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Baş Vekilimiz Ankaraya döndüler 
lnönono Tuncelinde on binlerce kişi 

muazzam bir tezahuratla uğurladı 

Fransada kabinebuhranı 
Komünistler, halkçı 

Halinde müzaherete 
cephenin iktidara geçişi 
hazır olduklarını beyan ettiler 

Sergerdeler tamamen sindirildi 
Hükumet, mali . kalkınmanın temini için halkın hoşuna 

"Ağa,,ların hepsi teslim oluyor gitmiyecek tedbirlerin tatbiki zarureti içindedir 
İslAhat progra~ının tatbikine ~~~~~~~~~~~~ 

hararetle devam ediliyor 

ı 
aa,veklllmlz TÜİ1cell seyahatine çıkarken Ankara garında 

kendisini te,yl edenlerle görUfUrken 

Elazlz : 21 (Muhabiri mahsusumuzdan • Geclkmlftlr •· ) -
Baf Veklllmlz General ismet lnönU Ankaraya dinmek Uzre 
bugUn Elazlzden ayrıldı. Baf Yeklllmlze binlerce klflnln 
lftlraklle bUyUk bir t.,.yl meraalml yapllm1fbr. lnönU yarın 
sabah Ankarada bulunacaklardır, 

LATiF 
Ankara : 22 ( TUrk SözUnUn hususf telgrafı ) - Tuncellnde 

lsllhat programı slstemll bir surette tatb1k edllmektedlr. 
Yapılan sel sefarberlljl dejll tam bir lallhattır. Sergercleler 
tamamen alnm .. lerdlr. BUtun •l•b•••lar ltUkA ...... .-m ot. 
maktadırlar. Belll bafll flkllerden 9eyld Rızada teallm çare
lerini aramaktadır. 

Tunceli civar ve içlerinde bir tedklk ••rahatı yaparak halkla 
temasta bulunan Bafbakan ismet lnönU dUn Elazlzden huaust 
trenle ve Sivas yoluyla f&hrlmlze hareket etmlftlr Bu gece 
yirmi dörtte Ankarada bulunacaklardır K. O. 

Suriye ordusunun der 
hal teşkili isteniyor 

Suriye hükumeti, Mürdümün talebi Üzerine Suriye 
ordusunun teşkili hakkında Parise bir rapor gönderdi 

- -···---- -
Doktor Abdurrahman Etraş 

paşayı ziyarete gitti 

Şam : 21 Haziran (Hususi ) - 1 

Geçen gün Paristen Bay Cemil Mer 
demden hükumete gelen bir mektup 

.;!a heyetin bir hafta sonra dönec ği 
_bıJdi;ilmiş ve F r::ınsa hariciye naza-
: retir deki me~aisi anlatılmıştı · Bu 

mesai intikal devresinin kısaltılması 
ve Suriyrnin gelecek sene akvam 
cemiyetine girmesi gayc!iini güdü · 
Yordu . 

. Diin Paristcn gelen bir telgraf 
ıle deh t S . . . eye urıye 01 llu -= unıın tan· 
zımı ve a5k A 'd . · ı ··kA erı ı areyı • unyc ıtl ·u 

nıı f nin ele alın h kk d 1 ··ı A ası a ·n a . uı-:u 
rnettcn bir raı) . . · B h or ıst e nmıştır u 
u .. usta heyetin Pdtİst ki tcıııas!arı 

da evvelce bild i rilnıi~ ti . 

. P., risten başvekilin telgrafı iize 
tıne h""kA b il umet heyeti toplanmıs ve 
u toplantı da F r.ınsanm Suriye 

0

kuv 
vetl ı: ri 
-- umum kumandanı Cerleral 
Honteziccr' .. d d 
J · P'k ın gon erdiği kuman an 
vrı ı o 5 . 1 

m h d . urıye ordusu te.şki atı ve 

h ukak edenın bu babdaki ahkamı 
a ın a · · _ .. k reyını söylemiştir . Heyet 

•uuza er~ t" . d r ne ıcesınde hazırla ığı 
aporu Parise gönderecektir . 

intikal devresinin kısaltılması 

lıunun: 1937 yılı başından başlaması 
şeklinde olacaktır. Fransanın mua· 
hedeyi heni.iz tasdik etmemiş olması 
tehire sebep olmıyacaktır . 

Parislen gelen bir 'tlektupta he 
yetin Fransa hükumetinden Trablusu 
değil yalnız Akde:ıiz sahilinde bir 
liman istediği bildirilmektedir . Laz· 
kiye liınanı tevsi edilerek Suriyeye 
mahreç olacaktır . 

Eski devirlerde de Lazkiyenin 
bir şimendöferle dahile bağlanarak 
ticaret limanı yapılması di.işünülü
yordu . Uızkiye bu işe çok müsait 

bir yerdir . 
Tanzim kavmi komitesi geçen 

toplantısında 3 Temmuzun İsken~e-
.. .. olmasıııa karar vermış· 

run gunu 
1ir . Doktor Şehbender Abdur.ah
man Sultan paşa ve kardeşlerı~le 
temas t t.nek için Süveydaya gıt-
miştir . . . 

Son haberde Paris heyetının 
Kont dö Martel bir ziyafet verdiği 
ve J 7 hazirandan Montröye giderek 
bir kaç gün sonra da Şama hareket 
edeceği bildirilmiştir • 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Reisi COmhur, Blumun 
istifasını hoş görmedi 
Paris: 22 (Radyo) - Fransada 

kabine buhranı devam ediyor. 
Temin ed i ldiğine göre bu glin 

öğleye kadar bir neticeye vaı ılamı 
yacaktır, 

Kabineyi te~kile memur ı.;dilen 

B. Şaton milli sosyalist partisinin ka. 
ranm beklemektedir. 

Bu parti kongresini ancak yarın 
yapabilecektir, 

Irak Hariciye Nazırı el Asilin Ankarayı 

B. Şaton tarafından kabul edilen 
komunist Partisi Reisi, [ halkçı cep· 
he ] tekrar mevkii iktidara geldiği 

takdirde partisinin hükumete müza· 
herete hazır olduğunu bildirmiştir. 

zlyaretlerl ha ralarından 

Vekillerimiz Bağdadda B. Şaton dün saat on sekizde 
beyanatta bulunmuş ve demişfü ki: 

Kerkük : 22 ( Anadolu ajansının ' 
hususi muhabirinden) - Türk Ve· 
killeri dün sabah otomobillerle Mu· 
suldan hareket etmişler ve muta· 
samflık hududuna kadar beJe.diye 
reisi,kumandan tarafından teşyi olun. 
mUflardır. 

Kerkük hududunda Türk Vekil 
lerine karşı yapılan tezahürat ve nü· 
mayiş çok muazzam olmuştur.Şehir 
büyük bir donanma manzarası ar· 
zediyordu. Müteaddit taklar kurul
muştu. Halk her tarafta Türk Ve· 
killerini coşkun bir sevinçle alkışla- . 

Ankara 
Adana 

telefon il 
Ankara: 22 ( Türksözü muha· 

birinden ) - Ankara Adana tele· 
fon hattının ağustos ortasında bit· 
mesi için b:r kaç koldan çalışılıyor. 
Bu hat bitince Suriye hattı başlıya· 
caktır . 

ismet İnönü 
Türk hava kurumuna 
yıllık teahhüdünü verdi 

. . ~nkara : 22 ( AA. ) - Başve· 
kılımız ismet lnönü hava tehlike~ini 
bilen. üye sıf •tiyle 937 - 938 yılı
n~ aıd teahhüdü olan bin lirayı Türk 

h:wa kuru'lluna vermişlerdir . Hava 
kurumu başkanımıza bund .. t .... · an o uru 
şükranlarını sunmaktadır o·w .. I d . ıger 
uye er e teahhütlerini vermeğe baş. 
lamışlardır . 

