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ingiliz görüşüne göre; tasarlanan 

Orta Avrupa bloku 
Başvekilimiz 

bu gün Sivasta 

Başvekilimiz Bugün 
şark illerimizde 

olacaklar 

------------·------------BLUM H0K0METININ AKIBETI PARLAMENTO MÜZAKERELRI 

NETiCESiNDE BELLi OLACAKTIR 

Tunceli 
ıslahatı 

Ferid Celll OUven -Ln ükumet Tunç eli denilen 
UIJ Dersim mıntıka~ın~a . bir 

1 
Programla çok cıddı bır 1•

t:hata başladı. Yol yapılıyor, mek
i ~ açılıyor, mahkemeler kuruluyor, 
· kt~sadi, zirai işler tatbik ve devlet 
ınzıbatı tesis olunuyor. 
i . Eski devirlerin uyuşuk, tenbel, 
nzıbat ve medeniyet nedir tanımaz 
"ahşileriyle şimdiye kadar ~aşa_mak
t~ olan bir takım aşiret reıslerı. ~s
kı ağa döküntOleri devletin bu cıd
df ıslahat programını sırf şahsi m~n
faatıerini kurtarmak maksadiyle sılAh· 
J~ karşılamak istiyorlar. Bu cahil, 
bıçareler sanıyorlar ki şimdiye ka
dar olduğu gibi, bu tarzda bir ~yak
lanrna ile devlet teşebbDslerınden 
'Vaıgeçer. 

Cumhuriyet hükumeti şirr.diye 
kadar bu şekilde ihmal edilmiş blJ· 
tün m€mleket kö§elerini kat't suret
!e ıslaha, o gOzel verimli toprakları 
ırr.nr ederek üzerinde yafayan va-
1Er.c'ı:şları rr.~ceni)etin bütOn nimet
ıerır.cE n istifade tttiı rr.t:Qe kati su
rette a:rrr.e1miştir Eöyle bir niyette 
olen bir hül<Crretin, l:Ll)Ok meml~
ket mcnh:,&ilenııı anlaıra~ten acız 
olanlara karşı atr.ceğı tec.bır de ga-
yet basittir. . . 

eu 'b'I -'evle.tin kuvveiını, 
gı ı ue " . 

başla~ı işi bdıc rtetal )e~ıne ge~--~ 
frebıf ecek bir Vı!ZI) ette CıCL uru 

göstermek, dil1er taraf tan da en de
rin bir şefkatla, eld tılmış y~rdda~
lara kucağını açıp bu serserı, cahıl-
1erin pençesinden onları kurtarmak
\ ır. Devlet böyle yaptı. 

Der1~im vatanın en güzel bir par
Çasıdır. Buraların inkişafı devletin 
Ve bGtCJn milletimizin menfaatı ikti
ıasıdır. Buralarda yol, mektep, ikti
sadi ve zirai bütün müesseseler pek 
Yakında kurulacaktır. Buna kimse
nin mukavemeti mOmkin değildir. 
HOkOmet halkı bir takım derebeyle
rinin elinde cahil, medeniyet mef
humlarından uzak fakir ve perişan 
bırakamazdı. 

1 

Dersimde aşiret ağaları ayaklan
mış bunun zerre kadar bir de~eri 
yoktur. Bunların bu küstahlıklarını 
orada bulunan Jandarma ve asker 
kuvvetlerimiz zerre kadar müşküle 
~2r~'!'~d~n bastırmrştı .. Nitekim Baş 

kılımızın mecliste bu hususta ver
di~i sarih izahat meselenin bir 
ıslahat programını tatbik sırasında 
ugradığı bazı cahilce mukavemet
lerden başka bir şey olmadığını da 
gösterdi. 
. Dersim hAdisesi diye memlekette 

bır mesele yoktur bu nevi mOzmin 
hadiseleri cumhu/iyet devri ve onun 
kwveti çoktan gömdü. Şimdi önü
ınOı.de bir Dersim isldhatı vardır. 
~Okumet: halkı cehlin elinden alıp 
ınsanca bir yaşamaya hazırlayacak
tı! .. Vaktile olduğu gibi ava çıkar 
g~bı Dersim dağlarını askeri kıtalarla 
bır kere tarayıp işi bitmiş farzede
rek g · · t d erı çekilmek yok Cumhurıye 

D
evleti bOtün mede~i vasıtalarile 
ersirni d'" 1 . be ıt;1er memleket köşe erıne 
rızer b' h . . 

0 
ır ale getırecektır. 

e"letin "k h lk .. fetf a· ŞOT atını Ve a IÇln sar-
mın~ı~ Yüksek emekleri gören bu 
tern· a halkının çok geçmeden en 

ız ve 1 öına 
0 

ça ışkan insanlar olaca-
ralardş Pherniz yoktur. Evvela bu
"e a alınan tedbirler çok ciddt 
ille et'aslıdır. Sonra da halkın şahsf 

n aatıarına çok uygundur. 
d Bura halkı hOkOmetin hazırla
b .'~1 çalışma ve irfan vasıtala~ile 
s~f def~ çalışmaya başladıkları, in-
. sız bır da{ı ve aşiret hayatı ye
rı~e. ma~ur köy ve şehir hayatına~ 
gırdıklerı zaman b ü • t tb'k' e 
başlanan i i"h .. u ~ ~ • a 

1 ın 
1 b. h • ... at,ışlerının ne büyük 

ır ayır oldu" • . 
·-Bu - - -. t;1U-~~g~ecekler~ 

gOnko reıımin vazifesi;yurd-

asla tesis edilemez 
Fon Noyratın Londra seyahati İtalyan 

nazarı dikk~tini celbetti 
mahafilinin 

Londra : 17 (Radyo) - Alman 
Hariciye Nazırı Fen Noyratın Lon
drayı zizareti ltalyan mahafilinin na· 
zan dikkatım celbetmiştir. 

Bu müzakereler Alman- lngi. 
}iz siyasi • münasebatında yeni bir 
safha teşkil edecektir. 

ltalyan - Alman anlaşması ve 
Kont Ciyanonun Belgrad ve Buda
peşte seyahatleri ve Fon Noyratın 
da akabinde J:uralarda temasları bü. 
yük bir Avrupa anlaşmasının temi-

nini mümkün kılmak yolunda oldu· 
ğu açıktır. Fakat bu günkü siyasi 
zarure!ler maalesef böyle etraflı bir 
anlaşmanın tahakkukunu mümkün 
kılacağa benzemiyor. • 

Londra : 17 (Radyo) - Alnı n 
Hariciye Nazırı Fon Noyrat 23 Ha· 
ziranda Londrada olacak ve büyük 
rical tarafından misafir edilecektir. 
Fon Noyrat resmen ve büyük mera· 
simle karşılanacaktır. 

- Gerisi ikinci sahifede 

40 &: = 

Ankara ; 17 ( Hususi ] 
Ba vekllimız ismet ln

tinU buradan hareket et
mi tir. 

Ba vekll ismet lnönU 
yarin şark vllftyetlerlmizde 
olacaklardır. 

Başveklllmlzln bu seya
hati esnasında Tuncell Vl· 

) tftyetlmlzl de tetkik ede- ( 
) ceklerl sanılmaktadır. ( 

Paris: 17 (A,A.) - Blum hühu
metinin akibeti dün akşam başlayan 
ve herhalde bu sabaha kadar devam 
edecek olan parlamento müzakere
leri neticesinde belli olacaktır, 

Parlemento, memleketin maliye
sini düzeltmek üzere hükumet tara 
fından verilen hususi mali salahiyet 
projesini müzakere edecektir. 

Umumi bir bedbinlik hüküm sür 
mektedir. Çünkü komünist parlamen-

Suriyede yine müthiş 
~ir anarşi var 

Atraşlar artık birleşiyorlar 
------------·-·-------------

Vatani gazeteler manasız hülyalarla meşgul 
1 

Lübnan ve T rablus yutulmak isteniyor 
------------·-.... ------...---

Marter, Ponso ve Suad Davaz Hatay yasa ının tatbik mesele

lertnl gUrUşmek Uu~re bu ayın 25 inde Ankaradg 

mUzakerele yapacaklar 

ma yaşatmaktan geri durmamalı 

yız. 

to gurubu dün akşam hükumetin 
istediği hususi salahiyet aleyhinde 
rey vermeğe ve demokrasiye muha· 
lif addettiği demiryolları ve posta 
tarifelerile tütün resminin çıkanlma
sı teklifini de kabul etmeğe karar 
vermiştir. 

