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1 Kanunusani - 1924 
ADANA: Telefon : 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yalanında hususi daire Pk. 44 

5 Kuruş 

ltıU latanbul : 12 [ TUrkaozU 
p habırının telgrafı ) - BugUn 
IQarıaten telefonla aldıOım ma· 

ltıata gtlre Londrada taç giy· 
ıtıe merasiminden tam 24 aaat 
•vveı iki suikastçı yakalan· 
ıtıı•tır, 

Altıncı Jorj tacını giydi 
Dört milyon insanın iştirakile yapılan 

büyük merasim eşsizdi 

lspanyoı: mültecileri 
lstanbula geliyorlar 

Sulkaatçıların"evvelden ha
:tırıandıkları ve ~eraslm esna· 
•ında da polis tefklU!ılında va. 
:tlfe alma§a muvaffak olduk· 
lıırı anıa,ılmı,tır 

Karadeniz vapuru bugünlerde 
Valansiyadan hareket edecek 

ı· 

b Sulkastçıların üzerinde iki 
0ıtıba ve tabancalar bulun· 

ıtııı•tur. Şebekenin bUyUk tef· 
lı:Uıtta olduOu haber verlllyor. 
8Utun lnglllz zabıtası ve hatta 
••lı:erı ajanlar rblle aeferber 
haıe getlrlldl. L 

KRALA SUiKAST Mi? 
Büyük bir devletin bunda parmağı var 

Bütün fspanyol cebhelerinde kanlı 
taarruzlar devam etmektedir 

k 

1 

Sulkaadın büyUk bir devlet 
heaabına yapıldıOı kuvvetle sa· 
nılıyor . . 

Kamuran 
--.... _ ___, __ ,._....._..,...,...-

Merasimden 24 saat evvel müsellah, bombalı 
bir suikasd şebekesi yakalandı ·-----

Suikasdçılar ingiliz polis teşkilatı içirıde 
mühim vazifeler bile almışlar· 

Loııdra : 12 (Radyo) - Royter 
rnuhabiri bildiriyor: 
. fngiltere Kralının •aç giyme şen 
lıklerini açan ilk ziyafet Kral tara-
fında d·· k ·ı . . ıı un a şanı verı nıış ve zıya· 
fettc bütün kral ve ecnebi hükümdar 
tilhelerj dahil olmak üzere 450 davet· 
ı azır bulunmııştur. 

Cenevrede 
Dünkü müza

kereler 
Bu ziyafette kullanılan bütün ye 

ıtıck takımları altın iJi. 
Londra : 12 (Radyo) - Bugün 

bütün Londra sokakları daha s'\ba
hın karanlığında mahşer halini al· 
ııııştı. milyonlarca halk bir sel halin· 

İskenderun 
Serbest liman 

olacaktır 

' Bombardmanlardan aonra yaralananlar hastaneye:gtıtUrUIUyor 

fi ' de yollara dökülmüştü, 
Londraya merasimde bulunmak 

tzere gelenlerin sayısının 1,500,000 
dcıı fazla olduğu tahmin edilmekte· 
dir. Şu hale göre bugün dört milyo
na yakın insan Londraya mahşeri 
bir manzara nrdi. 

Büyiik programın tatbikine me· 
ıııur teşkilat büyük bir kadro ile ça· 
lı ıtı. 

lnglllz Kralı altıncı JorJ Krallçe Ellzabet, anne Krallçe Meri, 
Yellahd Prenses Ellzabet ve Deniz Bakanı Samuel Hor deniz 

müzesinin açılma töreninde 

Al ıncı Jorj, dünyada hiç bir 
hükümdara nasip olmayan ınuhte· 

şem bir merasimle lngiltere Krallık 
tacını giydi. 

Kralın taç giyme meıasimine ait 

Ziraat mücadelesinin mübayaa ettiği aletlerin 

Tecrübeleri yapıldı 
Pulve rizatör ve Traktörlerden 
akkile istifade edileceği anlaşıldı 

Teslim alınan ma 1cineler bu haf'a içinde 
b5lgelere taksim edilec~ktir 

e llRAAT MÜCADELESi BiR ÇOK MAKiNiST ALACAK 

Çukurova Pamuklarını hast.lık · ı 
tan k d 
1 

Urt:ır ııak ve tam ran ınanı 
ede ·ı . . . .. etınek için Ziraat Veka etımızın 
gostcrd 'ğ· b'· ··k l"k ı· d r H .. ı ı uyu a a .a ma um u . 

b.u cuınledcn olarak Vekaletin büyük 
it p 

ara tahsis ederek Çukurova 

f 
J Patııuk tarlalarında kullanılınak üzre 

0 n sist p ı r · em 15 Traktör ve u verıza-
or alının d' .. 
şeb . . asına karar ver ıginı ve 
ğüıı~'.lllız Ziraat mücadele müJürlü-
lnar~n bu makineleri Amerikaya ıs 

efl ev ~dığını ve aletletlerin bir hafta 

1 ~ tes:~, .. şehrimize geldiğini ve henüz 
Ya uın muamelesinin yapılmadığını 

ıınıştık. 
1
; ve p Dün .bu son sistem 15 Traktör 

1( ı°lverızatörün tesellüm tecrübeleri 

k .~ ordu arkasındaki kumluk mev-
ıınde 1 T yapı mıştır. 

d" .. ecrübelcr Ziraat mücadele mü-

r
uru Bay Sadettinin riyaseti altında 

0 muştur. 

Bizzat tecrubelerde bulunan bir 
llıuharrimizin müşahelerine göre bu-

malcineler pamuk mahsulatımız üze 
rinde büyük tesirler yapmağa ve ha· 
kiki randımanı temine çok elviriş . 

Jidir. 
Makinelerin 14 danesi 50 60 

metre genişliğinde ki bir sahaya ha· 
şereleri, mikropları itlaf edecek Ar· 
sinikiyeti Kalsyum,u duman halinde 
fışkırtmaktadır. 

Bu makineler saatte 400 450 
dönüın araziyi dezenfekte etmekte· 

dir . 
Küçük ınakinelerin deposu 50 

kilo ilaç almaktadır. Tecrübeler ne· 
ticesi makineler hep sağlam çık· 
mıştır. 

Büyük Pulverizatör altı metreye 
kadar dezenfekte yapmaktadır. Fa· 
kat bu makinenin diğerlerinden farkı 
sıralı mezruatta kullanılması ve ilacı 
dibinden vermesidir. Bütün makine
ler bu hafta içinde bölgelere taksim 
edilecek ve tarlalarda faaliyete ge
çilecektir. Gelecek yıla bunlardan 

• 
tafsilat resmi tebliğ halinde bütün 
dünya radyolarına ve ajanslarına ya-1 
rın ( bu gün ) verilecektir. 

Devlet hava yolları idaresinin 
yeni aldıOı tayyarelerden biri 

Öğrendiğimize göre; lstanbul
Ankara hava seferleri ancak önümüz 
deki ay ortalarına doğru Adanaya 
kadar uzayacaktır. 

Şu hale göre azami bir veya bir 
buçuk ay .sonra lstanbul - Ankara 
Adana postaları faaliyete geçecek. 
tir. 

daha bir kaç misli getirileceği sanıl· 
maktadır- Bu makinelerde çalışacak 
ınakinistler Ziraat mücadelesinin 
kendi makinistleri olacaktır. 

Ziraat mücadele teşkilat•nın bu 
işlerde kullanacak makinistleri kafi 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Cenevre : 12 (R•dyo) - Hatay 
ana yasasını tanzim ve sancak me
sailini müzakereye selahiyettar eks
perler komitesi bugünde taplantısına 
devam etmiştir. Eksperler komitesi 
lskenderun limanının serbest liman 
haline getirilmesine karar vermiş 
ve müşterek para işi müzakeresi 
üz~rinde müsbet neticeler elde et· 
ıniştir. Müzakereler devam ediyor. 

