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vlnd · d .. -e Yemyeşil altına güneş uş 
l'l'lez ' • · ra ormanlar, f ebrikalar, sınaı zı-

at usulleri \ÜCLc'e getirdi. Et n!sr 
~~-~ ır <s n ki bi ' c'ğ"rr iz \ e görcit'ğü
~ı.;z §q !erdir. Eu ç iftl kleıc'e top
c~a h Ç bir ccy t:e' t l cc dıln:a
rnışt r. Hiç bi; teşebbüs bu toprak-

Ronra: 15 (A.A) - Royter 
ajansının Pekinden aldığı bir 
haber~ göre, Çaşar eyaletind<' 
bir isyan çıkmış ve asiler ÇAşar 
şehri ile Jehol arasında müte· 
addid yerleri nbtetmişlerdir. 
Mançu makamlara, asiler üze
rine on fırka asker yollamış

lardır. 

Hatay heyeti 
şehrimizde 

BUyUk Şefin, varidatı TUrk çiftçisinin lnkı,atma sarfedllmek 
Uzer• Hazlneyr9 ba6ıfladı§ı bUyUk orman çlftllAI ve mUftemlll· 

t1n1n tayyareden al!nmı• bir resmi 

lard . s·ı . 'trc a akım kalmnmıstır. 1 gı, e -

tübe, : rr.uvaffakıyet~ en küçük i~t.en 
en buyuk ise kadar hiç b"r manıa
Ya tesadüf~ etmeden yürümllştür · 
Bu çiftliklerin mahsu:leri. manıulltı 
tlaıına. bırinci sınıfı tutmuşlardır. 

işte Atatürk ıirar.ı.t hayatımıza 
b~yle bir örnek b&{jışladı az zaman 
içinde kurduğu bu modern mües~ese 
leri milletinin büyük istifadesıne 
terk etti. 

Onun bütün bOyük hayatı Türk 
milleti için dAima takibolunacak 
bir örnek olmuştur. 

O umulmayan şeylerin hepisini 
birer birer tahakkuk ettirmiş ve 
milletine vermiştir. Koca bir yur~u 
baştan başa kurtarıp büyük mille~;~e 
teslim eden bu aziz Şef Başvek'. ı
mizin Meclisteki nutuklarında söy
ledikleri gibi her şeyin üatündTe"ekş-
. . h 'ne ur 

sız bır hazinedir ve bu azı 
·ı . . k vvet men-mı letınin tükenmez bır u 

baıdır 
• . d d' ve onu 

O köylOye efendı e ı nıttı ve 
dünyaya efendi olarak ta k '. . 

Qatma ıçın 
onu efendi olarak yay b- Ok 
ne mümkilnse yaptı . 8.0 n_ . uy 
hareketleri de köylüyü, ç~f~ı~ı bu:~t 
YOreğinin kuvvetile sevışının y 

bir eseridir. Tü k 
· · servet olan şey r Onun ıçın . .. 0 m ·ıı t· ·n Türk köylüsünün yuzg • 

ı e ını .. d 
lerliği, iyi, rahat bir hayat ıçın e 

yaşamasını görmektir. . . 
Atatürk öyle bir millet şefı kı, 

onun kadar hiç bir şef, milletini. ~u 
derece ülvi ve nezih bir sevgı ıle 
sevemez onun hiçbir dünya malına 
karşı se~gisi yoktur. Onun bütün 
hayatında, bütün fikrindeki ulviyetl~r
de Türk milleti yaşar ve onun bü
yük yüreği TOrk milleti için çarpar. 

Nitekim, "Ben lcabettlAI 
zaman en bUyUk hediye Olmak 
Uzere TUrk mllletlne canımı 
vereceölm •• ., Buyurdular. 

BugOn dünya tarihini, tarihteki 
bütün gelmiş geçmiş şefleri birer 
birer gözden geçirelim. hangi bah· 
tiyar millet vardırki onun şefi böyle 
bir tevazu içinde milletine karşı 
konuşabilmiştir. 

1 ürk milletı bu büyük söı.On 
değerini herşeyden çok takdir eder. 

O aziz havatını zati Türk yurdu
nun1 Türk miİletinin büyük bahtına, 
lStıkbalıne bağışlamakta asla tered
düt gö.,termemiştir. . . 

Türk milleti de Şefinin mılletı 
için tatbik edeceği işlerde 1 onun 
fikirleri uğrunda canını şimdiye ka
dar esirgemediği gibi bundan sonra 
da esirgerrıiyecektir . . . 

O neyi dUşClnmüş , neyı ıs_te
mişse Türk milleti onun isteklerıne 
karşı asla tereddüt göstermemiş ' 
.asla şüpheye düşmemiştir • ÇünkO 
bu mesut yurt , bu şerefli millet. 
onun elinde yeniden hayata doğ
muş, ve saadete kavuşmuştur. 

Ne mutlu bize ki , onun dev
rinde yaşıyoruz. BByle bir mutluluk 
herkese nasip olan bir şey değildir. ------·------
Başvekil ve Aras 

İstanbulda 
.. lstanbul : 15 (Türksözü muha. 

bırınden) B k" l H . · e . . . - aşve ıl e arıcıye v 
kılımız bu sabah ld'l V era • ge ı er. em · 
merasımle kartılandılar. 

DÜNKÜ EKSPRESLE DÖNEN HE
YET HATAYA ŞEFLERiN SEVGi. 

Befvekll allylUyor 

Ankara: 15 [Türksözü Muhabi
rinden) - Meclisin dünkü son top 
lantısında Türkiye · Mısır dostluk 
ve ikamet muahedeleriyle tabiiyet mn· 
kavelesinin tasdiki, benzin ve petrol 
istihlak resimlerini!'\ indirilmesi Di
yarbekir istasyonundan itibaren Irak 
ve lran hudutlarına kadar yapılacak 
demiryolları için elli milyon liranın 
sarfına ve bu maksatla gelecek yıl· 
lara aid taahhütlerde bulunulmasına 
salahiyet veren kanun Jayihalarını 
kabul etmiştir. 

Sancağın mülki tamamiyetini 
Türkiye • Suriye hududunun temini
ne dair muahede ve anlaşmanın ve 
bunlarla beraber imza ve teati olu· 
nan beyanname, mektup .ve proto· 
kolların tehiri hakkındakı kan~nu~ 
müzakeresine başlanırken dışışlerı 
vekili Rüştü Aras söz alarak mev 
zuubahsolan muahede ve anlaşma 

)arın ana hatlarını ve bunların tanzi. 
mine hakim olan düşünceleri izah 
etmiştir. 

Rüştü Arası Kürsüde bir çok 
hatipler takibetmiş ve bunu takiben 
kanun layihası mevcudun ittifakiyle 
tasdik olunmuştur . Bunun üzerino 
kürsüye gelen Başvekil ismet lnönü 
hükumetimizin iç ve dış siyaseti et· 
rafında geniı iiahab ihtiva ~ 
bir nutuk irad ederek itimad iste· 
miştir. 

Tayini esami ile reye müracaat 
neticesinde meclis mevcut 329 rey· 
le ve ittifakla hükumete itimad göt· 
termiştir . 

