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Başvekilimiz Malatyada DERSiM ŞAKiLERi 
İnönü bütün istasyonlarda dün bin- Tamamen çem~er alt.na girdiler 
lerce halk tarafından büyük tezahur- Haydudlardan bir çoğu teslim oluyor 

Iarla karşılandı ve uğrlandı 
Ankara: 18 ( Radyo ) - Şar~ 

aeyahatına çı•nuı bulunan Baıveki· 
liıniz ismet lnönü bugün Sivuta 
bulunmaktadırlar. 

Ba§vekilimizin refakatları~~ 
S.hhat ve içtimai muavenet vek~I~ 
Refik Saydam, Milli müdafaa vekilı 
General Kizım Özalp, Jandarma 
Umum kumandam General Naci Tı-
naz bulunmaktadır. 

Milli müdafa~ vekili Başvekili· 
ınizi Kayseriye kadar refakat et· 
rniştir. 

Bqvekilimiz. bu seyahatl~rını 
Sivas ve birkaç fÜD evvel iltısak 
peyda etmiş olan Çetin Kaya - Yol 
çatı hattı üzeıinde yapmaktadırlar. 

Sivas: 18 [Hususi] - 'Bafveki· 
limiz buradil bir saat kaldıktan son· 
ra malatya)'ll hareket etmişlerdir. 

Başveki&miz onbinlerce halk ta
rafından keflllınmış ve ujurlanmıtbr. 

Malatya: 18 [Hususi] - ismet 
lnönü bu akşam Malatyayı şereflen· 
dirdiler. 

Şehrin sükutu 
rtlan haberler 

a.,vekll lamet inana 
l.taıyona dökülen çoluklu ço. 

cukJu. genç ihtiyar binlc!rce kişnin a). 

kaşları aruında Batvekilimiz Malat 
yaya girmişlerdir. 

Başvekilimize emsalsiz bir teza 
hurat yapılmışbr. 

hakkında çıka 
mevsimsizdir 

Bütün cephelerde topçu ateşi ve hava 
çarpışmaları durmadı 

Londra : 18 (Radyo) - Royter 
muhabiri bildiriyor : 

ispanyada Bilbao ve Madrid 
cephelt-rinde muharebeler devam et
mektedir. 

Salamanka: J8 (Radyo ) -
Nasyonali.oıtler Bilbao civanndaki 
iki şehri işgal etmişlerdir · 

MaJrid : 18 ( Radyo) - Milli 
müdafaa nezareti teblit ediydr : 

Bask cephesinde düşmanın taar 

Vataniler Lazki
yeye elkoydular 

Şam : 18 (Hususi) - Vatani 
elemanların fikirleri o kadar çapra· 
§ık ki ne yapacaklannı bilmeyorlar. 

L.izkiye limanının islih edilerek 
Suriye için elverişli bir hale getiril· 
mesi yolunda ciddi teşebbüıler bat· 
lamııbr. Bir milyon lira sarfediJditi 
takdirde bu limanın ihtiyaca kifi de· 
receye getirileceti anlasdmaktadır. 
Lizkiyenin liman tttihazı meselelile 
bir çok tamnmıı tüccarluda meııul 
olmaktadırlar. 

Berut 18 (Husuıi) - Bazı Su. 
riye razetelerinin, Trabluun Suri
yeye iadesi meselesi etrafında ko· 
pardıklan gürültü Lübnan efkin 
umumiyesinde çok fena tesirler ve 
akıülimeller tevlid etmif ve neşri
yata mukabil nümayİflef tertip olun. 
mak iştemişse de hükümet tarafından 
buna mani olunmuştur. 

AQkara: 18 [Hususi] - Buraya ge
len haberlere göre; Dersim harekatı
nı yapan kıt'alarımız sergerdelerin 
son tahassungahı olon Kutuderesi 
etrafını ve Sultanbaba dağını tama
miyle çevirmişler, burada tarama ha
rekahna başlamıılardır. Asiler, 140-
150 kilometre murabbaı bir saha için-

Arazinin çok sarp ve Sultanbaba 
dağı irtif aının kutu deresihe göre 
3000 metre kadar olması, harekatın 
yavaş yavaş ve kül halinde yapılma
sını intaç etmiştir. 

Askerlerimizden hiç bir şehit ve 
yaralımız yoktur. Baş vekilimizin ya
rın akşam olan Tunceli seyahah, bu
rada, Dersimde muvaffakiyetle biten 
harekatın, muvaff akiyetle bitecek 
idari harekatla tetviç edileceği kana
a tını vermektedir. Son günlerde tay
yarelerimiz cephede çok muvffaki
yetli faaliyet göstermiştir. 

de sıkışmış kalmışlardır. Kafile halin
de iltica devam ediyor. Bunların 
elebaşısı Seyit Rıza bu son kalan 
kısımla beraberdir. Bu kısım asilerin 
miktarı 1000 - 1500 silahlı olarak 
tahmin ediliyor. 

•şehirde hava 
Çukurovanın terletici sıcalclan 

artık tamamile baamıı bulunuyor . 
Her gün hararet aııari 32 dir. Dün 
en çok sıcak 33,S santigrad derece 
idi. 

Filistinde bir Yahudi Cumhuriyeti 
ve bir Arab hükümdarlığı 

Hava sisli, bulutlu ve sılantıh 
idi. 

Yon Neurath Balkanlarda 
ne için dolaşıyormuş 

---··· ... ·---
Jnıiltcnaia ...... buırlandıtı 

lniiyativ r.k .. tee ~Wt&~ ~ 
lenildipe ıöre lnfiltere, 18 Hazi 
randa Cenevre umumi mandalar ko· 
miayonundan Filiatinin Arablarla Ya· 
hudiler arasında taksimini iste.ye· 
cekmiş. Arablara Sarkulerden Emiri 
Abdullabın idaresinde bulunan Filis
lınm datlık kısmını, Yahudilere ıse 
Filistin ovaları veriJecekmiı. 

Ettr işler bu şekilde halledilirse • 
ıübheeiz milletler sosyetesi Kudüs, . 
nazaret, Betlem üzerinde bir mantla 
tesis edecektir. 

lngilterc daha ne teklif ede 
cektir? 

Yazan : DiPLOMA 1'1CU8 
0Latrıbune des Naion,, dan 

karıaJanacaktır. Bilakis, Fransa ve 
5'Jwtet RiDJi YI bydl pıt 
allclflryacılctır. Fakat f rfliltıet-. R 
hareketile Yahudi mtll~ne, inaanbk 
aşk ve müdafaaya batlı. 

Milletler konseyinde diter Sir 
milletten daha az layık olmıdıklan 
yeri lemin etmeği düşündütü inklr 
edilemez. 

Fakat Führer ve Muuoini buna 
ne diyecekler ? 

Umumi mandalar komiayonu· 
nun toplanb tarihi olan 18 Haziran. 
dan evvel belki bu me1eledea tekrar 
bahsedecej'iz. .. 

Hükumetçilerin arazi itil>arile 
muvaffakiyetler kazandıklan, esir, mit 
ralyoz ele geçirdikJeri bildirilmekte
dir . 

ruzlan heri püskürtülmüştür · 
Londra: 18 (Radyo ) - Bask Bllllaoyu terk edenler 

hükumeti Bilbaoyu terk etmiş işe de ~------------------------J 

Bütiin Flistin üzerinde üç senelik 
yeni bir manda .. 

Bundan sonra Yahudi Cumhuri· 
yetinin ve Arab hükümdarlıtımn mil
letler sosyetesine girebilmesini te· 
min için lngiltere Flistin üzerindeki 
resmi mandaauu kaldıracakbr. 

Almanya itin çok ehemmiyeti 
ve esasb diter bir mesele : 

Von Neurath'ın Balkanlardaki 
faaliyeti.. Mevzubahs olan nedir ? 
Balkan Avrupası için Belgradda ve 
Almanyanın çıkarına bir ihracut 
bürosu tesisi .. Bu büronun merkezi· 
nin Berlinde bulunacatını aöyleme
te lüzum yoktur, 

Bilbao şiddetli bir mukavemet 
göstermektedir. 

Paris": 18 (Radyo) - Hülul· 
me!çi kaynaklardan bildirilditine 
fÖre : Asiler hiicumlarına mukave· 
ınet etmektedirler. 

