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Mo~oır 

ii r- , 
Bir Bulgar kadın muharriri, bun Adana ve milletimiz 

hakkında 
dan bir yıl önce , yaz ayında Tür 
kiyeye gelmiş , Adanamıza uğra
ınış ve memleketine dönünce de 
şehrimiz ve milletimiz hakkında 
çok çirkin iftiralarla dolu bir yazı 
Yazarak , bunu bir Bulgar mecmu
asında neşretmiş • Bu garazkar ya
~'. , bir arkadaşımızın gözüne geç 
ılıştiği için , ona verilen aşağıdaki 
cevap da ister istemez biraz geç 
kalmıştır . 

Fakat , geç de olsa , bir düş
man eliyle yapılmak istenen bu 
kötü propagandanın layık olduğu 
~ukabeleyi görmesi lazımdı . işte 
hız bu düşünce iledir ki , hem o 
kadının yazısını karşıki sütuna alı
Yonız , hem de ona verilen yerin
de cevabı aşağıda neşrediyoruz : 

Geciken cevap 

~üba K~tinçeva ... Lübe Kutinçeva !.. 
b' şte gunlerdenberi muh&yyilemin 

'.r türlü şekil veremedi~, karakterini 
~ızemediti bir kadının adı: Lübe Ku
tinçeva ı 

Ben bu kadını Bulgarca "Sedmid
~~· gazetesinin sütunlannda tanıdım. 
h~dmidse,, gazetesi Sofyada çıkan 

talık bir risaledir. Ve Türk - Bul
~~ hakiki dostlu~unun ( 1 ) elemanı 
: mak rekorunu kimseye vermemek 

ayretini güden bir gaye taşır. 
d "Lüba Kutinçeva,, işte bu gazete
"~dl 4/4/935 de bir makale yazmış. 
•
1
k ana'da,, başlı~nı taşıyan bu yazı, 

1 ıatınndan aon kelimesine kadar 
baştan başa yanlış, yalan ve iftira do
ludur 

Bu yanlışlan hakikat adına düzelt
meden, bu yalanları yüze vurmadan, 
bu iftiralan layik olduklan yere gön
dermeden önce, bu ane kadar karak
teri hakkında dokru bir tahlil yapa
tııadıQım "Lüb& Kutinçeva,, yı hlla 
ısrarla düşünmekten kendimi alamıyo
;um: Bu kadın, belki bütün Bulgaris
anın en meşhnr simasıdır. 

Her hangi bir gazetede yalnız im-
zası .,- - . . . .. orunmesı, o gazete ıçın - Bul-
garJı11.a a" . b' . 
1 g .. ore - eşsız ır nımet sayı-

hır. Belki bu kadın, para ve şöhret 
ırsını t . . 

nı d emın edememış Bulgar bası-
nın a bocalayıp duran basit bir imza
dın ~alıibidir. Ne olursa olsun bu ka
ol~ Ulgardır. Zira tarih, her milletin 
e ~~u ~ibi, Bulgarları da : ruhlarının 
k nlıınce çizgisinden, vücudlarının en 
t a n Yerine kadar bütün çıplakh~yle 
anııııış ve tanıtmıştır. 
d' Ve Henüz tarih olamıyan yeni ha
k ıselerle tarihin bu hükmü bir az ddha 
&tileşmekten geri kalmıyor : Dün Bul-

g•tın yed' · d · · b d ısın en yetmışınt, ço anın-

ı~" hanedanına kadar her eli ıi
ll 

1 
tutanı Türk düşmanı idi . Bugün 

d u gar, eli kalemli Türk düşmaııhkın
b~ ılk sınıfta gelir. Eli kalemli adam, 
rı;~ masa başından bin bir siyasi fı-
d ak çevirmek gayretindedir . Bu a
aın r- k s ur e karşı Bulgar olursa o ma-

s~~ırı_ bir barut fıçısı, o kalemin bir 
~ ucu oldu~unu bilmeli. .. 

lluı şte " Lüba Kutinçeva " böyle bir 
gar Yazıcısıdır. 

Ad Luba Kotinçeva l Harpten evvel 

k- anayı görmedikiniz muhakkak. eger 
Orseyd· . 

b. ınız; Adananın şahsında bütün 
ır Tük' . n • r ıyeye yermde saymış hükmü. 
u venniyecekdiniz. 

haı · " Adana harbe kadar nasıl idise 
a aynen öyle kalmıştır. ,, 

kat ~~ öylemi Lüba Kutinçeva ? Fa
Yalln oyle bir iddianın yanlış, yahut 
guı- ol~şunu bir tarafa atsak bile 
kaı~nç bır opojektif görüş karşısında 
dold1Aımı2, maddi çıplaklıkla meydanı 
l'a~.kurHaktan bir an bile geri kalmı-

.... lır. 

no~~adam, yıllardanberi Dünya eko
"•ısı · nad nın kanını emen buhran Ada-
• da bir çok deıı;ı, bir kaç fabri-

Tarık And 

- Soıw ı ktnci sah ıfode -

Bir Bulgar kadın muharriri bir Bulgar 
ve çirkin iftirala 
neşretmiştir 

mecmuasında yalan 
dolu bir yazı 

Bulgar kad.rı muhaffirinin. büyük harbden. berı hiç degişmemi§ 
olduğunu söylediği, halbuki daha seki% orı seııe evvele 
gelınceye kadar yeri geniş tarlalardan ibaret olan yeni 

Adanadan bir manzar 

"Adanada,, 
"Türkiyenin dördüncü şehri sayı

lan Adana, harba kadar nasıl idise 
halen aynen öyle kalmışbr. 

Fazla olarak A vnıpalıların malı 
olan pamuk fabrikalarının bir çoğu 

kapanmıştır. Türkiyenin her yerinde 
olduğu gibi burada da kahvehane 
ve lokantalara şöyle küçük afişler 
yaptırılmışbr: 

"Yabancı dili konuşmak şiddele 
memnudur.,, 

Coşkun Ceyhan nehri, şehrin 

kenanndan geçer. Nehrin taşmasına 
mani olmak için kenarlarına heç bir 
şey yapılmış değildir. 

Bunun için sık sık büyük zararlar 
yapar, Sahilde bir şehir gazinosu 
vardır. Bu gazino bir tek gölegesi 
olmıyan geniş bir düzlüktür. Tahta 
bir baraka büfe vazifesini görür. Ve 
onun yanında dört muzikacı ile iki 
hanendenin zor yerleşebileceği bir 
sahne bulunur. 

Bütün bunların etrafı tahta par
maklıklarla çevrilmiştir. Çok dafa bu 
tahtalar, duhuliye ücreti olan beş ku 
ruşu ödemekten kaçmak emelile müş
terileriler tarafından atlanır. 

Adana kalkı, akşamın geç vak
tına kadar burada şark musikisile 
mest olur. 

Bir akşam, nehrin geçirdiği serin 
havada dinlenmek maksadile biz de 
bu gazinonun pis , örtüsüz bir masa
sının etrafına oturduk, fakat uzun 
zaman orada kalamadık. Çünkü er
keklerin bütün nazarları terbiyesizce 
benim üzerime dönmüştü. Ve biraz 
sonra bu erkekler bana sokak sözle
ri fırlatmıya başladılar. 

Adanadan hududa doğru hara
ket edeceğiz. Yeni gümrükler bizi 
bekliyor ... Polisin haraketimize mü
saade etmesi için istida vermek lazım 
Odadadan odaya, işyardan komisere 
ve takrar yeni gezintiler .. , Efendiler
den birine bizim iyi türkçe konuşma
mız garip görünüyor. 

Bunun için Bulgar pasaportile se
yahat eden Ermeniler sanılıyoruz. 
Kocam ile, kürt olan ve hakikatta 
bizim kadar türkçe konuşmasını bil 
miyen polis arasında küç.ük bir ger- 1 

ginlik baş goAerdir. 

Nihayet seyahat için müsaade a. 
labiliyoruz. lskenderun yoluna giden 
trene yerleşiyoruz. 

Dörtyolda hiç beklemediğimiz 
yine nahoş şeylerle karşılaşıyoruz. 
Burası kesif portakal bahçeleri ara · 
sında kaybolmuş, Suriye-Türkiye 
hududunda küçük bir kasaba vardır. 
Şayanı temaşa yerlerini görebilmek 
için orada bir gün kaldık. 

Harbe kadar buranın ahalisi te
miz Ermeni imiş, o sırada burası ay
nı zamanda iyi bir ticaret merkezi 
imiş. Bugün oradan kaçan ermeni
lerin bütün mülkü Yunanistan göç
menlerine verilmiştir. Ermeniler O 
zamanki güzel portakal bahçelerini 
aynen bırakmışlar. Bütün bu porta
kal bahçelerinin yansı, güzel bir 
köşk ile birlikte, belediye tarafından 
Mustfa Kamale hediye edilmiştir. 

