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ADANA: 

Dersim hadise /erinin e ee e• ~ -

ıç guzu 
r -

' HükUm etimizin plinı 
tenkil değil temdindir 

Şayet gaye, 
huriyetin Demir Ordusu 

ıslah ve temdin olmasaydı Cüm-
1500 - 2000 şakiyi 

Sultan dağı ile beraber bir 
kül haline koyardı v 

yıgırı 

Başvekil direktifini bizzat 
ve Dersimde verecek 

"AÖA,. LARIN BiR çoclu HOKOMETTEN AF DILEYOR 

Ankara: 18 Meyı• [TOrksözU muhabiri yazıyor:) Deralm hA· 
dlaelerl aanıldıjiı kadar ehemmiyeti! dellldlr. Ehemmiyeti! olan 
nokta, bu yurtdaflerın medeniyete kavu,maeıdır. 

Son dakikada eldıOım melOmata göre; Dersimdeki ••klle
rln çoOu bizzat Derslmlller tarafından ordumuza teellm edll· 
mektedlr. 

Sultan deiındakl çember epeyce:darıa,mıftır· Deha :henüz 
UçdörtyUz müaelllh ••ki de bugUn yarın teallme mecbur kale· 
Cakhr. 

Tuncellne giden lnönU, Derelmln ıslahı dlrektlflerlnl bizzat 
rnahalllnde verecektir. 

Derelm için hazırlanmı• ve tatbik edllmejie ba,ıandıjiı için 
•kaUIAmel Y•pmı, olen projiram , son noktasına kader tatbik 
edllecaktır. 

Programın tatbikinin bukadar uzaması ve güçlük görm•al 
hUkOmetln imkan bulamama•ındann deOll, aslın de ö zTürk olen, 
ve Tlmurlengln ordulaM autmttl\den !Qaoar~ hor_.Qnden gelrpe 
TUrklertoıan n.ıilmtner1 eeıı muhftlfte, 1letlftll- k1nU.-.ran, ,,._ 
tane (70'000) vatend•• kazendırmek gayeeldlr. 

Dersim proOramının eaeslerı ,unlardır : 
1- Dersime yol, köprü, mektep, kı,ıa yapılacak. 
2- Askerlik, vergi lflerl düzene konacak. 
3- Al•lık, Derebeyllk, ,eyhllk kökünden kaldırılacak, zor· 

baların malları devlete geçecek . 
4 - Ve nihayet Dersimi ••kıya yatalı hellne getlrenler 

Garp vllAyetlerlmlze nekledllecekler , orada iskan edlllp , na
mualu , mUstehsll vatanda,ıar hallne getlrllecekler • 

6 - Dersim temamile bo,altılecek ve burada Bakanlar He
yetinin mUaeadesl olmadan klm•e oturmıyecak , yerlafmlye
cek. 

6 - Memleketln dljier ko,elerine yerleftlrllen Deralmlller 
ev av dajiıtılacaklar . 

R.Aras 
C. Bayar 

1 Şehrimizden 
geçtiler 

Dışişleri bakanımız Tevfik Rüş
dü Arasla ; iktisad vekililimiz Bay 
Celal Bayar , dünkü Toros ekspre· 
siyle şehrimizden Cenuba geçmiş· 
ferdir. 

Rüşdü Aras ve Celal Bayar Ilağ· 
dada gitmektedirler . 

Vekillerimiz şehrimiz garında 
Vali Te,·fık Hadi llaysal, belediye 

Reisi Turhan Cemal Beriker , şeh· 
riınizde bulun,an 'Nniye - .Suriye 
hudut komisyonu delege heyetleri 

komandan , emniyet direktörü ve 
daire müdürleri , partililer , Halkev. 
liler ve kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından karşılanmış ve uğurlan
mışlardır . Vekillerimiz kendilerini 

karşılayanlarla beş on dakika kadar 
görüşmüşlerdir . Vekillerimize hari· 
ciye vekaletinden yüksek memurlar 
ve iktisad vekaletinden de büyük 
fen memurları refakat etmekte idi . 

Leon. Blu!11 Suriyede yeni partiler 
kabınesı 

istifa ediyor Suphi Berekat nihayet 
A 

Ayan meclisi Blumun k d • • 0 .. ste d • 
teklifini şiddetle reddetti en 1n1 g r 1 

Bey Blum 

Kahire: 19 (Radyo) - Fran · 
guı kıymetini tehlikeye düşüren mali 
krize karşı tedbir almak i.;in vasi 
salahiyet isteyen başvekil Blı·nı bu 
talebini parlementoya kabul ettir
mişti . Fakat bugün Paristı n gelen 
haberlere gi)re ayan meclisi Blumun 
bu teklifini şiddetle reddetmiştir. 

Alınan malumata göre Blum ka· 
binesinin bugün yarın islifa~ı bek. 
ltnmektedir . 

Moskovada 
daha200 
kişi hapis 

edildi 
Casus şebekesi bir cenu
bi Amerika hükunıcti 
hesabına çalışıyor muş 
. Mosk~vada casusluk ve rejime 

hıynnet tuhmetiyle yeniden 200 ki· 
şi tevkif olunmuştur . Bunların ara· 
sında .Sovyet .Rusyanın belli şahsi· 
yetlerınden bır çok insanlar vardır . 

----· .. ····----
Şam : 19 ( Hususi) - Suriyede 

umumi vaziyet çok karıştı . l'uis· 
teki murahhas h"yetin mutalibatında 
muvaffak olamadığı takdirde der· 
hal geri d:ineceği ve kabinenin is
tifa ederek Vatanilerin tekrar mu· 
halefet mevkiine geçeceği muhakkak 
gibidir. 

Son intihabatta Vatani partisi 
listesine sokulmadığı ve bu sebeple 
Vatani meclisine giremiyen Parista 
bulunan Suphi Berekat Vatanilere 
karşı tekrar siyasi faaliyete geçmiş· 
tir . 

Hicaz ve Yemen Veliahtleri ya
kında Ankaraya geliyorlar . 

Pamuklarımız üzerin
de yapılan tecrübeler 
Mütehassıslar ve çiftçimiz pulva 

rizatörlerle yapılan müsbet 
tecrübelerden çok memnundur 
Bir çok büyük çiftçiler daha şimdiden pulvarizatör 

müybaaasına teşebbüs ettiler 

Şayed gaye , isldh ve temdinJetmek olmamış olsaydı . Demir ordu 
1500 - 2000 şekiyi Sultan dağı ile beraber kül haline getirirdi . Hattı\ 

gelen haberlerde ; yalnız şakilerden değil , şakilerin başlarından bile 
bir çok " ağa ,, ların teslim olduOu ve aflarını istedikleri bildirilmek
tedir . 

Hariciye Vekilimiz Bağdattan 
sonra Tahrana gideceklerdir . 