Komünist takririnde bilhassa, 
partinin halk cebhesine karsı kuv
vetle merbut olduğu, fakat gükğme
tin mali oligarşi tesis etmek husu
sundaki hareketine itiraz ettiği ve 
teklif edilen mali tedbirleri tasvib 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ispanyada 
çarpışma 

durmadı 
FRANSANIN BILBAO ELÇISIDE 

ISPANYAYI TERK ETTi 

Franko hakim konuşuyor 

Antakya : 17 ( Tüıksözü muha· 
birinden ) - Aldığım malümata 
gore M Ponso , Kont dö Martcl ve 
l'ürkiyenin Par is 5efıri Süad Davaz 
bu ayın 25 inde Ankaraya gelerek 
L·ir toplantı yapacaklardır . Bu top· 
lnntıda Sancakta yeni rejimin tatbi· 
ki şekilleri konuşulacaktır . 

Emir Ş kip Aısl nın e vclki..gu,"Jl.--1-.111 
Şnmda bir camide söyJediğı bir nu 

Bay Celal Bayar Bay RUşdU Aras 

Ankara-Bağdat-Tahran 
Hasan Cebbare evvelki gün Pa

risten Halebe gelmiş ve Şama geç 
miştir. 

Hariciye Vekilimiz Rüştü Aras ve iktisat Vekilimiz 

Celal Bayar yarın şehrimizden Bağdada geçiyorlar 

Şamda çıkan Eleyyam gazetesi 
" Fırsatı kaçırmıyalım ,, başlığı al
tındaki bir makalede diyor ki : Ma· 
demki heyetimiz Paristedir ve ma
dem ki İskenderunu kaybetmiş bu· 
lunuyoruz. lstanbul : 17 ( Türksözü muha

birinden ) - Oışişleri Bakanımız 
Tevfik Rüştü Aras bugün şehrimiz
den Ankaraya hareket etmiştir. 

Gerek Hariciye Vekilimiz ve 
gerekse iktisat Vekilimiz yarın 
Ankaradan Toros ekspresi.le hare· 
ketle Bağdada gideceklcrdır . 

Aldığım malumata göre; Vekil
lerimizin Bağdat seyahati bir hafta 
kadar sürecektir · 

Bu seyahat Türkiye- Irak ara 
sındaki dostluk bağlarını bir kat 
daha takviye edecektir . 

Sümerbank umum müdürii Nu· 
rullah Esatla mnden tetkik ve arama 
enstitüsü umum müdürü Reşit Os
man Gençcr Bağdadda cereyan ede 
cek iktisadi müzakerelerde hazır bu 
Junmak üzere Vekillerimizle birlikte 
gideceklerdir . 

Hariciye Vekilimiz Bağdadda 
üç gün kalacak ve oradan Irak Ha. 
riciye Nazırı Naci Elasil ile birlikte 
Tahrana gidecektir . 

Celfıl Baynm Bağdadda bir 
hafta kadar kalması muhtemeldir . 

B ·· ddet zarfında Türkiye ile lrak 
umu k. d" 1 1 arasında mühim i ·tısa ı mese e er 

görüşülecek ve bir ~nlaşm? yapıla~ 
rak parafe edilecektir. Vekıl v~ ~a 
iyetindeki zevat Bağdaddan donuş-
lerinde Mardine uğrıyacaklar, 0 mın· 
takada yeni keşfolunan petrol ya· 
taklarını gezeceklerdir. 

da her vatandaşın medeni seviyesi
ni bir seviyede görmektir. Yoksa 
idarei masldhatlada işi örtbas et
mek değildir. 

Ferid C. OUven 

Yanlış tefsir edilen ve bu me
yanda Musul petrolleri üzerindeki 
Türk hisselerinin Irak hükumetine 
şahlması etrafında görüşmeler yapı· 
lacağını bildiren haberin tamamen 
asılsız olduğunu söylemiye lüzum 
yoktur. 

KOM 

Elimizde gözüken tek f ırsab ka • 
çırmıyalım Trablus bizim olmalıdır . 
Heyete , meclis direktif vermelidir . 
diyor ve şunu ilave ediyor : 

lskendenınu da kalbimizde dai· 

.~,~·~-il 
Nazıllı kombırıemızın bır dairesinin IJÖrilnü§ii 

ON BEŞ AGUSTOSTA NAZİLLi FABRiKASIN
DAN iLK KUMAŞ ÇIKACAK 

Nnzilli : l 7 [ llu.,usi muhabirimizden J- Ko b" d k' '-- · f ı· 
d d d n k t . . ın ınc e ı monw.J nn l.)'eti 

C\'nm n ır. o umn esısntının dn nvlirı i"ı de b'f k ı· K b' 
k

. . J ~ ı me Uzcrcuır . om ınc· 
nin iplik mn ınclerı fnnliyete başlamıştır . Sant-r l k k l k . 

t hı t f t·· l h n • nzruı ısını , c e trık nna a osu Tans ormtt or er ep hnzırdır Bunlnr ttı b. · 1 b . 
1
, . . . • • · r mm ça ışmasını ck-

1:.mektedırler. :nrmcı turbının pro\•ası bu ay onu d l _ ı_ 0 F 
. l'k k d k n n Jnpı :l.CaK r . •nbri-

kanın ıp ı ısının n genç ·ızlnr için bir kurs açıl t K t 
olanlar fabrikada muhtelif vnzifelere tnyin edileccklıeşrdı~. urs a muvaffak . ır • 

Fabrikaya civnr yolların parke ile döşecmc i Juırnrlrşt:ırılmışbr • Kom
binenin ilk kumaşı 10 Ağustosta çıkncnldır . 

Gen ı doıdüncü sahifede-

~~ın~öın! 
HAYATIDA UCUZLATACAK 

Ankara : 17 (Türk Sözü muha· 
biri yazıyor) - Son toplanhsında 
kamutay; bütün memlekette derin 
bir sevinç ve şükran uyandıran pet· 
rolun ve benzinin ucuzlaması kanun 

- Gerisi üçüncü sahifede _ 

TAYV REC 
~ folurk kızı Gökçen , artık bugUn 

dunynnın sn, ılı . ve biricik nsker'i 
kadın ln ) nrccisidir . Tn,, nre Cemi· 
.) ct ı onun gökstınu mu;.~ssn ni;;:ınln 
sllslcdi. ÜgUnkU törende bulunduııı , 
Tunceli mıntıknsmdn göstc.rdiği ) ıık
sek değerleri bildiren raporları din· 
!edim . 

Butun bunlar çok genç bir Turlt 
kızının şnyanı hn.) ret knhramanlıkla

rımn mcnknbesi idi. 
Gökçenin ce nrdi dunyn {nyynre 

rckorlnrınn giriscn kndınlarclnn hiç 
birisinin g6 tcrdiği cesaret gibi n ı · 
değildir . En mUkemmcl b'ır t a 
. . ay yare 
ılc duz bır uçuşun kıymeti Gök . 

~ çenın 
yerlere sUrUnllr gibi en k .· f • l . . ' csı s ı s e.r 
ıçındc 1 l'n korkun" dax- 1 d 

• -ı· 6 ara arın a 
\"nzıf c görmek için uçu b 

Ol 
şuna enzemez. 

lime .. goz _yumarak atılmak hu-
,.tık bir knhr"' 1 k l · ı ı· • umnn ı < cğı ı]lr. Asıl 

knhranınnlık ölUm dolu 
1 

tehlikeli a· 
hnlnrdn, fen , bilgi , soğuk knnlılıkla 
vazifeyi yerine getirebilmektir . V nzi
fcde ölUm bir tesndufttır, insnn yuk
sck vnzi fcleri gi:irurken öl umu göze 
nlır . Bu dn ancak \ azife) i .verine 
getirebilmek içindir. 

Gökçen son derece z ki , bılsıli , 

General Frankouun ölen Gene
rah Mola ile alınmış bir resmi 

Londra : 17 (Radyo) - Gene. 
ral Franko dünkü beyanatında Mad· 
ridin bu hafta içinde alınacağını ve 

- Gerisi dördüncü sahifede-

GÖKÇEN 
cesur V<' n~f ine itimadı olan bir Turk 
kızıdır . Bız onunla yalnız uçnbildigi 
irin de~il ' uçhıf,'U zamnn en buyuk 
tchlıkclcr içinde vnz.if"sı'n' d . • ~ ı on erccc 
lı_yakntle görl'bildiği için gurur du·vu-
yonız . '"' 

Bth·uk ş r· • e ın ' hU\•Uk vnrlıkların-
dnn mulhcm olarak ·i·urk milletinin 
gurur \ e r· . k şerc ını yU seklerde hıtnn 

bu çok genç tavv;rcci ,·eni devrin 
k d . .J ' .J 

n ın \: c erkek bu tun gençlerine IA· 
) ık bir örnektir . Onun gö tcrdiği 
butun bu yiğitlikler içinde ,rcgfine id
din ı mutcvnz7 bir vnfan çocugu ola
rak vnzifesini ln) ikiyle yapabilmek 
gayretidir • 

Yeni Turk neslinin bu clc~crli ço
cugi.) le ne kadar gurur \•e s(•vinç 
duysak nzdır • Çunku onun mcdcnt 
cesareti , onun vnzifcseverliği , onun 
mUtcvnzj hali ve çnlışkanltgı bugunkll 
Atnturk gençliğinin teznhur eden ve 
kendini gösfc.rcn bir sernboludur . 