Çetin kaya 
Sakarya Üzerindeki 
büyük köprüyü açtı 

Ankara : 22 ( Hususi ) - Na
fia vekili Ali Çetin Kaya . dün Ada 
pazarında Sakarya üzerindeki bü . 
yük köprüyü merasimle açmıştır . 

yordu . Tevfik Rüştü Aras şehrin 

medhalinde kendisini selaınlıyan as· 

keri kıtayı teftiş etti . Biraz istira· 
hattan sonra öğle yemeği yenildi. 

- " Bir iki dostumu daha ka
bul ve ondan sonra istirahat ede· 
ceğim. Yarın saat dokuzda· tekrar 
istişarelerime başlayacak ve öğleden 
sonra Cümhur Reisini görecf'ğim. ,, 

Hitler General Franko'yu 
Bilbao'nun zaptı üzerine dün 

Telgrafla tebrik etti 
Nihai zaferi elde etmek için iki 
tarafta da müdhiş hamleler var 

Bask hududunu afmak isteyen halk 

Berlin: 22 (A.A.) - Bilbaonun 
zabtı dolayısile Hitler ile Franko 
arasında telgraflar teati edilmiştir. 

Bilbao: 22 ( A.A. ) - F. anko 
kıtalarının kısmı küllisi dün öğle za 
mana Bilbaoya girmiş ve şehrin 
meydanlarından bi!İne general Mo· 
lanın me merden bir 0üstü dikilmiş 
tir. 

General Mola; Bask hükumet 
merkezine yapılacak taarruzun pla
nını hazırlamış ve bir tayyare kaza· 
sında öldüğii için eserinin muvaffak 
oluşunu görmemiştir. 

Bi baoyu tahliye etmeden evvel 
Bask milisleri bir kaç köprü berha· 
va etmişlerdir. 

Perpignan: 22 { A.A. ) - Polis 
Jovan Teresa ismindeki f spanyol 
va~ru zolculanndan yirmi bir kişiyi 
tevkif etmiş ise de sonradan yine 
serbest btraklJllflardır. 

Bunlar Fransa için vize edilmiş 
muntazam pasaportlar göstererek 
gönüllü değil sadece seyah olduk. 
larını isbatetmişlerdir. lsdanya için 
pasaportlanm vize ettirmedikleri 
takdirde seyyyahlann lspanycl top· 
raklarına girmelerine polisce müsa· 
de edilmiyecektir. Vapur yeniden 
denize açılmıştır. 

Matlrid: 22 (A.A.) _ Mad 'd 
cebhesindeki faaliyet azalmışt rcı 

ır. a 
rabanchel mıntıkasında m'ılı'sl .. er son 
g~nlerde zabt~ttikleri mevzileri tah
kım etmektedırler. 

Usera mıntıkasında hükumet 
topçuları düşman mevzilerini şiddet· 
li bir ateş altına almıştır. 

f condra 22 (A.A.) - Havas ajan· 
sının muhabiri bildiriyor: 

Zannedildiğine göre Almanlv 
l.eipzir hadisesi dolayısile vaJnız 

- Gerisi ikiDci ~ -

Paris : 22 (Radyo) - Neşredi· 
len bir teblığe göre; mali kal~ınma
yı temin için halkın hoşuna gitmiye
cek t ı~dbirler ittihaz edilmesi zaıu· 
reti karşısında bulunulduğu ve bu J 

gibi tedbirlerin tatbikinde müsıak
hükuınetin çok haklı olacağ bildi 
rilmektedir . 

Paris : 22 (A.A.) - Blum Reisi 
Cümhura kabinenin istifasını verdik
terı sonra matbuata aşatJdaki beya' 
natta bulunmuştur : 

" Mebusan Meclisi sollar komi· 
tesi tarafından hazırlanan ve hükii · 
metin muvafakat edebileceği en san 
tavzileri ihtiva eden projenin Ayan 
tarafından reddi her hangi bir neti
ce elde edebileceği ümidlerini orta
dan kaldırmıştır. 

Kat'iyen zaruri telakki ettiğimiz 
vasıtanın bize verilmesi üzerine ik· 
tidar mevkiindcn çekiliyorum. ., 

Blum gerek Mebusan Meclisinin 
gerek Ayanın halk cephesi partile• 
rine teşekkür etmiş ve \ıalkı sükQ· 
neti!muhafazaya davet ederek• de· 
miştir ki : 

" Hükumetin diğer bir heyete 
devri tam bir sükunet dairesinde w· 
ku bulmahdır. " 

Paris : 22 (A.A.) - Komünist 
partisi Parlamento gurupu Reisi Duc 
los Başvekaletten a ynlırken gazete
ci le re demiştir ki : 

" Beniın fikrimce ancak halk 
cephesine mensup bir hükumet teş· 
kil edilebilir. 

Komünistler bir kaç gündenberi 
malum olduğu üzere icabederse halk 
cephesine mensup bir hükumete iş· 
tirake karar vermişlerdir. 

Paris : 22 (A.A.) - Kabinenin 
gece toplantısına dair verilen mahlA 
mata göre, Reisi Cümhur Lebrun } 
Ayanda bir itimad reyi mevzuu bahs 
olmaksızın kabinenin çekilmesi se· 
beplerini anlıyamadığını Bulm'a bil· 
dirmiştir. 

Blum ve arkadaşları Reisi Cüm 
burun mütalecısı hilafına olarak Aya. 
nın hükumete karşı birbiri ardından 
yaptığı iki muhalefetin istifa için ki. 
fi bir sebep teşkil ettiği • neticesine 
varmışlardır. 

Kabinenin bu toplantısına mebu· 
s~n ~eclisinin bütün sol cenah par· 
tılerı reisleri ve mebusan maliye en• 
cümeni reisi de iştirak etmiştir. 

Paris : 22 (A.A.) - Blum ka· 
binesinin istifası haberini ancak bir 
kaç sabah gazetesi hususi müsali· 
halarla verebilmişlerdir. 

Binaenaleyh gazetelerin bu bap· 
taki mütaleaları o kadar uzun ve 
tafsilatlı değildir. 

Echo de Paris yazıyor : 
Ancak siyasi vaziyettir ki bu 

istifayı şimdiye kadar geciktirmiı· 
tir . Ayan meclisinin bu son günler· 
de- mükerrer defa reddettiji şey 
Blum hükumetinin iştinad ettiji ana 
siyasettir . 

Jour diyor ki : 
RadibJ .aaya&t nazırlar • Blum 

Cieril( ~ncü aa~e -



Sahife 2 

Esrarengiz memleket 

T 
Buda mezhebinin 

büyük nasıl 
büyük 

seçilir? 

• • re ısı 

Her kadının iki kocası olan bir şehir 
Orta Asyada münzeviler mem· 

lekeli sayılan Tibet kıt'ası vardır. 

Tibet, budist rahiblerle meskundur. 
Şimdi bu rahibler memlı-keti, büyük 
bir araştırma faaliyeti içimle kayna
şıyor. 

Bu memleket harıl harıl bir ço· 
cuk aramaktadır. Sebebini anlatalım: 

Budanın vekili ve Budistlerin baş 
papası olan Dalay Lama 1933 sene. 
sinde ölmüştü. Dalya Lama, Tibet 
üzerinde kazai ve idari tam bir ha· 
kimiyeti haizdir. 

Budistlerin akide ve mezhebine 
göre, ruh ölmez, fani değildir. Dalay 
Lama, öldükten sonra ruhu, yeni do 
ğan bir viicud içinde tekrar dünya 
ya gelir. 

işte Budistlerin bütün Tibette 
harıl harıl aradıkları şey, bundan 
dört sene evvel ölen Dalay La-ııanın 
ruhunun girmiş olduğu bn çocuktur. 

Tibetliler, Buda mezhebinin en 
büyük reisi olan Dalay Lamayı, seç· 
mezler ve tayin etmezler. 

