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A~türk, milletine ola_n __ m_u_h_a_b_b ... et_in_i_a_si_l _r_u_h_u_n_a __ m_a_h_s_u_s_y_e_n_i 
Bir jestle dün bir k~rre Antren6rl0k 

daha isbat etti kurslar. 
ŞAM MECLiSİNİN YENİ KARARLARI 

Antakya mekteblerine Şamh 
muallimler gönderilmeli imiş BÜYÜK 'ŞEFİMİ~. 

BOTUN ÇiFTLiKLERıN~ 
FABRiKALARINI HEP 
~iLLETE BAGIŞLADI 

Ankara : 12 [ Hususi ] - Türk 
spor kurumu yurd için daha esaslı 
bir surette ve ttlmik §Artlaı içinde 
sporu ilerletmek ve memlekette yap· 
mak mıkudile yerli antrenörler ye
tiştirmete karir vermiıtir. 

Bunun için bu yal Apstosun bi. 
rinci gününden itibaren bir kurı açı· 
lacakbr. 

Oç ay ıürecek kursa en az orta 
tahsili bulunan, 35 yqından yukan 
yatta olmayan, ıathk duruma çok 
iyi ve bilfiil sporla meşgul olarak bu 
yolda bilinmiş olanlar .kabul edile. 
celderdir. 

Kursu muvaffakiyetle bitirmiş 
olanlar mmtıkaJara 60-80 lira üc· 
retle antrenör ve monitör olarak ta· 
yin olunacaklar; kursu çok~iyi biti· 
reulerle yüksek mektep me:zunlanna 
daha çok ücret verilecelctir. · 

Sahte Sancak meb'uslarının hali Hatayı temsil 
edebilecekleri iddia ediliyor 

amdaki bazı arap gazeteleri 
Türkleri hakh buluyorlar 

Şam : 12 [ Huıuai ] - Antak
ve lskenderun hidiseleri üzerine 

v taniler ve Suriye vezirler meclisi 
a ayn içtimalar )8parak bir ta. 

kararlar arasında hali Cenevre 
rarlanna mukavemet edecek bir 
ım tekliflerde bulunmayı konuş· 

nfllardar. 
Yeni nizamın tatbikinin t~hiri 

evvelce Şam meclisine tayin edilmiş 
olan Antakya mcb'uslannm Sancak 
mümessili olarak yine Şam meclisin· 
de ipka edilmesini Antakya mmtıka. 
sına Şamdan muallim gönderilmesi ve 
Şam mekteplerinin Anta1'ya Arap 
gençlerine açık bulundurulması bun
lam başlıcalarıdır. 

Bundan başka Hatayda anayasa 
- U•rl•I ikinci sahifede -

cumhuriyet 
Merkez Ban 
kası yedi 
yaşında 

Ankara : 12 [ Hususi J - Bu 
gün Cümhuriyet Merkez Bankumm 
kuruluşunun sanei devriyeaidir. 

Bu çok mühim mali miiesaeae· 
nin temelleri 1930 .,senesi 11 lfui.. 
ranında ve geçen ath senelik müd
det zarf mda .. Cümburiyet Merkez 
Bankası Türk iktisadiyabnda çok 
mühim rol oynamıştır. 

Türkiye-Suriye 

llur,goatll lhtllAI lntaları 

Müsbet neticelere doğru 
BAY EDEN iLE l'RANSA , ALMANYA YE iT AL YA SEFiRLERi 
iSPANYA ifa.ERiNiN M0ZAKEllESINDE ANLAfMAYA YAKLA'TI 

Hükumet ve Franko arasındaki 
boğuşma ise hala durmadı 

Hudud komisyonu ayın on 
beşinde toplanıyor 

Tür.k murahhas 

Her yal toplanmakta olan Tür
kiye - Suriye daimi hudut komis· 
yonunun bu aym 15 inde şehrimizde 
toplanacağını bundan bir müddet 
evvel yazmııbk . 

Dün vilayetten bu hususa dair 
alchtımız malumata göre ; hudut da. 
imi komisyonu albncı toplantısı 
sah günü ötleden evvel vilayet umu· 
mi meclis salonunda Vali Bay Tev· 
fik Hidi Baysahn başkanlıtında ya. 
pdacakbr. 

Muhtelıı Türk ·Fransız daimi hudut 
komsiyonunun içlimalanna riyaıeı 

eMcek olan 11alimiz 

BUJUk f811n • ..,. reaımıarlnden [ MJ•h•tle 1 

Ankara 12 - Atatürk ziraatin inkişfı, fakir köylOnOn kalkınması.:· 
lunc:ta bOtOn çiftliklerini, içindeki demirbaf efy& ve hayvanatı. fabrı • 
larını ve her tOrlO alAt ve edevatını memlekete ihda et":'İfV8. bu uOurda 
harcanmak Oz.ere devletin emrine vermiftir. Meclis derın bir heyecan 

Londra: 12 (Radyo) -Bugün 
1 lngiltere hariciye nazaretinde bari· 

ciye vekili Bay Eden ile Almanya 
ve ltalya sefirleri içtima ederek Is· 

panya sahil mürakabesi itlerini gö. 
rüştüler • Murahhaslar , bu işde bir 
miifkülita utramadan neticeye van
lacail kmaatindedirler . Buıene 

Bu müzakerelere iştirak edecek 
Türk heyeti şehrimizde bulunmak
tadır • Heyetin hariciye mümessili 
Halep konsolosumuz , erkim harbi
ye mümessili dat livası tuğ komu 
tnm Sabri Beşer , gümrük ve inhi· 
aarlar vekaleti mümessili orta alay 
kumandanı Ziya Tunç, ziraat veki-

Tevftk Hedl BaJ-1 

ıeti mümessili baytar umum müdürü 
:;abri , dahiliye vekaleti mümeuili 
emniyet işleri umum müdürlüiü ye. 

e gqiy duymaktadır. ..._ ......... 
DamarAnkollu 

Bay s_talin 1 l~~~~~:~~1ıe~-
evıenıyor tistik genel direktörlüiü türlü ista. 

Daily EXrres gazetesinin yaz 
ralc töre, Stalin üçüncü defa ola 

1 
'"lenecektir. Stalinin 40 yaşanda 

an l~tn Seboyova isminde ve ağır 
:nayı lcomiıuliti fUbe müdürlerin 

n olan müstakbel zevcesi dört 
e evvel bu vazife dolayasile Sta· 

nd ve~~iti. halli müşkül işler hak· 
tk.d~ı ılctaaadi bir raporunda, çok 

~ lcazanmışbr. Kadı~ ~~o-
922 yılında ölen bir zabıttır : 

Singapur üssü 
Lo ~-----Ye~": 12 (Radyo) - Sink~-
ol ili deniz üssü bogazlara ha· 

•calc bir ıekilde ve son mod· 
"aaatalarla tehkim ve tesis edil· 
~Bu iatibkimlara bir milyon 
~tır. 

tistiklerimiz üzerindeki çahşmalarma 
devam etmektedir. 

Genel direktörlüğün l.lu sene 935 
ıllarına aid sekizinci cild istatistik 

~ıllılt ile, sanayi istatistifini ve mali 
· tatiıtikleri çıkaracaktır. 
ıs Belediye ve hususi muhasebeler 
. t ti'sti'kleri hazsrlanmaktadır. 
lll ld' k"l!!.I. 

