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Büyük Şef 
Şimali Ana 
doluseyaha 
ftna çıktdar 

·Atatürk Polis ve halk 
Polisler halka azami 
nezaket gösterecek 

İngiltere lmperatorluğu çerçevesinde 

Kıbrıs muhtariyeti 
Londrada bir komisyon toplanarak 

mesai programını teshil etti 

Şef bu gün 
istanbulda 
Ankara : 4 [ Türksözü

nün hususi telgrafı ] - Bü 
yük Şefimiz Atatürk bugün 
saat 14 de lstanbula hare
ket buyurmuşlardır· Büyük 
Şef fstanbulda bir kaçgün 
kalacaklardır. Reisi Cüm
hurumuz lstanbuldan Trab 
Zona kadar bir seyahat ya
Pac~klardır. Şefin bu seya
hati yirmi gün kadar sürme 
•i muhtemeldir • Dahiliye 
Vekili Bay Şükrü Kaya da 
Büyük Şefin refakatle-
rindedir. 

K. o. 

Sulh ve Duçe 
B. Mussolini korkunç bir ıekilde devam e:en 

b günkü silahlanmanın önüne geçme 
u lüzumundan bahsediyor 

" Aksi takdirde insani.ık mi~li geç 
memiş vehamette bır ~elakete 

hazırlanmalıdır " dıyor 
BOTUN DÜNYA FRANKONUN ZAFERiNi iSTEMELi ili\' 

( 28 Mayıs tarihile Romadan Le 
Joumal gazetesine yazıbyor : 

Bütün ltalyan gazeteleri Duçenin 
maruf Amerikan gazetecisi Villiam 
Pbilipp'in verdiği mülikab neşret· 
mekte ve tefsirler yapmaktadırlar. 

dilci elde ettiği menbalan işletmek 
ve inkişaf ettirmek için süküne bü 
yük ihtiyacı vardır. 

Mevcud silahların azaltılmasın· 
dan bahsetmiyorum. Bu günkü va 
ziyetin inkişafı öyle bir dereceye 

1 • t' ki böyle bir şey mevzu ge mış ır , 1 .. bahs bile olamaz. Fakat istikba. ıçın 
bir tahdit her halde muvaffakıyet 

_ aerl•I ikinci sahifede -

RüştüAras 
Bükreşte 

BudaJ>ette: 4 (Radyo • Markoni) 
Türkiye hariciye vekili Tevfik Riiftii 
Aras Budapeıteye gelmiş ve devlet 
ricalile samimi temaslar yaparak kı. 
sa bir misafirlikten sonra yoluna de
vam etmi;;tir. 

Bükreş: 4 ( Radyo ) - Rüttü 
Aras bugün Bükre,e muvasalat et· 
miştir. 

Fon Noyrat 
Yedi haziranda Belgratta 

Bclgrad: 4 (Radyo • Markoni) -
Almanya hariciye nazıra Fon Noyrat 
yedi haziranda buraya gelecek ve 
dokuz hazirana kadar kalacakbr. 

Mumaileyh Stayodinoviçle te· 
maslar yaptıktan sonra 10 haziran 
sabahı tayyare ile Sofyaya hareket· 
edecektir. 

B. Mussolini zuhur eden bu fır· 
sattan istifade ederek Amerikan ga
zetecisine verdiği bir mülikatta bey· 
nelmilel politikada çok müe.,&ir ola. 
bilecek mahiyette olan beyanatta 

bulunmuştur . 
it 1 h .. k'"meti reisi bu beyana· aya u u b.. .. d .. 

bnda her şeyden evvel, ut~~ un~ 
Yanın bu günkü hudutsuz sılablan 

Sekiz senedenberi kaybettiği yavrusunu 
arayan bir babanın 

llıaya mani olacak tedbirler ar~m?· 
ia aksi takdirde misli geçmemış de· Feci inkisarı hayali 
'tcede vahim bir krize hazırlanma· "" .. 
t.. ~bur olduğunu söylemiş ve bu IZMIRLI ZENGiN BiR TÜCCAR BiR BAYTAR M0D0R0NON OALUNU 
~il iki istikamette ,inkişaf edecek GÖRÜNCE "BU BENiM YAYRUMDUR., DEDi YE 

bir. Ya siyasi bir karektcr alara Tar·ıt ettı•g...,; ,. ben çocug~ un vu·· cu-ik_ha_rp doğuracağına veyah~t .. da 

;;:::: bir mahiyet alacağım ıla•• dunda görüldü fak at ... 
~· Mussoliniye göre, biricik .ku~ 
.....-_~olu, vakıt geçmeden bu ı.htı- I .. 2 Mayıs Burada dün, ~u-
.. _~ db 1 zmır. b. h'"d se 'ra...._-:' önun·· e geçecek te ır er andıran ır a 1 
~ h f b · macerayı tadır. a ır . bu hadise seneler· 

n etmış ve 1-r. ~- beyanatında bilhassa şun· cereya hasretle arayan 
-.. ,.lertı.i.tir ·. . denberi çocuğunu . k"san hayalile 

--~ . b' babanan ın ı 
At,. __ ~" Öyle zandediyorum ki, eğer bıçare 1~ • A kla hikaye şudur: 
.:ı~ sona ermışdır. cı h t 
Iİl&l.ı_-. Ciinıbur Reisi B. Ruzve.lt k ·· B Me me iP~~ taL b Bursada fahri ator · b 
~--. djdi için yakında ır adında bir zat vardır. Bu zat; ·ıun: 
~ toplamak teşebbüsünde d sek' z sene evvel bir gün aı esı 
\r~~ ı-, hareketi büyük mu· e;:adileı birlikte Uludata çık:n~ 

tt.ı;: ~tır. \ d·ı"er iki çocutu ile oyıuyan 
._...istiyor. ltalyanm şioı- 6 

oğlu Şadiyi kaybetmiştir. O zaman 
bütün araştırmalara neticesiz kalmış 
muhtelif yerlerden a1dı~ı haberler 
üzerine işini gücünü bırakarak her. 
tarafa koşmuş, senelerce durmadan 
çocuğunu aramıştır. 

Hatta, Bay Mehmedin çocuğuna 
bu kadar düşkün olduğunu bildiren 
)erden bazıları, ondan para bile ko
parmlflardar. Ôyle ki, Bunada Hü· 

_ Gerisi üçüncü sahifede -

Ankara : 4 [ Türksözü muha. 
biri .. den ] Dahiliye Vekaleti po 
Jislerimizin halka karşı daima iyi 
muamelelerde bulunmalan hususun
da valiliklere bir emir göndermiş· 
tir • 

Kamutayın emniyet teşkilat ka. 
nunu münasebetile zabıtamıza l:arşı 
gösterdiği alaka ve sempatinin erte 
si günü gönderilen bir emir hususi 
bir değer taşıdığından bu emrı ay· 
nen buraya naklediyorum : 

... Polis yurd içinde en centilmen, 
en nazik olmaSJ Jazımgcl~n v<: halkın 
ihtiyaçlı anlannda kendilerine şefkat 
duygusu ile yardımda bulunması ge· 
rckli olan bir devlet nıeınuı udur. 

