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~ Hatayda hazırlanan vahşet planı 

Güzel Antakyayı yakacaklardı 
Sıhhat müdürü vuruldu 
Bay Hüsnü Muhiddini dün saat kulesi civarında bir 
meçhul adanı öldürmek için vurdu ve yüzüne bir 

mendili maske yaparak ortadan kayboldu 

bazı oygunlar, yağmalar oldu. 
iiınessilleri Başkanının üzerine 

yobazlar Mütecaviz şüpheliler içinde mi? - . 
hücum ettiler Muvacehe sonu teşhis! •• 

Sabaha kadar süren tahkikat Mahalli HükOmet mefluç 
ADALI MEHMEDIN EVi BiR KUNDAK VE FESAD ŞEBEKESi 

OLDU· HALKA GECE UYKUSU YOK 

Beş Türk genci Haleb divanıharbine sevk edildi 
b h Arab köylerinde ki TUrk evlerl tamamen 

Antakya •oförlerl ltlfflln TUrk halkını a -ı zl yajma edlldl. 600 hanellk Kaabeyaz ' TUrk 
•rden Antakyanm ,_._ tafıddar. Bu va • ________ ..,.._-~~:!:.:=:..~-=::;:k~I::•:.: köyUnU bastılar. Slllıhsız TUrkler mUtacavlz-

etten rnugber olan bir tcdtm Alevller m• n _: 
d 

ı lere tafla mukabele etti • 
... hUcum ederek camlarını kır ı ar • 

An ·· ünde Araplar tarafından önüne 1 rafından bugün yağma edilmiştir. 
takya : 11 (Hususi) - Hırıs- on hl t bd't edT k D" b h 1 k 

anlarla bir lcwm 'Alevilerin Türk· geçilmiş ve sili a e ı ı ır en un sa a ür leri bahçelerden 
e k Türkler yetişip kurtarmışlardır. Bun· şehre taşırken durdurulan bütün 

ar~ı müthic bir taarruz planı k r·· k h ıı ·ı t b b'll . } t d v dan sonra artı ur ma a esı e o o o ı erın cam arı kırılmış, lastik· 
r ' ıklan anlacılmakta idi. Kü- il · · h tt f 1 l 1 · k ·1 A bid T Arap maha esının a ı ası ı o an en esı miştir. rap köylerinde ve 

iseler Türkleri ikaz etmiştir. ş· · · b h d 1' Cundi hamamı ve ırmce çeşmesı a çeler eki Türk evleri kamilen 
aarruı ansızın bahçelerdeki 1 h lk 

itlerin imbasiyle başlayacaktı: arasındaki hat tutu muş ve a po- yağma edilmiştir. Bir kısım Aleviler. 
talc ki Jisleri tarafından muhafaza altına de yine eJlerinde mavzerlerle Tu"rk 

Yı IOförleri bütün Tür erı 
~clerden şehre taşıdılar. Halk alınmıştır. . . .. ... mahallelerine hücumlar yaptılar. Ma· 
~~ssili Ahdulgani istihbara.t ~aray cad.desındekı Turklere aıt halli hükumet idareyi kav)en devral· 
bıtıne giderken Yahudi kilisesı garaı ve benzın deposu Araplar ta. mışsa da yine lakaydi göştermektedir. 

Beş Tüık Halep divanıhaıbına 
!evkedilmiştir. Dün bu işi t~tkik et· 
mek üzre lngiliz ve ltalyan konsolos. 
ları Antakyaya g4»1di ve notlar ~ 
dılar. Suriye milisleri dün açıkça 
çarşılarda Türklerin başından şap. 

kalarmı kaparak yırttılar. Yine dün 
BesibbeAyınfevvar ve Bedirhun A
rapları başlarında Sadık Hacı lsanın 
çocukları ile Küheyli evladları bu
lunmakta olan bir sürü Arap, yu· 
karı Kuseyirde kain altı yüz hanelik 
Karbiyaz Türk köyünü basılmış ve 
yağma etmişlerdir. 

LUBNANLILAR 
birliğine girmekten 
duymaktadırlar 

Suriye 
nefret ----··----TRABLUSŞAM VAHDETE OIRMEÖE AMADEDiR 

Şam : ı ı ( Hususi muhabirimiz· 
) - Trab)usşam münevverlerin· 
bir heyet buraya gelerek Trab· 
n Suriye birliğine iltihakını iste
bir mazbatayı Suriye hükiime· 

t teslim etmiştir. Bu mazbata Pa 
te bulunan Suriye heyetine gönde· 
cektir . 
. Berutta çıkan " Elvahde " gaze
l şunları yazıyor : 
" - Suriye Nazırlarının Pariste 

Bundan mütevellit hırslarım da 
Lübnanla teskin etmeğe çahşıyorlar. 

Ey Suriyeli efendiler 1 Bizim 
gösterdiğimiz zahiri sükii~ete sakın 
aldanmayınız . Zamanı gelınce karşı· 
nızdakilerin kim olduklarını anlamak· 
ta gecikmezsiniz 1 

Bununla beraber bizim müttefik· 
}erimize emniyetimiz berkemaldı~ : 
Lübnanın düşmanları ona eJlerıoı 

MüsaJemede ı ürklerden dört 
yaralı vardır. Silahsız Türkler mü· 
tecavizlere sopa ve ta ~la karşı koy
dular. Araplardan yaralanan altı 

kişinin yaraları hep sopa ve taş ya. 
rasıdır. Yaralıları Türk şoförleri An. 
takya hastanesine getirdiler. 

- Gerisi ikinci sahifede -

ri sürdükleri metalibat arasında 
~derunda~rad~lm~rarm~z--~-----------------------~ 1 

ni i.;in, Trablusu istedikleri ha- ı•kı• lspanyol hu•• ku" metı•ne 
uzatamazlar · 

di~i yine meydana atıldı . 
Paris bundan evvel bu talebi 
detmiş ve bu reddinde Fransa } k teklifler ·ı,,,.n muahedesinin Lübnan top yapı a ca 

klarının tamamiyetioi temin eyledi 
•i onı.r. ihtar eylemişti. Bugün tesbit edilecektir 

Fakat bunlar yeniden tecavüzi ı 
ekctlerine başladılar ve her fır· 

lta Lübnana saldırmakta kusur 
İYorlar ve Lübnanın hartai alem· 

11 silinmesine intizaren rahat ta 
~ıyacakl~rı anlaşılıyor . . 

akat Lubnanın en ufak bır kıs· 
'11 b'I 1 e yutmak arzusunun ne ka 
r ga . k ·ı 

1 
Yrı abili hazmolduğunu bı · 

er ! Btz Lübnanlılar topraklarımı· 
en ufak bir parçası için bile kan 

tımızın son damlasını akıtmağa ha· 
z. • 

Hdatta F ransada bizim toprakla
ız. an 

I' k ayırarak Trablusu onlara 
~e d İstese bile, bizim koJlarımız 
S ~r,cağımızı mı sanıyorlar ? 

11 
urıyelilere kendi işlerinden baş· 

• na karı . d . Ştnamalarını tavsıye e e· 

lskend . 
et\ k erun Sancağının ellerın · 
.. d c;tf lığı Ve buna karşı hiç bir 

a •ad bu 'laiz.J'k a lunamıyacak bir kuv· 
hdid le bulundukları halde bizi 

e Yelteniyorlar . 

Cephelerde harp tavsadı 

Madrid : 11 (Radyo) - Parida 
azetesinin hususi kaynaklardan al· 

g . d" h~k" t 
d .. ı malumata gôre; un u ume -
ıg k' . . . 1 

çiler asilerden 250 ışıyı ~sır a mış 

1 d Bununla beraber bır çok es. ar ır. . . 
}aha ve mühimmat da ele geçırmış· 

lerdir. 
Bilbao : 11 (Radyo) - To~.çu 

ı . ·terin Umana mevknn· kuvvet erı ası . 
deki mevzileri bombardman etmw 

tir . h 
A ·ı b" ··k bir taarruza azır· 

sı er uyu . 
}anmaktadırlar. Fakat cümh.urıyet-
çiler hazırlanmış vaziyettechrler. 