B~ casus şebekesinin cenubi 
A~erıka hükumetlerinden birisinin 

1 emrınde çalıştıkları iddia olunmaktadır Yukarıdaki reslmler bölgemlz pamuk tarlalarında kulla· 
nılmak üzere getlrllen traktör ve pülverlzetörlerden ikisini 
gösteriyor : Yukarıdaki resim 60 metre sahaya llAç seçen 

makl~e,. a•aiiıda sıra zerlyatta kullanılan büyük bir pülvarlzltör 
(nıakınenııı başırıda l"ilayetımi= Zıraat Mücadele Jfüdiirü Saadettın duruyor.) 

F"ransız hududunu geçerek ekmek almağa giden 

F ranksistler zaferi 
kazanacağa benziyor 
Ademi müdahale kamitesi 

son bir teklif yapıyor 
Yada~~·: 19 (Radyo) - lspan

bit ve ıı~?~ edilen 663 lrlandalı za. 
lllelc • etııı lii J k d" 1 . lıı:rc Jizbon eın e etlerine on· 
eı; bildiri! dan vapura bindik-

111ektcdir. 

Bifbao : 19 (Radyo) - Bask hü 

kümeti nehri terk etmiş isede ~u~
vetli bir müdafaa komitesi henuz ış 
görmektedir .: 

- Gerlel lklnı:;I Nhlfede 

Sancakta müdhiş bir 
suikast hazırlanıyor 

Aynı günde aynı saatte bütün Suriyede 
beyannameler dağıtıldı 

Çukurova pamukçuluğunu ıslah ) 
ve Çukurova pamuklarının bol veri. \ 
mini temin için pamuk hastalıklarına 
karşı V ckiletin gösterdiği büyük ala. 
ka malumdur. • 

Bunların temin maksadile Veka. 
!etin bölgemize müteaddit traktör 
ve pulverizatörler gönderdiğini yaz· " Hatay anlaşmasının tatbikine 

mukavemete hazırlanınız · 
" 

. mışlık. Ve keza bu pulverizatör· 
lerın, pamuk tarlalarını dezenfektesi 
için lazım olan Merital zehirinden de 
100 tonıın şehrimize geldiğini ayrı· 
ca bildirmiştik. 

Sancaktan çok miihim haberler 
Antakya : 19 ( Hususi )- Altı 

aydanberi Reyhaniye hadisesinden 
dolayı Halep hapishanesinde inle. 
yen Türk gençlerinin gayrı mevkuf 
surette muhakemelerine bakılması 
içiu Halk mÜ'Uessilleri Başkanı tara· 
fından Doryo nezdinde teşebbüsler 
yapılmıştır . 

Antakya koloneli Merson Pari. 
sı: gi~i~or . Şerefine Antakya bele· 
dıyesının verdiği ziyafete hiç bir 
Türk çağırılmadı . 

Yaz mevsiminin hululu dolayısile 
lskenderun daireleri Antakyaya nak· 
]etmiştir · lskenderun müdafaa 
komitesi nihayet, hezeyanlarla dolu 
beyannamesini neşretti bunda Arap· 
!arın üç temmuzdaki nümayişe hazır· 
]anması Sancağın yükselmesi lazım 
gelditi ve bunun da paraya ınüte. 

vakkıf olduğu ve bu suretle Arap· 

çanın tefevvukunuıı temir.i kolayla· 
şacağı ve .:>ancağın ilelebet Arap 

kalması istenilirse fazla . . 
ıanenın 

- Gerisi ikinci sahifede _ 

Zehirler gelir gelmez Vali başta 
olmak Üzere, Ziraat Mücadele Mü· 
dürü, Ziraat Müdürü Mücadele is-

' 
tasyonu Müdürü, pamuk mütehassısı 
Klark ve bir çok çiftçilerimizin işti. 
rakile teşekkül eden bir heyet gerek 

Son dakika 
İnönü T unceline gitti 

'\nkara : 19 (A.A) - Başbakan ismet lnönü bu s .. 
vasalat etmiştir. Ve oradan T 1. . . . abah Elazıze mu. 

unce ıne gıtmıştır. 

Rüştü Aras ve Celal Bayer Ba dad olunda 
Ankara : 19 (A.A) - H · · I g Y 

ekspere . 1 Ba d d . . arıcıye ve ktisat vekilleri dlrı akşam Toros 
misali . s;;,,~ le g a a gıtmışlerdir. iki vekil Irak hükumetinin bir kaç gün 
T h ın 1 tan sonra Celal Bayer Ankaraya dönecek, Rüştü Arasta 

a ran ve oradaa Moskovaya gidecektir: 

Mihmandarda ve gerekse diğer daha 
bir kaç mıntıkada , bu yeni makine· 
!erle pamuk tarlalarında tecrübeler 
yapmış ve yüzde yüz müsbet ve şa. 
yanı memnuniyet neticeler almıştı. 

Sıra ekili tarlalarda başka kan· 
şık ekili tarlalarda başka ohnak üze· 
re iki cins pulverizatör geldiğini de 
yazmıştık. 

Bu makinelerin her ikisi ile de 
yapılan yeşil kurt mücadelesinde ta· 
mame.n muvaffak olunmuş bulunu• 
yor . 

Pulvarizatörltrin pamuklan tuz 
halinde fışkırttığı Merital terkibi o 
kadar müessirdir ki tarlalarda yeşil 
kurtla beraber her türlü sürfeler ve 

muzir mah!Uklar derhal itlaf edilmek· 
tedir . 

Bu makinelerin tezyidi Çukurova 
pamukçuluğunda umulmaz bir inki· 
şaf yapacak ve verimi artıracakbr. 

Büyük küçük bir [çok çiftçileri• 
miz daha şimdiden , gelecek yıl için 
bu makinelerden birer . tane tedarilc 
teşebbüsüne tevessül etmişlerdir. 

Bu traktörlerin pulverizatör kıs· 
mı 300 - 400 lira kadar bir para· 
ya alınmaktadır ki traktörlere ilive 
suretile takılabilmektedir. 

Altmış mesafeye kadar pamuk· 
]ara iliç serpen bu pulvarizatörler 
yalnız tesirli olmakla defi! az Zo1111U 

- Geri• uçilııcü ııalıifcde -



Sahife 2 

Dünyayı hayrete düşüren bir keşif 

Cisimleri gözden 
yok eden şua 

Nihayet Viyanah bir fen adamı 
tarafından keşfedildi 

VIY ANA SAGLIK SEROi SiNDE ON BiNLERCE HALK BU MÜSBET 
TECRÜBELERi GÖZLERILE GÖRDÜLER 

Tecrübeyi bizzat gören bir Fransız muharriri 
Le Jurnalde neler yazıyor ? . 

Bir Viyanalı alimin cisimleri gö· 1 

rünmez hale getiren bir şua keşfet
tiğine dair makaleyi okurken hatıra 
gelmiyen bir hadise meseleyi bir
denbire heyecanlı bir safhaya soktu. 

