda sahnede kazandığım bir 
miktar parayı geçim vasıtalrırımıza 

ilave edeüilmekliğim çok işimize ya- 1 
ramıştı. ı 

' grev yapımya tövbe ettikleri tahmin 
edilmektedir. j lı esı e yanında bulunuyordu. Şu 

alde, bu kadar dürüst şerait içinde ı 
apılrnış olan bir resmin modeli ne 
en · ı· gız ı tutuluyordu? ı 

. İşte Madam Delve, Paristeki za
~Partumarunda gazetecilere bu 

. ıkatı ifşa etmeğe karar vermiş· 
ır. 

Diyorki: 

b - Amerikalı Komstok, meşhur 
lo münasebetiyle dünyanın dik· 

tini benim resmim üzerine çektiği 
.~alarda, ben Paris sosyetesine he

l takdim olunmak i.:zere idim. 
akkında türlü dedikodular yapıl. 
akta olan tablo ile münasebetimi 
nazik zamanda bittabi gizli tuta· 
ktırrı. 

~Fakat şimdi, evet şimdi, bunu 
yl"rnenirı hiç bir mahzuru yoktur 
n1run. 

işte o zamanlarda idi ki, yeniden 
ressamlara model durmağa başladım, 1 

beni ta Holivoda kadar götürdüler . ., 
Suzan Dclva ancak son zaman· 

)arda bir Kus ile evlenıniştir. 
" Eylı'.il sabahı,, isimli tablo bu 

giin bir Amerikalı petrol kralının 

elinde bulunuyor. 