Salamanka: 11 (Radyo) Bu 
gün neşredilen bir .. esmi tebliğe 
göre; Madrid cephesinde i~'ara de· 

ğer bir şey yoktur. . . 
y almz cenup cephesinde ıkı 

gündenberi muharebeler devam et· 
mektedir. 

- Gerisi dördüncü sahifede -
~~~-----·------~~-

Kalp Yirmibeşlikler 

Bir zamandanberl piyasa
da yeni gUmU• paraları
mızın taklldlerlne sık sık 
rast gelmektedir • DUn 

bunlardan bir tanesi daha mat
baamıza getlrlldl • Gayet kaba 
bir surette takllt edllmlf ve 
kurfundan yapılmı, olan bu 
ylrmlbef kuru,ıuıun kalphAı 
derhal belll olmaktadır • 
Çukurovanm amele mevsimi 
olmasından istifada adllerek 
piyasaya fazla mlkdarda kalp 

Bay Muhlls Erkmen 

Ziraat Vekili 
istifa etti 
Ankara : 11 [ Türksözü ~ muha-

biri bildiriyor ] Salahiyettar kay. 
naklardan aldığım malfimata göre 
Ziraat Vekili Bay Muhlis Erkmen 
istifasının kabulünü hükumetten ri
ca etmiş ve istifası kabul edilmiş· 

tir. 
Muhlis Erkmenin yerine Ziraat 

Veki,etine Tı!kirdağ saylavı Bay Şa 
kir iı tihap edilmiştir. 

Şehrimiz Sıhhat ve İçtimai mua· 
venet Müdürü Day Hüsnü Muhiddin 
dün öğleden sonra saat 17.55 de 
şehrin saat kulesi arkasındaki kazan· 
cılaı sokağının umumi caddeye çı 
kan köşesinde takibedildiği bir adam 
tarafından vurulmuştur. 

Tahkikat peşinde 

Bu haberi alır almaz deıhal ha· 
dise mahalline giderek tahkikata gi. 
riştik • Kazancılar içerisindeki he
men bütün esnaf vak'ayı tamamile 
göremediklerinden ve ancak " tu· 
tun " diye bir ses duyduklannı ve 
bunun kazancılar sokağı içinde, elin
deki beyaz mendille yüzünü gizle· 
mek istiy€n siyah gözlüklü, orta boy 
lu ve laciverd elbiseli bir adamın 
var kuvvetile koşarak iç sokaklara 
daldığım ve saat kulesine çıkan so
kağın ağzın:i gelince sıhhat müdürü 
Hüsnü Muhiddinin etrafında büyük 
bir kalabalığın halkalanmış olduğu
nu gördüklerini söylemişlerdir. 

Hldlseyl daha iyi gören 

Dün umumi caddede büyük bir 

Adana mükemmel ve 
modern bir sıhhat 

müessesesi kazanıyor 
- ---- .. ···------

Milli Mensucat fabrika 
sının yaptırdiğı hastahane 

Mllll mensucat fabrlkasımn yaptırmıf Oldu§u bUyUk hastahane 

~.renle .Ad~naya girerken yeni [bakımından olduğu kadar mcmle· 
ve guzel bır bına gözüme çarpma· ketin sıhhati bakımından da büyük 
ğ~ ba~l~dı. ~r~k renginde w modern bir kazanç olmağa h.ızırlanmaktadır. 
mımarının bu tun gü ıı· v · · t E k' · · · . ze ıgmı aşıyan s ·ı ıstasyonda, ınhısarın sig 
bu hına Adana · · h. ·· ll'ğ. ara ıçın, şe ır guze ı ı fabrikası karşısındaki b" "k b 

para sUrUlmek ıstenmı, olma· 
sı çok muhtemeldir • Bunun 
için halkımızm çok dikkatli ol
ma•• ve ellerına bu ça,lt para 
geçer geçmez zabıtaya haber 
vermesi llzlmdır . 

Mllll paramıza karşı lelen
mlf olan bu cinayetin falllerlnl 
ortaya çıkarmak için mumkUn 
olanı yapmak hepimiz için va· 
tan borcudur • 

. uyu oş. 
lukta mşasına devam edilmekte ol 
bu bina, Milli Mensucat fabrikasın: 
yaptırmakta olduğu hastahane bi
nasıdır . 

Bir kaç gün evvel bu güzel bi
nayı ziyaret ettik. MiJli Mensucat 
fabrikası Direktörü B. Nuri büyük 
bir nezaket eseri olarak:bize bizzat 
rehberlik yaptı. Binanın en küçük 
köşesine varıncaya kadar bizimle 

-Gerisi dördüncü sahifede -

heyecan uyandtran bu hadiseyi Sa· 
athane altındaki tütün bayii bay 
Mehmedden daha iyi gören olma· 
mıştır. 

Bay Mehmedin dükkanı hadise· 
nin vuku bulduğu sokağın karşısın
da olduğundan, Bay Mehmet vakayı 
diğer esnaftan daha iyi görebilmiş
tir. 

Hadise okadar ani olmuşturki 
sokaklardan o dakikada geçmekte· 
olanla bile ancak Hüsnü Muhiddi· 
nin feryadım işiterek yüzünü men· 
dilile maskelemiş bir adamın süratle 
kaçtığını görebilmişlerdir. 

Bayi bay Mehmed de hadiseyi 
layikile görememişse de mütecavizin 
bıçağım saplayıp çekdiğini ve ake· 
binde derhal köşeyi dönerek kayıb 
olduğuna şahit olmuş ve halkla be. 
raber derhal koşarak sıhhat müdü
rüne yardım etmiş ve polis de bu 
sırada vaziyetten haberdar edilmiş· 
hr. 

Yarala kal~ırlıyor 

Hadiseyi istihbar eden polis me
murları derhal vaka mahalline ge· 
lerek yarah sıhhat müdürünü almış. 
lar ve bir arabaya koyarak derhal 
memleket hastanesine nakletmişler
dir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

~--~-----·------~~-

15 Vali 
arasında 

Tayin ve değişiklik 
listesi yüksek tas

dikten geçti 
Ank:ıra : 11 [ Türksözü muha· 

birinden ] - Valilerimiz arasında 
yapılacağını evvelce bildirdiğim ta. 
yin ve değişiklikler Bakanlar heye
tincl~ kabul edilmiş ve yüksek tas· 
dike iktiran etmiştir. 

Tayin ve değişiklikleri yazıyo 

ıum: 

Edirne Valisi B. Osman Şahin 
baş sınıf ile Maraş valiliğine, Muş 

valisi Ni} azi sınıfı ile Edirne valili. 
ğine, Muş valiliğine Elaziz valisi Tev 
fik sınıfı ile, Elaziz valiliğine Bingöl 
valisi Şefik sınıfı ile, açık Gümüşha
ne valiliğine Diyarbekir valisi Ferid 
sınıf ile, Diyarbekir valiliğine Zon· ; 
guldak mebusu Doktor Mitat ikinci 
sı~ıfla, Rize valiliğine İstanbul bele
dıye reisi muavini Nuri dördüncü sı· 
nıfla, açık bulunan Trabzon valili
ğine Y ozgad valisi Yahya Sezai sı· 
nıfı ile, Y ozgad valiliğine mülkiye 
müfettişi Abdullah Fevzi dördüncü 
sımfla, Van valiliğine mülkiye mü
fettişi Süheyip dördüncü sınıfla, Bin· 
göl valiliğine Van valisi Saib sınıfı 
ile, açık bulunau Çanakkale valiliği· 
ne Urfa valisi atıf sınıfı ile, Urfa va• 
liliğine Diyarbekir vali muavini Ki· 
zım dördüncü sıuıfla naklen ve ye· 
niden tayin edilmişlerdir. 

Bitlis valisi B. Hasan Fehmi. 
Gümüşhane valisi B. Hilmi, Rize va· 
)isi B. Cevdet tekaüde sevkedilmit
lerdir. 



Sahife 2 

Bir Amerikan hlkAyesl 

s 
~~--------·------~~~ 

Medeniyeti dev adımlanyla ilerli· 
yen Amerikanın her semtinde bir 
maden damarının keşfedildiği gün
lerdi. 

Biı gün Vaşington, yeni ve dün
yayı hayretlere boğan bir haberle 
çalkandı: 

- Hayman adında biri uzak 
dağlann birinde dünyanın en zengin 

1 
hazinesini keşfetmiş ... ? 

Hayman kimdi? 
Bulduğu hazine neydi? 
Bunlar meçhuldu. Fakat haber 

Amerikanın dört bucağına yayıldı. 