Pasaportlarımıza polis komiseri
nin möhür vurması lazımgeliyordu. 
Bu adam çok saygısızdır, ve önümüz· 
de Bulgarlara karşı olan kinini söy
lemekten de kendini alamıyor: 

"Biz, diyor, burada bütün Bulgar
lara tahammül ediyor ve onlara mü
safirperverlik gösteriyoruz. Siz fena 
bir milletsiniz. Kardeşlerimiz olan 
Türklere Bulgaryada eziyet ediliyor, 
ellerinden mülkleri alınıyor ve böyle
ce Türkiyeye kovuluyorlar. Ben Bul
garlardan nefret ediyorum. Ve muk
tadir olabilirsem onlara fenalık yap
maktan çeginmiyeceğim .• 

Arbk eşim feveran etti: "Resmi 
bir şahıs olarak bunları söylemekle 
siz iyi bir şey yapmıyorsunuz, bütün 
bu söyledikleriniz yalandır. Ve bun
lar Bulgar milleti için bir zül teşkil 
eder .• dedi 

ihtiyar bir Türkün mudahalesi 
bütün bunlara bir nihayet veriyor. 
Ve biz yol için tekrar trene biniyo

ruz. Tren yirmi dakika sonra önünde 
nazik Fransız askerlerinin sıralandığı 
küçük bir istasyonda duruyor. Ben 
derin bir nefes alıyorum. Ecnebiler 
için bir cehennem olmuş olan bu top
raklara artık ayak basmayı asla dü
şünmiyeceğim. "Sedmidsa. Sofya 

14-4-935 

Lüba kutinı;eva 

Hindistan 
çarpışması 

Dvna [ Hindistanda]: 25 [Rad· 
yo] - Hindlilerle Mecusiler arasın
da vukua gelen kargaşalıkta iki kişi 
öldü ve 200 kişi yaralandı. 

iki cami ve bir çok mabedler 
yakıldı .. 

Fransız seçimi 

Paris: 15 J Radyo J - Seçim 
devam etmektedir. Sanıldığına gö
re, ikinci bir tura ihtiyaç hasıl ola
cakbr. intihap dairelerinin yüz elli
sinden henüz netice alınamamışbr. 

Yalnız Sen intihabı için 1320 
namzet vardır. 

Bunlardan 11 O tanesi bir tek 
meb'usluğa namzetliğini koymuştur. 

618 meb'ustan 599 u Fransa 
için, 10 u Cezair ve 10 u da diger 
müstemlekeler içindir. Mücadele sü
kfuıetle cereyan etmektedir. Sola 
doğru hafif bir meyil görünmekte 
ise de bunun ehemmiyetli bir netice 
olacağı zannolunmaktadır. 

Benim gö~ümle 

Bir Bulgar kadınının Adana 
için yazdıkları 

t?:!!. eçen yaz bir Bulgar kadın 
~ muharriri Adanaya gelmiş 

ve intibalarını 1 Sofyada çı-

kan haftalık Mecmualardan birisinde 
neşretmiş . 

Bugünkü: " Türksözü ,, nün sü
tunlarında okuyaca~ımız bu yazının 

ne kadar yalan , ne kadar derin bir 
garez ve kin eseri oldukunu uzun 
boylu söylemeğe lüzum görüyoruz . 

Basbas ba~ıran bir hakikati bile 
görmiyecek kadar gözlerine düşman
lık ve kin dolan bu Bulgar kadınının 
neşriyatı bize~ bir: şey ifade eder: 
Bulgarların sık sık izhar ettiği Türk 
düşmanlıkının derinliği .. 

Bizim için ne Bulgar düşmanh~ı
nın , ne de dostluğunun büyük bir 
ehemmiyeti vardır .. Ne Bulgar düş
munhğı içimizde bir korku olabilir , 
ne de Bulgar dostluğ'undan mahrumi
yetimiz milli menfaatlerimizi mütees
sir eder . 

Bu endişe daha ziyade Bulgar 
komşularımız: için varildir . Yalnız , 
Bulgar milliyetinin kör bir anane ta
assubiyle bize karşı gösterdiği düş· 
manlıktan, derinden bağlı olduğ'umuz 
sulh davası namına müteessir oluyo
ruz . 

Dünya , tarihinin en buhranlı bir 
devresini yaşıyor . Kin ve düşman
lıkların işeli halinde kabarmış olduğ'u 
günleri geçiriyoruz . Böyle olduğ'u 
halde herkes bir akızdan harp iste
mediğini söylüyor , dünyanın her kö
şesinde harbe karşı nefret duyguları 
izhar ediliyor . 

Biz bu seslerin çoğ'unun samimi
yetine inanmak isteyoruz. O halde 
niçin, daimi bir felaket insanlığın baş 
ucunda dolaşıp duruyor?. 

Bunun en mühim amillerinden bi
risini, hiç şüphe yok ki; bu Bulgar 
kadın muharriri gibi bir çok aklıse
limden mahrum, miliyetperverliği ku
durgun bir Şovenisns derecesine var
dıran insanların, kütlelerin diğer küt
lelere karşı olan kin ve gayzlerini kö
rükleyip, kabartma~a çalışmalarında 

aramak lazımdır. 

Gündelik şöhretlerini temine ça
lışan bu çeşit münevver insanların 
yaptığı, beynelmilel demagojiden başka 
bir şey değildir. Ve bu Demagoji in
sanlık için bir veba kadar tehlikelidir. 

Bize kalırsa sulh severlik iddia e
den hükümeflerin büyük bir şiddetle 
mücadele etmesi lazım gelen bir şeyi
de işte bu beynelmilel Demagojidir. 

NEVZAD GÜVEN 

Mısır kralının hasta
lığı ağırlaşıyor 

Kral Fuat 

Kahire: 25 [ Radyo [ - Vüzera 
meclisi, doktorların Kral Birinci F u
adın hastalığı hakkındaki raporları

nı n:ışretmiştir. 

Bu raporda, gece yarısına doğ
ru mevzii bir iptali hisle emorajnik 

durdurulduğu. Kralın geceyi nisbe
ten sakin geçirdiği, hararetin sabit 

olduğu ve umumi vaziyetinin hisse
dilir şekilde vahimleştjği bildirilmek
tedir, 

Affedilen Naziler 

Berlin: 25 [ Radyo J - Nasyo
nal - Sosyalist propagandası yapar

ken bazı cürümler işlemiş olan bir 
çok Naziler hakkında Hitler bir af 
kararnamesi neşretmiştir. 

Bu kararnameye göre: cürümleri 
insan hayabna mal olmuş mahküm
lar istisna edilmektedir. 

lngiliz gemileri 

Akdenizden yavaş yavaş 
çekiliyor 

Ankara : 24 ( A.A ) - lngiliz 
gemileri Akdenizden çekilmekte

dir . Üç torpido bugün Cebelütta
nktan lngiltereye hareket etmiştir . 

• 

Atatürk 
Bütün yurtdaşlann duygula

rına teşekkürle karşılık . 
ven yor 

Ankara : 24 ( A.A ) - 23 Ni
san bayramı münasebetiyle yurdun 
her tarafından gelen ve vatandaşla
rın sevinç ve yüksek hislerini bildi
ren yazılara teşekkürlerini iletmeğe 
Cumur başkanımız Atatürk ajansı
mızı ödevlemişlerdir . Ulusal ege
menliğin kurulduğu günün onaltıncı 
yıldönümü bayramı ile bugüne rastla· 
yan çocuk bayramı memleketin her 
tarafında parlak merasimle kutlan
mıştır . 

Kamutay 
Gündelikteki layiha ve 
mazbataları kabul etti 

Ankara : 24 ( AA ) - Kamu
tay bugünkü toplantısında gündeli
ğinde bulunan kanun layihalannı ve 
tefsir mazbatalarını kabul etmiştir . 

Moskovaya giden 
Heyetimizin başkanı Belgrat

ta Naip Prens Polle de 
görüştü -

Ankara : 24 ( A.A ) - Mosko
vaya gitmekte olan dış işleri bakan· 
lığı genel sekreteri Numan Rifat bu 
gün Belgrattan Bükreşe hareket et
miştir . Numan Menemenci oğlu ha
reketinden önce Naip Prens Pol ta· 
rafından kabul edilmiştir . 

Filistin de 

Karışıklıklar devam ediyor 
Hayfa Araplan umumi 

grev yaptılar 
Ankara : 24 ( A.A ) - Filistinde 

durum henüz sükünet bulmamıştır . 
Hayfa Araplan umumi grev ilan et
mişlerdir. 

idman Yurdu - Toros 
Bölge Şampiyonluğunun bu iki kuvvetli 

namzedi bugün karşılaşacaklar 

B .. .,. 
u gun ~ oros Sporla kadıılaıacak olan /tbnan 

Yurdunun •on kadrosu 

Geçen hafta Seyhan Adanasporu 
1 - 2 le Yenen Toros, bugün ög
leden sonra Şehir stadında idman 
Yurdu ile karşılaşacaktır. 