Yeni nesil her hangi bir vazife 
başında Gökçen gibi yapnbilmeli , 
Gökçen gıhi 'nzifcJ i her turlu şah t 
cndişclcrden:uznk olnrnk clınc böJ Jc 
nlmnlıdır . 

F. c. Gllven 



Sahile 2 

Hayata dair 

Saadet reçetesi 
Aile yuvasına bağh bir erkek 
NELER YAPMALI ? 

Karınızı kendinizden bıkhrmak 
pek kolaydır . Sıra ile şunları yapı· 
nız: 

* Çamurlu ayakkabılannızla eve 
girmek. 

* En eski elbistlerinizle gezmek . 
* Akşam üzeri yalnız gazete oku· 

makla meşgul olmak . 
* Gazetede muayyen bir havadis

ten başka bir şey okumamak , me· 
se]a karınızın da alaka gösterebile
ceği bir mevzua ehemmiyet verme
mek. 

* Karınızın yeni elbisesine ve şap 
kasına dair beğenmediğinizi ima 
eden bir kaç lakırdı söylemek . 

* Karınızın arkadaşları hakkında , 
hoşa gitmiyecek sözler söylemek . 

* Bu arkadaşlar önüne eski elbise· 
nizle çıkmak . 

Fakat bunları yapmaktan ne çı· 

kar ? Aksi şekilde hareket etme· 
nize imkarı olmıyan şeyler midir ? 
Bir aileyi yıkmaktan büyük cinayet 
olabilir mi ? 

Demek istediğimiz . karınızı bık· 
tırmak böyle bir takım tedbirsizlik
ler dolayısiyle kolay iken memnun 
etmek te o kadar güçtür . 

Fakat bu güç işi , yapmağa de. 
ğer .. Ve diğer kolay işlerden on 
misli daha kıymetlidir . 

iyi bir kadını memnun etmek cid · 
den zahmete değer hadisedir . 

Erkekler , ekseriya iyi bir aşık 
oluyor da , mükemmel bir koca ola· 
mıyorlar . Balayının sonunda , kadını 
devamlı surette memnun etmek his. 
]eri siliniyor . Böyle hareket etmiş 
olanlar : " Ne yapalım , devam ede 
medik 1 ,, giüi gelişi güzel bir söz 
söyleyip işin içinden çıkıyorlar . 

Halbuki zahmete cidden değe· 
cek ve aile içinde saadeti arttıracak 
ıu teferruatı unutmamak lazımdır . 

* Umulmadık bazı iyi hareketler
de bulunmanın kadını memnnn et· 
melde büyük rolü vadır . 

Mesela , bir demet çiçek getir. 
mele , hiç beklenmedik bir saatte 
karınızı alıp sokağa ç.ıkmak , gece
leyin ateş başında oturmak veya 
çorap dikmek gibi bir işle meşgul 

oiac.ığını umarken onu alıp bir sine
maya veya tiyatroya veya bir kon- 1 
sere götürmek , kadında derin mem-

NELER YAPMAMALI? 

nuniyet hisleri bırakan şeylerdir . 
Bunu ihmal etmeyiniz . 

* Yakıt vakıt methedici bir kaç 
.söz söylemeği ve onun yaptığı şey. 
leri daha fazla takdirle yadetmeği 
ihmal etmeyiniz. 

* Yeni aldığı şe} lere dik katedi
niz . Ve onları beğenmeğe çalışınız. 

Sofrada önümüze yeni bir ye
mek konduğu zaman memnuniyet 
ifade etmcğe çalışınız . Belki de 
karınız , o yemeği yapmak için saat
sarfetmiştir . Siz bir dakika sürecek ı 
bir sitayişte bulunmaktan niçin çeki· 
nesiniz? 

• Karınızın yıldönümlerini daima 
aklınızda tutunuz . Eğer unutuyor 
sanız bir deftere yazınız . 

* Aranızda bir kavga çıktı mı , 
onu y&tıştırmağa evvela siz gayret 
ediniz. Ve bir daha o vakaya temas 
etmeyiniz . 

* Kendisine , umduğundan bir 
az fazla para vermeniz mümkünse 
veriniz . 

Muhtelif meseleler etrafında 
nnun fikrini alınız , ve onun fikrine 
itimat ettiğiniz hissini veriniz . 

* Onun zevkine inanınız. Her 
şeyde intihabı kendiniz yapmayınız. 

* Kiiçük bazı itiyatların can sı· 
kıcı olduğunu unutmayınız . Ve bir 
çokları karı kocayı boşanma mahke· 
]erine kadar sürüklemiştir . Binaen· 
aleyh şu noktaları göze alınız : 

A ) Karınız size ıslık çaldığıııız 

dan sıkıldığını söylüyorsa vazge.yıniz. 
B) Çay veya çorba içerken, üf

lemeniz sinirine dokunuyorsa bir da· 
ha tekrar etmeyiniz. Yani onun nok· 
tai nazarına hürmet ediniz. 

Ve Latfen DEGIŞINIZ ! 
*) Müessir bir şarkı söylendiği 

veya bir film gösterildiği zaman o. 
nun elini avucunuz içerisine almağı 
ihmal etmeyiniz. 

*) Onun giizel olduğunu ve ken· 
dini daima sevdiğinizi söylemek fır
satlarını kaçırmayınız. 

*) " Filan şeyi annnem daha iyi 
yapardı n gibi sözler söylemeyiniz. 

*) Karınıza müessir görünmek 
için ona aşık olunuz, onu daima se
viniz. Seveceğinizi gösteriniz . Bu , 
her hangi bir erkeğin , kadına ya-
pacağı büyük iltifattır . • 

f ngiliz görüşüne gore, tasarlanan blok 
-------------·------------

- Birinci sahifeden arlan -

Londra : 17 (AA.) - Baron 
Noyratın Londra ziyareti miinase 
betile, Press Association diyor ki : 

" Noyratm muvasalah iyi kar· 
şılanacaktır. 

Zira B. Eden şimdiye kadarken
disile şahsi temas için pek az fırsat 
bulmuştur. iki devlet adamı arasın· 
daki noktai nazar te·üisi geniş bir 
sahaya şamil olacaktır. Hi~ şüphe
siz, B. Eden lngilterenin yeni b~tı 
paktı hakkındaki prensibinde hiç bir 
değişikliğe imkan olmadığını,· böyle 
bir paktın Avrupada umumi müsa· 
lemete bir mukaddime teşkil etmesi 
icabedcceğini tasrih edecektir. 

lngiliz siyaseti, bu hususta ileri 
bir hatve atmağa çalışacaktır. 

lnki nazır, kontrol sisteminin İs· 
Jihı ile ve gönüllüleriniçekilmasi im 
kinlarını görüşecektir. 

Fakat umumi müzakereler ade 
mi müdahale komitesinde yapılacak
br. 

lngiltcre B. Noyratm (ziyaretin
den ve bu müna!ebetle görüşülecek 
meselelerden Fransayı haberdar et. 
miftir, 

Londra : 17 (A.A.) - Alman 

Hariciye Nazırı B. Noyratın pt-k ya· 
kında Londraya yapacuğı ziyaret 
hakkında tefsir atta !.>ulunan sabah~ 
gazeteleri, görüşmelerin daha ziya 
de lspanyol meselelerine taalluk 
edeceğini kaydetmektedirler. 

Taymis gazetesi, bu mülakatın 
B. Eden'in diğer bir memleket na· 
zırlarile yaptığı mutad ve normal 
temaslara dahil olduğunu, Komüni
kede lspanya meselesinin hassatan 
zikrettiğini bildirdikten sonra di 
yor ki : 

" Geçen Cumartesi günü dört 
devlet tarafından akdedilen anlaş
mndan sonra vaziyet daha iyi bir 
şekle girmiştir. iki memleket için 
müşterek bir alaka tevlit eden me· 
seleler arasında tabii olarak batı pak 
tı da • bulanmaktadır. Komünikede, 
bu ıiyaret esnasında hiç bir miiza. 
kerenin mutasavver olmadığı bildi
rilmektedir. 

Bundan, lngiliz siyasetinde hiç 
bir değişiklik vukubulmıyacağı an
laşılmaktadır. 