Muhteri mühendisi Pinther Ar· / 
mand'ın ihtiramı göstermekte olduğu 
sağlık sergisine bu gece bir takım 
adamlar kilidi kırarak girmiş ve gö
rünmez şua cıhazını çalmağa teşeb
büs etmişlerdi. Bereket versin aleti 
çalamadılar ve ihtiram esrarını da 
elde edemediler. 

ihtira edilen alete bir şey olma. 
mışbr ve Viyananın sergisinde ziya
retçilerin karşısında işlemeğe devam 
etmektedir . 

Bu alet masallardaki şeytan kü 
lahı gibi bir şeydir . Külahı giyince 
görünmez oluyorlardı . Burada da 
tıpkı öyle . Mühendisin icadettiği 
aletin şuaları altında bulunan cisim· 
ler görünmez oluyor . 

Dün buna bizzat ben de şahit 
oldum. Mühendis Arman davet et
tiği seyircilerin dehşetli hayretleri 
içinde marifetini gösterdi ve ihtira 
hakkında çok karışık bir malumat 
da mühendis ihtira beratı almak 
için müracaat etmişse de henüz al· 

• mamıştır. 

Mühendis Arman bu ihtira uğ· 
runda T\ıolhofer adında bir arka
daşile beraber tam iki sene çalış
mıştır. iki sene çalışma neticesinde 
elde edilen bu ihtira hakayıkı alet 
edecek ve hissi selime itimadı kal
dıracak kadar derindir. Bulunduğum 
tecrübeyi kısaca anlatayım : 

Hıfzıssıhha sergisi salonunda bir 
sahne yapmışlardı . Sahnenin arka 
zeminine iri siyah harflerle ihtira 
hakkında bir kaç satır yazı yerleş 

tirmişlerdi . 
Sahne boştu . Sonra sahnenin 

ortasına kocaman bir çizme astılar. 
Ziyalar indirildi. Çizmelerin üzerine 
mailen bir takım şualar iniyor gibi 
idi . 

Çizmenin kenarları fark edilmez 
olmağa başladı. Renkler gözden si
lindi ve kamilen şeffaf bir hale gel
miş olan çizmelerin arkasında salın~ 
zeminindeki siyah yazılar göründü . 

Seyirciler tana kaldı . Bir çok· 
lan bunun bir nevi mucize olduğuna 
hükmetti . 

Fakat bu gizli ilimlerin uğraştığı 
mucizelerden değildi. Müsbet ilimle
rin mocizelerindendi. Alalade fenni 
bir keşifti. • 

Çizmelerden sonra aahnede elin' 
de bir elektrik ampulu ile mütahar· 
rik dini görüyoruz. Ampul yanıyor 
zemindeki siyah yazıların önünde 
aşağı yukarı hareket etliyor. 

Birkaç da~ ika geçince el saran. 
yor, soluyor ölür gibi olnyor. Ve 
göz önünden gidiyor. Elektrik am. 
puluna gelince hala sahnenin orta
sında muallakta durup etrafını ay· 
dınlatıyor. 

Sonra ampulun camı görünmez· 
oluyor. Ampulun şuaı ise hala sah· 
neyi tenvir ediyor ve birdenbire o 
da sönüyor. ~ Yal}lız sahnenin arka 
zeminindeki siyah yazılar görünüyor 
bir:>.z bekledikten sonra yavaş, ya· 
vaş ampulun ziyasını kendisi ve mü. 
hendisin elini görüyoruz. 

ihtira hakkında teknik başka bir 

bilgi, ihtiram esrarına temas edecek 
fenni bir izahat elde edemedik. 

(Cisimleri görünmez hale koy· 
mak) 

Masalların naklettiği bu hulya 
tahkik edince bu ihtiram tatbikatın· 
da yapacağı i;.leri, bütün imkanları 
bir defa tasavvur edin. 

Mesela usta hırsızlardan biri 
Amerikan gangesterlerinden biri 
bir ğün mühendisin yanına gelir. 

- Bay Pinter ben milli banka
yı soymak istiyorum. Anlaşıldımı 

der, sizin ihtiranız benim çok işime 
yarıyacaktır. 

Lütfen cihazlı elbisenle beraber 
gelirsiniz, tam lüzumlu bir anda ce· 
hazın düğmes'ne l-asıverirsiniz. kör· 
letici şualaı ın tesiri altında ben kim 
seye görünmeden serbestçe kasala 
rı açar paraları aşırırım ve kimseye 
görünmeden kollarımı sallıya sallıya 
çıkar giderim .. , 

ihtira biraz daha ilerlerse herkes 
cebine ufak bir körlet ci cihaz alıp 

istediği yere görünmeden girer çı

kar .. 

Ne malum bir gün akvam cemi· 
yeti salonuuda belki ltalyan mebus. 
lurının yerini boş görürsünüz. 

Herkesin ltalyayı unutmuş oldu 
ğu bir sırada ltalya murahhasının 
gür sesi Mussolinin talimatı muci. 
bince o meselede ltalyanın noktai 
nazarını müdafaa etmeğe başlar. 

Ben bay Armanda bunları an. 
!alırken, bu endişeleri gösterirken 
o bana: 

- Hayır, hayır dedi, korkma
yınız, daha ornya gelmedik, lhtiramız 
ôüyük bir cihazdır, Öyle cebe gire· 
cek gözden saklanacak gibi değil, 
çok büyüktür ve çok da pahalıya 

mal olmuştur. X şuaı cihaz gibi bir 
şeydir. 

Ceb bataryal?ı ı mevzuu bahis 
değildir. 

Evet şimdilik öyle amma nebi· 
bilirsin ileride ne olur prcfesörünü 
temin edemedi doğıusu. 

F ransistler zaferi ka
zanacağa benziyor 

- Birinci sahifeden artan -

Avilla : 19 (A.A) - Madr.id ceb. 
hesinde mühim bir askeri harekat 
yapılmamı~tır . 

Jarama cebhesinde oldukca şid
detli topcu ve mitralyoz ateşi teati 

edilmiştir. 
Casadel Campo mıntakasında bir 

baskın "hareketine hazırlanan düş
man kıtaatı nasyonalist topcu tara· 
fındad dağıtılmıştır. 

' Salamanka : lg (A.A) - Per. 
şembe günkü harekat hakkında neş. 
redilen resmi tebliğde diyor ki: 

"Biscaye cebhesinde nasyonalist
ler bilpao şehrinin yakininde ki las 
aranas mevkiini zapdetmişlerdir. Nas· 
yonalistler muzaffarane ileri yürü
yüşlerine devam ediyorlar. 