Halk ile daimi temas halinde 
bulunan polis m«·muru, .içtimai hiz· 
metini yaparken halkı lüzumsuz ye· 
re ürkütmekten, incitmekten çekin· 
meli ve bütün dikkatini halkı hükQ· 
mete karşı daha fazla ısındırmağa 
hasret melidir. 

Letko,adan bir görUnu, 

Buna ancak halkın türlü şekilde· 
ki müracaatlerine karşı çok ciddi 
bir alika ghstennek ve tervici müm· 
kün armlanm sür'atle yerine getir· 
mek ve f8hıılannı ilgilendiren işle· 
re brp fazla hassasiyet gö1Jtermek 

-Geriıi üçüncü sahifede -

Lefkoşe : 4 ( Türksözü muha
biri bildiriyor ) - Londradan bu
raya gelen haberlere göre, Londrada 
yaşayan Kıbnslılar kendi aralarında 
bir toplanb yaparak lngiliz lmpera 
torluğu camiası çerçevesinde olmak 
üzere Kib11sın muhtariyeti mevzuu 
üzerinde müzakereler yapmışlar ve 
bu meseleyi takip için içlerinden bir 
de komisyon ayınmşlardır. Bu ko· 
misyonun çizditi mesai programına 

ispanyanın büyük kumandanlarından 

Gen 1 Mola ve iki 
arkadaşı öldü 

Rakib oldukları tayyarenin sukut 
sebebi meçhul 

INGIL TERE KONTROL iŞiNE SURETi HAL ARIYOR 

Gener•I Mol• IHdU I l•pany•nın Perl• •eflrl 

Londra: 4 ( Radyo • Markoni)- Paris : 4 ( Radyo • Markoni ) -
Royter ajansı bildiriyor : İspanyol Bay Delbos bu sa 'Jah yeni ispanya 
Generallerinden Mola ile maiyeti er· sefirini kabul dmiştir . 
kimndan bir kaç yüksek rütbeli za- Yeni ispanya sefiri itimatname. 
biti hamil tayyare dün akşam düşe· sini Reisicumhura takdim eylemiştir. 
rek parçalanmaşhr • 

Alınan mütemmim malumata gö· fran•ız halk cephe•lnde Alman. 
re i bu kazaya kesif bir sis tabaka· Y• bombardmanının k•rfılanıfı 
sanan sebep olduğu ve General Mo· Paris : 4 ( Radyo • Markoni ) 
lanın şim1l cepheleri teftişe gitmek- Halk cephesi mebuslara ittifakla bir 
te oldutu anlaşılmışbr . takrir kabul ederek : Af maryanın 

lngllterenln tekllflerl bombardmamna teessef etmişler ve 

Lond 4 ( Rad M k 
.) teessürlerini ispanyaya bildirmişler-

ra: yo - ar onı d. 
- lngili~ hükumeti , Almanya Fran- ır · 
sa ve ltalya hükumetlerine , kon· 
trol işine giren devlet gemilerinin 
garantisi için alınacak tedbirlere 
aid bir teklifte bulunmuştur • 

l•panya madenlerl 

Paris : 4 (Radyo - Markoni) 
- Buradan bugün Valansiyaya ha· 
reket eden lspanyol devlet ricalin· 
den Del Vayo, Doyçlandın yanlışlık· 
la bombardman edildiğini söylemiş· 
tir . 

Londra : 4 ( Radyo - Markoni ) 
- Bilbao civarındaki demir maden· 
leri münhasıran İngilizler elindedir . 
V ~ General F ranko da , eski hüku
metin verdiği imtiyazlara riayetkar 
olduğunu beyan etmiştir . 

General Mol•nın kazası 

Londra : 4 ( Radyo -Markoni) 
- Tayyare kazasına kurban giden 
lspanyol Generali Molanın uğradıtı 
bu f eliketin bir sis yüzünden olma
<Ltı itte bir kast olduğu sanılmak· 

tadar . Henüz vaziyet meçhuldur. 

EZ 

göre " Muhtariyet .. sözünün bura· 
daki manası, Adanın içişleri için ıe· 
niş anlamda mesul bir hükumet kur. 
mak kash ve maksadı olduğu tasrih 
edilmiştir . 

Bu takdirde Adanın maarifi, ti
caret ve sanatı ile ziraat ve müm
kalatı gibi işleri, polis ve idare ile 
alakası olan hükfunet ıubeleri me. 
murlan Kıpnslılar arasından aeçilip 
tayin edilecek ve hükumet , Kıbna 
halkına karşı kendi işlerinden me· 
sul olacaktır. 

Bu tarzda teşkil edilecek bir bü. 
kiimet ayn ayn Türk veya Rumlan 
delil. İltİlnUIZ oı....ac bütün Kıbnl 
hahi temlil etmif olacalcbr. 

Bu komisyonun programmda 
Kıbns halkından tahsil edilerek Lon
dra bankalarında yatınlmıJ olan 
2,5 milyon liranın Kıbnsa iade edil
mesi meselesi de vardır. 

Londradaki bu komisyon tara· 
fından buraya bir mektup ve keza 
program da gelmiştir. Bu mektupta 
yazıldıtına göre Londradaki Kıbn1-
lılar Mr. Evdoros lvannidis'in riya
seti albnda toplanarak hazırlanan 
program okunmuş ve tasdik edil· 
miştir. Programda ileri sürülen di. 
lekler şunlardır : 

1- Kıbrısta muhtar ve mesul 
bir yerli hükUmet kurmak; ve bütün 
hükümet kuvvetlerini bu idareye 
vermek . 

2-Kurulacak muhtar hükumeti 
Kıbrıstaki Türkler ve Rumlar müı
tereken temsil ve idare edecekler• 
dir • 

3- Adanın siyasal ve müdafaa 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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Sahife 2 

lngiliz 
Efkarı Umumiyesi 

Yazan : ANDRE MAUROIN 

- Dünkü sayıdan kalan -

lngiltere yabancı propaganda. 
sının tesirinden kurtulamamışbr. 

Muhafazakar partinin müfrit sağ. 
farı arasında, sayıları çok azda olsa, 
Alman Nas yona! Sosyalist Doktrinine 
taraftar küçük bir grup vardır. 

Amele partisinin müfrit solları 
arasında ise Marksist bir grup teşek. 
kül etmektedir. 

Travayyist Nasyonal olan Ha. 
rold Nikolson şu satırları yazıyor: 

" Marksist propagandasının bü. 
tün gayreti milli hüviyet ve fazilet· 
!erimiz aleyhinedir ., 

Müsamaha, bir Burjuvazi zafı 
olarak taarruza uğramaha, dürüslük 
ve merdlik bir esaret işareti sabr 
zaiflerin son sıgınagı telekki edil 
mekte, neşe, nikbinlik, sınıfların kar. 
şılıklı yardımına zarar verdiği iddi
asile telin ve ihtiyat gülünç addo
lunmaktadır. 

Bu propaganda ameleden ziyade, 
genç talebeler, bilhassa ilk mektep 
hocaları gibiEntellektüel sınıf arasın. 
da bazı tesirler yapmaktadır. Aynı 
zamanda lngiliz meşrebinin iki esaslı 
hassasile karşılaşmaktadır: 

Kanunlara hürmet ve tatlı meş· 
rep mefhumu .. 