Dalay Lamanın ruhunu vücudun · 
da taşıyan bahtiyar çocuk, kendi 
kendine nasıl tecelli eder ue nasıl 
keşfedilir? 

Mukaddes göl 

Tibetin merkezi olan Lasanın 
beş mil cenbu şarkisinde bir göl var
dır. Bu göle, "Dinin muzafffer teker· 
leği. namını verirler. 

Dalay Lama öldüğü zaman ru
hu gider bu gölün derinliklerinJ sak. 
fanır. Yeni Dalya Lamayı keşiLza· 
manı gelince onun muvakkat vekili 
bn göle müracaat eder. 

• Bazan gölün üzerinden rüzgar 
eserken suyunbir bulut toplanır ve 
bunun altında bir hayal görülür, bu 
hayale benziyen çocuk bulununca 
y~ni Daya Lama bulunmuş demektir. 

Hayale benzyınesi kafi değildir. 
Benzi yen birkaç çocuk olabilir. Onun 
için bu çocuklar bir imtihana tabi 
tutulurlar. 

Evvelce Dalya Lamanın hayatta 
hayatta iken kullanmış olduğu çanı, 
vey tesbihini, veya hoşlandığı hiz 
metçisini tanıyan çocuk, diğerlerine 
tercih edilir ve tahta oturtulur. 

2-3 yaşlarında bulunan çocuk 
bunları nasıl tanır? diytceksil'liz ... 
Fakat Tibetliler onun fevkalbeşer 

bir mahluk olduğuna inanmıyorlar 
mı? 

Çocmk seçlldlkten sonra 

Yeni Dalya Lama seçilince onu 
Lasaya getirirler. Çünkü, annesine, 
babasına elveda eder. Bundan sonra 
artık onları sade adi bir ziyaratçi 
gibi görecektir. 

Çocuğun hayatına hiç kadın ka 
rışmaz. Annesinin yerini "Odabaşı. 
alır. Odabaşı ve Başvekilhaç, her 
ikisi dde en· yüksek merteye erişmiş 
papaslardır. 

Bunla~ çöcuğa bakarlar. Daha 
pek genç iken kendisine Buda dini· 
nin inceliklerini öğretmek üzere ho· 
calar tayin edilir. Bu dini işlere bü. 
yük ehemmiyet verilir, Dünyü•i me
saille iştigal etm~si pek şayanı arzu 
değildir. 

Fakat mevkii iktidara geçmek 
her çocuğa nasib olamaz. iktidar 
mevkiine geçmek zamanı yaklaştık· 
ça tehlike artar. 

Tibetliler bir Dalay Lamanın ze. 
hirden ölmiyeceğini söylemelerine 
rağmen etrafındakiler böyle bir teh 
likeye karşı daima müteyakkız bu. 
lunurlar. 

Zehlrll çaylar 

Bu zehirlenme tehlikesinin mem 
baı ~udur: 

Dalay Lama tahtına nanızed 
olan çocuk, Tibetin muhafız mabu
desinin karargahı olan Palden La· 
ma gölünü tek başına ziyaret etmeli 
ve yüz yüze konuşmalıdır. 

Göldl'n dönünce, çocuğa kuvve· 
tini iade için bir hap verilir. Bu hapı 
yutup ölnıiyen Dalay Lama namzed· 
leri pek nadirdir. • 

Şimdiye kadar bu hapı yutup 
ölmemiş yalnız bir çocqk görülmüştür. 

Tibetliler, mukaddes gölden dö
nüşte, bu kuvvet hapını yutan ço. 
cukların ölümünü, muhafız mabudeyi 
kızdırmış olmasına atfedi ,orlar. 

Hakikat halde bu ölümleri Dalay 
Lama sarayında hüküm süren entri 
kalara ve birbirine muariz zümrele
rin cidaline atfetmek lazımdır. 

Müstakbel Dalay Lamayı kendi 
menfaatlerine uygun görmiyen züm 
re. onu zehirleyip ortadan kaldırmak 
için mukaddes gülden dönüşü bir 
fırsat ittihaz ederler. Son Dalay 
Lamanın zehirli hap ölümünden kur
tulmuş olması, kendisine gayet sa· 
dık ve açıkgöz hizmetçilerine med· 
yundur,B~nlar, zehirli hapı, zararsız 
biı hap ile değiştiımişler, ve muhak
kak bir ölümden kurlu lmuşlardır. 

On sekiz ya,ında dalaylama 
Zehirli hapı yutan çoculc şayet, 

plümden kurtulursa on sekiz yaşına 
bastığı zaman Dalay Lama olur, dev· 
!etin başına geçer. 

Hem ilahi, hemde dünyevi kud
reti elinde bulundurduğdaıı; artık 
Tibette kendısinden daha kudretli, 
ve genin salahiyete sahib bir adam 
yoktur. 

Son Dalay Lama çok inadçı bir 
tabiate malikti. Devlet şfırası bir 
kararı tasdik için onu tazyik edince 
sadtci kararnameyi yıı tıp atmakla 
kalmazdı, ayni zamanda bütün şura 
azasını bir manastıra hapsettirdi. 
Mamafıh Dalay Lamaların çoğu dün· 
yevi salahiyetlerini kullanm3ktan iç· 
tinab .:ıJerler. Ellerinin dünyanın pis 
işluine karıştırmak İskmezler. Bu 
işleri bir naib~ tevdi eJerler. 

Dünyanın en yüksek memleketi 
Tibete dünyanın tavanı diyor· 

!ar. Çünkü dünyaııın en yüksek 
memleketidir. 2000 metre yüksek. 
likteki yerleralçak addedilir. 5000 
metre irtifada ma. astır ve köyler 
pek çoktur. Tibetin dünyanın en 
münzevi yeri olduğuna şüphe yok· 
tur. Avrupanın hemen hemen yamı 
kadar bri yer işgel etmesine ı ağ 
men, ancak üç milyon bir nüfusu 
vardır. Buranın rüzgarlarından ka · 
çınmak bir meseledir. Sabahleyin 
erk~nden kalkıp buz üstünde yürü
mek, öğleye doğru bıçak ıı-ibi esen 
rüzgardan daha iyidir. 

T.betliler soğuktan müteessir ol. 
mazmaz. Ekseriya buz üstünde yarı 
çıplak gezerler. Tibetlilerden çoğu 
elan d~ha göçebe hayatı yaşamak

tadırlar. 
Esasen bu iklimde b~şka bir ha· 

yat sürmek imkanı da yoktur. Arpa 
unu ve çay ~sas gıdayı teşkil eder. 
Bu iklimde arpa bozulmadan üç dört 
yüz sene muhafaza edilbilir. Et üç 
dört sene muhafaza edilebiliyor:Her 
tarafta teaddüdü zevcat hakim· 
dir. Bir kızın iki üç kardeşle evlen
diği görülür. Esasan evde hakim 
bdındır. Kardeşlerden biri karısile 
kalırken diğeri.iki, üç günlük mesa 
fede sürülerle meşguldur, üçüncüsü 
ise ticaret için Lasaya gitmiştir. Biri 
gelince diğeri gider. Bu suretle kav. 
ga ve kıskançlığın önüne geçilir. 

Türksözll 23 Haziran 1 

, ________ , ________ , _____ , ________ , Ruhların dikte etti 
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Valimizin 
ziyafeti 

Valimiz Tevfik Hadi Beysal dün 
gece vilayet konağı bahçesinde Tür
kiye.Suriye hudud ko'IIİsyonu dele· 
geleri şerefine bir ziyafet vermişler· 
dir. Ziyafet geç vakte kadar sür· 
müş, davetliler arasında samimi has. 
bihallar olmuştur. 

Halk evinde 
açılan resim -sergisi 

Mersin Halkevinin Ar kısmının 
şehrimiz Halkevinde açtığı resim ser
gisini dün bir çok ki-iler gezmiş, 
halkımız sergiyi beğenmiştir. Sergi 
sabahleyin 8 den 12 ye kadar, öğ· 
leden sonra 2den 8 o kadar ziyaret 1 
çiler için açıktır. 

