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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluş Tarihi 

GÜNDELiK SiY ASI GAETE \ 
5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 17 Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 
1 ~nunusani - 1924 

ANKARA- LONDRA 
Münasebetlerinin daha ziyade 
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Atatürk'ün en 
büyük zaferi 

Nevz•d ouven 

~ ütün Türkiyede olduğu 
~ gibi dün Adana gençliği 

c·· de 19 Mayısı kutladı. 
iıı' hayatiurn~u_riyet neslinin neş'e ve 

iç"ın Yetını toplu bir halde izhar 
•eçr .. -

<aklar 1111 bu gün, Anadolu top-
<len hının sihirli bir femaela yeni-

8
' lıırn ktayat kazandığı bir güne rast-
} a adır. 

\O On s k" 3 Salı .. e ız sene evvel 19 Mayıs 
al Sıırn gunü genç bir Türk Generali 
"fi suna ayak basmıştı . 

ıı,., • .:.ı Anad 1 u~• ayakı o u. topraklarına basan bu 
n lı' takı ar.'." bır müddet sonra bu top· 
hıııı1 zelear uzerinde ne müdhiş bir zel· 

6 
zeıed~ıı~acağını ve bir gün bu zel· 
olııc ıstilA ordularının hurdahaş 

ere ;aını kimse bilmiyordu . 

3~ r(jy Zarnan göremiyeceğimiz bir 
ıııel taf 11 halinde~olan bu istikbali Mus· 

ı,ı hat· Kernal , yuğurarak bir çelik 
u ıJ ak,;~e getirdiği milletin iradesiyle 
. l kısa llbr~ durgunluk verec

1
ek . dk~dar 

p~ l" ı_r zamanda gerçek ~ştır ı 
,I r' . llrıh bOyOk mucizelerınden bi-

l ~ kını ' belki de en büyük mucizesini 
ı aYdetr 

b' ıı· Ada~~ gençlilli bütün Türk genç· 
r' .. 1 gibi kendisi için bayram ola
a, seçtilli bugünü kutladı . 

·p1 
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Con gençliğin hareket ve canlı· 
e) hliına şahid olan bu sahada , Cum-
7 r·u''Yetin en büyük , en canlı ese