Bundan .mnra teşkilatı esasiye ka· 
nununun 14 üncü maddesi mucibince 

meclis içtimaının her sene davetsiz 
toplantı tarihi olan ikinci Teşrinin 
birinci pazartesi gününe talik edil-

- Gerisi üçüncü sahifede -

AERODİNAMİK TREN 

Parls _ Marsllya arasında ı,ıemejie baflayan 
Aerodinamik tren 

Y. · · asıra bir damğa vurmak lazım gelirse bu damganın adı mu· 
ırmıncı d d · · b- ··k "h · .. t 
k [ .. rat ] olur . Yirmi:ıci asır a me enıyetın en uyu ı tırası sura 

h3kka su - d · d .. t · d - h tt"' Yerde sürat , gökde surat , enız e sura , ış e surat , a a 
olmuştu~.· Tay)•arelerin , otomobillerin yaptığı sürati düşünmek bile 
aşkda surat ·· d h' b' h f ı· · . d.. dürüyor . Bu sürat sar asın an ıç ır ayat aa ıyetı , 
ınsanın batnı onkurtaramamaktadır . Bunun i<..indir ki bir çok dehşetli 
vasıtası ya asını d ğ . ni kaybetmemiş olan şinıendöfer de bu uğurda büyük 
rakiblere rağmen e erı 
h m'eler yapmaktadır. 

a ' L M. kumpanyası yeni yaptırdığı bir lokomotifle Paris -
Fransız:· . '.. . d ~aatte 140 kilometre yapmağa muvaffak olmuş· 

Marsilya traıesı ~;er~. el motörü konmuştur. Makine dörtbin beygir kuv. 
tur: Bu !okomotı e. ız~k adı verilen bu katar birinci ve ikinci sınıf olmak 
vetındcdır . Aerodınamı . L k t'f' d'ığer ve asıl mühim hususiyeti 

'k' d .b tmış o omo ı ın üzere ı ı vagon an ı are · d 
kömür sarfiyatından yüzde 28 tasarruf yapması ır · . d' Ad 

E b. · 1 • · b süratin yarısını yapabılsey ı . anadan 
ğer ızım tren erımu: u 

Mersine bir saatte gidebilirdik .. 
~ 
.,t\ '-!> ""' ~ 

LERtNI GÖTÜRÜYOR 

Hatay i ıtl\dalinin kazanılrnuı 
münasebttiyle , Büyük Şefe ve Şef· 
lerimize minnet ve şükranlariyle ta· 
ıimlerini arza giden Hatay heyeti 
dünkü Toros ekspresiyle şehrimize 
dönmüşlerdir . 

Heyet , bay Mehmet Derviş, bay 
Abdullah Celi ve bay Suphi Bedir
den mürekkeptir • 

Hatay Heyeti, Cenevredeki l le· 
yetimizin lstanbula avdetlerinde İs· 
tanbulda bulunmuş ve buketler tak. 1 
dim ederek şükranlarını izhar etmiş· 
lerdir. 

Hayet aym zamanda Dahiliye 
Vekili ve Parti genel sekreteri Bay 
Şükrü Kaya ile Hariciye V Ckaleti 
w - tur n Nwwı:Memıeuulllli utla• 
Hmtaylılann minnet, şükran ve ti· 
zimleıini arz etmifler ve Hatay 
Türklüğünün Büyük Şefe duyduğu 
sarsılmaz bağhlık ve ~bediyen unu· 
tulamaz ve ödenemez olan minnet ve 

- Gerisi üçüncü sahifede -

-~--------· ...... ----~~~ 
DDkkatıer: 

Adana - Mersin 
trenleri 

BugUnlı.U nakil va~arını göz 
önUne getirirsek Adana ile l\\cr· 

sinin arası bir adımlık bir şey. halbu
ki bu liO kilometrolult mesafeyi bu 
iki.:_şehir halkı ikibuçuk , Uç , llçbu
çuk , bnzan da <lört saatte katetmek 
mecburi.yelinde kalmaktadır . Adana 
ile ,'\\ersin arasındaki treni erin adedi 
nzaltıldı , bellı.i böyle icap edi., ordu. 
Fakat hiç olmazsa geri kalnn frenler 
zamandan kazanması lazımdı . Dun.ya 
da nakil vasıtaları her gUn biraz da
ha sllrnt knznnıyor . Dunku ırnsta 
ile gelen bir Fransız gazetesinde mar-
ilyn ile Paris arasında yeni işleme

ye bal'layan hir trene aid taf ilAtı 
okuduk . Ba tren saatte 140 kilo
metre gidiyor . Bu makineye naz&· 
ran M.ersinle Adananın aruı 2:> da· 
kika • bu sUrate teh:ıssUr çekmeye 
'imdilik hakkımız sok . Fakat 60 ki
lometrelik bir mesafeyi bugUn elimiz
deki vasıtalarla bir saate indirmeye 
imkan vardır ve bu da lazımdır . 

Bu luzum iktisadidir' bu lUzum 
sıhhidir, bu )Uzum hayatın bir ı:arure
ti olan gezinti nokta...,ından ehemmiyet
lidir. Mersin, Tarsus, Adana ve bu 
uç buyuk şehrin iki yuz bin kitilik 
nUfusu bundan otuz kırk sene evvel 
oldu~ gibi Mersin • Adana arasını 
Uç. dört saatte kat etmemelidir. 1 

Trenler ucuzladı, fakat ucuzluk, 
surat ve temizlik hepsi bir arada 
olmalıdır. 

Turk Şömendöferciliginin gUndcn 
gUne tekamul eden vaziyetinden , 
gösterdiği sevinç verici inkişaflardan 
çok umudlu olarak artık bu Adana
Mersi.n yolculuğunun kat'i surette 
halledilmiJ olmasını görmek bu şehir 
halkını çok sevindirecektir. 

Madride tekrar hava 
hücumları yapıldı 

Bask karargahı yerini değiş
tirmek mecburiyetinde kaldı 

------

Guadajalara harbinde 
229 italyan OldU 

Londra: 15 [Radyo] - Royter muhabiri bildiriyor: Bilbao etrafında 
şiddetli muharebeler olmaktadır. Basklıların şehri sonuna kadar müdafaa 
edece~i ve bu maksatla Bask hükumetinin Bilbao'da kalaca~ı bildiril~yor: 

Diğer taraftan General Miaja Madridin derhal sivil halktan tahhyesm 
emretmiş ve fili yata geçilmiştir. 

Londra : 15 (Ra..lyo) - Avam 
Kamarumm bugünkü toplanbsmda 
Bay Eden l.panya, ademi müdahale 
ve kontrol işlerinden bahsetmiştir. 

Berlin : 15 (Radyo) - Alman 

General Mla)e 

siyasi mehafili, kontrol işleri üzerinde 
dört devlet mümessilleri arasında 

Londrada yapılan müzakereler neti· 
cesi elde edilen anlaşmadan pek 
memnundurlar. 

Valansiya : 15 (A.A) - Reisi 
Cumhur "Devlet hususi i:,tihbarat 
servisi" teşkili hakkında bir emirna· 
me imzalamıştır. Doğrudan doğruya 
Dahiliye nezaretine bağlı bulunacak 
olan bu servis, her türlü casusluk 
teşkilatını takib ve tenkil eyleyecek· 
tir. Şimdiye kadar, casuslukla müca· 
dele, umumi emniyet direktörlüğüne 
merbut bir sivil servis ile bir askeri 

servıs tarafından icra edilmekte 
idi . 

San Sabastian : 15 1 ( A.A ) -
Requete radyo istasyonunun bildir
diğine göre general Franko, biıkaya 
cebhesinde bulunmaktadır. Bu ccb
hede asiler topçu ve tayyarelerin 
himayesinde olarak ilerlemeğe de· 
vam etmektedirlerJ 

Bir istasyon, Bask mevzilerinin 
bombardımanının pek şiddetli oldu. 
ğunu tasrih eyl<'mektedir. Düşman 
hatları tamamiyle harab olmuştur. 
F ranko kuvvetleri şimdi Nervion va· 
disine girmişlerdir. Düşmanın mane
viyatı pek sarsılmıştır. ve mevzile
rinin istirdadı için yeptığı teşebbüler 
tamamile akim kalmıştır. Düşmanın 
zayiatı pek ağırdır. 

Son günlerdeki taarruzlara işti
rak etmiş olan kıtalar, istirahata 
çekilmiş ve bunların yerine taze 
kuvvt ler getirilmiştir. Bu kuvvetler, 
düşma111 durmadan takib etmekte· 
dirler. 

Bilbao : 15 (A.A) - Havas A
jansı muhabiri bildiriyor: 

Bask makamatı, asi kıtalarının 

tezyiki devam ettiğini ve bu tazyi· 
kin Lezama ve Larrabazna mınta
kalarında pek müessir olduğunu ve 
asilerin silahlan milisierinkine faik 
olduğunu tasdik etmektedirler. 