Endülüs cebhesinde kızıl tayya· 
reler martil hastanesini bombardı· 
man etmişler ve bir kişiyi öldürmüş· 

!erdir. " 

Türksôzii 

r 
~1------------------,------------------·------·------~' 
Bir hayvanat 

rofesörü 
şehrimizde 

Çekirgeler üzerinde 
tetkikler yapılıyor 

Ziraat vekaleti şube müdürlerin. 
den bay şevket Tunçok ile Alman· 
yanın Berlin hayvanat bahçesi çekir. 
ge ve haşerat şubesi müdürü profe
sör Raney ve asistanı olduğu halde 

dün şehrimize gelmişler, ziraat mü 
dürü bay J:\uri ve ziraat mücadele 
müdürü bay Saadet tin Sarıkaya 
ile haşarat enstitüsü müdürü bay 
Haydarın yanına gitmişler ve labu
ratuvarda bölgenin haşeratını tet
kik etmişlerdir. 

Ziraat vekaleti şübe müdürlerin· 
den bay Şeyket Tunçok ile profe· 
sör Ranıey ve asistan bera'>erlerin
de Ziraat müdürü~olduğu halde dün 
Dörtyola gitmişlerdir. 

Öğrendiğimize göre oradan ya 
rın dönecekleı dir. Buradan Malatya 
Elaziz, Diyarbekir, Mardin Chavalisi. 
haşerelerini tetkik için gideceklerdir 

Bu vilayetleri tetkik ettikten sonra 
lzmir mıntıkasına gidecekler ve pro· 
fesör Ramey oradan Almanyaya 

dönerek Türkiyedeki çekirge cinsle
rine ait bir Broşür neşredecektir. 

Zirraat müdüründen öğrendiği· 

mize göre profesör Ramey dünyada 
mevcud 200,000 cins çekirge üze· 
rinde tetkikatta bulunacaktır. 

Kendisinin dünyanın sayılı pro· 
fesörleıinden olduğu bildirilmektedir 

Valancia : 19 (A.A) - Karta. 
jende tamir edilmekte olan Jaime 
Primero zırhlısında bir infilak vuku· 
bulmuş, 18 kişi ölmü i ve 100 kişi 
kadarda yaralanmıştır. infilakın se
bebi henüz anlaşılmamıştır. 

Bilbao cebhesi : 19 (A.A) -
Milli radyo tebliğ ediyor: 

Bilbaonun şimalinde, şarkındave 
cenubunda ki bütün kasabalar F ran 
ko kuvvetlerinin elin düşmüştür. De 
mir çenber artık mevcud değildir. 
Bilbaoyu müdafaa eden son sırtlar 

çarşamba gününü perşembeye bağ. 
la yan gece içinde F ranko kıtaları la· 
rafından zabdedilmiştir. Bilbao da 
bir çok yangınlar çıktığı görülmek. 
tedir. Baskını hükumet merkezinde 
artık mesııl bir hükumet kalmamış· 

tır. 

Tayyareler beyannameler atarnk 
yakında Bilbaoya ırirecek olan F ran· 
ko kıt~larının gelmesine intizaren 
halkı sükun :te davet etmektedirler. 

Lizbon : 19 (A.A) Royter ajan· 
sının muhabiri bildiriyor: 

Asi ispanyadan tııhliye edilen 
general Odııffy'nin kumandasında 

66:S l. Jandalı zabit ve n~fer dün ak· 
şanı trenle Cacers' e gelmişlerdir . 
Bunlu Mozambik ismindeki Portekiz 
gemisiyle Dublin'e gideceklerdir. 

Gö~üllüler yorgun görünmekte
dirler! Üstleri başları pek yıpranmış 
tır . 

Gazetecilerle konuşmak mene
dilmiş olmasına rağmen bunlardan 
bir kaçı Royterin muhabirine mem· 
leketlerine avdet etmekten memnun 
olduklarını söylemişlerdir. 

Bilbao : 19 (A.A) - Bilbao 
cebhesi - Havai ajansının muha· 
biri bildiriyor: 

F ranko kıtaları Bilbaonun ilk 
evlerine 700 metrelik bir mesafede 
bulunmaktadırlar. 

• 

iş kanunu 
Tatbik şekli teftiş 

ediliyor 
Bölgemiz müfettişleri 

faaliyette 

iş kanunun tatbikine başlanalı 
beş gün oluyor. lşbürosu müfettiş· 
!eri, iş kanunı;nun ne suret'e tatbik 
edilmekte olduğunu tetkik için iş 

dairelerini teftişe başlamışlardır. 
Müfettişler, iş verenlerle, işçile· 

rin vaziyetlerini tetkik ve teftiş et
mektedirler. 

Memlekette on dört mıntıka bu 
lunmaktadır. Bunlar, An~ara, Ada
na, Antalya, Aydın, Urfa, Diyarbe 
hir, İstanbul, lzmir, Kötahya, Kay
serı, Malatya, Samson, Trabzon, 
Zonguldak mıntıkalarıdır. 

iş teşkilatının faaliyet, vazife ve 
salahiyetini gösteren talimatname 
hazırlanmış ve vekiller heyetine ve
rilmiştir. 

Hudut komisyonu toplan
tılarına devam ediyor 

Dün de Hudut komisyonu öğle
d!n evvel vilayet meclis salonunda 
Vali Tevfik Hadi Baysalın riyase· 
tinde toplanmış , 11,20 de dağıl· 

mışbr. Öğleden sonra saat 14 de de 
tahrır ve teknik heyetleri toplan 
mıştır . 

Seyhan bölgesi spor 
heyeti teşekkül etti 

Türk spor kurumu Seyhan böl
gesi başkanı Bay Coşkun Güven 
tarafından ajanlıklar için gösterilen 
namzetler arasından Türk spor ku
rumu federasyonları aşağıda isimleri 
yazılı elemanları seçerek umumi mer
kezin tasdikına arzetmiş ve umumi 
merkez heyeti tarafından tasdik edi· 
lerek başkanlığa gönderilmiştir. 

As başkanlığa : Ragıp Maden 
Futbol ajanlığına : Nihad Oral 
Atletizm ajanlığına : Necati Se-

İki şoförün 
kavgası 

pici . 

Evvelki günkü sayımızda " iki şo· 
förün kavgası başlıklı yazımıza , kar· 
şılık şehrimiz şöförlerinden Bekir 
oğlu Mustafanın gönderdiği tavzihi 
aynen koyuyoruz : 

TiJrksözU mUdürlU!)Une : 

16 Haziran çarşamba günü saat 
13 de Boğalı köyünden gidip ora
dan hasta getirmek üzere dört bu 
çuk liraya pazarlık eden Celal Gir· 
men Mehmet köye gittiler orada 
beş dakika durduktan sonra ha~la· 

1 
ınız camus arabasile Adanaya git· 
mişti. Haydi biz de gidelim . Köy
den bir iki kilometre uzaklaşınca 
Celal otomobili söndürüp anahtarı 
aldı. Derhal aşağı inip Mehmet ile 
Celal iki~i birden kucaklayıp beni 
yere attılar. Bıçakla bir kaç yerime. 
vurdular ve üzerimde bulunan 64 
lirayı aldılar. Beni orada bıraktılar 
otomobili alarak Adanaya geldiler . 