B d b.cka gene ıre tor °" un an ...., " " .1 .. .. üf 9 yyımınan bütun vı •· umuma n u · . .. 
1 

.d neti' celerini bava umumı 
yet er aı d 
cildi üzerinde çabımalanna evam 
etmektodir. k 

Qld 938 yalı Mayıs son~na. a· 
dar yetiftirilecektir. Tasnif ışlenne 
devam edilmektedir. 

• Genel direktörlük aynca 93S 
sayım neticelerini g&terir diyagra~ 
ve ',kartorgramlardan münkk• bir 
albümde~· 

•-411111 ____ _ 

UNIM 
Büyük Şefin Hibesi -·-

NEVZAD 80VEN 

" AtatUrk , bUtUn 9'ftllkle
rlnl ,,. olftllklerln lolnde bulu
nan bUtun demlrll•• ••ıa11, 
h•Jvanlan ve febrlkalannı ZI· 
raatlmızın kallunm•• ve fakir 
klJlllnUn refahı için harcan-
mak Ozre devletin emrine 

""°· ·• Bu haberi llrwcek her 
Tarkan 1ca1111 111ç....,.. '°" ki, 
derin lllr llerecan ve mlluetle 
dolacaktlr. fur••nı derhal 
alJl•m•k 18Zımdlr ki, TUrk 
MlllaUnln ltu halter ka .... •nda 
dUJ•C•lt llerecanda maddi ,.,. 
dalanmalardan du"81•n •vtno 
tuahOrUnU girmek hata olur. 

BUJUk '9fln ••il "9huna 
mallau• ltu uluvvllcenabm mad
di llollleN YU"9lamı1aca1r ka· 
dar derin ltlr manaaa Yardır. 
8llln haJ•tlnı, "9hunu mllletl-
11111 llaartulUfUna, JUkMllflne 
•ld•den:1tır .,lnunan 1to1ıe ltlr 
.....-.Undeld maddi taNıta 
.... lecak 11'9 ""'9r Joldur, 

- .. rlal ikinci -hlfeda -

Yurduna ka..,ı Japtllt H· 

11•z va tarbJ• vu"9lam11acak 
udar bUJUk IJllklerle mllleU· 
nln ebedi mı..,..unı kazanan 
AtatlrkUn bUtUn h•J•b millet 
1olunda tehllke, fedaklrllk va 
ter•a•tl• geomı,ur. o. TUrk 
mlll•U için bir vatan kadar 
1aymatll olan canını kaç kere 
..... atmıt va kaç ııı bu v•t•n 
to1n dllUtmU• , ıorulmu, ve 
n• azgın devlerl 1anmlttlr • 

Tlrk mllletl , onun bizzat 
d•h••IJI• ; baha blçllmaz ru
hlJle va dUnJ•J• ••tırtan eeer
ıenJle kendlelne ald oldutunu 
çek IJI bllmetctedlr • 

Onun bizzat kendl•I , TUrk 
mlll•U için an bUJUk mllR Mr
vettlr. 

Bunun ıçlndlr ki , ..,ımızın 
mllletlne Japblı bu •on lllb•· 
nln manevt d•lerl maddi d•I•. 
rl 11• Jan yana geUrllemlJ•c•k 
k•d•r bUyUktur • 

- Gerisi ikinci sahifede -

AmerikanınyeniAllahı 
RADYO 

Radyo artistlerinin kazancı sine 
ma artistlerininkini geçti 

Amerika?a 30. milyon radyoyu 96 
mılyon ınsan dinliyor 

N.wyorktan [ Petit Parisien ] 1 r.:ı::-~"'~~ 
gazetesine yazılıyor - Son neşredi. 

len resmi istatistiklere nazara Amc· 
rikada yirmi dört milyon aile bir 

- Gerisi ikinci sahifede _ 

BUJUk '9fln bu JUkaak 1••· ---~ ......... ------
U, m•mlekatlne kartı bitmek , 
tllkenmek ltllmlıen ••vıl•lnln 
meddel .. mı, J•I ltlr ••klldlr. 
TUrk mllletl için bu ••vıının 
teuhlrU her zaman bir ••r· 

• vetllr • 
Fakat ve.bllha- , AtalUr. 

idin bu lledl"81 aneı .... ._.la 

J•nl bir hamlealne ı,aret ol· 
dulu içindir ki ltUeblltUn ma
nall va derin bir ..... r almak. 
tadar. 

TUrlc kl'lllall ltu hlltenln 
lranlllal l9ln ndelllll lnldpf 
~ 



Amerikanın yeni Alla ı 
RADYO 

Radyo artistlerinin kazancı Sine
ma Artistlerininkini geçti 

- Birinci sahifeden artan -

veya müteaddit radyoya sahiptir. 
Aynı istatistikler her ailede dört 

kişinin radyo dinlediğini nazarı itiba· 
ra alarak Birleşik Amerika hükil 
metlerinde günde [ 98 ] milyon in
sanın radyo dinlediğini meydana çı· 
karmıştır. Bu memlekette 130 mil
yon insanın yaşadığına göre, nüfusun 
aşağı yukan dörtte üçü radyo neş· 
riyatını muntazaman dinleyivermek
tedir. 

Diğer taraftan otomobillere de 
radyo yerleştirmek modası - ki 
çok tehlikeli bir modadır - alabil· 
diğine ilerlemektedir. 

[ Radior Betailing ] mecmuası 
bu yılıu başında Amerikada otomo
billere konulan radyoların sa) ısını 
4,350000 olarakgöstermektedir. 

Yalnız başına kalmanın bir A
merikalı için en büyük endişe oldu
ğu düşünüleçek olursa Amerikada· 
ki bu radyo bolluğu kolaylıkla anla. 
sılır. 

Bunun içindir ki, şimdi sinema 
yıldızları gibi radyo artistleri de bu 
memlekette büyük bir ehemmiyet 
kazanmakta ve mühim birer şahsi 
yet olmaktadırlar. 

Eskiden radyo artistleri azami 
yirmi beş hafta için angaja edilirler
di. Şimdi ise, istasyonların rekabeti 
yüzünden bir radyo artisti hiç olmaz. 
sa altı ay için anğaja ediliyor. Daha 
geçenlerde çok popüler bir komik 
olan Jak Benny bir radyo istasyo 
nu ile üç senelik mukavele imza et 
ti .. Hem de senede bir milyon dolar 
almak şartiyle.. [ 1,300,000 Türk 
lirası J . bundan başka meşhur ko
mik Eddi Cantor da daha bir kaç 
gün evvel altı senelik bir mukavele 
imza etmiştir. 

Bu artist ise haftada 25000 do· 
lar (aşağı yukarı otuz bin Türk lira 
sı yapar ] istemiş ve dileği kabul 
edilmiştir. 

Mamafi radyo artistlerinin kazan· 
dıkları bu paranın temamile kendi. 
lerine kaldığını zannetmek doğru de· 
ğildir. 

Bir çok marifetleri vardır. Mesela 
bulacakları portönni, müzisyen, caz 
ve saireyi kendileri ödemek mecbu. 
riyetindedirler. 

Bundan başka mesaileride pek 
kolay bir iş değildir. Radyoda ya· 
pılacak bir çeyreklik bir neşriyat 
için saatlerce ekzersiz yapmaları 
icab etmektedir. 