Madrid: 12 ( Radyo) - Mad
riddcki Türkiye elçiliği binasına ilti· 
ca etmis lspanyolları Türkiyeye nak· 
!etmek üzere sureti mabsusa<Ja iel· 
miş olan ve Valansiya limanında 
bulunan Karadeniz vapuruna şimdi
ye kadar bu mülteilerden 400 kişi 
bindirilmiştir. 

Geriye kalanların da Madridden 
nakledilerek bindirilmelerine devam 
edilmektedir. 

Karadeniz vapuru bir kaç güne 
kadar Valansiyadan hareket edecek
tir . 

Bir: paçavra yine sayıkllyor 

Türkiye Saııcak işlerini Sancak Türkleri
nin kara gözleri için değil 

Roma ve Berlinin (!) 
emrile ele almış ·------

AKLINCA HATAY:J.EFKARI UMUMlYESINI BULANDIRMAÖA 
KALKIŞAN ELLIYAYA ŞUNU SÖYLIYELIM Ki 

Türkiye tek kaptanlı bir 
gemi, o Kaptan da 

Atatürk'tür 
Aot:ıkya : 12 [ Türksözü muha· 

biri~den ~ ~ Dün elime geçirdiğim 
sekız tanhlı Elliva gazetesinde şu 
satırları gördüm . Aynen tercüme 
ediyorum : 

" lskenderun Sancağındaki, Türk 
kardeşlerimize de anlatmak isteriz 
ki, zannedildiği gibi, Türkiye hükü
ıneti bu meseleyi kendilerinin kara 
gözlerinin hatırı için değil ancak 
Ro~anın ve Berlinin emirlerine itaat 
etmış olmak için ele alınıştır .. Fakat 
yakında galebenin kimde olacağ _ 

1 
ını 

gereceğiz • 

Sancaktaki diger hadiselrre ge· 
lince : 

Amukta Uzun Kili köyü merasın. 
daki çadırlar evvelki gün birtakım 
şa .. iler tarafından basılmıştır . 

Şakilerden 4 kişi koyun tüccar. 
larınırı çadırlarına girmişler ve bir 
takımı da dışarısını sarmışlar . d . 
d k

. .. 
1 

, 1;a ır 
a ı tuccar arın 200 liras 1 mı a mış 

lar ve o vakla kadar daha 500 lira 
hazırlamalarını söylemişlerdir. 

. Çadır sahibi Musullu, köylülere 
hır fenalık etmemelerini rica edince 
şakiler, niyetlerinin para olduğunu 
ve kimsenin hayatına kıymak iste
mediklerini bildirmişlerdir. 

Şamdan haber aldığıma göre; 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Madrid: 12 ( Radyo ) - Bask 
cephesinde yeni taarruzlar olınuşlur. 
Hükümet kuvvetleri asilere karşı 
şiddetli mukabil taarruzlar yapınış. 
tır. 

Kaza blankada iki köy yakılmı~-
tır. 

Salamanka: 12 (Radyo) - Cep
helerde 24 saattanberi ateş fasılasız 
devam etmi:,tir. 

Japonlar Franko'yu 
tanıyorlar mı? 

Salamanka: 12 (A. A) - Roy. 
ter ajansının bir Salamanka radyo· 
sunun bir haberine göre; Japon hü· 
kunıetinin Fransa hükümctini tanı 

dığını bildirmektedir. 

Balkanlar c.rası 
futbol maçları 

Yunan ve Yugoslav 
federasyonlariyle konuş

malar yapılıyor 
Ankara: 12 (Türksözü muhabi. 

rinden) - Öğrendiğime göre ; bu 
sene Yunan ve Yugoslavya milli ta
kımlariyle biri Ankarada diğeri do 
Belgradda ol~ak ü~ere iki maç ya. 
pılması takarrur etınış gibidir. 

Yugoslavya federasyonu maçı 
kabul etmiş fakat tarafımızdan ileri 
s~rülen ta~ihl ere mukabil bir ve iki 
agu~tos tarihleı ini teklif etmiştir. Bu 
teklıf umumi merkezce muvafık gö. 
rbülkdüğü İçin bu maça kati nazarile 

a ılabilir. 

Diğer taraftan Yunan federes· 
yonu da 10 haziranda Yunarıistan
Türkiye maçlarına ve bunlann mali 
şartlarına muvafakatını bildirmiştir. 

Bir kaç güne kadar 
Türksözü sütunlkrında 

Kan lekeleri 

Bu yeni zabıta roma 
nımızı zevkle takip 

edeceksiniz 



Sahife 2 

• 
1 Dünyanın en mü 

DOLANDIRI 1 1 
Hazır bir Tüneli yeniden açmış gibi 

satan adam ______ .......... --
Artık para içinde gömülmüştü fakat .. 

Gtçen güıı Londra hastanelerin
den birinde Maksinı Striankoff isim· 
li bır adanı sefalet içinde ö!dü . 

Bu adam, harp senelerındcn son 
ra " tünel kazıcı ,, ısn . .le lanıı.mış 

olan me~hur dolandırıcıdır . Fakat 
" tünel kazıcı " ve dulandı•ıcı deni
lince akla al~ladc bir hırsız, hsa 
kıran bir hay,!ut gelmemelidir. St i 
ankoff hiç de böyle bir aclam de

ği1di . Bakınız , anlatJlırr. : 
Umumi harp çıktığı zamrn , her 

kes gibi Striankoff tetkik kabıliye
tini Lir ta•afa bırak p başının derdi-

ne düşmemişti . 1 
O , heı gördüğü , lıer du)duğu

nu hafızasına nakşediyor , ve bir kur 1 
şun gel:p de sefil hayatına hateme 
çeknıec. ğ! \e harp litt ği takdirde 1 
bunlaı daıı istifadeyi diişiir.üyordu . 

Nihayet harp Litı)or ve M<.ksinı 
kurtuluyor. Bti}Ck Avusturya-Ma· 

caristan imparatorluğu mahvolmuş· \ 
tur , Ve eı.kamıdan , kü~ük devlet· 
ler oıta}a çılrn ıştır . Bu devletler 

den birinde - İ!mİni kasdrn yaz
mak istemiyoruz - kanallar açılıyor, 
yollar yapılıyor, tren yoilaıı yapıl

mak iizere planlar çiziliyor . 
iktisadi vaziyet ve bu devletin 

beynelmilel ehemmiyeti yapılacak 

demiryolunun dağlar ara!ından geç· 
mesini icar elliımektedir . Nasıl ? 
Tüneller a.;aıak. L.akin , tünel aç 
nıak çok palrnlıdır , ve kü~ ük devle
tin mali imkanları Luna mürnit de· 
ğildir . Hükunı .t büyük bir endişe 
içindedir . 

Mak1ıim meydana çıkıyor 

Bir gün , kabinede y. pılan şid

detli Lir n.ünakaşadan sonra , nafia 1 

nazırının odasır•a şık Lir zat geliyor, , 
hususi kabine , nazııı görmek İsle· 

d ğini bi'diri)or , ve keı.dini tı;nıtı 

yor: 
- Berinı ismim l\fakıim Striak

koff , mühendisim - • eşebbüs etli
ğiniz iş için size bü} ük lir yardımda 
bulunabilirim. Nazırla göıü~m(k 

istiyorum . 
Hususi katip yabancı şivesine 

rağmen tesirile bu şık ziyaretçinin 

istediğini yerine getiriyor ve ı~azıra 
haber veriyor . Nazır düşünüyor . 
Fazla sinirlidir. Fakat göıü:m"kten 
ne çıkar ? Bir şey ka} bedecek de· 
ğil ya • Hem belki de 1. 