ını gördük . 
Meydanı dolduran iki bine ya· 

kın kız ve erkek delikanlının kıp 
kırıııız1 çehresinde büyük TOrk inki· 
l~b "k" b" ının gururu vardı . Bu ı ı ın 
~~~arık , geniş gllğüste Türk mille
lknın bütün istikbali fışkırıyordu · 
t 1 bin ağızdan çıkan sesin gürül· 
l Ostınde Atatürk vatanının korkusuz
vUliunu dünyaya haykıran bir mıl.na 
i.rdı O"" b ·k· b"n Çukurova · un u ı ı ı 

'Yocuğuna Omidle şefkatle bakan 
Qözıer . b" l"k d.' · ı· ve güze-li , ır ı 1 ıaıp ın , 
n bu kadar muvaffakiyetle birleş· 

rne - · t sın; g!lrerek daha çok emnıye 
Ve b" ıraz daha gururla doldu · 
. Daha dün , en büyük terbiye 

...ı ıate · · b" •· rnını , pısırıklık ve manasız ır 
((! ~llhcubiyette bulan bir cemıyetten 

öyle bir nesil yetiştirmek için an-
cak Türk inkilAbının dev enerjisi 
zırndı. 

lı !şte dün, hareket halinde, ruh 
n alında g!lzlerimizin ıınünde canla
.adn şey, bu enerjinin bir şah ese-

tı ır At ı·· k . . 1 Ö · a ur ınkılıi.bının sonsuzu-
k unu, dünyanın şaşkın gllzleri ıınüne 
0Ya.cıık da.ha nice mucizeler ya-

Pabıı k k .. b . me kabiliyetine inanma ıçın 
b~ •ki bin çift gözde parlayan aleve 

;ııııık yetişirdi . 
bir dana. gençliği dün çok muv~ffa_k 
b ış yaptı. Bu işde çok basıl bır 

eden t · t" · gtır ııı erbiyesi muvaffakıye ını • 
ı ·~~: b_üy~k b_ir haksız_l ık o_lu~-. Bu 

kı ' ılerı zıhniyetlerın, ılgılığın 
.'~ca inkılabımızın en büyük za
urın· 

IBaş Vekilimiz ismet inö
nü ingiliz devlet adamla

rile temaslar yapıyor 
Londra elçimiz Fethinin verdiği 

büyük ziyafet 

İsmet İnönü yarın sabah 
Londradan ayrılıyor 

Baş Vekilimize Atinede büyük 
karşılama yapılacak 

bir 

Londra : 19 (Radyo) - Royter 

bildiriyor: 
Türkiye Başvekili ismet lnönü 

Londraya muvaseletinden bugüne 

kadar her gün lngiliz devlet ricali 
ile sık sık temaslar yapmaktadır. 

Ekselans ismet lnönü bugün de 

- Gerisi üçüncü sahifede -

~uKunun. yeniden kuruldujjıu blldlrllen Barselon 
blrlljjılnln binası 

Sosyalist 

Yeni Valansiya kabinesi 
dün teşekkül etti 

d 
. 19 [Radyo] - RoyteJ muhabirinin bildirdiğine göre, Yeni Va· 

Lan ra. · k b" K ·· · t S ı· ti d 
b

. · t ekkül etmiştir Yeoı a ıne omums ve osya ıs er en 
1 iya ka ınesı eş · . . k 
ans d ··ıeşekkildir. Bazı kimseler bu kabıneyı hoş arşlamamış· 
ve askerler en mu 
mamışrdır. 

cenup demiryollarını te
sellüm edecek heyet 

Dün şehrimize geldi 

Fransız 
şimendöfer şirketi umum. müdürü de 
Suriyeden Adanaya geldı 

Cenup demiryollarını hükumeti
miz namına tesellüm edecek olan ka 
!abalık bir heyet dün Ankaradan 

1 görrnek lazımdır. 

r-----~~~----------~--~-~ 

şehrimize gelmiştir . Ayni zamanda 
Fransız şimendüfuleri şirketinin 
umum müdürü bay Fuad Kuray da 
şehrimize gelmiş bulunmaktadır . 

Ankaradan gelen Türk heyeti , 
Türk işletme heyeti müdürü 'llua· 
vini bay Şevki , umum müdürü ka· 
lem mahsus müdürü bay Rıza , na
fia müfettişlerinden bay F abri , şi 
mendüfer umuru hukukiye müdürü 
bay Haydar , şimendüfer malzeme 
müdürü Tabibden mürekkeptir . 
Tesellüm işi bir kaç güne kadar 
başlayacaktır . 

Spor ve Çençlik Bayramı 

Dün Stadyomda büyük 
~ gösteriler yapıldı 

_Çukurova gençliğinin günlerden

trı hararetle hazırlandığı 19 mayıs 
:ııçlik ve spor şenlikleri, dün ılık 
ıt hava içinde çok güzel bir şekil 

e geçti. 

ATATÜK ANITINA ÇELENK 

Saat 13.30 da Halkevi önünde 

toplanan okullar izcileri ve Adana 
sporcuları orada hazır bulunan ~e
lengi alarak bando önde, Ataturk 

parkına gitmişler ve enıta törenle 