Asi tayyareleri mütemadiyen 
Bilbaonun üzerinde uçarak şehrin 
morge, ireve, larrion, lasarenas ve 

- Gerisi ikinci sahifede -

Son dakika 
Türk - Fransız ticaret anlaşması dün imzalandı 

Ankara: 15 (A.A.) - Türkiye cumhuriyeti ile Fransa cumhuriyeti mü· 
messilleri arasında /'. nkarada cereyan etmekte olan yeni ticaret ve kl~
ring anlaşması müzakereleri iki taraf için de memnuniyeti mucib bir şekil· 
de bitmiş ve bugün imzalanmıştır Anlaşmalar bir temmuzdan itibaren 
meriyete girecektir. 

Blomberg yakında Peşteye gidiyor 
Berlin : 15 (A.A.) - Alman Harbiye Nazırı wkubulan davet üzeri· 

ne yakmda Peşteye gidecektir. 



Sahife 2 

MERSiNiN 1 

Mersinin Şehir Bahçesi bu yıl 
daha serin, daha temiz 

••• 
PLAJIN KAHVESiNDE OTURAN HALKIN SAYISI NiÇiN 

DENIZDEKILERDEN DAHA ÇOK ?I ••• 

••• 

Mersin 15 - Dün t>aharın son 
günü imiş galiba.. Sıcaklar iyiden 
bastırdı berekat versinki Mersinin 
deniz kenarları serinliğine doyulmı· 
yacak kadar güzel. Ucu bucağı gö· 
rünmeyen Akdenizin sırtı beyaz kö
püklerle ürperdikçe, insan burada 
sıcağı kolay kolay duymuyor .. Yalnız 
denizin eleğine sımsıkı yapışmak 
gerek, biraz iç sokaklara girince 
C?nınızı deniz kenarına biı an ev
vel atın.le istersiniz.: 

Bunu bilen şehrin belediyesi 
deniz kenarına doğru kahveler, plaj. 
lar yapmıştır. 

Mersinin şehir bahçesi bu yıl 

daha sevimli, daha güzel. daha te 
miz .. Daha güneş batmadan bahçe 
tıklım tıklım dolmakta, adeta otura. 
cak yer bulunmamaktadır. 

Güzel bir caz, alaturka, alafı · 

ranga sazlar, sözler varyeteler, 
kuklalar, bahçeye ayrıca bir can 
vermektedir. 

Biraz geç kal mı ya gelmez, bir sandal· 
ya bulmak bir maza bir ev kiı alamak 
kadar güç .. Bu bahçe şimdiden hal
ka dar geliyor. Ne tuhaf şey. Yeni 
Türkiyede herhangi birşey yapılır. 
ken büyük diye, ihtiyaca kafi gelir 
diye yapılıyor sonra görülüyorki 

tesbit edilen ihtiyaç bukadar dar değil. 

Mersin belediye bahçesinde şöy
le bir halkı hangi eğlenceden daha 
ziyade hoşlanıyor diye tetkik ettim. 
Çocuklar kadar halk da • kuklalar • 
dan hoşlanıyor. 

• Kukla • başka memleketlercia 
bilhass:ı, Rusyada, Çekoslovakyada, 
Yugoslavyada hatta Almanya ve Av
rupanın diğer 'şehirlerinde halk içiu 
büyük bir eğlence ve terbiye vasıta. 

sıdır. Bizde de bunu bir an evvel böyle 
yapmak icabediyor. Benim burada 
gördüğüm kukla hiç te fena değil 
filhakika bizdeki orta oyunun kuk
lalaştırılmış bir parçası, fakat iyi bir 
çalışma ile bunlardan ne güzel şey· 
ler yapılmaz. 

Gülm~ye, eğlenmeye; yaşamaya, 
çalışmaya muhtaç olduğumuz kadar 
muhtacız. Her tiirlü vasıtaları kulla· 
narak halkı neş'eye, hayatın sevim
li taraflarına sevkedebilmek için, ne 
yapmak mümkünse yapmalıyız. ( ül· 
mek, gülmek .. Belediyelerimizin sıh 
hat ve imar i~leri kadar kendilerine 
dönen bu vazifeyi asla uzatmama· 
farı gerektir. 

Mersinin yeni plajı da güzel bir 
plaj oluyor. Fakat plajın kahvesinde 
oturanların, denizde yüzenlerden, 
kumların üzerinden bakanlardan da· 
ha çoktu. Böyle bir plaj başka mem. 
leketlerin her hangi bir tarafında 

olsaydı, kum üzerinde kum gibi in
san görecektik .. 

Tabiattan korkmamak lazımdır. 
Tabiata karşı utanmak, tabiata kar
şı çekingenlik göstermek yaşamayı 
bilmemek yaşa'llaya alışmamak de 
mektir. 

Mersinin plajı muntazam bir plan 
dahilinde yapılmaktadır . bir za 

man hiç şüphesiz daha güzel olacak 
Mersinde Adana halkı için de 

cazip bir deniz V•' tecim hayatı var
dır . ) alnız Adanalıları korkutan 
tren derdi bir deniz banyosu için af. 
b, yedi saat yolculuğa katlanmak 
her babayiğidin karı olmasa gerek. 
Hiç olmazsa Cumartesi ve pazarlara 
mahsus sür'atli tenezzüh trenleri 
tertibedilse çok münasip bir şey o
lur . 

Madrid'e tekrar hava hücumlrrı yapıld1 
------·------

- Birinci sahifeden artan -

ortugaletaya bir çok bombalar at. 
maktadırlar. 

34 tayyare tahrib edilmiştir . 
Bunların arasında lngiliz konsolosu 
Stev~nson'un tayyaresi de vardır. 

Ölen ve yaralananların adedi hmüz 
malüm değildir. 

Valansiy: : 15 (A.A) - Neşre 
dilen bir kararnameye göre, husuıi 

bir devlet istihbarat servisi ihdas 
edilmiştir. Bu servisin gayesi, her ne 
şekilde olursa olsun papılacak ca 
suslukları takib ve tenkil ~tmek. 
dir. 

Roma : 15 (A.A) - Yeni bir 
tebliğde Guadaljara muharebesinde 
229 ltalyan gönüllüsünün öldüğü, 
ve 123 ü zabit olmak üzre 1994 gö· 
nüllünün kaybolduğu bildirilmek· 
tedir. 

Madrid : 15 ( AA. ) - Resmi 
tebliğ: Dün bütün gün şehrin bom· 
bardmanı devam etmiş , telefat ve, 
hasarata sebebiyet vermiştir . 

Aragon cephesi - Milisler Hu· 
esco mıntıkasında mahsus derecede 
ilerliyerek Ezcümle San Roma de 
basa vallirana de Coronas Manas
tırını Gakardilla ve San Juan del 
monteuyi! zaptetmişlerdir . 

Toledo cephesi - Balamca şa· 
tosunu işgal ettik . 

Biskaye cephesi - asi topçu 
ve tayyare kuvvetleri Bilbaonun mü· 
dafaa hattını şiddetle tazyik etmiş
ler ve bir k"tç noktada ilerlemişler· 
dir . 

Bilbao cephesi.: 15 ( AA. ) -
Havas ajansnın muhabiri bildiriyor: 

Düııkü pazar günü yapılan hare· 

kat neticesinde Bilbaorun sohkları 
Franko askerlerinin tüfenkleri men· 
zili dahilinde girmiştir . Biskaye mer· 
kezinin etrafındaki kıskanç gittikçe 
kapanmaktadır . 

Şarkta Franko kıtaları doğrudan 
doğruya Bilbaoya hakim olan San. 
ta ·Marina tPpesini işgal etmişlerdir. 
Bu tepede bir sanatoryom vardır . 
F ranko kuvvetleri tüfenkle buradan 
doğrudan doğruya Bilbaonun sokak· 
!arına ateş etmektedirler. Sansebas· 
tiyenden Bilbaoya giden yol da 
mitralyözlerinin altındadır . 