Striankoff içeri giriyor ve büyük 
bir hürmetle , nızırla görüşmefe 
başlı) or • Gö· üşme bir , iki, üç saat 
fÜIÜ) or, Maksim , LcraLer'nde ge
tirdiği çantadan lıir ~ok planlar , 
krndisinin büyük Lir mühendis olc'u 

ğuı u gösteren dün} ada tarır ıı~ 
miiesseselerden J üsnü hizmet vara

kaları giisteriyor , ve naz rı , tüneli 
açmağa ikna ediyor • 

Nazır , müşavirlerinin tavsiye!e

rir in aksine olarak , Ma'·sin>ıı söz
lerini ve projelerini la~ı ip ediyor ve 

tünelin kazılması münakasaya konu j 
yor. 

Bir çok müesseseler münakasa
ya iştirak ediyorlar . Hepsi birer 
proje veriyor · Stri• ,kcff da tekli
fini yapıyor . 13u teklif, bütün tek
lifleıdcn yüzde altmış nisbet=~de 
ucuzdur • Münakasayı o kazanıyo• . 

Hadise , müdhiş bir akis uyandı. 
rıyor • N~sıl olur da bu iş bu kadar 
ucuza yapılabilir ? Bu herif ya bir 

mecnundur , yahut bir dolandırıcı 1 
Bir çok gazeteler aleyhine yazılar 1 
yaz•yorlar . Fakat Maksim işe baş
lıyor . 

Yalnız işe başlamak için bir şart ! 
koşmuştur . Tünelin k zuacağı yere 
esrarengiz l·ir köy yapını~tır . Etra· 

fmı duvarlarla çevirmi~ti ve ordu 

tarafından , bu yerin kordon altında 
bulundurulmasını istemektedir. Zira, 
yalnız kendisinin keşfrttiği bir usul 
sayesinde bu işı bu kadar ucuza ya· 
pacaktır , sırrının başkaları tarafın 

dan Lilinrııemesiı,i istrmenıektedir. 

Harl:.ıye nazırı , bu garip mü

hendisin istediklerini nafia nazırı d..-
Jfıletiyle yapıyor . Esrarengiz köy 
kordon altına almıyor . Fakat bir 

tek asker bile oraya gircnıiyecektir 

Esrarengiz köyde 
Kabine er kanı zaman zaman es· 

ıarengiz köye gitmek işlerin ne de. 
rec~ye kaılar ilerilediğini tetkik et· 
mek istiyorlar. Fakat nazırlar köye 
gird.kleri zaman, biitiin işçiler tatil 
etmiştir, hiç birisile temas etmiyor
lar. Yalnız, miihendis onları tünelin 
kaı.ıldığı yere götürüyor ve onlara 

dal;ın ortasınd3 siyah bir delik gös 

1 !eriyor. Filhakika tünel açılmakta
dır ve her ziyarette ayni şekilde ha· 
reket ediliyor _ 

Ara lan altı sene geçiı or. Niha
yet tünelin açılma günii tesbit edi

liyor . Esrarengiz mühendis en şık 
elbiselerini giyiyor. Ona herkes lıür

met ediyor, genç kızlar çiçekler ve
riyor. Kabine erkanı silindir şapka· 
larile geliyorlar. 

Devlet ~eisi heyecanından göz 
yaşları akıtıyor. Hariciye nazırı mü
hendise nişan takıyır ve tünel açılı 

yor. Mükemmel ve nefis bir tünel. 

Ertesi günü, mühendis ve ame
le! eri, peri masallarında olduğu gibi 
oı ta dal) kayboluyorlar. 

Mühendisin sırrı 
işte mühendisin sırrı . 
Umumi harpte, demiştik, Mak

siın etrafında olan bite.1e ciikkat edi

yor, giirdükleıini hafızasına nakşe 
diyordu. Bu meyanda, bir gün,Avus
turya orduları kumandanlığı , Ege 
deniı.ine doğru muzafferane ilerler 

ken, kılanın nakli için güzergaha bir 

demiryolu yapmağa karar vermişti. 
Harp zamanında masraftan kaçınıl
madığı için de, bir tünel açtırmıştı. 
Sonra, ordular matlup olup çeki
lince, dü~nıanlar istifade etmesin di 
ye, tünelin iki tarafı kapatıldı, koca 

impa·atorluğun inkıra.ı esnasında 
da, kiınse tünelin mevcudiyetini ha 
tırlamadı. Herkes kendi başının ça· 
resine düşmüştü. 

Ya!nız, Maksiın unutmamıştı, ve 
gazeteler de bugün o yerlerde sahip 
ola, devletın bir tünel açmağı dü-

undüğünü görünce , hemen müra· 
caat etmişti. Sonra, j,i üzerine alın• 

c~. kendilerine emin olduğu eski ta -
nıdıklaııııdan v yabancı ıııenıleket 
!er len bir sıirü rıdam tedarik etli , 
onlara yapacaklaıı , d.ılıa dogrusu 
yaµar giL,i giiıünüp yapacakları, i~i 
anlattı, aldığı paradan bol bol gün
delik verdi, ç-lışıyormuş gibi yapa
ıak, :ıltı srne rahat rahat oturdular. 
Açılma güniindrn be~ on gün ev
vel, tünelin muvakkaten kapanmış 
iki tarafını açtılar ve sır olup gitti

ler. 
Lakin bu kadar miithiş, zeki, ve 

eşine rastlanmaz bir dolandırıcılık 
yapmış olmasına rağmen Maksim 
gene sefalet içiAde öldü . 

- - ----·-----
Kız lisesi 

Bir müsamere veriyor 

Şehrimiz Kız Lisesi bu akşam 
Alsaray sinemesında bir müsamere 

verecektir. Davatiyeler dünden iti

baren dağıtılmağa başlanmıştır 

Türksôzü 

~-.... --~ ..................................... liiiiiiiiiii.-liiiiiiiiiiiiiiiİlııılı .. 1 ..... , 

Ü ır o 
a 

.fr o 
~1111111.-mmm ............... _________ ._ ............................ ,, 

Pf. Yansen 
Belediye fen heyeti 
ile istişareler yapıyor 

Bir kaç gündenberi şehrimizde 
bulunan profesör Yansen Belediye 
fen işleri kısmiyle istişareler yap

maktadır . Profesöriin bu geli~i , 
Belediye ile arasında akdedilmiş bu 

lunan mukavele mucibi , yaptığı 
planlar üzerinde altı ayda bir temas 
zaruretine binaendir , Bay Yanscn 

Cf>yhana da gidip gelmiş ve Cey
han belediycsile de şehircilik işleri 
üzerinde temaslar yapmıştır . 

İstanbul-Ankara 
-Adana telefonu 

İnşaata başlanıyor 

lstanbul-Ankara-Adana tele
fon tesisat rııalzemeBiiıin mubayaa 
ve ikmaline çalışıldığını yazmıştık . 

Di.in alakadar bir zattan aldığımız 
malumata göre tesisatı kurduracak 
fen heyeti, tesisatın inşaatını yapa
cak müteahhitlerle temaslara geç
miştir. Bir kaç güne kadar inşaata 
başlanacağı anlaşılmaktadır . 

19 Mayıs için 
son prova 

17 Mayıs günü yapılacak 

Evvelki gün, 19 Mayıs gençlik 
ve spor şenliklerinde spor gösteri. 

!eri yapacak sporcular ve talebeler 
büyük ekzersizi yapmıştı. 

Ge!1çler, 17 Mayısa tesadüf ed.n 
_Pazartesi günü de spor kıyafetle
riyle son büyük provayı yapa
caktır. 