Gazete, iki memleket arasında 
yeni ve daha iyi münasebetlerin te
essüsünü arzu edenlerin Hlman Na
zırının ziyaretini çok iyi karşılıyacak· 

1 • ıarını bildiriyor. 

Türksözü 

, ... ._ ................... _. ......... , ............................. .. 

ODUN-KÖMÜR 
Dün Borsada yaptığımız tetki· 

katta buğdayın kilosu 3,82,5-4,25, 
arpanın kilosu 2,82,5,yulafm kilosu 
da 2,82,5 kuruştan alınıp, satılmakta 
olduğunu gördük . Muameleler gıt
tikçe hararetleniyor.Fiatlarda tereffü 
ümidi beslen~bilir . 

Buhrana meydan verilmemesi için dün vek~letten 
orman teşkilatına bir telgraf geldi 

Yeni talimatname bugünlerde geliyor 

Bele iye reisi 
Türk-F ·ansız heyetlerine 

bir ziyafet verdi 

Şehrimiz Belediye Reisi Turhan 
Cemal Beriker dün akşam Seyhan. 
park lokantasında , şehrimizde bu
lunan Hudut Komisyonunun Türk ve 
Fransız hf'yetlerine bir ziyafet ver
mişlerdir. 

a 

Merkez mücadele baytarı Bay 
Ali Rıza Taşkının Osmaniye , Cey· 
han , Kadirli , Kozan köylerindeki 
hayvanlarda Tabak hastalığına karşı 
tedbir almak üzere gittiğini evvelce 
yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre Bay Ali 
Rıza Taşkın dün şehrimize gelmiştir. 

Bugün göçmenler için alınacak 
hayvanları muayene ve [ Tuber Kü· 
nin ] yapmak üzere Ceyhana gide· 
cektir. 

Türkkuşunda 
imtihanlar 

Şehrimiz Türkkuşu ( A ) Bröve· 
ni imtihanları Haziran ayının 20 sin. 
den 25 ine kadar devam edecektir. 

Bu imtihanlarda ınuvaffakiyet 
kazamınlar İnönü kampına gidebi
leceklerdir. 

Bu ay içinde şehriın:zde l>ir odun 
ve kömür buhranının baş kösterdiği 
ve bu sebebden fiatların çok fahiş 
bir raddeye çıktığı malumdur. 

Bunun sebebi yeni kanunla yeni 
teşkilat ahkamına dair talimatname-
nin şehrimiz orman teşkilatına tebliğ 
edilmemiş olmasıydı. 

Dün Ziı aat vekaletinden şehri· 

miz orman te~kilatına gelen bir 
emi~de : Orman talimatnamesiyle 
mahrukat tarifesinin mülhakata gön-
derilmek üzre olduğu ve kanunun 
yedinci muvakkat maddesi mucibince 
köylülerin yapaoilecekleri mahrukat 
için ormanların satışa çıkarılması ve 
buhrana meydan verilmemesi ve bu 

Bögede 
Amele haftalıkları 

Bölgedeki tarlalarda çalışmak 
üzere civar vilayetlerden rehrimize 
hemen her gün gurup gurup amele
ler gelmekte olduğunu yazmaktayız. 
Bu ameleler evvela Karşıyakada yer· 
leşmekte ve bilahara tarlalara da· 
ğılmaktadırlar . 

Dün amele ücretleri hakkında 
yaptığımız etraflı tetkikatta ; yiyecek 
içecek ve yatacak çalıştırana ait ol· 
mak üzere bir amelenin haftalığı 
4-4,5, yerH amelenin haftalığı 5-
5,5, kızak haf talıkları 6,5 lira, patoz 
amelesinin haftalığı da 7-1 O lira
dır. Sıcaklar fazlalaşmış olduğundan 
amele haftalıkları da yükselmiş bu· 
lunmaktadır • 

Ceyhan, Misis, G. Antepten şeh
rimize dlin de 150 amele gelmiştir. 

ziraat mücadele~nin Umumi hapjshanede 
kazaya uğrayan aramalar 

ilaçları 
Dün, bir kamyonetle Kozana 

sevk edilm kte olan ziraat mücade
lesine aid zehirli ilaçların ince yer 
mevkiin<leki salla karşı tarafa geçiri
lirken sal devrilerek ilaçların suya 
döküldüğünü, Ceyhan muhabirimiz· 
den aldığımız telgı af üzerine bildir· 
mi~lik. 

Dün aldığımız maliimatn göre 
varillerde bulunan bu ilaçların kfıf 

fa inin rndan çıkarılmış olduğu an· 
!aşılmıştır. 

13. Noyrat teklifler getirrniyecck 
Londr ıda hazır bir müzakere pr ag· 1 

ra'lH lm\amıyacaktır. Şimdilik lıaber 1 

Dün şehrimiz umumi hapishane 
sinde umumi aramalar yapılmıştır. 

Mevkufların bazılarında bulunan 
memnu aletler musadere edilmiştir. . 

Kanundan korkarak 
çocuğu gömdüler 

Kara kayalı civarındaki seyyar 
aşiretlerden Osman oğlu sekiz ya· 
şında bir çocuğun ça l1rda eline ge· 
çirdiği hir çifte, kaz.len ateş nlaı ak 
çocuğun öldüğünü cvvdce yaz· 
ınışhk. 

ihmalci ana baba, hiikumetin 
haklarında takibat yapaca ,mı anla· 
yınca ölen çocuklarını gömmü~ler· 
dir. 

alma mahiyetinde göı üşme usulleri Zabıta bu vaziyeti istihbar ede. 
ne bir ımkan temirı etm •k tamamen rek bu ana baba hakkında kanuni 
kafidir. Bunun için icabeden hüsnü takibata başlanıı.ştır. 
niyet de Lonc!rada eksik değildir. 

Deyli Telgraf gazetesi, Fıansız Türkspor kurumu Seyhan 
hü~u~~t~nin bu ziyar,ıten haberdar · bölgesi ajanlığından 
edıldığını ve Londranın bir batı pak-
tını Avrupa meselesinin umumi su 20 6 937 Pazartesi günü 
reli tesvivesi için ilk adım olar ... k te Seyhan Adanaspor - Torosspor 
lakkiye devam ettigini bildiriyor. birinci futbol takımlaıı arasında ya 

Morning Post gazetesi, yalnız ba- pılacak Iik maçları saat 17 de baş-
tı paktının değil, diğer mı:selelerin lıyacaktır. Takımların aynı gün ve 
de gödişüleceğini ve ezcümle Tuna aynı saatta şehir stadınJa hazır bu. 
memleketlerinin ve Avusturyanın luıımaları. 
istikbali meselesinin de noktai nazar Hakem : ldmanyurdundan Nihad 
teatisine mevzu teşkil edeceğini ya Oral . 
zıyor : Nafıa Başmühendisi 

Deyli Herald, ziyaret kısa ol
makla beraber. büyük ehemmiyeti 
haiz neticeler beklemesi icabedece· 
-ğini dildirmektedir. 

Vilayet Nafıa Başmühendisi 

dün şehrimize gdmiş ve vazifesine 
başlamıştır . 

işin mühendisliklerce acilen tetkik 
ve kanunun tarifatına uygun, müsait 
ormanların muvakkat plan ve ra· 
porlorının r.cele gönderilmesinin te
mim bildirilmekte idi. 

Şu hale göre, talimatname ge· 
lir gelmez derhal bedelli ruhsat tez. 
keresi kesilmeğe başlanacoık ve bu
suretle buhranın önüne geçilmiş ola
caktır. 

Esasen buhrana sebeb yalnız bu 
keyfiyetin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Mevsim dolayısiyle yaylalara çı· 
kan bir çok ruhsatlı köylüler odun 
ve kömür i~iyle meşgul olamamakta 
ve bu sebcbJe buhran doğmaktadır. 

Şehirde hava 
Hararet 34 derece 

Şehirde dün yine terletici ve bu. 
naltıcı bir şıcak vardı • Hararet de 
recesi santigrat 34 ü bulmuştu. Ol
dukça sert esen bir rüzgar sıcağı 

biraz tahfif etmekte idi . 
Ufuklar sisli ruiyet sahası pek 

dardı. 

Lik maçları 
Bu hafta başlıyor 

Şehrimiz spor kulüpleri bu pazar~ 
dan itibaren lik maçlarına başlıyor· 
lar. ilk maç Seyhan spor ile Toros 
spor arasında olacaktır . 

İki şoförün 
kanii kavgası 
Adanalı 45 numaralı otomobil 

şoförü Mllstafa ile kamyoncu Ce· 
lal , Buğalı çiftliği civannda kavga 
ederek , birbirlerini muhtelif yer
lerinden bıçakla yaralamışlardır . 
Her ikisi de muayene için Memleket 
hastanesine sevkedilmişlerdir • 

Haklarında tahkikata başlan· 
mıştır . 