Bununla beraber yakında şiddet 
li ve büyük hücumlar beklenebilir. 
Asilerin son günlerde üstün~ü~ dı 
o.r.dan mühim miktarda sılih ve 
llıalıeme almalarından ileri gel. 
llıİftir, 

it Madridi müdafaaya m~mu_r hü· 
Gııaetçi General Niaja asılenn bu 

tehire kar§I hazırhdıklan büyük ta 
"'1lıclan ve şehre attıklan beyanna· 
~el.e~den bahsederek hükumet m~r· 
~ın ıaptınm her şeye rağmen ım· 

ı olduğunu söylemiştir. 

Düzeltme 
ıataa-?llılltu ha, makalemi.in s~ci 
E1ı..-~d İtibaren bqhyaa cumle 

-.ı e . l bel . . 
bat Ye ~ erin uyufuk, ten , ın~ı· 
niyetleı-~edeni yet nedir, tanımaz zıh· 
olllll ı,· ıle tiındiye kadar Y&f&m~ta 
de 

0
..: takım a,iret reisleri) şekluı· 

zib11 alt Yerde tertip hatası olarak 
~YetlerUe) kelimesi vahfilerile) şek· 

~tar. chaaeltiris. 

bir çök büyük memurlar henüz va· 
zife görmektedir • 

İngiltere'de 
• • 

yenı vergı 

Londra: 18 [Radyo) - lngilte· 
re' de Milli Müdafaa istisnai vergisiyle 
ihdas edilmek üzere bulunan vergiye 
aid proje neşredilmiştir. 

Buna nazaran beş sene içinde 
bütün ticaret müesseseleriyle sair 
müesseseler tarafından elde edilen 
temettüler yüzde beşini tecavüz et
.ıni yecek bir vergiye tabi tutulacak
lardır. 

Londra: 18 [Radyo] - lngiltere 
maliyesinin vatanı müdafaa için_ tek. 
lif ettiği vergi zamları memn~nı~e~e 
karşılanmış, mecliste kabul edıl~ıştir. 

Ş. ketlere o;0 5 ve müstahdimle· 
ır ed" re o;0 4 nisbetind ır. • 

Doktor Şaht Vıyanada 

Viyana : 18 (Radyo) - Burada 
bulunmakta olan Alman lktisad Na
zın Doktor Şabt, Reisicümbur tara· 
fından kabul edilmiştir. 

Doktor Şabt, bilibare, Şupıin~ 
ticaret nazırını ve maliye nazmnı zr 
yıret etmiftir • 

Hatayh heyet lskenderunda büyük 
merasimle karşılandı 

SEKSENLiK BiR iHTiYAR HEYETiN BiR AZASINA ; 

~Eğil bakayım g6zlerine .. 
Çünkü bu g6zler Atatllrkll 

g6rdDler. demiştir • 
lskenderun: 18 ( Türksiizü mu

habirinden ) - Türkiyeden dönen 
HatayL heyet bugün şehrimize gel· 
miılerdir. 

Heyetin geleceğini haber alan 
halk daha evvelden hıiırlanmış ve 
büyük bir karşılama yapalllllfbr . 
Genç , ihtiyar , çoluk çocuk yollan 
doldurmuşlar , Büyük Şefin 1evgi 
ve muhabbet dolu selimlamn heye· 
tin atzmdan dinlemişlerdir . 

Seksenlik bir ihtiyar heyet aza· 
sından birisinin önüne gelertk: 

- Etil bakayım gözlerine .. bu 
gözler Atatürkü mü gördüler . De
miştir. 

Heyeti karşalamata Antakyadan 
da bir çok Türkler gelmiftir • 

Hatayda bayram bmrhkluma 

bumalı bir şekilde çalııılmaktadır . 
Bugünlerde yeni bir hadise yoktur . 
~n!a beraber vata:1i tahrikçilerin 
ıçın ıçın faaliyette oldutu hissedil 
mektedir. 

Emir Abdullahın 
Türkiye hakkındaki 

doğru sözleri 
Bcrut: 18 ·evvelki gün Hayfaya 

geç~n .Şarkulerden Emiri Abdullah 
d~mış~r ki: - Türk ımilleti d<>tru 
bır millettir ve diifündütü hi bir 
zaman sarsılmaz. ç 

Türkler Suriyeliler hakkında 0 
Jı:~ iyi dütünüyorlar ki, bundan 
tuphe etmek vicde=•dr olar. 

Bu suretle bir iki devlet, Irak, 
Mısır ve eıki Fransız mandası altında 
bulunan Suriye ve Lümnanla yan 
yana bulunacaktır. 

Bakat bütün bunlar, beklenilme
yen bir hal zuhur etmedikçe, hudud 
meselesi etrafında Arablarla Yahu· 
diler arumda uzun münakaşa ve mü
cadeleler olmadan halledilecektir. 

Selibiyettar mebafilce zannedil· 
ditine ıöre · ki bunu temenni etmek 
lazımdı • anlaşma asumbelenin bü. 
yük Eylul toplantısmdan evvel ta· 
hakkuk edebilecektir. 

Görüyoruz ki, fngiltere çok me 
sud neticeler verebilecek ehemmi' 
yetli bir tetcbbüse girişmektedir: 
Bu suretle, Yahudi devletini yeniden 
canlandıracak ve yeni bir Cumburi 1 

yet kuracaktır. • 

~ e yakınd~ - eğer istatistikçi· 
lere ~nanmak lazımgelirse ~ üç mil· 
yon ınsan toplanarak büyük siyonist 
şefleri tarafından idare edilmete 
başlanacakbr. 

Halbuki daha yirmi sene •vvel 
Filiıtinde ancak elli bin Y abudi 1 
vardı. 

ln,uterenin bu 
1• ve Alman 

lcadkir ve gerçelclqtirici bir 
zekiya sahip olan Von Neurath'ın 
Sof ya, Buda peşte ve Bükreste de 
bu ihracaat bürolannm şubelerini 
açmak niyetinde oldutuna da şüp'1e 
yoktur. 

Almanyanıııs, bu sene sene içinde 
~~lk_an!ard~ tahakkuk cttirditi bi-I 
tun ıktısadı avantajlardan izami ... 
rette faydalanmayı düşünmekte ol• 
duğu nazarı itibare almacalc olana 
bu fikrin isabeti ve ehemmiyeti der. 
hal anlaşılır. 

Almanya Balkanlara dotru d&a 
meyi tercih ediyor demektir .. 

Almanyanın bu hareketi m.
türlü de izah edilebilir: 

Almanya, kendisi için sürekli it. 
stok temini ve bu sahada v..-•· 
ya, Romanya ve Macariatan .,_ 
da mevcud olan fiyat rekabetini *9 
atle izale maksadiyle BaJkaaJarda, 
tasavvur edilditindea daha çok 111111 
iktisadi bir ameliyata ~ 

Bundan batb. bu ,.ıaMe Jaaıe 
ket etmek ~ti,Je ~ 8"' 

meı!Mlr#'-••!iP . .aupff 



Sahife 2 Türksözü 

KUTUBLARIN 
Meraklı ve esrarlı köşeleri 

RODOLFA ASI 
Burası kutubların Kampıdır ___ ,. __ _ 

fE5) üyük: Sovyet kutup sefe· 
(g)rinin başlangıç noktasını 

teşkil eden ve kutubda kış· 
lıyacaklarla daimi temas halinde bu· 
lunacak olan ilmi istasyon ile kam· 
pı ihtiva eyliyen Rodolf adası, 1874 
senesinde keşfedilmiştir . Bu ada , 
Sovyetler birliği arazisinin en şimal· 
de kain noktalarınd.ın birini teşkil 
eylemektedir . 82 inci arz dairesi 
üzerinde bulunan bu ada , 220 kilo· 
metre murabbaı mesahasındadır . 
Ve daimi surette buz ve karla örtü· 
lüdür . Yalnız sahil kısmında daimi 
buz mevcud değildir . 

Adanın merkez kısmında 300 
metre ynksakıiğinde buz kubbeleri 
uardır ve bu kubbelerin çok düz 
olan zirve kısımları , mükemmel tay
yare iniş meydanları teşkil eylemek· 
tedir . 

li telsiz istasyonv ile doimi temas 
halindedir . Verdiği meteorolojik 
malumatın kıymeti i ;e cidden çok 
büyüktür. 