Yerli yabancı' herkes dünyanın en 
zengin hazinesinin hülyaları ile 
günlerini geçirmeğe başladı, 

Aradan aylar geçti. Herkes Ha·y 
manın adını unuttu. 

Başka bir haber çalkandı: 
- Hayman inci dağını keşfetmiş. 
Ve nihayet adı dillere destan 

Hayman da bir gün dünyanın en 
zengin hazinesi, Elmas dağı gibi bu -
lunuverdi. 

Yanında kocaman bir elmas ta 
şıyordu. V aşingtonun en zengin tüc
carlarından biri kendisini çağırttı 

ve elması almak istediğini söyledi, 
Hayman: 
- Bunu satmak ıçın getirdim, 

dedi. paraya ihtiyacım var .. iş, çok 
paraile olur. 

- Bulduğunuz hazineler haki. 
katen söylendiği kadar zengin mi. 
dir? 

Hayman derhal cevap vermedi. 
Bir an düşündü. Sonra: 

- Hem çok, eledi. söylenenle· 
rin hepsi uydurma .. 

- Niçin çok elmas getirmedi· 
niz?, 

- Bu bir tecrübe içindir. Ora-
ları tehlikeli .. Adam lazım .. 

- Yakında gidecek misiniz?. 
- Niyetim var .. 
Hayman, elmas pazarlığını yaptı 

ve parasını alarak ikinci gün Elmas
dağı yolunu tuttu. 

On gün sonra bir dağın eteğin

de sabahlamıştı. Işıklar ağarırken 
etrafının sarılmış olduğunu hayretle 
gördü. Silahlı haydutlar: 

- Kımıldama ... 
içlerinde elmasını sattığı tücca

rı görünce işi anladı. Pusuya düşü· 
rülmüştü. 

Tüccar gülüyordu: 
- Korkma, dedi. Sana yardıma 

geldik ... Yolların tehlikeli olduğunu 
söylemiştin. Arkadaşsız olmaz de
mişsin ... f şte bunlar hep senin ar
kadaşların ... Emret... istediğini yap· 
sınlar .. 

Hayman tüccarın maksadını an· 
lıyordu. Elmas dağını gösterdikten 
sonra kendisini ortadan kaldıracak
lar ve servete konacaklardı. 

Gülümsedi: 
- Memnun oldum... dedi . Ha

kikaten korkunç yollar var. Fakat 
güvenecek arkadaş bulamadığım için 
her tehlikeyi göze almıştım. 

Tüccar yaklaştı. Haymanın omu
zunu okşadı. Sonra gözlerinin içine 
bakarak: 

- Arkactaş dedi. Benim hare· 
ketim belki sana garip gelir . Bana 
da itimad etmek istemezsin .. Bunu 
isbat etmek isterim .. Sen ayr:ıldıktan 
sonra düşündüm. Hayman dünyanın 
eşsiz hazinelerini bulmuştur . Ame
rika haydutlarla dolu bir diyardır . 
Başına bir kaza gelir diye .. Onun 
için şu gördüğün adamları bularak 
arkandan geldim ... 

- Çok teşekkür ederim .. Bunun 
mükafatım göreceksiniz. .. Elmas dağı 
hakikaten dünyanın eşsiz hazinesidir 
Bundan istifade için bir hayli ser
maye laı.ım .. Bilhassa elmas damar
larım çıkarmak için amele çalışbr
mak icabeder .. Sizinle anlaşabiliriz. 

- O halde vakıt geçirmeden 

Hayman çift atlı bir araba ile 
yola çıkmıştı. Tüccar ve arkadaşları 
atlı idiler . 

Kafile Elmas dağına doğru yola 
çıkınca Hayman bu adamlardan 
kurtulmanın yolunu düşünmeğe baş· 
ladı. Tüccar kendisine itimat telkin 
etmek için hiç bir cebir istimaline 
başvurmamıştı . Onun için üzerin· 
deki silahlarla daha emniyetli idi . 
Fakat karşısı.1daki kuvvetler üstün· 
dü. Onlarla boğuşamıyacaktı . Bu
nunla beraber düşünüyor, kurtulma
nın muhakkak surette Jiizımgeldiğini 
anlıyordu. Çünkü Elmas dağına va
rılır varılmaz Hayman bir kurşun 
veya bir hançerle yere serilecekti. 

Karanlık bir gece büyük bir ka
yanın altında mola vermişlerdi . Bir 
gün sonra Elmas dağına varılmış 
olacaktı . Artık son plan burada 
tatbik edilecekti .. 

Gece yarılarına kadar uyumıyan 
Hayman , sabaha karşı parlak bir 
fikir buldu. Yattığı yerden yavaşça 
kalktı. Atların bağlı bulunduğu yere 
geldi. Etrafı gözden geçirdi. Sonra 
iki tabancasını da eline aldı ve bağlı 
bulunan atların beyinlerine sıkmağa 
başladı. 

Bu bir dakika kadar sürmüştü . 
lş bittikten sonra son kalan atın 
üzerine atladı ve mahmuzladı. 

Hayman küçük bir kasabaya 
gelmişti. Ne yapacağına karar ver
memiş bulunuyordu. 

Tüccar adamlarıyle kendisini ta-~ 
kib edecek; nasıl olsa ele geçecekti. 
Gece kasabaya yeni gelen bir sirki 
seyretmiye gitti. 

Korkunç aslanların meharetleri· 
ni seyrediyordu. Birden aklına yeni 
bir fikir daha geldi ve şöyle düşün
dü: 

Elmas madenini işletebilmek, 
onları toplamak için kendimi muha 
faza etmeliyim. Bu aslanlar benim 
muhafızlarım olsa ... 

Derhal Sirk müdürünü buldu ve 
sordu: 

- Siz bu aslanları satmaz mısı
nız? 

Müdür Haymanı baştan ayc.ğa 
kadar süzdü ve gülümsiyaek: 

- Sirk mi kurmak istiyorsunuz? 
- Hayır .. Yahut evet, evet. .. 
- Kaç aslanınız var .. 
- Altı tane .. 
- Sat.sanız. hem fazla karla sat 

sanız altısını kaça verir siniz?,. 
- Yirmibin dolar . . 
Hayman başını eğdi, dudaklarını 

ısınyordu. Sevincinden haykıracak 

hale gelmişti. 
- Satar mısınız?. 
Diye tekrar sordu. 
Fiyatı bulursam derhal.. 
- Ben satın alıyorum. 
Şimdi Sirk müdürü hayretle ba. 

kıyoıdu. 
Hayman: 

- Fakat bir şartla dedi. Terbi
yecilerinden ikisini de beraber almak 
şartiyle .. 

Uyuştular. Hayman parasını ver
di ve ikinci günü demir kafesli araba 
lar Elmas dağı yolunu tutmuşlardı. 

Dağ garib bir yerdi. Etrafı uçu 
rum, ve geçilmez kayalıklarla çev
rilmişti. Ancak bir tarafından girilc· 
bilmekteydi. 

işte bu yolun üzerint! kafesler 
konursa her hangi bir baskın, aslan· 
ların yardımıyle atlablabilirdi. 

Yolda birkaç at, inek, manda 
aldılar. Bunlar aslanlara yem ola· 
caktı. Dağın geçidine kolayca geldi· 
ler ve münasip bir yere kafesleri 
yerleştirdikten sonra terbiyecilerine: 

- Size dedi. Müdürünüzün ver
mekte olduğu maaşın şimdilik üç 
misli fazlasını vereceğim .. Bu sacla. 
katinizle beş, on misli bile olabilir. 
Vazifeniz burada bulunmak, aslanları 

hareket edelim ... ı beslemektir. Buradan geçmek isti· 

Türk.sözü 

r Ş<®lh1üır 
, _______________ 1-.: __ I _______________________________ _, 

Su işleri 
Etüt meselesi üzerinde 

faaliyetler 

Bölgelerde yapılmakta olan bü
yük su i ş leri etüt ameliyetini tetkik 
ve murakabe için Aydın havalisin
den Mersine gelen sular umum mü· 
dürü \'C müt<!hassısları dün akşam 
Mersinden şehrimize gelerek mınta
ka su işleri müfettişi bay Nadir Ant· 
menle birlikte Malatyaya gidecekler, 
oradaki sulama tetkiklerini bitirdik· 
ten sonra şehrimize geri dönecek· 