Öyle tahmin edilebilir ki, idman 
Yurdu - Toros Maçı bölgenııı en 

heyecanlı ve en alakalı oyunu ola -
cakbr . Ve şurasıda şayan kayıd
dirki, takım çarpışmalarından evvel 
sürülen mutalaa ve tahminleri bu 
maç için yörütmek asla kabil değil
dir. 



Sahife : 2 

Günün yaprağı 

Ölüler ve diriler 
---_.. ..... ~·----

Ç~ktandır" şik!yet eder dururduk : Ölülerimizle meşgul olmuyoruz, diye. 
halbukı son gunlerde belediye meclisimizin, cenıze işlerile harıl harıl meşgul 
~luşuna bakıyorum da, artık o eski ~ikayetlerin haksızlığına inanacağım ge· 
lıyor . 

. Geçen gün, belediye meclisinde epeyce hararetli bir münakaşa dinle
dı m: Cenazeleri araba ile mi taşıyalım, otomobil ile mi ? Mesele cidden çok 
mühimdi ! 

Bir kısım aza ; bilhassa ömründe otomobile binmek saadetine kavuşa

maya~ fakir öl~lerin, hiç olmazsa cenazelerini, öte dünya yolculuğunda 

şı.k bır ~~omobıle bindirelim de şöyle rahat rahat gitsinler ! diye tutturmuş; 
d~~erlerı .ıse.: Araba yerli malıdır . Otomobil alıp da paramızı dışanya 
gondermıyelım . Sonra, arabanın bir fazileti daha vardır; müsavat temin 
eder ! Ôyleya; dünyada fakir fıkaranın gözü önünde lüks otomobiller içinde 
yaşayanlan, bu ahiret yolculuğunda olsun, takır tukur bir tahta araba ile 
mezara göndermek .. bundan daha iyi müsavat temin edilebilir mi hiç ? 

Tarzında mevzuun felsefesini yapıyordu .. Neticede, araba taraftarları 
kaıandı . Yaşasın müsavat ! 

Ben, belediye meclisimizdeki bu cenaze edebiyatım dinlerken inandım ki 
artık olülerimizle meşgul olacak bir raakam var 1 ve .. fakat aynı makamın' 
a~aba dirilerle de bu kadar hararetle meşğul olduğunu ne zaman göreeeğiz? 
dıye düşünmekten de kendimi alamadım . 

Çünkü et pahalı, ekmek pahalı, lokantalar pahalı, yollar bozuk ve tozlu 
biricik. ~ezinti yeri ~lan ~s~a~t .caddede bile tozd~n topraktan geçilmiyor, 

1 

esnaf ıyı kontrol edılmedığ"ı ıçın abur cobur maddelerle herkesin sıhhab teh
dit ediliyor; sütler bozuk, yoğurtlar allahlık, peynir ve yağlar nauzübillah . 
Se~yar satıcılar; ayrancılar, dondurmacılar, şerbetçiler ve ne bileyim daha 
necıler .. hemen hiç bir ııhhi kayide t!bi tutulmadan istedikleri gibi cirit 
oynayorlar şehirde ... 

Mamafih kim bilir, belki de şu ölüler meselesi halledildikten sonra sıra 
diriler işine gelecek 1 bekliyelim hele ... 