23 Nisan 
Size çocuğu dü

şündürecek haftanın 

başlangıcıdır. 

~~~--._..,, ........ __ ~-

Bürücek yaylasında Say
fiye kiralayacak olanla
rın nazarı dikkatine : 

Bürücek köylindeki Sayfiyelik 
Yurtlar İçin köy heyetine tayin cdi· 
len salmanın yurt sahiplerinden ve 
eğer yurt kiraya verilmiş ise kiracı
lanndan yayla mevsiminde tahsili 
mukarrerdir . Yaylada yurt kiralat 
yanların kira bedellerinden bu salma 
ve bekçi ücretini tevkif ve talep vu· 
kuunda teslimi vezne etmelerini ve 
aksi takdirde köyce mesuliyet ka
bul edilmiyeceği ilan olunur .7956 

7-9-11 

1 

1 

-Birinci sayfadan rnabad -

] 935 senesindeki f ngiliz hal yan 
ihtilafı ~esnasında lngiliz amirallığı 
bunu pek iyi anladı. 

Sicilya sahilleri, lngiliz gemileri 
için çok yakın bir hava tehliKesi teş 
kil ediyordu; Cebelüttarık ve isken 
deriye lngiliz filosunun temerküz 
noktaları oldu. 

Akdenizin ortası, ltalya tarafın. 
dan gittikçe daha fazla kontrol altına 
alınmış oluyor. f tal ya asıl topra. 

giyl~ Afrika imparatorluğunu bağ. 
lamak istiyor. 

Mussolini: "Artık Akdeniz diye 
birşey yok,, demişti. Duçe, bu cüm
lesine çok geniş bir mana veriyor· 
du. Trablusgarp ve Bingazi tahkim 
edilmiştir ve yarın, ta Mısır hudu· 
dunda yeni bir askeri liman kurula· 
cak. Büyük emel, bu limanları Mas. 
sua'ya bağla ııaktır. 

Şark havzasında, ltalya, Türki· 
yenin protestolarina rağmen, Oniki 
adalarda, büyük tahkimat yaptı. 
Leros ve Rados adaları Mısır iisle 
ı inden ancak 600 kilometre uzakta. 
dır. 

lngiltere silahlanmak zaruretini 
duyar duymaz lngiliz . İtalyan dücl. 
losu tekrar başladı. Kar.şılıklı miica. 
dclede bir iiçüncii şanlı millet de 
kuvvetini gösterdi. Bu, Türkiye Cuın· 
huriyetidir. 

Monlrt:ux muahedesinden soma 
Türkiye Çanakkalenin anahtarını 
eline aldı. Türkiye şimdi buradan 
Karadenizdeki d niz kuvvetlerinin 
geçme~ine müsaade edebilir. 

B. Rüştü Aras'ın Romaya yap 
tığ• son ziyaretin bütün ehemmiyeti 
anlaşılıyor. Iskenderun limanının 
ehcnııniyeti, Fransanın Trablus ve 
Suriyeyi tınutnımn14k zaruretinde 
bulunduğu da aşikardır. 

Nitekim geçenlerde değerli bir 
F ranstz genC'ralı Suriyt•nin deniz ya . 
hut hava cihetinden haiz bulunduğu 
ehe~1miycti işa.et ediyordu. 

lngiltere, Kıbrısta büyük askeri 
işleı yapıyor; Hayfada bir üs kuru
yor; Akabe Kızıldenizde bu üssün 
mukabili olacak ve ilerde Akdenizle 
Kızıldeniz arasında mahfuz bir kanal 
tcşekkiil edecek. 

Akdenizin muhtelif havzaları 
askeri yollardan ibarettir. Garptaki 
sulh bu yolların iyi idaresine bağlı. 
dır. 

Silah yanşı da bugün buralarda 
misali ğörülmemiş bir faaliyette bu 
Junuyor. 

.. ~iya~etin de bu işte ifa edeceği 
buyuk bır rolü vardır. 

Şark meselesi bugünkü mesele· 

Sanatile bütün bir kitleye hitap eden zamammııın en büyük trajedi 

sanatkarı 

Harry Baur 
Dramatik,hissi,sürükleyici ve içli bir mevzuu ihtiva eden ve kuvvetli 

bir haile olan 

Vicdan Azabı 
isimli filminde sanatın en yüksek mertebesine vasıl olmuştur.Cidden gö

rülecek ve zevkle seyredilecek Fransızca sözlü bir büyük film 

İlaveten : En son Foks Jurnal , dünya haberleri 

Pek yakında: 
Binlerce Tayyarenin iştirakile vücude getirilen misli görülmemiş bir 

harp filmi, bir şaheser 

Hücum Filosu 

Şehir meclisinde 
- Birinci sahifeden arlan -

di hakkındaki bütçe encümeni ınaz· 
batası . 

3 - Müstahdemler talimatname· 
sinin tadiline dair kanunlar encü
meni mazbatası . 

4 - Yeniden tayin olunan me· 
murların tasdiki memuriyetine ait 
kanunlar encümeni mazbatası : 

5 - Fasıllar arasında münakale 
ve munzam tahsisat hakkındaki büt· 
çe encümeni mazbatası : 

6 - 937 mali yılına ait varidat 
tarifesi hakkındaki tarife encümeni 
mazbatası . 

7 - Şilah altına alınan belediye 
ıne~nurları hakkında riyaset tezke
resı . 

Bunlardan 2, 3, 4 ve 5 inci ınad· 
<lelerdeki mazbatalar ahkamı kabul 
edilmiş ve 1 inci maddedeki işin ka 
nunlar encümenine iadesine karar 
verilmiştir . 