Cenubda asiler Bilbaonun y~ni 

mezarlığı ile Barralezua kasabasını · 

zaptetmişlerdir . 
Milisler zaif bir mukavemet gös

term~ktedirler . Baskler , her taraf 
ta ricat etm~kteclirler . Bunların Bil· 
baoda toplandıkları zannedil'llekte· 
dir . 

Saragosse 15 ( A.A. ) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor : 

Hükumet kuvvetleri dün sabah 
kuvvetli bir topçu ateşi ıle himaye 
edilmekte olan üç liva ile Huesco 
mıntakasında şiddetli bir taarruza 
geçmişlerdir . Daha taarruzun baş· 
langıcında asi topçu kuvvetleri ile 
otomatik silahlar , hükümetçilere 
ağır zayiat verdirmişler ve taarruz 
akamete uğramıştır . 

Milisler de iki kere Chamillars 
mıntakasındaki Franco mevzilerine 
taarruz etmişler , fakat kullandıkları 
çok mikdarda tanklara rağmen mu· 
vaffak olamıyarak dağınık bir halde 
ricat etmişlerdir . 

Hükümetçilerin Belclinte'te yap
tıkları taarruzlar da akim kalmıştır . 

Türksözü 

r ŞC®hlüır 
\ııamı----ıı:ı:m=-1111:m1 ............... _. ..... _.mımm::ıaııa:mmmıı _______________ , 

Turhan Beriker 
Dün Fransı.z heyeti baş
kanının ziyaretini İade etti 

Bir kaç gündenberi şehrimizde 

bulunmakta olan ve Türkiye-Su
riye hudut Komisyonu müzakerele
rinde Suriyeyi temsil eden Fransız 
murahhas heyeti başkanı Bay Filip 
Davit Belediye reisi Turhan Cemal 
Berikeri makamında ziyaret etmiş 

ve Turhan Cemal Beriker de dün 
delege heyeti başkanının bu ziyare 
tini iade etmiştir. 

Türk-Suriye 
hudut Komisyonu 

Dün müzakerelere 
başladı 

Türkiye -Surıye hudut Komis· 
yonu dün sabah Vilayet binasın. 
daki umumi meclis salonunda iki 
taraf mura\ıhas heyetlerinin iştirakile 
Vali Bay Tevfik Hadi Baysalın Re
isliği altında toplanarak müzakere
lere başladı. 

Komisyon biri dün sabah ve di· 
geri öğleden sonra olmak üzere iki 
toplantı yapmıştır. Öğleden sonraki 
toplantı daireler mesaisinin tatiline 
kadar sürmüştür . 

Müzakereler mevzuu hakkında 

ayrıca nıalümat vereceğiz . 

Orman işleri 

Mulhak büdçe ile idare 
edilecektir 

Maliye Vekaletinden Seyhan def. 
terdarlığına gelen emirde 1 Haıiran 
937 den itibaren orman muamelatı 

mülhak büdçe ile idare edileceği ci
hetle yukarıdaki tarihten itibaren 
orman idarelerinde tahakkuk ettiri
lecek, bilumum orman hasılatının 

muhasebe ile alakası kalmadığını yal 1 

nız ziraat bankası olmayan yerlerde 
orman .hasılatı orman dairesinden 
gönderilecek tahsilat müzakcrelerile 
emanete alınacaktır. 

orsada 
Alım, satım 

Dün şehrimiz borsasında yaptı 
ğımız tetkikte, buğdayın kilosu 3,45 
ile 3,8 ı ,5, arpanın kilosunun 2,62,5 
ile 2,75, yulafın kilosu da 2,75 
kuruştan alım ~alım muaıııeleleri 

y ıpı ldığı görülmüştür. 

Salamanga : 15 ( AA. ) - 13is· 
kayedeki harekatı kolaylaştırmak 

için karargahı umumi Burgos'a nak · 
!edilmiştir . 

Matbuat bürosundan maada bü 
tün diplomatik servisler Salamanka 
da kalmıştır . 

Paris : 15 ( A.A. ) - Salaman 
kadan gelen bir habere göre Bask 
hükümeti:Sanlaudere çekilmiştır . 

Bu haber , Bilbaoda henüz teyit! 
edilmemiştir . 

Sansebastiyen : 15 ( A.A. ) -
Dün akşam geç vakıt cepheden alı· 
nan haberlere göre , F ranko kuv
vetleri , Bilbaoya doğru ilerleyişle
rine muvaffakıyetle devam etmekte· 
dir . 

Yaklaşıldıkça güçlükler de faz· 
lalaşmaktadır . Dün öğleden sonr~. 
Bilbaoya iki buçuk kilometre mesa· 
fede kain .-:ıanto Domingo işgal edil· 
miştir . Diğer taraftan F ranko kuv· 
vetleri , Archanda dağları arazisin· 
de ilerlemektedir . 

General Franko , dün Biscaye 
cephesini teftiş etmiştir . 

iş kanunu dün mer'i 
yete geçti 

Çalışan ve caflştıran artık 
olmıyacaktır mutc.zarrır 

• 
ış veren 

Cümhuriyet bayramında, her iş 
veren, işçiye !om ve peşin yevmiye 
verilecektir . 

Cumartesi yevmiyeleri de lam 
olarak ödenecektir. 

iş müddeti veya mukavelesi bi. 
ter bitmez işçinin ücreti verilecek· 
tir . 

Gebe kadın işçiler, doğumdan 
üç hafta evvel ve doğumdan üç haf
ta sonra} a kadar çalıştırılamazlar. 

Ve yevmiyelerinin yarısı verilir. 
işten dolayı hastalanan işçiler 

tedavi ettirilecek ve yarım yevmi· 
ye verilecektir. 

iş müddeti umumiyetle haftada 
48 saattir. Bu müddet ona göre gün-1 
!ere taksim edilecektir, 

Her tediyede işçiye aldığı ücre· 
tin hesabını gösteren bir pusula ve· 
rilecektir. 

iş verenlerle İşçiler, iş müddeti 
bitmezden ı-vvel, kanunun tayin et· 
tiği müddetler zarfında yekdiğerini 

işten çıkaracaklarından haberdar 
edeceklerdir. 

iş kanununu mutlak okuyunuz. 
Orada kanunun bütün menfaatları

nızı gözettiğini göreceksiniz. 

Suişleri 

Etüd faaliyeti 
devam ediyor 
SUIŞLERI UMUM M0D0R0 

ŞEHRiMiZDE 

~uişleri umum müdürü Bay Sa 
lahaddin , fen müşaviri Gruver ve 
şehı imiz suişleri müfettişi Bay Nadi· 
rin lıir müddet evvel Malatyaya 
gittiklerini yazmıştık . 

Ha ·er aldığımıza göre ; bu he· 
yet Malatyadaki etüdlerini bitirerek 
dün > ehrinıize dönmüşlerdir . 

Bu heyet bölgemiz suişleri üze
rinde de bir müddet tedkikte bulu· 
nacaklardır . 

Şehirde hava 

Hararet 33 derece 

Dün şehirde bunaltıcı Lir haı:ı 

vardı. Ve çok lı~fıf b:r tÜLgar 
esm~kte idi. Gök yüzü sisli riiiyet 
sahası pek dardı. 

Dün en çok sıcak 32,5 santi· 
grad dereceyi bulmuşlu. 

Ekilen 
toprak 

nekadar? 
Ziraat işlerile alakalı menba. 

!ardan aldığımız istatistikleregcr e. 
bütün Seyhan bölgesi topraklarında 
665766 dekar klevlant 1130080 
dekar yerli cins pamuk, 1119600 
hektar buğday, 88103 hektar arpa, 
58051 hektar } ulaf, ekildiği anlaşıl· 
mıştır. 

Geçen yıllara nazaran pamuk 
ekiminde 441000 dekar bı r fazlalık 

görülmektedir. 

iş gören 
Doktordan sıhhat raporu alma· 

dan ağır işlerde çalışılamaz. 

Sizi bilasebep işten çıkaramaz· 
lar. Çıkardıkları takdirde o iş yerin· 
deki hizmetinizin müddetine göre 
tazminat alacaksınız. Bu tazminatın 
nasıl ödeneceği,~ kanunun 1::1 üncü 
maddesinde yazılıdır. Dikkatle oku· 
yunuz. 

işçi işe girerken İş verenle bir 
iş mukavelesi yapacaktır. 