çelenk koymuşlardır. 
ŞEHiR STADINDA TEFTiŞ 
Gençler saat 15 e doğru Stad· 
~ Gerisi ikinci sahifede -

lstabulda gençlik 
bayramı 

lswul : 19 [ Türksözü muha. 
birinde - 19 Mayıs spor ve genç
lik bayım şehrin] muhtelif semtle
rinde mteşem bir şekilde kutlan . 
mıştır ;adıköy Taksim stadlarında 
yapıla111por şenliklerine 15000 
genç iırak etmiştir . Şeniikleri 
lOOOO«:işi seyretmiştir . Abidenin 
etrafın< yapılan merasimde halk 
ve genik hep bir ağızdan istiklal 
marşınısöylemişlerdir . 

K(lmuran 

AvrJpa hattında 
'eni tarife • 

Ayrı 21 inde tatbika . 
başlanıyor 

İstnbul : 19 [ Türksözü muha
birindcı ] - Devlet Demiryolları 
Avrup hattında yeni seyrüsefer ta· 
rifesinP tatbikine bu ayın 21 inden 
itibare başlanacaktır. 

Y ffl MeyrÜsefer tarifesinin baş 
lıca h~usiyeti Şark demiryolları şir
ketinir tatbik ettiği ve bugünkü ta· 
rifede tamamen görülen istismarcı 
işletmı siyasetinin sona ermiş olma

sıdır. 
Dıvlete ait olan diğer hatlarda 

-olduğı gibi Avrupa hattında banli 
yö seferlerini sık ve diğer seferleri 
de halca en elverişli şekilde yapa 
rak hem halkın hem de işletme ida. 
resinin karşılıklı menfaatleri korun

- ... ~ 1rıc'\Jgıtı1ryoııarı aııoaıı Kısa 
bir ~ddet geçtiği hafde şirketten 
alınan vagonla~u çoğu tam'.'. edil· J 

miş, ayrıca Edıroe postası ıçın Al· I 
manyada Krub fabrikalarında yapıl . 
mış olan yeni lokomotif ve vagon· 
lardan mürekkep iki katar vücude 

getirilmiştir. 

Bu suretle yolcuların istirahat
leri azami ~ekilde temin edilmeğe 

başlanmıştır. 

Baldvin bir nutuk 
vererek 

" Başvekilliğimin son 
nutku dedi,, 

Lorıdra : 19 (Radyo) - Başvı-. 

kil Baldvin bir kaç güne kadar ka· 
bineden çekiliyor. 

Baldvin bugün verdiği nutukta 
lngiliz siyasasına devam etmiş ve 
neticede demiştir ki : 

- Bu nutkum Başvekilliğimin 
son nutkudur. 

Aşkın Taçla mücadelesi 
ISVEÇ'IN GENÇ PRENSi BÜTÜN HAKLARINI VE TACINI 

Gltlı~<®O lk©lri1it<®~ 
Elsa'nın mini mini ayakları 

önüne serdi 
--~~~ ... ·~--~~--

Belçika Kraliçesi müteveffa Astrid'in kardeşi icabın-
da ı..ir sigorta memuru olarak çalışmasını da biliyor 

----.. ···------
Prens Şarl'ın iki dostu: Belçika Kralı 

ve lsveçli bir milyarder 
Birkaç gUn evvel lsveç hanedanından Prens Şarl'ın da &fk 

yUzUnden lsveç tacından ve bUtUn Hanedan hukukundan vaz· 
geçtljjılnl ve bir dul Kontesle evlenme§e karar verdl§lnl yaz
mıftık. Son gelen [Parls Solr) da gördU§UmUz bu yeni afk ve 
feragat hldlseslne dair tafsllatı terceme ederek afa§ıya ko
yoruz: 

GUzel Kontes 

lstokholm - AvJupa Kralları. 
nm duvayyeni olan lsveç Kralı Sa 
Majeste Püotov bu son sene içinde 
Hanedana mensub üç prensin kalb ve 
hayat yoldaşlarını damarlarında Kral 
kanı taşımıyanlBurjuva sınıf.ndan ka. 
dınlar arasından seçtiklerini görmüş· 
tür. 

iki defasında, ihtiyar Kral [ha
yır] demiş. Fakat sonradan mücrim 
leri affetmekte de gecikmemiştir. Fa

kat ~u ~efa derhal ve açıkça [evet!] 
Dem ıştır. 

Feci bir kazaya kurban giden 
Belçika Kralıçesi Astrid'in kardeşi 
ulan genç Prens Şarl amcasından 

sevdiği kadınla evlenmesi için mü
saade istediği zaman Kral hiç dü
şünmeden izin vermiştir. 

Pazar sabahı Sa Majeste Püston 
26 yaşındaki yeğeni Şarl'dan bir 
mektup almıştır: 

"Kalbimi, hislerimi iyice yokla· 
dıktan sonra üzerinde uzun uzun dü
şündüğüm ve benim için çok büyük 
ehemmiyeti haiz olan bir mesele 
hakkında zatı hasmetanelerine müı a
caat ediyorum. 

Uzun zamandanberi Kontes El· 