" Moskova ve Berlinin okları 
lngiliz0 hoş meşrebliliğinin kum torba· 
sına büyük bir tesir yapmadan bat. 
maktadır. Kin lngiliz memleketinde 
çok devam etmayen bir heyecandır. 
Süratle kahkahaya inkilab eder. ,. 

lngiliz milleti, tabiaten muhafa. 
zakar olan karakteri ve tabii umur· 
suzlugu sayesinde müfrit sağ veya 
sol propagandasına karşı diğer mil. 
!etlerin hepsinden daha ziyade ma· 
sundur. 

Bundan başka lngiliz milletinin 
büyük ekseriyetinin bugün işlerini 
idare eden adamlara karşı haklı bir 
itimadı vardır. 

- B. Neville Chamberlain ki 
bir kaç gün sonra başvekil olacak. 
tır - Muhasımlarının bile maharet 
ve dürüslüğünü takdire mecbur ol· 
dukları bir maliye nazırıdır. 

Otoritesi günden güue artan 
B. Eden kendisiı:i bizzat kendi parti. 
sine olduğu kadar muhalif partiye de 
saydırmağa muvaffak olmuştur. 

Muhalif amele partisinde üç 
ıı-rup tefrik edilebilir. 

B. Lansbury Pasifistler Bu grup 
bir tesir yapacak kadar kalabalık 
olmaktan çok uzaktır. 

Sınıf hürriyetine taraftar müfrit. 
ler: Bunlar lngiliz harici poletikasının 
Marksist prensiplerden mülhem ol· 
ması t?raftarıdırlar. Yani lngilterenin 
açıktan açığa Façistlere muhasım ta· 
rafta yer almasını isteyenler .. Fakat 
partinin büyük kısmı milletler sos· 
yetesine sadık kalmak taraftarıdır. 

Bu büyük kısım milletler sosye. 
tesi paktının tesbit ettiği mes'uli 
yetlerin kabulü ve bu paktın gayri 
müessir kalmamasını temin için in· 
giltereye yegane vasıtayı verecek 1 
olan silahlanmayı tensib etmektedir. i 

Bu politika şayanı hayret bir 
surette B. Eden poletikasına ben. 
ziyor. 

Hakikatta, muhalif parti zaman 
zaman hükumeti kafi mıkdarda şid· 
detle hareket etmediği için tengit 
etmektedir lngiliz muhafeleti Habe· 
şistan meselesinde hükumetin aske
ri sanksiyonları tatbik ettiğini gör 
mek isteyordu. 

ispanya meselesinde ise onu işe 
mudahale etmediği için tenkiı edi· 
yor. Fakat daha şiddetli bir poleti
ka takibi için yeni bir Avrupa har· 
bi çıkarmayı göze alıp almıyacağını 
sorduğunuz zaman her mebus nef. 
retle bunun mevzuu bahis bi' e 

olmıyacağı cevabım verecektir. Ya
ni bu şu demektir ki, muhalif parti 
de eğer iktidar mevkiinde olsaydı 
aşağı yukarı bugli,kü hükumet gibi 
hareket edecekti. 

lngiliz kitlelt>rinin Fransa ya ı ar· 
şı olan vaziyeti bir veya iki sene· 
dcnberi bir haylı değişmiştir. Lehte. 
bir istikamettedir. Bunun muhtelif 
ve biribirine uygun sebebleri var
dır. 

Diğer milletlerin tehdidi, F ran· 
sız dış politikasının itidalı, lngiltere
deki Fransız mümessillerinin ciddi 
ve sağlam meziyet ve hassaları. 

Her sınıf lngiliz halkının şu söz· 
!eri mütemadiyen tekrarladığı şimdi 
daha az işidilmektedir: 

"Fransızları anlayamayız.. Biri. 
birimizden çok farklıyız!,,. 

iki milleti biribirine yaklaştır
mak için yalnız poletika sahasında 
değil, insani sahada,da yapılan gay· 
retlerin ve doğrudan dağruya temas· 
!arın tesiri görülmeğe başlamıştır. 

1904 deki antant Kordiyal za· 
manındakinden daha ziyade 

kuvvetli bir sempati doğmak üzere. 
dir. Çünkü bu sempati yalnız hüku· 
metlerin anlaşmalarına değil, Bilhassa 
fertlerin tecrübelerine dayanmakta. 
dır. 

Bittabi bu doğmak üzere bulu 
nan sempatiyi muhafaza ve inkişaf 
ettirmek için Fransanm, dahili dısip· 
!ini ve harici poletikasının ihtiyat· 
karlığı ile kuvvetli, emniyet verici 
ve aranmağa laik bir dost olarak 
kalması lazımdır. 

Eğer bu şartlar .elde edilirse in· 
giliı; dostluğu bizim için kazanılmış 

demektir. 
Düzeltme: "lngiliz efkarı 

umumiyesi., başlıklı dunkü yazımızın 
kinci sütunundaki on üçüncü satır. 

dan başlayan cümledeki ikinci satır 
"lngiliz ruhunun ilk hareketi onu 
görmemektir., olacağı yerde tertip 
hatası olarak cümlenin sonu "gör
mektir., yazılmıştır. 

Yine ikinci sütwıun 44 ncü satırı 

"fakat 1936 da sabrın diye başla· 
yaçağı yerde "fakat 1936 da harbin 
diye başlamıştır., düzeltiriz. 

------· ------
Ceyhan Halkevi 
Temsil şubesi köylere 

çıkıyor 

Ceyhan : 4 (Hususi) - Halkevi 
temsil komitesi bir kaç güııe kadar 
temsiller vermek üzre köylere çıka· 
caktır. Gençler, evvela Burhanlı kö· 
yüne gideceklerdir. 

Bir dükkan 
soydular 

Şişami köyünden ( Kadirli ) Dur· 
du isminde birisinin dükkanı açıla· 
rak 32 parça kumaş ve sairesi aşı· 
rılmıştır. Zabıta tahkikat yapmakta 
ve hırsızı aramaktadır. 

Bir delikanlıya 
kaçtı fakat .. 

Kayardık ( Kadirli ) köyünden 
Mehmet kızı 16 yaşında Cennet İs· 

minde bir kız Çukurkışla köyünden 
Hasan oğlu Durduya kendi rızasiy· 
le kaçmıştır . 

Fakat kızın yaşı küçük oldt:ğun· 
dan Jandarmalar Genneti tutup tek· 
rar anne ve balıasıııa teslim etmiş· 
!erdir . 

Durdu ve Cennetin bu 
kemeye düşmüştür . 

işi mah · 

Türksözü 5 Haziran 

,.------------------------------.---..---
o 

Sulh ve Duçe 8, 
- Birinci sayfadan mabad -

~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~-~' pn~arıbüyüko~n ~rihtim~~ 

....... yrak 
a nu 

Bugün meriyete 
girmiş bulunuyor 

2994 numerolu Türk Bayrağı ' 
kanunu bugün meriyete girmiş bu· 
lunuyor. Kanunun ta"rif ettiği şekil 
haricinde bayrak kullanmak ye sat· 
mak katiyen memnudur. Bu gibiler 
ceza görceklerdir. 

Belediyenin ihti
yaç karşısında 
gösterdiği ala~a 

Şehirde açık hava soguk yıkan. 
ır.a yerleri olmadığından bir çok 
gençlerin nehirde yıkanmak arzusu 
yüzünden bogulduklarını yazmıştık. 
Şehrimiz Belediyesi es1sen bu işi 
çoktanberi nazarı dikkata almıştı. 
Son neşriyatımız üzerine derhal fa. 
aliyete geçmiştir. 