]erdir . 

Bir zenginimizin 
güzel hareketi 

Çocuk esirgeme 
kurumunun teşekkürü 

Milli mensucat fabrikası salıib
lerinden bay Seyit Tek n tarafından 
kimsesiz ve fakir çocab ların ihtiya· 
cına sarfedilmek üzere şehrimiz ço. 
cuk esirgeme kurumuna ikiyüz elli 
lira teberruda bulunulmuştur. 

Şehrimiz çoçuk esirgeme kuru
mu teşekkürlerinin iblağı için gaze
temizi tavsit etmiştir. 

Pülverizatörler 
Nerelere ve kaçar tane 

gönderildi 

Dünkü sayımızda, bazı mahallere 
sevkedild .ğini yazdığımız traktör ve 
pülvarizetörler hakkında dün ziraat 
mücadelesinden aldığımız malumata 
ğöre; bunların iki danesi Ceyhana, 
bir danesi Osmaniyeye ve biri de 
kozana sevkcdilmiştir. 

Tefecilik ve 
ödünç meselesi 

Ödünç para verme işlerine dair 
iktisat vekaletince hazırlanmış ve 
vekiller heyetince tasdik edilmiş 

olan talimatname, şehrimizdeki ala
kadarlara teblig edilmiştir. Taliınl'lt
name hükümleri hakkında aynca 
birde tamim gelmiştir. 

Bu tamime göre; gerC'k gt çen 
mayıs ayı içinde verilmiş ve bundan 
böyle verilecek olan beyannameler 
hakkında ve ödünç para verme işle
rine dair ve· sair hususlarda bu ta
limatname dairesinde muamele ya· 
pılncaktır. 

yccek olan herkes canını bu aslan· 
Iarın pençesinde vcrme1idir. Siz bu
rayı geçmek istiycnlerin bulunması
nı temcnrıi ediniz. 

Cünkü ao;;lanların bu geçitte par 
ç::ılıyacakl<.rı her insan başına her 
biriniz biner dolar alacaksınız. 

Hayınan bir hayli Elması hami 
len şehre gitmek için geçide geldiği 
vakıt kafeslerin yerli yerinde , 
olduğunu fakat mürebbilerin yer
lerinde yelleı estiğini gördü . 

Etrafa koşuştu . Çağırdı ; 
bağırdı ; kimseler yoktu . Anlaşılı
yordu , ki onlar da birer veyahut 
bir kaçar elmas bularak s;ıvuşmuş· 
]ardı . Kim bilir kaç gün önce git
mişlerdi . Aç aslanlar kafeslerin 
içinde kükrüyor, tepiniyorlardı . 

Dehşet !. 
Aslanlarırı en canavarı kafesin 

demirlerini sökü}1ordu , başını çıkar· 
mıştı . Mütemadiyen afyon yutturu· 
lan sersemletilen aslanların hepsi bu 
dağ başında birer canavar olmuş-
lardı . · 

Hayman tabancasını çekti. Fakat 

Bölge ziraatında çok 
ciddi tedbirler 

Valinin de iştirak ettiği bir heyet 
bölgelere çıl<ıyor 

-~-·--

Başta vali Bay Tevfik Hadi 
Baysal olmak üzere Şehrimiz ziraat 
mücadele müdürü, ziraat müdürü. 
ziraat mücadele istasyon müdürü 
ve pamuk mütahassısı bay Klarkdan 
müteşekkil bir heyet bugün bölge
lerimizde ziraat mücadele tetkikle-

1 rine çıkıyorlar. Heyet Mihmandar 
~ ve havalisindeki pamuk tarlalannda 

yeşil kurt mücadelesini tetkik ede
cektir. 

Hazine hakları 
"Ağustos 325 Tarihli tahsili em 

val kanununun üçüncü maddesinin 
muaddel üçüncü fıkrası mucibince 
müceddeden inşa ve tenzil ve tez· 
yidi kıymet suretiyle vukuat görmüş 
olan musakkafat ve arazi için bir 
defaya mahsus olmak üzre verilen 
tezkire bedeli olan beş kuruşun bina 
ve arazi vergilerine bina buhran ver 
gisinin hususi idarelere devredilmiş 
olması hasebile hangi daireye ait l 
olduğundan ve tahsil şeklinde tered
düd edildiği görülmüştür. 

Maliye vekaletinden buhususta 
gelen bir tamimde, tezkere bedelinin 
hazineye ait olduğu ve yalnız tahak. 
kuk ve tahsil muamelesinin hususi 
idarelerce yapılıp tahsil edilen bede· 
lin mal dairelerine tevdii bildiril· 
miştir. 

Vilayette bir büfe 
açıldı 

Sıcakların fazlalaşması dolayı· 

sile Vilayet binasında bir büfe açıl· 
mıştır. Büfe halk ve memurlara ucuz 
bir fiatla limonata ve su satmakta
dır. 

Araba altında 
kahp ölen bir kız 

Akkapı mahallesinde !lekiz yaş· 
larında Mahmud kızı Emine, dik
katsizlikle Kasım oğlu haydar ismin· 

1 
de birisinin arabası altında kalmış 

ve derhal ölmüştür, Hadisede kast 
eseri olup olmadığı tahkik edilmek 
tedir. 

elleri titrcmeğe başla·n:ştı . Bir , bir 
daha bir daha ateş etti . Birden ko· 
caman bir kaya parçasının üzerine 
düşer gibi olduğunu hissetti . Asla· 
nın kuvvetli pençelerinden biri Hay· 
manı bir et kümesi haline getirmişti. 

l-layınanın elmasını satın alan 
tüccar da , a :ılan terbiyecilerinin ağ· 
zından sırrı kapıp gelenler de aslan· 
!arın yemi oldular. Amerikanın mf'Ş' 
hur Elmas dağı unutuldu ve onun 
yerine " Cehennem dağı " ismi dil 
lerde dolaşmağa başladı . 

Fakat dağın kapısı hiç bir wıkıt 
yemsiz kalmadı . Şimdi bir takım 
gari_b kuşlar da peydahlanmıştı . As
lan ağzından yem kaparak yaşıyan 
bu hayvanlar Cehennem dağını büs· 
bütün korkunçla; tırıyordu . 

Büyük hazırlıklarla :gidenlerin 
dönmedikleri göriilünce dağa yeni 
hr isim daha verildi : " Giden gel· 
mez dağı,,. 

Medeniyeti dev adımlarla ilerli · 
yen Amerikalılar bu dağı çoktan 
unutmuşlardır. Yalnız hikayesini bir 
efsane gibi nineler torunlarina anla · 
tarlar •. 

Bu heyete Mersin, Tarsus ziraat 
memurlc>rından birkaç kişi de iştirak 
edecektir. 

Sebzeler 
Gittikçe ucuzluyor 

Karpuz kavun çıktı 

Dün sebze halinde yaptığımız 
tetkikatta bu hafta zarfında sebze. 
Jerin biraz daha ucuzladığını gör· 
dük . isimleriyle fiatlarını aşağıya 
ya.ı.ıyoruz. 

Domatesin kilosu 7,5-10 kuruş , 
taze ayşekadın fasulyası 6 kuruş , 
taze üzümün kilosu 15 kuruş , taze 
incirin kilosu 15 kuruş , barbunya· 
nın kilosu l O kuruştur . Çalı fasul
yası 5 kurl!ş , karpuz kilosu 20 
kuruş , dolmalık biberin kilosu 35 
kuruş , yemeklik yeşil biberin 6 ta. 
nesi 5 kuruş , yarma kavunun kilo. 
su 15 Şeftalinin kilosu 13 kuruş , 
Penpe şeftalinin kilosu 20 kuruş , 
zcrdalinin kilosu 7,5 kuruş , tokalı 
oğlu kaysının kilosu 35 kuruş , şe
kerparenin kilosu 35 kuruştur . 

Malatya eriğinin kilosu 30 kuruş, 
bamyanın kilosu 12,5 kuruş , koru· 
ğun kilosu 10 kuruş , kirazın kilosu 
20 kuruş , yeşil elmanın kilosu 7,5 
kuruştar satılmaktadır . 

Dikkatsizlik 
yüzünden iki 

harman kül oldu 
Alaybeğli Hüyük (Kozan) kö

yünün Sakız mevkiinde Durmuş 
oğlu Ali ve karısı ve Hacı oğlu Ali
nin arpa ve buğday harmanlan yan· 
mıştır. Sebeb; harmanlar arasında 
sığır güden Mustafa oğlu Hasan ta. 
rafından dikkatsizlikle atılan bir si 