eıninim.,, 
Bundan sonra Prens amcasına 

y;;zdığı bu mektupta, bütün huku
kunu ve !sveç tacım kaybedeceğini 
pekala bildiğini, fakat Kontese karşı 
o]an derin aşkı için bu kadının naza· 
rında hiç bir ehemmiyeti olamı
yacağıoı da ilave etmektedir. 

Zavallı İşçi. 

Prens Şarl bugün lsveç Hane· 
danının en fakir azasıdır. Babası mu· 
azzam servetinin yansım da meşhur 
Krenger sahtekarlığında, diğer yarı
sını da servetini idareye memur ada
mının suiistimalinde kaybetmiştir. 

Prensin annesi - ki müteveffa 
Belçika Kraliçesi Astrid'in de annesi
dir - lsveçin müstakbel lsveç Kra
liçesidir. Kendisi işlerini yaya veya· 
hüt ta kiralık bir otomobille yap· 
makta ve aile bütçesini fazla sars· 
mamak için lstokholm'un en ucuz 
mağazalarından· almaktadır. 

Prens Şarl çok azimkar bir de
likanlıdır. Aile3inin bütün servetini 

- Gerisi ikinci sahifede -

DUnkU Şenllklerde Adana Gençler! Hareketler Esnasında 
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Sahife 2 

19 Mayıs 1919 
yolcusu 

un ilk 

Arkada,ımız Kamuran Bozkırın 

Ankara Halkevlndc BUyUk Şefin 

huzurunda okudujiu 19 Mayısa 

alt manalı bir •lirini koyuyoruz. 

Kafam uzaklarda, çocuk kafam .. 
Bir deniz, bir gemi, bir adam : 

ilk hatıram .. 
Deniz döğünüyor, enginde deniz .. 
Karakaygan dalgalar köpürüyor ... 
Benim çocuk, 

Benim yanık yüreğimi 
Martılar götürüyor ... 

Şırrak .. Şırrak 
Granit kayaları tokatlıyor dalgalar .. 
Dalgalar, bulutları kucaklıyor dalgalaı 
Dalgalar dağlaş;yor dalgalar 
Dalgalar .. 

Rüzgar,.. 
Karanlık, derin uğultularla deniz, 
Gitgide dejtişen bir şehri andırıyor .. 
Bir karanlık yağmur gibi sulara 
Zincirli arslanların ıslıkları sızıyor ... 
Çiziliyor gözlerimin içinde yine: 
Saatlarında ilmikleri sabunlu ipler 

sallanan 
Dıvarları dibinde aç yatılan memleket 
İlk çocuk yüreğimi, 
Bir veba havası gibi -

Sarıyor: 

Düşman süngülerin altındaki zillet ... 
lnlemektense esarette-

Gece gündüz kan kusarak; 
Ölmek ne güzel şey-

Döğüşerek siperlerde 1 
Sahil suyunca ilerleyen bir geminin 
Kaptan köprüsünden martılar 
Bu şarkıyı taşıyorlar denize . 
lnlemektense esarette 

Gece gündüz kan kusarak 
Ve parıltısiyle kör olarak yabancı 

süngülerin 
Ölmek ne güzel şey -

Döğüşerek siperlerde! 
Kafam uzaklarda, çocuk kafam .. 
ilk gururun güneşinde Bileniyor 

hafızam! 

Ölmek ne güzel şey 
Döğüşerek siperlerde ... 

Sahil suyunca ilerleyen bir gemi 
Köpüklü mor dalgaların koynunda 

uzaklaşıyor 

Yaklaşıyor., 

Zineirli arslanların böğürdü~ 
diyerdan 

Martılar gemiye ilk selamı taşıyor: 
Ölmek ne güzel şey -

Döğüşerek siperlerde .. 
Kaptan köprüsünde düsünen adam 
Bakarak uçurumlar yaratan dağlara 

Denizsiz yaşamıyan martılara: 

- Vatansız yaşanamaz -
Diyor. 

Gemiyi Samsuna demirliyor. 

• 
Bugün gibi taze, 
Bugün kadar sıcak içimde onun 

Neye baksam ırörürüm: 
ilk çocuk hafızama 

ilk gururu getiren 
İlk gemiyi. 

Ey, kıl esvablar içinde, 

yeri .. 

fyi çam ğövdeli, köylü babam! 
Ve sen ey: vücudumu 

Ağrılar içinde do4uran anam! 
Sizden daha yakındır bana: 
Beni dar kafesinden sıyırıp 

Güneşli ufuklara koşturan ADAMI 

10. V. 1937 Ankarıı 
KAmuran Bozkı 

Türksözü 

Atatürk gecsi 
Adana Halkevindcoş
kun bir ihtifalle kuandı 

19 Mayıs Atatürk'ün .msun'a 
ayak bastığı günün yıldöniü Ata· 

1 türk gecesini Adanalılar llkevin· 
de zengin bir programla ııattılar. 

Eymen Göksel Orhan •eyfinin 
(Gazimiz) hitabesini inşadederek 
ihtifali açtı. 

Öğretmen Mürşide .tyol 19 