Adanaııırı Tepebağ mahalle· 
sınde11 45 No. oıomabtl 

sahıbı Bekır oğlu 

Jl.fusıofa 

Dün ,ehrimizde hava a~ık ve 
rüzgarlı olmakla beraber çok sıkın· 
tılı idi . En çok sıcak 35 santigrat 

dereceyi bulmuştu .. 

Tahsil ve kontrol 
memurları 

Gelen bir tamim 
Maliye vekaleti, tahsil kontrol 

memurlarının vazifeleri hakkında vi · 
layetelere bir tamim yapmıştir. Ta. 
limatname tahsil şube ~rinde ve di. 
ğer tahsilat servislerinde kontrolör. 
]erin ne şekilde kontrol yapacakla. 
rını aarı ayaı gstermektedir. 

Bu yıl 170 kısraga 
saft yapıldı 

Bu yıl, Mercimek aygır depo. 
sundan getirilen beş aygır ile vilayet 
merkesinde 250, defade 170 kısraga 
saft ameliyesi yapılmıştır. 

Baytarlar gitti 

Baytar müdürü Bay Adil Olgun 
ve merkez bayt2rı Ali Rıza • T:ı.şkın 
dünkü trenle, göçmenler için müba. 
yaa edilecek ha, vanların mübyaası 
için ceyhana gitmişlerdir. 

..................... 
Maçlar 

Bu gün saat 17 de 

T oros spor-Seyhan 
spor karşılaşacak 

Belediye reisi parklarda 
tetkikat yaptı 

Şehrimiz Belediye reisi 1 urhan 
Cemal Beriker dün öğleden evvel 
şehirdeki parklarda dolaşarak tet
kikler yapmış ve noksanlar hakkında 
lazımgelenlere emir vermiş ve notlar 
almıştır . 

Öğretmen okulu 
veda müsameresi 

Şehrimiz Erkek Öğretmen oku. 
lu 937 mezunları, dün gece okulla· 
rında kalabalık bir davetli kitlesine 
parlak bir müsamere vermişlerdir. 

Gençleri tebrik eder, güzel is· 
tikballer temenni ederiz. 

Zabıtada: 

Kebap yüzünden 

); üksekdolap m>ıhallesinden ke 
hapçı Süleyman ve kardeşi Ymuf 
ile Kayserli Mchmed oğlu Şaban ve 
Mahmud oğlu Muharrem adlarında 
üç kişi kebap pişirmek yüzünden kav 
ga çıkararak {Süleyman ile Yustıf; 
Şabanı ve Muharremi ) umruk ve so

pa ile döğmüşlerdir. 
Suçlular zabıta tarafından yaka· 

• 
!anmışlardır. 

..................... 
Si1rortruı= mal yanınra lta)bolur · Sitrurtalı mal 1 
yaı.ııca; l·e.lt:lı d•rlıul i·d~ıur · 

GÜVEN ~:.~~~ 
tesı • 

SÜMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 

Kurumudur 
Güven'e güveniniz. Ve; Si
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
MUracaat : Rı:a Sulilı Saray 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 
Posta kııtu.uı : 95 Telefon \u. · ::6:; 

8221 2-30 

Mersin borsasınd 
yenilik 

Mersin : 19 ( Hususi muha~ 
mizden ) - Mersinin değerli lıi"' 
kurumu olan ticaret ve zahire bal' 
sası gittikçe daha mütekamil bit 
şekil almaktadır . 

h Akşam Tecim okulunun ayt' 
bir binaya taşınmasile büsbjjtÜO 
genişlemiş olarak borsa , simsarlııt 

·~ eca 
için yaptırdığı zarif ve bir büro f 
kullanılabilir pratik sekiz (ocaııd' 
yerleştirilmesinden sonra tam ııı" 
dem bir borsa olmuştur . Mo 

Başta bulunan cleğerli koınisd n do 
ve umumi katibin çalışmalarile ı,or: ;~ 
saya kabul malların alım ve satıııı: a 
]arının tamamen borsadan geçıııe a Yen 
· · t · d" I · 1 · r "' Yat Y sının emın e ı mış o ması, sımsa i . 

abunmanlara her türlü kolaylı~ · aı 
gösterilmesi bilhassa son aylardl ar tel 

borsa gelirinin mahsüs bir dereced' te~~n 
çoğalması mucip olmuştur. Son iki ıı~;" 
haftalık muamelat daha çok çav~ 1 

re 
arpa ve huğda y üzerine olmuştur d a 
ikinci derecede nohut, pirinç ve P" en 
muk gelmektedır. 

Satışlar birinci hafta içinde 11" 
zır ve ikinci haftada ise daha Ç 

vadeli olarak cereyan etmiştir. 
Azakzadelrr hanında dar bil ın z 

yerde bulunan , hayvan borsası d• lan 
istasyon civarındaki yeni ve geoit nsın 
biri binaya taşınmıştır . ~ye 

Bu hafta içinde, iktisat Vek~ 0 

tince borsanın idare Heyeti azal,ıt v 
da abunmanlar arasından scçilınif 
tir . 

Son on beş günlük satışlar 12 
adettir, hepisi de küçük baş lıayv n v 
üzerinde yapılmıştır. t to 

.• Ja 

Sancakta müthiş bi 
suikast hazırlanıyor 

- Birinci sahifeden artan -

t to 

esirgenmemesi yazılıdır . vüz 
Dün Süveyde , bir meydaod• lan 

toplanan halka Ustaz Arsözü bil de 
nutuk vererek gençleri vukııu be"· 
lenen miihbı hadiselere karşı kuV' 
vetli bir cephe kurınağa davet et• 

miştir . 

Antakyada açılacak ziraat baP 
kası müdürlüğüne bankanın GaıiaP 
tepdeki müdürü Cemil tayin edilın1 

tir . Banka için bina kiralanıyor · 
Kuseyrideki otuz köy halkı d~ 

'ki toplanmış ve başlarına geçen ı 

vatani elemanı hazırla:ıırıız diye sö 
ze başlayarak Cenevre anlaşmasıJ11 mi 
tatbikine göz yumulmıyacağını ,·e 
el ele verilmesini söylemiştir . 

Antakya şoförleri grev yaptılar ' 
Yolların emniyeti temin edilmedik 
ve çapulcular ber taraf edilme 
Suriye Hatay arasında işlemeye~ 
terini hükumete bildirmişler ve ~ 
lt!rini bırakmışlardır . 