En kliisik kıymet ve maharetler, 
bilhassa muzik sahasında, Awerika 
radyo istasyonları tarafından istismar 
ediliyor. Bunun içindirki, Amerik 
radyo istasyonlarının senfon!k or. 
kestraları çok meşhurdur. 

iyi bir radyo orkestrasında çalı· 
şan bir müzisyen eskiden yalnız kı. 
ş ın çalışmak şartile haftada ancak 

doksan dolar aldığı halde şimdi bü
tün sene için anğaja edilmek surıı
tiyle haftada yüz elli dolardan aşağı 
almamaktadı· 

* * Amerika daima eğlendirilmek is 
teniyor. Fakat halkın ztvkleri de 
çok çeşidlidir, 

Mesela bazıları kilise şarkıları 

dinlemek ister. Edvard Mac Hugh 
yüz binlerce dinleyiciyi kilise şarkısı 

1söylemekle kendisine bağlamıştır. 
Rober Rıpley ise milyonlarca 

insan tarafından ( inanınız buna, ya
hudda inanmayınız ) adlı bir seri 
komik hikayeleri için aramaktadır. 

Philips Lasda gelince, bugün 
Amerikan radyosunun en meşhur si· 
malarıııdan birisi olan bu artist bü
tün şöhretini radyoda Gangster ma
maceralarım anlanmakla kazanmış· 
tır. 

Amerikan radyosunun en çok 
rağbet gören numarası ise bir ama. 
tör tarafından bulunmuştur. Bir ama 
töre göre her insanın her sabah 
nikbin bir surette kalkmağa muvaf. 
fak olabilselerdi. dünya derin bir 
huzur ve sükiln içinde yaşamağa mu· 
vaffak olurrlu. Ve yine bu radyo 
amatörünün fikrine nazaran kuş sesi 
kadar bir insana nikbinlik ilham ede. 
cek hiç bir şey yoktur. Bunun için 
şimdiye kadar hüviyetini ve adını 

hiç bir suretle bildirmek istememiş 

olan bu amatör her sabah milyonlar· 
ca dinleyicisine, muhtelif kuş sesle· 
rinden mürekkeb ve çeyrek saatlik 
güzel bir konser vermektedir. 

Filhakika böyle ametör proğ· 

ramları dünyanın hertarafında en 
fazla rağbet gören proğramlar olu. 
}OT. Fakat en büyük muvaffakiyete 
mazhar olanı hiç şüphe yokki Eavad 
Bovesdir. Bu amatör okadar rağbet 
görmüştür ki, nihayet bir ticaret 
kumpanyası kendisini haftada 25,000 
dolar mukabilinde angaje etmiştir. 

Bütün bu radyo artistlere kendi 
Janrlari içinde halkın zevklerini de. 
rin bir sezişle keşfetmektedirler • 

Bunun için de ekserya muhabere 
usulunden istıfade edilmektedir . 

Mesela La National Broadeas· 
ting Comb:ısy geçen sene dinleyici· 
!erinden beş milyon mektup almış· 
tır. Mamafih dinleyici ile radyo kum· 
pany·darı arasındaki bu teması son 
derece teşci olunuyor . Adı yukarı· 
da geçen kumpanya kapılarını din
leyicil!rine a~tığı salonlarında bir 
sene içinde 800 bin kişi toplamıştır. 

Halkın bu toplantılara göster· 
diği rağbet bilhassa her gün dinle 
mekte oldukları artistleri bizzat gör· 
mek ve dinlemek teçessüsünden 
ileri gelmektedir . 

Elhasıl radyo Amerikanın yeni 
ıYeni A ilahı olmağa namzettir. Onun 
otoritesi belki sinemanınkini de aza
mi surette kıracaktır . 

Kutublarda hayat 
Şimal kutbunda sinema ve kutubdaki 

elektrik değirmenleri 
Şimal kutbunda buzlar üzerine ı 

inen heyet azası arasında bir de 1 
sinema operatörü bulunmakta idi . 
Operatör . Mark Troyanovski, ku· 
tubda , kutub istasyonundaki faali 
yet hakkında büyük bir filim çek
miş ve bu filimde bütün çalışmaları 
yere inişi , istasyonun kuruluşunu , 
cesur kutubcuların. hayatlarını tes. 
bit eylemiştir . Kutuba varılmadan 
evvel Roclolf odasındalri hayat da 
filime çekilmiştir • 

Ayrıca , ~oyuzkinokrontka , bü , 
yük kutub seferinin istihzaratı hak
k_:nd'.' da kısa bir fiiim vücuda ge
tırmıştir . 

Kutubda kışlıyacak olan Sovyet 
ilim adamlarının kurdukları istas· 
yona lüzumlu elektrik , bir yel de. 
ğirmeni ile elde edilmektedir . Bu 
motör , müsabih Amerikan" perkins. 
motörlerinden dört defa daha hafif . 
tir. Mühendis Perli tarafından vü· 
cuda getirilen bu deı\'irmenin aksa· i 

Türksöz6 

- -- ' -- . . , .................................................................. , 
1 ŞelhlDır 
iıi. 

Tarlalarda 
tecrübeler 
Pülverızatörler bir heyet 
önünde pamuk tarlala

rında çalıştırıldı 

Dün , pamuk tarlalarında yeşil 
kurt haşeresine tatbik edilen Meri· 
tol ilacının tesirini görmek üzere 
Mihmendara mütehassısların da işti· 
rakile toplanan bir heyetin gittiğini 
yazmıştık. Bu hususta dün aldığımız 
malumata göre; Mihmendara giden 
heyet oradaki sıra vari ekili pamuk 
tarlalarında tecrübeler yaptırmış ve 
tatbikatta muvaffak olunduğu mü· 
şahede edilmiştir. 

Amerikadaki pamuk ziraatinde 
de ayni makineler kullanılmakta ve 
büyük istifadeler temin edildiğine 

göre; pamuk tarlaları bu alet ve 
ilaçlardan çok istifade edecek ve 
yeşil kurt tahribatının sureti kati. 
yede önü alınmış olacaktır . 

Bu tecrübeler için Mihmendara 
giden Vali Bay Tevfik Hadi Bay
sal, Saylav Bay Kemal, Ziraat mü· 
dürü Bay Nuri dün öğleden evvel 
şehrimize dönmüşlerdir. Tecrübelere 
devam etmekte olan mütehassısların 
da bugün dönmeleri muhtemeldir . 

Bir kamyon 
devrildi 
-------

Kaza köprünün çökme
sinden ileri geliyor 

Aldığımız malumata göre : Dün 
Payastan Dörtyola gitmekte olan 
beş tonluk, 290 teneke gaz yüklü 
Doğu şirketine ait kamyon yüz elli 
sayı köprüsünden geçerken köprü· 
nün orta kısmının göçmesi yüzünden 
devrilmiştir . 

Otomobil içindeki gaz teneke· 
!eri parçalarımı~ ve otomobilin üs
tünde bulunmakta olan Payaslı Ha· 
san oğlu Mehmet isminde bir ham. 
mal da başından ve muhtelif yer
lerinden yaralanmıştır . 

Kaza vaziyeti hakkında tahki
kata devam edilmektedir . 

Ulus parkında tamirat 

Şehrimiz ~elediyesi , Ulus par· 
kında bazı tamirat yapmaktadır . 
Paı ktaki havuz tamir edilmekte ve 
seylap esnasında yıkılan , Kız lisesile 
park arasındaki duvarın örülmesine 
başlanmıştır. 

Türkçe filmler 

Vekaletin bir tebliğine göre, 
Türkçe filmler kabulü muvakkat 
şeklile hariç memleketlere ihraç 
edilebilecektir. 

mı , kromlu molibdenden inşa edil· 
miştir . 