Belediyece, imar programı mu
cibince yapılacak nehir yıkanma 
yeri projesi hazırlanmağa başlan· 

mıştır· Ayrıca halkın parasız yıkan. 
ması için nehir kenarında bir kıta 

gösterilecektir. Seyhan parkının ile. 
risinde nehrin büyük bır kıvrıntı yap 
tığı yerde plana müsait ince ve te· 
miz kumlu bir mahal bulunmuştur. 

Yol faaliyeti 

Belediyenin imar m.!sai progra· 
mı mucibince ve evvelce bildirdiği
ğimiz veçhile bu yıl içinde yapılma
sı liizımgelen yollardan kuruköprü, 
eski istasyon yolunun inşası miiteah· 
bide ihale edilmiştir. 

Yine bu program mucibince bu 
sene yapılacak ve taş köprüden ne· 
hir kenarını takiben ve komutanlık 

önünden geçerek dört yol ağzına gi· 
decek olan kısmının da belediyece 

' projesi hazırlanmıştır. 

Büyük parke olarak yaptırıla· 

eli'< ve yeni ı~tasyon asfalt yolunun 
yaya kaldırımları plakaları da baş· 
ka bir müteahhit tarafından hazır

lanmaktadır. 

Bu yolun iki tarafı o civar sula. 
rının akması için hendek halinde 
idi. Belediye bu yolun kanal inşa~tı
nı da evvelsi gün müteahhide ihale 
etmiştir. 

Asfalt caddeni:ı bu kanal ile tro 
tuvarları Y• pıldıktan sonra yol mat· 
lup şeklini alacak bu suretle dört 

yol ağzından Atatürk parkına kadar 
halkımız trotnvarlardan rahatça gi· 
dip gelecektir. 

Gıda maddesi 
satan toptancılar 

Belediye kanununa göre satışla· 
ri sıhhi ve baytar! muayeneye tabi 
olan gıda maddelerinin tortan sa
tışları halde yapılması hakkında be
lediyece k;ırar verilmiş olduğunu ve 
bunun için bu gibi maddeleri satan 
hanlardaki toptancı esnafa vaktinde 
tebliğat yapıldığını yazmıştık. 

Ay başından itibaren bu kara
rın tatbikine başlanmıştır. 

Şimdilik bu '.toptancılar için hal
de yirmi mağaza tefrik ve tanzim 
edilmiştir. ihtiyaca göre ileride bu 
mağaza mikdarları artırılacaktır. 

Hanlardaki esnaf, mağazalarını 

bu günlerde hale nakletmektedirler. 

Yol 
ıldı 

Şehrimizde ilk nnshası çıkan 

''Yeni Yol., adındaki haftalık gazete, 
matbuat kanununun 18 inci madde· 
sinin verdıği salahiyetle vilayetce ka· 
patılmıştır. Ve gazeteyi çıkaranlar 

hakkında adli takibata başlanmıştır. 
• Buna sebeb vilayete verilen be· 
yanname muhteveyatmın hilafı haki· 
kat olması ve gazeteyi çıkaranlarda 
kanunun aradığı evsaf olmamasıdır. 

Halkevi idare 
heyeti 

Dün büdçe müzake
releri yaptı 

Dün şehrimiz Halkevi idare he· 
y~ti öğleden sonra toplanmış ve büt. 
ce üzerinde müzakerelerde bulun 
muştur. 

Mersin 
Toros 
maçı 

Yarın Adana 
sahasında yapılıyor 

Yarın öğleden sonra, şehrimiz 
stadında Toros Sporla Mersin idman 

. Yurdu arasında bir futbol maçı va· 
pılacaktır. -

Maç saat 15 de yapılacaktır. 

T oros sporun 
yedinci yıl dönümü 

Şehrimiz Toros spor kulübü 
yedi yaşına girmiştir, Bu münasebet· 
le kulüp tarafından bu gece bir gar. 
den parti verilecektir. 

Gençler bu gardenparti ıçın 
büyük hazırlıklar yapmışlardır. 

Hudut komisyonu fM "f 
.. k l . ~ aarı te : muza ere erı 

Bay Duryo dün 
İskenderuna döndü 

Tali hudut komisyonu evvelki 
akşam Fransız delegesi Duryo ve 
mesalihi ha ;sa müfettişinin iştirakile 
Vali Bay Tevfik Hadi Baysalın riya· 
setinde müzakerelerde bulunmuştur. 

Bay Duryo dün saat 10,5 da 
refakatindeki mesalihi hassa mü· 
fettişi ve katiplerile Hataya avdet 
etmiştir. Delegeler garde teşyi edil· 
mişlerdir . 

Erkek lisesi 
mezunları 

Müzikli bir çay 
verecekler 

Şehrimiz Erkek lisesi bu sene 
mezunları mektepten ayrılışları mü
nasebetile yarın saat 18 de Erkek 
lisesinde bir müzikli çay verecekler 
dir . 

Şehrimizde gece 
hayatı canlandı 

Yazlık parklar ve 
sinema işliyor 

Şehrimizde son hafta içinde.gece 
hayatı artık başlamıştır . Şehirdeki 

bütün sazlı parklar halka açılmıştır. 
Seyhanpark Yazlık sineması da 

bu akşam işleıneğe başlıyacaktır. 

Atatürk parkı 
elektrik tc>sisatt 
Atatürk parkının elektrikle tesi

satı şimdiye kadar yapılmamıştı. Be
lediye bu parkın mevki ve şerefıle 
mütenasib bir şekilde tenvirı için 
hazırlığa başlamıştır. Bu yaz içinde 
bu parkın da elektrik tesisatı bitmiş 
olacaktır. 

Bu parka birde planı mucibince 
umumi hela yaptırılacaktır. 

İktisat müfettişi 
r-şehrimizde 

iktisat Vekaleti müfettişl•rinJrn 
Bay Mehmet Ali dün Diyarbekirden 

elırimize gelmiştir . 

Büstlerin fotoğrafı 
vekalete gönderilecek 

Küftür direktiirlüğüne Maarif 
vekaletinden gelen bir emirde; mek
tepler için bundan sonra alınması 
istenen Atatürk Büstlerinin vekal~t 
ten sorulmaksızın alınmaması ve 
l:ıu büstlerin evvela bir fotoğrafının 
vekalete gönderilerek heykeltraşın 
isminin bildirilmesi ve "muvafıktır . " 
cevabı geldikten sonra büstlerin mü. 
bayaa edilmesi bildirilmiştir. 

Kız Enstitüsü sergisi 
bugün açılacak 

Şehı imiz Kız Sanat Enstitüsü el 
işleri sergisi bugün törenle açılacak 
tır . 

Sergi bir hafta kadar halkımıza 
açık bulundurulacak , teşhir edi
lecektir . 

Turfanda üzüm 
Bu yılın ilk turfanda üzüm mah-

• sulü Kırtasiyeci Sadık Aldatmazın 
bağında yetişmiş ve nümune olarak 
da bir salkımı matbaamıza gönde
rilmiştir . 