16 yaşındaki çocuklar günde 
sekiz saattan fazla çalıştırılamazlar. 

Ancak sıhhi ve ahlaki sebepler 
dolayısile iş verenle yapılan muka· 
veleyi bozabileceksıniz. Ve buııu bir 
müddet evvel h~ber vereceksiniz. On 
lar da size keza böyle yapacaklar 
dır . 

iş verenler size yeni bir iş bul· 
manız için lüzumlu olan zamanı, iş 
slatleriniz içinde temin edecektir. 

Ücretlerir.iz en geç haftada bir 
defa ödenecektir. 

iş kanununu mutlak okuyunuz. 
Orada kanunun bütün menfaatları · 

nızı gözettiğini göreceksiniz. 

Ovamızda 
Ovada ziraat işleriniı1 en hara· 

retli devresindeyiz . Çifçinin çalış· 

ması bütün hızıyle devam etmekte
dir . 

Pamuk tarlalarındaki çapa işi 
bitmemekle beraber son devresın 
dedir . Önümüzdeki hafta sonunda 
yüzde 70 nisbetinde pamuk çapası 
işinin sona ereceği tahmin olunuyor. 

Ekin bi.;nıe ve kızak işleri de 
en lıararetli bir şekilde devam et
mektedir . Bir çok harmanların dü· 
venle sürülmesi için hazırlıklar ya· ı 
pılınaktadır . Bir taraftan da it baş· 
lanmış bulunuyor . 

Hububat mahsulü umumiyetle 
tok taneli ve parlak bir kalitededir. 
Bereket te iyidir . Çifçi memnun· 
dur. 

Pamuk mahsulü de iyi bir vazi· 
yette gidiyor . Kurt telılikesini at 
!attığı takdirde çıfçinin Lu yıl iyi 
mahsul alınası ınuhakkuk görülüyor. 

Mahkemelerde: 

Bir tehdit suçlusunun 

İncırlik köyünden Ahmed oğlu 
Mehmed Kemali tehdit etmek ve 
söğınekten suçlu Tabakhane mahal 
lesinden Alı oğlu Süleyman ile suç 
arkadaşı Abdürrahiıııin diin ikinci 
sulh ceza mahkemesinJe cürmii meş 
hud k:ınununa göre yapılan duruş 

• 
malarında suçlulardan Süleyınanın 

yaşı küçük olduğundan doğum gü· 
nünün nüfustan sorulınasına karar 
verilerek duruşma başka bir güne 

bırakılmıştır. 

Kız lisesi müdürü 
Şehrimiz Kız lisesi direktörü 

ve Vilayet kültür direktörü vekili 
bay Şahap Nazmi Coşkunlara rahat· 
sızlığından dolayı olgunluk imtihan· 
!arının sonund,.n Eylül ayının sonuna 
kadar mezuniyet verilmiştir . 

16 Haziran 

Muhabir mektupları 

Ceyhand8 
• 

Sebze b · hçesı 
olmadığından • 

Sebzeler çok pahalı 

Ev kiraları birı 
hu 

SPOR FAALiYETi CANLI~ hud 
Ceyhan: 15 (Hususi ınu~• f faa 

mizden) - Gerek kasabamız # 
tişen ve gerekse dışarıdan satJlll1: lar 
tarafından getirtilen sebze ve ııJ bij 
veler hergüıı bir mıkdar da~• ı# tün 
!andığı halde flatlerı da o oıs ril 

artmaktadır. d~ &ir 
Kasabamız sebze halında 

yaptığım tahkikat neticesinde: 1 l<ar 
Bundan birkaç gün evvel 8· i' kal 

nu beş kuruşa olan salatalıkı JıU,A llıış 
4 . 5 şi beş kuruşa çıkmıştır, / llıc 

şekadın fasulyesinin kilosu 1~,5,~ 
lifasulyanm 10, taze bamyeııın k bt j 
25, domatesin 15 - 20, dolmalı •Jıt 
berin 45 - 50, yemeklik yeşil bi ~ 
rin 4- 5 şi, şeftalinin 40, san eti l' 

1 O., zerdalinin 7,5 · ıo .. ~e~er~ ~ 
nin 30 • 35, Malatya erığıııın 1 
kirazın 10 -12,5, yeşil elmaıııo O ıı'llıat 
taze patatesin 15, kabağın 8 · 1 1eıet.lali 
beş kuruşa nane, maydano~ ve ~bğr 
otunun da beher destesi bırer ili b 
ruştan satılmaktadır. ettiııı 

Şayet dışarıdan bir gün bu 
5 fİ' 

zeleı gelmiyecek olursa o zamıın Ve 
atları bir misli daha artmaktadı~ıl ıl 

Bunun se'ıebi Ceyhanda ~;~ a 
bahçesi olmamasıdır. Ceyhaoın dl 1-f 
!andığı bütün sebzeler A<ları;li~ 
gelmekte ve bu sebeble rıa 1,. "ksC' masrafları sebze fiatlarını yu liye 
mektedir. Düb 

Pazar gUnkU maçlar ~ 
Bu ayın on üçüncü pazar ;. ·· 

Yıldızsporla Güneşsporun bir. ııı~ 
yapacaklarını evvelce bildirmışl İ 
o günkü yapılan oyun çok heyecl, 
ve zevkli oldu. Her iki tarafın ~ 
terdiği muvaffakiyet sahada buıuıı,~ 
yüzlerce halk tarafından sık, sık 
kışlanı yordu. r 

Neticede oyuna O - O ber3be 
Jikle nihayet verilidi 

Evklralart çok paııall 

Belediyemizin çok yerinde.~ 
diği bir kararla, kasaba dabılı P' 
bundan sonra ot ve çöpten ev Y' 
tırılması yaıak edilmişti. ·blefl 

Bunu fırsat bilen ev sahı if 
ev kiralarını birdenbire yükseflıll 
!erdir. f lı 

Evvelce 2 . 3 odalı bir evirı '8 işi' 
lığı 4 · 5 liraya iken şimdi ~ ·el 
1 raya çıkmıştır. 4. 5 odalı bır I 
tutulacak olursa ozaman ayda 10 
lira ev kirası vermek lazımdır· 
vaziyet bilhassa hali vaktı mii 
olmıyanlar için çok acıdır. 

~lo 
----- wıla 

Şehrimizde 
piyangodan 
kazananlar st 

rirı 

ıl 
Türk hava kurumu piyangosu~ orb 

ikinci çekilişinde 1000 liralı~ ik'i k 
miye şehrimizde, Vilayet ınalıYe. ·- rıy 
murlarıııJ-.1n Bay Yusuf Akdefll~ 
:ı0530 numaralı biletine ve 3 . ( 
liralık ikramiye de Belediye itfııl1 
~inden Bay Mehmede çıkmıştır. ~ . 

'f aır 
Maliye müfettişi şehriıfl1 ~la 

• ~ıs 
den Malatyaya gittı 

Bir müddet tenberi şehriflli~ 
b 1 1. ·d .. fetll• Ya u unan ma ıye varı at mu 
bay Zahit Malatyaya gitmiştir. • iza 

Sıtma mücadele riyaset• 
yeni binaya taşındı 

S 
.. dl. t·eskİtıi m 

ıtma muca e e rıyase ı ,;p 
nasının ilerisindeki kolordu cad~tye- an 
de Avnipaş~nın evi bitişiğindeki 
ni binasına taşınmıştır . 
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Cenubdaki 
Veba 

hastahgvı 
Ch. 
ttAg~DBIRLER SAYESiNDE 

ALIK HUDUDLARIMIZI 
GEÇMEDi 

.. Rcsülayn . 15 (T" k .... muha· 
ıtınd ) · ur sozu 
ududcln - Suriyede çıkan vebanın 

arırn d ... 
udud b ız an içeri girmemctSı ıçın 
..... 1• oyundaki mmtakalarda aşı 
- •Yetin Sah e başlandığı mahimdur. 
ra hat vekaletinin bu mmtaka· 

-~~vlc ettiği mücadele teşkilatı 
Yüaı; b· a-- b ır gayretle çalışılmıştır. u-

·ı . u lllıntakalarda 28 vefiyat ve· 
· hlı! ve hastalık tevekkuf devresine 
1'nııştir. 