Molibden , çelik kadar kuvvetli 
olmakla beraber ondan beş misli 
daha az siklet çekmektedir . Dök
me yerine de alüminium halitaları 
kullanılmıştır. Motörün değirmeninin 
kolları 3 metre u.unluğundadır ve 
dakikada 300 defa dönmektedir . 
Akümülatör , hafıf rüzgarda dol· 
makta ve rüzgar fazlalaştığı zaman 
otomatik bir surette akümülatör iş

lememektedir . Kutubda kurulan bu 
değirmen mükemmel bir surette iş· 
!emiş , işlemekte devam etmiş ve 
istasyona, radyo istasyonuna ve sa· 
ireye lüzumlu elektrik enerjisini ver 
mekte bulunmuştur . 

Buglinkü 
maç 

İdman yurdu-T oros 
bugün karşılaşacak 

Şehrimiz futbol kulüplerinden 
idman yurdu ile Toros spor arasında 
bugün öğleden sonra saat 15,5 da 
bir maç yapılacaktır . 

Bu maçın çok hararetli olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Sporcularımız 
Samsuna gidiyorlar 

Otuz ağustosda Samsunda üç 
maç yapmak Üzere şehrimiz kulüb· 
!erinden birisi samsun bölge spor 
ba,kanlığı tarafından davet edilmiş· 
tir . 

Türk spor kurumu bölgemiz 
başkanlığı bu teklif esas itibariyle 
kabul etmiş ve Arvanlık tarafından 

Samsun bölgesine muvafakat ceva
bı verilmiştir . 

Gençler Samsunda yapacakları 
maç gününe kadar devamlı ekzer. 
sizler yapacaklardır . 

Bölge başkanlığı ve ajanlık bu 
seyahat için hazırlıklara başlamış
lardır . 

Sözlü imtihanlar ve 
askeri kamplar 

Bu yıl liselerin askeri kampları 
için muhtelif yerler seçilmiştir. Lise· 
!erin sözlü imtihanları bu ayın 15 
ine kadar bitmiş olacakur .• 

Büyük çifçilerimizden 

Mehmet Kıs Acık 
öldü 

Memleketimizin büyük çifçi ve 
ve tüccarlarından Mehmet Kısacığın 
tedavi edilmek üzere !stanbula kö
türülmekte iken yolda öldüğünü 

haber aldık. Hayırseverliği ile ta
nınmış ve Çukurova çifçisine mah. 
sus çalışkan, enerjik karakteri ile 
memleketimizde kiymetli bir yer 
yapmış olan bu hemşerimizi kay
betmekten duyduğumuz acı büyük. 
tür. 

Merhumun ailesine ve damadı 
değerli arkadaşımız Sabri Güle İç· 
ten taziyetlerimizi bildirirken, ölü
ye de Allahtan rahmet dileriz. 

Mehmed Kısacığın cenazesi Af. 
yonda trenden endirilmiştir. Bugün 
şehrimize getirilecektir 

Ceyhanda yine bir 
çocuk boğuldu 

Geyhan nehri , dün yine bir yav· 
ruyu alip götürdü . 

Adananın Hacıbayram mahalle 
sinden , ve Mi;is nahiyesi Karahayır 
mahallesinde oturan Hacı Selim oğ· 

lu Mehmedin sekiz yaşlarındaki oğ· 
lu Adil , nahiyenin içinden geçen 
Ceyhan nehrinde yikanmak için su· 
ya girmiş ve kenardan ortalara doğ· 
ıu a~ılmı olduğundan cereyana kapı· 
!arak boğulmı;ştur . 

Pek ani olan bu boğulma hadi
sesi karşısında , çocuğun imdadına 
yetişebilen olmamıştır . 

Zabita hadise etrafında tahkika· 
ta devam ediyor . Çocvğun cesedi 
hala b'ulunamamıştır . 

Hayvan hastalıkları 
mücadelesi işi 

Bir çok köylerdeki llhayvanatta 
zuhur eden " tabak • hastalığına kar 
şı mücadele açılacağını ve baytar 
te~kilatının harekete geçtiğini yaz· 
mıştık. 

Dün aldığımız malumata göre; 
yine bu hususta tedbirler ittihaz et· 
mek üzere merkez mücadele baylan 
Bay Ali Riza Taşlcıe Ceygan, Ka· 
dirli, Osmaniye merkez ve köylerini 
dolaşacaktır. 

Öğretici ve teknik 
filmler 

Sağlık ve sosyal yardım bakan· 
lığı öğretici ve teknik filmler hak 
kında vilayete bir tamim göndermiş· 
tir. 

Bakanlık bu tamimde: Halka, or. 
dumuza ve mektebler talebesiyle 
talim heyetine gösterilmek üzere 
Bakanlıktan gönderilecek ve yahud 
başka suretlerle tedarik edilecek 
öğretici ve teknik mahiyyelteki sıhl 
ve içtimai filmlerin şehir ve kasaba· 
!ardaki sinamalarda meccanen gös 
!erilmesi ve kanunun bahşettiği sa· 
liihiyetten istifade edilmesinin temi. 
ni istemektedir. 

Dünkü hava 
Dün şehrimizde hararat derece

si azami 30 santgrattı. Hafif bir rüz. 
gar sa11ahtan akşama kadar devam 
et misti. 

Çocuk çiğneyerek kaçan 
arabacı dün yakaiandı : 

Sekiz ~yaşında , Emine isminde 
bir kızı bir kaç gü.1 evvel arabasile 
çiğneyik, çocuğun ölümüne sebep 
olan ve hadiseden sonra kaçan ara .. 
bacı Ali Kasım oğlu Haydar zabıta 
tarafından yakalanmış ve hakkında 
kanuni icap yapılmıştır . 

Müsbet neticelere 
doğru 

- Birinci sahifeden artan -

devletler arası gerginliği geçen se
neden hafiftir . lngilizler milletler 
arasında anlaşmanın tehakkuku için 
gayret etmektedirler . 

Salamanka: 12 ,( Radyo ) -
Bilbaonun cenup cephesindeki bü · 
tün mevziler ele geçmiştir . Buraları 
Bask hükumetinin en ehemmiyetli 
hatlarıdır . 

Madrid : 12 ( Radyo ) Gelen 
haberlere göre Doyçland zırhlısı bu 
sabah Cicigadan hareket etmiştir . 

Salamanka : 12 ( Radyo) -
kıtatın ileri hareketi devam etmekte 
ve düşman zayiata uğramaktadır . 

Salamanka: 12 ( Radyo ) 
Dün akşamki hava çarpışmalarında 
altı hükumet tayyaresi düşürüldü , 
bu '8yyarelerin dördü harp ve ikisi 
de avcı tayyaresi idi . 

Londra : 12 ( Radyo ) - Dört 
devlet sefirleri bugün lngiltere hari · 
ciye nazareti:ıde toplanarak Asya 
münıkabe gemilerinin selameti için 
yapılan teklif hakkında son kararı 
vermişlerdir . 

Londra : 12 ( Radyo ) - 60 ihti· 
!alcı tayyaresi Bilbaoyu bombard· 
mau ett .. Ve şiddetli hücumlar yap
tı bu hücumdan maksadı Aragon 
yolunu kesmekti . 

Bir müsademede beşyüz hükii · 
met askeri maktUI ve mecrub düştü. 