Sibir:akov buzkıran gemisinin 
bundan beş sene evvel şimal buz 
denizinde suya bıraktığı cankurtaran 
simitlerinden biri, geçenlerde Fıan· 
sada Gaskonya körfezinde bulun· 
muş ve Sovyetler birliğine gönde 
rilmiştir. 

Tanınmış kutubculardan profesör 1 
Vis, bu mesele hakkında beyanatta 1 
bulunarak demiştir ki: 

Vilayetimiz 
Orman teşkilatı 
faaliyete geçiyor 

Yeni orman kanununun tatbikı 
İşine hazırlık olmak üzere Vilayet 
Orman mühendisi bugünlerde, mlun 
ve kömür buhranına s bebiyet ve· 
rilmemesi ve köylü, şehirli, ve ka
sabalıların ihtiyacı , odun kesile· 
cek mahallerin plan ve raporlarını 
hazırlamak için orman mınt,kaldrına 
gidecektir . 

Yakında gelecek olan nizam· 
name ele alınır alınmaz derhal mev· 
kii tatbika konacak ır . 

Orman lşlerile alakadar halkımız 
daha şimdiden orman te•kilatına mü· 
racaat edebilir1er. 

Başmuharririmiz 

Bir kaç gündür şehrimizde bu. 
lunan Başmuharririmiz, Ankara Hal· 
kevi reisi ve içe! mebu>u Ferid Ce· 
lal Güven dünkü Toros ekspresile 
Ankaraya avdet etmişlerdir. 

Rodolf adasının iklimi ve mete. 
orolojik şeraiti çok enteresandır . 
Temmuz ayı en sıcak aydır ; bu ay 
zarfında üasati hararet derecesi sı · 
fıra çıkar . Teşrinisani ayı en soğuk 
aydır ; bu ay zarfınpa vasati hara· 

ret derecesi nakıs 22 ye iner , 1932 
33 kışında bu adada müthiş soğuk 
yapmış ve en düşük derece olarak 
nakıs 36,5 kaydedilmiştir . Diğer ta 
raftan 1933 temmuzunda da göriil· 
memiş derecede sıcak olmuş ve ha· 
raret zait 6,7 ye çıkmıştır . 

1932 senesinde, Arkanjelden 
Pasifik okyanusuna yaptığı arktik 
seferi esnasında, Sibirakov buzkıran 
gemisi, Lapteni denizinde suya, için 
de kağıdlar bulunan ağaçtan ma. 
mu] müteaddid yüzücü can knrtaraıı 
simitleri atmıştı. Birkaç zaman son· 
ra, bu cankurt:ıran simitlerinden iki
si lzlandanın şimal sahillerinde bu 
lunmuştur. Bu simitler, bittabi sula· 
rın ve cereyanların seyrinin anlaşıl· 

ması ve muhtelif denizler arasındaki 
irtibatın aydınlatılması maksadile 
suların cereyanına bırakılmıştı. 

Bu bakımdan, Gaskonya körfe 
zinde bulunan cankurtaranın mace· 
rası çok mühimdir. 

Kuvvetle ihtimal verildiğine gö. 
re, bu simit, Laptevi denizinden ku· 
tup havzasına girmiş ve Fran~uva 
Jozef arazisinin şimalinden yörü
mü;.;tür. Buradan, Gfoenlandın şark 
cereyanı, si miti F ransuva - Jozef 
arazisinin cenııbuna sevketmiş ve 
bu noktadan itibaren de Lablador 
cereyanı ile • · ovfoundland mıntıka. 
sında Atlantik okyanusuna girmiş 

Orta okul 
Öğretmenlik imtihanla

rına gireceklerin imtihanı 
bugün bitiyor 

1929 da Şmit sefer heyeti, Tik· 
si ksyunda bir jeofizik observatuva· 
rı tesis etmiştir . 1932 senesinde 
bu adada , dünyanın en şimalde 
kain meteoroloji istasyonu kurul· 
muştur . 1986 senesinde de halen 
kutubda kışlayan dört kişilik heye
tin reisi bulunan Papanın , burada 
dünyadın en şimalde kain kışlama 

kampını tesis eylemiştir . 
Rodolf adasının ehemmiveti çok 

büyüktür . Bu ada kutuba 900 kilo. 
metre mesafededir ve halen kuvvet-

Ceyhanda 
Sporcular atlı geziler 

tertip ediyorlar 

UMUMUN SIHHATINE MUZIR 
OLAN BiR YER 1 

Ceyhan : 17 ( Hususi muha ı i. 
rimizden ) - Her yıl olduğu gibi 
bu yıl da yaz mevsimi Ceyhanda , 
çok sıcak olarak geçmektedir . 

Bu münasebetle kasabamız hal 
kının bir çoğu akşam üzeri ve ge· 
celeri biraz temi< hava alabilmek ve 
gündüzden yorulan kafasını dinlen. 
dirınek için ırnıak kıyısındaki bele· 
diye bahçesine giderek oturmakta· 
dır . Yirmi: günden fazla bir müJ · 
dettenberi bahçede geceleri oyna· 
yan tiyatro, halkımıza , hoş ve eğ· 

lenceli geceler geçirmektedir . 
Ne yazık ki ; evvelcede yazdı· 

ğım gibi bahçeye pek yakın olan 
hapishanenin helassının açık çuku 
rundaki pisliğin tevlid ettiği pis ko
kular bahçede otur an halkı rahatsız 
etmektedir . 

Esasen bu , hapishanenin hela 
sının çukuru açıkta olup görünüşü 
dahi çok çirkindir . 

Binaenaleyh ; böyle sıcak bir 
mevsimde halkın istirahat edebil
mesi için açılan bir umumi mahalle 
pek yakın olan ve her zaman fena 
kokular n~reden bu helanın derhal 
kapattırılması sıhh~ti umumiye na· 
mına şayanı temennidir. 

Ceyhan : 19 (Hususi muhabiri· 
mizden ) - Haber aldığıma göre , 
güneş spor kulübü gençleri pek ya· 
kında köylere giderek geziler yapa· 

~tir. Burada da Atlantik cereyanı 
bütün bu okyanusu katettirmiş ve 
~imit nihayet Gaskonya körfezine 
gelerek kara} a vurmuştur. 

Bu suretle. simit, beş içinde 
13,000 ~ilometre mesafe katetmiş. 
tit. 

==ızw 

General Bek Pariste 

Paris: 18 (Radyo) - Alman 
Erkanıharbiye Reislerinden General 
Bek Fransa Harbiye Reisi Gamleni 
bu gün ziyaret etmiştir. 

Eski Fransız Cumh1.ır 
reisi öldü 

Paris : 18 ( Radyo ) - Eski 
~i Gumhur Garsen bugün vefat 
etmiştir . 

caklardır . 
Bu , gezi esnasında köylü genç· 

!eri ile tanışarak temasta buluna· 
caklar ve bu arada eğlenceler ter· 
tip edeceklerdir . 

Gençler ilk defa , kasabaya, bir 
buçuk iki saat mesafede bulunan ve 
bağlık bahçelik olaıı !salı ile Kürt 
köyü ve Çokça köylerine gidecek· 
fer , ve bu gezi ılk olduğu için atlı 
olacaktır . Herkes şimdiden binece · 
ği atları hazırlamıştır . 

Ceyhanda buz sıkınhal 

Ceyhan : 18 ( Hususi ) - Cey 
handa bir kaç gündenberi şidJetli 
bir buz buhranı vardır . Burada jki 
fabrika geçen yıllarda buz çıkar
makta idi. Fakat suyu filitre tıne. 1 
diklerinden bu yıl buz çıkaramaınak-1 
tadırlar. BIM!un için C<!yhanın buz 
ihtiyacı Adanadan temin edilmek· 
tedir. 

Son günlerde Adana Mezbaha-
sının imalatı ancak Adanaya kafi 
geldiginden Ceyhana buz geleme· 
mektedir. Buz buhranı bu sebepten 
doğmuştur ki halk çok sıkıntı içeri· 
sindedir, 

Orta okul öğretmeni olmak 
arzusunda bulunan ilk okul öğret· 

·menlerinin , Ankarada yapılacak im· 
tihanlara girebilmek üzere , şehri· 
miz kız lisesinde imtihanları yapıldı 
ğını yazmıştık . 