~csülaynin civarında ki Yarımca, 
~ •rnıı, Berak ve Eminlik mınta· 

randa ise hiç bir tehlike kalma· 
ıştır. Artık mu~aba te!adüf edil 
cnıcktedir. 

Japon büdçesi 
tduya 900 milyon tahsis 

ediliyor 
1' okyo : 15 (Radyo) - Bütün 
t~at yeni büdçenin tesbiti işinde 

Ye Vekilinin büyük müşkilata 
•Yacağından bahsetmektedir. Ye· 

büdçe büyük zoı luk)ar içinde tan· 
ın edilecektir. 

Bu büdçede orduya 900 milyon 
' bahriyeye de 800 milyon lira ay
•caktır. 

lia111idiye Dübrovnikte 

Ankara : 15 ( A.A. ) - Hami· 
Ye kruvazörümüz Yugoslavyamn 
-brovnik limanına gelmiştir . 

arataş Altınkum 
plajı açıldı 

kamutayın son 
toplantısında 

- Birinci sahifeden artan -

Si hakkında verilen takrir okuna
tasvib edilmiş ve Başkan Abdul

ik Renda azalara beşinci devre· 
ikinci içtima senesinin son top
hsına nihayet verildiğini bildir· 

ltir . 

- Tebrik ederim. Böyle azılı 
katili iki saat içinde ele geçirmek 
rusu büyük bir rııuvaffakiycttir. 
O sırada polisler katili mahkeme 

lonuna getirdiler. , e bu sırada f ev
iade bir vak'a oldu: 
Ömründe çok ga1ip şeylere te 

düf eden Bigulo bile buna ~aşıp 
ldı. 

Alelusul hakimin huzurunda ser 
at bırakılan katil l ir<lenbire Pa 
rirıın üzerine atıldı: 

Deli misin, beni tevkif edi
raun.: Bu budalaca işinin netice!ti 

sana neye mal olacak. Diye ba 
1Yordu. 

~eye uğradığını bilmiyen Panari 
dınc gelince karşısında kimi görse 

icnirsiniz .. 

. Oç gün evvl Nise gelip kendi 
I resi tanzim edilinciye kadar Kon 
. asyon otelinde misafir olan yeni 
15 

Müddeiumumisi Mösyö Piycşo .. 
Bunu görünce: 
- Aff eodersiniz Bay piyeıo ta
arnadım, eter bilseydim ..• diye 
ara baıladı. · 

Yanındaki polisler de yeni gelen 

1 
M~deiurnuıniyi tammıyorlardı. 
~rl ad'!4riden aldıkları emri infaz 1 

mış er L 

U~ancından yere geçen zavallı 
"" yanmdaki Biguloya.. Aman 

Türks6zn Sahife : ~ 

Hatay heyeti 
şehrimizde 

B. 'nci sahifeden artan -- ırı 

ükran borçlarile hudutsuz s~vgi .v~ 
ş . J . . arza memur edildıklerım 
tazım ermı 

"zhar etmişlerdir. 
1 • 

Dahiliye vekilimiz v~ ~~rh ge· 
nel sekreterimiz Bay Şukru Ka~a, 
heyetin bir kudsi arzulannı yenne 

. . ve Atatürke bu candan 
getırmış .. 
hissiyatı arzetmıştır · . 

Hataylı heyet dönüşte bırkaç 
_n de Ankarada kalmışlardı~ .. 

gu Heyet birkaç gün şehrımızde 
kaldıktan sonra Hataya dön~cekler 
ve Hatay Türklüğüne. şefJerm sev· 
gilerini götüreceklerdar. 

Bir adam arkadaşının 
kazma ile başını parçaladı 

Kadı köyünde (Adana) amelelik 
Mustafa ile Malatyalı Hasan yapan M 

da Çıkan bir kavgada; ustaarasm 
fa olanca hızile kazmayı Hasanm 
başına indirmiş ve adamı kanlar 
içinde bırakmıştır. Hasanm omuz 
başları da ağır surette yaralanmış· 

ta~ . 
y rah memleket hastanesıne ya· 

t 1 a suçhı da adliyeye teslim 
anmış, 

edilmiştir. 

Dün Payas nahiyesinde 
bir adam bıçaklandı 

Dün Payas nahiyesinde Giridli 
Alinin lokantasında kasap Recep 
adında birisi arkadaşı kasap Meh 
medi arkasından bıçakla yaralamış
tır. Suçlu jandarmalar tarafından ya
kalanarak adliyeye teslim edilmiş, . 
yaralı da tedavi altına alınmıştır. 

Zabıtada: 

Sarhoşlukla tabanca 
sıkmış 

Yusuf oğlu Mchmcd Ali ve Meh
med oğlu berber Cabbar isminde iki 
kişi biraz fazla içtiklerinden Cabbar 
Mehmed Alinin tabancasını alarak 
havaya iki el sıkmıştır. Zabıta hak· 
larında kanuni icabı yapmıştır. -

Karataş Altunkum 
Plajı açıldı. 

Kızılay Cemiyeti Seyhan 
Merkezinden: 

Aşağıda isim ve mahalleleri ya
zılı olan kimselerin 17- 6-937 per
şembe günü saat 14 de mahalle 
mümessillerile birlikte Seyhan Km
Jay merkezine gelmeleri ilan olunur: 

S. No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1 '} 

18 
19 

8210 
Mahallesi 

ismi Harap bahçe 
Fatıl lbrahim veresesi 
Durmuş veresesi Makbule 
lsmail kızı F eti ye 
Rifat ve hemşireleri 
lbrahiın kızı Müzeyyen 
Sami karısı Güllüzar 
Mustafa oğlu Kuddusi 
Durmuş kızı Şadiye 
Duran kızı Sıdıka 
Mehmet kızı Şefika ve Şerife 
Mehmet kızı Sakine ve 
Zeynep 
Cabbar kızı Hatice 
Ağa Mehmet 

Hüseyin oğlu Hacı Mehmet 
Sallanbaş Mahmut 
Yusuf oğlu Recep 
Hacı Halil oğlu Mehmet 
Halil oğlu Rec~p 

Mehmet oğlu Mehmet 
Halil oğlu Ahmet 
Fuat karısı Sıdıka 
Durmuş oğlu Hacı Ali 
Muharrem karısı Feri de 
lbrahim kızı Ümmügülsüm 
Mehmet oğlu Kamışali 
Mütekait Rıza karısı Ru
kiye Şayan 

Abdullah kızı Nazife 
Sakızlar 

Şoför Kazım 

Bekir kızı Güllüzar 
Şeyho kızı Hüsne 
Ömer oğlu Salih 
Halil oğlu lbrahim 
Sadık oğlu Mehmet 
Mehmet kızı Fatma 

Karşıyaka 

Cinik Mehmet 
Hacı Ali Kadir 
Elifin evi 
Bakkal Cabbar 
Elci Müslüm 
Sadık oğlu Cemal çavuş 
Bekir kızı Fadile 
Bakkal Mahmut 
Musa oğlu O!man 
Emişin evi·Osmankızı emine 

" " ,, " " 
Duran Ali 
Kara Haso 
Kadı kızı Rabia 
Ali oğlu Mehmet 
Mehmet oğlu Nasrullah 
Leylanın damadı Derviş 
Mehmet 
Ali kızı Zeliha 
Osman kızı ağma Fikriye 

937 TÜRKSÖZÜNÜN ZABITA ROMANI 

sakın bu işten bir yerde bahs~tınc .. 
Ne bileyim kabahat benim m ~ ? .. ~~ 
adam neden bir caninin elbısesını 

· Neyse bunu unutalım. Ben 
gıyor.. . 
intikam mı alacağım. Katıl yakasını 
elimden kurtaramaz. . .. 