Halkevinin 
Müsamereler hasılatı 

Şehrimiz Halkevinin teııısil kolu 
gençlerinin sosyal yardım komitesi 
çıkarına verdikleri müsamerelerde 
500 küsür lira hasilat yaptığı hesap 
sonu anlaşılmış buluınaktıdır. 

Belediye baytarlığı 

Belediye baytarlığını munzam 
olarak yapmakta olan merkez bay

tarı Flakkı Doğu Bursaya gitmiş ol
duğundan bu vaz;ft:yi baytar mü. 
dürü Bay Adil Olgun vekaleten ifa 
edecr,ktir . 

Ceyhan nehrinde 
bir ceset 

Dün Ceyhan nehrinde bir ceset 
bulunmuştur. Cesedin , bir kaç gün 
evvel boğulan Hasan isminde biri 
sine ait olduğu tahmin edilmektedir, 
Ceset tanır.maz bir haldedir. 

istikbal dediğim zaman mü 
ve uzak bir devirden bahsetmiYo' 
rum . Çok yakın bir istikbal . • 

Bundan sonra B. Mussolini it 
panyadan bahsetmiş ve bu vesile' 
den istifade ederek ltalyanın Is~·•...,'"' 
ya, Balear adalan ve garbi Ak°dJ 
üzerindeki emellerinin , uydurma bil 
hikayeden ibaret olduğunu bir k 
daha ilan etmiştir. 

Duçenin bu mevzua temas edd 
beyanatı şudur : 

- Bununla beraber, ltalya, J3d' 
şevizmin ispanyaya ve Akdeoi,ı 
yerleşmesine şiddetle muhaliftir. 

Çiinkü Bolşevizm Avrupa iıf': 
daima en büyük bir tehlikedir. 

Bu sebepledir ki, ltalya yaf,.S 
kendi menfaatleri için değil, Fr"' 
sanın, lııgil~erenin, Birleşik Amdf 
ka hükumetlerinin elhasıl bütün 
yanın menfaati için General Fra 
nun kabiliyeti lüzumuna kanidir. 

B. Mussolini Avrupa sulhu i 
bütün mılletler tek ve büyük lıl 
pakta iştirak etmeleri lüzumuna kııl 
değildir. 

Beş büyük Aurupa devleti 
Fransa, lngiltere, lıalya, Alman~ 
Polonya - bu gayeyi tahakkuk ti• 
tirebileceği kanaatindedir. 

Türklüğü tahkir 
eden adam 

Bir seneye mahkum ol 

lzmir : 4 ( Türksözü muhabirİJI 

etile 

den ) - Buradaki iplik fabrika 
rında çalışan Piyer isminde bir e# 
nebi , ltalyan Habeş harbinden ...,...-.a 

sedilirken Türklüğü tahkir edici 
fer söylemiş ve bunun üzerine ta 
muh•kemeye alınmıştı . 

Şehrimiz ağır ceza mahkeme teri 
de cereyan ~den muhakeme s ruf 
ermiş~ ve Piyer bir sene haJ>" h b 
mahkum edilmiştir . 4 

Seyhan parkında 
umumi kısım 

Seyhan parkında umum için af 
rılmış olan kısmın Belediyece elek 
triği yaptırılmakta ve ihtiyaca Y'° 
tecek kadar kanepeleri konulmalf.: 
tadır. 

Ayrıca Kamutanlık dairesi itti 
tindeki parkınielektrik tenviratı Y 
pılmaktariır. 

Diğer parklarda olduğu gibi 
arzu edenler her vakıt buralard 
parasız otcrub dinlenebileceklerdi 

36 Öküz boğuldıt 
Son haftalar içinde yağan yaı 

murlar dolayısile taşan Savron sıf 
yunda (Kadirli) 39 öküz bo~u(rııuf1' 
tur. Hayvanları seldt>n kurtarrıı• 
mümkün olamamışlır. 

Zabıtada: 

İki kardeş bir olarak,. 
Milll mensucat fabrikası arııelç: 

!erinden Salih oğlu T evfık ve kar 
deşi Selim isminde iki kişi bir o~ 
rak Mustafa adında bir ameleyi .,. 
surette döğıııüşler ve başından y•r~ 
lamışlardır. iki mütecaviz yakal~n 
mış ve tahkikata başlanmıftır. 

Fazlaca içmiş 
Sugediği mahallesinde Me~ 

oğlu kalaycı Dursun ismin le birİI' 
çok fazla mikdarda alkol aldığın~ 
arıorıııal \aziyetler göstermeğe bl': 
lamış ve bunun üzerine zabıta tal'~ 
ndan kontıol altına alınmıştır• 

aıni 
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8 
ngilterenin Kay ettlgı yavrusu kurul başkanlığından : As r~ı s •. n d 

,Ooo 000 nu arayan bir baba - Biı;nci sahifeden artan- Üç bin dokuz yüz dört lira kırk ı a a 
> gaz sekiz kuruşluk keşfi havi Kadirli ka. 

l'h k işleri B. Beritanya hükumetine bıra-
•ııas esi var _ Birinci sahifeden artan - kılacaktır. zası parti binasının mevcut planına 

lo.ıd - . ·sminde biri 'de bu yüzden 4- Mecburi satışların durdu- uygun bir surette fenni keşfi daire-
DahTra : 4 ( Radyo • Markoni) sheaypı~eı atılmıştır. • rulmasi ile köy borçlarının yıllık sinde mevcut mnkavele ile yapılması 

ı ıye rnüsteşarı bugün Avam l d için on beş gün müddetle eksiltmeye 
rasınd .. 

1 
. Bay Mehmet, çocuğunun ~a ~n. 1• faiz nisbetinin azaltılması. k 1 ld d b dd 

har a saz a araa hükumetin ğını bildiği için senelerce umıdını Bir Ziraat Bankası tesis edilerek onu muş o uğun an u mü et 

t ınde sivil halka dag" ıtmak k smem"ış ve y"'vrusunu aramakta b k. b 1 b b k içinde taliplerin C. H. P. Kadirli arn 8 000 .. ütün oy orç arının u an aya 
csj , ,000 son sistem gaz d:vam etmiştir. devredilmesi ve halka asgari bir ilçe yönkurul Başkanlığına müraca-

"r. rnevcud bulundul"rı·nu bildir· Soıı zamanlarda, Aydında otu- atları ilan olunur.8171 3-5-8 ~... faizle para vermesi, 
ran Sadık namında bir zat, Bay Meh· Kilise mallarının alınması ile Kıb-

Londrada 
3QQ k .. • A 

omunıst vam 
l<anıarasına daldu 

londr . 4 ( k · ) 3() a · Radyo - Mar onı 
O genç komünist bu sabah p<>· 
naza t" d re ın en kaçarak Avam 
tası binasına koşmuşlar ve sa

. dolaşarak ispanyadaki gönüllü 
1 hakkında İsteklerde bulunmuş
ır p 1· 1 
k 

· 0 ıs er gençleri bu yolsuz 
c eti ·· · ~ . uzerıne harekete geçerek 
unıstleri 1 d . meclisten çıkarmış ar ır. -----

mede bir mektup yazmış ve çocu· 
ğunun Aydınd": b~r yerde bulundu· 
ğunu ihbar etmıştır. 

Ba Mehmed. işleri çok ~lduğu 

nsın ekonomi durumunun daha iyi 
bir hale ko.1ulması. 