Elmastan daha s 
"Karpov" fizikoşimik ents 

küçük küçük kristallar halinde ti 
bür dö bor elde etmek üıre . 
nal bir metod vücuda getir 

Bu metudla inıal olunan kris "" 
sertlik itibariyle, elmastan k_aıı ı! 
geri kalmamaktadır. Bnnlar, .bi'. ~ 
müesseselerde tecrübe edılıııif 
şimdiye kadar elmas kullanı~~ 
çok yerlerde muvaffakiyetle ı 

olunmuştur. J.ıl aj 
Enstitü laboratuvarı. haI_eıı ol g 

kristaller üzerinde daha genıf ~ 
kiklerde bulunmaktadır. Bu f ~ 
neticesinde 100 m. m. kutrun~ ol 
çalar elde. edilmiştir. Bu pa - v 
tecrübeler esnasında, bazen eloı tf ~ 
çizmiş. yani elmystan daha seri 
celli etmiştir. 

Elektrikle koyun kırk-' 
1935 Senesindnberi, ele~ 

Sovyetler birliğinde koyun kıt 

al 

sında istimal olunmaktadır. ti' ri 
1936 Mevsiminde, memleıce ıİ a 

takriben 400,000 koynn elek tıı 
makineleriyle kırkılmıştır. ~ A 

Elektrikle kirkma, sovkh?ı ' ln 
ve kolkhozlarda, işçiliği mühı~~ 
rette azalmakta, kırkma mahs JJ S 
fazlalaştırmakta ve bundan b ,iti 
koyunların kırkılırken yaralanııı ıııİ 
ihtimallerini de ziyadesile azalt 
tadır. 

Türkiye - Suriye 

tıı 

şi 

7 

- Birinci sayfadan mabad ,.,. k 
dinci şubesinden Halid .5unar •; 
rinci umum müfettişlik murah 
emniyet müşaviri Nuri , erkanı 
yeden sekrı-ter kurmay yii 
Emin ve hariciyeden sekreter 

Fransız heyetini de şu zatlar A 
kil etmektedir : Murahhas ~ 
başkanı Halep delegesi Fılip 
aza binbaşı Bono , aza yüzbaşı pi 
erol ve Homürgave , tercüman 
nir Garstank dır .. 

Birinci ve ikinci derece 
yonların tam ihzarat yaparn 
dolayısiyle daimi komisyona 
iş kalmakta ve bu sebeble 
kereler her yıl biraz uzunca sii 

1 
tedir . al k 

Türk murahhas heyeti , rr1 
kere mevzuu dahilindeki esa .~ 
ihzar ve ikmal ederek konuşrn' 
hazır bır vaziyette bulunmak!~ 

Fransız heyeti yeni otelde ili"" 

fir edilecektir 

Şam meclisi 
- Birinci sahifeden artan _.. 

el 

h 
şi 

(il al 
mucibince yapılacak intihabı d~ ti 
zarı itibare almıyorlar. Vatanıl ,p 
adamlarının Halayda tahrikat Y dl' 
ması merkezin bu hareketlerıııe n 
yanmaktadır. ıtı' llt 

Ancak Fransızların asayişi .11 lı 
hafaza İçin Antakya işlerini el• b' 
1 . "k 1 d . . b 'bit• a ması ıntı a evresının u gı . , rı 

rikattan masun geçmesi için bır 
man ümidi verir. 1 

Suriye gazeteleri Antakyad~ J 
köylerinde vukuagelen hadiseleri ti' le 
duğu gibi ve tafsilatıyle yaya~a~ tef s 
tay Türklerinin Hatay istikla~ın• kJdl 
it için gösterdiği sevinci bırt• rır r 
Arapların çok gördüğü ve bu Y. 1 

·ıır" 
den bir nıukatele olduğunu 1 il 
etmektedirler. - şi 1 

F k • "d . ınart' ransa as erı ı aresı cu c;ı 

günündenberi işlere el koyınuşıur· 

Fas Sultanı 7 temınoıd' 
F ransaya gidi yol' nl 

ı,P at 
Paris : 12 (Paris)-F as Sııl ~ 

7 temmuzda Robattan ayrılara~ 1' d· 
yahatta bulunmak üzre Frans• 
gelecektir. 
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S<!vyetlerin __ I 
6 Generali 
Bhkemede 

. Moskova : 12 (Radyo) - Tass 
aı~nsının bu gün verdiği malumata 
fore askeri vazifelerini suiistimal, 
Y.cıninlerinde dönmek Sovyet miJle· 
tın ' 1 e ve Kızıl orduya cinayetle suçu 
olarak tevkif edilen Mareşal Tuka
Vc k· 1 . s ı ile aralarında 1 hava kuvvet erı 
kumandanı Aydamanın bulunduğu 
~tı generalin bu gün muhakemeJe. 
tıne başlanacağı bildirilmektedir. 

Amerika tayyare 
yaptırıyor 

. Nevyork : 12 (Radyo) - Ame
rıka hükumeti önümüıdeki yıl 1077 
a~ed tayyare yaptırmak için on bir 
Inılyon dolar tahsisat koymuştur. 

ı (ın.erika, bu tayyarelerin birazını 
'DJ' ngılterede yaptıracaktır. 
~r-' Aınerikan hükumetinin 
~ senelik masrafı 7 milyar 

dolar 

Vaşigton : 12 (AA. ) - Res
~en teyid olunduğuna göre , daha 
Şıtndiden hükumetin senelik masrafı 
7 milyar doları geçmiş bulunuyor • 

Beynelmilel mensucat. 
komisyonu müzakerelerı 

Avrupada 
Sıcak dalgası 

Londa : 12 (Radyo) - Avru· 
d deh·etli bir sıcak dalgası 

pa ~nL dr~da yetmiş yı1danberi 
geçtı. on _ I 
dünkü kadar terometre yukse me-

miştir. ld ld 
Almanyada fırtınalar o u yı ı· 

rımlar düştü. d • H 
Macaristanda mahsul yan ı, o-

landa ve ltalyaya da sıcaktan buna· 

Jıyor' 

Kozan Asliye hu
kuk hakimliğinden: 

Cezayir muhacirleı~~~.en olu~ 
Y .. k ek ören koyunde otu 

Kozanın u 5 d 
O Oğlu Hasan tarafın an ran sınan k .. 

8 "h' de Kozanın Yükse oren 32 tarı ın d. 
. k,. I ve ye ı sene kö üne ıs arı o unan . ' 

ev~el Kozan askerlik şubesınce k~t ~
k dilmiş bulunan Cezayırlı 

syına sfıvğ~ 323 doğumlu Salih aley· 
usu o u '"t 

h. açmış olduğu mirastan mu e-
me . "h r dava· vellit gaipliğe hüküm ıstı sa ı 

. 1 d masında muma sının yapı an uruş . h -
·ı h Salibin kıt'asından fırarla a 
;:~ hayat ve mematından ve mavhal· 

. d h,ber alınmadıgını Ji ikametın en . ı·v · 
. .. .. bulunmasından gaıp ıgı 

ilen surmuş S ı·h h k 
1 mumaileyh a ı a • iddia o unan . 

d lumatları bulanan kımse· 
kın a ma . . ( b' ) 
1 . ilan tarihinden lıtibaren ır 
erın . .. t 

. · de mahkememıze mur~caa sene ıçm f' . .
1 
.. 

etmeleri zımnında key ı~et~n ı an o-
lunmasına karar verılm~ş. oldu • 

Cenevre : 12 ( Radyo ) . - ğundan muma. ileyh Salıh.ın .ha · M d" tnde ensucat komisyonu bu en us . yat ve mematıyle mahallı ıka • 
kırk saatlik hafta mesaisini tesıs metinden malumatları bulunanların 
eden beynelmilel mesai bürosunkun bu müddet içinde mahkememize ih-
p • . . d"l"tla do uz roıesını bazı ufak ta 1 a 6 bari keyfiyette bulunmaları lüzumu 
nıuhalı'fe ve b·ır müstenkife karşı 1 8204 ilanen tebliğ olunur. 
rayle kabul etmiştir~·;_.-·---~~;;;,:;~.;....:. _______ ~ 

1- Abidinpaşa caddesinde belediyeye ait 349,50 metre murabbam· 
daki arsa açık artırma ile ve peşin para ile satılacaktır. 