Asker karısını kaçır
mak isteyenler 
yakalandıla (· 

Dünkü sayımızda , Yunus oğlu 
asker Nazımın evini basarak genç 
karısını kaç.ırmak isteyen dci Hüse· 
yin ve arkadaşlarının , köylliııün 
yetişmesi üzerine kaçtıkları . ı yaz
mıştık. 

Dün aldığpmz. malUınata .ı,göre ; 
mütecavizlerin hepsi yakayı eJe ver 
mişlerdir . Zabıta , haklartnda tah· 
kikat yapmaktadır . 

~ ..................... ~ 1 Sıgorta ız mol anınça kn)bolur • Sı ırtolı mal 1 
)Dnırıro, b~dclı duhul ödcnır . 

• 
GU N Sigorta 
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tesl • 
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18 Haziran 1 

Alman yada 
DEGERSIZ BIRŞEY YOi<,-

cd Kullanılan konserV• 
tularından boş~ıan ~ rn 
macunu tüplerıne~ ha 
çavraya ve eski k ~ ka 
kadar herşey topllf1~ 
ta ve milletin ~ 
menfaatlerin in iCS ıt' Po 
diği şekilde kullan~ fiy 
üzere devlet mo.e• ek" 
!erine teslim edılrYI 
dir. 

Jman hükumeti hariçt~ 
darik edemediği ha!' dl 
deleri dört yıllık plan ttJ1. 

!inde bir taraftan sun'i surette ~ 
ne çalışılırken, diğer tarafta;.ı, 
mevcud Lütün imkan ve vaSI 
dan istifadeyi ihmal etmem~kt~f 

Bir eümle ile ifade edıl~ 
!ursa, bugün Almanyada d:; ~ 
veya işe yaramıyan hiçbir şe~ 
gibidir. Kullanılan konserve .. 
nndan boşalan diş macunu tu 
ne, paçavraya ve e:ıki ~ağtda . 
herşey toplanmakta fve milleti' 
mumi menfaatlarının icap et 
şekilde kullanılmak üzere al" 
makama teslim olunmaktadır. 

ilk bakışta değersiz sayıla~ 
kilerin hakikatte üazan ne . 
büyük kıymetler gizlediğini şu 
açıkca göstermektedir: 

Almanya maliye maka . 
kendi dairelerinde mevcud ~ ıtıc 
kıymetlendirmek üzere topl ~ L 
)ardır. Yalnız bu makamlann t .,1 ' 
dıkları eşya şu mühim yekun~ ~ol 
maktadır. 1,424,000 kilo eskı • 
2,716 kilo paça~ra, 2} ı..191 5'1 a 
eski maden, 48 kilo kemık, 
eski kereste, 352 kilo eski ~.ıı.ı 80 

ve 1843 kilo eski elektrik .a~~ ... ~k 
Dikkate değer ki, eskilerı" le a 

lanarak kıymetlendirilmesi yalDlı a 
tisadi cihetten mühim olmayıp. 
zamanda hava müdafaası bak• 
nahi fevkalade ehemmiyetli 
maktadır.Bunun içindir ki, dört 
iktisadi planın tatbikine mernur 
len ve aynı zamanpa AlmanY~ 
va nazırı buluan general Görid 
haziran günü ·hava korunma ,.6 ğinde söylediği bir nutLJkda 
ben, şımdi dünyanın en büyük 
eşya taciriyim,, demiştir. . ___...-

Göbbels yeni b 
nutuk verdi 

Berlin: 17 ( A.A.) - B· 
belş dün partinin doğu Pru 
gide~ek olan 500 veteranını 
etmiştir .. 

• 

Akşam üzari Führerin 11) 

B. Rudolf hess , veteranlar• 
muhafız kıtaatının bir bayr:ai'.ıı 
miş ve bu münasebetle de 13, 
beis bir nutuk söylemiştir . 

Geçenlerde yapılan Tor 
gardenpartisiııde 205 lira 111• 

mulqıqil 240 lita varidat ~1111' 
kulübe hasılat olarak safı S 
kalmıştır. 

Mersinde bir 
Gardenparti 

Hava kurumu Mersin şube,. 
rın akşa n Millet bahçesindl 
Gardenparti verecektir. 

Gar denpartinin fevkalade 
celi ve neşeli geçmesi için r 
le_n h~zırlıklar ikmal edilmiş ~ 
gın bır program tertip edılıP'f"".d 

Haber aldığımıza göre b~ 
ceye iştirak etmek üzere şehri. 
de birçok davetliler gidecekti'' 

Bunlar, saat 21 de başlı 
olan müsamereye vaktında ye 
mek üzere Ad anadan 17 ,28 
hareket edeceklerdir. 

ya 
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18 lJ • 
rıazıran 1937 

F ransada umumi 
bedbinlik 

- B·. 
ırınci sayfadan mabad -

'8 ~t 
~ ede · 

n rıı rıııyedeği çürıkü bu tedbirlerin 
,, ~ ha~~:: l936 da serahaten bildirilen 
,at1 ,1 ka d .arzusuna mugayyir olduğu 
~:~ y edılınektedir. 
ıbstif Komünist partisi şömendöfer ve 

rJ Posta t 'f 'b 't r,ıl f' arı elerile tütün ve kı n 
.,eti ıyatlarınırı "k 1 . h' b' ıa • yu se mesıne ıç ır · 
'lls~lf ınan raz 1 b .. 1 

b· 1 o mıyacaktır. Çünkü oy e 
ır tedb· . ·ı 1 . d"k . k' ır ışçı erle kövlü erın, u · 

[eJl ! an sahih' erinin ve bütün çalışan 
~ ııır. halkı h _ ıı. ı rı zararına olarak hayatı ba a 
5 dP andıracaktır. 
ııP l\oın" · d'k' li ~ s k unıst partisi şim ı ı ına 
n il 

1 ıntıların halk partisi programında 
~· Y~lılı tedbirlerle bertaraf edilebile· 
euıl• Ceğ' d 
k 1 ın en emindir. . 

e .Doınünist takririnde, irtıcaın 
Y'nı. ~ücumları karşısında komün~s~ 
kartısınin F ransada demokrasıyı 
d Urtaıınak için halk cebhesini sa· 
akatle aksettirerek her yeni hüku

mete iştirak etmeğe hazır bulundu 
tiO ğu ilave ed 'J kt d' dir ı me e ır. 
tir l . Paris: 17 (A.A.) _ Kom~nist: 
kaıı- .. eıın uzlaşmamazlıkta israr ettıklerı 

0ğrerı·ı 1 ı mektedir. 
ıı Paris: 17 (A,A.) _ Parlamen· 
~ tonun radikal - sosyalist gurupu 

11 muhalif ve birkaç müstenkif r~· 
y: karşı 24 reyle hükumetin istedı 

~ ğı hususi mali salahiyeti kabul et· 
'5 ,,.,, il1eğc karar vermiştir. . 

(iP"" Paıis: 17 (A.A. ) - Başvekil 
topfl Leon Blum dün akşam saat 23 te 
<il 1 ' • so cenah delegasyonunun huzurun· 

k da hükumetin mali projeleri hakkın 
~ da izahat vermiştir. 'k 

1 J',~ Paris: 17 ( A.A. ) - Radıd.~ 
!il" un sosyalist parlamento guıupu 
ptlııı; akşam toplanprak hükumet t~rafı~
n ıfl dan teklif edilen mali tedbırlen~ 
pıS; kabul edilip edilmiyeceği meselesı 

hakklnda müzakere !erde bulunul· 
ınuştur. 

G bu· hususta halk ceblieıi 
urup, . . 'h. 

rıi temsil edc:n bütün partılerı ı tıva· 
'den sol cenah delagasyonunun ne 
Şekilde hareket edeceğini bekleme

ie karar vermiştir. 
Sol cenah delagasyonu dün ak

Şarıı saat 22 30 da başyekil Blumun 
İzahatını dinİemiştir. Bundan evvel 
Öğleden sonra radikal - sosyalist 
ler toplanarak Vincent, aurialu di~
lemişlerdir. Maliye nazırı, hükiimetı~ 
ltazolin ve otomobiller için yem 
Vergiler ihdas etmek tasavvurunda 
bulunmadığını söylemiştir. 

Bazı mebusların zannettiğine 
ltöre, komünistler kararlarında israr 
edecek olurlarsa radikal - sosya· 

Bir de ne görsün .. Katil diye tut, 
tukları adam Şafak gazetesiniıı Lion 
muhabiri Burünyon olmasın mı? 
Adamcağız hala Panariye: 

- Canım ben size bin defa söy-
1~diın. Hen kimseyi öldürmedim. Ka 
tıl ben değil, benim yanımdaki adam 
dı. Ne diye beni polise teslim edi· 
Yorsunuz. diye bağırıp çağrıyordu. 