garcdir. 

Müscbbib yakalanarak adiliyeye 
teslim edilıni~tir. 

Zabıtada: 

Hırsızlık 
Amelelerden Behisnili Hascın oğlu 

Hüseyiıı Halef oğlu Reşide ait 
bir kundurayı lbrahiınin dükkanın· 
<lan çalmış ve akabinde yakalan
mıştır. Hakkında kanuni icap yapıl· 
mıştır. 

Sovyet sporcuları 
n1emleketimize 

geliyorlar 
Ankara : 11 (Hususi) - Haber 

aldığımıza göre, Teşrin evvel İçinde, 
Halkavleri sporcularının geçen sene 
Sovyet Rusyaya yaptıkları ziyareti 
iade etmek üzre; Sovyet sporcuları 
memleketimizi ziyaret edecekler, 
Ankara, lstanbul ve fzmirde futbol, 
güreş, eskrim ve bisi~let temasları 
yapacaklardır. 

Ceyhan 
Gaz kursla 

açıldı 
Halkevi ve spor fa• .it 

leri ne merkezded 

Ceyhan : 11 ( Hususi 
mizden ) - Memleketimizİll 
yerlerind~ olduğu gibi Ce 
da , harp zamanında havaY~ 
korunmak için Halkevinde bil 

No 
1( 

No 

gaz kursu açılmıştır. 
Açılan bu kursa, memurlar 

etmektedir. Haftada iki def• 
gören memurlar,Adanadan 
bir heyet huzurunda imtihall 
ceklerdir . 'j 

imtihan neticesinde muvaff 
lar , köylere gönderilecek tJf 

köyde muayyen günlerde ha Alı 
tehlikesi ve bundan korunınr 
releri hakkında ders verecek 

Memurlardan sonra umu111 
yine Halkevi salonunda zehirli~ 
!ar hakkında ders gösterileCC" .. 

Halkavi faaliyeti 

Ceyhan : 11 ( Hususi mu 
ınizden ) - Haber aldığım~ 
Halkevimiz gösteril komitetl, 
yakında Osmaniyeye giderek 
zanoğlu " piyesini .oynıyacakl 

Bundan sonra her on bet 
günde havanın müsait oldui" 
günleri de köylerde gezi Y 
)ardır. 

Spor faallyetl 

Ceyhan : 11 ( Hususi mu .. 
mizden )- Yıldız spor kulübü 
culan her gün akşam üzeri 
çıkarak ekzersizler yapmakta 

Geçen pazar Yıldız sporlı, 
spor arasında yapılan ekıe~ 
Yıldız yenilmiştir. Fakat, bu iki 
lüp bu pazar tekrar karşılaşa 
rından çalışmalarına h12 ver 
dir . 

Yol faallyetl 

Geçenlerde yapılacağını bi 
ğim, eski hükumet yanından 
banın şimaline doğru giden c 
de dündenberi sökülmesine b 
mıştır. 

Bir iki gün şonra yani s .. 
işi biter bitmez Toprakkale tal. 
döşenmesine başlanacaktır. 

~~--------·--------
Hatayda hazırla 

vahşet planı 

"' - Birinci sahif cdcn artan 

Araplar çarşılardaki ve 
ınahall~riude ki mallarını nıül 
diyen evlerine taşıyorlar. 

kundaklanmasından kor kuluyol• 
ka gece uykuları haram oldu. 
takya nüfus katibi baldınndaP 
!isler tarı:ıfından sünglilendi. 
memurları daireye gidemiyor. l 
Halil, Ziibcyr, Nafi, Hıkrnet, 

AhnH't adındaki Tiirk memurlsrt 
akşam dairelerinden dönerlerke"" 
düresiye döğülmüşlerdir. Ani I 
Kaymakamı resmen daireye ge. 
melerini memurlafa tdig etıı> 

Hükumet mefluç bir haldedir. _ . .t 
Harbiye, Duvar ve Kaıarı»'· 

hiyelerinde müdür Ihsan teşvi!O 
<lün soyğunlar yapıldı.Adalı 
Mehınedin evi bir kundak ve f 
menbaı halini aldı 

Bı 
len h 
da Bu 
tın il, 
tur. 
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Türk mahallelerindeki mal 
suiniyete makrun taşıyan kötii fi 
lilerin vazi. eti Doryoya bildiri ~ 
sede müı acaat likayd karşılt'no> 

Hristiyan ve Şamlı menıurl•" 
ı ürkleriyle aramızı açmak içifl 
dürlü melanetten kaçmmamakt• f, 
lar. Türklerin ekili tarlalarında~ ıu 
kısmı da tahrib edilmiştir. Türk J bu 
ipek ve meyve mahsulları da ylJr ' 
ve gasbedilmiş bulunuyor. 
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Lübnan Cumhur 

Noyrat Peştede 
I<ral Boris Fon 

Noyratla konuştu 

İngilterenin Akde- Romany~ Kr~ı 
niz siyaseti Lehistana gidiyor 

Bir tes " d·ıd· ını tebliğ neşre ı ı 

len Belgrad : ~ 11 (Radyo) - Ge
da ;aberlere göre dün gece Sof ya
ltrı il~lg~r Kralı Alman Hariciye Na-
tur bır saattan fazla konuşmuş· 

g: ~n Noyrat Köse lvanofla da uzun 
ruşnıeler yapmıştır. 

aınd: 0~ ~o:,rat ile Bulgar '.icali ar~
tebl· kı goruş birliğine ait bır resmı 

: neşredilmiştir. 
N udapeşte: 11 (Radyo) - Fon 
r~~rat buraya geldi ve büyük me· 

101e k~rşılandr. 
ç dort gün harada kalacaktır. 

İngiliz • Amerik n 
ticaret anlaşması 

Londra : 11 (Radyo) - lngil-
tere ·ı 1 
• 1 e Amerika arasında yapı an 
tıcarct itilafı hakkında dün muhafa 
Zak" 1 d ar ar İngiltere Parlamentosunda 
k evlet iktisadiyatı hakkında müıa· 

Cteler açmışlardır. 
k Anıeı ilca Cümhur Reisi, Ame~
anın ecnebi devletrerle ticaret mu· 

llasebat•nı ttşvik ..etmektedir. . ' 

Alınaoyada bir istasyOll 

yangını 

Beş kişi öldü 
Bertin: 11 (Radyo) - Dün Ha· 

le~ demir yohı istasyonunda büy~~ 
bır yanguı oWu 5 }<işi öldü 4 kışı 

&"ayboldu Yarım milyon zarar var 
c:lır. 

l<utulJ yolcularına 
erzak ğitti 

Moskova: 11 (Radyo) - Kutub 
Seyahatını takibeden dört tayyare 
5 derece Rodolf adasına ve Senno· 
0 gemisi Fransova Jozef arazisine 
Uvasalat ettiler. Bu gemiler levazım 
Ötürmekle beraber istikşafda da 

buJunaçaklardır. 

Avam Kamarasında 
Edenin beyanatı 
Londra : 11 (Radyo) - fngiliz 

hariciye nazırı Avam kamarasında 
lngilterenin ispanya sularında kont· 
rol e.snasında hucnm vukuunda mü
dafaa prensibini kabul ettiği ve fa· 
kat mukabelei bilmisil yapılmasını 
katiyen tanımayacağını ve İngiltere· 
nirı Akdeniz siyasetinde hiç bir de· 
ğişiklik olmadığını söylemiştir. 

Milletler cemiyeti 
iktisat komitesi dün 

top1andı 

Cenevre : 11 ( Radyo ) - Mil
letler cemiyeti iktisat komitesi dün 
altıncı içtima devresini açmıştır. Mil
letlel' arasındaki iktisadi münasebat 
ve anlaşmalar tetkik edilmiş ve 
müzakereler yapılmıştır. 

Beynelmilel mesai bürosu . . 
proıes1 

Cenevre : 11 ( Radyo ) - Bey
neJmiltl mesai bürosu projesi bazı 
tadilatla ve ekseriyetle kabul edil-
ıriiştir. ·• 

İtaLyada 
0emir toplanmakta 

Roma : 11 (Radyo ) - Bütün 
ltalyadaı demir toplanmaktadır. Hiç 
bir yerde demir parmaklık bırakıl
rmyacaktır . 

Resmi dairelerin bütün demir 
parmaklıkları toplanmıştır . Hususi 
müessese ve evler de faaliyete geç· 

miştir. 

Vanzeland Amerikaya 
gitti 

Brüksel : 11 ( Radyo ) - Van
zeland bugün Parise hareket etti . 
Oradan Amerikaya gidecektir. 

Vanzeland Pariste,Başvekil Blum
la temasl:uda bulunacaktır . 