Ak verdi 

Hitler olduğu gibi 
~~~------·---------~~ 

Politikacı olarak o, dostlanm 
hirbirlerile döğüşmeğe bırakmak ve 
düşmanlarını ortadan kaldırmak su
retile muhalifini yıkıyor . 

En mühim kararlan bir kaç se
ne içinde verir fakat buna mukabil 
hemen hiç ehemmiyeti olmayan 
meseleler için de bir kırtasiyeci gi
bi günlerce düşünür , 

Onun meşrebi ekseriya değişir 
fakat "fikirleri kat'iyen .. 

Yirmi yaşındanberi Yahudi düş
manı, anti komunist, antl feminist 
ve pan cermanist kalmıştır . 

6000 ciltlik bir kütüphanesi var
dır . Fakat hiç okumaz . Hitler bir 
mediyom kadar hissi kablelvuku 
sahibidir . 

Cümlei asabiyesi hastadır. Ve 
bu hal ona sıhhatlı insanlara pisko
loj ik bir üstünlük temin etmekte
dir. 

Mesela göz yaşı buhranlarını 

en yakınları bile bir türlü izah ede
memektedir . 

Fakat bu hali etrafındakilere 
hiç bir avantaj vermemektedir . 

Hitlerin sinirleri için en büyük 
ilaç müziktir . Piyanoya karşı bü
yük bir ihtirası vardır . Schubert'in 
melodilerini, Beethoven'in senfonile
rini ve Vagner'in oparalarına bayı
lır . 

Askeri marşları da çok sever . 
Hitlerin tiyatroya karşı da bü

yük bir alakası vardır . 
Mahir piyeslerden en çok sev

diği Jocpue Duvol ( Krachum Jo
lanth ) ile ( Tovarıtch ) idir . 

Alman sansörü bu iki eseri ilk 
defa men etmişti . 

Bu pi yesin ilk temsilinde Hitler 
de bulunmuş ve tiyatro direktörJü
ğüne piyes bitmeden beş dakika 
evvel kendisine haber verilmesini 
emretmişti . Bu suretle tiyatro çı· 
kışına karışmak istemiyordu . Fakat 
eser beyaz ' Rumların, Bolşeviklere 
olan üstünlüğünü o kadar büyük 
bir muvaffakiyetle göstermişti ki; 
Führer harekele ;kadar kalkarak 
eseri can .ve yürekten alkışlamıştı. 

Hit1er ve güzel sanatlar : 

Ekademi imtihanında muvaffak 
olamamakla beraber Hitler kendi
sini bu hususta biricik hakem say
m::o l,tatlıı . 
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Hatta sanat hakkında bazı gat
lar da yapbğı olmuştur . 

Mesela : 

.. Ne Çin ve ne de Mısır san' a
b vardır . Ancak Gerko - Nordik 
san'at vardır . ,, Demiş gibi .. 

Mamafih san'at hareketlerine 
faydalı bir surette iştirak ettiği de 

olmuştur . Mesela; Munihdeki Nazi 
binasının plaru üzerinde bir çok ta
dilat yapmıştır . 

Yağlı boya tabloyu da çok se
ver . Hatta Göring evlendiği za
man kendi yaptığı bir tabloyu he
diye olarak vermiştir . 

Hitler kendi için hiç bir şey al
mamaktadır . 

En büyük serveti iki müdhiş po
lis köpeğidir . 

Eski parti arkadaşlannm hiç bi
risini unutmamıştır . 

Hepsinin yıldönümünde de ken· 
dilerine birer kiymetli hediye ver
mekte bir defa bile olsun unutkan· 
lık yapmamıştır . 

Mamafih Führer'in takdirkarla
n da kendisine akla gelmiyecek ka
dar muhtelif ve bol hediyeler ve
rirler . 

Mesela ; Oerodinamik bir loko
motif, siyah ördekler, 46 ıncı yı1-
dönümü münasebetilen verile 41 u· 

2çak, ve 13 üncü asra ait bir el ya 
zısı gibi .. Hitler bu hediyelerin ek
serisini müzelere vermiştir . . 

Führerin ölümü : 

Başbakanlık sarayında Hitler 
bazı tadilat yaptırmış ve büyük sa
lona dünyanın teşekkülünü temsil e
den büyük bir halı koydurmuştur. 

Munihdeki apartmanı Borok ter
zında yrpılmış ve mavi, beyaz, sarı 
renklerle boyanmıştır . 

İşte dul hemşireşi madam On
gala Roubol burada otururdu . Fa
kat sonradan bir doktorla evlene
rek ayrılmıştır . 

Hitler bunlardan başka bir de 
dağ şellalesine sahiptir . Bu şellale· 
den ekseriya Avusturya ve İsviçre- · 
yi seyretmektedir . Şella1enin bu
lunduğu küçük ve sakin köy çok 
geçmeden bir Nazi kabesi olmuş
tur . 

~ .Sonu var 

Geciken cevap 

- Birinci sahifeden artan -

kanın işini bitirebilir. Sizde bu kirizin 
yüzlerce çobamnızı işsiz bırakmadığı
nı iddia edemezsiniz . O halda Türk 
iktisadından şupheli bir ağız kullana
rak bahsetmek neye ? Size bu hakkı 
kim vekdi ? 

" Lübakutinçeva ,, , geciken ce
vabın şu satirlanna başlarken gülme
mek için kendimi güç tutuyorum. Ni
çin değil mi ? l:z:ahı pek kolay : .. Biz 
biliriz ki, yola çıkan her seyahm en 
mühim malzemesi haritadır. Bu, sizde 
ya vardı , ya yoktu ; varsa mazursu
nuz. Zira siz o Bulgar haritasından 

okudunuz ki : " Ceyhan nehri Ada· 
nadan geçer. ,, . 

Madam, size Bulg-aristanda co~
rafya ilmi namına rica ediyorum , o 
haritayı şöyle düzeltiniz : ,, Adana 
şehrinin kenarından Seyhan nehri ge
çer. ,, Matnafl haritanızın bulunmayış 
imkanı daha kuvvetli , Çünkü maka· 
lenizin hemen her satın puslayı bü
tün bütün şaşırmış bir adamın dal!
letlerile dolu. Bu hükmümün isbatı pek 
basit : 

&ir sene evvelki yazısında-kendi 

ağzile- Adanamn kenarından geçen 
Ceyhan nehrinin sahilindeki şehir ga
zinosunun tek gölgesiz bir boşluk ol
duttJnu söyleyen biri şimdi , hiç de· 
ğilse beş yaşında olan büyük Okalik
tuslan görecek .... 

İki :;ene evvel bütün dünyanın 
kulağım çınlatan Türkıye garp musi
kisi devrimi bugün bütün heyecanile 
Türkiyeyi sarmış bulunduğunu görme
den, çala kalem makale yazmak pus
layı şaşıran birinin işi değil de ne
dir ? Yoksa bu devrim " Sedmidse 

" 
palavrası mı sanılıyor ? Bulgaristanla 
beraber bütün dünya bilsin ki , Tür
kiyede her devrim gibi Garp musikisi 
devrimi de yürümektedir. " Lübaku· 
niçeva ,, nın Şark musikisi dcdiğ-i şey 

de, milli Türk ruhunun ahengidir . 

Madam, Türkün bir tarihi var
dır. Bu tarih beşerin doğuşundan 

bugüne kadar içtimai hayatın en ol" 
gun nümunesi olmak şerefini elden 
bırakmadığını itiraf etmek; medeni
yet borcudur. 

Böyle bir kitlenin tarih sahife

lerine geçen adını :ekelemek pek 
öyle kolay olmasa gerek. Mıasır 
medeniyet aleminde kadınlığa en 
geniş manada sosyal ödevler ver· 
meyi bilen Türk vatanında kadının 
mevkii öyle sokak sözleriyle sarsıl
mıyacağını unutmamalı. Ve gene 
unutmamalı ki, Türkün en canlı ka
rakteristik vasfı; konukseverliğidir. 
Bu konuk, Bulgar bile olsa, onu 
bu faziletinden alıkoyamaz. Oysa 
ki siz sadece inkar değil, bu fazi
letin aksini iddia ederek bir bü
yük günah işlemi~siniz Lüba Ku
tinçeva ! 

Buyük Türk inkilabı Türkiyede 
yabancı unsur zihniyetini ortadan 
kaldırdığından hala habersiz olan 
Bayan; bizi bugüne kadar bir "Os
manlı İmparatorluğu,, halinde telak. 
ki ediyor. Ve "hakikatte kürd olan 
ve bizim kadar Türkçe konuşmasını 
bilmiyen polisle, kocam arasında bir 
gerginlik baş gösterdi.,, diyor. 

Madam, Türkiye Türklerin va· 
tanıdır. Orada ne Kürt, ne Arap 
ve ne de Ermeni bulunuyor. Cüm
huriyetimizin 10 uncu yıldönümünde 
17 milyonun kalbi hep bunu hay
kırdı: 

" imtiyazsız, sınıf sız, kaynaşmış 
b. k""tl . ı ır u eyız. ,, 

Her kelimesinde hakikatin ne · 
gatifine rastladığım "Lüba Kutniçe
va ,, makalesini bitirirken bile Tür
ki yenin cenup hududundaki " nazik 
Fransız askerlerinin sıralandığı ilk 
istasyonda rahat bir nefes aldım . 
Ecnebilerliçin bir cehennem olan bu 
topraklara bir daha ayak basmayı 

asla diişünemiyeceğim. ,, derneği bir 
milli borç saymış olmalı ki , bu son 
sözlerinde bile arsızlığa varan hissi" 
yatını gizleyememiş . 

" Lüba Kutinçeva ,, nm , adını 
bilmediği için olacak Cenup hudu
dundaki,, ilk istasyon,, deyip geçtiği 
Payas isiasyonudur~. Bu şirin kasa· 
ha Türk toprağıdır . Halkı Türk , 

h~:ası .Tü:~ ·ıe tarihi Türktür . Bul-

türksözü 

Vekaletler 

Ve daireler arasındaki 
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hesaplar kar~~laştırılacak 

Maliye Vekaleti, umumi muva
zeneye giren bakanlık ve daireler 
le vakıflar umum müdürlüğü ara
sındaki 1934 yılı sonuna kadar o-

lan bütün alacak ve vereceklerin 
karşılıklı ibrazı hakkındaki kanun 
hükümlerine nazaran yapılacak mua
meleyi bir tamim ile bakanlık teş
kilatına bildirilmiştir . 

Sahte hüviyet 

Taşıyan adam bıçağıyla 
birlikte yakalandı 

Pamuk Pazarında Gazi Antepli 
Hasan oğlu Abdo adında birisinin 
umumi evlere girerken hüviyeti tet
kik edilmiş, taşıdığı nüfus kağıdı
nın sahte olduğu anlaşılmışhr . Ve 
üzeri aranınca bir de koca bıçak 
çıkmıştır . 

Çocuk balosu 

Dün akşam Çocuk haftası mü
nasebetile hazırlanan ve dün akşam 
l-lalkevinde verilen Çocuk balosu, 
bir çok davetli önünde güzel bir 
şekilde başlamış ve geç vakta ka
dar coşkun bir neş,e ile devam et
miştir . 

Şeref Gökmen 
Y apbrdığı Apandisit ameliyatın 

dan dolayı on gündür nakahette 
bulunan arkadaşımız müddei umumi 
muavini Şeref Gökmen , dün tema 
mile iyileşmiş bir şekilde dairesine 

gelmiş ve arkadaşlarile görüşmüş 
tür. 

Dömartel 
Üç Mayısta Suriyeye 

dönecek 
Halep : 25 (Hususi) - Paris

te bulunmakta olan Fevkalade Ko
miser Kont Dömartel, 3 Mayıs 936 
pazar günü Şark sürat katarile Su-

. riyeye dönecektir. 
Kont, Paristen dönerken Anka

raya da ugrayarak Türk Büyük A 

ı damlarile görüşecektir. 

1Musolini -Balbo ara
sında ihtilaf mı?. 
Mareşal Balbo ; bir Fransız mu

harririne Döçe ile aralarında hiç bir 
. ihtilaf bulunmadlğını ve bunun ken" 

disini çekemiyenler tarafından uydu
rulduğunu , 37 yaşında bulunduğu 
halde Musolininin kendisini Mare
şallığa terfi etrirmek suretiyle hak
kındaki büyük sevgiyi gösterdiğini 
söylemiştir . 

---------------------------
gar kadının bu hakikati öğrenince 

yüzü kızarmıyacak mı acaba ? 
" Lüba Kutinçeva ,, ya, dolu diz

gin yalan ve iftira uydurtan sebebi 
düşünüyorum : Bu, tarihin muazzam 
korkusudur . Bu , haçlılar ruhunun 
istihale etmiş bir şeklidir . Bu , ka
vuklu kahraman ataların at kişnet

tiğini mazi destanmm Bulgar karak-
. b t terme iirünmüş yeni bir tecellisidir. 

Ve nihayet bu duygu , Türkün me
deniyet ve inkılap hızı korkusudur . 

Tôrık A.-rıd 

Jandarma 
j Kıyamet yaklaşıyo~ 

Anlaşılan İsrafilin Surunu Ç2 • 

Genel komutanı 

şehrimize geldi 

Dün, jandarma genel Komutanı l 