O gün Bando da gençlere işti
rak edecek, fakat bittabi prova ol 
duğu için davetli bulunmıyacaktır. 

Bayramın hazırlık komitesi, şen 
Jik tertip heyetini ve komiseri seç-
miştir. • 

Büyük provalar komiserin neza 
reli altında yapılmaktadır. Gençle
rimizin bu yıl her senekinden daha 

büyük bir intizam ve canlılık göste
receklerini sanıyoruz. 

P. T. T. teşkilatı 
Yeni binaya taşınma 

işleri başlıyor 
- -

Şehrimiz ' osta ve Telgraf teş
kilatının yenı binasına bu ay içiııd: 
ta~ınacağını yazmıştık . Dün aldığı

mız ıııaluınat:ı göre ; bir kaç güne 
kadar yalnız Posta kısmı yeni binaya 
nakledecektir. 

Telgraf ve telefon tesisatının 

nakli iş çok güç bulunduğundan bu 
kısımda önümüzdeki ay içlerinde an· 
cak nakledebilecektir. 

Gelenler-Gidenler 

iktisat Vekaleti müfettişlerinden 
Bay Vahit dün Diyarbekirdeıı şehri
mize gelmiş ve Ankaraya gitmiştir. 

* • * 
Maliye müfettişlerinden Bay Ha

lil, Bay Admi, Bay Rifat lstanbul
dan Fevzi Paşaya gitmişlerdir. 

* * * 
Birinci müfettişlik müşaviri Bay 

Rüştü Geyvedeıı şehrimize gelmiştir. 

Şehrimizin ekonomisi 
İdhalata göre bir aylık ihracat 

faz lası 261.168 liralıktır 
---·--

Şehrimizin bir aylık idhalat ve 
ihracatı üzerine yapılan istatistiği 

dün Ticaret odasından aldık. Yaptı 
ğımız tedkikata göre; 937 Nisan 

ayı içinde şehrimize giren maddeler 
şunlardır: 

Zir:ıat alatı 94.834, Benzin: 12,292 
Çimento 14.56, Gazyağı 16,385, 

Hurdavat: 1929, Kahve: 5944, Ka
naviçe: 3560, Kösele: 1977, yerli 

Mensucat: 17921, ecnebi Mensucat; 
C.465, Makine parçası: 8622, Ma

kine yağı: 3758, Şeker: 51.121, ve. 
saire: 39.113, esaslı idhalat haricin-

Tapu Kadastro 
mektebi 

Her şehirden talebeler 
alınacaktır 

Tapu ve Kadastro mektebi tali· 
matnamesi Bakan], r heyetince ka 
bul edilmiştir. Talimatnameye göre, 

mektep, Tapu ve Kadastronun hu
kuki, fenni ve mali işlerine taalluk 
eden kanun ve nizamnameleri ve 
usulleri öğretecektir. Mekt~p altışar 
aylık A. ve B. şubelerine ayrılacak

tır • 

Mektebin A. kısmına Tapu ve Ka
dastro teşkilatına dahil memurlar

dan tahsile kabiliyeti görülenlerle 

dışardan müracaat edenlerden Orta 
mektep mezunu olanlar kabul olu· 

nacaktır . 
B. Şubesine ise Lise mezunları ile: 

Lisenin onuncu sınıfından tasdikname 
almış 41Janlar müsabaka ile alınacak 
!ardır_ 

Mektebe alınacak talebenin kayıt 
müddeti 1 Ağustosta başlayıp Ey

lul sonunda bitecektir. Mektebe de 
vam eden memur talebe maaşlarını 
tamamen alacaklar , kendilerine ay
rıca ayda 30 lira verileceutir . 

Bu şubeye dışardan girecek olan
lara da bütçeye tahsisat konulduğu 
dakdirde ayda azami 30 lira veri
lecektir . 

Muvaffak olamıy an talebeye aldık 
lan paralar bir ın3hkemeye müra

caata hacet kalmaksızın ödettiriJe. 
cektir. 

Talimatnamenin diger maddele
rinde tedrisata , imtihana, devam , 

şahadetnameye, inzibata ve talebe
nin yatacağı yurda ait hükümler 
vardır. 

Dünkü hava 

Dün şehrimizde hava kısmen 
giineş!i ve kapalı olarak miitehav 
viJ geçmiştir . Hafif bir rüzgar da 
gece yarısına kadar devam etmiştir. 

Dün şehirde en fazla sıcak 24 
santigrad derece idi . 

Hayvan hırsızı 
yakalandı 

Ayvalı köyünden 1-!ısan oğlu 

Mecidin bir kısrağı ile bir tayını ve 

Ah.net oğlu Reşidin de bir beygirini I 
çalmaktan wçu tesbit edilen Ceyha· 

nın çay geçit köyünden Mehmet 

oğlu Reşit yakalanarak adliyeye tes

lim edilmiştir. 

de 204,659, ve yekun 568,586 lira· 
dır. 

ihracata gelince: 
Pamuk: 156,689, Iskarta_ pamuk: 

Pamuk çiçeği: 26.933, Çiğıd küs
besi: 18,390, Çiğid yağı: 39,831, 
Arpa, Buğday: 2916, Un: 17,995, 
Susam: 528, iplik: 332,616, Bez: 

105,747, Yün: 1096, Bağırsak: 3450, 
esaslı ihracat haricinde kalan ufak 
ihracat: 91.109, ve yekun 810.854 
liradır. 

Şu hale göre; Nisan ayı içinde 
şehrimize idhalatı geçen ihracat faz
lası bedeli olar ak 361, 168 lira kal
mış oluyor. 

lstidadlı gençler 
mütahassıs 

yetiştirilecek 

Atianalı iki gencin tahsi
le gidişini İktisad Veka

ı~ti nümune olarak 
gösteriyor 

iktisat Vekaletinden sanayi müesse 
selerine bir tamim gönderilerek, htr 
sanat üzerinde hariçten fabrikalara 

mütahassıs veya ustabaşı getirtmek· 
tense memleketimizdeki fabrikalar
da kabiliyetli ve müstaid gençlerden 

istifade olunarak bunların fabrika
lara stajiyer sıfatiyle çalıştırılmala

rını ve bilahare imkan dahillinde mü 
essese hesabına Avrupadaki yüksek 
sanat mekteplerine veya imalatha
nelere gönderilerek yerli ihtisasların 
takviye ve çoğaltılmasını istemiştir. 

Vekalet tamiminde; Adanada bir 
şirketin, fabrikalara stajiyer olarak 

yetiştirdiği iki Türk gencinin sanat 
tahsillerini ilerletmek üzere Fransa 
da "iplikçilik ve dokumacılık yüksek 
mektebi,, ne gönderileceğini bildir 

miş ve bu takdirde layık hareketi . 
bütün fabrikalarımıza bir numune 
olarak götermiştir. 

Tren altında çiğne
nen köylü çocuğu 

Küçük çoban kuzularını 
kurtarayım derken kendi 

çiğnendi 

Dünkü sayımızda ; evvelki gün 

akşam üzeri Ceyhan , Veysiye ara-, 

smda akşam postasıııın bir adanı 
çiğnediğini yazmıştık . Bu haberi 

geç vakıt istihbar etmiş olduğumuz· 
dan etraflıca malumat verememiştik. 