Mayıs gününe kadar Atatü ün ha
yatım çok etraflı ve caandırıcı 
bir ifadeyle anlattı. 

Konferans alkışlar arasda de· 
vam etti. 

Namıkkemal okulundaıPerim, 
orta okuldan Sevki Lisedeı Mah
mutla Celal Sahir ve Zei Özer 
Atatürke ithaf edilen şiirlelen bi 
rer parça okudular. 

Halil Okan Atatürkün ecizele
rinden parçalar okudu. Hepini de 
zevkle, heyecanla dinledik. 

Taha Toros 19 Mayısın öemini 

iyi tahlil etti. 
Halkevinin orkestrası ~lanik 

marşıyle birkiç güLel parça alarak 
19 Mayıs bayramım şenlendrdi ve 
onuncu yıldönümü marşıyle rıerasi

me son verildi. 

Pamuklarımızda 

_ Bazı tarlalarda yapıak 
bitleri görüldü 

20 Mayıs 193?....,.t 

' Ziya ---aş-- t i 
ri asi. a ve 

Ada alı ZiYS 

Miras yüzünden bir 
cinayet oldu 

Bir adam kardeşini cadde orta
sında kama ile yaraladı 

... --
İşte bir kadın parmağı mı var? 

Dün akşam üzeri saaat beşte \ 
Karasoku caddesinde 182 numaralı 

manifatura mağazasının sahipleri olan 
Hacı Mustafa oğlu Yusuf ve Ali is
minde iki kardeş arasında miras yü
zünden bir münakaşa çıkmıştır . 

Yol üzerinde cereyan eden bu 
dil kavgası Çarşı hamamının yanına 

gelince başkalaşmıştır. 
iki kardeş yumruklarını sıkmışlar 

ve birbirleri üzerine parçalarcasına 
atılmışlardır. Alt alta, üst üste ge 
len bu iki kardeşin boğuşmasını ayır-

Ekmek fiatları 
indirildi 

Belediyenin karariyle ekmek fiat· 
larında tenzilat yapılmıştır. Dünden 
itibaren birinci ekmeğin kilosu 9,5 , 
ikinci ekmeğin kilosu da 9 dan sa· 

tılmağa başlanmıştır . 

mağa koşan halk daha yetişmeden 
Yusuf, cebindeki kamayı çıkararak 

insafsızca, kardeşi Alinin sol böğ· 
rüne saplamıştır. 

Ali derhal hastaneye kaldırılmış 
ve bir müddet sonra işten haberdar 

olan zabıta kardeş katili Yusufu 

yakalamıştır . Yusuf tevkif edilmiş 
bulunuyor . Alinin yarası ağırdır . 

Meselede bir aile ve binnetice 

bir kadın parmağı da 

maktadır. 

olduğu sanı!-

. 
-

Belediye zabıta 
memurları 

Meslek kursu bitti 

Şehrimiz Belediynsinde munta· 
zaman devam etm.,kte olan Zabıta 
memurları meslek kursu tedrisatını 

bitirmiştir. 

1 Üç gazöz fabrikası 

ya d i 
11
•
1
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Sayın muharrir SUnbLI br 
Dünkü " Türksözü " ndeki bana 
taben yazdığınız yazıyı okudu~· ~ 

Baştan şurasıni söylemeliyıJll 
k
. .. tı 

Ziya Paşaya dair bu sene ı u\,, 
rıkada geçen seneki on tefrı 

' da 
nazaran fazla hata yapıldı. Yaz ,el 
aceleye gelmrsinden dolayı gedıt 
benden ve gerek musahhih arka 
!ardan ve mürettiplerden dot'dı 

d b .. k" ııd~ aynı zaman a u gun u ya ·r;1 
mevcut olan ufak bazı hatalar 

1 
• 

f d ,,~ 
Türksözü okuyucularının af e e 

!erini umarım . ~,r 
Şimdi değerli mektubunuza 

şılık olarak aşağıdaki satırlarımı 
MTlffi. f 

1 - Ziya Paşanın ölümün' 

tarihin son satırındaki " vallah • 
h' 1 !im esini " vallahi ,, olarak tas. 15 ı,r 

Iediğinizi ve veznin de bunu ıcB 
tirdiğini sö ylüyorsıınuz. F akal '/ 
beyit benim değildir! Kiif zade 
suf izzete ait bulunması ve bah~ 
ebcet hesabiyle tarih diişürüloı: 
ması hasebiyle yapılan bu tas ~ 
ne dereceye kadar .muvafık ve)' 
nasip olacağını tayın edemenı: 

·h d" "rul(ll mz bu nazımda tarı uşu 

d . . .. 1 zanol' 
esas gaye ol uğu ıçın oy e . 

k. " Eb t . " Veııo ' 
yorum ı ce : dı~1 • t" 1 

Yemesine müsa:ıde'e ı ını~ ır " 
k. b" utıı Adananın çok es ı ır rn 

ri olan Kiif zade bana şiirini bl1 
kılde vermişti. 

Aşkın taçla mücadelesi Süne mücadelesiy'e beraber mü· 