Naci Tmas şehrimize gelmiş ve Sey-
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han jandarma kıt'asını teftiş etmiş

lerdir . 
Teftiş sonuçlanndan memnun 

kalan Komutanın bu gün avdet et
meleri muhtemeldir . 

Prf. Yansen 

Prf. Y ansen Ceyhandan dönerek 
tekrar şehrimize gelmiştir. 

Tehdit mektubunda 

Taksitle haraç isteniyor 

Dün, bağ beçilerinin daire katibi 
Abdullıh Gürtunç isminde birisi po · 
lise istida ile müracaat ederek: Sa
dettin ve Enver adında iki kişiden 
bir tehdit mektubu aldığını ve mek
tupta, kendisinden her ay beşer lira 
istediklerini, vermediği takdirde hesa
bına bakacaı+ırını, söylemiştir. Polis 
bunun üzerine derhal faaliyete geç
miş ve Sadettinle Enveri yakalamış 
tır. 

Gazoz fabrikalarının 
muamele vergisi 

Gazoz iabrikalarından, motor 
kuvveti, beş beygiri ve işçi sayısı o
nu aşmıyanlann muamele vergisi mu· 
fiyetinden istifade etmeleri finans ba
kanlığınca kararlaştırılmıştır. 

Doğum 

Arkadaşımız Necmi Şenel'in dün 
bir erkek çocuğu doğmuştur. Yav 
ruya uzun ömürler dileyeJe baba ve 
anasına gözü aydın olsun deriz. 

MJsır - l'arablus 

Hududunda bir 
hadise oldu 

Kahire: [ Hususi ] - Mısır - Lib 
ya hududunda, geçenlerde bir hadise 
olmuştur. Bu hadise hakkında şu 

malumat verilmektedir: 

Hudutta bulunan bir İtalyan ne
feri bila sebep Mısır hududunu geç
tiğinden dolayı yakalanmıştır. 

Bunun üzerine Tarablus Garp 
askeri Valisi Mareşal Balbo, fngiliz 
sahra kumandanına bir mektup gön
dererek f tal yanlarla fngilizler ara- , 
sında bir harp mevcut olup olma
dığını sormuştur. 

İngiliz ajanlarının 

Hududdaki faaliyetleri 

İtalyanlar; Entellicens Servisin, 
T arablus hududundaki faaliyetlerin" 
den son derece müşteki bulunmak· 
tadırlar. 

Servis adamları, beş İngiliz lirası 
vererek ltalyan hizmetinde bulunan 
yerlileri, bilhassa Bedevileri vazife. 
]erinden ayartmaktadırlar. 

masına pek az bir zaman kaldı. Ys 
vaş yavaş dünyanın şurasında bur 
smda kıyamet alemetleri belirme~ 
başlıyor. 

Bu alametlerden biri, son zarnı l 
larda Şilide kendini göstermiştir. ~. ti 
bütün Şili doktorlarının ve ruh ha!ibit 
talıkları mütahassıslannın hayretttfüta 
donup kalmalarına sebep olan yeraya 
doğmuş bir çocuktur. r 

Filhakika, iki hafta kadar eV\leiekt 
Şilinin Kokinbo eyaletindeki kasııınıy 
balardan birinde, acayip bir çocııi İç 
doğmuştur. ~ısi 

Bu çocuk; uzun Lapiska saçlarlPst 
ve ağzında otuz iki dişi tamam olh 
duğu halde dünyaya gelmiştir. f i>lu 
kat, Bu grabetle de iktifa etme~na 
ve, hakiki bir kiyaınet alemeti oıdJe~ 
ğunu herkese açıkça anlatmak ist~t 1 

miş olacak ki, daha beşiğine yatırrt 
yatırılmaz, bir İspanyol lehçesile sJ, 
rih kelimeler telaffuz etrneğe ve, f1h 
hanıma çatrruya başlamıştır! ~ta 

lUt 

Üç dolara bir papaz ıak, 
tı 

Bir zamanlar, papazlar, Cenne 
tin anahtarlannı binlerce lira muk ~n 
bilinde satarlar ve, ellerini gök yü?; 
ne kaldırıp bir kerecik dua etme 
için yüzlerce lira alırlardı. Papazlı~lü 
altun devri.. Sayılan o çağlar geçe\er 

asırlar oleu. tkt 

Fakat, insan oğlu, papasın takUlu 
kınımdan aala intikammi alaman16ı.k 

' Anlaşılan ki, son zamanlarda Am4ak 

rikada. Lus Ancalosta açık göz~ 
biri meydana çıkmış ve, Protustanlıbğ 
yeni bir tarikahnı kurmuş ve bircali 
"ilahiyat ünüversitesi,, açmış. ıpl 

Bu ünüversite, tedrisatını muh~tn · 
bere suretile yapmaktadır. Ônive 
site rektörüne 3 dolar göndererı'lla 
bazı notlarla birlikte derhal ,,lıa~k 
yat doktoru" diploması da yolla~ 
maktadır. Ayni üniversitenin EveJPa 
tarifesi biraz yüksektir: Bu unv~tl 
alabilmek için altı frank gönderrrı~n 
lazımdırt 

Üniversitenin daha şimdiden 9tf 
talebesi vardır. Yani, Rektör cenr4la 
lannm kisesine, asgari bir hesapkn 
2,700 dolar girmiş bulunmaktadır'ın 

P 
•. 

ipo içen balık .. 
Bizde; mümkün olmayan bir f 

ifade için : " - Balık çama çıksr.n 
sa ! ,, denilir . Henüz balığın çaf1ıld 
çıktığı bir devirde olmamakla be~d • 
her, anlaşılan, balığın fosur fosur 
posunu tüttürürdüğ·ü bi~ asra gi ti 
miş bulunuyoruz. İngiliz gazetele1_ 
den birinin yazdığına göre Hanorlfl 
lu akvaryomunda, ziyaretçilcr~aş 
" Dinamit adıru takdıklan kocan1~şn 
bir balık var . i i 

Bu; Havai adalan civannda )rle_c 

şayan ve ( balon - balık ) adı ,!ın 
rilen cinsten bir balıktır . Bu ht1}~ct 
vancağız çok içli, şefkatlı ve ark at 
daş canlıdır . Ahneyomun haderı1 ? 
sine müdhiş bir muhabbet bağfa~1Y 
tır ve, onu bir saat görmese rah3 
kaçmaktadır . Bu balığın en h~lın 
!andığı şey : Hava ve su yutar~~ t 
vücudunu müdhiş şişirmek ve so~'a 
ra, dahili bir tazyikle bu su ve h 0 

vayı birden dışarı fırlatmaktn. Z " 
ten ( Balon - balık ) denilmesirı1ıl 
sebebi de budur . Son günlerd , b 
has ahbabı olan hademenin akJıııllle 
bir muziplik geliyor . ~ 

. Balığın bu1unôuğu cam havuııltu 
hır cıdarında kuçük bir delik açı1 
ve büyük bir piponun uzun sapını\. 
delikten içeri sokuyor . Ve balığı da 
çubuğun ucunu ağzına alıp uıı1 

, 

Bu suretle İngilizler, para mu
kabilinde ayarttıkları yerlilerden 
Tarab)ustaki İtalyan kuvvetleri, top, 
zahire ve tayyareleri hakkında mu
fassal malumat almaktadırlar. 

Bundan başka İngliz tayyare
leri mütemadiyen hudut üzerinde 

•ıçarak istikşafatta buhnmaktadır
lar: 

, uzun nefesler çekmeğe de alıştırıY )la 
Şimdi balık mükemmel surette '~i~ 
aşikar bir keyifle günde bir kaç pıı ~. 
pipo içmektedir . 

·. Hm. 4 



İşgal hatıralarından: 

~ t ~ınumi harbm dört çetin yılm
r.~i/~rlü harp cephelerinde ihtiyat 
h tfü ıtı olarak döğüşen arkadaşlar, 

ett tarekeden sonra birer ikişer Ada
yeı'aya dönüyorlardı. 

Heınen hepsi çocukluktan ve 
welektep sıralarındanberi biri birini 
as'tn~y~n bu gençler, o günlerde Ada
ocıı~ ı~ın hazırlanan işgal felaketinin 

.ısıyle karşılaşınca, aralarındaki 
~IarlPstluk ve sevgiyi, bu kara günde 

o~~a kuvvetli bağlarla yaşatmak 
. fi> unu aradılar ve buldular: Seyhan 

•na dı· eınr: tın a <ı Şafak kıraathanesi, he-
oldJe~ ~epsi yorgun ve işsiz bu genç· 
is~: ıçın .. muntazaman devam edilen 
atırt' kulub halini almıştı. 
le sS.h Orada günün bütün saatlarını, 
e, ) ınemleketin işgal felaketlerine 

ramış olmasından doğma acıyı 
~~tn~k maksadiyle latifeler yap· 

' kah da tavla ve iskambil oyun
nnl1 arasında müstevlilerin ve düş-
uk ~~tnsur~arın başımıza örmeye ça
yüİ 1 

an sıyasi çorap hakkında ko
tmİşnıB~kla geçiriyorlardı. 

ır ·· b azlı~ı.. gun u arkadaşlar arasında, 
eçekUCç bir teşebbüs baş gösterdi: 

kr ese, aramızdaki mütebariz ka
l terine 

ta\.iilunan uygun bir vasf bulmak ve 

801,k h bu. sıfatların behemehal 
m4ak~ arflarıyle ~itmeini şart koş-

öıiİ Oyun v . k. . b d 
l·~g~ b eya ıç ı masası aşın a 

an ıp an u f'k· 
b

. Lıı· 1 ır, hemen oracıkta fiil 
ır<Jl ne geti ·ıd· 

ıplulu va r~ ı. Ve böylece doğan 
. g hır de ad kondu: Aklar 

uh~tnıyeti .. 
·v~ Bu cenı· t . 1'1 d ıye azalanna verılen sı-
r~ :r ~· hatırımda kalanlarından 
il~ çı ~oyleydi: 
llaJl Zaralak, Bankalak, Salak, Şav
veltl~k, Uysalak, Langırdak, Çatlak. 

nv:lt ak: .. Yalnız cemiyetin reisi, müs
rm~na olarak Gamşiş diye anılacaktı 1 

9tf laf~k ~raathanesi muhitinde, 
en l afıf hır latife mahiyetinde ku
cen~ an .bu teşekkül ( 1 ) bazen laf ol· 

Yeni mesainizde , vatana müfit 
hizmetler göreceğinizden emin ola
rak sizi de bu şerefe kavuştuğunuz 

iç.in tebrik ederim .. ,, 
Der demez , demindenberi cid

di ve vekarlı hır ifade ile görüşen 
bu arkadaş, dayanamıyarak maka
raları bıraktı ve : 

- Hay Allah müstehakkmızı 
versin ! Ben sizi , geçen bu kadar 
uzun yıllardan sonra ağır başlı birer 
adam olduğunuzu sanıyordum. AI
dandığıma hiçte müteessir olma
dım . İntihabmızda isabet var ! Ce
miyetimize faydalı olmağa çalışaca
ğıma söz veririm il 

Diye karşılık v ~rmez mi? Artık 
kimde hal kaldı gülmekden ... 

* * * 
Fakat bu masumane latife böy-

Türksözü 

İtalyan filoları 
------

Adisababa üzerinden bir 
uçuş yaptılar 

-~-. 

Adisababa 25 : ( Radyo ) - İ
talyan tayyareleri bugün 8,30 da A
disababa üzerine gelmiştir. Tayya 
reler 2500 metre mesafeden uçmuş 
lardır. 

Somali cephesinde 1 

Muharebe şiddetle devam 
[ ediyor 

1 
Londra 25 ( Radyo ) - Somali 

cephesi!ld~ dündenberi muharebe 
şiddetle devam etmektedir. Harp 
safahatı hakkında esasi bir haber 
alınamamaktadır. 

Veliaht Faruk 

Filistin deki 

Anarşi yatışıyor 

Kudüs: 2,5 [ Radyo ) - Bugün 
öğleden sonra neşredilen 19 numa
ralı resmi tebliğdir: 

Bugün Kudüs ve livasında hiç 
bir hadise geçmemiştir. Mağaza ve 
dükkanların kısmı azamı hala kapalı 
bulunmaktadır .. Tul Keremde de 
hadise olmamıştır. 

Ebubekirde bazı ufak tefek hadi
seler olmuş ise de zabita ~vvetleri 
hemen yetişerek mütecavizleri tev
kif etmiştir. Ölen ve yaralanan yok· 
tur. 

Biyan' da mezruatın bir kısmı 
yakılmıştır. 

Suriye ve Lübnanda
ki Ermeni kesafeti 

lece sürüp gitmedi. Reis Gamşiş, Mısıramı dönecek? Kahire: 25 [Radyo] - Geçen 
hususi işleri için lstanbula gidiyor ay yapılan bir istatistiğe göre, Suri-
du. Trende Bozanbya giden başka Kahire : 25 (Radyo) - Elyevm yede bulunan Ermenilerin yekunu 

1 ~ bir arkadaş da beraberdi. Bu iki lngilterede bulunan Veliaht Faruk 100,000 ve Lübnandakilerin ise 
' yoldaş, günün gamını ve yolculuğun bdbasının haştalığından çok mütees- 45,000 olarak tesbit edilmiştir. 

üzüntüsünü gidermek için kafaları tüt- sirdir. Mütarekeden önce, gerek Suri-
sülemeğe başlamışlar. Bir iki şişeyi yu· F arukun ingiltereden avdeti u- ye ve gerekse Lünanda yerleşmiş 
varladıktan sonra trenin Bozantıya 1 mulmaktadır. Veliaht sık sık telsizle j olan Ermenlerin yekunu buna dahil 
yaklaşdığmı anlayınca da Reis Gam- babasının sihhatıru sormaktadır. değildir. 