6 ıncı maddedeki varidat tarif esi 
hakkındaki mazbatanın mazot · · 

. ~n 
tensıp ettiği 20 paranın 10 p 
. <l' .1 • araya 
ı~ ~ırı mesıne ve 7 inci maddedeki 
sılah altına alınan bir me .d mura aı 
tezkerenin de kanunlar c .. . . ncumenıne 
havalesıne karar verilmiştir . 

Meclis 16 Nisan Cuma günü saat 
15 de toplanmak üzere geç vakıt 
dağılmıştır . 

lelerin en başında geliyor. Eski Os
manlı imparatorluğunun yerindeki 
genç ve uyanık devletlerin nazırlan 
Babıalinin insanlarından daha az yu. 
muıak insanlardır. 

7958 

Sovyet Rusya ile 
Romanya 

Arasında bir misak 
akdolunacack 

Moring Poıt'dan: 

Besarabya arazisi etrafındaki 
Sovyet - Rumen ihtilafı tamamen 
nihayete ermiştir. 

Romcınya Hariciye nezaretine 
Sovyet hükumetinden gelen diplo. 
matik notada, Besarabyanın Romen 
toprağı olarak Rusya tarafındnn ta. 
nındı.ğı bildirilmektedi;, 

Bükreşiyasl mahafili bu hadiseyi 
Roınanyada Harbiumumid b . ..h. en erı en 
mu ım diı'lomatı"k hAd. 1 k 

A • a ıse o ara 
telakki etmektedır. 

~~as itibariyle bu, Romanya Baş . 
vekılı tarafından Prağı ziyareti neti 
cesidir ... 

Bngüne kadar Sovyet Rusya, 
Besarabyayı Romen toprağı olarak 
tanımıyordu. Ve bu hal, Rusya ile 
Romanya arasında bir misak yap
mağa mani oluyordu. 

Bugünkü Sovyet teşebbüsü He 
bu mani ortadan kalkmış bulunuyor. 
Ve salahiyetli mahafilde inanıldığına 
göre, Besarabyanın Romanyaya ilba· 
gının tanınması ardından Sovyet 
Rusya ile Romanya arasında karfl· 
lıklı yardrm misakı aktedilcccktir. 

Bu suretle Ruslar, bir hücuma 
uj'radıfl takdirde Çcko.slovalcya, 
Besarabya topraklanndan rçebilo· 
celctir. 



Sahife : 4 

Seyhan Vilayetinden : 

1- Eksiltmeye konulan İş: Adana su baskınında evleri yıkılanlar 18 
dairede dörderden 72 ve bir dairede de 3 ki ceman 75 ev yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli ( 32602 ) lira elli kuruştur . 
2- Bu işe ait evrak şunlardır : 

A) Eksiltme şartnamesi . 
B) Mukavelename projesi. 
C) Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D) Fenni şartname. 
E) Keşif hülasası. 
F) Proje. 
G) Hususi şartname . 

isteyenler bu evrakı ( 163 ) kuruş bı!del mukabilinde vilayetten ala
biliıler . 

3- Eksiltme, 13-Nisan-937 tarihinde Salı günü saat 0n birde vila
yet odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 2445 ) lira on dokuz ku
ruşluk muvakkat teminat vermesi ve resmi gazetenin 3297 sayılı nüsha
sında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz etmesi la
zımdır. isteklilerin teklif mektuplarını 3 üncü maddede yazılı saattan bir 
.:;aat evvelisine kadar vilayete makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir . 
Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfları möhür mumu ile iyice kapa· 
tılmış olması lazımdır . Postada olacak gecikmeler kabul edilmez . 

7927 28- 1- 5-9 

Seyhan İskan müdürlüğünden: 

Mamulumiktar Gayri mamul 
Kazası metro mik. metro mik Cinc;i Orman adı 

Tarsus 667. 871 970 Köknar Güresen ve Karankdere 
Tarsus 36. 208 51. 725 Çam Çamesiği, Beypınarı 
Kozan 780. 208 1114. 300 Çam Çamalan 
Osmaniye 558. 315 796 Çam Kaba Ôrtlek 
Feke 154. 674 221 . 204 Çam Bozat ve ya kara Ardıç. 

Yukarıda müfredatı ve izahatı gösteri1diği üzere dört kaza ormanla
rmdan muhtelif nevi ve eb'addaki kerestelerin kat ve imal ve nakli 937 
Nisanın 12 pazartesi günü saat 15 de Seyhan hı.kumet konağında topla. 
nacak komisyonda her kazaya ait olanı ayrı ayrı pazarlıkla ihale oluna
caktır. isteklilerinin gösterilen muhammen bedellerinin 0/0 7 ,5 tt:minatı 
muvakkatelerile birlikte müracaatları ilan olunur.7948 4-7-9-11 

1 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAVADELEN 
İştihasızlığın, hazımsızlığın, yegane reçetesidir 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile dolduıulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından se\k 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 depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 3 