Dün yaptığımız tahkikata göre; 
ezilen , Ceyhan Hürriyetli köyünden 
Cemal isminde 11 yaşlarında küçük 
bir çobandır . Muhakkak olarak an· 
laşıldığına göre ; küçük Cemal , 
tren geçmekte iken hat üzerinde bu 
lunall' kuzularının bir kazaya uğra
maması için koşmuş , fakat her na
sılsa kendisi de şaşkınlıkla hattın 
içerisine girmiştir . Bu ani vaziyet 
karşısında makinist bir şey yapma
ğa vakıt bulamamış ve acıklı hadise 
vukua gelmiştir . Ceyhan müddei 
umumiliği tahkikatı derinleştirmek

tedir • 

Bugece nöbetçi eczane 
Eski orozdibak civarında 

Fuat eczanedir 
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Garip adetler 
fLR' oreli gelin. düğününün 1 di 
~ ci günü akşamına ka.JI 

kocasının yüzünü görıwı 

mezun değildir. Kadına, kocası~~ 
ilesi intihap eder ve ancak düğ1J 
karşılaşıdar: Hatta ·düğün gün~ 
paça dediğimız ikinci güuün a 
mına kadı.r gslinin gaz kapak! 

birbi1ine yapıştırılmış bir halde ki 
lır. 

Çalın•n elblse blrlncllljl 
kazanırsa 

Bundan bir müddet ev ıd lot 
rede Hu il.da, hırsızlar zeygin bir Jel 
dının evine gireıek birçok eşya rrl 
yanında birkaç kat da elbise çalııJlf 
!ardı. 

Bu hazırlık hadisesinden birkl' 

gün sonra, hırsızlığın kurbanı 0~ 
kadın, bir zarafet müsabakasıll"' 

juri heyet(azası sıfatıyle hazır bu~ 
muş ve önünde resmigeçid yaşan h 
biseler içinde birincilği, kendi ça 
nan elbisessinin kazandığını görüncl 

hayretindenidonakalmıştır, 
Tabii, bir süıü iskanda!, buhr-' 

Bağırma, çağırma ve saire... lı' 
Elbis.,yi giymiş olan kadın 

elbiseyi satın aldığını ispat etmekti 

güçlük c,.ekmemiş ve hırsız da kolat 
ca yakayı ele vermiştir. ı' 

Diğer taraftan, her şeye raf:111 
elbisenin eski sahibesi , kaza~ıl; 
bi incilik mükafatından dolayı bu) 
bir sevinç ve gurur duymuş ve lı' 
münasebetle, elbisenin yeni sahibr 
sine bir ziyafet vermiştir. 

Bluz vaktiyle erkek elblseııl1; 
Bluzları bugün kadınlar giy~ 

Halbuki, Kurunu vustada bunları 

valyeler madeni elbiselerini ya~ııı~ . ~ 
dan ve pa3J anmaktan korumak ı~ 
bunların üzerine ekseriya ipekli bl~ c 
lar geçirirlerdi. 

Erhkler : madeni elbiseleriY~ ı 
beraber bu bluzları da terkettile1 

Terkettiler amma bu defa da kadıfl' 
lar giymeğe başladılar. Şu farkl,ı k 
zırhların üzeıinde değil.,. 

Sivri sineklerden korunl1111 

Nerede ise sivri sinekler de çılc 
mak üzeredir. Bu arsız sineklerjll Y 
sokmasından kurtulmak için iyi bil r 

çare ellerin krsine iki damla citr0~ 
nella ( oğul otu ) yağı damlatara 
vücudun açık kalacak yerlerine S'

11
' o 

mektir. ·~ \ 
Bu }ağ biraz paba!ı,lır ama dı 

katli kıllanmak şartiyle az bir ~e1 
ikiüç yaz sürebilir . _ ğ 

Sivri sinek soktuktan sonra 1~ 
sokuhcak yere azıcık amonyak ııı 
Julü yahut hikarhunat dö sudla sO 

sürmek derhal yanına ve kaşıot•l1 
n 

keser. d 
Kaçakçı gemller b 

Alkolün Amerikada yasak oıJo e 
ğu devirlerde, lıuoun kaçakçılığİ}le 

0 
uğraşan 332 büyük gemi vardı. 13ıJll' d 
dan başka bir çok küçük geıniltf 
de bu nevi kaçakçılikta ihtisas peY g 

da etmişlerdi. ğ 
Bu 332 büyük gemiden dörd

0 
d 

on tanesinin mensup oldukları de~· 
Jet belli değildi ve bunlardan ÜÇ" fl a 
yedisi 1 giliz gemisi idi. 

Kozanda 
Para çalan hırsızlar 

k 

} 

k 

p 
yakalandılar k 

Kozan : 12 ( Hususi Muhabİ'.r o 

mizdcn ) Kozanın Arslanlı k?.' b 
yünden Pekmez satmakta olan !'ı 
!isli Kadir oğlu Ahnıedin gece u)1l. 

makta iken cebinden 100 lira ,e 

Arslaıılıdan Mehmet oğlu BayraınıP 
kapısını açmak suretiyle sandığın· 

ı· d.n 70 lirasını çalmaktan suçlu 0 e hi 
! duğu yapılan hazırlık tahkikatı : 1 

1 
lii 

tesbit edilen Arslanlı köyünden K31 

oğlu Koca ve Kara oğlu Yusuf ,-e 
Murtaza oğlu Dede yakalanarak 

adliyeye teslim edilmişlerdir. 
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r 
Karanlık öğle 

pi' 

ürİ K Ör ......... ! Bunun ne demek ol-
• duğunu Annetle bilirdi. Kız-
~ cağız Pieıre'in dizine sarıla-
kl tak ~ere oturmuştu. Gözlerini gü

Jcl neşlı bir gök yüzü altında sıralanan 
d.ağları gören pencereye doğıu çe
vırrnişti. 

Doktor söylemişti . Fakat bunun 

nf ~~ke'hcın'.11iyeti olabiliıdi? Vakti'..le 
Jel de u.~~tın, şimaldaki krmra gcn

rot rclıgı doktor da kör olan zavallı 
IJllif ar.nesini görmemiş miydi Göıır.üştü 

de ne yapabilmişti? Hiç, hiç bir şey! 
ki' . Ürac ğaı oluırruştu ve sevgili 
1 Pıer " k l d .. .. re ın aya lan kadı gün er e uşu-
,# rnesin diye maharetli paımaklariyle 
lıf ona çorap Öriiyordu. 

~ Kızı daha yakınma çeken Pierre 
seslendi: 

b :- Annette! Anr.ettel, sen de 
enırn gibi inıır.malmn! Mon'realden 

t$ gelen bu doktor, gerçekten usla 
ve büyük bir adam, Beş senedir 

b1I kendisine kılavuzluk tdiyorum. Bir 
k~ defa beni aldatm2dı. Bir gün bana 

dedi k' p· k .. 1 · t 1 31 ı: ıerı e arının goz erı oı a ı 

ğı karanlık görmeğe başlayınca onu 
ıl al, Mon'reale bana getir. Annettel 

118' onu lir defa dahıı görelimi 

y~ Hıçkıran kız: 
bl . - Hayır! bayır! diı or ve erke

J;e' ğ'.n oturduğu alçak iskemleyi bula-
bılrnek . . • ·1· d 

ıçm egı ıyor u. 
i Zavallı Pierre, l:;unune kadar se· 

seviyordu· 0 da kendisine ne kadar 
ol düşkündüİ Pierre ilk önce onu ıer

ilerin kampında göı müşlü. Şimdi 
~ Allah onların saadetini kıskanıyor 
Çil muydu ? Bu kızın babası bir sene 
ıi Önce boğulmuştu. Perdeli gözleriyle 

Jı Pıerrenin gözlerini bulır.ağa çalışa-
rak sordu· r, . 
.. - Aceba Allaha yalvarsak, do· 

ın -
~ gacak çocuğumuz dünyaya gelince· 

Ye kadar benim gözlerimi açık tuta· 
bilir rn·? 