Polonya Cumhur Reisi 
Vaşovaya döndü 

Varşova : 11 (Radyo) - Polon 
ya Cumhur Reisi bugün buraya av
det etmiş bu'unmaktadır. 

Bükreş : 11 (Radyo) - Polonya 
Cumhur Reisinin Bükreşi ziyareti 
münasebeti1e neşredilen tebliğde ya. 
pılmış olan görüşmeler iki memle. 

keti alakadar eden meseleler hak· 
kında noktainazar ayniyeti mevcurl 
olduğunun tesbit edildiği bildiril
mekteeir. Polonya gazeteleri Varşo 
veya gidecek olan Romanya Kralının 
Lehistanda dört gün kalacağını yaz. 
maktadırlar. 

Cenup kutbu 
işgal ediliyor 

Londra : 11 ( Radyo ) - Neş. 
redilen bir resmi tt:bliğde Cenup 
kutbu istikşafına giden heyetin va· 
zifeleri hakkında malumat verilmiş. 
tir . 

Bir komisyon Avusturalya Ma
liye Nazırının riyaseti alhnda top. 
lanarak ( 'enup kutbu arazisinin iş· 
gali hakkmda kararlar vermiştir. 

Hamidiye Korfoda 

Korfo : 11 ( Radyo ) - Türk 
Bahriyesinin Hamidiye mektep ge
misi buraya gelmiş ve büyük deniz 
merasimile karşılanmıştır. 

Macar hükumet 
naibinin salahiyeti 

Belegrad: 4 (Radyo) - Alınan 
haberlere göre Macaristanda hükii . 
met Naibinin salahiyetinin genişle· 

tilmesi hakkındaki layiha muhalefet 
partisi tarafından şiddetle tenkit 
edilmiştir. 

Hınstiyan partisi bu projeyi ka. 
IJul etmeğe karar vermiş tir. 

Limase içini çekerek: 937 TÜRKSÖZ0N0N ZABITA ROMANI 

- Yalnız, zannederim, Bibi çap -
ınmın son yazısı benimkinden daha 
olgun olacak. Çürıkii ben başka 
eylerle meşgul oldum. Son tafsilab 
a yazmağa vakıt müsait drgildi. 
e İse, şu adamı bir yakalıyayım 
a onun aeısını çıkarırız. 

Limase kendi kt>ndine böyle söy. 
niı ken kulağına uzaklardan bir mı 
ltı geldi: 

- Vay hayvanlar .. Vay ahmak 
tifler 

Limase adi bir tecessüs duygu· 
~yle başını çevirince birdt nbire ne 
orsün · f ki masa ötede bir adam 
ecir gazetesinde kendine aid yazı· 
ı okuyordu. 

. Gazeteyi yüzüne siper ettiği için 
ım oldugu görülmüyordu. Fakat 
ne hayvanlar" diye doğrudan doğ· 
ya kendisine ·· d .. ~ ·· b ıı· H sov ugu e ı .. 
akı ıd<letlendi, gidip o adama: Ne 
t rJ~ bana söğüyorsun, diye sormak 
e 1

' fa~at birdenbire titriyerek: 
- o i . "k d" . • Hak· nıış, ta en ıs ı... . 

esi h ıkaten Fecir gazetesı maka-
akkınd b "ğ .. Ya k a öyle ulu orta so up 

ra nı .. t 1 d ara u a aa beyan eden a am 
ftrıa t Pantalonlu idi. Ve bu adam 
IUtat taş 0lnıuştu. Haydud gibi bir 

ı vard G d Wcad 1• azetenin arkasın an 
arc.k teşhis edebildiği bu 

~ adam şüphesiz aradığı caniydi. Ve 
o da bütün başka caniler gibi kendi 
hakkında yazılan yazıları büyük bir 
alaka ile takib ediyordu. Başkası ol· 
sa o yazıları bukadar heyecanla 
okur da küfürler savurabilir mi? .. 
Böyle ahmaklar diye ,söylendiğine 
bakılırsa matbuatın ve polinsin idin· 
diği malumatla birtakım yanlışlıklar 

.. miiş olacak. Ve bu hataların en 
gor d" . 
büyüğü tabii maktulün cese mı ara· 

yıp bulamamış olmalarıdır. 
Peki ama, bir katil için pek ~a

bii olan bu malumah idinmek pohs· 
lerle gazeteciler için okadar kolay 
olabilir mi? Ne olursa olsun aradığı
nı bldu ya .. Hem de ayağını Ni~~ 
basar basmaz. işte bu tam usta ışı 
oldu, 

Limase gidip şu adamı kendim 
tevkif edeyim. Diye düşündü. Ken· 
dini okadar kuvvetli buluyordn. Son
ra cebindeki bronik tabancasına da 

Nakledenler 
M. Bak•• - Nihad Tangüner 

güveniyordu. Onu böyle, Nise ge!ir 
gelmez bulmak ve kendi eliyle tev· 
kif etmek Limase ıçin ne büyük şe· 
ref olacaktı. Artık Bigulo hasedin· 
den çatlıyncaktı. 

Hatırına birşey geldi, "apsarı 

kesildi. Saatına baktı: Saat ondu: 

- Şimdi saat 10, haydi bu a
damı beş dakikada tevkif edeyim. 

Reisi İstanbulda 
merasimle karşılandı 

Ve Parise hareket etti 
·-- ~ 

lstanbul : 11 (Hususi) - Lübnan 
Cumhur Reisi Emil Edda parlak bir 
merasimle karşılanmıştır. Emil Edda 
bir müdd~t Parapalasta istirahattan 
sonra Semplon ekspresile Avrupaya 
hareket etmiştir. Teşyi merasimide 
yapılmıştır. 

F ransada büyük 
hava yarışı 

Roma : 11 ( Radyo ) Fransa 
hava nazareti tarafından tertibedilen 
büyük hava yarışına sekiz ltalyan 
tayyaresi iştirak edecektir. 

Sıhhat müdürünü 
vurdular 

- Birinci sahifeden artan -

Polls •• başmda 

Sıhhat müdürü tedaviye sevk 
edilirken poliste t;ıhkikata tevessül 
etmişti . Emniyet direktörü Bay 
N.!cmeddin vaka ile bizzat alakadar 
olmuş ve derhal bütün polisleri şeh
rin sokaklarına sevk etmiştir . 

Sivil ve resmi memurlar bir ta· 
raf tan araştırma yaparlarken , ha 
dise mahallinin civarındaki esnaftan 
bir çok kimseler merkez karakoluna 
celp ekilmiş ve şahid olarak sorgu· 
ya çekilmişlerdir . Fakat bütün şa · 
bitler yukanda yazdığımızdan fazla 

. bir şey bilmediklerini , yalnız , ka· 
çarken gördükleri mütecavizi görür
lerse tanıyabileceklerini söylemiş
lerdir . 

Suçlu bulunamıyor ? 

Karanlık basmış. fakat tahkikat 
henüz bir ip ucu vermiyor . Laci. 
verl elbiseli , orta boylu , siyah göz· 
lüklü adamın kim ? ve nereye ka~ • 
tığı anlaşılamamıştı . Bir çok şüp

heli şahıslar merkez karakoluna celp 
edilmişler , sorguları yapılıyordu . 

Sıhhat mUdUrU mütecavizi mU· 
vacehede tanıyor mu ? 

Polis çok etraflı ta lıkikata l'Tİriş. 
mişti · Bütün zan altına alınan :dam· 
larla Hüsnü Muhiddin müvacehe 
edildi . Yaralı Sıhhat müdürü ' bir 
şahsı teşhis ederek kuvvetle israr 
etti . 

Yarahnın:sıhhati 

Gece yarısı takkikat devam et· 

~Polise götürüp tes lim d inciye kaJar: 
da aradan bir çeyrek geçe r. Sonra 
L;r çeyrekte de telgrafımı yazaca· 
ğım. S;ıat 11 i bulacak. Ben yazıyı 
gazeteye yeti~tiremiyecğiın. Ha vadi. 
si Bibi alıp akşam gazetesine yapış. 
tırarak ve benden evvel yazmı ş ola· 
cak. Hayır hayı b .. .. ' r unu yapmıyaca-
ğım. Butun emeklerim B· 1 h" . . ıgu oya ız· 

met ıçın nıil. Bu adamı da elimden 
kaçırmak istemem .. Şu halde .. 

Fakat Limase bu müşkül vaziyet· 
te d~ha fazla düşünmeğe vakıt bu· 
laınadı. 

Takip ettiği adam gazeteyi kat
ladı, Masanın üzerine attı.. Garsonu 
çağırıp içki parasını verdikten sonra 
kalktı, hiç birşey yapmamış gibi ser 