Programdaki diger maddeler 
şimdiki halde Kıbrısta meriyette 
olan bazı kanunların ilgasına dairdir. 

için A~dma kendisi gidememış, _ıo 
senedir beraber ya~adığı .~e:r_tıy_e 
adındaki kadın ile, hıymetçısı Emı· 

. .. dermiştir. fki kadın, orada ,.------------, 
neyı gon .. .. 1 ı 
Sadığı bulmuşlar, çocuğu gormuş er 
ve bunun kendi çocuklaı ı olmadığını 
anlamışlardır. Ancak~ ~y~mda h~t?: 

kim olduğu bılınmıyen ınsı 
ran ve f d 'B d 
aradıklan cocuğun zmir e, • u~ a 
.Baytar Bay Azizde bulundugunu 
söylemiştir. 

Bunun üzerine iki kadın, derhal 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Kuruş 

Bugece nöbetçieczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanedir 

Satılık bahçe ve mağaza 

Adanada Verayicisirde Cumhu
riyet fabrikası kaı şısında arsasile 
beraber sekiz yüz üç arşına terbiinde 
bir bap taş mağaza ve yine Vera· 
yicisirde Memleket hastane:ıi arka-
sında ve Seyhan nehri sahilinde 
eşcarı mütenevviayı havi on sekiz 
dönüm bir bahçe satılıktır . Talip 

2 Haziran çarşamba akşamından itibaren bu sene
nin en güzel ve en müstesna bir filmini sunar 

( Kara Güller ) 
Lilian Harvey-Willi Frich 

Bu seneye kadar çevirdiği filmlerin en muhteşemi, en cazibedarı,en güzel 
şarkılannı, en nefis danslarını bu gc:ce siıin için hazıı tadım. 

LILIAN HARVEY 
Ayrıca : Umumi istek üzerine 

Vahşiler geliyor 
Heyecan ve sergüzeşt filmi 

PEK YAKINDA : 

Esrarengiz dağ 36 kısım 3 devre 
8169 

Olis Ve halk 
Aydından ayrılarak şehrimize gel
mişler ve Bucaya giderek baytar 
B Azizin evini bulmuşlar, çocuğu 
gÜrmüşler ve derhal bunun Şadi ol 
duğunu zannederek _B. ~ehmede 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

1200 
600 
300 
100 

olanların Doktor Operatör Bay Ah· ----------·-------.----------

- a· .. ırıncı sahifeden artan -

ctile h""k"' · u umet teşkilatına sevgı 

~uhab9et duygularını artırmak 
~!"1 temin sayesinde kabil ola-

Bu · ·b ıtı arla aşağıdaki maddeler-

yıldırım telgrafı çekm•şlerdır. . 
B. Mchmed, sevinç içinde lzmıre 

1 . ocur,.una bir an evvel ka-ge mış ç lS • • b 
vu mak için Bucaya gıtmı~ ve . ay

ş B Azizden yavrusunu ıstemıştir. 
tar . . k 

B tar bay Aziz, bu vazıyet ar-
ay · f b ·k - - 9 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . 

met Erzine müracaatları . 

4-5 8158 

-
Kaçakçılar vatan 

hainidir 
l.---.----ııoıı!"-'"""'l"'mıl\-..~-J ------------. y~~ılı ~o.~talara dikkat edilmesi 

1( u gorulmüştür : 
dıkat'i ~e zaruri ihtiyaç lüzum ~l
d ça ıstirahata çekilmiş o~a~ bır 
aş sorgu, ihbar, tebliğ gıbı se 

;rle davet edilmemelidir. 
- Polis karakoluna her ne şe

e olursa olsun davet edilece~ biı 
andaşa nezaket kaideleri dJ§IP~a 

Çini ve çirkin muamele yapılma· 

da Şacırmış bır a n atorun 
şısın ~ ' . 

olduğunu söylemiştir. Fakat .bay 
Mehmet çocugunu zorla almak ırte- BELEDİYE 

yaşındaki çocu ğu5nad~a~bkçıkd~asğın1a hayret etmiş ve a mm en ı o u 

1 miş ve hatta zabıtaya müracaat et· 
miştir. ' ---------- -

İLANLARI 
1 

ıdır. 
3 - Polise vaki olacak her mü· 

t sınıf ve derece farkı göıet
sizin nezaketle lcarşılanacak ve 
apsız bırıakılD)ıya~tıl'. BUJwssa 
karakoJda Ye 1>9lisiıı ~i not 
erinde mıntıka!ıı içinde oturan 

ruf zatların ikametgah adresleri 
h bir surette yazılı olmalıdır. 
4 Tren istasyon ve iskele 
. ecnebilerlıı ekseriyetle uğradık

Zabıta, sabahleyin çocuğu kara· 
kola davet etmiş, bay Aziz ile bay 
Mehmet de orada bulunmuşlardır. 
Bay Mehmed kayıb çocuğunun sağ 

omuzunda bir ben bulunduğunu, 
alt dudağımn hafifçe yarık olduğunu 
söylemiştir. 

Bay Aziz, çocuğunun doğduğu 
günden beri her sene çıkardığı resim 
)erle Sadininin kendi çocuğu oldu
ğunu isbat etmiş ve yavrusunu ala· 
rak evine dönmüştür. Bay Mehmed 
de, meyus bir halde Bursaya dön
müştür. 

Anadolu 
Yerlerde vazife alan polis ıne
ları ç<'k hassas davranmalıdır. 
S - Halka sebepsiz düriist mua ....,.........,..,.,.......,,.,..-------·--..-.--~-
e yaptıkları salahiyetlerinin fev- kutlurulacak ve bu mev:zu üzerinde 
çıktıkları sabit olan emniyee bütün polis teşkilatının konferanslar-
suplarmın bu hareketleri sicille· la tenvir edilmesi temin olunmuş-
gcçirilerek terfi hakkı üzerinde tur . h · tJ 
Ssir olacaktır. Bu hususta azami assasıye 
6 - Bu emir, emniyet direktör gösterilmesini vali arkadaşlarımdan 

irnirleri tarafından her polise O· rica ederim. " 

- 51 numarada kar'pantraslı 
ihtiyar kadın vardı . Bu sabah 
renle çıktı gitti . 
Panarinin dudaklarında zaier 
ssümleri belirdi . 
- Şeriki cürüm Madam Karpan· 
tır . 49 numaralı odadaki cesed 
arnın bavuluna girmiştir · 
Ve bu Karpantrcıslı değıldir · 
sini de yanlış vermiştir · Ht:'m 

_alı'll bu ıbir kadın mı"? bizzat 
ı bir ihtiyar kadın kıyafetine gir· 
olarnaz mı ? böyle şeyler bizim 
!ekimizde çcıcuk oyuncağı işler 
· ~er"ern herif Panarinin bu me· 
1

1c Uğraşacağını ne bilsin • Pa · 
l c b 
l\a aşa mı çıkılır • 

t- d!Ş~sındakileri bu keşfi) le hay 
\l§Urd··.. · ff oh : ugünü sanan Panarı ı· 

...... Pek· 
nöhtt bı dostum . Bu gece bura 

bir "h ~\dediniz bu sabah bura· 
.. ı tıya k d .. uz ltıii ? r a mm çıktığını gor 
Bigu\ 

OR~ h k - Zannc ~ atıratmı yoklayara : 
enden b· ?•Yorum ki sabahleyin 
iırdı . p~•htiyar kadın garsonu 

c bilrniy at S 1 numaradan mı 
- p orurn eki . 