Fakat Bigulo meşhur polıs mu-
fettişinin m ıharetme olan itimadım 
kaybetmişti. . . .. 

Artık onun yanında bır ış gore: 
. ğ. . anlayınca ayrılıp kendı 

mıyece ını . · 
b a hareket otmiye harar vermıştı. 
aşın .. b' 

En evvel bir lokantaya gınp ır 
dedi ve mahzun kahvaltı yapayım. . 

mahzun düşünüyordu. Çapkın Lima-
. d' caba ne yapıyor? Burada se şım ı a d' ... 

Panarinin yananda pinekleme ığı 1~1? 
her halde bahtiyardır. Yalnız, katılı 
ele geçirmiş olmasın da ... 

Panari, Müddeiumumiyi tutaca • 
ğına katili tutsaydı ... Havadisi tam 
makinede gazeteye yetiştirebife. 
cekti. 

Nakledenler 
M. Bakfl - Nihad TangUner 

Bibi böyle kendi kendine derd
leşip lokarıtaya giderken yolda bir· 

denbire iki şförün konuşması nazarı 
dikkatını celbetti. Şöförün birisi 
otomobil içinde yolcuların bir şapka 
ile bir takım elbise unuttuklarından 

bahsediyoı du. 
Bu her zaman her yerde olan 

ebemmiyetlİZ bir iıti. Kendine taal-

Kızılay Cemiyeti Seyhan 
Merkezinden : 

Aşağıda isim ve mahalleteri ya· 
zılı olan kimselerin 18-6-937 cu· 
ma günü saat 14 de mahalle mü
messillerile birlikte Seyhan Kızılay 
merkezine gelmeleri ilan olunur : 

8211 
S. No. ismi Mahallesi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Cumhuriyet 
Mahmut oğlu Mehmet 
lbrahim oğlu Süleyman 
Hasan oğlu Yusuf 
Mustafa oğlu Ali 

" ., Ahmet 
Salih oğlu Hasan 
Mehmet oğlu lsmail 
Ahmet oğlu Diyap 
lbrahim oğlu Ahmet 
Haydar oğlu Cebrail 
Habip kızı Katibe 
Hamit oğlu Salim 
Kerim oğlu Tahir 
Mehmet oğlu idris 
Süleyman oğlu Kamil 

" " 
Abdullah 

Ali oğlu Yusuf 

Asri s·nemada 
Vasi ve serin salonunda iki büyük film birden 

-1-
Jamcs Cagney - Pat Obiren le beraber çevirdiği 

Her şey kazananın 
-2-

Kend Mayner 

( Esrarengiz dağ ) 
Üçüncü ve son devre ene heyecanlı kısım 

Bugün gündüz iki buçukta mahna 

(Esrarengiz Dağ) 
w Birinci, ikinci devre 8214 

P k k d . IAi Jolsan - Ru.bi . Ke_eler ı 
e ya 10 a. l__f_ajino de Parıs fılmınde 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

İbrahim oğlu Mer' a 

, _________________ , ___________________________________ , 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Salih oğlu Habip 
Mehmet oğlu Cebrail 
lbrahim kızı Zehra 
Salih oğlu Selim 
Mansur oğlu Mehmet 
Ali oğlu Hamit 
Hatim oğlu lbrahim 
Serçe Ahmet oğlu Ali 
lsmail oğlu Ahmet 
İbrahim oğlu Ali 
Süleyman oğlu lsa 
Mehmet oğlu Ali 
Yusuf oğlu Şahut 
Mehmet oğlu Süleyman 
Osman oğlu Mehmet 
Yusuf oğlu Mehmet dip 
Molla Mustafa •>ğlu Ahmet 
Mehmet oğlu Akil 
Mikail oğlu Mükerrem 
Ali oğlu Yusuf 
Hasan kızı Zehra 
Şaban oğlu Yusuf 
Ali -otlu lbrahim 
Mahmut kızı Güllü 
Nasır Mehmet oğlu Sait 
Garip oğlu Halil 
Nasır oğlu Eyyüp 
Ali kızı Meryem· 

Şabaniye 

Selanikli Mustafa o. Hüsnii 
Hüseyin karısı Aliye 
Kıbrıslı Hasan Hilmi 

" " ,, kızı vahide 
Hasan kızı Şöhret 
Veli kızı Sıdıka 
Ali kızı Zehra 
Hasan oğlu çete Mehmet 
Abdullah oğlu Ali 

" " Mehmet 

No. 26 

lubı olacağına asla ümidi olmadığı 
lıalJe Bigulo adı bir tecessiis saıka 
siyle onlara }aklaştı. Ve unutulan 
elbiseyi görünce dona kaldı. Bu e\bi. 
se katilin kare elbisesinden başka 
birşey değildi. 

Bunu görünce Bigulo şimşek sür· 
atiyle atıldı ve elbiseyle şapkayt al 

' dı. Üzerindeki damgayı da görünce 
artık hiç şüphesi kalmadı. Şöföre: 

- Bu elbiseyi kim bıraktı? Diye 
sordu. Ve sorarken de eline bir 
banknot uzatmayı unutmadı. Şöför: 

- İki saat evvel arabama iki 
müşteri bindi. Müşterilerden birisi 
bu elbiseyi giyordu. Bana Beljardi· 
niyerc çek dediler. Otomobilimi 
sürdüm. Orada birisi indi. Bir ma · 
ğazaya girdi, tekrar döndü. Kan'a 
emrini verdi. Peki dedim. Fakat 
Kan'da otomobilden bu kare elbiseli 
adam yerine mavi elbiseli bir adam 
çıktı. Ben ne bileyim. bu paketi bu. 1 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

(Gizli Vesika) 
Jean Murat-Komedi Fransezden: Vera Korene-Jea

nine Crispion-Jean Max Pierre Alcover-Pierre 
Larquey-Jean Galland 

Tarafından temsil edilen fevkalade meraklı ve heyecanlı 

MiLLi MÜDAFAAYA AiT SON DERECE EHEMMiYETLi BiR 
ALMAN VESiKASI GENÇ BiR ALMAN POSTACI KIZI, DOROT-
YENIN ve ARNA FLlDERIN Y APTIKLARl BÜYÜK FEDAKARLIK 

Gelecek program : 

(Hint intikamı) 
PEK YAKINDA ~ 

Hayat mücadelesi-Kocam aldatırsa 
8209 

11 Hüseyin oğlu Hasan 
12 Yusuf oğlu Süleyman 
13 Bekçi tahsildarı H. Emin 
14 Dikiliden Mehmet o.Cumali 
15 Mehmet oğlu Ali 
16 Giritli Hasan oğlu Musa 
17 Allah verdi oğlu Bahri 

Seyhan 
1 Ganim oğlu Ahmet 

rada unutmuşlar.. Onları bir daha 
göremedim. Ve bu işten de birşey 
anlıyamadım. 

Bigulo her şeyi anlamıştı. Şöfö. 
re sordu: 

- Kan'da sen olan ner,.ye bı · 
raktın?. 

- ltalyan lokantasına .. 
Bigulo biı saniye sonra ne olup 

ne bittığini toparlaı-nıştı .. Limase ka 
tili buluyor, çünkü bu elbiseyi giyı n 
adam katilden başkası olamaz .. Son 
ra acele Kan'a gitmek istiyor. Ve bu 
şöf örün otomobiline biniyor. Şimdi 
kendisi ne yapacaktı? 

Limaseyla katı)in peşine düşmek. 
ten başka yapacak şey var mı? .. 

Bigulo kendisi de bu otomobile 
atlayıp Kan'a, ltalyan oteline gitme. 
yi düşündüğü bir sırada aklına bir 
şey geldi. Yarım saata kadar Kan'a 
ekspres vardı. "Trenle gitmek dahn 
iyi" dedi. Ve otomobile atlıyarak 
"istasyona,, emrini verdi. 