best serbest caddeyi tuttu Şu'"ph . 

ı .. · esız 
ote e donüyordu. 

Lımase de onun arkasından ·· 
··d" B yu-

ru ~: u adamın, aradığı av olduğu-
na şuphe yoktu. Eşkal hakkında ver-

Asrı sinemada 
12 Haziran cumartesi akşamından itibaren 

iki filn1 birden 

-1-
Yüzlerle ki şinin alkış tufanlaıı arasın da geçen. Sinemanın bir harikası 

addedilen Rusyada yapıla n büyük gençlik ve spor bayramı 

2-
Kend Mayner 

. ( Esrarengiz dağ ) 
ikinci devre ... Fevkalade heyecanlı kısmı 

Ayrıca: Dünya havadisi 
8201 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 2 büyük film birden 

-1-
Ku?veti, çevikliği,ve kahramanlığıyle tanınmış olan büyük artist RIŞART 
TALMAÇ tarafından temsil edilen çok heyecanlı ve maceralı büyük film 

(Yumruklar kralı) 
-2-

GINA MANES GEORGES CHARLIA ve JEAN TOULOU 
tarafından temsil edilen ve bir çingene kızına aşık olan iki gencin macera 

ve aşklarını mutasavver büyük ve hissi bir film olan 

(Çingene aşkı) 
PEK YAKINDA: 

(Gizli Vesika) 
Milli Müdafaaya ait son derece ehemmiyetli bir ALMAN VESfKASI 

ve genç bir postacı kızın yaptığı biiyi.ik fedakarlıklar 
DiKKAT: 
Filmin uzunluğuna binaen sinemamız tam saat 8,30 başlıyacaktır. 

8199 -
meklc iken hastahaneden Hüsnü 
Muhiddinin sıhhi vaziyetini sorduk . 
Nöbetçi Doktor ay O s man , yara · 
lının sıhhi vaziyetinin tehlikeli olma· 
<lığını ve yaranın sağ but arkasında 
olduğunv ve mütecavizin bıçağı aşa
ğıdan yukarı tehlikeli bir istikamette 
saplamak istedığin i ve fakat gövde· 
nin hareketi <lolayısiyle tehlikeli kı· 
sımlara isabet ettirmiy~rek sağ buda 
sapladığını söylemiştir . 

Tahkikat sabaha kadar 
devam etti 

Tahkikat sabahın üçüne kadar 

dikleri ınaluınat tamarniyle uyuyordu. 

Diişündüğü gibi oldu. Cani otele 
gidiyordu. Orada onu Panaıinin göz 
cülerı l:leklediğinden bir çeyrek son· 
ra tev.kıf edilecekti. Bigulu yine bu 
hal.Hm gazett-sine yazacaktı. Ne ha 

h:\sına olursa olstın bunu ınen rtme
liyd: Fecir gazetesinin ve Liınasenin 
şerefı tdılıkeıleyd • . Onu kurt:ırnıak 
lazımdı. 

Limase ) k · ace c ararım verir ın 

sanlardan dı. O, meslekinin ;:idamı 
i<li. Bir muhabir, bir gazeteci yaza. 

ceğı şey hakkında 25 saniyeden faz· 
la düşiinürse o ciJdi bir gaz teye 
yazı yazmağa layık sa} ılmaz. i ş te 
o da derhal kararını verdi. Sevki 

;.tabiisinin tesiriyle harekete geçti 
Adımlarını sıklaştırdı, Can1ye yak ' 
taşlı, omuzuı ıa dokandu Kul ... 

.. l . f 1 ı . agına 
şu soz en ısı uadı: 

- Sakın otele girme orad 
ı . b ki" ' a po · ıs e ıyor. Hemen yak 1 a anırsın. 

Cani döndü, gözlerini Limaseye 
dikerek: 

- Ne diyorsunuz? 

- Diyorum ki meşhur polis 
müfettişi Panari senin izindedir. Se· 
nin dün akşam Konsolasyon oteline 
indiğini öğrendi. Oraya nöbetçi koy
du, kapıdan girerken seni y~ıya 

devam etti. Emn!yel Müdürü Bay 
Necmeddinle gazetemizin mokineye 
verileceği dakikada y;ıptığımız tele
fon muhaberesi neticesi, tahkikatın 
henüz layıkıylc aydınlanmadığını an· 
ladık. Tahk ikatı sektedar etmemek 
için okuyuculaıımıza, yaralı sıhhat 
müdüri.inn teşhis ettiği mütecavizin 
ismini bildiremiyeceğiz. 

Tahkikatın resmen ikmalinden 
sonra safahatiyle , cürmün failinin 
hüviyetini ve aynı zaman.la tecavüz 
sebebini bugün alacağımız etrafla 
malUmat üzerine bildireceğiz . 

caklar. 
Cfıni Limasryi ba~tan aşağı bir 

süz 1ii, kaşlarını çattı; gazeteciden 
işittliği bıı söz l~rin ne demek oldu
ğıınn anlaınağa çalışlı. Nılıayet ara 
dığmı buldu ve giilcrek: 

- Peki ema ben sizi tanıyorunı. 
Siz Fecir gazetesinin muhabirisiniz. 

- Evet. 
p . ı · - avı ole mde cinayeti keşfe. 

elen adam. 

- Evet. 

- Tebrik ederim. 

- - 'I't~brike değmez .. Cinayet ol· 
Juk_ça meharetle işlenmiş fakat yine 
eksıkleri var. 

- Ya .. 
- Çünkü polis çabucak izinizi 

buldu. 

- Demek ki polis ... 

- Yani Panari şeytanın biridir. 
Onun elinden kaçarken, Paristen çı
karken öyle herkesin gözüne çaıpa · 
cak iri damgalı bir elbise almanın 
manası var mıydı. 

- İşte öyle oldu, aceleye geldi. 

- işte seni bu ele verdi. 
- Neyse kısa keselim~ Demek 

ki Puvanı öldüren cini ben oluyo
rum öyle mi. 

- Sonu var -



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

Sahife : 4 Türk sözü 12 Haziran 

il Milli mensucat fab- İki İspanya hükumeti ,--------~ 1r
rikası nın yaptırdığı 

fiM!A , .. 
T ÜR K SÖZ Ü hastane 

- Birinci sayfadan mabad -

beraber gezen B. Nuri içinde büyük 
bir iyilik yapanlara mahsus bir inşi· 
rahla bol bol tafsilat vermekten u
sanmıyordu. 

Filhakika Milli Mensucatın bü
yük maddi fedakarlıklarla meydana 
getirditi bu hayır müessesesi yeni 
Türkiyenin1 yeni cephesine layık çok 
mükemmel bir eser olmağa namzed
dir. 

Binlerce portakal ve limon ağa· 
cından mürekkep bir ormanın ara
sında yükselecek olan hastahane el
li yataklı, en modern vasıtalarla mü
cehhez bir hastahane olacaktır. 

Has ta hanenin bütün vesaiti Av· 
rupadan getirilecek ve müessesenin 
içinde en değerli doktorları, müta
hassısları bulundurmak için hiç bir 
fedakarlıktan çekinilmiyecektir. 

Avrupadan spesyaJist bir veya 
iki doktorun getirilmesi de düşünül
mektedir. Hastahanenin kazancı yine 
kendisinin inkişaf ve tevsiine sarf 
edileceğı gibi Milli Mensucat fabri
kasının kazancından muayyen bir 
miktar da vakıf olarak hastahaneye 
tahsis olunacaktır. 

Hastaha .enin bahçesinde banyo 
havuzları, tenis sahaları ve eğlence 
yerleri bulunacak ve müessese işe 
başlıyacak bir hale geJinceye kadar 
yüz elli bin lira harcanacaktır. 

Ôtedenberi hayır sevmekle 
tanınmış olar1 Milli Mensucat fabri
kası sahipleri Adanaya çok faydalı 
bir müessese hediye etmiş oluyor
lar. Adana da onların adlarını ha 
yırla yad edecektir. 

------..-..--------------------
Karataş Altunkum 

Plajı açıldı. 
• 

---------=--------------·--·---
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

- Birinci sahifeden artan -

Hükumetçiler 500 ölü vermiş· 

)erdir. 

Londra : 11 (Radyo) - Bugün 
Bay Eden ayrı ayrı Almany".\ ve hal· 