Usbetilaınelilkavnıi yine bir l 
lantı yaptı. Kulübün reisi vukuu 
leneıı ınül.i.ıı lıauisd<"re karşı kııt 
vdli bir cephe kurunuz demi t 

13ütüo Suriye ve Hatay köyle 
deki bu toplantılar ayni günde 
nou~ ve ayni günde beyannam 
dağıtılmıştır. Beyannamelerin al 
da şu yazılı idi : 

Okumak bilmiyenlere bu Ley 
name okutulacak ve anlatılacııktır 
Bu vazifeyi Araplık emrediı or • 

Amerikada deniı 
tezgahları 

Grev yüzünden kapandı 
n 

Nevyork: 19 (A.A) - Nevyo~ 
un en büyük beş deniz tezgahı y11I a 
nız sendikaya mensub kullanılırıa!ııı' c 

ısteyen 9000 amelenin grev yapııı'11 : 
üzerine kapanmıştır. c 

ihtilaf, Eastern Steam~hip k1Jdl' 
panyasının on sahil deposunda kefl" 
disini gösterm:ktedir • 
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Sovyet 
Mançu 

hadiseleri 
tc ·· l avuz er Japonya tara-

fından yapılıyor 
Moskova : 19 (AA. ) - Ja· ı 

11 doınei ajansı ve diğer bir çok 
Porı ve Mançuko gazeteleri Sov· 
t Marıçuko hudut vaziyeti hakkın· 
Yeniden bir takım uydurma neş

at Yapmağa başlamışlardır · Do
ajansı Çangçung muhabirinin 
telgrafına istinaden guya son 

I rılarda Sovyet kıtaatı ve tayya. 
trirıirı Mançuko hududunu ihlal 

tiltlerirıi bildirmektedir . 
Tas ajansının selabiyattar maha· 

erı aldığı malumata göre bu ha · 
rler de budut vaziyetiyle yakın· 

. alakadar olan Japon efkarı u.~u · 
Yesini yanlış yola sürüklemek ıçın 
Pon - Faşist ve askeri makama· 
rı zaman zaman ortaya attıkları 

ları haberler cümlesindedir · Tas 
rısının elde ettiği malumat bilakis 
vyet hududunun Jopon ve Man 
ko kıtaatı tarafından ihlalini~ 

•m ettiğini teyit eylemektedir . 
Yalnız Mayıs ayı içinde Tokyo 

Harbindeki Sovyet mümessilleri 
hadiseyi protesto etmişlerdir · 
Bu hadiselerin beşi müsellih Ja · 

n ve Mançuku kuvvetlerinin Sov· 
topraklarına girmesi ve dördü 

Japon avci tayfarelerinin Sov 
topraklan üzerinde uçuş yapma

r . 
Bundan başka gerek Sovvet hu

t muhafızlarına gerek hudut ci· 
ındaki halka ateş açılmış ve 
nçuko harp gemileri de keza te 
.. zlerde bulunmuştur . Bu protes· 
arın hiç birisine ne Japonya ve 
de Mançuko tarafından memnu· 
eti mucip cevaplar verilmemiştir. 

Bulgaristan da 

eliaht doğdu diye be
aya vergiler affedildi 
Sofya: 18 (A. A.) - Veliahtın 
ğumu münasebetiyle hükumet 
rettiği bir kararpamede, bir mil-
100 milyon levaya baliğ olan 

rgi bakayasım ve para cezalarını 
mllen affetmiş tir. 
Diğer bir kararname ile de her 

fil suçlara şamil olmak üzere 
m cezaları, müebbet hapse, mü . . 
et hapis 15 seney~. 15 sene hapis 
seneye ve 12 sene hapis de keza 
senye indirilmiştir. 
Üç seneye ıııalıbim edilenler 
ilen tahliye olur.acaktır. 

amuklarımız üze
rind< yapılan 
tecrübeler 

Birinci sahifeden '"tan -

büy~k mikyasta iş görmek ba 
~"_il da emsalsiz,Jır. , 

ki tun Amerika pamuk;uıan, pa· 

karı Üzerinde bu makinelerden 
• b• 

şka b~r alet kullanmamakta ve 
kted· ır tedbire ih~iyaç görme
n .. ırler. 

1 "lltün ı'ft ·ı · · dd. · k" up bu ç ç.ı erımız ma . ı ım an 
ifad ınakıvelerden bırer tane 
Pa~ e~ebiJJikleri takdirde, Ada

n<ia u. çuluğu için hastalık bakı· 
uy::,,gıç bir tehlike kalmamış l>u-

Keza b··ı 
kineleri dgelere gönderilen aynı 
büyük 

11 "Yapılan tecrübelerin
~lmış bu~uvaffakıyet alındığı an · 
ın Paıııuknuy.,,, Çiftçimiz, Veka· 
disine hastalıkları için bulup 

Vctdjıı.· b .. 
~Ilı ısı u ornekten dola· 

~dur. 

Türksöztl Sahife : -' 

ı BELEDİYE İLANLARI I' Asri sinemada 
~------------~-----------------------------------..: 

Dahiliye 
vekilimiz 

Moskovaya gidiyor 

Ankara : 19 ( Türksözü muha
birinden ) - Salahiyattar bir men 
badan aldığım malumata göre ; da· 
hiliye vekili ve parti genel sekreteri 
Bay Şükrü Kaya temmuz iptidala· 
rında Moskovaya gideceklerdir . 

Kutup seyyahları 
ne halde? 

Moskova: 19 (A. A.) - Smit 
heyeti seferiyesi azası dün telsiz te
lefonla aileleri ve matbuat mümes
silleriyle görüşmüşlerdir. 

S nit, yumuşak ve yapışkan kar
la dolu olan Rodolf adasından uçar
ken üzerine ufak kar atılmış gibi dar 
bir kar şeridi manzarası göst~ren 

Amderma tayyare meydanına inerken 
çekilen zorlukları anlatmıştır. 

Heyet Amdermada üçdört gün 
duracak ve sıkılarını Sadko dalga 
kıranının naklettiği tekerlekleriyle 
değiştirecı:ktir. 

Sadko Amdarnıaya yaklaşmak 
tadır. 

Heyetin bundan sonra karaya 
ineceği yer Arkanjeldir. Heyet 24 
haziranda Moskovada olacaktır, 

Sovyetlerin Japonya bü-
yük elçisi Berline 

tayin edildi 
• 

Moskova : 19 (A.A) Sovyetier 
birliğinin Japonya nezdindeki büyük 
elçisi YurP.nef'in Berlin büyük elçi
liğine tayini merkezi icra komitesi 
divanınca kararlaetınlaııttır. 

BelÇikada 
Reksistler arasında 

ihtilaflar çıktı 

Bürksel: 19 (A.A,) Reksist par· 
tide ihtilaf mevcud olduğu teeyyüt 
ediyor. 

Mebus Pierre daye ve Senator 
Demont istifalarını vermişlerdir. 

İpi faaliyette 
Londra : 19 (Radyo) - Hindis. 

tandan alınan malumata göre ; ipi 
fakiri hala faaliyettedir. Dün lngiliz 
kuvvetleri ile ipi kuvvetleri arasında 
kanlı çarpışmalar olmuştur· 

- Yirmi birinci kısım - / 

Puvan cebinden çıkardığı bir a· j 
nahtarla apartımanın kapısını açtı ve: ! 