~~~~~t~m~~-ıi~--~----------------------
mağa başlamış ve Bozantıdan telg-
rafhaneye verilmek üzere şu telgra· Adana Halkevi Baş- Vilayet Daimi Encümenin· 
fı hazırlamış : kanlığından : den: 

Adanada Şafak kıraathanesin· Köycülük komitemizde açılan ( 195) lira sabık bedelli Dört-
de Aklar cemiyeti katibi umumiliğine bir üyelik için 2 Mayıs 936 Cu- yol kazasına ait taş ' kireç, kiremit 

Ansızın İstanbula gidişim, Ce
miyetimizin Reis vekilini tayine 
imkan bıral•madı ; Bu va=ifeyi 
avdetime kadar sizin ~fa etmeni
zi rera ederim. 

martesi günü saat ( 17 ) de seçim ve emsali ocaklar rüsumu 1-6 -
yapılacaktır . O gün ve o saatte bu 936 gününden Mayıs 937 sonuna 
şubeye kayıtlı üyelerin Halkevine kadar bir sene müddetle ve açık 
gelmeleri reca olunur. 6764 artırma suretile müzayedeye çıka

rılmıştır . 

Gamşiş j • • 
1 lnhısarlar baş direktö ı ·· istekli olanların yüzde 15 pey 

akçasile birlikte 12-5- 936 salı 
günü saat (11) de Daimi Encümene 
ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
her gün Hususi Muhasebe müdür-

Bu telgrafı, Bozantıya inen arka- j .., •• d r u-
daş, doğ·ruca telgrafhaneye vermiş 

1 

gun en : 
ve Adanaya yazdırmış. G. Antep başmüdürlüğü ile müs-

lüğüne müracaatları. 67 59 

Adana ikinci sulh hukuk ha-

Sahife : 3 

Asri sinemada 
25 Nisan cumartesi akşamından itibaren 

Türkçe 

ÇELUSKiN 
( 60) gün buzlar arasında 

Kutbuşimaliye keşfe giden Rus heyeti seferiyesinin 
harikulade ve hakiki maceralarını tasvir eden 

büyük film. 

Ayrıca : İki kısımlık fevkalade 
· eğlenceli komedi 

Bugün gündüz tam ikide 

devamlı matine 
Hudut kahramanları-Düz taban Bastı bacak 

Çeluskin 
Pek yakında: 

Ramon Nuvaro 
Nil şarkısı 6761 

1 TAN Sinemasında 1 

iki müstesna ve büyük film birden 
Buakşanı 1 

1 . Senenin en hissi ve en müessir filmi seyredenler üzerinde güzel 
• bir tesir bırakacak kuvvetli bir eser 

(Aşkım günahımdır) 
Oynıyanlar : iki şöhretli artist 

Kay Francis ve Ronald Colman 

2 • Aareket, heyecan ve canlılık kaynağı olan ve meşhur Kovboy 
• Artist 

( Hood Gibson ) 
tarafından büyük bir kudretle temsil edilen 

( Korkunç suvari ) 
Pek yakında : 
Bu mevsimin en heyecanlı ve korkunç filmi Kersanların hayatını 

bütün dehşetile gösteren film 

Singapur · korsanları 
6752 sap n dıye · . k d 

1 , cemıyetin ma sa ma uy-
adır ın ( ı ) .. k 

J • muza erelerde de bulunur-

Eğer Adanada bir işgal idaresi I kira~ fabrika~ı .. iht~ya~ı için gelecek 
olmasaydı ve eğer Ermeniler kudur- ! ve gıdecek tutun, ıçkı, tuz ve bilu
ğun bir halde Türk varh?ı~a en a- ı mu~ e~val ve eşyanın bir .:enelik 
mansız darbayı vurmak ıçın fırsat I :aklıyesı .~o-~.-936 dan llıbaren 
kollamamış bulunsaydı ve nihayet ı n ~eş gu? muddetle kapalı zarf 
eğer, Türk münevver ve ihtiyat za · 1 usulıle eksıltmeye konulmuştur. İhale 

kimliğinden : ;.-----

. f Yi~e bir gün , bir masa etrafın- 1 bitlerinin toplu bulunduğu Şafak kıar- 1 5- 5-936 salı günü saat 14 de 
ırk enge~şc: bir halka halinde oturur- athanesi işgalcılarm ve Ermenilerin 1 G: Antep başmüdürlüğündeki ko· 
çı ~d ' ~nuz:terhis edilen yeni bir ar- endişe ile tecessüslerini çeken bir mu ! mısyon. tarafından . yapılacaktır. Bu 

~:r•d:: aha çıkageldi . F~kat bu ar hit sayılmasaydı. Bu arkadaşJann bu 1 ba~ta~ı şartnamenın .. b~~ ~.1::1.~ği Ada-
r~ har' ko~?rdu merkezlerınde umu- hafiflikleri, aliyulade bir şaka olarak 1 na lnhıs.arler .ba~ mudu~lugunde de 

su .,,. p muddetince hukuk müşavir- k ı bT d" Fakat düşününüz ki tel- j vardır. lsteklılerın bedelı muhammin 
gıJJI Ya t w a a ı ır ı . .. d d' b 

a ~ b P 1&'1 Ve uzun zamandanberi grafhane kontrol altındadır, posta- ı y~z eye 1 uçuğu nisbetindeki 1350 
telelte u ~t~adaşlardan hemen hiç biri- ı hanede şiddetli bir sansör vardır . I:ra muvakkat teminat parasile tek-
~or &oruşemediği için , bu ilk kar- 1 Her göşede işgal idaresinin hafiye- lıf mektuplarını kanuni müddet zer-
ılct Şınad b f d k A k • ~nis· a 1 ariz bir ağır başlık leri cirid oynuyor. Binaenaleyh o ın a mez ur omısyona vermeleri. 