4 

Kelvinator 
Sağlığın mi 

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

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unuttuıur,evinize 

sıtıhat ve neş'e 

verır. 

Kelvinator 
Buz dolapları 

yiyecek ve içe-
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has-
talıklarma mani 
olur,ateşll hasta 
hklarda en bü-
yük yardımcısı· 
drr. 

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

Ş. Rıza İşcen 
Beledi e karşısında 7966 

2 
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Türksözü 9 

Ceyhan İ c r a me
murluğundan: 

D. No: 934/906 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu : 
45 dönüm tarlanın temamt . 

Gayri menkulun bulunduğu mev · 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Ceyhanın Ayas köyünde ve Kadir 
kayık mevkiinde tapunun 8/ 933 ta
rihve 78 numarasında . 

Takdir olunan kıymet : 
tamamına (200) lira . 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 
Ceyhan icra dairesinde 10/5/937 
pazartesi günü saat 11 den 12 ye 
kadar ikinci artırması 25/ 5/937 salı 
günü ayni saatta . 

1- İşbu gayri menkulün arbrma 
şartnamesi 5- 4- 937 tarihinden iti
baren 9341906 No. ile Ceyhan icra 

I 

dairesinin muayyen numarasınd~ her-
kesin görebilmesi için açıktır. Ilanda 

1 yazılı olanlardan fazla malumat al
ı mak istiyenler, işbu şartnameye ve 

934/906 dosya numarasile memu
riyetimize müracaat etmelidir. 

1 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin °/0 7 ,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevc:!i 

edilecektir . (124) 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarım işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sici1i1e sa
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kahrlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğP.r 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 
)arın o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul iJe temin edilmiş ala
caklan mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile,en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih~le 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 1 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale · 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun- , 
mazsa hemen 15 gün müddetle ~r- ı 
tırınıya çıkarılıp en çok artırana ıha· 
le edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak· faiz ve diğer zararlar 

• aynca hükme hacet kalmaksızın mc 

i
l muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) . 
1 Bir parça Gayri menkulün yu- l 
karıda g ö s t e r i 1 en 10-5-937-
25·5-937 tarihinde Ceyhan icra ! 
memurluğu odasında işbu ilan ve 

gösterilen artırma şartnamesi dai
resinde satıhcağı ilan olunur. 

7969 

Bugece nöbetçi eczane 
·Yenicami civarında 

Se han eczanedir 

Cenubun en 
mütekimil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

w 

•• •• T U R.K S O Z 
•• u 1 

f Gazete 
~---------------

1 
Türksözü matbaası "Türksözünden,,l:ı 
her boyda gazete, mecmua, tabeder • 

r 
1 K•t p 1 Eserlerinizi Türksözü matbaasında b~ 
' ' ] a 1 nız. temi: . · ._ · h nefis bir cild İÇİndE 
rin.iz daha kıymetlenecektir . 

k 
1 İl A 1 Reklam bir ticarethanenin, bir müess 
1 an f en büyük propagandasıdır.Reklamla 
il~it1larınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

S 1 
c·td J Kütüphanenizi güzelleştirmek istiy 

1 1 kitaplarınızı Türksözünün mücellit 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapa 

•• gede ancak Tiirksözünde yapılır. 

O ı T b 1 Resmi evrak, cedveller, defterler , ç 
a ı karneler kağat, zarf' kartvizit ve bil 

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

•• u 1 
R k.l. t b 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işi 
· en 1 a 1 ancak Türksözüniln Otomatik mak 

n.nda yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffü 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir 