ı. 

k . - Sevgilim, sevgilim, Allah se 

i~ nın gözlerini hiç bir z~man k.~p~mı 
. Yacaktır· bunu ben Pıerre soyluyo-
ıt t ' ' Unı. 
0~ Ve küçük - onun adım da Pi

r· erıe koymıyacak mıyız? - Kebek 
01 rnanlarınm en büyük ve en kuv-

1~ ;eti; avcısı olacak. Öyle değil mi? 
t akat annesı! fakat annesi! 

• Etrafı karanlık gören ba ş erke· 
ge daha ziyade yaklP ştı. Çünkü bu 

~U\~etli adamın gözlerinin yaşardı· 
ını ıyice r.issetmişti. 

Kızın damarlarında Fransız ka
nına be . b' 1 · k -dı .. nzeınıyen ı r yer ı ·an var 

b 
· ~or olan annesi de bir seneden-

~ erı h 'k' . d '. t ' er ı ısıne yar ım ve nızme 
e etınek .. . p· uzere yanlarında idı. ıerre, 
ır o sen .. 

d e sonbahar ve kış mevsımın· 
1 be avla,rın pek gelirli olacağını ve 
' Unlar d k d d • ev· ı · . a ıza karşı uy ugu s 

gının k k tf· • · . endisini çahşnıava sev e ı 

~:~ı 8.Öylüyordu. Fakat ~h bir inan
abılseydi .... 

ay IAnnette erkeğin yanından biraz 
rı dı "' .. k · \..ıozlerini kızının heyecanına 

arşı k ' 
ın ayıdsız gibi sakin duran anne· 

e Çev· d' b .. 
YÜrn" .. 1r ı. Gpzleri dehşetten u· 
kaç uştu. Bu hal. Pierre'iu gözünden 

ınıyordu. 

pekler Pierre, dedi, çocuklar ve kö 
ken k onun elinden yiy~cek alırlar 
ona b adıncağızın elini tırmalarlardı; 
ben d:n ~akar, iyi derdim. Şimdi 
cak ? kor oldum. Ona kim baka
kör · Belki de doğacak yavru da 

olacak K' b· ı· ? ... ım ı ır . 

• - Anııette, benim küçük karı
~cl';• bu sözlerinle yüreğimi parça· 

lıi 1 1 ~1~ farkında mısın ? Bunların 
ç bırı-· d • b .. lü •ı ogru değil; sana en soy· 
Yorum H· b' . . k 1 F. · ıç ırısı olmıyaca 

Jakı rkek konuşurken kadırın ku· 
arı çok az duyuyor ve orada 

postlardan yapılmış bir minderin 

hıçkıra hıçkıra ağlıyordu! 

* 
Annette bir çağlıyanm başında 

bulunan bir kayanın üzerine oturdu. 
Ağustos ölüyordu. Yarın, çağlı

yanın alt başında kamp kuran avcı
lar, eylfil ayında arkasından gidebi 
lecek şikarların ardına düşeceklerdi. 
Bunlara Pierre klavuzluk edecekti. 

Annette üzülüyordu. (Ik çocu 
ğunun doğmasına pek az zaman kal 
mıştı. Şimdi içinde duyduğu ıztırab 
yıllarca önce annesinin köyde iken 
duyduğu ıztırabın aynı olmalıdır. 

Yüksek sesle ve büyük bir cid

diyet ve samimiyetle dua etmeğe 

başladı. 
- Yarabbi, diyordu; ne olur, şu 

yavrumu bir defa gözlerimle göre· 
}im de cndan sonra karanlık çök. 

sün! 
Altındaki çağlıyan kayalık yala-

ğından şırıltılarla geçip aşağı dökü 
]ünce beyaz köpiıkler çıkarıyordu . 

Pierre, kulübesini bu çağlıyanın 
yakınlarına yapmıştı. Bunun şırıltısı 
geceleri küçük aileye bir ninni gibi 
gelirdi. Annette de dökülrn suların 
musikisinden ptk ziy2de hoşl2nırdı. 

Annette. orada su seslerini du 
yarak, vaktiyle annesinin bir köyde 

bakımsız kalıp kör olmasına lanet 
etti. Şimdi bir kızın annesinin bu gü
nahını çekmesi haklı mıydı ? Sonra, 

acaba gözleri ker olduktan sonra 

Pierre hala onu sevmekte d~vam 

edecek miydi ? 
Sesi bL yük ıztıraplarla titreyerek 

dedi ki : 
Pierre'i kaybetmek . küçiiğün 

yüıünü hiç görememek hiç hir ŞPYİ 
görememek ; hiç bir şeyi göreme· 

mek .. Oh, Yarabbi, bu olur şey 

mi? 
Şimdi kafasının içindeki karman 

karışık içinde bir sene öncesine aid 
hatıralarım anıyordu . Eskiden hiç 
ehemmiyet ve;mediği uf ı k tefek şey· 
!ere mecalsız kalan parmaklarının 
arasında yabani bir çiçek kıvrılmış 
duruyordu. Kayanın üzerinden ya· 
rım :ıyağa kalktı ; tekrar yerine 
oturdu . Öğle geçmişti ve ortalık 
dehşe tli sıcaktı , Bütün viicudu t~r 

1. du Tekıar kulübeye gidebıle· 
ıyor . r 'd' 

cek miydi ? Evvela dinlenme ı ı ı . 

Fakat ortada bir yanlışlık vardı · 
Biran önce ortalık apaydınlık 

iken şimdi zifiri karanlık. olmuştu . 
Gttik e karanlık da~a zıyade artı-

1 d ç Bütün asabı gerildi . Niha-yor u. • . . 
et olan olmuş , zaten gelecegını 

bildıği şey ge lmiş ti . Yerinden kalk

tı ve körü köıüne bir adım a~tı ; 
kayalığııı üzerinden el yordaııııyle 

.. .. du Bir adım Jaha atınca yuruyor . 
giirüldeycrek akan çağlayanın s.ııla · 
nnın içine düştü . Çağlayan ; bu ye · 
. "k"nu .. beraberine alarak tuhaf m yu u . 

bir musiki ile akmasına devanı ettı · 
Bir ağustos gecesinin çanı kokan 

sükunu içinde Annette çağlıyan~ 

k kulübesinde uyuyordu . Yaşıı 
ya ın h. b. 

. odanın kendisine ıç ır şey 
annesı, . . . k 1 söylemiyen gölgeledrı ıç~nde ımı . 
dandı ; fakat ka ıncagızın içinde 

bir üzüntü vardı · 
* 

Valette'in y~~~ftında hafif hafı f 
f - 1 ıı bir çıkın halinde yatıyor

ııe e, a a . "k .. f' . 
du Pierre oracığa dız ço muş ull . 

• • . 1 • r ve kaim e e· 
kalın sesı ınce eşıyo ' 
riyle battaniyeyi kaldırmaktan ve 
çıkma dokunmaktan çekiniyordu . 

Hafif bir ses : 
_ Pierre , kocacığım dedi. An-

neltenin yüzünde , parlak bir gü
zellik ve ölüme yaklaşanların huzuru 

vardı . 

Türksözü Sahife : ~ 

Lehistanda Yahu 
di aleyhtarlığı 
Londra : 12 (Radyo) - Royter 

muhabiri bildiriyor : 
Lehistanda avukatlar yeni baro 

kararnamesine Yahudi avukatlar 
hakkında hususi maddeler konulma
sını istemişler, doktorlar da kendi 
dahili nizamnamelerine Yahudi dok· 1 
torların cemiyetlerinden çıkarılması 
nı natık bir fıkra koymuşlardır. 

Bir Leh heyeti Lehistan yahudi. 