937 

kısası bu gece bu salonda hiç kimse 
geçti mi ? 

Bigulo : 
Hiç kimse-yi görmedim . 

- Ola bilir . Fakat ben artık 
bu vakayı ~özümle görmüş gibi bi· 

'

. um Koca karı bir erkekti . 
ıyor · . 

Ara kapılardan 49 numara):a gı 
. · ıyoneri öldürdü ve cesedı ba-

rıp mı _ d .1 
1 k k Lion garına gon en . 

vu a oyara . . K 
k 

.. kapıcıya teslım etb. en-
me uzere . k-
disi de Parisin kim bilir hangı ·oşe· 
sinde şimdi serbest~e dolaşıyor . Ve 
kendini emniyette sanıyor . Sersem, 

B . benim el attığım· 
budala .. u ışe ben-

k ·k· ·· sonra dan haberi yo 1 1 gun 
çem yakasındadır . 

onlklncl kısun 

İyi yapılmış bir tahkik.at 

Mülkün 
cinsi 
Arsa 

Miktarı metre 
murabbaı 

2700 

Muhammen 
kıymeti 

beher metre 
murabbaı 
80 kuruş 

Ne için 
istimlak 
edileceği Mutasarrıfı 
Türkkuşu Adana Evkaf 
binası müdürlüğü 

Türkkuşu binası inşa edilmek üzere Vilayet idare Heyetince 24-Teş
rinisani-1295 tarihli menafii umumiye istimlak kararnamesine tevfikan 
lüzumu istimlakine karar verilen ve cinsi ile miktarı ve muhammen be
deli yukarıda yazılı bulunan Evkaf idaresine ait yeni istasyon caddesinde· 

ki Karamercan vakfına ait Evkaf bahçesinden müfrez arsa hakkında itirazı 
olanların sekiz gün içinde belediye reisliğine müracaatları ilan olunur.8177 

1- Abidinpaşa caddesinde belediyeye ait 349,50 metre murabbaın· 
daki arsa açık arhrma ile ve peşin para ile satılacaktır. 

2 Muvakkat teminatı ikiyüz liradır . 
3 - Ş~rtnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. 
4- ihalesi ha1jranın 21 inci pazartesi günü saat on beşte bekdiye en· 

cümeninde yapılacaktır. isteklilerin o gün teminat makbuzile birlikte be· 
lediye encümenine müracaatları ilan olunur. 8176 5-9-13-17 

TÜRKSÖZÜNÜN ZABITA ROMANI 

Nakledenler 
M. Bakfl - Nihad TangUner 

- Ne var? 
- Efendim sen mande galeyan· 

da .. 
- Neden ? Pavi otelindeki ci· 

nayeti mi öğrenmişler? 

No. 17 

- Acaip .. Orada n• oluyor ki .. 

Etan caddesinde 34 numaralı 
apartmanın kapıcısı delirmiş .. Bu 
kapıcının adı Koson ve .. 

- Vakaya gel .. Bana Koson 
filan lazım değil .. Ben seni Senman 
deye deliler hakkında izahat a1ma· 
ğa yollamadım . Meseleye ge] .. 

- Fakat Mösyö Panari iş kar· 
ma karışıktır . Biliyorsunuz ki Etan 

şosasında bu 34 numaralı otel bü . 
yük ikramiyeyi kazanan adamın otur 
duğu yerdir • 

- Çabık anlat bakalım . Kay· 
bedecek vaktım yok . 

- Anlatıyorum efendim . Fakat 
sırasiyle söylemek icap ediyor . Bir 

defa düşününüz ki 34 numaralı oda 
sahibinin büyük ikramiyeyi kazaft· 

. bu sabahote) ~ahibi ihtiyar kadı· 
teltıiıl etti~enıylc hareket etti· 
tlcen °"'1 ~e göre odasından 

P · kü 'Ük keşfinin zevkme anan , v hk" 
daha doymadan Sen Mandeye ta ı. 
kata gönderdiği polis Glandas so· 

- Hayır .. Daha onu öğrenme
diler fakat orada başka şeyler ecre· 
yan ediyor •. Polis müdahaleye mec· 
bur kaldı . Scnvensan polisi de yar· 
dıma koştu• 

dı~ı duyulunca herkes oraya hücum 
etti . Gazeteciler , fotografcılar 
sinemacılar • Ve bunlardan başka : 

aoroaedioiı mi? Sözün luk soluğa içeri girdi : 

YAZLIK sinemada 
5-6-937 

Bu akşamdan itibaren 

JUANiTA 
Bütün dünyada ismi çalkalanan Çigen orkestrası üstadı ALFRED ROD 
ile kırk kişilik Macar heyetinden müteşekkil muazzam orkestrasının 

iştirak '!ttiği ve sizi bir kaç defalar seyre ve dinlemeye getirecek 
olan bir film. OYNlY ANLAR : 

Mireille Perrey- Andre Berley- Coroy - Miliy Mathis 

Bütün haşmetile bir RAPSODlE HONGROlSE ... Don Alonso Cas· 
tro'nun Kuba orkestrası Lusien Goldey'nin Senfonik cazı Scharye Melha· 
do'nun 36 dansöz ve dansörii. Her cihetçe fevkalade ve Karyokadan dah 
üstün olan bu filmi muhterem halkımıza mutlaka görmelerini tavsiye ederi 

Gece bekçisi 
aranıyor 

----
Matbaamızda gece bekçiliği· 

yapacak birisine lüzum var.dır. Mat 1 
baamıza müracaat edilmesı. 

dostlar , tanıdıklar , ticaret komis
yoncuları ve nihayet müteşebbisler, 
acenteler , sadaka islemeğe gelen 
ler hep otelin kllpısına hücum etti . 
O sırada kapıcı da yerin de yoktu . 

- işte iyi beklenen bir ev . 

- Kapıcı .. Zavallı Koson bir 
yerde kumar O)namağa gitmiş ye
rine başkasını vekil bır. kmış otele 

dönüp te odasına girince bu kala
balığın arasında şaşırıp kalan adam· 
cağız odasına girince büsbütün çile
den çıktı ve delirdi . 

- Canım bana ne !. kapıcının 
delirip delirmediğini sana soran yok. 

- Müsada ediniz Mösyö .. İşte 
şimdi m~seleyc temas edeceğiz. Ko · 
so:ıun yanına bir bahçevan gelmiş , 
tamir için saatini vermiş , çünkü bu 
adam aynı zamanda saat tamirdli 
ği d ~ yapıyor. O da saate bir yedek 

a.lmak _behanesiyle bahçevan kıy af e· 
tındekı adamı yerine bırakıp gitmiş. 

- Eh peki devam et . 

- Fakat mesele bund~n ibaret 
değil.. Orada bir hizmetçi kadın da 
bulunuyordu . Adı Elodinas olan bu 
kadın Puvanın hizmetçisi idi . 

Asıl insanı deli divane edecek 
hadiseleri bu kadın anlatıyordu • 

1 

8178 

Zayi senedi resmi 
110- 111 kayit ve 2411- 2410 

esas numaı alı maaş dizdanlarile ba -
bamız ceza hakimi ölü Ali Kemal
dan bağlı maaşımıza ait senet res
mıyi zayi ettik . Yenisini çıkarthra
cağımızdan pski senedi resminin hük
mü yoktur. 