cadele müdürlüğü ayni zamanda pa· 
muklarla burada esaslı bir kontrol 
... 1 ....... ....1" L,... •• ı. . .,J---1r-..J~ ... ~ '$t&').ı1a"" 

bitlerine tesadüf edilmiş gerekli ted· 
birler alınmıştır . Çanakçı çiftliğin
de bu haşere görülmüştür . 

Dün de 29 
Amele geldi 

1 birer hafta işten 
menedildi 

Tenkitten ziyade tetkikler ya 
bir kalemin tek vazifesi öyle ~ 
rım ki m "nbalarına karşı hürnıe 
olmaktır ! 

11- Adanalı Ziyanın kıt3SI 
.f de 

~e v'.lkardaki satırlarımın ı a bt' 

kaybettiğini ğördüğü zaman bizzat 
çalışarak hayatını kazanmağa karar 
vermiştir. 

lstokholm sosydesinin derin 
hayreti karşısında Prens basit bir 
memur olan sigorta şirketlerinden 

birinde çalışmağa başlamıştır. 

Prensin arkadaşları bu hadise 
karşısında çok gülmüş ve onun sa. 
sabahın saaat dokuzundan başlayıp 
akşamın beşine kadar çalışabilece
ğine bir türlü akıl erdirememişlerdi. 
Fakat aradan çok geçmeden fikirle· 
rınde yanıldıklarını anlamışlardır. 

Kumpanyanın direktörü iki ae 
evvel: 

- Fevkalade mükemmel çalı 
şıyor. En iyi satıcımızdır. Nereye 
gitse arkasında derin bir itimad bı· 
rakmaktadır. 

Üçüncü Leopold'dun en iyi dostu 
birkaç sene evvel genç Prens ener
jisini ve karakterinin selabetini acı 
bir fırsatla isbat etmi~tir . 

Kızkardeşi Bel.,.ika Krnliçesi As· 
trid: otomobil kazasında feci bir 
ölümlehayata gözlerini kapadığı za. 

man genç prens bu acılarını kalbi 
nın derinlikliklerine gömerek Kral 
Leopold,u teselliyle meşgul olmuş
tur. 

işte bu acı ve feci günlerde Prens 
le Belçika arasında sarsılmaz bir · 
sevgi doğmuştur. 

Birkaç sene genç prensin Holan· 
f da veliahti ve prensesile yani Nas· 
saı - Oramienlerin muazzam ser
vetinin varisi ile evleneceği şayiası 
dolaşmıştır. 

Gayet mevsuk menbalardan öğ. 
rendiğime göre Prens Jülyananm 
ailesi ve prensin dostları bu izdiva
cın hakikaten kalb olması için çok 
çalışmışlardır. Fakat diğer taraftan 
bizzat prens de bana iki sene eve! 
kral ailesinde bir prensesle evlen
mek his de işine gel:niyeceğini söy
mıştı. Samımi dostları pr.:nsın bu 

ı ""'"'._,..,,,,,,u uıaud.11iJnJ pc"' ıyı ıuıyvr· 

!ardı. 

Genç prensi bir gün lsveçin en 
güzel, en hoş kadınına Kontes Von 
Rosese rast gelmişti. Fontes general 
Göringin birinci karısının yakın ak· 
rabası ve ozaman bir avukatla evli 
ıdi. 

Kontes Elsa lstkoholm kibar 
mahafilinin en güzel ve en zeki ka 
dını olmakla şöhret bulmuştu. Ken 
disi prensten yedi yaş büyük olmak· 
la beraber ancak yirmi yaşında gö. 
rünmektedir. 

Eğer sahneye bir Ayelson Joh· 
son adında ve meşhur Berga şato· 
sunun sahibi bir milyarder çıkmamış 
olsaydı bu aşk romanının güzel bir 
sonla bitmesine imkan bulunmaya. 
caktı. 

Bu bekar ve oldukça yaşlı mil· 
yarder prens Şerla karşı baba mu. 
habbeti beslemektedir. 

Genç prens kendisine sırrını 
söylediği ve aşkını itiraf ettiği za· 
man iyi yürekli milyarder bir an bi. 
le terednüt etmemiş ve kükilmet ve 
saray üzerindeki büyük nüfuzunu 
derhal kullanmıştır. 

Bugün mevkii iktidarda bulunan 
sosyalist fakat aynı zamanda en kuv 
vetli Suvayyalist bir hükumet olan 
kabine geçen pazartesi günü yaptığı 
fevkalade içtimada reis yani kral 
Güstavla mutabık kalmış ve genç 
prense Kontesle evlenmesi için iste· 
diği izin verilmiştir. 

Berga şatosunun ihtiyar sahibi 

milyarder Johnson genç prense kar
şı olan sevgisini yalnız bu suretle 
hareket etmekle isbat etmiş değil· 
dir. O bu sevgiyi daha maddi bina· 
enaleyh daha kuvvetli bir suretle 