Tekaüde sevkedile
cek memurlar 

Gümrük ve inhisarlar Vekaleti , 
65 y2şını dolduran memurların te· 
kaüde sevkedilmelerine karar vermiş 
ve bu gibi memurların işlerine 14 
Temmuzdan itibaren son verilme· 
sini teşki!atına bildirmiştir. 

Şehirde hayat 

Geçen 24 saat zarfında şehri· 
mizde en küçük bir hadise bile ol· 
mamış ve bu suretle zabıta hiç bir 
vukuat kaydetmemiştir. 

Şehirde halk işinde gücünde , 
keza köylerde de ayni şekilde, çifçi
lerimiz hararetle ve neşe ile tarla. 
larında çalışmaktadır. 

Amele gurupları 
Bölgelerimizde çalışmak üzere 

dün Niğde, Fevzipaşa ve Elazizden. 
şehrimize 98 amele gelmiştir. 

Ekili tarlalarda 
hayvan otlatmak 

istemişler 

incirlik köyünden bekçi Ali oğ
lu Kadir ve Osman oğlu Durmuş, 
köy heyetinin emrile, ekili tarlalarda 
hayvan otlatan Vakkas oğlu Akkaş, 
Mecid oğlu Hüseyin, Yusuf oğlu 
Melımed ve Nuri oğlu Battala lazım 
gelen tebliğatı yapmışlar fakat bu üç 
kişi bekçileri dinlemeyerek tarladan 
çıkmamışlar ve bekç:lerin ikinci ih
tarlarına fena sözlerle mukabele ede· 
rek Üzerlerine yürüyerek bekcilerin 
silahlarını alarak mekanizmasını ve 
bazı yerlerini bozmuşlardır. Müte· 
cavizler yakalanmış ve haklarında 
kanuni icabı yapılmıştır. 

Bay Abidin 

Çıfçi ve fabrikatörlerimizden 
Bay Abidin berayı tedavi bugün 
şehrimizden Berline hareket ede· 
cektir. 

Şehirde, dün hava bulutlu ve 
rüzgarlı geçmiştir. Bununla beraber 
hararet derecesi evv~lki güne naza. 
ran büyük bir fark göstermemiştir. 
Dün en çok sıcak 32 santigrad de
rece idi. 

Hudud komisyonu ;Kadın ve 
dün de toplandı çocukların 
Hudud komisyonu vilayet ııınu· 

mi meclis salonundıı. vali bay Tevfik 
Hadi Baysalın riyusetinde dün öğ· 
leden evvel toplanmış saat 12 ye 
kadar müzakerel~r devam etmiş-

tir. 
Öğleden sonra 4 de de tahrir 

ve tetkik heyetleri toplanmıştır. 

Adana-Mamure 
Hattında gidiş geliş bi
letleri kesilmeğe başlandı 

Devlet Demiryolları Vilayetimiz 
teşkilatı, Adana - Mamure arasın· 
daki trenlerde gidiş geliş biletleri 
vermeğe başlamıştır . 

Sıtma mücadele
sinde bazı tayinler 

Ankara sıtma kursu 937 senesi 
mezünlarından Ahmet, Mustafa Sü· 
reyya Seyhan 11tma mücadelesi eıh · 
hat memurluklarına ve Süleyman 

sıtma mücadelesi ikinci katipliğine Hü 
seyin Faik Balikesir sıtma mücade· 
lesi katipliğine tayin edilmiştir. 

200 lirası çalınmış 
Karataş nahiyesinin Bahçe kö· 

yünden Ahmet oğlu Yusufun evinin 
penceresindrn giren bir hırsız , evin 
odalarını karıştırarak eline geçirdiği 
200 lirayı çalıp kaçmıştır . Zabıta 
takibat yapmaktadır. 

Bir kızı kaçırdılar 
Soysalı köyünden ( Ceyhan ) 

göçmen Mustafa kızı 20 yaşlarında 
Naziyeyi ayni köyden Ali oğlu Şa
hin isminde bir delikanlı kaçırmıştır. 
Zabıta tahkikat ve takibata baş· 

lamıştır. 

Bahçede bir kızı 
vurdular 

Hanıniye nahiyesinin , Bahçe 
Zendegan köyünden Ali kızı Esma, 
Gökçayır köyünden Mehmet tara
fından yaralanmıştır. 

Suçlu genç kızı vurur vurmaz 
kaçmıştır. Yaı alı kız Osmaniye 
Memleket hastanesine yatırılmıştır. 
Carih hakkında takıbat yapılmak

tadır. 

gece mesai
leri için 

Dünkü sayımızdaki( kadın ve ço· 
cuklar gece çalışmıyacak ) başlığı 
altındaki yazımız üzerine i; müfet · 
tişliğinden gelen tavzihi aşağıya ko· 
yuyoruz : 

Türk sözü gazetesi masul 
müdürlüjiüne 

Gazetenizin 22 Haziran 937 ta· 
rihli ve 8859 sayılı nushasının ikinci 
sayfasının beşinci sütunu yukarısın
da -ve ( kadın ve çocuklar gece ça· 
lışmıyacak ) başlığı altında fabrika· 
!ar tarafından geceleri kadın ve ço· 
cuk çalıştınlmasın:ı müsaade edil· 
mesi hakkında vaki müracaatın lkti · 
sat Vekaletince kabul edilm~diğine 
dair olan yazı hakikate aykırıdır . 

Bilakis iş kanununun ( 3 ) üncü 
maddesi mucibince sanayiden sayı· 
lan işlerde öte<;ienberi geceleyin ça. 
lıştınlmakta bulunan 17·18 yaşların· 
daki kız ve erkek çocuklar ile her 
yaştaki kadın işçilerin bir sene müd · 
detle eskisi gibi gece işlerinde ça· 
lıştırılmalarına ( 60 ) ıncı maddenin 
ikinci bendi hükmüne tevfikan lkti· 
sat Vekaletince umumi izin veril 
miştir . 

Fakat bu umumi izin iktisat Ve
kaleti tarafından görülecek lüzum 
üzerine bazı işyerlerinden • bir ay 
evvel tebliğ edilerek . geı i de alına· 
bilir. 

Esuen işbu emir Anadolu ajan 
sı vasıtasiyle 16/6/937 tarihinde su· 
reli umumiyede ueşredilmiştir. 

Yukarıki izahatın gazetenizin ilk 

mirasçı olanlara, vasiyetna 
kayıd yüzünden hiç birşey bı 
mıştır; Calilli, kendisinden çok 
ölmüş olan iki karısıyle uzun 
det irtibatı muhafaza ettiğini "' 
iki karısının da, mirasını, LuceC 
koposuna bırakmasını kendisi9' 
siye ettiklerini vasiyetnamesindt 
maktadır. 

Calilli, spiritizmaya çok 
bir adamdı. ikinci k~rısı öl 
sonra yaptığı seanslarda, ke 
ölen iki karısı arasında her 
irtibat temin eden, görüşüp 
turan bir mediumun bulund 
ve bu seanslardan birinde, v 
ölen karılarının vasiyetnamesiııİ 
koposun lehine hazırlamasını k 
sine söylediklerini ve o da eski 
rılarının tavsiyesine uyduğunu 
etmektedir. 

Calilli'nin iki kızkardeşi v~ 
namenin, spiritizmaseanlarına 
eden bu kısmını okuyunca ağ• 
!erinin aklını kaçırdığına hiiknıe 
ler ve mahkemeye başvurmuş 

Şimdi ltalya kamoyu bu d 
büyük bir alaka ile takib etın 
dir. 

Davaya bakmağa başlıyan 
keme, şimdilik, spiritizm ile 
olanların, akılları bozuk kimse! 
dukları iddiasını reddetmiştir. 