ya ve Fransa sefirlerini kabul ederek 
mürakabe vazifesindeki :harp gemi· 
!erini himaye için garanti tedbirleri 
hakkında görüştü. 

Yarın ispanyada iki muharip ta· 
rafa yapılacak tekliflerin son metni 
tesbit edilecektir. 

Rusya bir nota vererek Doyçlan
dm vazife halinde mi tecavüze uğra
dığını ademi müdahale komitesinden 
sormuş ve müsbet cevap almışbr. 

Dört devlet konuşmaları netice
sinde Doyçlandm ispanya sularmda 
mürakabe komisyonunun malumatı 
altında bulunduğu tesbit edilmiş-

tir . 

Rüzgarla işliyen 
elektı,k motörü 

1934 senesindenberi, Sovyetler 
birliğinde, rüzgarla yol fırıldağı va · 
sıtasile işliyen motörlerin seri halinde 
inşasına başlanmış bulunulmaktadır. 

Bu elektrik motörleri, bilhassa 
gayet ekonomik olmaları ve buna 
mukabil randıman kabiliyetlerinin 
fazlalığı bakımlarından çok şayanı 
tavsiyedir. 

1936 senesinde, memleketin her 
tarafındaki kolkhoz ve sovkhozlarda 
bu motörlerden 1,300 tanesinin ens. 
talasyonu yapılarak işletilmeğe baş 
lanmıştır . 

Bu motörlerin kuvveti 1 yerine 
göre, 2,5 beygir ile 6,5 beygir ara
sında tahavvül etmekte ve mahalli 
ihtiyaca tekabül eylemektedir. 

Büyük tesisat olarak, Kınında 
Balaklavada bir, Hazer denizi sabi. 
linde Karaburgazda da bir, iki tane 
100 beygirlik motör yerleştirilmiş

tir. Kınında Ayapetri dağı tepesinde 
de 20,000 kilovatlık rüzgardan 
enerji alan bir elektrik santralı tesi 
sine başlanmıştır . 

Üçüncü beş yıllık plan zarfında, 
bu gibi motörlerin imali genişleti

leceği gibi memleketin bir çok yer
lerinde de bu tarzda elektrik istas
yonları kurulacaktır. 

Refika Recep Tümkan 
Biçki yurdu sergisi açıldı 

İstiklal mektebinin karşısında bulunan Yurd sergisi bugünden itibaren 
17-6- 937 tarihine kadar herkese açık bulundurulacaktır. 8200 1- 3 

TÜRKSÖZiJ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
.300 
100 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

ı -Dış memleketler için Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

zammedilir . 

idareye müra-2 - ilanlar için 

caat edilmelidir . 

L--------------J 

Karataş Altınkum 
plajı açıldı 

llaA nlar Rek_lam. bir.~icareth~- 1 
nenın, bır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- ! 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

T ürksözüne veriniz • 1 

Renkli işler r~t\~n~:v; 
türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otomatik makinalarında yaptı
rabilirsiniz • 

Kl·taplar ~~~~Ierinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eserin.iz daha kıymetlene
cektir. 

C • ı d ı Kütüphanenizi güzeJleştirınek 
1 er istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün mücellithanesinde yaptınmz. Nefis bir ciJd, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

T bl Resmi evrak, cedveller, defter a ar Jer, çekler, karneler kağat,zarfı 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaınsrı 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"TürksÖ· 

zünden,,başka her boyda gazete,meC'" 
mua , tabeder . 

Bugece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanedir 

Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bÜ'" 
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

............................................................ , ................ ~ 
Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden: 

Tapu 
No: Mevkii Müstecirin ismi Cinsi 

Muhammen 
bedeli 

17 Keçeciler Yasin Dükkan 50 
9 Babıtarsus Duran " 71 

10 Kemeraltı Kunduracı Dede " 25 
24 Abidin paşa caddesi Hacı oğJu Ali ,, 100 
20 Karasoku Mustafa " 15 
18 " Boştur ,. 15 
24 ,, Silahçi Ahmet işgalinde ,, 15 
29 Kömür pazarı Hulusi ,, 15 

186 Kapalı çarşı Bahri Atın " 150 
118 Y ağcamii civarı Dokumacı Edip ,, 80 
120 Mehmet " 280 

" 
53 Taşçıkan Sadettin " 100 

2 Müze civan Ahmet oğlu Hüseyin Mağaza 120 
18 Siptilli Abdülgafur Dükkan 130 

4 Karşıyaka Bekir ., 15 
24 lcadiye bağlar yolu Veli iş~a!inde Mağaza 75 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlakin birer senelik icar]arı 15 gün 
müddetle açık artırma yolu ile müzayedeyeçıkarılmıştır. ihaleleri 14- 6-

937 pazartesi günü saat 14 de defterdarlık satış komisyonunda icra kılı
nacaktır. isteklilerin 0/0 7,5 teminat akçalarile müracaatları ilan olunur. 

8162 30- 3-8-12 

Akdeniz Karataş Altun.I 
kum Plijı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 
ve mezeler, her türfü içkiler ve buzlu meşruba!, kaynak suları, hususi ya· 
taklı odalar, fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

istirahat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. 

Kelvinator 
Sağlığın mi· 

yardır • Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da. 
ima taze gıda 
verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unutturur,eviniz 
sıhhat ve neş'e 

verir. 
Kelvinator 

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

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

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

25 
7966 

----- OKTOR 
Her gün pazar da dahil sabahlan saat 6 da ve cumartesi günleri saat 

-----, 116 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden hususi kamyonlar hare-
ket etmektedir . 8194 H. 2 

~--------------------------------------------------Ziya Tümgören 
Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 

Abidin paşa caddesi numara 125 hergün hasta kabul eder 
6-15 g. A. 8150 

YAKINDA 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

Piyasada bulacaksınız 
2 H. 8193 

, 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplanna kimyagerlerin eJile dolduıulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, raylann üzerinde vagonJaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmız• Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 54 

• 

TiR 

232 

_.._..--------~._..--~--..... ----~==.........,..- ~L-14,..._....--~~ 
Umumi Neşriyat Müdürii 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