- Buyurunuz, dedi, heni . mazıı~ 1 
gödiniiz. Ogün yürümem sm: yoı 

gösterıııcklığım içindir. 
H~p•İ oturmuşlardı. Pu•aıı <na· ı 

claha ziyade i.:zmedi. Aıılatıııağa lıaş 

!adı: 
- Mi)syöler, benim adım Gus· 

tan Siwon Puvandır, Kırkdokuz ya 
şındayım. Birkaç gün daha bekarım. 
Param var, huzur ve sükunu çok se· 
verim. Bununla beraber bir milyon. 
luk büyuk piyangoyu ~azan~~ğı~ 

n Pek de sevinmedım, çunku 
~ma . 

b 
· t beni rahatsız edecektı. u vazıye . . 

Gazetecilerin, filmcılerın a.vı olaca-
ğımı ve bunun için kaçmaga karar 

verdim. l' M" .. 
Plarnm basitti. Evva a osyo 

. B'guloyu şaşırtmaktı . Der-
Lımase ve 1 • • • • 

hal h ı zırl&ndım ve Pavı otelıne gır. 

dim. K ıan 
B k da ug' ranııştı:n. a • an aya . 

d 
• b' ·ı ondan birkaç ıane ver-
ıgım ır mı Y d 

dim. Ve bund;.n sonra Bonmarşe e 
ki mağazalardarı seyyahat leva~ımı· 
mı tamamladım. Sonra anladı kı ~a
zarıdikkatını celbedtcek bir elbıse 
deseni intihap etmiştim. B~ndan sur 1 
r a otele giderek giızelce bır traş o • 

1- iki bin metre tul Toprakkal" Bazalt bordur taşının alınması açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bedeli keşfi beş bin yüz yirmi liradır , 
3- Muvakkat teminatı üç yüz seksen dört liradır. 
4- ihalesi temmuzun 8 inci perşembe günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır . 
5- Şartnamesi keşif ve sair evrakı belediye yazı işleri kalemindedir. 

isteyenler orada görebilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir· , 

(ikte belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8237 20 - 25- 30 - 4 

1- Daire hademe ve bekçilerile kanara şoförleri için 42 takım yazlık 
·elbisenin yaptırılması açık eksiltmeye konulmu•tur. 

2- Muvakkat teminatı yirmi iki buçuk liradır. 

3-lhalesi Temmuzun 5 inci pazartesi günü saat oıı beşte yapılacaktır. 
4- istekliler şartnamesini görmek üzere belediye yazı işleri kalemine 

müracaat edebilirler . 
5- isteklilerin ihıle günü teminat makbuzlarile birlikte belediye encü-

menine mjiracaatları ilan oluııtır.8236 20-24 - 29- 3 

Kelvinator 
Sağlığın mi · 

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

vt'rİr. Adananın 

yakıcı sıcaklarını 

unuttu, ur,eviniz 
sınhat ve neş'e 

verır . 

Kelvinator 
Buz dolapları: 

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

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

Ş. Rıza İşcen 3 
7966 Belediye karşısında 

Seyl,:ın-Adana spor ı-
k l··b'" .. · } [ Karataş Altunkum u u u muessıs e - PlA• ld a11 açı ı. 

rini davet: ı ----------.: 
Seyhan-Adana spor ku- etmek iizere 20 7-1937 pazar 

lübü genel başkanlığın- günü saat (10) (on) da müessisle-
rimizin kulübümüz binasına teşrifle 

dan : rini saygılarımla rica rderim. 
Kulübün umumi vaziyetini etüd 2-2 8231 

r •lf.937 TÜRKSÖZÜNÜN ZABITA ROMANI 

, : unı. F~kat az dah:ı ku!agııı,ı • k, ,; 
yordııaı. U.turayı kaçırıııııtıın. ol. 
t!ukça kan akıı ıştı. K n 1 iitiin onayı 
lıoyaıı · ıştı. lrnııdan bana, katledildi 
ğiın fıkri geldi. l~te giıeıktn sakallı, 
çıkarken sakalsız ve Laınbaşka kı 
yafette bir ynlcudan k mse ~üphe 
lendi. Oteli terkettim ve trene yer· 
!eşerek Nise geldim. 

Nisd~ki gazinoda Şafak gazete. 
sini okurken Pavi otelinde ka-tledil· 
diğimi öğrendim. Başkalarını müte· 
essir erlen bu haber beni çok sevin
dirdi. "Madam ki ölüyüm bu defa 
rahat bırakılacağım diyordum" 

Fakat heyhat! Bunları düşünür
ken Limaseyi karşımda gördüm. Ve 
ondan öğrendim ki matbuatla polis 
birleşerek katilimi arıyor ve beni 
katil •anarak tevkif etmek istiyor. 

· Limaseyi şazinoda m!haniki olarak 
takibettim. Ve Parise dönmği ka
ba! ettim. Trene bindik. Dostça ye-

Nakledenler 
M. Bak,ı - Nihad TangUner 

m.:k yedik ve uyuduk. 
Mamafih Lion istasyonunda bir 

adam beni ansızın uyandırdı. Kom
partımanımdan çıkardı. Aklımı başı
ma tuplamağ vakıt bırakmadan baş. 
ka bir bon adama teslim etti. 

Tanımadığım, bu üçüncü adamın 
kolu~da uykulu uykulu koşuyordu. 
Ve nıhayet birahanede bııaz yuvar 

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 : 
RUBY AL ı Cajino de Paris -ı 

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

YAZLIK sinemada 1 
Bu akşam 

(Hint intikamı) 
Randolpiı Scott-Binme Bormes-Henry Vilcoxon 

tarafından temsil e !ilen kırmızı <brilere ait fevk ala Je heyecanlı hissi 
macera dolu büyük sergüzeşt filmi 

PEK YAKINDA: 

Çok hissi ve acıklı olan büyük film Haya~ mücadelesi 

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

Siyah inci-Kocam aldatırsa 
8230 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kaya delen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin tlile co'.cuı ula bir 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 depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

No. 30 

ladık. Fakat delikanlı çabuk sarlıo~I 
oldu ve derlıa! siviştim. ı 

~erdaş istasyonuuna kadar yaya 
geldım. 

Oı ada oldukça tuhaf bir manza 
raya ~ahid oldum. 

Müfettiş Panari süratle sıçrıyarak 
bir adamın üzerine atıldı ve ve onu · 
sürükleyerek benim kompartımanın 
yanındaki• komparbmana götürüp 
sokmuştu. O zaman dikkat ettim. 
Zavallı gazetecinin üzerindeki elbise 
tamamiyle benimkine benzi~ord 

Parise rahat rahat geldim. ~a. 
dam ki katlolunmuştum, artık rahat. 
sız ~dilmizecektim. Apartımana yer 
leştım. 

istasyondan aldığım bir gazete· 
den cesedimin hulunduğunu ve ertesi 
gün 8,5 da cenazenin kalkacağını 
öğrendim. 