. Bu hadiseyi şaşkın gibi seyreden 
131ll'ulo sapsarı kesildi. Rakibi L~ma . 
sey doğru baktı. 

Liınasenin yüzünde müstehzi bir 
:ebessüm .Vardı. Daha fazla kendini 
utaınıyarak kahkayayı bastı ve ba-
l!'ırdı: . 

; Bravo Bigulo .. 
d .~ 18'1Ilo dişlerini sıkarak hırsla 

ondij \le p . d - .... d .. 
anarıye ogru yuru u: 

Yani-! kMösyö Panari, işde büyük 
ış 1 var .. 

- Ne Yanlışlığı .. 
Li - Bu katil değildir. Bu bizim 

0~ ınuhabiridir. 
ren . anım bana bu eşkali haber ve. 

sız degi! misiniz .. 

m h "b·Evet amma .. aksi tesadüf lci 
~ a ır de ayni renkte elbise gey-

b ış vek her nasılsa katili kaçırmış, 
unu endis' d 

p . . ın en anlıyacağız. 

g .. 1 
a.na~ının biraz evvel parlayan 

~z erı yıne bulutlanmıştı Hiç bir 
cınayet t k'b· · a 1 ıııde bu dcfaki gibi at· 

Fransa 
Harp 

borçlarını 
veremiyor 

Paris: 17 (A. A.}- iyi ma!Umat 

1 menbadan öğrenildiğine göre 
a an ·30 H . 

h"ku'meti vadesı azıran Fransız u • .. 
d lecek olan harp borçlarını ode· 

a ge 'k 
k ·yette olmadığını Aınerı a yece vazı . . . . 

hükiımetine bıldırmıştır. 

Çek komünistleri karı
şıklık çıkardılar 

Türksözll 

iktisad 
Vekaletinin 

tebliği 

Ankara : 17 (Radyo) - lktisad 
Vekaleti iş dairesinin bu gün yaptı
ğı bir resmi te bliğde : iş kanununun 

ikinci maddesi mucibince ötedenbe· 
ri hbrika ve müesseselerde ça lışan 
17 - 18 yaşındaki kız ve erkek ço· 

cukların bir sene müddetle eskisi gi· 
bi gece i şl erinde çalışabilecekleri ve 
çalıştırılacağı bi l di rilmiştir. 

Kadın vt çocukların ne gibi iş· 
!erde ve ne gibi şartlar altında çalış. 
tırılacaklar ını, kanunun iıahnamesi 

göstermektedir. 

Ucuz perol, 
ucuz benzin 

- Birinci sahifeden artan -

projesini kabul etmişti. 
Kanurun 15 temmuz yerine neşri 

tarihinden yürürlüğe girmesi kabul 
edilmiş olduğundan memlekette ucuz 
benzin ve pettol satışı~ hafta içinde 
başlamış olacaktır. 

Tuz ve şekerdm sonra ucuz ben 
zin ve petrsl tüccarın, köylünün, şe. 
birlinin, çiftçinin, küçük sanat sahi
binin ve bir kelime ile bütün mille. 
tik hayatına tesir yapacaktır. Cum· 
huriyetin, memleket için son sene 
ferde aldığı tedbirlerin en değerlile
rinden biri olan bu kanun karıısında 
alakadar ne düşünüyor? 

Sahife 3 

Asr·i sinemada 
-

Vasi ve serin salonunda iki büyük film birden 

-1-
James Cagney - Pat Obiren le beraber çevirdiği 

Her şey kazananın 
-2-

Kend Mayner 

( Esrarengiz dağ) 
Üçüncü ve son devre ene heyecanlı kısım 

( Esrarengiz Dağ ) 
Birinci, ikinci devre 8214 

--~~=--:-:--~:---:;---

p k k d IAf Jolsan - Rubi Keeler 
e ya ın a: Cajino de Paris filmi!_lde Varşova: 17 (A.A.)- Leh ajan· 

Moravska · Ostravadan aldığı 

Bir bakanlık adına memleketi· 
mizde hayatı ucuzlatma tetkiklerı 
yapmış olan bir yabancı, bilhassa iç 
mübadelenin tanzimi meselesi üze· 
rinde durmuştur. Bu şahıs gerçek bır 
buluştur: Bursada şeftalinin kilosu 8, 
Ankarada 30 kuruştor. -:--------sının k k . . 1 . 

1- ta göre Çe omınısl erı mauma • . 
Ç k silezyasında bir mahaldekı Leh. 

l. e hali tarafından yapılan bir içtima 
ı a . . 1 t 

· olmuşlardır Komınıst er ap· 
manı · · . . 
lentıdan evvel, içtima mahallıne gır· 

. ferdir. içtima nağıtılmıştır. 
mış k .. · ti · Gazeta Polska, omunıs erın 

bu suretle Çek hüku~eti~:n ~eh 
k l. tleri hakkındakı sıyasetıne e a ıye . . . 

müzaheret ettiklerını kaydedıyor. 

Kutublarda 

Moskova : 17(A.A.) - Şmidt se· 
fer heyeti saat 20,30 da hava yo· 
fuyla Rodolf ada5ından Amderma'ya 
hareket etmistir. 

listlerden büyük bir kısmı hühume· 
tin projesini kabul etmekten imtina 
edecektir. 

Bu suı etle hükumet ekseı iyeti 
mahsus derecede azalmış olacak· 

tır. 

Aynı mebuslar, bundan evvelki 

Stayadivoviç - Hodza 
ve Tataresko mülakatı 

Bükreş: 17 (Radyo) - Çekos· 
levak Başvekili bay Aodza ile bay 
Tatareşko, bugün bay Stayadinoviç 
mülaki olmak üzere buradan hare. 
ket etmişlerdir. 

Belgrad: 17 (A.A.) - Gazeteler 
Çekoslevakya başvekili Hodzanın 
Bükreşteki ikameti hakkında haber· 

!er neşretmekle ue Yugoslav, Rumen 
ve Çekoslovak başvekilleri arasında 

yakında Tuna üzerinde vukubulacak 
mülakatın ehemmiyetini tebarüz 
ettirmektedirler. 

Alman harbiye nazırı 

Londraya gitmiyecek 

Be rlin: 17 (Radyo) - Alman 
Harbiye nazınnın Londraya gideceği 
hakkında çıkarılan şayialar doğru. 

değildir. Hükumet, bu haberi res
men tekzip etmiştir. 

beyanatında Leon Blumun komünist· -------------
!erin halk cebhesine kayıdsız vı: 
artsız olarak müzaharet etmelerı 

~azımgeldiğini söylemiş olduğunu 
hatırlatmaktadırlar· 

Bu mebuslar, sol cenah delegas· 

Karataş Altınkum 
plajı açıldı 

yonunhn komünistler.i~ t~r~ı hare- '--------------· 
kelini değiştirmek ıçınbutun ?,_~Y". 
retlerini sarfetmeleri lazımgeldıgını 
ilave etmektedirler. 

Paris: 17 (A.A.) - Dün akşam 
saat 21,30 da aleni bir celse akde· 

den parlamento maliye encümenin 
deki müzakerelerin neticesine inti · 
zaren birkaç dakika sonra delseyi 
tatil etmiştir. 

Ucuz benzin, ucuz bir nakil vası 
tası, bilhessa gıda ve diğer madde· 
leri kolaylıkla ve ucuz bir fiatla ta
şıyan taşın servis1eri konacaktır. Bu 
gün demiryolumuzun varmadığı bir 
çok yurd göşeleri vardır ki bunlar; 
yoğaltım pazarlarında müşteri bula
bilecek olan hır çok maddelerin bol
ca yetiştirdiği yerlerdir. Ucuz benzin ' 
ve petrol, ucuz bir taşıma vasıtası 

olarak hayatı ucuzlatacaktır. 
Nihayet lıu ınevzuun bir de milli 

müdafaa ceblıesi kalıyor; kendi pet· 
rolumuz çıkıncaya kadar ucuz petrol 
ı\e benzin, her memlekette olduğu 

gibi milli müdafaa vasıtalarının ba
şında y";>r alan bir kıymet olarak 
karşımızda kalıyor. Yeni kanun, bu 
davayıda en kestirme yaldan hallet· 
miştir. 

Köylü , küçük sanat sahibi, evın· 
de elektriği olmayan vatandaş, şo 
för ve tüccarı dinlediniz: Ucuz ben
zin ve petrolun mesud Türk milletıoı 
bir daha güldürdüğünü hep beraber 
vt gönül huzuriyle söleyebiliriz. 