Bu imtihanlar bugün son bula· 
caktır .' 

Yerli kumaşlara 

( İngiliz mali ) dam 
gası vnran hile 

karlar var 
Bazı tacirlerin, sattıkları yerli 

kumaşlar üzerin<: kızgın ütü ile (in 
giliz malı olduklarına dair damga 
bastıkları görülmüştür. 

Buna dair İktisad Vekaletinden 
şehrimizdeki alakadarlara bir tamim 
gelmiş ve bu hıısusta ehemmiyetle 
nazarı dikkate' alınması lazııngelen 
noktalar hakkinda şu izahat ~eıil 

mişlir : 
" Alam ti farıb nizamn:rnıesi · 

n • g·ire: ııı l· kai.m lakliJ e ı~ıı kim 
selenn derhal nıahke '1eye miiraca· 
at etmeleri lawııılır, Aııcak bu ku. 
m.ışlarm yerli olduğu tahakkuk eder 
se h lkı iğfal V(' hukuku ammeyi 
ızrar nı~hiyetinde bir su~ olmasına 
hınaı n haklarında dava ikame oluıı 
rııak üzere bu gibiler derhal ;·d~ 

deiunıumiliğe verilecektir. 

Bir evi soydular 

Tuzlanın H kkı bey mahalleşin
d,•n Abil karısı Eminenin evi meçhul 
kimseler tarafından karıştırılmış ve 
bir çok eşyalarile parası çalın111ı'itır. 
Zabıta, suçluları aramaktadır. 

Hayvan hırsızları 
yakalandılar 

Yarpuz köyü civarında (Osma· 
niye) muhtelif zamanlarda, birçok 
kimselerin hayvanlarını çalan, hırsız . 

l;ırdan Süleyman oğlu Mehmet jan· 
darmalar tarafından, çaldığı hay. 
vanlarla birlikte yakalanmıştır, 

d t 
• 
ı on 

Üçüncü toplantısını 
dün yaptı 

Sehrimizde müzakerelere baş· 

ladığını yazdığımız Türkiy~ Su· 
rıye hudut komisyonu dün öğleden 
evvel üçüncü toplantısını yapmış ve 
müzakerelerine devam etmiştir. Dün 
öğleden sonra komisyonun tahrir ve 
tedkik heyetleri de toplanarak me. 
sailerine devam etmişlerdir . 

·ık okullarda 

snafın 
aklı ir 
isteği 

Haber aldığımıza göre ; şehri· 
miz esnafları , alakadar makamlara 
bir müracaat yaparak , akşamları 

çarşılardaki mağazaların hep birden 
aynı zamanda kapanmasını istemiş 
!erdir . 

Esnafın bu talebini çok medeni 
bir ihtiyacın isteği olarak kabul et· 
mekteyiz . 

Bu , hem alan ve hem de satan 
için karşılıklı istifadeyi temin ede. 
cektir. Talebeye tasdiknameleri 

verilmeğe başlandı 

Şehrimiz ilk okullarında talebeye 
mezuniyet tasdiknameleri verilmeğe 
başlanmışlır . 

Tıb talebe yurduna 
girmek için şartlar 

Bu hafta içinde bütün okul ida· 
releri tasdiknaJıeleri tevzi etmiş 
olacaklardır. 

Türkkuşu 
imtinanları 

Türkkuşu talebelerinin imtihan· 
lan şehrimiz Kız lisesinde yapılmış· 
tır. imtihanda muvaffak olanlar lnö· 
.1ü kampına gideceklerdir . 

· Hasf ahanenin 
bekleme yerleri 

Şehrimiz ve civar köylerden mu· 
ayene için Memleket hastahanesine 
gelen şehirli ve köylüler, bekleme 
yerinin darlığından pek müştekidir· 
lcr. 

Memleket hastahanesinin bekle
me salonunu genişleterek fazla mik. 
tarJa kanape konulmasına çok ihti. 
yaç vardır. Alakadarların nazarı dik. 
katını celbederiz. 

Zabıtada: 
Parayı çalarken cürmü 
meşhud halinde yakalandı 

ibrah'm oğlu Mustafa isminde 
birisi, Kilisli Nuri oğlu Alinin cebin. 
d .n 12 lirasını çalarken cürmü meş· 
hud halinde yakalanmıştır. Hırsız, 

adliyeye teslim edilmiştir. 

Bi adamı soymak 
için ıçakladılar 

Sabıkalılardan Kanber oğlu Cıb 
bar, Cnıa n ıı D·ı -;ı•ı, l\l:ıstaf.1 oğ· 

fı ~ 1 ş At v M lı ,, , oğloı CAlı.lı 
'wnleri11Jekı iiı; kı~i K~rS;ıntılı r l··ıı 
ın~t oğlu Alııuct ı. :ıiı.J~ bir a·ııclc ~ 
niıı de;m,r köp•Ü c\ıar n la kırt1 a uy. 1 

ku 'a bu'.rn•nasıııca·ı viJi.tıfade CC· 

Lindm 55 lira~ını çalarl.ııken Lı 11 
'<lilerıni tutnnk i>kyen amel .. , l. un 
!urdan Cdblı:ır tar fmJ ııı bıçak! ı 

yaralanınışır . Bıı i~INi y a p · 
dıktan wnra kaçan üç hırsiz çok 
geçmeden zabıta tarafından pka 
l~nmış ve bıçaklarıda elde cdileffk 
haklarında kanuni muamele yarıl· 

ınrıtır. 

1~<11,11:11.,•. 11
',_• .... -ı9,.ll!:ııuıc:;aaı:ı18a,.l.-":ıı"'!l!·•·'-·Jf':: m 1 

· h 'Jl1 bd li rlt " '•nh 

SÜMER BANK ve 

Sigorta 
Sosye • 
tcsi • 

EMLAK ve EYTAM BANKASl 
Kurumudur 

Güven' e güver.inız. Ve ; Si
gortalarınızı güvenerek ver:niz . 
Müracaat: f!ı=a .~utılı Saray 

No. 11 A. Bebekli K.tise s ıkak 
Po5l0 kuıu'u • 9.; 1'el~fon \:ı> 65 

8221 2-30 

Bakanlar heyeti, sağlık ve sos· 
yal yardım Aakanlığının teklifi üze· 
rine leyli tıb talebe yordu talimat· 
namesinin onuncu maddesine aşağı· 
daki fıkranın eklenmesini muvafık 

görmüştür, 
" Türk ırkına ve Türk kültürü· 

ne mensup olan ecnebi tabiiyetin
deki talebeler icra Vekilleri Heyeti 
kararile ve talimatnamesinin umumi 
hükümlerine tabi olmak şartiyle üc 
retli veya ucretsiz olarak kabul edi. 

le bilir. 
Ücretsiz talebeden mecburi hiz· 

met teahhüd senedi alınmaz. Ve İm· 
tihanda muvaffak ol mı yarak yurd · 
dan çıkarılanlar nihari olarak faali
yete devam etmek suretiyle sınıfla· 
rını geçseler dahi tekrar yurda alın 
mazlar. Ücretli olarak kabul edilen 
talebeden her sene İçin üç taksitte 
olmak üzere (300) lira tahsil ücreti 
alınır. Taksitlerini muntazam ödemi. 
yen talebe yurddan çıkaıılır . ., 

han a 
bir ço kla 
bi kad n 
bo v dLI 

Ceyhanın Hacı lbrahim mahalle. 
sinde oturan Ahmet km ve İbrahim 
karısı 26-27 yaşlarında genç bir 
kadın Ceyh'1n nehrinden dün su al· 
makta iken ayağı kayarak suya düş 
müş ve cereyana kapılarak boğul· 
muştur. 

Kadwın cesedı bulunamamıştır. 

Cesrdiıı aranmasına r c\aın ediliyor. 
.. * .. 

ALdi o&la kii) tııı !e amelelik 
eden Elazizlı Musla'a lu 18 yıı~la 
rıııda ·Merımet isıııı.ı lı· Lıir çocıık, 
A l1di oğlu bucağı m v ıinde y,k~ 
nırkeıı suyun cereyar ı.ı:ı kar;ılHak 

boğulıııuştur. 