VEDAD FERiDUN 
8174 

- Ne imiş o hadiseler bakalım. 

- Bu kadının anlattığına göre 
balıçevanla uzun uzadıya görüşmüş. 
Bu bahçcvanın sıı tında mavi bir 
bluz varmış . Kırmızı saçlan , pala 
bıyıkları varmış , neden sonra bir· 
denbire bu adam değişivermiş ve 
kapıdan çıkmakta olan Mösyö Puva. 
nın pe; ine düşmüş . Kadıncağız da 

bu şeytan işinin karşısmd,a korkusun
dan bağırıp çağırmağa başlamış ve 
o sırada kapıcı içeri girmiş, bu hali 

görünce delirmiş Bu tafsilatı duyan 
Panari bir karnabahar çiçeği gibi 
açıldı. 

Ben deıniyormuydum . işte 
cani bu adamdır . Kapıcının odasın
da Puvanı bekledi . Kapıdan çıkar· 
ken peşine düştü . Buraya kadar 
onu takip etti . Hiç aldanmamışım. 

Şimdi artık iş güreş gibi meydana 
çıktı. 

Panari bu hükmü verirken Bigıı· 
lo'da müdahale etml!k için mübhem 
bir niyet uyandı. Fakat saf çocuk 
Panarinin çıplak kafasının etrafınd4 
beliren bu buluş ışığını söndürmek, 
körletmt-k istemedi . Bilakis bundan 
istifade etmek için onun kafasında
da yeni bir fikir uyandı . 

- Sonu var -
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TURKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

118nlar Rek_Iam. bir.~icareth~-
1
, 

nt:nın, hır muessesenın 

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

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niln Otomatik makinalaıında yaptı
rabilirsiniz . 

Kl·taplar E:~«:~lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri1'iz daha kıymetlene
cektir. 

Cl.ldler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitap)annızı Türk 

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

Tabla Resmi evrak, cedveller. defter· r ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir za11tan 
da en nefis bir şekilde en zarif hu ruf atla Tür sözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

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

T0RKSÖZ0 
• Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü-
• tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Adana Borsası Muameleleri Halkevi başkanlığından: 

PAMUK ve KOZA 
Neşriyat komitasında açık olan 

bir üyelik için 15-6-937 de ve 
Kilo Fi}ab temsil komitasında açık bir üyelik 

CLETRAC 
6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLE 

Sağlam, uzun ömür ve işi çok ucuz temin eder 
o. T. r. A. s. 

Beyoğlu: istiklal ca ddesi İstanbul 
CiNSi En az En çok Satılan Miktar için 16- 6-937 de s~çim yapılacak· 

K. ~_s._= K. s. Kilo tıİ'. Bu şubelere kayıtlı üyelerin o 
M. Hilmi Rem o Abidin Paşa Caddesi ADANA 7949 

-ıGJilmalı~ pamuıc--=-

Piyasa parlağı ,. 34 35 
Piyasa temizi " 

30,50 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Silah 

ÇICIT 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

1 
1 

" 
"Tohumluk,, 

!-1 U B U B A T 
Buğday Kıbrıs 

" 
Yerli -3)0· 4 

" 
Men tane 1 Arpa 2,70 

Fasulya 
Yulaf -
Delice -
Kuş yemi 
Keten tohumu 

1 

-
Mercimek 
Susam 

UN 
Dört yıldız Salih 

' 770 
üç " .. 1 ;~---:S .g -Dört yıldız Doğruluk 

..lıııl :::: üç 
" " 745 

:§ i Simit ,, 1000 
:; E'i Dört yıldız Cumhuriyet SJOO 
~ u-1 - 750 """ uç " .. 

Simit 
" 

1000 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
4 I 6 I 1937 iş Bankasından alınmışbr. 

Sanı im Pene 

Hazır 
1 

7 38 Liret 196 7 
,_ 

Rayişmark 1 
Mayıs vadeli 00 

Frank ( Fr11lSlz ) 17 69 
Temmuz vadeli 7 12 Sterlin ( inıiliz ) 626 00 

6 ı ıs Hint hazır Dolar ( Amerika ) 

ı 
78 65 

12 75 N:vyork Frank ( isviçre ) 
1 

' -. 
1 Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kay ad elen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarma kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla. raylann üzerinde vagonlaraalatdır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil. sıhhat ve gürhüzlütün iksiridir 

Kayadelen Gazoz1annı alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

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

7953 48 
·. 

güıılerde saat (18) de Halkevine gel· 
meleri ilan olunur. 8175 

Ayran Menba suyu 
Dünyanın en iyi bir meııba suyu olduğunu bir daha resmen isbat etmişti. 
Kar ve fazla yatmur yedili bir zamanda menbamdan alınan su nünıune. 

sinin Sahhat Vekaleti Bakteriyoloji hanesinde tahlil edilen bakteriyoloji rar 

poru sureti aşağıdadır : 

Rapor: 
1- Nümunenin ahndıtı tarih : 27- 1-937 
2- Nümune alınırken suyun derecesi : 11 
3- Nümunenin alındığı nokta : Menba 
4- Nümuneyi alan zat : Doktor Ziya 
5- Nümunenin sureti irsah : Buzsuz 
6- Nümunenin müesseseye geldiği tarih : 29-1-937 
7- Nümunenin muayenesine başlandığı tarih : 29-1-937 
8- Nümune muayene edilirken suyun derecesi : 15 
9- 1 Santimetre mikabında jerm adedi : O 

10- Koli test . Koli yok 
Bakteriyoloji Servisi Şefi N. 

M. Sagun 
Yokardaki rapora göre Ayran menba suyu derinden gelen kimyanın 

ve bakteriyolojinin tarif ettiği hakiki bir menba suyudur . Reklama değil 
hakikate inanınız. 

Ayra_n menba suyu hıfzıssıhha usullerine riayet edilerek hiç bir şekilde 
el detmeden Sıhhat memuru önünde dolar orada möhürlenir ve her türlü 
pislenmek tehlikesinden varestedir. Anın için emniyetle içeçeğiniz yegane 
menba suyu Ayran menba suyu olmalıdır. 

8086 10-13 

lstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 
hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

, 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamışhr 

7990 23-26 

D. Demiryolları umum müdürlüğünden : 
fik eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (42.000) lira olım 100 

ton renkli veya beyaz üstüpü 21- 6- 1937 pazartesi günü saat 15 de ye· 
niden kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyen1erin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiti vesikalan, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 No:lu 
nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde Nafia Vekaletinden 
alınmış müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 

komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. . 
Şartnameler 210 kuruş mukabilinde Ankara, lzmir • Haydarpaşa ve 

Adana veznelerinde sablmaktada. 8173 5-8-9-11 

1 

• 

1 

IELYİIATDR . . 

5 SEHE GAAAltTİ 

BULUMHAYAN EV-KAIAll 

OLKAYAX IAJIKAYA 1 

aotuk _hava dolaplarında MUhaf .. 

iki defa az lfle••kle 
aynı rancl6111uı ·veren 

r•ılne aotuk hava clola.,aan 

8100 