2- Muvakkat teminatı ikiyüz liradır . 
3- Şartnamesi belediye yazıişleri kalemindedir. . 
4_ ihalesi haziranın 21 inci pazartesi günü saat on beşte bel~dıye en· 

cümeninde yapılacaktır. lstekJilerin o gün teminat makbuzile birlikte be-
lediye encümenine müracaatları ilan olunur. 8176 5-9-13-17 

1- Cemalpaşa mahallesinde ve Vali konağı caddesi üzerinde ~eledi· 
yeye ait bir ada numaralı arsa altı parçaya ayrılarak ~çık artırma ıle sa
tılığa çıkarılmıştır . 

2- ihalesi Haziranın 24 üncü perşembe giinü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır . 

3- istekliler ihaleye iştirak edebilmeleri için beher parçaya tahmin 
edilmiş olan bedelin °/0 7,5 nisbetinde teminat makbuzile ihale günü en
cümene müracaat etmelidirler. 

4- Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir . isteklilerin her gün 
orada görebilecekleri ilan olunur.8184 9-14-18-22 

1 - Darülaceze ve emrazı zühreviye hastahanesinin yıllık ihtiyacı o
lan 12367 kilo odun, 5843 kilo ekmek; 1345 kilo sıtır eti, 1314 kilo ku · 
ru erzak, 3062 kilo yaş sebze açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı : Odunun 14 lira. ekmeğin 33 lira, etin 22 li
ra, kuru erzakın 17 lira, yaş sebzenin 7,5 liradır. 

3 - Şartnameler yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada görebilir
ler . 

4 - ihalesi Haziranı ı 28 inci Pazartesi günü saat on beşte daimi en· 
cümende yapılacaktır . istekliler o gün muayyen saatte teminat makbuz· 
larile birlikte belediye encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

8205 13-17-22-26 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, ray1arm iizerinde vagonlaraakıblır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depo~~rıdır_. 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gonderıhr 

7953 55 Akdeniz Karataş Altun-1 
kumP~~açtl~ ~~~~---~~~ 

f .. .. h ·z usta aşçılar tarafından ihzar edilen nehfıs y~mek Refika Recep Tümkan 
Her türlü kon oru aı .' b I rubat kaynak suları, ususı ya· .. l" . kıler ve uz u meş ' 

Ve mezeler, her tur IJ iÇ k b } tmez derecede ucuzdur. s•çkı• yurdu sergisı• açıldı taklı odalar, fiatlar rekabet a,. ul e erleri ayrıJmıştır. 1 
l . h 1 • ·ı ve bekar arın y . .. 1 . t 
stııa at yer en aı e hl t 6 da ve.cumartesı gun erı saa istiklal mektebinin karşısında bulunan Yurd sergisi bugünden itibaren 

Her gün pazar da dahil saba arkı sa~·· .. den hususi kamyonlar hare- l?-6- 937 tarihine kadar herkese açık bulundurulacaktır. 8200 2- 3 16 da Orozdibak civarında Kolaylı evı onun 

12 Haziran cumartesi akşamından itibaren 
iki film birden 

-1-
Yüzlerle kişinin alkış tufanları arasında geçen: Sinemanın bir harikası 

addedilen Rusyada yapılan büyük gençlık ve spor bayramı 

-2-
Kend Mayner 

( Esrarengiz dag) 
İkinci devre ... Fevkalade heyecanlı kısmı 

Ayrıca: Dünya havadisi 
8201 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 2 büyük film birden 

-1-
Kuvveti, çevikliği,ve kahramanlığıyle tanınmış olan büyük artist RIŞART 
T ALMAÇ tarafından temı1il edilen çok heyecanlı ve maceralı büyük film 

(Yumruklaf krcalı) 
-2-

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

ve aşklarım mutasavver büyük ve hissi bir film olan 

(Çingene aşkı) 
PEK YAKINDA : 

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

ve genç bir postacı kızın yaptığı büyük fedakarlıklar 
DiKKAT: 
Filmin uzunluğuna binaen sinemamız tam saat 8,30 başhyacakbr. 

8199 

,--PEK YAKINDA-, 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

r~-k=e=t=e=tm=e=-kt=e=d-i=r=.==81=9=4===~H~·=-=3=============~=======~;ı:L:-:-~-~-~:-~-~---:-:-:-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~---~~~~~--:~~:-~~~-:;;~::;:~:;-:-:::;;::~:=-;:~ 
.• TÜRKSÖZONON ZABITA ROMANI No. 24 di okadar muti ve mülayim ki ... Şa. polisin eline teslim edeyim Je göre-

1 k Sin: Di.ve kendi kendine düıüniiyor-

Piyasada bulacaksınız 
3 H. 8193 

- Panari buna kanidir. Sizi onun 
elinden kurtarmak için ben de ... 

- Pek lutufkarsınız .. Çünkü şüp · 
hesiz siz de herhalde polis müfetti 
şinin f ikrindesiniz. 

- Ne yapalım bütün amatörler 
aleyhinizde .. 

- Ne gibi? 
- işleri iyi ibare etmişsin ama.. k 

Bir defa iyice tebdili kıyafet edeme- - Onyedinci ısını -
trıiş sin .. Eğer maktulün cesedini sak· ELLER AŞAÖI 
lıyabildiğin gibi... H · 

d ki Meşhur Polis müfettişi anan - Fvet hakikaten bulama 1 a- .. d b 
rı b· t 13 2 de Kan istasyonun a u· 

ır cesed meselesi var.. lsaa ta' Paris ekspresini görseydi, 
unup . d · - Söz aramızda... d tu Limasenın yanın a mavı 
genç os ·ı 

- Ya ben size o cesedi elbise· k 1. f ··tr şapkalı bir arkadaşı e 
1 ca et ı , o .. .. G · 
erirnin altında sakLıdığımı söyler ene atladığını görurdu. ~zetecı 
sern.. ~ostunu tanısa bile yanındakı ~da· 

Liınase omuzlarım silkti ve son· Pavi oteli canisi kara panta on· 
ta • A • k mm ld ğ u biraz zor tanırdı. canının omuzlarmdan yakalıyra : lu adam 0 11 u~ da Fecir gazetesi 
. 1 - Neyse, dedi, şimdi münazaa Limase, gaııno k t"lı· oldu-
ı k d Puvanın a ı 
e va ıt geçirecek zaman değil. Bizi okuyan a amın . ten sonra rakibi· 

Şİrndi neredeyse görürler, Haydi k~- ğuııa kanaa.t et~ıkha erken havadis 
çıp kLu· rtulrnaıı..a bak. nin gazetesıne a d"" .. du··g" ü· 

t'i • • • b'r çare uşun 
ın b d gitmemesı. ıç.m ı 

ase unu söylerken ora an nü soylemıştık. . . . . er'e 
eçen bir t k . . A k · B J rdınıy ,. . a sıye işaret ettı ve ca· Atladıkları ta sı e ııe 

nıylı dotornobifiı:ı İçine attı kendisi de itmişti. Orada ~rkadaşına uyguk-
at a ı ve şöföre: ' fatili lacivert elbıse aldı. Tekrar ~a. 