Gölde bir adam 
boğuldu 

l'ekeli Yeni köyden ( Karn:-.~fı) 
lbrahim oğlu 2::S yaşlarıııda Mehmet 
isminde bir amele- , serinlemek için 
köy civarındaki kuçük fakat derin 
bir gölcüğe girmiş , fakat yüzmek 
bilmediğinden boğulmuştur . 

Mehmedın cesedi çıkarılmış , ve 
yapılan tahkil·aıta kaza neticesi öl· 

düiıi iyice anlaşılmıştır . 

Kazaen kendini yaraladı 
Belçika fabrikası anıelelerinden 

Recep oğlu lsnıail adında birisi ta
şıdığı demiri ayağına düşürerek ken. 
dini kazaen yaralamıştır. Yaralı te. 
davi altına alinmıştır. 

19 Haziran 1937 

Yarınki lik 
maçları 

Bölge sporunun vaziyeti 

içinde bulunduğumuz 937 sene· 
si , denilebilir ki Çukurova sporu 
için hemen , hemen ölü bir dev· 
re idi . Bunun başlıca amille ~ 
rinden biri geçen seneye kadır 
yapılan Türkiye birincilik müsaba · 

kalarının Türk spor kurumu umuıııi 
merkezi tarafından lağvedilmiş ol· 
masıdır . Şüphe yoktur ki memleke· 

timiz spor kulüplerinin para cihe· 
tinden çok fakir bir vaziyette olıııa' 
!arı ve bu kulüpl~rde çalışan spor· 
cuların tam manasiyle amatör genr 
)erden .müteşekkil bulunması ve 
gençlerin bir senelik çalı~ ma netice' 
sinde elde ettikleri şampiyonluk!• 
istifade edememeleri onl•rın çalış· 
malan hissedilecek bir şekilde dur· 
gunluk vermiştir . Bu vaziyet yalnıı 
Çukurovaya inhisar etmemiş milli 

küme haricinde kalan bütün kulüp· 
!er ayni vaziyete düşmüşlerdir. Şüp 
hesiz ki böyle umumi bir durgunlu· 
gun Türk spcıru üzerindeki fena te· 
sirlerini gören umumi merkez vaziye• 
tin kötülüğünü çabucak anlıyarak 
birden Türkiye birincilik müsaba' 
kalarını ihdas etmiştir . 

Bu şeklin yeniden ihdas edildi· 
ğini anlayan kulüpler derhal Seyharı 
bölgesi futbol ajanlığının başkanlı· 
ğında birlik heyeti teşkil ederek fikS
törü tanzim ederek ~alışmağa baş· 

lamışlardır. Şüphesiz ki umumi mer' 
kezin çok yerinde verdiği bu kara· 
rın iyi neticeler vereceği derhal his· 
sedilmiş ve memleketimizde sporuıı 
yeniden canlanmasını temin etmiştir. 

Fikstörün ilk haftası önümüzde· 
ki pazar günü Seyhan Adana spor 
ile Toro~spor arasındadır . Bu iki 
takımdan hangisinin galip geleceği 
kati şekilde söylenemezse de tek· 
nik itibaıiyle yekdiğerine müsavi 
kuvvette olan bu takımların nefes 
kabiliyeti fazla tarafın kazanacağı 
muhakkak gibi bir şeydir . 

Her iki takıma da muvaffakıy• t' 
!er diler temiz ve sportmence bir 
oyun oynamalarını temenni ederiz · 

SPORCU 

Filistinde Yahudi 
cumhuriyeti ve Arap 

hükümdarlığı 

- Birinci sahifeden artan -

bir nüfuz sahibi olmayı düşünmelc· 
tedir. t3unun içindir ki, Rayş ve Vif• 
helınştrase [Alınan Hariciye nezareti) 

1 
bu gaye ile çok lüzumlu olduğu ka· 
dar <la nank olan Lir t•k1'11 ınüzake· 
re!ere gıri~nı·ştir. 

Hi<; hir zaman işsiz kal ıııya:ı Ber' 
!in dip'o:ııaSo>İ 13elgra.J, Buda;.ıeştr. 

, v~ Sof yaya karşı bir yaklaşmı poh' 
tikaşı tak·bıı e başbnıı~tır. l~ıı suret 

1 le, bu muhtelif memleketlerde 1 ulu 
n n Alm1n sermayesini takviye eı· 
md:tedir. Ve başka sermayelrr pla· 

se etmeyi de düşünüyor. 

Hitler, memleketi için cenubıı· 
şarki Avrupasında misilsiz bir il~ 
maJ leler deposu tesisini Jü~ünmelr 
tedir. Bu çok ehemmiyetli bir iştir· 

Alman mütehas.>ısları bu dôr1 

memlekette nadir bir ki yasetl 
müzakerelere devam ediyorlar. Bil· 
hassa, demir ve komür madenlerini~ 
satın alınmasından bahsediliyor. Bıı1' 
dan başka Bulgaristanın yakınd• 
Almanyaya yapacağı ihracattan d• 
bahsediliyor. 

Görülüyor ki , Von Neurath'ırı 
Balkanlardaki seya\ıati ( basit bir 
gezinti l den ibaret olmayıp çolc 
büyük , ehemmiyeti olan bir iş ve 

etüd seyahatidir. 
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. Kızılay cemiyeti 
eyhanmerkezinden 

sel ('~maçlı ve Güneşli mahallelerı 
ti y le aket zedeleri listede işimlerı 

azı ı olan! d . ara yar ım parası tevzıatı 
Yapılaca· d . • gın an 21·6·937 pazartesı 

e· lıtinü saat 14 d S 
10 

k . e eyhan kızılay mer-
v· se~ne gülm.e'eri ilan olunur. 8224 
~ · o. lsmı Yamaçlı mahallesi 

ıııi 

ol· 
ke· 

e· 
ıııa' 

1 Mehmet o. Salih 
2 Ali oğlu Sait 
3 Ali oğlu Hasan 
4 Selim oğlu Ganim 
5 Davut oğlu Abdullah 
6 Şaban oğln Anmet 
7 Mehmet oğlu Abdullah 
8 Yusuf oğlu Kerim 

or· 9 M ustafa og· lu Mehmet 
eııÇ' 10 1 brahim oğlu Abtullah 
ve l I Diyap oğlu Mehmet 
ice' 12 Mehmet oğlu Hakkı 
ta 13 Süleyman oğlu Ali 
ış· 14 Salih oğlu Ali 

15 Diyap kızı Zekiye ur· 
Jnıı 

illi 
16 lbrahim oğlu Mansur 
17 Şaban kızı Meryem 

p· 18 !sa kızı Hamide ve Ali oğlu 

üp 
Ju· 
te· 
iye· 

rak 
ba' 

di 
arı 

nlı · 
fjkS· 

aş· 

er· 
ra 
his· 
ruıı 

ştir· 

de· 
por 
iki 
eği 

tek 
savı 

efes 
cağı 

iz. 

• 
J 

ap 

ek· 
Vil· 

areti] 
J.;.•· 

zak<'' 

11 Bel' 

eştr, 

polı' 
ııret 

lulıı 
et' 

pla· 

ubtı· 

r il~ 
nırıe~· 
iştir· 
dörl 
as eti 
Bil· 

erinin 
r. Bu:ı
ınd~ 

n d3 

ath'ın 
t bir 

ço1' 
iş ve 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
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36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Haydar 
Şflban oğlu Mehmet 
lbrahim oğlu Yusuf 
Halil oğlu Ali 
Ali oğlu Ahmet 
Mehmet oğlu Fazı] 
Diyap oğlu Mustafa 
Diyap oğlu Kerim 
Şaban oğlu Hasan 
Salih kızı Arabi 
Mehmet oğlu Şaban 
lbrahim oğlu Mehmet 
Diyap oğlu lbralıim 
Ali oğlu Salih 
Cabbar oglu Garip 

,, ,, Selim 
., ,, lbrahim 

Halil oğlu Süleyman 
Bedir oğlu Mehmet 
lbrahim oğlu Akil 
Bedir karısı F ehime 
Süleyman oğlu Hamza 
Abtullah oğlu Salih 
Derviş oğlu ŞPban 
Garip oğlu Halil 
Süleyman oğlu Hamit 
Fadıl oğlu Ahmet 
lsmail oğlu Mehmet 
Süleyman kızı Zehra 
Tahir oğlu Mehmet 
Mehmet oğlu Kasım 
Kasım kızı Bedia 
Hıdır oğlu Süleyman 
Hasan kızı Lutfiye 
Süleyman oğlu Hamit 
Yusuf kızı Katibe 
lbrahim oğlu Ali 
Mehmet kızı Fatma 