fili İnsı Var~ı · Birbirini tanımıyan günlerde bu beş on kelimelik tel 26- 28-l-4 6763 

a -"cbu:nın ılk tanışışlarında riay~te gr~f, buradaki bütün ~~~cvver genç-
y~n olduklar bazı nezaket kaıde- len hatta zmdana ve olume kadar ------------· 

d~;/a~k~ınamen ayak_ uydurmağa ç.a 1 götüre bilirdi. J D • t b•b• H. 
ark arkada ~~r a.ş•.rı gıden bu .. ~d~na- Nitekim biz, böyle bir akibetten 1 iŞ a l l USDÜ 
en1 J~un bi; k~r bılzım t~şekkuluk~uze ancak eyi bir tasdiifle kurtulduk . Selanik bankası karşısında 

w Iarı"'YOrdu 1 şı ama gostenne ıcap anlatayım: -.: ., -· 
rah3 Gru u . . . . .. .. O gece, telgrafhanede, tanıdı- Bulunmuş olduğu seyahatten 
hdlıne p n. ıçınde hafıf hır goz goze ğımız bir Türk muhabere memuru dönmüş ve hastalarını kabule baş 

nr a re., ve ışaretleşme oldu ve niha- nöbetci imiş: Bozantıdaki memurun lamıştır . 67 47 2- 5 
tar ıs Gaın · w k k ~la b· şış , ayaga al arak gafletle çektiği bu . telgrafı burada 
sa ır nu tukt (!) . 

ve h Oradak· A .a? sonra cemıye- bu Türk memur almış ve tüyleri di-
r y ••..._ ı katıbı umumisine emretti: ken diken olarak aldığı telgrafı da 

·sitı t•lan Ar~mıza girmek istediği an- kimseye köstermeden cebine koy · 
e ve ıst w. d . ld 
lıerd bütij egın e samımi o uğu- muş. 
kJı~lerek n. azanın kanaati istimzaç Ertesi gün bu hadiseyi ögre-

a ~va kınanılan arkadaşımız ( .... ) ın nince, hepimiz soguk ecel terleri dök 

} 
na . 1 ul~n " unvamy e cemiyetimize müştük.. 

"' e 'tff vuı ~d 1 1 akla karar verilmiştir . Şimdi aradan yıllar geçdiği hal 
açı'/ y~1ın. böylece yürütülmesi .. " da ben bu kurtarıcı tasadüfe karşı 
pını k k reıs • bu tepeden inme lauba- duyduğum minnettarlığı unutamayo · 
ıalı~aş:t~~ında sendeleyen ciddi ar- mm. 

u ,, onerek; 

tırıY}ae-;: ~izde gördüğümüz liyakata 
te 1iz '. . u günden itibaren cemiye
ç pıır • sızın .b. 

a ~lld " gı ı Avanak bir arkadaş 

Bu gece nöbetçi eczaue 
Y eniotel civarında 

V atarı eczanPSİcliı· 

Adana ikinci sulh hukuk ha
kimliğinden; 

N· 292 
Arpacı oğlu vakfına izafetle ev

kaf idaresi tarafından Yortan ma
hallesinden Mehmet oğlu Hasan 
aleyhine açılan tahliye ve ecri misil 
davasının yapılmakta olan muhake
mesi sırasında müddeaaleyhin ika
metgahı malum olmadığından mu 
hakemenin muallak bulunduğu 21-
5-936 tarihinde mahkemeye gel
mesi ve ya bir vekili kanuni gönder
mesi lüzumu tebliğ makamına kaim ~~tarndan dolayı sevinı;. duy-

4. u._ı . 1:=.;=:::;o;==-ıııı;==== ... na:ı;aı:ıo:a.::ı.-.==aliıvıı::>i.. ~-olmak üzere ilan· olunur; 57 56 

Sayı: 289 
Şih dindar vakfına izafetle ev-

kaf idaresi tarafından Çukur Mesçit Alsaray sı·nemasında 
mahallesinden Ali oğlu rençber Ey-

yup aley~~ a~l~ 17~a75 ~ruş .-~--~~~-~-~~--~~~~~~~~~~~~~~ 
alacak davasının yapılmakta olan 
muhakemesi sırasında müddeaaley
hin ikametgahı malum olmadığından 
muhakemenm muallak bulunduğu 
21 - 5 - 936 tarihinde mahkemeye 
gelmesi ve ya bir vekili kanuni gön-
dermesi lüzumu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur .67 57 

Adana ikinci sulh hukuk ha
kimliğinden : 

N. 293 
Bozzade vakfına izafetle evkaf 

idaresi tarafmdan Kargılı köyünden 
Ali kansı Hatice aleyhine açılan 10 
lira 60 kuruş alacak davasında ya· 
pılmakta olan muhakeme sırasında 
müddeaaleyhin ikametgahı maliim 
olmadığından muhakemenin muallak 
bulunduğu 21-5-936 tarihinde 
mahkemeye gelmesi ve ya bir vekili 
kanuni göndermesi lüzumu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur .67 58 

-------~----------~---Sıhhat ve İçtin1al muavenet 
Direktörlüğünden : 

Otuz lira aylık ücretli bir Dakti
loya ihtiyaç vardır. 

Daktiloyu iyi bilen ve memurin 
kanununun beşinci maddesindeki ev-

1 
safı haiz olanların Sıhhat Müdürlü
ğüne müracaatları ilan clunur.67 49 

2~2 

bu akşam 

( Ateş Kraliçesi) 
Türkçe Sözlü 

Mümessili: G. Gooper 
Heyecan dehşet, macera , aşk harikası filmi 

llave : Dünya havadisleri 
Pek yakında : 
Silah başına , Leblebici Horhor 

Matineler • 

Pazar 2 de Ateş Kraliçe ve .... 

Yitik terhis ve nüfus 
İstanbul Fen Tatbikat Mektebi 

hiz~et böl~ğünden almış olduğum 
terhıs tezkıremle nüfus cüzdanımı 
yitirdi~ .. Bun!ann yenisini alacağım
dan yıtıklenn hükmü kalmadığını 
ilan ederim. 

Tarsus Küçük Minare 
mahallesinde 326 do
ğumlu İbrahim oğlu 

C. HASAN 

6755 

' Doğruluk fabrikası işletme 
sosyetesinden : ' 

Müşterilerimizin elyevm fabrika
mızda mevcut pamuklannın sigorta 

müddetleri bitmiştir . Bugünden iti
baren müşteri mallarından dolayı 
sosyetemizin bir gfina mesuliyet ka
bul etmiyeceğini sayın müşterileri
mize saygılarımızla bildiririz.6751 

2 3 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KÖ~A-

Kilo Fiyatı -
CİNSİ Eu En ço l.. 

Sa ulan Mikdar 
8Z 

K. s. K. s. Kilo 

- K npı m-;ı;-pıırnuf_= , __ 35,25 '~:f.S.50 
Pıvasa parla{!ı .. 

. 33 
Piwıı;ııı wuıızi -31~- ------.. 32,50 
lunt' l 38 --40 
Jıme lJ 
J•, kııprnı 

l\. lt>vlaııı 1 3b,50 

YAPACl 
h .. ,ıız 

1 1 1 !"'n 1t lı 

ç 1 G l T 
t.lı.ı-pı· ..... 

1 !uot: 
}. ulı .. l: t• wlık,. 

1 1 .. ••Toh uıoluk., 3,25 

HUBUBAT 
f:hı~rlav Kıbrıs 

.. Yf"rli 5 -5,82 

., M ,..nınıw 
Arpa 
Faımlya 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Ket~n tohumu 
Mercimek 
~isam 1 18 1 

- u N ...... Sulih 800 
... ...,.. " 

--725 
:D .a -Diiz kırma 

~ 

<O .. 
~.~ Simit ,, ::ı ..... 
~.§ -.~ Cumhnrivt>t 800 
~ <O .... .. 75$ > 

~ E.\ Düz krınıa ,. 
-

Alfa " 
Kambiyo ve Para LivcrpuJ Telgrafları 

25 I •t I 1936 lŞ Bankaınodau almmıştır. 
.'>arıtım l'e1'e 

Hıızır l~- 61 Lırt't 
10 1 Han mark 1 97 

Mayıı;; Vüdt>li 20 
Fraok··~·ramıız,, 

Temmuz Vadeli 
-6- 03 St~rlrn "Lu~iliı ,, 623 75 

5 16 Jf inr hazır 
ıı-146 

Dolar .. Aınt'!rikau., 

1 

124 92 
Nt:'vyork Frank "hvıı,;re •• 2 -

SAYIN HALKIMIZA 

Sanayi işlerinde ilerleyişi bütün dünyaca tekdir edilen Sovyet Rusya 
fabrikalarının son model yaptığı kapalı bütün dişliler yağ içinde dönen 
saç tablalı Bergüzar sistemi ve çok hafif olan orak ma-

kineler ve yedek parçaları dişli bıçaklar ziraatta kullanılan her cins 

pulluklar Çayır makinaları Tırmıklar ot preseleri Pul
varizatör)er bütün Anadoluda kullanılan ve çok büyük bir şöhret 

kazanan ve Sütlerinizden en temiz yağ çıkaran kullanışlı ve sağlam 

olan Süt makinalanrnız çifçilerimiıin çoktanberi beklemekte olduk

ları halis çelikten yapılmış Ot kazmalarımız son model zarif ve 

şık Dikiş ma~iİıalarımız gelmiştir . Fiatlar Rekabet ka· 

bul etmez derecede ucuzdur . Fırsattan istifade ediniz . 
Pek yakında altı ve dört öküzlü pulluklarımız da gelecektir . 