!erinin Madagaskarda yerleştiıilme· 
!erini kararlaştırmak maksadile Fran
sız hükumelile müzakereye başla· 

mıştır. 

Filistinde 
f ogiliz askerlerine tecavüz 

Kudüs: 12 (Ra<l}o) - Yaya 
olarak garnizonlarına iltihak etmek 
Czre milli kütübhane civarından ge. 
çerken !ngiliz askerlt ri bir çok 
Arabların tecavüziine uğramışlar, 

taşlarla ve sopalarla d övülmiişlerdir. 
Biraz sonra aynı mahalden ge. 

çerkrn iki lngiliz askeri de 1yni 
muameleye uğramı~lardır. A>keri 
kumandanlık polise vakayı bildiı · 
miş, polis tahkikata başlamıştır. 

lrlandalı nümayişçi
-lerle polis çarbıştı 

Londrr: 12 (A. A .) - Serbest 
lrlanda hükumeti Parlemontosu dün 

yeni aııa ynsasıııııı ıkinrı müzakeresi

ni yapmış ve Başvekil nutkunu lrlan 

da lisaniyle vermiştir. 
Parlementora lngiliz baynğı 

çekmiştir. Taç giyme merasimi mü· 
nasebetiyle nümayiş y~pılınaması 

hakkındaki tebliğata rağmen nüma 
yiş yopan lrlandalı Cumhuriretçiler 
le polis arasında şiddetli çaı pışma

lar olmuştur. 

Pierre : 
- Ah benim küçüğüm , dedi , 

ben seni kaybettim 1 Nehre düş 
meşsün . Bereket versi' , Allah bir 
kayaya çaröınaktan seni koıumuş . 
Şimdi buradasın ; her şey yolunda ; 
hamdolsun . 

- Anlamıyorum Pierre . 
- Doktor oralarda yüzüyor nuş; 

seni tutmuş ve çabucak bura)'a ge· 
tirmiş. 

Ah Annette , ah Annette , sen 
gelmemiş olsaydın .. 

Kocam an adam , yatağa gönıiil 
nıüş hıçkıra hıçkıra ağlıyordu . 

Ben öyle sanıyorum ki büyük 
karanlık gelip çöktü Pierre artık 
kör olmuş bir Annette'i ne yapacak
sın? 

- Hiç bir şey değil bu , doktor 

gene bana bunun ehemmiyetsiz bir 
şey olduğunu ve iı ileşip geçeceğini 
söyledi . Artık inan bana . 

- Artık inanıyorum , artık ina

nıyorum Pierre . Kadının r li yatak 
örtüsünün üzerine eğilen dudaklara 
şefkat ve muhabbetle dokundu . 

* * * Doktor Pi~rre'in odasındaki mu· 
vaffakiyetli çalışmalarından sonra 
mum ışığında ha~ra defterine şun
ları yazdı : 

" Ağusto; 31 Mon' real radyo is· 

tasyonu bugün öğl eden sonraki tam 
güneş tutulmasi hakkında her taraf· 

tan aldiğı haberleri güzelce bildirdi. 
Öğleden sonra Pierre'in karısını 

nehirden kurtardım . Önce bir inti· 
hardan şüphelenilmişti ; fakat değil; 
güneşin tutulması üzerine bir kaza. 

Bir saat şonra çocuğu dünyaya 

geldi . Bu ı erlilerin nalurası çok 
sağlam ve ,selam . Şimdi ikisinin de 

sıhati yolundadır · " 

Büyük Şef 

. 

1Asr"" si em ada 
12 Mayıs çarşamba akşamından itibaren senenin 

en güzel filmini sunar 

::~r:~a 1~;::~vind:ün (Petresburg geceleri) 
gece halkevinde Bolu mehusu Cavad Poul Harbiger Elisa Illard 
Abbas Gürer Atatiirkün bundan 
on sekiz yıl önce Samsuna çıktığı gibi büyiik iki artistin temsili 

günü kutlulamak için yapılacak bü- 1 Aşk,neşe-zevk-müzik 
1 yük spor ve geııçlik bayramı dala-

yısiyle o günlere tekaddüm eden 8094 
hadiseler etrafında canlı hatıralara ------------..;;.;~;__-----------• 
müstenit bir konfrans vermiştir. 

Konfranstaıı sonra halk şarkıları 

söylenmiş, halk oyunlaıı oynanmış 

ve bir piyes temsil edilmiş · 
tir. Bu arada Büyük Önder Ata 
türkte Hal~ evini şereflendirmişler 

ve alkışlanmışlardır. 

Kamutay 
gurup'unda 

Harici siyaset ve İnönü
nün Londra seyahatı 

hakkında görüşmeler 
yapıldı 

Ankara: 12 (Radyo) - Cüınhu
riyel Halk partisi kamutay gurubu 

Antalya saylavı bay Tuncerin baş
kanlığında dün bir toplantı yaptı. 

Hariciye vekiileti vekili adliye 

vekili Bay Şükrü Saracoğlu Türkiye
nin harici siyasetteki faaliyeti ile 

ismet lnönünün Londra seyahatı 
hakkında izahat vermişler ve lnöııü
nün bu seyahatınm tamamen hususi 
mahiyette olduğunu da kaydetmiş 

!erdir. 
Parti gurupu bu izahatı memnu 

niyetle karşılamış ve müzakere tatil 
edilmiştir. 

Göçmenlerimiz için 
Yapılacak evlerin temel

leri dün merasimle atıldı 

Ar.kara: 12 ( A.A. ) - lgdırda 
Romanyadan gelecek göçmenler için 

248 evin temelleri dün büyük me ı 
rasimle atılmıştır. 

Heyetimiz gitti 
Ankara: 12 (Radyo) - 17 ma· 

yısta Pariste toplanacak olan par
lamentolar ticaret konferansına işti 
rak edecek heyetimiz dün akşamki 
ekspresle Is tan lıula hareket etmiş 
tir. 

İngiliz parlamentosu 

Hindistan işleri dün 

müzakere edildi 

l.ondra: 12 ( Radyo ) - lngiliz 
parleınentosu dün akş m üzeri top 
!anarak, Hiııdi sta r.ı n anayasa projesi 
üzerinde müzakereler yapmıştır. 

------. ------
Yenı neşriyat 

Yenigün 
Antakyada yarı Tii ı kçı- yarı 

Arapça hurufatla çıknıakla olan ar· 
kadaşınıız Yenigün, gazetesi 11 ta 
rihli nushasıııdan itibaren tamamen 
yeni harflerle çıkmağa başlamıştır. 
Arkadaşımızın yeni güzel }ÜzÜııÜ 
uğurlarız. 

Yıldız 
Berutta çıkmakta olan, fakat bir 

kaç aydaııberi neşriyattan menedilen 
"Yıldız,, arkadaşımız neşriyat vazife. 
sine başlamıştır. 

Arkadaşımızın bundanböylc daha 

büyük muvaffakiyetle neşriyat yap 
masını dileriz. 

TAN SİNEMASINDA 
Bu Akşam 

Sinemanın en güzel kadını, aşkı en güzel l•ir şekilde temsil eden 

Mayerling ve Taras Bulbanın Kahramanı 

( Danielle Darieu) 
Albert Prejean ve Lisiene Barou 
ile beraber temsil ettiği ve mevsimin en güzel bir filmi olan 

Yataklı Vagonlar 
KONTRÖLÜ 

Nefis ve çok şen Fransız komedisindt: yine prestişkarlarını coşturacak 
onları giizel cazibesinin tesiri ıtltında bırakacaktır 

Orjinal ve güzel bir mevzu 

PEK YAKINDA : 
ibretle ve hayretle seyredilecek şaheser 

( Alçaklık) 

Bir paçavra yine 
sayıklıyor 

Birinti sayfadan mabad-

birçok eşrafın imzalarını muhtevi 

bir muhtıra Eransa hükumetine ve 
M(clisi Meb'usana tevdi edilmek 
için Yüce komisere verilmiştir. 