Hiç beklenilmiyen bu temaşaya 
üç kişi İştirake mecbur oldukları za 
man, Panari ilerliyordu. Madmazel 
Seni! yalnız kaldığından, dışarıda 
Yarık bir sütun gövdesinin gerisinde 
duran katil bir saniye tereddüt ed~r 
!:Örünndii. Titrek bir elle traşlı ya· 
naklmnın üzerinde yuvarlanan göz 
Yaşlarını ~ildi, sonrJ ı.,;rdenbire, te 

cavüz kararına benziyen seri bir ha· 
reketle Madmazel Tenıl'e doğru atıl· 
dı. Yeni bir cinayet daha mı yapı· 
Yordu? 

d liınase, Panari ve Bigulo bu a 
aını orada görünce şaşırdılar. Bu, 

kaçırdıkları katildi. Üçü de Madma 
~el Senili kurtarmağa koşacaklardı, 
akat hayır!. 

d 
Madınazel Senile yetişen katil 

Utd b' u, Şapkasını çıkardı, kısa ır 
seste b' k . . 1· . ır aç kelime söyledi, ıkı e ını 
ona d • 

ogru uzattı. 

t işte o zaman Madmazel Senilin 
epeden tı d.,. b" .. rnağa kadar titre ıgı, u· 

Yuk b' . açı ır çığlık kopardığı, ikı kolunu 
s p katlı şefkatle süzüp kolhrı ara· 
ına düştüğü görülebildi . 

Bun d . e emektı. 
Pan . k arı ekeliyerek : 
-... Fakat ... 

Bir an düşündü ve ilave etti : 

Tii.rksö:ı:ll 

Seyhan Defterdar- Kızılay cemiyeti Sey 
lığından: han Merkezinden: 

Yakarıda mahalli ve evsafı ya. Akkapı sel felaketzedelrrine lis. 
zıh Yunanlı metı ükatından olup bu tede ismi yazılı olanlara yardım pa· 
kerre kadastroca tesçil olunan üç rası tevziatı yapılacağından 19/6/937 
kıt'a hane ve mağazalar mülkiyeti- cumartesi saat 14 de Seyhan Kızı· 
nin satışı hizalarında gösterilen ev· lay merkezine gelmeleri ilan olunur. 

rakı nakdiye ve gayrı (mübadil bo· 8223 
nosu olarak muhammen bedeller ü· AKKAl 1 19,6/937 CUMARTESi 
zerinden kapalı zarf usulile 18 - 6- S. No. ismi Mahallesi 
937 tarihinden itibaren 22 gün müd· 1 Mehmet o.Hasan Akkapı 
detle artırılmağa çıkarılmıştır. Ar- 2 İsmail oğlu Yusuf 
tırma bedelinden nakid kısmı sabit 3 !sa oğlu Hasan 
olmak ve yalnız gayrı mübadil bo- 4 Ali kızı Emine 
nosu kısmı artırılmak hususu şarttır. 5 lbrahim o. Ahmet Antakyalı 
isteklilerin yüzde 7 buçuk hesabile 6 Esat oğlu Ali 
muvakkat teminat vesikasile teklif 7 Ahmet oğlu Yusuf 
mektuplıırını kapalı zarf usulile 937 8 lbrahim oğlu Ahmet 
Temmuz ayının 9 uncu Cuma günü 9 lsa oğlu Ahmet 
saat 14 e kadar Seyhan Defterdar- 10 Davut oğ Süleyman 
lığında müteşekkil satış komisyonu 11 Mehmet oğlu !sa 
na vermeleri ve diğer şeraiti öğren· 12 Süleyman oğlu Şahan 
mek için de Milli Emlak kalemine 13 Salih oğlu Yasın 
müracaatları ilan olunur. 8222 14 Yusuf oğlu Mahmut 

19-26-1-9 15 Ali oğlu Salih 
16 Mahmut oğlu Hasan 

Kızılay cemiyeti Sey 
han me. kezinden: 

istiklal, Döşeme ve Hacısofu ma. 
halleleri felaketzedelerine listede is· 
mi yazılı olanlara yardım parası tev 
ziatı yapılacağından 22161937 "Salı 
günü saat 14 de Seyhan Kızılay 
merkezine gelmeleri ilan olunur. 

8225 
istiklal ve Hacısofu mahalleleri 

S. No. ismi: 
1 Hasan oğlu Ali 
2 Kamalı Şaban oğlu lsa ve 

kardeşleri 

: lsa oğlu Mehmet 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Arif karısı Senen 
llayram oğlu Mümin 
Süleyman oğlu Saadettin 
Halil kızı Azize 
Salih oğlu İsmail 
Hasan oğlu Cabbar 
Mehmet oğlu Bitlisli Zübeyir 
Murat oğlu ,, Mahmut 
Dişlen oğlu Mehmet 
Ali oğlu Mahmut 

1 

Sahife : 3 

Asri sinemada 
Vasi ve serin salonunda bu akşamdan itibaren 

Bütün Sinema müşterilerini heyecandan heyecana düşüren büyük flim 

.- Esrarengiz dağ -. 
Kısım 

36 
Devre 

3 
Hepsi 
birden 

Bugün gündüz iki buçukta matine 
iKi FLiM BiRDEN 

Herşey kazananın - Esrarengiz 
Dağ 3 üncü ve son devre 

Pek yakında : 

AL Cajino de Paris -ı RUBY 

Diyap oğlu Salih 
Hamit oğlu Kamil 
Mustafa kızı Hanım 

17 Süleyman oğlu Salih 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Jolson filminde Keler 
·~---~~~~~~~~~~~---~~~~~· 

Ahmet oğlu Şahut 
Çıplak Selim oğlu !sa 56 

57 
58 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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 

Güneşli mahallesi 
Ali oğlu Ahmet 
Ahmet oğlu Selami 
Mehmet oğlu Muhlis 
Halil oğlu Receb 
Halil oğlu Ahmet 
Osman oğlu Süleyman 
Hamit oğlu lbrahim 
Sait oğlu Necip 
Süleyman oğlu Hasan 
Süleyman oğlu Şaban 
Süleyman kızı Fatma 
Mustafa oğlu lskender 
Necib oğlu Hasan 
Ali oğlu Mehmet 
Süleyman oğlu Garip 
Mahmut oğlu Yusuf 
Süleyman oğlu Şaban 
Mehmet oğlu Hasan çavuş 
Diyap oğlu Ali 
Bilal oğla Ali 
Yusuf oğlu Diyap 
Ali kızı Fatma 
Süleyman oğlu Süleyman 
Salim oğlu lsa 
Süleyman oğlu Sait 
Necip oğlu !:ialih 
Fazıl oğlu Mehmet 
Hasan oğlu Şahut 
Halil oğlu Diyap 
Fadıl oğlu Mikdat 
Mustafa oğlu Haydar 
Mustafa oğlu Süleyman 
Ali oğlu Kerim 
Ali kızı Kunug 
Hasan oğlu lbr~him 

18 Mahmut oğlu İbrahim 
19 Halil oğlu lsa 
20 Ali oğlu Şaban 
21 Ali oğlu Yunus 
22 Ali oğlu Hamit 
23 Mehmet oğlu Ahmet 
24 Bereket oğlu Mahmut 
25 Sait kızı Meryem 
26 Ömer oğlu Salih 
27 Ali oğlu Ahmet 
28 Mehmet oğlu lbrnhim 
29 ,, " Yusuf 
30 Kişi Salih oğlu Yasin 
31 lsa kerimesi Reyhane 
32 Mehmet oğlu Ahmet 

Karataş Altunkum 
Plajı açıldı. 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

Mehmet oğlu Ali 
Muhlis oğln Faris 
Salih kızı Bedriye 
Halil oglu Salim 
lsa oğlu Hakkı ve Celal 
Mehmet oğlu Aziz 
Yu . .ı' oğlu Mikdad 
Süleyman oğlu Salih 
Karabatak 
Hasan oğlu Aziz Dokko 
Mustafa oğlu Nüsrettin 
Hasan oğlu Halil 
Mahmut oğlu Mustafa 
Sait oğlu lbrahim 
Hasan oğlu Kamil 
Diyap kızı Nazire 
Yusuf oğlu Ahmet 

937 TÜRKSÖZÜNÜN ZABITA ROMANI 

n 
- Bu adamın şerıki ciirıııii ıııul·~ 

laka bir kadındır. 
Daha fazla düşünmedi. Hılla dü 

düğü çal.lı. Her köşeden fırlıyan po 
!islerle katilin ve sevgilisinin etrafını 
kuşattı. Ve bir dakika geçmeden ke. 
lepçeler katilin bileklerine takıldı. 