Nakledenler 
M. Bak•• - Nihad TangUner 

Çabuk sırtından o kara elbise 
leri çıkar, bunları giy, Artık bütün 
polisler o elb1seleri tanıyor .. dedi 
ve eski elbiseleri ileride ıssız bir yer

de dışarı atmak için bir tarafa sak · 

ladı. işler yolunda gidiyordu. Lima · 
cesur bir adamdı. Yanında taban

:sı da vardı. Katilin şüpheli bir ha· 
ı'eketi üzerine h-azıı'dı. O, bun·dan 

korkmuyordu. Yalnız planını sonuna 
kadar tatbik edip edemiyeceğine 
merak ediyordu. 

Katil de hiç korkacak bir adam 
değildi. Uslu uslu oturuyor, ne der
se yapıyo~, kurtarıcısından birizahat 
bile istemiyordu. 

Limase ne yapacağını Pekala bi · 
liyordu. Şafak gazetesinin basma sa 
atı geçince ilk rastgeldiği polise tes-

L )im edip te gazetesine telgrafı çe· 
kince artık keyfine payan olmıya· . 
caktı. Ve artık Şafak gazetesini ta · 
mamiyle mat edecekti . 

Fakat bunu yapıncıya kadar ka
tili uyalamak lazımdı. Katil, Konso· 
losyon otelinde kenisini dinliyen Pa
narinin gözcüJerinden kurtardığı İçin 
Limaseye müteşekkir bulunmasın 
dan olacak ki hiç sesini çıkarmıyor, 
kuzu gibi oturuyordu. 

Bu adam yalnız cina)et yapar
ken :ızim ve ir~de s'ahibi imiş .. Şim· 

şı aca şey ... 
Kana geldiler.. Limase Otonun du. Fakat bu kahbelikten biraz da 

paJasmı verdikten sonr sonra orada hicab duymuyor değildi. 
- Adam sen de, diyordu, nihatanıdığı bir lokantaya girdi. Bu lu-

kansaya en çok İtalyanlar devam yet bir katil değil mi.. Ona acınır 
ederdi. Güzel yemekleri vardı. Keza mı hiç! 

13,'2 trenine bindiler. Tren hare. içkileri de güzeldi. En güzel içkiler- ket ederhn: 

den ısmarladı. - Eyvah!. Kareli elbiseyi oto-
Katil okadar da i.ştiha ile yiyor. mobilde unuttum. Oou tenha bir ye. 

du ki.. Dün akşam Kana giden bu re atacaktım. Şimdi şöförün eline 
adamın hiç te vicdan azabı çekme geçecek, diyordu. 
den bukadar serbest, sakin, keyifli O kare elbise yüzünden başnıa 
olmasına şaştı kaldı. geleceğini bilseydi .. 

Garsona hesap verdikten sonra Fakat insan ne kadar ihtiyatlı 
saatına ve şimendüfer tarifesine ba · bulunursa bulunsun, ufacık bir pot 

karak: kırınca artık onun önüne geçemez .. 
- Görüyorsunuz ya Paristen Bindikleri kompartımanda karıı-

ayrıldığınıza iyi etmemişsiniz.. Sizin lannda yalnız iki f ngiliz vtardı. iki 
gibiler polisin elinden kaçmak için İngiliz kadını .. Küçük masaları kal-
orada daha iyi gizlenir.. d ·· ı·· b- k Sandvı'ç 

ırmışlar, us une ore ' 
Ne dersiniz? Sizi Parise gönde. pasta koymuşlar, boyuna atıştmyor· 

reyim mi.. }ardı. 
Saat 13,2 da tren var.. Onların karşısında Limase ile 
- Vallahi çok doğru.. Hakkı- arkadaşı Marsilyaya kadar bir t~k 

nız var., Benim de şimdi hiç bir teh kelime konuşmadan etrafı seyret· 
like, hiç bir korku yok.. mekle vakıt geçirdiler .. 

Limase onun bu son sözüne için. Tabii katil pçlisin elinden kaç:, 
den güldü ve bu adamın bukadar maktan başka birşey düşün~m~d_ı. 

d A "' Limaseninse hayali muvaffa~ıyetınan soğukkanlılığına a ne mana vere· T 
k k Penbe ufuklarmc:Ua dol8fıyor u. r~ ceğini bilmiyordu. Tehlike yo , or :ıc, d du 

? O d H ı b. Marsilyada 'fat x_ediaeJl.fff · :Jcu yok öylemi iyor u. e e ır _ &in'u var _ 
1 s'ns'ı g'elsin seni bir &kika içiade 

Berjardiniy d d siye atladı. Kan istasyonunak, emrını 
eli er e duracaksınız, e- . d' Ve arkadaşıı1a dönere : 

~~~~v:e:r~ı~ . .:...:.~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--...b...~-----'-...........,.......:...ıı~lıilıÜıi.1.i:ı..tJJ..:.;;....ı.:...........:..~~.L...~~~~..-----__. ... _ 



~~~ife : 4 Türksörli 

r 

a.,.. Reklam bir ticaretha... l 
nenin, bir müessesenin 

en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilanları~ızı her yerde okunan 1 

ürksözüne veriniz • 1 

1 Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözii
niin Otomatik makinalanljda yaptı
rabilirsiniz . 

Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene
cektir. 

•• 

CL 
Kütüphanenizi güzelleştirmek 

istiyorsanız kitaplarınızı Türk 
sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır. 

Resmi evrak, cedveller, defter· la !er, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır • 

z Türksözü mat
baası"Türksö-

zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua, tabeder . 

o Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Kızılay Cemiyeti Seyhan merkezinden: 
Karataş Altınkum 

p ajı açıldı 
Sel felaketzedelerindrn kasabada oturanlara yaradım parası tevziatına 

başlanmıştır. ilişik listede isimleri yazılı kimselerin hizalarında gösterilen 
günlerde mahalle mümessillerile birlikte cemiyetimiz merkezine gelmeleri 
ilan olunur • 8203 

S. No: 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 

3 
4 
1 
2 

ismi 
Celal oğlu Bedir 
Cabbar oğlu Hilmi 
Rüstem karısı Keriman 
Ahraz Hatice 
Osman kızı Sakine 
Hacı bey oğlu Ömer 
Sakine veresesi Hilmi 
ve Faik 
B. Z. M. Ahmet 

Mahallesi 
Sofu bahçe 

,, 

" 
" 
" 

Kayalı bağ 

tt 

" 
Mustafa kızı Zeynep ,, 
lbrahim kızı Kamile Mestan zade 
Hacı Yakup oğlu Mehmet " 
ve hemşiresi Şerife 
Sait kızı Rukiye ,, 
Şatır Ali oğlu Mustafa Ocak 
Hamza oğlu Yapıcı Mehmet ,, 

14-6-937 pazartesi 

" " 
" n 

tt ,, 

ti " 
" " 
" 

,, 

" " 
,, " 

" " 
" H 

" ,, 

" 
,, 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 

Hasan kızı Nuriye 
Mehmet kızı Leyla 
Mehmet kızı Ayşe 
Hasan oğlu Mustafa 
Ali kızı Emine 
Ahmet karısı Hacı Ayşe 
Zaıa Mehmet 
Asker Hayri karısı Arife 
Hasan oğlu Veli 
Portukalcı Yusuf kansı 

Dürdane 
Halit kızı Ayşe 

Mehmet oğlu Derviş 
Süleyman kızı dul Kerime 
Kuyumcu kalfası Reşit 
Ölü Reşit kansı Hatice 

1 

" 
n 

" 
" 
" 
" 
" 
it 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

13 Hazira~ 

CLETRAC 
6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLER 

Sağlam , uzun ömür ve ışı çok ucuz temin eder 
O. T. r. A. S. 