Bn nıuhtarada, Fransa - Lübnan 
muahedesinin Fransız Meclisi Meh
usanında tasdiki müzakereleri esna
sında milletlerin hukuknu ı nazarı 
dikkkte alınması nazariyesine isti· 
naden Tarablu sşam şehir ve köyleri 
a h;ılisinin kendi mukadderatına sa 
bip olması gözönüne getirilerek, bu 
nun Trablusşaın mıntakasının arzu
yuumumi üzere Suriyeye raptedilme 
si talep edilmektedir. 

Ziraat mücadelesi
nin mübayaa c-ttiği 

aletler 
Birinci sahifeden artan 

olmadığından lıir kaç güne kadar 
imtihanla hariçten makinistler ala
caktır. 

Bu makinelerden başka yine Zi
raat mücarlelesinde kullanılmak üzre 
bir haftaya kadar Mersin iskelesine 

getiril en arab-ılı körüklerde gele. 
ceklir. · 

Bu Trakti:ir ve Pulverizatörlerle 
diğer makinelerde kullanılmak üzre 
mübayaa edilen petrol ve sairenin 

tesellümü de bir kaç güne kadar yapı 
lacaktır. 

.. Ziraat mücadele müdürlüğü bü . 

tun bu makınelerini koymak için 

ku .nluk civaıında büyük, muntazam 
bir garaj isticar dıniş lıuiunmak
maktadır. Bu garaj dahilinde birde 

ihtiyacı karıılayacak şekilde atelye· 
side vücuda getirilmektedir. Ziraat 
mücadelesi bu yıl çok büyük işler 
yapmaktadır. Netice şuki; Cormick 
Forma! makinelerinden bu yıl çiftç'
miz çok büyük istifadeler görecek 

8095 

Ceyhanda 
Şehircilik işleri 

Ceyhan: 12 [Hususi muhabiri 

ri!Tlizden) : 
Kasabamızın imar planının yap· 

tırılması için davet edilen Alman 
profesörü Yansen geçen 936 yılında 
Ceyhana glmiş ve kasabanın imar 
planı hakkında İcab eden yerlerin 
krokisini almıştı. 

Yansen dünkü gün yine kasaba· 
mıza gelerek bazı yerleri gezmiştir. 
Haber aldığımıza göre; Profesör 
Ceyanının müstakil imar planını çi
zip getirmiştir. 

Bu plana göre, şimdiki ırmak 

boyunca bulunan sebze haliyle ka
saplar çarşısından başlayıp "bu çarşı 
dahil. Hanefinin fabrikasının yanına 
kadar olan evler ve hamam yıktırı
lacak ve buraya modern şekilde bir 
nıillet bahçesi yapılacaktır. 

bu bahçe, belediyemizin fidanlık 
bahçesinde yetiştirdiği ağaçlarla 
süslenecek tir. 

Bundan maada kasaba ıçinde 
ve Halkevinin karşısında bulunan 

boş arsa da belediye tarafın<lan sa

hibinden istimlak edildikten sonra 
park yapılacaktır. 

Bu planın yapılışına göre hare
ket edildiğinde Ceyhan· kasabası 
çehresini tamamiyle değiştirecek ve 

o vakıt tam manasiyle bir şehir ha
line girecektir. 

Nişanlanma 

Şehrimiz 23 Nisan okulu öğret

menlerinden Türkan Yeneral ile 
Tayyareci Nazmi Karakoyunlunun 
nişanları dün samimi bir aile toplan

tısında yapılmı,tır . 

tir. Ve öyle sanıyoruzki bu makine· 
!er beş on ile kalmıyacak, vekalet 
alınacak müsbet neticeler üzerine 
Çukurovaya daha bu makinelerden 
yüzlerce alacaktır. 



Sahife : 4 Türbözü 

r •• •• •• 
TURKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Reklam bir ticaretha- 1 Cildler Kütüphanenizi güzelleştirmtk 
nenin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplannızı Türk 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- sözü~ün miic_ellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
. ,. h d k renklı ve zanf bir kapak bölgede ancak Türksözünde 

rınızı , danlarınızı er yer e o unan yapılar . 

Türksözüne veriniz . 

Renkl·ı ·ışler rMeniık.tleı.nleı vevri Tablar Resmi evrak, cedveller, defter· 
ler, çekler, karneler kiğat,zarf, 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otomatik makinalau~da yaptı
rabilirsiniz • 

Kl•taplar ~~e.~lerinizi Türk -
sozu matbaasında 

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

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hu ruf atla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö

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

T',RKSO-ZO Kiğat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü-
U : tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. CLETRAC 
Adana Borsası Muameleleri Zayi makbuz 

6 silindirli tam· Dizel mazotlu 
Sağlam , uzun • • 

ışı temin eder .. .. omur ve çok ucuz 
O. T. 1·. A. S. 

CiNSi Satılan Miktar 

9.37 senesine ait 169 dişi ve on 
erkek koyunlanmın sayım ve ifraz 
kağıtlarını yitirdim ve yenisini ala
coğımdan eskisinin bir hükmü kal
madığını ilin ederim . 

Beyoğlu : istiklal caddesi lstanbul 

Kilo M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi ADANA 7949 

a ımaı pamuk Bebeli köyünden 
8094 Hüseyin otlu 
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lanacak olan belediye encümenin~ müracaatlan ilin olunur. 
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lstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 
hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve teciaviye başlamışbr 

7990 12-2f: 
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Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplanna kimyaıerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir ıu de-ğ il, sıhhat ve gürbüzlütün iksiridi 

Kayadelen Gazozlannı alırken şişelerdeki kırmm Kayadelen 
tapalanna dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depo)andır 
Bü)ü" damacanalar : 100 kurup evlerinize gönderilir 

1953 29 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

KUl'Uf 
12 Aylık 1200 
6 Ayhlc 600 
3 Ayhk 300 
1 Aylak 100 

1 - Dıt memleketler için Abone 
bedeli detitmez yalnız posta masrafı 
zammedilir • 

2 - lllnlar için idareye müra• 

caat edilmelidir . 

'--,----------------·~ 
_ .... ------------------ ...... 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

1- Adana ceza evindeki mab
küm ve mevkuflara düz kırma unun 
dan verilecek bir senelik tahmini 
200000 kilo ekmek 13-5-937 ta
rihinden itibaren münakasaya çıka 
nlmqbr. 

2 - Münakasa kapalı zarf usu. 
Jile ve 29-5-937 tarihinde saat 
11 de Cumhuriyet müddei umumi· 
litinde tewelckül edecek komisyon 
tarafından yapılacakbr . 

3- Bu işe ait 1Brtname ceza 
evi iirektörlütünden bedava verile
cektir. 

4- Şartnamedeki tarif at daire· 
sinde 1050 lira muvakkat teminat 
alınacalcbr • 

5- Kapalı zarf usulile yapıla· 
cak eksiltme teklif mektuplan 29-
5-937 cumarteai günü saat 11 de 
Cumhuriyet müddei umumiliti ma· 
kamma verilmiş olacaktır • 

8093 13-18-22-26 

Hüsnü Ergüven 
Mevsimin en yeni ve en güzel şapkalannı. a 

Moda pazarında bulabilirsiniz 

Yüksek bir zevk 
iyi intihap 

Güzel desen 
Hayret veren 

Elyevm lstanbulda bulunan Hüsnü Ergüven en son moda yazbk 

[yüksek zevkli ] ~f!e~lerine mağazasında teşhir 
8013 10-15 
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