isbat etmiştir: 

Vasiyetnamesinde öldükten son· 
ra bütün servetini prense bırakmak· 
tadır. 

Evvela prens, sonra memur ve 
şimdi de dük. 

Prens Şarlın kendisi için çalışan 
diğer bır dostu daha vardır. 

Süneler 
Ziraat mücadelesi tarafından mer· 

kez kaza köylerinde yapılan süne 
mücadelesini tedkik için gitmiş olan 
merkez ziraat mücadele fen memu
ru bay Salih Erkman 10 KÜn süren 
tedkikleri bitirerek şehrimize dön· 
müştür . Karataş mıntıkasında görü· 
len kesif süne yavruları atrap deni· 
len iiletle toplamak için mıntıka 
memurunun nezaretinde jandarma , 
köy bekçileri , heyeti ihtiyariyeleri 
yırdımiyle köylüler seferber edilmiş· 
tir . Ekin biçilinciye kadar toplanıp 
imha edilecektir . Diğer mıntıkalar
da evvelce yapılan esaslı mücadele 
sayesinde pek az süne yavrusuna 
tesadüf edilmiş , hul ubat kurtarıl· 
mıştır . Cüz'i mikdarda bulunduğu 

halde yino mücadeleye devam edil· 
mesi kararlaştırılmıştır . 

Gelenler 

Trabzon Saylavı Bay Mithat 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

lsveç kanunlarına göre prens bir 
hanedan ailesine mensup olnııyan 
bir kadınla evlendiği için bütün hak· 
!arını ve ünvanım kaybetmektedir. 

izdivacı mütaakib adı sadece 
Bay Bernadot olacaktır. 

Fakat birkaç hafta sonra kendi
si Dük ve karısı da Düşes olmakta 
gecikmiyeceklerdir. Çünkü Belçika 
kralı Levpola zavallı ve sevgili ka· 
rısının kardeşi ve sevgili dostu pren
sı Şerla izdivac hediyesi olarak 
Dük ünvanını verecektir. 

Prensle F ontos E'sanın düğün· 

leride Bürükseldc yapılacak ve bi. 
rıncı şahıt kral Levpola olacaktır. 

.,..1 .;eı ı ve ıqıgueaen şenrımıze 
dün de 29 amele gelmi~ ve bunlar
dan 21 tanesi Ulukışla ve Malatyaya 
gitmişti•. 

Gece Karşıyakada amele çadır
larında 120 amele mevcudu tesbit 
edilmiştir. 

Kestiği ağacın 
altında kalarak 

ölen adam 
Dörlyol'un Çağlalık mahallasin

den Hüseyin oğlu Mehıned Göçe! 

deresinden odun kesmekte iken, kes
tiği ağaçın üzerine Jevrilmesiyle öl· 
müştür. 

Baytarda 
Çiftleştirme işleri 

Cins hayvan yetiştirmek gayesi. 
le baytar direktörlüğü teşkilatı tara· 

fından idare edilmekte olan kı<rak 
ve aygır !arın çifleşme işleri devam 
etmektedir . iyi neticeler elde edile· 
ceği şüphesiz görülmektedir . 

Nalbant kursları 

iki senedenberi Halkevinin te
şebbüsüyle nalband yetiştirmeğe 

olan nalbant kursunun bu yılki ikin· 
ci devresi bu&ün bitecektir . lmti· 

hanlara bir kaç güne kadar başlana· 
cak ve mezun olacaklara dir lvma 
verilecektir . 

Ziraat mücadele müdürü 
teftişe çıktı 

Ziraat mücadele mü iürü Bay 
Sadettin Sarıkaya tefıişte bulunmak 
için dün Ceyhan, Osmaniye, Kozan, 
Kadirliye gitmek üzere hareket et
mıştır, 

Çukurova, Ayran ve Kayadelen 
gazoz fabriksları gazoz sularıııın se. 
labet derecelen yüksek olduğndan 
birer hafta müddetle kapanmalarına 
Belediye daimi encümeni tarafından 
karar verilmiştir. 

ediği manayı tekrarlamak ic3 I 
Büyük Şairin - epeyce ev\'t 

öliimüne dair lstanbul gazeteleril1' 
acıklı bazı yazıları çıkmıştı. Yet 
zünde sağk n gazete sütunları 
öldürülen Adanalı Zi;a l>u ya 
okuyunca • M~zardan bir ses • 
lığı altınd.1 uzun bir yazı yazmış 

·ı mevzu1 ba 1ı$olan şu kıtayı da ı 
Bir lokantacıya 

ceza verildi 

Tarifeden fazla fiatla yemek sal· 
tığı için bir lokantacıya Belediye ta 
rafıııdan 15 lira ceza yazılmıştır. 

ederek gazetelere göndermişti: 

J Femi şikayeti açsam h p gam •3 

Dokunmavın bana ben b.r gar:·' 
• del 