Katilin omuzuna elini koyan Pa. 

nari : 
_ Kanun namına sizi tevkif edi · 

yorum. Dedi. 
Limase saatine baktı : 
- Dokuzu 12 geçiyor !. 
Fakat katil, Panari ve üç .me· 

murun tuarruzu altında bir çekılme 
hareketi yaptı ve : • 

A 
. dedi şaka hala de - cayıp, ' 

vam mı ediyor . 
- Zavallı G. S. Puvanın katili 

olduğunuzu inkar mı ediyorsunuz ?. 

Katil güldü ve : 
_ Ben ıni katilim ? Dedi. 

Nakledenler 
M. Bakşı - Nihad TangUner 

Göz yaşlarını küçiik mendilile 
silen Madmazel Seni! atıldı : 

- Siz delimisiniz ? O Puvanın 
katili olur mu hiç !.. Katil diye tut 
tuğunuz Puvanın ta kendisidir . 

Limase ve Panari, ikisi birden atıl-

dılar. 
- Siz G. S. Puvan mısınız ? 
-49 yıldanberi ... Her ne kadar sa· 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 

Hasan olu Ahmet 
Süleyman oglu Hasan 

,, ,, Mehmet 
lbrahim oglu Ağma Mehmet 
İbrahim kızı Meryem 
Şaban oğlu lbrahim 
Hasan oğlu Şevki 
Hasan kızı Şerife 

Döşeme M. 
Hüseyin oğlu Mahmut 

,, ,, İsmail 
Ali oğlu lbrahim 
Hüseyin oğlu Dursun 
Hasan oğlu lsmail 
Mun;t oğlu Ömer 
Yusuf kızı Zehra 

" " Feride 
Mahmut oğlu Haydar 
Faik kızı Hatice 

.. ,, Katibe 
Mehmet oğlu Ali 
Süleyman oğlu lbrahim 
Yusuf oğlu Kerim 
Ahmet oğlu Salim 

" ,, Süleyman 
Hayrullah kızı Hatice 
Vanlı Osman oğlu Fehmi 
Döşeme mahallesi 

izzet kızı Nafiye 
Yusuf kızı Zeynep 
lsa kızı Atike 
Aptullah oğlu Arabacı Hasan 
Şakir oğlu Emin 
Vanlı Hacı Yusuf oğlu Hü· 
seyın 

Aptullah oğlu Topal Ali 
Ali oğlu Hüseyin 
Hıdır oğlu Şükrü 

No. 29 

rkalımı trnş pftirdi isPm de hen; t•· 
nıvıın M:ıdmazel Senil onu size• ,jm. 
di söyledi. ' 

Panari atıldı : 

- Yeter bu ka lar .. Komedi is

tt>mern .. Kaybedecek zamanım yok. 
Onu mıstantıka anlatırsınız .. 

Limase \!azetesine koşmağa ha· 
zırlanırken Bigulo atıldı : 

. - Rica ederim Mösyö Panari .. 
Nısde müddeiumumiyi, Lionda bizim 

muhabiri ve Pariste de Limaseyi tev 

kife kalkışmışdıııız .. Takdir edersi· 

niz ki büyük gaflar yap+ınız .. Şim · 
d'. de bu sonuncusu şöhretiniz için 
bır darbe olur .. Acele etmeyiniz .. 

.. ~.igulo, Madmazel Senile dönerek 
sozunü temamladı: 

- Bugözlerde zerre kadar b' 
yalanın ifadesi varmı? iyi bakınız .. ır 

- Lakin yanlış yok .. Onu yaka· 

YAZLIK sinemada ı · 
Bu akşam 

(Hint intikamı) 
Randolplı Scott-Binme Bormes-Henry VilcoXon 

tarafından temsil edilen kırmızı derilere ait fevkalade heyecanlı hissi 
macera dolu biiyük sergüzeşt filmi 

PEK YAKINDA : 

Çok hissi ve acıklı olan büyük film Hayat mücadelesi 

Aşk, güzellik, müzik, zengin TUVALETLER bu tarzdaki filmlerin 
hepisinden üstün MÜZiKAL bir film. BEY AZLi KIZLAR MEKTEBi 

Siyah inci-Kocam aldatırsa 

Halkevi Başkanlığından: 
Türk Tarih Kurumu tarafından 

lbnisina hakkında 21 Haziranda ls
tanbul Üniversitesinde bir tören ya· 
pılacaktır. O gün saat 14 den akşa· 
ma kadar devam edecek olan bu tö. 
ren radyo ile neşredileceğinden Halk 
evlilerin töreni dinlemek üzere o 
saatte Halkevine gelmeleri ıica o
lunur. 

8226 

8230 

Seyhan-Adana spor 
kulübü müessisle 
rini davet : 
Seyhan-Adana spor ku
lübü genel başkanlığın

dan : 

28 
29 
30 
31 

Yusuf oğlu Hasan 
Hüseyin oğlu L;mail 
Sad!k oğlu Rdet Karaduman l 
Sabıt oğlu Salih 

Kulübün umumi vaziyetini etüd 
etmek üzere 20-7-1937 pazar 
günü saat (!O) ( on ) da müessisle· 
rimizin kulübümüz binasına teşrifle· 
rini saygılarımla rica ederim. 

1-2 8231 

!adım artık üçüncü defa kaçırmak 
bedbahtlığını da ben yapamam .. 

Polis ınüfettişile Bigulo ara•ın 
daki bu miinakaşaya lakeyt kahıı 
madmazel Seni! v~ ·ışıkı b .. . -· ' aygın g-oz 
IFrle hrbiılt>riııi süzüyorlardı: E kek 
ı..ırı ldanıyorJ u! 

_ - Bu ellıise ve tıraş olmuş çrh· 
re ıle beni çok ça\ııık tanıyan siz 
oldunuz .. G:ırüyorunı ki beni sevi· 
yorsunuz .. 

Sonra Panaı i ve Liınaseye dö 
n<'rek: 

-Evlenme dairesinde şahidimiz 
olusunuz değilmi? 

Panaıi: 

- Evlenme dairesindemi ... görü. 
riiz .. 

Limase içinde ki istifhamı tema 
mile kılldırıb atmak için sordu: 

- Siz hakikaten Puvanmısınız? 
Bigulo: 

- Madmez~l onu size .. l d' 
dedi. soy e ı, 

Katil damgası altında bulunan 
adam artık tahammu"l 1 d' eceme ı: 

- Mösyöler, dedi. bu karanlıkta 
konuiamayız .. Beni takıb etmek şe • 
refini bana vermek isterseniz bütün 
vesaikle ev imde size izahat vere· 
ceğim. 

Panariye dönerek: 
- Azizim, dedi. Ben sizin mev 

kufunuzum. Kaçmamak için namu· 
sun üzerine söz veriyorum, beni bu 
çok sıkan kelepceden kurtarınız .. 

Panari kısa bir terddüdtcn sonra 
katiliıı bileklerini çözdü ve hep 
birlikte Lötan' a dogru yürüdüler .. 

- Sonu var -

Çekoslovak baş 
vekilinin Bükreş 

• • 
zıyaretı 

. Bükreş : 19 (Radyo) - Çkos· 
Juvak başvekili, Romanya BaFekili 
ve Hariciye Nazırı ile birlikte Yu· 
goslavya Başvekili ile görüşmek üzre 
Kadoveye varmıştır. 

Çekosluvakya Başvekilinin Bükreş 
ziyareti münasebetiyle neşredilen 
tebliğde yapılan görüşmderde Ro· 
manya ile Çkoslovakya arasında bü· 
tün siyasi ve iktisadi meseleler ara 
sında ki noktai nazarlar birliği ve 
milletler cemiyeti nıukavelenamcsine 
olan bağlılıkları teeyyüd edilmek· 
tedir. 