çıkacak nushasının aynı Sayfa Ve SÜ· s;ıwtam mal Y"""""' karbo/u, . .>igo'toJı 
tununa aynen dercedilmesini Matbu· yanınca; b<-l<li duhal uJ.mr. 

b •• 
at kanununun ahşettiği hakka İsti- G UVEN sıgo 
naden rica ederim. so• 

teel • 
iktisat Vekaleti iş dairesi alıırıcı 

bölge iinıirı Başnıüjeıtiş N. Ü/er SOMER BANK ve ..-

TürksÖzÜ- Bu yazı Anka. EMLAK ve EYTAM BANi< 
Kururıı 

ra muhabirimizin sağlam bir kaynak Güven' e güveniniz. Vo ; 
tan alıp bildirdiği bir haberdir. Bu 1 gortalarınızı güvenerek veriniı 
keyfiyetin (bazı [iş yerlerine) teşmil Müracaat : Rıza Sıılıh Sarat 
edildiğini esasen yazımızın üçüncü No: 11 A. Bebekli Kilise sok 
satırından itibaren başlıyan cümle 1 P•"" ""''"" ' 95 r,ı,fan .\'o ' ~65 

8221 4-30 
izah ettiğine ve bu haberin Adana. 
ya şümulü muhakkak olmadığına 
göre yazımızın iktisat Vekaletinin 
son kararı olduğu anlaşıl maktadır. 

Karataşa ebe tayin edildi 

Karataş nahiye ebeliğine, lstan· 
bul ebe mektebi 930 3enesi mezun· 
!arından Maşuka Gökgül tayin edil· 
miştir. 

llerişürüyüşü devam ediyor· 
den fazla müsellah milisci !>iıtı 
hak eylemi~tir. 

Leon, Asturya, Soria Mad 
Avils cebhelerinde yeni hiçbir 
olmamıştır. 

Saint je an deluz: 22: (A. 
Valans hükfımetinin resmi har 

poru: . 

Hitler General F rankoyu 
tebrik etti 

Biscaye cebhesi: kıtaatınııı 

baonun garbinde evvelden ha 
mış olan mevz lere çekilmiştir· 

Santander cebhesi: DüşmaP 
tovilla, Ventamilla ve Collade 
rındaki mevzilerimiLi bombar 

- Birinci sahifeden artan -

dÖrt devletin Vulancia nezdinde 
protesto etmelerini istemekle kal· 
mayıp bu gibi hadiselerin leken ü· 
rüne mani olmak üzere kontrolu te 

min eden devletlerin tesanüdünü 
göstermek üzere bu dört devletin 

bir lspanyol limanının'.açığında bah· 
ri bir nümayiş yapmaları hususunda 
israr etmektedir. 

lngiltere ile Frans"nın buna razı 
olacakları pek şüphelidir. 

Filhakika Laipzig'e taarruz 
edildiği hakkında maddi deliller 
yoktur. Diğer cihetten lngiliz demok
rasisi ile halk cebhesi hükümeti ta
nımış oldukları bir hükümete aid 
limanlardan birinin açığında yapıla 

cak olan böyle bir nümayişe iştirak 
etmek istemiyeceklerdir. 

Esasen Valancianın kati tekzibi 
de vaziyeti bir kat daha güçleştir· 

'mektedir. 
Dün dört devletin murahhasları 

bütün gün bu hususta müzakereler. 
de bulunmuşlar ise de aralarında 
anlaşıldığına göre, hiçbir itilaf hasıl 
olmamıştır. 

Salamanca: 22 (A.A.) - Nas· 
yonalist umumi karağahırun pazar 
günkü narekita dair resmi tebliği: 

Biscaye cebhesi: nasyonalist 
kıtaat ileri yürüyüşlerine devam et
mişlerdir. 

Bu kuvvetler Amurı io ile bu 
mınbkanın garbindeki mevzileri iş· 

gal etmişlerdir. 

etmiştir. 

Tajo - sud cebhesinde: diiş 
bir taarruzu püskürtülmüştür. 

Salamanka : 22 ( Radyo ) 
F ranko ordulaııııın Bilbao ve 
rında işgal ettikleri saha 824. 
metre murabbaıdır. ihtilal k 
!eri Bilbaoda mülki teşkilat 
maktadırlar. 

Madrid : 22 (Radyo) - p,f 
at, Bilbaonun zaptını ele al 
esefler savurmakta ve ayni ı• 
da hükumetin nihai zaferi elde 
ceğini kuvvetle yazmaktadır. 

Paris : 22 ( Radyo ) -
muhabirinin bildirdiğine göre: 

• 
hadise üzerine Almanya siyall 
hafili ile efkarı umumiyesinde 
yaya karşı bürudet izaleıi 
kabil bir ıekle gelmiştir. 



23 Haziran 1937 

Mersinde 
Bir Kız Sanat mektebi 

açılması isteniyor 

HALKEYI ELIŞLERI SERCISI 
ÇOK RAÖBET GÖRMÜŞTÜR 

Mersin : 22 ( Hususi muhabiri
rnizden ) - Cumartesi akşamı Hava 
Kurumu menfaatine Mersin Belediye 
bahçesinde parlak bir gardenparti 
Yapıldı, 

Saat 21,30 da istiklal marşını 
rnüteakip Mersin Saylavı Hamdi 
Üngün tarafından havacılığın ehem· 
rniyetine dair kısa fakat özlü ve gü
zel bir söylevden sonra gardenparti 
açıldı. Gece, çok parlak geçti. Em
salsız bir müzik ve renkli bir ışık 
aleminde • ta sabaha kadar çıftler 
döndüler, güldüler ve eğlendiler. 

Sergi kapandı 

Halkevi tarafından himaye edilen 
ve yine Halkevi salonlarında açılmış 
olan ( Mersin Türk kadınlan Biçki 
Yurdu ) nun sergisi evvelki gün ka
panmıştır. 

ince bir zevk ve emek mahsulile 
dolu olan sergi , bir hafta içinde 
binlerce ziyaretçi tarafından gezilmiş 
ve takdirle karşılanmıştır. 

Yurda yazılı öğreniciler , Ada
nad:1 olduğu gibi , Mersin için de 
bir Enstitünün açılmasını Kültür Ba
kanlığından temenni etmektedirler. 

Yurt Direktörü Emin Aliyi ve 
sanatı, zekası, yüksek zevkile kızla· 
nmızı yetiştiren Bayan Nazmiyeyi 
tebrik ederiz • 

Akfam Tecim okulu 

Mersin Akşam Tecim okulunun 
mezuniyet imtihanları tamamen bit· 
miş ve bu yıl Haziran devresinde 
okuldan on öğrt'nici mezun olmuş
tur. 

Mersin Tecim muhiti için çok 
faydalı elemanlar yetiştiren okul , 
Halkevi yanındaki yeni kiraladığı 
binasına taşınmıştır . 

Ceyhan' da 
Spor hareketleri git

tikçe canlanıyor 
Ceyhan: 22 [Hususi muhabiri

mizden J - Artık Halkevimiz Spor 
kolu faaliyeti burada sporcu kütle
sinin varlığını göstermektedir. 

Ceyhanımızda teşekkül eden iki 
yeni kulubun pek yakın bir günde 
futbolda muvaffak olacakları ümid 
edilmektedir. iki kulub da bu pazar 
yine bir maç yaptılar. 

Bu maç da 2 2 beraberlikle bitti. 
Açılan bu kulubla Ceyhanda ı;por 
sergisini uyandırmış bulunuyor. Her 
hafta saha çok kalabalık olmakta
dır. 

Y almz saha muntazam olmadı

~ından seyirci halk oyun alanma gir. 
rnekte ve bu yüzden bir intizamsız .. 
Jık olmaktadır. Mamafih sporcuları 
rnıza güzel bir sahanın yapılması 
halinde bu intizamsızlıklar bertaraf 
olacaktır. 