zilat yapmakta_d_ır-=. ==~========~====~ 

Ceyhan 1 c r a me· .. 
murluğundan : 

Açık artırma ile paraya çevri 
lecek gayri menku:ün ne olduğu: iki 
parçada kayden (4800) arşın ve bil. 
mesaha (2657) arşın yani ( 1527 ) 
metre murabbaı nısıf arsa ve içinde 
iki göz oda ve bir mu tbah huğ ha
nenin nısfı . 

Gayri menkulün bulunduğu yer, 
mevki, sokak numarası : Ceyhanın 
Konak oğlu mahallesinde ve 3j,35, 
No.lu sokakta ve tapunun 3/324 ta· 
rih ve 117 ve yine 3/324 tarih ve 
118 numaralarında kayitli. 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından 
tapunun 117 numarasında ve kay· 
den (200) arşın nısıf arsanın beher 
arşınına iki lira ve yine tapunun 118 
numarasında kayden ( 4600) arşın 
nısıf arsanın beher arşınına yüz ku · 
ruş ve iki göz oda ve bir göz mut
bah nısıf huğ hanenin tamamına 

(100) lira kıymet takdir edilen kay
den iki parça gayri menkul açık ar
tırmaya vazedilmiştir. 

Artırma peşindir dellaliye alı· 
cıya ait olup müterakim vergi ve 
rejm ve sair masraflar borçluya 
aittir. Artırmaya iştirak etmek isti
yenler kıymeti muhammenenin °/o 
7,5 buçuk nisbetinde pey akçası ver
mesi ve yahut milli bir bankamn te· 
minat mektubunu hamil bulunma 
lan lazımdır . Artırma şartnamesi 

5·-4 937 tarihine müsadif pazar· 
tesi günü dairede mahalli mahsusuna 
talik edilmiştir. Birinci artırma 10 -
5 -937 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 14 den 15 e kadar icra 
edilecektir. Artırma bedeli kıymeti 
muhammenenin O/o 75 şini bdduğu 
takdirde müşterisi üzerinde bırakı
lacaktır, Aksi takdirde en son art
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
(15) gün müddetle temdit edilerek 
25-5-937 tarihine müsadif salı 

Ceyhan belediyesinden: j 

Sakarya mektebi karşısındaki me· 
1 

zarlık arsasının pamuk,~ve hububat 1 

hali olarak kullanılması ve tanzim 
kılınan plan veçhile parsellerin sa-

tılması belediye daimi encümeninin 
-130- sayı ve 30-3-937 gün 
kararı iktizasından olup bu suretle 
1226 lira 50 kuruş muhammen kıy· 
metli han arsanın açık eksiltme ve 
diger parsellerin muhammen kıy
metleri iki yüz lirayı geçmediği için, 
180 lira muhammen kıymetli 240 
metre murabba 5 ve 6 numaralı par· 
sellerle 3530 lira muhammen kır 
metli 7060 metre murabba sair ya
zıhane, depo, ve dükkan yerleri pa· 
zarlıkla satlığa çıkanlmıştır . İhale, 
16- 4-937 cuma günü saat 14 de 
yapılacaktır. Bir yazıhane ile bir de
po sahası 95 metre murabba olup 
muhammen kıymeti 47,5 liradan 
ibarettir. İsteklilerin yüzde yedi bu
çuk ilk teminat paral m Üzerlerinde 
oldukları halde ihale gün ve saatın
da belediye salonunda hazır bulun-
maları. 7939 2-4-9-13 

lacaktır. ikinci artırmasında arttırma 
bedeli kıymeti ınuhammenenin % 75 
şini bulmadığı takdirde ( 2280 ) sa
yılı kanun ahkamına tevfikan geri 
bırakılır. Hakları tapu sicili ile sabit 
blmayan iputekli alacaklılarla diger 
alakadarların ve irtifak hakkı sahip 
!erinin ve bu haklarını hususile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını ev· 
rakı müsbitelerile birlikte ilan tari 
hinden itibaren (20) gün içinde dai
remize bildirmeleri lazımdır . Aksi 
halde hakları tapu sicili ile sabit ol· 
mayanlar satış bedelinin paylaş na
sından hariç kalırlar. Daha fazla ma. 
IUmat almak istiyenlerin 933/1178 
sayılı dosyada mevcut evrak ve ma 
hallen haciz ve takdiri kıymd rapo
ru ile belediye fen memurluğunca 

tanzim kılınan haritayı görüp anlaya· 

Vilayet d 
ninden: 

tisakı olan bu 
arasındaki kıs 

16 kuruşla açık 
muştur, 

-2 ihale 
perşembe gün .. 
yet daimi encü 

3 - Bu işe 

susi şartn;tme, 
ve rnukavelena 
mukabilinde n 

caktır. 

4 - Muva 
86 kuruştur. 

5 - İstekl 
kayıtlı oldukla 
sının ve bu işi 
nafıa müdürlü" 
larını gösterm 

7937 

Büriicek 
yetinden 

Teamiüen 
15-Haziran 
rinievvel nih 
içinde her gü 
odasında köy 
kı hastalarını 

tebaki gün ve 
lunmak üzere 
vardır. Ücreti 
rilecektir.Tali 
tine müracaat 

Umumi 

M 