Otomobilin içinde acele Panari. 
ye iki satır bir mektup yazdı. Aşa· 
ğı inince şöföre: 

- Bu mektubu al, bu elbise pa
ketini de al, Konsolasyon oteline 
git, bunları orada Polis müfettişi 
Panariye ver. iyi bir bahşiş alırsın, 
dedi. 

istasyon büfesinde acele kahvaJ. 

2 Abdülkerim oğlu lsmail 

3 Kasım oğlu Yusuf 

4 Ali oğlu Derviş 

5 Mehmet oğlu Süleyman 

6 Mehmet k111 Şefika 

7 Salih oğlu Kamil 

8 Süleyman oğlu Yusuf 

9 Seksek Diyap o ğlu lbrahim 

tısını yaptıktan sonra Paris ekspre
sine atladı. Tren Kan'a gelince tam 
ineceği bir sırada Limaseyle mavili 
giyinmiş bir arkadaşının trene bin
diklerini ğörmesin mi? 

Eh yakaladım, dedi. Lima ;c 
katıli alınış, Pari e götürüyor .. Şim 
di bak ben size ne oyun oynıyaca
ğım. 

Ve onlar farkına varmadan tek
rar kompartımanına gidip yolculara 
gözlemiye başladı. Tren Marsilyaya 
gelinciyeye kadar bir hadise olmadı. 
Avinyonda'da Limase yerinden kımıl· 
damadı. Fakat Peraş istasyonuna 
gelince Bibi Limasenin arkadaşım 
yalnız bırakarak büfeye indiğini gör 
dü. 

- Vakıt kaybetmemeliyim. 

Diyerek bir sıçrayışta onların 
kompartımanıea atladı ve bataniye· 
nin altında mısıl mışıl uyumakta olan 
katile dönerek: 

- Bana bak arkadaş hemen 
kalk, kaçmana bak .. Yoksa yakalan· 
dığan gündür. Bu yanındaki adam 
Polis müfettişi Panarinin adamlarm• 
dandır. 

Katil, uyku .er.sembfile neye ut· 
radıtını bilemedi-

- Sonu• -



Sahife : 4 

Adana birinci icra 
memurluğundan : 

D. No: 937 /681 
Ahmet oğlu Yusufun Necip kızı 

Haticeye ipotekli borcundan dolayı 
Adananın Havutlu bucağmda ve 

tapunun Şubat 333 T. ve 92 No.da 
kayıtlı bahçenin 1152 hissede 322 
hissesi 6 hisse itibarile bir hissesi 
olup gün doğusu çolak o. K.igork 
ve Hacı Mahmut bahçesi gün batısı 
tarikiam poyrazı ırmak olup kıble
den poyraza kadar 200 hatve kıb
lesi Kalos ve sahibi senet iken el
yevm Kalos. 

Gayri menkulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 

Hudutlarda tehalüf olmayıp her 
ne kadar tapu kaydinde 39 dönüm 
gösterilmekte ise de bilahara hisse
darlar hisselerini ahara ferağ ederek 
dokuz dönüm olup ve içinde bir su 
tulumbası ve 3 odalı tahtani kerpiç· 
ten yapılmış bir ev ile bir abur ve 
iki huğ portakal ve mandaline ve 
bir çok meyve ağaçları mevcut ol. 
duğu. 

Takdir olunan kıymet : 
(Beher dönümü 150 yüz elli liradır) 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 

Türksö:r:ii 

r •• •• •• 
TURKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

ı ıa n la r Rek_Iam. bir .~icareth~- 1 
nenın, hır muessesenın 

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

Türksözüne veriniz. 1 

Renkli işler r~n~~n~:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalanLda yaptı
rabilirsinıL . 

K l·taplar ~~e.~Ierinizi Türk-
sozu matbaasında 

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

Ci 1d1 er Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

Tabla Resmi evrak, cedveller, defter· . r ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baasl"Tiirksö-

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

TÜRKSÖZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

1 

Adana Birinci icra memurluğunda 
birinci artırması 17-7- 937 cu· 
martesi günü saat 10-12 de ve 
ikinci artırması 2-8- 937 pazar· 

...................................... r.-. ......................... .a .. 

tesi günü saat 10 - 12 de. r 
1- işbu gayri menkulün artırma 

şartnamesi ilan tarihinden itiba-

, 
ren 681 No. ile Birinci icra 

dairesinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 

€81 dosya numarasile memu -
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin °/0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevcJ.i 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diier alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbiteJerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

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

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Ayhk 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~00 

100 

ı - Dış memleketler için Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

zammedilir . 

2 - İlanlar için idareye müra-

caat edilmelidir . \.. ________ J 

cak1arı mecmuundan fazlaya çıkmak 
ve 2280 No. lu kanuna tevfikan mu· 
hammen kıymetin 0/0 75 ini bulmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih;ıle 
yapılmaz Ve sabş talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun-

Kelvinator 
Sağlığın mi· 

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da. 

· ima taze gıda 

verir. Adananm 
yakıcı sıcaklarını 

unutturur,eviniz 
sıhhat ve nt'.ş' e 
verır. 

Kelvinator 
Buz dolapları: 

'1yiyecek ve içe
ceğinizi muhaf a 
za etmekle mid 
ve barsak has-
talıklarına mani 
olur,ateşli hasta 
lıklarda en bü· 
yük yardımcıst· 
dır. 

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

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

26 

7966 
5- Tayin edilen zamanda gayri 

menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 
lann o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 

mazsa hemen 15 gün müddetle ar-

tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· r----- DOKTOR -----, 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 

15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
riiçhani olan diğer alacakhlann o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala-

geçen günler için yüzde beşten he-
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
aynca hükme hacet kalmaksızın me 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
Gayri menkul Yukanda gösteri 

len tarihlerde Adana ı inci icra 
memurluğtl odasmda işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi dai. 
resinde satıhcağı ilan olunur. 8213 

Seyhan Defterdarlığından : 
Kapu Bir senelik kirası 

Numarası Mahalle ve mevkii Cinsi Lira 
9 Babı Tarsus Dükkan 225 

24 Abidin paşa caddesi " 150 
20 Karasoku " 56/50 
18 n n 11 56/25 
24 n n n 15 
29 Kömür pazan " 50 
18 Siptilli ., 130 
24 lcadiye mahallesi bağlar yolu Mağaza 82/50 

14 Haziran 937 tarihinde ihalelerinin yapılacağı ilan edilen ve yuka
rıda evsafı yazılı dükkanlarla bir bap mağazaya verilen bedeller haddi 
layik olmadığından hizalarındaki bedeller üzerinden on gün müddetle ar .. 
tırma temdit edilmiştir. isteklilerin 27- 6- 937 pazartesi günü saat on 
beşte yüzde yedi buçuk teminat ile birlikte Defterdarlık Milli Emlak da· 
iresinde ihale komisyonuna gelmeleri. 8212 

Ziya Tümgören 
Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 

Abidin paşa caddesi numara 125 
8- 15 g. A. 

lıergün hasta kabul eder 

8150 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile dolduı ulanbir kristaldır 

Kay adelen Fenni cihazlarla, rayların lizerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün ikc;iridir 

Kayadelen Gazozlarım alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

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

7953 57 

Siyah 
\. 

Bira 
DA 

. · ~ıt,p, {rl" 

Geldi !.. ANK~RA ~~,· 
Ankara Jbirası 
Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu 

içiniz 1 • Her yerde israr1a arayınız . 
ADANA ACANTASI : 

Rıza Sal. h Sa ay . ( Telefon No: 265 ) f\) 
l f · ( Bebekli Kilise sokak No: 11 r• 

2-26 8206 

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

r-PEK YAKINDA 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

Piyasada bulacaksınJ 
5 H. gt9 

1 Akdeniz Karataş Altll 
kum Plijı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefı5 
ve mezeler, her türlii içkiler ve buzlu meşrubat, kaynak suları, hu' 
taklı odalar, fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

lstiı ahat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. fi 

Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesi güole 
16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi nnünden hususi kamyool9

' 

ket etmektedir . 8194 H. 5 

----------------------~ 
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- ~da~ 
Umumi Neşriyat tvf ı.ı 

M. Bakşı 
Adana Türksözü pıat 
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