Halkevl faaliyeti 

Önümüzdeki pazar Halkevi genç· 
leri, başta Halk partisi ve halkevi 
Paşkauı olmak üzere Komite Baş· 
kanlannın da iş~irakiyle, otomobil
lerle Ayasa gi· deceklerdir. 

Gençler Ayasta, bazı tarihi kal'a 
ve k" h . es 1 arabeleri gezecekler ve de-
nız sporları yapacaklardır. 

Kôycülük şubesi de Mercin kö
yüne giderek İrşad konferanslan ve· 
recektir. • 

Alınan Harbiye 
Nazırının seyahati 

k• Paris : 22 (A.A.) - Alman Er
d~nı Harbi)e Reisi General Beck 

un akşam trenile Berlinden müte· 
hcklôren hareket etmittir. 

Türkaöztl Sahife : ! 

Tahsin Uzer 
Erzurum da 

Erzurum : 22 ( A A. ) -Umumi 
\müfettiş Tahsin~ Uzer refakatinde 
müfettişlik erkanı olduğu halde bu
gün şehrimize gelmişlerdir . 

Ha midiye 
Giridde 

Atina : 22 ( AA. ) - Türkiye 
Cumhuriyeti deniz kuvvetlerine men
sup Hamidiye mektep gemisi Giri· 
din Soda limanına gelmiş ve çok 
hararetli dostluk tezahur)erile kar· Başta Vali , kolordu , müstalı. 

kem mevki kumaudanları Bayburt 
da ve ve1iyat memurJariyle on bin
lerce halk da şehir civarında umu· 
mi müfettişi karşılamıştır . Tahsin 
Özer halka karşı söylediği bir nu
tukta ulu önderin doğu illeri halkına 
karşı olan teveccühlerini bildirmiş 
ve bu illerde başarılocak olan işler· 
den bahsetmiştir . 

ı şılanmıştır . 

Onbeş İrlandalı 
tevkif edildi 

Dublin: 22 (A. A.) - Cork za
bıtası lrlanda Cumhuriyntçilerinden 
onbeş kişiyi tevkif etmiştir. Bunlar. 
dan büyük bir kısmı sonradan yine 
serbest bırakılmıştır. 

Tevkif erlilenlerden beşi alakon
muştur. Cumc.rtesi günü sivil cork 
muhafızlar kışlasına birkaç el ateş 
edilmesi üzerine polisçe be tevkifata 
lüzum görüldüğü zannedilmektedir. 

Uzak memleketlerde 
amele grevleri 

Johustovvn - Pensilvanya 22 
(A.A.) - Pansilvanya müddei umu· 
misi Bethlehem kumpanyasının vali
nin emrine itaat edeceğini bildir 
miştir, Vali asayışın muhafazası 

ve kandpkülmemesine mani olmak 
ıçın kumpanyadan Johstovndaki 
fabrikasuu k~tmaaını iştemiştir. 
Bununla beraber kumpanya kanuni 
haklarını muhafaza ettiğini beyan 
etmiştir. 

Youngstovn, 22 (A.A.) - Dün 
Berhlem steel ~umpanyasının grev
cileri ile polis ara~ında vuknbulan 
yeni bir çarpışma neticesinde bir 
kişi ölmüş ve ikisi ağır olmak üzere 
on beş kişi yaralanmıştır. 

Kamyoncular kamyoelarla taı
sileri devirmek suretile baripadlar 
teşkil eimişlse de polis kuvvetleri 
bunları bulundukları yerden çıkar· 
mışlardır. Geçen gece şehrin karga· 
şalıklar çıkmış olan kısmındaki grev. 
ci nöbetçileri de dağılmıştır. 

Bir Amerikan filosu 
Alnıan limanında 

Kiel: 22 (Radyo) - Bir Ameri· 
kan deniz filosu Alnıanyanın Kiel 
limanına gelmiştir. 

lrlanda başvekilinin 
bir nutku 

Londra: 22 (Radyo) - Royter 
muhabiri bildiriyor: 

Serbest İrlanda başvekili bir 
nutkunda umumi intihabartan sonra 
hükumetin şimali ve cenubi lrlan
dayi birleştirmeğe ve büyük Bri 
tanya ile de normal münasebat 
tesisine çalışacağım söylemiştir. 

Düoya Briç şampiyonu 

Budapeşte: 22 (A.A) - Dünya 
brinç şanıpiyonlu~u?un fin~lını ~ul· 
bertson ile zevcesının teşkıl ettık . 
leıi Amerikan ekibini mağlub et· 
mek suretiyle avusturya kazan-

mıştır. 

lngiliz kabinesi dün 
toplandı 

Londra : 22 ( Radyo )- lngiliz 
kabinesi bugün saat 18 de toplan· 
mış ve muhtelif işler üzerinde mü
ıakerelerde bulunmuştur. 

Filistin ali komiseri 
Londraya gidiyor 

Kudüs 22 (Radyo) - Ali ko· 
miser Filistinden tayyare ile fsken 
deriye)e gitti. 

Orada birgün kalarak yine in· 
giliz şirketi tayyarelerinden birile 
Londraya gidecektir. 

------·------
İran - Türkiye 

Transit yolu merasimle 
açıldı 

Erzurum : 22 ( Hususi ) - lran 
transit yolu dün Lurada yapılan bü. 
yük merasimle açılmıştır . 

Suriye 
teşkili 

ordusunun 
isteniyor 

- Birinci sayfadan mabad -

LÜBNAN CUMHUR REiSi 
PARISTE 

13erut : 21 Haziran ( Hususi ) 
Parise gitmiş olan Lübnan Cumhur 
reisi Bay Emil Ede Fransa hariciye 
nazın ile kont dö Martel tarafından 
karşılanmış ertesi gün de Elize sa
rayında şerefine Fransa Cumhur re
isi tarafından bir ziyafet verilmiştir . 

Ondan sonra F rsnsa başvekili 
M. Leon Blum tarafından verilen 
ziyafette Fransa ile Lübnan arasın 
da eskiden beri devam eden bağlı 
lık ve dostluktan bahsedilmiştir . 

Lübnan Cumhur reisi Fransaya 
Paris sergisi münasebetiyle gitmiş 

olmakla beraber siyasi temaslarda 
da bulunmaktadır . 

T ra blus meselesine dair bir tel · 
grafında Lubnan arazisinin tamami· 
yeli hakkında efkara ammenin tatmi· 
ni tavsiye edilmiştir . 

Jandarma kadrosuna yüz nefer 
ilavesi için açılan bir imtihana 3850 
genç talip olmuştur. Bunun üzerine 
bu işe bakmak için bir komisyon 
teşkil edilmiştir . 

25 lira maaşlı güç bir işe bu 
kadar talip çıkması Lübnanda mai· 
şet güçlügünün derecesini göster· 
mekte olup Lübnan gazeteleri de 
bunu dile dolamış ve iktisadi kal 
kınına işlerine ehemmiyet verilmesi 
hakkında makaleler yazmağa başla
mışlardır . 

Asıl mesele Lübnanda muhtelif 
anasır bulunması ve sonradan giden 
Ermeni vesairenin de onlara karışa· 
rak serbest İş bulamıyanların hüku· 
met kapısında iş aramasıdır . 

Lübnanm ticaret ve sanayii ya
bancılar gelmeden kendine yeter bir 
halde idi , Bir geçim yolu da sey· 
)ahlardır . Hükumet seyyahlara 
rahat etmesi ve seyyah celbi için 
tedbirler almıştır . 

Yaz baş1ndan beri Lübnana bir 
çok seyyahlar gelmeğe başlamıştır. 
Dlin de Mısırdan Lübnan sayfiyele· 
ı ine 83 seyyah gelmiş~ir . 

1 iatay itilafı üzerine Türkiye ile 
Suriye ve Lübnan arası ıdaki mual · 
lak meselelerin ve bil ha :tsa emlak 
işlerinin serian tesviyesi iltizam edil· 
mektedir . 