Beyoğlu : İstiklal caddesi İstanbul 
M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi A D A N A 7949 

S. No. ismi Mahallesi 
1 E:ski muhtar Ramazan vere- Hüriyet 15 6- 93·1 salı " 

,, 

" ti 

seleri Ahmet V.S. 
it 2 Ateş oğlu Ahmed " " " 

3 Osmman oğlu vahap " " " 
,, ,, 

4 Ahmet oğlu Mehmet " " ,, 
ti " 

5 Alaettin kızı Ayşe ti it 

" " 
,, 

6 Cümali kızı Şerif " " 
" " 

,, 
7 Abtullah kızı Zeynep it " " " 

.. 
8 ,, ,. Ayşe 
9 Hacı Halil oğlu lbrahim 

,, it ., 
it " ., tt ,, ,, ,, 

10 Hasan kızı Sultan .. ,, ., 
11 Mehmet oğlu şekerciAhmet ,. 
12 Borlu Mehmet oğlu lsmail 

" " " 
" " ,, 

" " 
13 Kara Ali kızı Hatice " " ,, 

ti " 
14 Hasan çavuş oğlu Enver it 

" " " 
15 Kadir kızı Hayriye " " " " " Kasım kızı Azime Sugediği ,, " ismi Mahallesi 16 Mısırlı lbrahim kızı Fatma 

" " " 

3 
1 
2 
1 
2 
3 

Süleyman oğlu Hasan nacar ,, " " 
S. No. 

1 Mehmet kızı Nazire Yortan 15-6-937 Salı 17 Abtullah kızı Meryem ti ti " 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Berber Mustafa veresesi ,, 
Ali V. S. 
Selim kızı Cemile ve Zehra ,, 
Yusuf oğlu lbrahim ,, 
Ali oğlu Cebrail " 
Süleyman kızı Emine ,, 
Mehmet oğlu kahveci Ali " 
f sa oğlu lbrahim ,, 

" " 

" " 
n n 

n " 

" " 
H ,, 
tt 

2 f rbrahim oğlu İbrahim ,, " 
3 ince Hüseyin oğ. Mustafa " .. 
4 Kuyucu Ramazan kızı Ayşe ,, " 
5 Apturrazak karıeı Teslime ,, tt 

6 lbrahim oğlu Hamza ,, ,, 
7 Kötü Ali oğlu Tevfik ,, it 

8 Ali oğlu Mustafa ,, " 9 Eski muhtar Ramazan verese· ,, " 

" 
18 Ahmet oğlu Mustafa " ti " 

" 
19 Şaban oğ. Kayserli Mehmet ,, " " 

,, 20 Feraç oğlu Zekeriya 
" " " .. 21 MevlUt oğlu Rifat il " 

,, 

" 
22 Abdurrazak oğlu Vahap 

" " " 
il 23 Nadir oğlu Ahmet 

" " " 
" 

24 Ali oğlu Bptullah it " " 
" 

25 Osman kızı Asiye 
" 

,, " 

B 

la 

da i 
~tıvv 
b ltın 
uç kil 

ekt 
L 

' rici 
taly ' 
tontr 
~ir a 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

lbrahim oğlu Salih ,, 
Yusuf oğlu Salih ,, 
Hasan oğlu Bedir ,, 

" 
" 

H 

n 

ti 

10 
11 
12 
13 
14 

]eri Ahmet V. S. 
Ömer oğlu Ali ,, ,, ,, 
Ali kızı Halide veresesi ,, " ,, 

~2~6~==Y-=:us=u~f_k_ız_ı_O~m~m_ü~ha~n~--'!"'='~''~~~~~'~'~=~-ı-

21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
'10 

,, ,, Yusuf ,, 
Durmuş karısı Dursun ,, 
Süleyman karısı Hamide ,, 
Ali oğlu kazancı Hasan " 
Ali çavuş kızı Hüsne ,, 
lbrahim oğlu Süleyman turgut ,, 
Hasan oğlu Hamit " 
Tatar oğlu Mustafa yetimleri ,, 
Kadir V. S. 
lbrahim oğlu Süleyman ,, 
Kelleci Ahmet kaynanası latuf ,, 
Ahmet oğlu bıç2kçı Hacı ,, 
Mahmut 
Me~met kızı Brhiye 
Yunus kızı Zehra 
Ali oğlu Hasan çavuş 
Kamil karısı Rabia 
Süleyman kızı Fatma 
Yusuf kızı Hamide 
Paşa köylü Hüseyin 
Süleyman oğlu Ramazan 
Yusuf kızı Ragibe 
Ali oğlu lbrahim 
Samet karısı Fatma 

ti 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 

" 
Süleyman oğlu Kadir tabak ,, 
Ahmet oğlu tabak Mehmet ,, 
Mustafa oğlu tatlıcı Ramazan ,, 
Hammad! kızı Zeynep 
lsmail k'tıı Ayş& 
Aptullah kansı Hüsnüye 

" 
" 

,, 

" H 

" " 
" n 

,, 
" ,, 
" 

" n 

n ti 

" n 

.. 
" 

" " ,, 
" 

" 
,, 

" " 
,, " 

" " 
" tt 

H " 
" H 

,, ,, 
,, " 
" " 
H " 
" " 
" 

,, 

" " ,, ,, 

" " 
" 

,, 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

8 

Genç oğlu lbrahim ,, ,, ., 
Abdurrazak veresesi Hüsniye ,, ,, ,. 
Mustafa oğ. Farit Yılmaz " ,, ,, 
Mevlüt oğ. Arap Bayram Şeyh Mustafa 15-6- 937 Sah 
Recep kızı Anış ,, ,, ,, 
Kasap Hilmi ,, it ,, 

Osman oğ. çulha Cumali it ,, it 

Cumali oğlu Mustafa ,. ,, ,, 
Cereci Mehmet oğ. Reşat ,, ,, ,, 
Abdo oğlu Mehmet ,, ,, ,, 
Resul oğlu Hasan ,, ,, ,, 
Hüseyin oğlu Ömer ,, ,, ,, 
M<'hmet oğ. kebapcı Süleyman ,, ,, ,, 
lbrahim kızı Fatmi ,, ,, ,, 
Şaban oğ. kehapcı Mehmet ,, ,, ,, 
Mehmet oğlu Hasan ,, ,, ,, 
Nadir oğlu Ômer ,, ,, ,, 
Hacı F atm:ı ,, ,, " 
Hüseyin kızı Fatma ,, ,, it 

Yusuf oğlu Kamil ,, ,, ,, 
Mustafa oğlu lsmail Papaz bahçesi 15-6 937 Salı 
Mastafa kızı Fatma ,, ,, ,, 
Hamza kızı Mehınet karısı ,, ,, ,, 

Naciye 
Ali Osman oğ. kelleci hacı ,, 
Ramazan oğlu Sadık " Mehmet oğlu bilecikli Kadir ,, 
Koca Mehmet oğlu Ali karısı ,, 

Zekiye 
Ali oğlu Hasan " 

" " ,, 
" 

" " 
" " 

" " 

I 

ı .....,, ....-..--~· ______ .......,,.~ 
1 .J ' , . 

fı 
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* Umumi Neşriyat MüdürÜ uk 

M. Bakşı en 

Adana Türksözü matbaaSJ 