Amerika çelik grevi 
Nevyork: 18 (Radyo) - Ame· 

rika çelik grevine hükumet müdaha
le etti. Müzakere için bir kongre ya
pılacaktır. 

• 



• 

Sahife : 4 Türlcsôzü 

1 1 

Adana birinci İcra 1 
BELEDİYE İLANLARI memurluğundan : 

----------------~----,-------------------------------

•• •• •• 
TURKSOZU 

1- 2887,36 lira bedeli keşifli nehir hamamı inşaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur . 

2- Muv ıkkat teminatı 216,56 lıradır 
3- İhalesi haziranın 28 iuci pazartesi günü saat on beşte Belediye da

imi encümeninde yapılacaktır . 
4 · Şartnamesi Belediye fen müdürlüğündedir . isteyenler oradan pa· 

rasız alabilirler . 
5- fst~klilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir

likte Belediye daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 
10 - 15-19-24 

1 Belediye buz fabrikasındaki suyun selabet derecesi 0-1 Fransız 
sertlik derecesine düşürecek ve saatta asgari 1500 litre su tasfiye edecek 
bir adet tasfiye cihazı açık eksiltme ile satın alınacaktır . 

2- Muhammen bedeli yedi y;:z liradır. 
3- Muvakkat teminatı 53,25 liradır. 
4- ihalesi haziranın 28 inci pazartesi günü saat on beşte belediye en

cümeninde yapılacaktır. · 
5 · Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan pa · 

rasız alabilirler . 
6 · İsteklilerin ihale günü muayyen saata kadar teminat makbuzları ile 

birlikte belediye enciinıenine ya şahsan ve yahut teklif yapmak suretile 
müracaatları ilan olunur . 8180 6-10-15-19 

1 Akdeniz Karataş Altun
kum Plajı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 
ve mezeler, her türJ;j içkiler ve buzlu me~rulat, ka} nak rnla!ı, ~.urnsi ya· 
taklı odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

lstiıahat yerleri aile ve l:-e1<iirların yerleri ayrılmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesi günleri saat 

16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi iinünden hususi kamyonlar hare· ı 
ket etmektedir . 8194 H. 8 

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

D. No. 37 '411 

1- Adananın Sazak köyünde ta. 
punun 210 numara ve K. sani 930 
tarihinde kayıtlı 95 dönüm tarla. 

HUDUDU : Şarkan ve cenuben 
sahibi senet ve garben sahibi senet 
şimalen tarla yolu . 

Takdir olunan kıymet : Beher dö· 
nümü on beş liradır. 

2- Ayni köyde tapunun 216 nu
mara ve K. san i 930 tarihinde mu
kayyet 205 dönüm tarla . 

HUDUDU : Şarkan ve cenuben 
Emlaki Milliye garben yol şimalcn 
yol ve hefkere . 

Takdir olunan kıymet : Beher dö
nümü 15 liradır . 

3- Ayni köyde tapunun 213 nu· 
mara K. sani 930 tarihinde mukay. 
yet 100 dönüm tarla. 

HUDUDU : Cenuben yol şimalen 
sahibi senet şarkan sahibi senet gar· 
be~ Emlaki Milliye ve Bosnalı Salih. 

Takdir olunan kıymet : Beher dö. 
nümü on beş liradır. 

GAZETECiLiK VE MATBAACILll< 
llaA nlar Rek.lam. bir.~icareth~- 1 

nenın, hır muessesenın 
en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan j 
Türksözüne veriniz . 

Renkli işler r~1i:~nlı:v; 
türlü tab •şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin.z . 

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

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

C • ı d 1 e Kütüphanenizi güzelleştirıııel 
1 r istiyorsanız kitaplarınızı ruıt 

sözünün miicellithanesinde yaptırınız. Nefis bir -~ 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak TiirksöZUlll" 
yapılır . , 
T bl Resmi evrak, cedveller, deftlf" a ar !er, çekler, karneler kağat,ıaıf. 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir za..,ıı 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsöıürt#I 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü ma}" 
baası "T ürksO" 

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

4- Yine ayni köyde tapunun 217 

numara K. sani 930 tarihinde mu- Tu·· RKso·· zu·· • Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı b 
kayyet 265 dönüm tarla. • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

HUDUDU: Cenuben hergele yolu ----------·-----------------··-------- "} şimalen ve şarkan yol garben Em-
laki Milliye. 

Takdir olunan kıymet: Beher dö· 
nümü on liradır . 

Ölü Balıkçı Alinin Emlak Eytam 
Bankasına ipotek ettiği yukarıda 
mevkii ve miktarı ile hudutları yazılı 
tarlalar borçlunun 2280 numaralı 
kanun hükmüne tevfikan taksitlerin 
tediye edilmemesinden dolayı ilan 
tarihinden itibaren 30 gün müddetle 
artırmaya konulmuştur . 

işbu tarlaların 217 numarada ka· 
yıth olanın beher dönümü on lira ve 
digerlerinin beher dönümü on beş 
lira kıymetinde olduğundan alıcı 
olanların bu miktar üzerinden °/0 de 

Seyhan Vilayetinden: 
(1) Bahçe kazasına bağlı Haru

niye kaplıcasının 1/6/937 gününden 
31 5 '938 gününe kadar bir senelik 
kirası açık arttırmaya konulmuştur. 

(2) Arttırma 25/6, 937 oalı güııü 
saat (11) de Vilayet daimi encüme
ninı.le yapılacaktır . 

(3) Şartname Hu~usi Muhasebe 
müdürlüğünde görülebilir. 

( 4) İsteklilerin (22) lira (50) ku
ruşluk muvakkat teminat makbuzu 
veya kefalet mektubu getirmeleri 
lazımdır.8198 11-15-19-23 

Kelvinator 
Sağlığın mi· 

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

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 
unuttuıur,eviniz 

sıhhat ve neş'e 
verir. 

Kelvinator 

YAKI DA------ yedi buçuk teminat akçası ile 19-
, 7-937 tarihine müsadif pazartesi 

Zayi tasdikname 
Balıkesir öğretmen okulunun dör· 

düncü sınıfından sıhhi durumuma 
aldığım tasdiknameyi zayi ettim. Y c· 
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilin eylerim . 

Buz dolapları: 
yiyecek ve içe
ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has· 
talıklarına mani 
olur,ateşli hasta· 
Iıklarda en bii· 
yük yardımcısı· 

dır. 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

Piyasada bulacaksınız 
8 H. 8193 

·-------------------~------------------------------

·-----------~------------------------------------"'": 

Siyah 

Bira 
DA 

. ''llt;, 
, ll//;//J 

~ " Geldi! .. 
ANK~RA BllAS' 

Ankara '.birası 
Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu 

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

( Telefon No: 265 ) 

Ankara Birasım 

Rıza Salih Saray : 
5-26 

( Bebekli Kilise sokak No: 11 A ) 
8206 

günü saat 1 O dan 12 ye kadar icra 
dairesinde yapılacak olan artırmada 
hazır bulunmaları ve bu gayri men· 
kul üzerinde bir hak iddiasınd<1 bu· 
lunanların ilan tarihinden itibaren 
(20) gün içinde işbu iddialarını isbat 
için evrakı müsbitelerile birlikte ve 
daha fazla malümat almak istiyen· 
!erin 937, 411 numara ile dairemize 
müracaat etmeleri ilan olunur. 8227 

Karataş Altınkum 
plajı açıldı 

Hilal hanında oturan Ço· 
rumun Hacı Kemal ma· 

hallesind"n Güneş Cihan o. 
8228 MUSTAFA 

Çifçi Birliğinden: 
Gelecek yıl için Sune haşeresi 

tehlikesine karşı erken yetişen buğ· 
day tohumluğundan getirtmek teşeb· 
büsünü alan Birliğimiz, çifçilerimize 
25-6-937 tarihine kadar ihtiyaç 
!arını bildirmeleri lüzumunu tekrar 
ilan eder . 8229 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile c!ol~uıulanbir kristaldır 

Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz . 

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

7953 60 

, __ DOKTOR--"' 
Ziya Tümgören 

Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 
Abidin paşa caddesi numara 125 

9-15 g. A. 
hergün hasta kabul eder 

8150 

• 

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

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

3 

7966 

TiR 

237 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türkschü matbaa• 
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