Emlak işleri için AııkaraJan bir 
heyet Beruta gelerek ali komiserlik 
dairesinde müzakerata başlamıştır • 

F ransada kabine 
buhranı 

- Birinci sahifeden artan -

hükumetinden kendilerine miras ka
lacak yükü hiç te kolayca kaldıra
mıyacaklardır, 

Ouvre, Ayan meclisi tarnfından 
sıkı sıkıya bağlanan bir hükumetin 
çalışamıyacağını yazarak diyor ki : 

Bu gün Blum'dan esirgenen tsm 
salahiyetler günün birinde her halde 
başkasına veı ilecektir, şayed bir baş 
kası bu selahiyetleri istemez ve fa
kat zorla alamazsa .. 

Petit Parisien de şöyle yazıyor: 
Geçen sene yakılan intihabatta 

halk cephı~sinin elde ettiği ekseri
yet zayıflamış değildir. Ayan mec
lisi Blum ve arkadaşlarının hiç de 
mükemmel görmedikleri bir sahne-
den çekilmek fırsatını vermiştir, Sos
yalist partisi bundan her halde isti· 
fade edecektir. 

Aynı gazete para tevzii komite
si azalığından isıifa eden mütehassıs 
Rist ve Baudoin'in istifa mektupları 
hakkında malumat vererek frangın 
vaziyetinin çok vahim olduğunu ve 
Fransız paresını kurtarmak için es
hamin yeni bir tevhidi ve frangın ye. 
niden düşürülAesinin zaruri olduğu 
mütaleasında hulunduklannı kaydet· 
ınektc:dir. 

Ami du Peuple ise halk cephesi 
hükumetinin Parlamento tarafından 
devrilmeyip kendi kendisine yuvar 
]andığını yazmaktadır. 

Paris: 22 (A.A.) - A)an mec
lisinin dün akşamki celsesinin baş· 
langıcını B. Abel Gordey, sol cenah 
fırka delegasyonunun intikalı mahi
yetteki teklifinin bilhassa hükumete 
cebri bir istikraz akdine tevessül et· 
mek ve devlet ile Fransa bankası 
arasınd :ıki mukavelenameleri tadil 
eylemek müsadesini bağşetmekte ol
ması itibarile Ayan meclisini tatmin 
~tmekte olduğunu tebarüz ettirmiş· 
tir . 

Müteakiben söz alan B. Vincent 
Auriol, Ayan meclisi maliye encü-

Asri sinemanın 
Vasi ve serin salonunda 23 haziran çarşamba 

akşamından itibaren 
Yaşamak istiyoruz-Her şey kazananın filmlerinin 

unutulmaz büyük artisti 

Janes Gagney-Margarat Lindsey 
tarafından temsil edilen 

.... Kadın avcısı .... 
ilaveten - Gençlik ve spor!. 
Ayrıca -Ödemiş Zeybekleri 

Bugün gündüz iki buçukta 

KEND MAYNER 
Esrarengiz Dağ 36 kısım 3 üncü devr 

Hepsi birden 

Pek yakında : 8245 

AL 1 
Cajino de Paris 

filminde 1 
RU 
Keeler Jolson . ___ ..._ _______________________ .._ ___________ ~~--· 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

( KOCAM ALDATIRSA) 
Neşeli, eylenceli, hissi olan bu filmi herkesin görmesini tavsiye ederiz 

GELECEK PROGRAM : 

( HAYAT MÜCADELESi ) 
Büyük bir filmde büyük bir roman. Bu derece hissi ve bu derece müessir 

bir film görülmemiştir 

PEK YAKINDA : 

meninin metnini kabul edemiyeceği · 

1 
ni beyan ctmiftir. 

Maliye nazırı demiştir ki : 
Siyasi hayatımızın her nabz atı . 

şmı milli kredi aleyhinde istismar et- ı 
menıek icabeder. 

Beyazlı Kızlar mektebi 
Moris Şovaliye ( Neşe ile ) filminde 

Sizi hayrete, heyecana sürükliyecek misli görülmemiş bir film 

100 sene sonra 
8246 

B. Auriol, heyecandan tikeyen ~---~~~~~~~·~~·----~~~----~~~~ 
bir sesle , vazifesini yapmış oldu· 
ğunu, üç taraflı itilafnameyi imza et-
mek suretile beynelmilel mesai bir-
liğine müracaat yolunda gayret sarf 
etmiş bulunduğurrn söylemiştir. ,-----

Hatib, netice olarak, şöyle de· ÇIKTI 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

, ., 
miştir : 

istenilsin, istenilmesin biz halk· 
çılar cephesi hükumetiyiz. Ayanın 
ekseriyeti ise halkçılar cephesine 
mensup değildir. Bu ekseriyet, biz-
dt>n mütemadiye bir nevi " akıllı us. 
lu davranmak ,, istemiş ve bu hal 
bizim memleketteki icraatımızın in· 
sicamını değiştirmiş, bozmuştur, 

Ayan meclisinin bu ümidi, hüku. 
metin girişmiş :olduğu icraat tam 
müessir olacağı sırada yapmış oldu· 
ğu bir takım tahdıtler şeklinde ken 
disini göstermiştir. 

Biz, kendimiz için bir sukut sa· 
hası aramıyoruz. Bilakis, yaşamak 
istiyoruz. Filvaki kabinemizin mevcu 
diyeti sizin elinizdedir. Fakat bu mev
cudiyetin idamesine imkan yok ise 
yarının ne olacağını sizden sorarım. 

Bundan sonra B. Blum, hükume 
tin tahakkuk ettirmiş olduğu icraata 
hatırlatmıştır, Her türlü sosyal ka
nünlar, mali is14hat sahasındaki te· 
şebbüsler .. 

Başvekil demiştir ki : 
Ayan meclisi. kabul ecilmiş olan 

kanunlardan rücu edilmesini mi isti
yorsunuz ? Ayan meclisi ekseriyetin 
değişmesini, hükumetin muhtelif arne. 
le teşekküllerile olan münasebetle. 
rinin derin tad lata uğramasını rnı 
is~iyor ? işte, Ayanın, netayici tah 
mın etmek mümkün olan karan ile 
kökünden hal ve f asi edeceği mesele 
budur. 

İçki bayilerinde bulacaksınız 

İkmale kalanlar 
okusun 

Orta mektep ve Lise sınıflannda, 
hesap, cebir, hendese , terkimi ter
simi hendese, müsellesat , mihanik , 
gozmografya, fizik, kimya , fen bil
gisi, lngilizce derslerinde ikmale ka· 
!anları ikmal imtihanına hazırlan k 
.. b. k ıa uzere ır urs açlık . 

isteklilerin bir Ağustosa kad 
" Türksözü " nde 1 T L M ar · · . . rumuz· 
larına müracaatları . C. 

H. 8193 11 

Adana M. hastanesi Baı· 
hekimliğinden : 

Hastanemize kadın hasta balaa 
ile terziye ihtiyaç vardır.isteklilerin 
evrakı müsbitelerile birlikte hasta· 
neye uğramaları ilin olunur. 

8244 23-24-25 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

------------------------- ~----~~~--~--~--------
Karataş Altunkum 

Plajı açıldı. 

Bug~ce nöbetçi eczıpe 
Yatcamü civanada 

Ali Nasibi e~ 



Sahife : 4 Türksözü 23 Haziran 

• 
Adana Borsası Muameleleri .._ 

--------------~~~~~--~~--~.-PAMUK ve KOZA 
•• •• --ır •• 
URKSOZU 

TÜRKsözfl = Kilo- _F'i>-. a~tı.:__ _ ________ _ 

En az ı En çok 
K. S. K S. 