Deposu Adanada Osmanlı bankası aliında 

Şubeleri Mersin Ceyhan 
6579 32 1 

----------------------------------------------------
• 

DIŞ MACUNU 
v.ı;- Fi RÇAN.I Z 1 

EC ZANESİNOEN :ALiNiZ 
.. 

OOGRlllsUK UCUZlıU/-( 

5310 279 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
ı 
1 
1 

1 
1 

1 

Türksözü 

Seyhan defterdarlığından : 
Mahallesi : Eski çarşı Abidin paşa 

caddesi . 
Mevkii : Çifte dingin çıkmazı. 
Muhammen bedeli : 5500 
Bedel sabıkı : 10150 
Cinsi : 6 bap fevkani ve kilar 

oda ve üç bap tahtani oda memüş
temilat bir bap hane . 

Hududu : Şa. Hacı Ahmet Ef. 
vereseleri dinkçi ve hazan tarikihas 
garben Kenan Hafız vakfı şimalen 

Çolakyan veresesi Cenuben tarikiam. 
Yukanda mahallesi ve mevkii 

ile hudut ve sahip evveli ve müşte
milatı yazılı ve bedel muhammini 
beş bin beş yüz lira olan hane ihale 
bedeli sekiz senede ve sekiz müsavi 
taksitte özenmek üzere ve şartna
mesindeki sartlar dairesinde açık 
arbrma yolile yeniden yirmi gün 
müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. 
İsteklilerin şeraitini anlamak ve yüz
de yedi buçuk pey akçalanru yatır· 
mak üzere Milli Emlak dairesine ve 
ihale günü olan 14-5- 936 günü 
Defterdarlık dairesinde satış komis
yonuna müracaatları ilan olunur.6760 

26-30-5-10 

Adana ikinci icra memur
luğundan: 

-
Vilayet Daimi Encümeninden · 

Hususi İdareye ait cins ve mevkilerile sair evsafı aşağıda yazılı ev , dükkan ve mağazalann 1-6-

gününden Mayıs 937 sonuna kadar bir senelik kiralan açık arbrmaya çıkarılmıştır. 

istekli olanlann yüzde 15 pey akçalarile birlikte 5 5-936 sah günü saat ( 10 ) da Daimi Encümene 1.. 
şartnameyi görmek istiyenlerin her gün Hususi Muhasebe müdürlüğüne 

Sıra Akann Cinsi Mevkü 
No. No. cinsi mevkii 

1 114 Dükkan Hükümet civan 

2 116 " " " 
3 118 " " " 
4 122 " " ,, 
5 53 • " " 
6 51 • " " 
7 49 " " .. 
8 47 • .. • 
9 41 .. .. " 

10 39 " ,, " . 
11 22 .. Yağcami cıvan 

12 23 " ,, " 
13 24 " ,, • 
14 25 " .. " 
15 12 .. Siptilli 

" 
16 33 " " • 
17 34 .. " .. 
18 35 .. • " 
19 36 " " 

,, 

20 18-19 ,. Taşçıkan 
" 

21 20-21 ev ve dükkan .. " 
22 28 mataza Karşıyaka ,, 
23 13 Dükkan Kapalı çarşı " 
24 14 " " " " 
25 255 " 

Saathanc " 
26 15 Hane Karasoku " 
27 60 it 

istiklal " 
28 37 Dükkan Köşkerler arası 

29 20 5 odalı hane Ziraat bankası arkası 

müracaatlan . 

Bedeli sabıkı 
Lira 

95 
60 
50 

100 
30 
18 
26 
26 
15 
30 

261 
260 
300 
205 

26 
205 
200 
131 
100 
136 

15 
117 
24 
18 
70 
25 
10 
15 
50 

bedeli sabıkı 

" ,, 

bedeli sabıkı 

" " 

s 

bedeli esbakı 
ev kısmı yıkılmışt 2 

hü 

.. 
bedeli esbakı 

1 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
manyatosu noksan İntirinosyanal 
markalı 30 beygirlik 575 N. traktör 
siptilliden Dıblan Zade Salim fab
rikasına giden cadde üzerinde ve 
demirciler karşısındaki dükkanda 
1 5-936 cuma günü saat ondan 
onbire kadar açık artırma ile satı
lacaktır. Dellaliyesi alana aittir.Müş
terilerin mezkur gün ve saatta ma
hallinde hazır bulunacak memura 
müracaatları ilan olunur. 6762 

30 
31 

Türksözü matbaası Ulucami civan 
50-1 Mağaza Yorgancılar çarşısında 

Çırak M. belediye karşısında 

200 
20 
70 

si 
rül 
en 

muhammen bede•1z 
h 32 Dükkan 

19-22-26-30 6703 h 

6748 3 

------------------·---------------------_..,----------~ 

CHEVROLET. 
Otomobil ve Kamyonları 

Kısa zamanda çok iş 

Emin gidiş 
Sağlam yapı ve binnetice 

Ucuz maliyet temin ve 
Size en iyi hizmet edecek 

Yegane nakil vasıtası 

Chevrolet 
Otomobil ve Kamyonlarıdır 

1936 modellerimiz geldi 
Merkez Kumandanlığı altında 

Muharrem Hilmi 
20-23-27-31 6'157 

1 

bi 

BELEDiYE İLANLARI 

1 - Belediyenin Seyhan parkınde tesisatı belediye tarafından ):e 

makta olan lokanta ve gazino ayn ayn, olmak üzere 1 - Mayıs -bi 
tarihinden 30 - Kanunu evvel - 938 tarihine kadar üç mevsim içi( 2 
namesi dahilinde kiJaya verilecektir . :la 

2 - Lokanta için muvakkat teminat üç sene için 45, gazino iV:.• 
liradır . kı 

3 - Artırmaya girebilmek için belediye muhasebesinden abnackıl 
lan şartnamede yazılı hazırlıklar artırmadan bir hafta evvel yapılmıŞlll 
caktır . 

4 - ihale 30 - Nisan perşembe günü saat 14 de açık artırmıı 
lile belediye daimi encümeni huzurile yapılacaktrr . 6691 

15 - 19 - 23 - 26 

Kasaplar dükkanı icara veriliyor l 
Kasaplar hali içindeki mevcut 30 dükkan ayn, ayn açık artırıef 

bir sene müddetle kiraya verilecektir . ka 
ihale 4 - Mayıs 936 pazartesi günü saat on beşte Belediye Eo~ • 

ni odasında yapılacaktır. İstekliler her zaman Belediye hesap işle 1 

şartnameyi görebilirler . 
istekliler ihale günü teminat akçalarile biılikte Belediye Encüıı1 

gelmeleri ilan olunur . 6715 19 - 23 - 26 - 30 E: 
• 1 i 

Seyhan ban ve belediye altındaki dükkanlar ek 
kiraya veriliyor ın 

1 - Belediyenin Seyhan nehri kenanndaki tesisab belediye V 
dan yapılmakta olan Seyhan ban ve belediye altındaki 28 numara11 
her dükkanı ve 30 numaralı şekerci dükkanı ile 2,4,6 numaralı loki 
müştemilatı açık artırma suretile kiraya verilecektir . 

2 - Artırmaya girebilmek için belediye muhasebesinden alına 
)an şartnamede yazılı artırmadan bir hafta evvel yapılmış olacaktır · 

3 - ihale 30 - Nisan perşembe günü saat 14 de belediyedeı 
diye daimi encümeni huzurile yapılacakbr , 

4 - isteklilerin o gün belediyede bulunmalan ilan olunur . 66 
15 - 19 - 23 - 26 

1 - Sebze hali önünden , Tarsus kapısı meydanına kadar olatl 
heyeti fenniyedeki keşif , şartname ve projesine göre tamiri açık 
meye konulmuştur . Yapılacak işin keşif bedeli ( 663,87 ) liradır . 

2 - Bu işe ait evrak her gün öğleden sonra heyeti fenniyedefl 
siz olarak alınabilir . 

3 - ihale, 30 - 936 Perşembe günü öğleden sonra saat 
Belediye daimi encümeninde yapılacaktır . 

4 Muvakkat teminat: ( 49,79) liradır . 
6716 1---------

1 Umumi neşriyat müd~ff ,1 
1 Celal Bayer 
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