Merasime iştirak etmeliydi. Bu 
merakımı yenemedim gittim, Orada 
Madmazel Senilin at 6-

7953 61 

yordum. Artık anladım ki beni se. 
viyor. Bir gölgeye, bir ölüye şefkat 
gösterenden şüphe edilemezdi. işte 
0 dakika ona doğı u ko~rr uştum. Üst 
tarafını lıiliyosıınuzl 

Şimdi kani oldunuz mu? 
P;ınari ~ok mahcup olmuştu. 

Liınase dtı,· oıd.,ki saata baktı ve 
meyus o! .Ju: 

- Onbiri otuzbe~ geçiyor; 
Bigulo atıldı: 

- Bıı tuhaf hikayenin sonu Fe
cir gazetesir.de çıkacaktır, dedi. 

Fakat Puvan seri bir hareketle 
gazeteciyi durdurdu ve: 

- Mösyöler, dedi, E~er bana 
ve Madmazel Senile her hangi bir 
saygınız varsa bütün bunlar üzerinde 
sükutu muhafaza edeceksiniz. 

Bu akşam Madmazel Senille Ni· 
se giderek orada bıraktığım çantamı 
alıp döneceğiz. 

iki gazeteci ve polis müfettifİ 
kalkarak Puvanın ve Senilin önüııd6 
hörmetle eğildiler ve apartımaııdan 
dışarı sarhoş bir halde fırladılar. 

Üçü de hayret dolu gözlerle bir 
birlerini süzcrlerken, katleClilmit 18" 

nılan milyoner, apaıtımamnın )Of bir 
odasında müstakbel aadetiDi Mad· 
mazel Senilin -vi ıözler~ eny« 
du. 



Sahife : 4 Türk sözü 20 Haziran • 

Seyhan Defterdarlığından: 

Mahallesi 

Çınarlı 

mevkii 

Bağlar yolu 

miktarı 

284 M. 2 

cınsı -
Altında üç bap mağ,za ve ahır 
üstte beş oda mutbah ve müştemi
latını havi hane avlu ve kapu 
yeri müşterek. 

Muhammen bedeli 
Evrakı nakdiye 

900 

Gayrı mübadil Bo. 

16800 

kadastro 
Ada Parsel 

386 68 

Hududu --
Şarlcan mağaza 69/386 

Çın~rlı Bağlar yolu 161 M. 2 

Çınarlı Bağlar yolu 477 M. 2 

Koza mağazası 

Müşterek avlu ve kapu yerini şamil 
müfrez koza mağazası ve üstü açık 
mağaza. 

450 

450 

Sahibi 

I 

8400 386 66 

8400 386 69 

rek avlu 67/386 garbeD 
yol şimalen 8/386 ~ 
ben 67 /386 müşterek 
kapu yeri 
Şarkaan mağaza 69/ 
terek avlu 67 /386 g 
mi yol şimalen 67 /386 
Tek avlu ve kapu yeri 
han 6/386 
Şarkan ev 541386 ve 
ve müşterek avlu 62/ 
ben müşterek avlu ve 

ri 67 /386 Şimalen flf 
cenuben han 6/386 

Yunan tabasından Kosti Tiryani kerimesi Kadinko iken maliye hazinesi. 
Yakarıda mahalli ve evsafı yazılı Yunanlı metıükatından olup bu kerre kadastroca tesçil olunan iiç kıt'a hane ve mağazalar mülkiyetinin satışı hizalarında gösteril«n evrakı nakdiye ve gayrı mü 

nosu olarak muhammen bedeller üzerinden kapalı zarf usulile 18 - 6- 937 tarihinden itibaren 22 gün müddetle artırılmağa çıkarılmıştır. Artırma bedelinden nakid kısmı sabit olmak ve yalnız gayrı mübadil bonosu 
rılmak hususu şarttır. isteklilerin yüzde 7 buçuk hesabile muvakkat teminat vesikasile teklif mektuplarını kapalı zıırf usulile 937 Temmuz ayının 9 uncu ,Cuma günü saat 14 e kadar Seyhan Defterdarlığında m 

satış komisyonuna vermeleri ve diğer şeraiti öğrenmek için de Milli Emlak kalemine müracaatları ilan olunur. 8233 20-26- 1-8 

r •• •• •• --ı 
TURKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Rek.lam - bir.~icareth~- 1 

n.:::nın, hır muessesenın . 
en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

Türksözüne veriniz. 1 

Renkli işler rZ!ı~:1~n~:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalaı!r.da yaptı
rabilirsin .z . 

K I• ta pla f E.~e.~lerinizi Türk -
sozu matbaasında 

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

Cildler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

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

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

Gazeteler Türksözü mat-
baası''Türksö

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

T0RKSÖZ0 • Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bii-
• tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 'CLETRAC 

6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLER 
Sağlam, ömür ve . . 

ışı çok ucuz temin eder 

1 Akdeniz Karataş Altun- Karataş Altınkum uzun 
O. T. I'. A. S. 

Beyoğlu: istiklal caddesi İstanbul kum Plajı açıldı 1 plajı açıldı M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi 

---------·----------------------
ADANA 7949 14""' 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 
ve mezeler, her türlii içkiler ve buzlu meşrubat, l<aynak rnları, hususi ya· 

1 
taklı odalar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

lstiı ahat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesi günleri saat 

16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi i>nünden hususi kamyonlar hare- ı 
ket etmektedir . 8194 H. 9 

~AKINDA ,1 r-PEK 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

Piya·sada bulacaksınız 
H. 8193 9 

:.., ______________________ , __________________________ _ 

Zayi şahadetname 
330 senesinde Beşiktaş askeri 

Rüştüyesinden almış olduğum şaha
detnamemi zayi ettim . Yenisini çı
karacatımdan eskisinin hükmü ol
madığını ilan eylerim. 

Adana Sugediği mahal
lesinde oturan 

8235 ASIM DAL Y ANCioGLU 

Adana doğum evi Başta
bipliğinden : 

Müessesemizin bir senelik ihti

yacı olan erzak ve mahrukattan 

(Etten madasına) talip çıkmamıştır . 
Son açık eksiltmenin 21- 6-937 
pazartesi saat 15 de Sıhhat Direk
törlüğiinde yapılacağı. 8234 

·siyah 

Bira 
DA 

' ... • • • 

"/~ 

Geldi !.. ANKARA ~~t··" 

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

içiniz 1 . Her yerde j,narla arayınız . 
ADANA ACANT ASI : 

R S ı"h s . (Telefon No: 265) lZa a l aray • ( Bebekli Kilise sokak No: 11 A ) 

6~26 8206 

1 
• 

Tilt 
• 1 

ıTORKiV! i~ ·~uaı 

238 

Umumi Neşriyat Müdiiff 

M. Bakşı 
Adana Tiirbödi -~ 