CiNSi Satılan Miktar 
Kilo 

Kapım alı pamuk 
Piyasa parlağı ~ - 33,50-- - 34 

·-~-~-~~--·-~---·----- --------Piyasa temizi .. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 

Beyaz ı •-'"As'"';y'""'aho------- --------- --------

ÇIGIT 

Ekspres ---ı--~---ı---- ----------· iane 
-----ı---y erli "Yemlik., 

., "Tohumluk,. - -- - J 

!-! U B U B A T 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
ııa-nlar Rek_Iam. bir.~icareth~- 1 

nenın, hır muessesenın 

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

Türksözüne veriniz. 1 

Renkli işler r~n~~n~:v; 
türlü tab şlerinizi ancak Türksözü-

C ·ı ı d 1 er Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

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

Buğday Kıbrıs niin Oto atik makinalannda yaptı-

1-~7as-rp.__:""-~~l-y_a-_-~:::::_r-~~::::a::::ne:::::::::::::::::::: _:~_ııs=~--- -_:!_;~_; __ --------:::_--=, Kit~np,zlar E~.e~~erinizi Türk -

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

yapılır . 

•-y~ul~af!'-------- - ---- - - - -- -------ıl sozu matbaasında Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua, tabeder . 1

-D~el~ic_e ______ -----ı---- bastırınız. temiz bir tab nefis bir 
~o--~----- ------1----
Kuş yemi cild içinde eseri"iz daha kıymetlene-
Keten tohumu -- - · - , 
Mercimek cektir . 
Susam - - - ,-- -- - -

UN 
--,.---''"""""",--.,..,.--.,c-=--- - -- - - - --------

1 ~ört yıldız Salih ı 620-675 
1 uç .. .. ı-575- - -

:E ~,--Dört yıldız Doğruluk 675 __ _ 

TÜRKSÖZÜ 
Kağat piyasasının tereffüiine rağmen aldığı bü

• • tün işlerde büyük biı lenzilat yapmaktadır. 
............. mı:ıı~ ............... m .... ~.-sm ........................ .. 

,::,/, - üç " ,, 1---650 

:§ ~ -_.Simit .. ------1=90~---_-_ Seyhan Vilayetinden: 
;;< E; D&rt yıldız Cumhuriyet 650- 750 1 1 
~ "'1-üç .. .. 1_6_25__ BELEDi.YE I'LA-NLARJ (1) Bahçe kazasına bağlı Haru-

s . · 1 niye kaplıcasının 1 /6 1937 gününden 
ımıt .. 

ı----';.;Li;.;;·...;v-er_p_o_I _T_e_l,..gr'-a-fl_a_n ____ ..,... ___ K_a_m:...b-i-yo_v_e.-P-ar-a----ı 31/ 5 / 938 gününe kadar bir senelik 

22 / 6 / 1937 iş Bankasından alınmışhr. ::.--------------------------: kirası açık arttırmaya konulmuştur. 
(2) Arttırma 25,'6J937 salı güııü 

saat (11) de Vilayet daimi encüme
ninıle yapılacaktır . 

Santim P~ne 
ı---------~'-'0-'C..-,.C.. 

1 
6 183 Hazır 

Temmuz vadeli 6 176 
B. Teşrin vadeli ... 6 179 
Hint hazır -5-' 84 

Nevyork -12 - los 

-
Lir~t 

Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 
Sterlin ( İngiliz ) 
Dolar ( Arr.erika ) 
Frank ( İsviçre ) 

__ ı_\ ~~ 
17 75 

626- 00 
\ 18 _ ·s5 

Hafta tatili kanununun ahkamı istisnaiyesinden istifade edip de pazar 
günleri müesseselerini açık bulunduracakların 937 senesine ait ruhsatiye
lerini 25-6-937 akşamına kadar istida ile müracaat ederek yenileme
leri. Ruhsatsız açık bulundurulacak müessese sahipleri hakkında kanuni 
takibatta bulunacağı ilan olunur.8242 23-24-25 

(3) Şartname Hususi Muhasebe 
müdürlüğünde görülebilir. 

( 4) isteklilerin (22) lira (50) ku. 
ruşluk muvakkat teminat makbuzu 
veya kefalet mektubu getirmele;i 
lazımdır .8198 11-15-19-23 

Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kurut 
1200 
600 
300 
100 

1 - Dış memleketler için A .,ıİ 
bedeli değişmez yalnız posta ıt1 

zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye 

caat edilmelidir . .) \. ______ __ 
Erkek lisesi 
ğünden : 

direktörlİİ' 

Aşağıda cins ve miktarı Y 
20 günlük erzak eksiltmeye ~ 
muştur. Taliplerin 1 TemmuS 
peıştmbe giinü Kültür direkt' 
ğüııde tcplanan komis}ona saat 
ele n ı iiracaat etmelerini dilerim· 
8218 22-23- 24 

Eı kek Lise.sinin askeri l:~ 
c.,nasında yirmi gliııliik erıa1' 
tiyarını giister~n listedir. 
Ekmı k 5000 60~0 
Koyun eti :.W00-2500 
Sade yağı 400 - 600 
Maden kömürü: 10000-14o00 
Sabun 100 -200 
pirinç 800-loOO 
Makarna 200 -400 
Kaşar 50 _75 
l'eynir 50 -75 

Karataş Altınk 
plajı açıldı 

Siyah 

Bira 

1 '· • • • 

. , ,.-vı 
l
, ............ J ' -

: -· ... .... 
1 · , • : ı . 

" ... 
• 

Seyhan Valiliğinden : 
Dönüm 

Sahiplerinin adları miktarı 

Adanada mukim dinkçi Mustafa 9t 

Beher dönüm 
lira 

30 

Tutarı 

lira kuruş 

2730 

1 Akdeniz Karataş Altu 
kum Plajı açıldı 

DA 

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

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

Ankara Birasını 

Rıza Salih Saray : ( Telefon No: 265 ) 
( Bebekli Kilise sokak No: 11 A ) 

8-26 8206 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençli'.<: kay ı.:ığıdır 

Kayadeien 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplaıına l.,n•)•ı,tıu , ı ılı : t cc'.tu ı ı.;ıl ı lıi' ô 1 <ıı 

Fenni cilıazlaıla, raylaıın Lzt r:ııde vı:grnlare •. kıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli l.ıorulaıla gdiııli}Or 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelerı 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolamıır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 63 

Hatice 

Adanada makim Ali oğlu Ahmet 73,847 30 2217 65 
Fabrikator Ali ve mezerci 160,914 30 4829 82 

Süleyman. 
Pastacı Süleyman ve Ali 17 30 510 00 

Dinkçi Hüs~yin vereseleri 75 40 3000 00 

Çerçi Yu~uf oğlu Salih 36 40 1440 00 
Sahibi belli olmayan 26 30 780 00 
Dinkçi Mustafa oğlu Hüseyin 113 40 4520 00 

vcreselrri. 
592,842 20027 47 

1 

H ikü n~t n3'n•n ı istimla1<in~ karar verilen Şakirpaşa nıevkiinde kain 
olup yoka rda a lbrı ve kendılerin~ isabet eden dönüm miktarlarile takdir 
olunan kıymetleri yazılı zevata ait ceman 592,842 dönüm arazinin mua
melei istiınlakiyesi tekemmül etmiş ve bçdeli istimlak bankaya tevdi edil· 
miş olduğundan işbu arazinin kararnamenin 13 üncü maddesine tevfıkan 
Haziranın 29 uncu salı günü tesellüm edıleceği ilan olunur. 8243 

1 

ı 1 

J. 
~1 

s~&LIK·50&ÜKÜJK·EKDnDl1İ 

KELVİNATOR iki defa daha az ı,ıedlil 
DEnElllİR 

halde aJnı" ;andll,;,an eİde edilen recine soluk have .. dotaplırı 
:966 5 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis Y~ 
ve mezeler, her türlü içkiler ve buzlu nıeşıubat, b}nak ~ulan, hususi 
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 cumaıtesi günleri S 

16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden hususi kamyonlar h• 
ket etmektedir . 8194 H. 11 

• 

• 
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T(iRKiYE i~ B1'NKAaJ 
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Umumi Ne~riyat Müdürii 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaa• 