Bu bir eksik v-: dar şehirli gö. 
rüşüdür. Ucuz petrol ve ucuz ben 
zinin yanında iki yeni çehreyi gor
miye kendimizi alıştırmalıyız. 

Evvela: Gelişmiş, halinden mem 
nun, kendi kazanan ve memlekete 
kazandıran endüstri, 

Sonra, aydınlık köy, aydınlık 
kasabıı, aydınlık şehir .. Bu iVi yem 
varlık; devletin kuracağı büyük elek. 
triksantralları işleıneğe başlayınca 
ucuz elektriğin elinde daha büyu· 
yecek. Fakat gelişmiş endüstri ve 

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 

M!LLI MÜDAFAAYA AiT SON DERECE EHEMMiYETLi BiR 
ALMAN VESIKASI GENÇ BiR ALMAN POSTACI KIZI, DOROT. 
YENiN ve ARNA FLlDERIN YAPTIKLARI BÜYÜK FEDAKARLIK 

Gelecek program : 

(Hint intikamı) 
PEK YAKINDA : 

Hayat mücadelesi-Kocam aldatırsa 
8209 

aydınlık köyü yeni kanun doğura
caktır. 

Bugün Türkiye daha elektrik 
yakamamaktadır. Modrer1 Anbrada 
17372 evden henüz 5531 inin elek. 
trik 11791 inin petrol yaktığını bi· 
liyor musunuz? 

Ankara, lstanbul, lzmir, Adana 
ve bl!rsayı nihayet bu üçte bir mi
yarı içinden mütalaa edebiliriz. Tür-

Bugece nöbetçi eczane 
Postahane civarında 

Yeni eczanedir 

~yoktur. 435 kazanın ancak otuz 
kiisurunda elektrik vardır. Köyle

rimiz büyük mıntaka santralları ku. 
rulduktan sonra elektrik ışığına ka-

kıyedın yarı vilayetınde elektrık vuşabıleceklerdır. 

~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-
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lamamışlı. 
Biguloııun arkadaşının bilek!, ri 

çözüldüğü zaman anlatıyordu: . . 
_ Emin olunuz ki bu katıl bır 

şeytandır. Onu gardaki lıüfede uya. 

1 k isterken sanki sır olmuştu. 
ama . . 'k 

Onunla birer şampanya ıçmıştı . 
Trenin gelmesine beş dakika ancak 

d Biraz tışarı çıkmıştım. Fakat 
var ı. d k T 
bir dakika sonra dönüşüm e atı ın 
firar ettiğini anladım. Derhal garın 

k dak·1 otomobil durağına koş· 
ar asın . b' 
tum, sordum soruşturdum. Hıç .. ~r 
otomobilin şehire hareket etmedıgı 
. .. 1 d'ler· Trenin sinyalini duyun· 

nı soy e ı · B 1 ca tekrar hattın yanına koştum. ~ . 
ki katil Parise kaçmak istiyecektı ... 
Gözlerimle etrafı araştırırken tren 

.. t 
fırenlemişti. Daha yolculara goz a 
mağa vakıt kalmadan "Kanun namı· 
na. sözlerini işiterek birden döndüm. 
Polis müfettişi olduğunu sonradan 
öğrendiğim Mösyö bir söz söyleme· 

Nakledenler 
M. Bakşı - Nihad TangUner 

me vakıt bırakmadan beni yanında· 
ki memurlara teslim etti va itıle ka · 
kıla kompartımana yerleştirildim. işte 
vaziyet bu .. 

Panari, Limase ve Bigulonun 
bakışları birleşmişti. Sanki dilleri tu. 
tulmuştu. En evvel sükutu bozan Li· 
mase oldu: 

- Ne ise olan olmuş .. Haydi 
şmidi işimize ... 

No. 28 

Üçü de ayrı ayrı taksilere atla· 
yarak şehre dağıldılar. 

- Yirn1inci kısım -

Cesed bulunuyor 

Pan~ri dairesine geldiği zamaıı 
üçüncü kısım şefi kendisine şu ha· 
beri veri yordu: 

- Cesed bulundu .. Morg'da ... 
Polis müfetişi daha masası başı 

oturmadan geri döndü ve merdiven· 
(eri dörder dörder atlıyarak inmeğe 
başladı. Taııı kapıdan çıkacağı sıra· 
da Limaıeyle burun buruna geldiler. 

- Ne o Limase? .. 
- Cesedi görmeğe mi gidiyorsun!. 

- Nereden işittin bunu .. 
- işittim işte .. Bunda şaşılacak 

ne var!.. 

Panari bir taksiye işaret etmişti. 
Limaseyle Polis müfettişi otomo· 

bile yerleşirken, bir ses onları geri-

ye dönderdi. 

- Güle güle .. 

Bu Bigulo idi. O da Limase gibi 
cesedin bulunduğunu ve Morg ı gö· 
türüldiığünii iştir işitmez Panariye 
koşmu:;tu. 

Limase rakibine sert bir li.1 anla 
mırıldandı: 

- Haydi lıekletıne bizi .. Otur 
şuraya .. 

- Yok, kızdıysen gelmem kıı· 
zum ... 

- Nazın sırası değil.. 

Otomobile yerleşmişlerdi. 

Morgun kapısı öııüne geliııce 
üçü de hızla fırlayarak merdivenleri 
çıktıl~r .. 

c.,sedin yanına geldikleri zaman 
Bigulo ve Limasenin ağzından ayni 
anda şu kelime döküldü: 

-0 ... 
Beyaz masanın üstünde sıyah 

elbiseli bir cesed yatıyordu. 

Yüzii pelte pelte kanlar içinde 
idi. Hakiki cildi örtülmüştü. 

Panari gerçi Puvanın yüzünü 
görmemişti. Amma bu, Limasenin 
çekip gazetesine koyduğu resmin 
müşabih bir modeliydi. 

Limase mırıldanıyordu: 
- Zavallı Puvan .. belki de onun 

bu feci akibetine bizim ısrarlı taki
bimiz sebeb oldu. 

Panari, Limase ve Bigulo cesedin 
yanında dalgın bakarlarken Morg 
müdürü yaklaşarak: 

- Otop i yapıldı, dedi. yarın 

dcfnedilecc·k ... 
Artık lıurada yapılacak bir iş ol

madığını anlıyan Limase, Bigulo ve 
Panri birbirlerine bakışarak: 

- Gidelim mi .. diyorlardı . 

- Yirmibirinci kısım -

Puvanın mezarı başında 
Katil yakalanıyor 

Şeriki cürmüde mi var 1 

Ertesi gün Polis müfettişi ve iki 
gazeteci cinayetin bu safhasını ört· 
mek için orada bulunuyorlardı. 

Mahşeri kalabalık dağıldıktan 
sonra, tütüncü dükkanının daimi müş· 
terileri olan birkaç kişi, mezarcıla
rın zavallı G. S. Puvam gömdükleri 
kabrin yanında mecalsiz ayakta ~u.' 
ran bedbaht madmazel Senilin elını 

. sıkmağa geldiler. 
Bir duvarın arkasında bulunan 

k L. ase Bigulo tuhaf tuhaf bakar en ım 

Panariye: 
_ Oraya gidiniz, dedi. 

- Sonu var -



Sahife : 4 Türlcsözü 

ispanyada· çarp1şma!r 
durmadı •• •• .. -, 

- Birinci sahifeden artan -

arlık kısa bir zamanda ispanyadaki 
hadiselerin son bulacağını ve bunun 
içinde ihtilal ordularının galib gel
mesi lazım geldiğini söylemiştir· 

Londra : 17 (AA) - lngiltere 
tarafından tedarik edilen lspanyol 
demirleri meselesi hakkında Avam 
Kamarasında vukubulan bir istizaha 
cevap veren ticaret nazırı, B. Stan 
ley: 

"lspanyol milliyetperver makam· 
!arı, idarelerinde bulunan topraklar 
üzerinden lngiltereye yadılan demir 
ihracatının zarar görmiyeceği hak
kında teminat vermışlerdir • demiş· 
!erdir. 

P~ris : 17 (A.A) - Fransanın 
Bilbao konsolosu dün akşam bir 
Fransız lorJ?idosu ile buraya gel. 
miştir. 

Konsolos milliyetperverlerin Bil. 
baoyu heman heman çr:virmiş ol· 
duklarını ancak bir kaç tepede tu
tunan hükilmetçilerin milliyetperver 
tayyarelerin ateşine maruz bulun· 
duklarını ve Baskların hava oilahları 

olmamasının düşmanlarının vazifele
rini kolaylaştırmakta olduğunu söy· 
lemiş:ir. 

Suriyede anarşi var 
- Birinci sahifeden artan -

tuk bütün Suriyeyi altüst elti . Şe· 
kip Arslan bu nutukta demiştir ki : 
Vatanilik müslümanlara hastır . Mul· 
hidlerin vat anilikle alakası yok
tur. 

URKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

la Reklam bir ticaretha- 1 Cildler Kütüphanenizi güzelleştirmek r n .... nin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

b " "k d d R kl A l sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
en uyu propagan ası ır. e am a-ı kı· 'f b" k k b··ı d k T·· k .... d ren ı ve zarı ır apa o ge e anca ur sozun e 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan ı yapılır . 
Türksözüne veriniz . 

nkı· işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalaıında yaptı
rabilirsinız . 

T bl Resmi evrak, cedveller, deftera ar ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

,.. 

l•taplar E.~e.~Ierinizi Türk-
sozu matbaasında 

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

Gazeteler Türksözü mat
baası"Türksö-

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

TÜRKS ZÜ 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

BELEDİYE İLANLARI 1 Gündelik siyasi gazete 

,,ıı---

=--~~~~~~~~~~------------------------------
Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

Dış nıeınleketler için Abone 

1- Cemalpaşa mahallesinde ve Vali konağı caddesi üzerinde beledi· 
ye ye ait bir ada numatalı arsa altı parçaya ayrılarak açık artırma ile sa· 
tılığa çıkarılmıştır . 

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

3- Istı kliler ihaleye iştirak edebilmeleri için beher parçaya tahmin 
edilmiş olan bedelin D/0 7,5 nisl'elinde teminat makluzile ihale günü en· 
cümene 1J1Üracaat etmelidirler. 

Suriyedeki gayri müslümaıılar 

buna müdhiş surette içerlemişler 

ve hatta bazıları " zaten bizim be. 
yinsiz vatadilere uyacak cesareti· 
miz yok .. demişlerdir . 

Vataniler Tra lılusu islerlerk n 
Lübnanlılar da müdhiş hücumlar 
yapmaktadırlar • 

1 

bedeli değişnıeı. yalnrı posta masrafı 
zammedilir . 

4- Şartnamesi belediye yazı işleı i kalcmir.d, dir . isteklilerin her gün 
orada görebilectklrri i'an olurur.8184 ~-14-18-22 

Hatta Ho komiserlik Lübnanlı· 

farı temin için bir resmi tebliğ ne~· 

rednek Lübnan hudutlarının asla 
değişnıiyeceğini vatani gazetelere 
ilamad edilmemesini bildirmiştir . 

iki gün evvel deri salın almak 
üzre Cisirşuğur pazarına giden Ga 
nim Dovelli, Abdo Zaıur ad•nd'l iki 
hemşehrimizle bunları pazara götü· 
ren şoför Nuri, oı ada kalkın teca. 
vüzüne maruz kalmışlar ve güçbela 
kurtularak kaçıp buraya dönmüş 
!erdir. 

Cisirşugurlular Antakyalıların 
şapkalarını yırtmak istemişler ve 
bir daha hiç bir Türkün oraya gel 
memesini söylemişlerdir. 

Tecavüze uğrayanlar, kendileri. 
nin diğer bir Antakyalı şoför tara. 
fından ihbar edildikleri ve bu yüz· 
den tecavüze maruz kaldıklarını söy.

1 lemektedirler. 
Atraş ailesi Süveyd1da Sultan 

paşa Elatra~ın riyasetinde bir top
lantı yaparak Cebelidüruzda müsta· 
kil bir partı kurmağa karar verdi. 
Biitün siyasi teşekküller l•gvedile· 
cek ve Sultan Elatraşın idaresin· 
deki yanız bu parli kalacak ve siyasi 
işler tek ellerle idare edilecektir. 

Atraş iıilesinin vatanilerle ol;n 
ihtilafı halletmek istediği Suriyede 
söylenmekte isede bu doğru değıl· 

2 - ltlinlar için idareye müra-
Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı caat ed,Jmel:dir . 

Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 
KAYADELEN 

\.. ________ J 

Açık teşekkür 
Aylardanberi çekmekte olduğum 

diş ağrısını çok kısa bir zaman için· 
de tedavi ederek beni iztiraptan Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile c!olduıulanbir kristaldır 
kurtaran kıymetli Diş tabibi Bay Kayadelen Fenni cihazlarla, raylaıın iizerinde vagonlaraakıtılır 
Mehmet Nureddine teşekkürlerimin d l M k b ı 

1 
Kaya e en enbaından sev yerine galvanizli orularla getiri iyor 

sayın gazetenizle iblağını dilerim. 
Ulukışlada muayene memuru: Kayadelen Bir su drğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

8220 AHMET SÖNMEZ IŞIK Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Karataş Altunkum 
Plajı açıldı. 

dir. Bu partının kurulmasına sebeb 
vatanilere kuvvetli bir tek cebheden 
yürümek içindir. 

Sariye Lübnan arasında ki mat· 
buat düellosu hala devanı etmek
tedir 

Doktor Şchbenderin riyasetin 
deki l,kendeıun müdafaa komitesi 
tarafıııdan üç kmıııuz tarihinde bir 
lskenderun i{iinü yarılmasına karar 
verilıni~tir. Mezkur günde vataniler 
bütün Sııriyeye bir beyanııame neş· 
rederek iane toplayacaklar ve top· 
!anan parada lskenderunu Suriyeye 
mal etmek için yapılacak maddi, 
manevi hareketlere sarfedilecektir. 

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

7953 59 
--~~~~~~--------------------------------------

Hüsnü Ergüven 
Mevsimin en yeni ve en güzel şapkalarını 

Moda pazarında bulabilirsiniz 

Yüksek bir zevk 
iyi intihap 

Güzel desen 

ancak 

HAYRET VEREN UCUZLUK 

Hüsnü Ergüven en son moda yazlık çeşitlerini [yüksek zevkli] 
! müşterilerine mağaza~ında teşhir etmektedir. 

-, A_k_d_e_n--iz._K_a_r_a-ta_ş_A_l_tu-n--.- ,..~-__ P_E_K_82-"y-~ K_l_N_D_A-:_-:_-, 

kum Plajı açıldı 

2-15 

Her türlü konförü haiz, usta a çılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 
ve mezeler, her türlii içkiler ve buzlu meşrubat, kaynak suları, hususi ya· 
taklı odalar, fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

lstiıahat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. 

ket etmektedir , 8194 H. 7 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

Piyasada bulacaksınız 
7 H. 8193 

Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesi günleri saat 
16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden hususi kamyonlar hare- ı 

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

18 

Seyhan Defterdarlığından: 
Kapu Numarası 

13 
59 
55 
50 
63 
61 
76 
85.127 

6 
8 
2 11 

53 
'!17 

Mevkii 
Zifirciler 
Köşkerler 

• 
" 
" 
" 

Pekmez pazarı 
Un pazarı 

" 
• 
" Sipahi pazarı 

Cinsi 
Dükkan 

• 
• 
• 

• 
" 
• 
Mağaza 
Ahır 

Dükkan 
Dükkan 

" . 
17 " • 
15 " " 
11 " " 
O Karasoku Ev 
O Durmuş Fakı Ev 
O Çukurmesçit Ev 

Senelik ki,.ıı 
75 

250 
187/50 
60 
60 

187/50 
90 
60 

300 
337/50 

60 
150 
60 
75 
40 
90 

112/50 
262/50 
215 

O Sugedi~i Ev 
Yukarıda cins ve evsafı yazılı gayri menkullerin icarının 16-6-937 lf 

rihinde yapılan açık artırmasında verilen bedeller layik had görülmedi~ 
den hizalarındaki bedeller üzerinden on gün müddetle artırması teıııdi' 
edilmiştir. _isteklilerin 28-6-937 pazartesi günü saat 14 de yüzde yJ 
buçuk temınat akçalarile birlikte Defterdarlık Milli Emlak dairesindeiİ 
ihale komisyonuna gelmeleri.8219 

Siyah 

Bira 
DA 

Geldi! .. 
• I~ 

• ıı//, 
~ 

·- ·-

'""" lla(>.51 

Her depoda, her Yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu 

içiniz 1 . Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANT ASI : 

Ankara Bira-

Rıza Salih Saray: 
4-26 

(Telefon No: 265) 
( Bebekli Kilise sokak No: 11 A ) 

8206 

Kelvinator 
Sağlığın mi· 

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

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 
unu tturur,eviniz 
sıhhat ve neş'e 
verır . 

Kelvinator 
Buz dolapları• 

• 1 • 
yıyece.: ve içe. 
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has· 
talıklarına mani 
~lur,ateşli hasta 
lıklarda en bü· 
yük yardımcısı· 
dır. 

\ 

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

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

2 

7966 

!-..-----------------------------------~ 
Umumi Neşriyat MüdürÜ 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbal' 