------· -------
Spor ve 

gençlik bayramı 
- - - ---

- Birinci sahifeden artan -

yoma gelmişler ve bütün ilkokulla 
rın son sınıf talebeleri ele seyirci o. 
larak plandaki yerlerini almışlardı. 
Saat tam 15 te Vali, Koınutı1n, Be· 
lediye reisi, Halkevi Ba.,kanı, Kültür 
Direktörü vekili. Spor 13ölgesi Baş· 
kanı ve şenlik komiseri olduğu hal. 1 

de talebe ve sporcuları te ftiş elmiş· 1 

ler ve nıüteakilıen Vali Tevfik Hadi 
.l:laysal güııiin bü}üklüğCııü ve ehem 1 

miyetini anlatan bir lıitabede bulun
muşlardır. 

Sahada yer alan delikanlılarımız 
büyük bir intizam ve yeknasaklıkla 
Türk gençliğinin kudret ve kabili· 

yetini temsil ediyorlardı . 
BA VRAK ÇEKME TÖRENi 
Saat 16 ya doi'?ru sahadaki 1900 

kişilik genç kütle, gür ... sı hatlı ses 
!erile ve bandonun iştirakile istiklal 
marşımızı söyliyerek bayrak çekme 

töreni yapıldı. 
KIZLARIMIZ HAREKETLERDE 

Bcnıınçin cldii diyorlarsa çok:~ 
} 

Belayi aşk ile her an olüp ditı 
deı 

Mumaileyh ölmeden lıaıırl• 
- Gerisi Üçi:ııcü sahifede;/ 

vekarına büründüğü görülüy0~ 
Yarını snattan fazla devanı 

güzd, tt:knik harl'kdlerden >~ 
k.Llarınıız alkışlar arasında sab8 

ayrıldıl:ır. ~ 
DELll~ANLILARIMIZ SAH,,_0 

Bundan sonra 1500 ki~ilık 
erkek talabe V<' s"orcıı kiitlesı 

' 
tada )er alıııı)tı. Ül'likanlılarınıı 
~ ız!ıırımız gıhi jimnastik ögretııı 
!erinin bir işa retile bir t·k vtiCl1t 
bı oldular. Tal!'belerimizin, çt' 
sert h~reketleıi hararetli alkış! 
kar~ılanıyordu. 

MUSABAKALAR 

Gençler, eğlenceli bır çok ~ 
sabakalar yaptılar. 

1 ilh1ssa bu nıusalı;ıkalar ~3 

mütemadiyen alkışa tcş\ik edi)~ 
du. Kazanan taielı..:le:c güzel ht 
yeler verildi. 

ŞENLIÖE iŞTiRAK EDEr' 

.. A~ANA. GENÇ_Ll~I dı~ 
Dunku şenlıklı-r ıştırak e . 

d r . sporcu ve talebe mevcudu ~u u. e 
Kız lisesinden 280, Erkek ldı~ 

b. e 
sınden 850, Ticoret mekte ııı 

4 
50, Kız San'at Enstitüsünden J' 
Orta mektep 300, Erkek Mual.

1 
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Şı 
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lı 
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dı 
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bu 
do 
do 
ed 
dıı 

şad 

ku 
;ıl tı 

lılı · 
kas 

'le 
de 

Kız lisesinden 280 ve Kız San'. 

at Enstitüsünden 40 olmak üzere 
320 talebe stadın ortasında dizil· 
ınişlerdi. Hareketleri idare eden 
öğretmenin "Hazır ol., kumaııı.lasile 

bütün kızlarımızın bır Türk asken 

l . 2 · kuliıP mekte •ı 60 ve Adana spor . ~ Ya 
!erinden (0 kişi şenliklere iş'ır3 

etnıi~lerdi. 
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Kamutay gurup~da 
Hatay meselesi ve Cenevredeki 

son safhanın durumu 
Hakkında Hariciye Vekaleti Vekili Bay Şükrü 

Saracoğlu beyanatta bulundu 

izahat ittifakla tasvib edildi 
i>it· Ankara : 19 [ Türksözü muha· ' selesinin son durumu ve C-enevrede 
lciıu(den l. - Hariciye Vekaleti Ve· cereyan eden müzakerelerin bugün· 

l'aı· 1 Adlıye Vekili ) Bay Şükrü Sa· kü safhası hakkında verdiği i+ahat 
tı~aı~ğlunun dün Cümhuriyet Halk Par· 

Ka t H "ıtt"ıfakl3 t?svib edilmiştir. mu ay gurupunda atay me-

Ankara - Londra 
- Birinci sayfadan mabad

~den ve Çemberlayın ile üç saat 
suren bir ··ı · k mu a at yapmıştır. 
f .

1
8u konuşmalarda Türki} e ve 

e~~; t~.r~y~ alakadar eden işlerin n~ 
kdıgı sıyasi mehafilde teyit edıl· 

me te v ~ k k • . • onuşmaların ço mem 
ndu~ıyeı Verici mahiyette olduğu ilave 
e ılmektedir. 
b .. ~ün gece Türkiyenin Londra 

d~~uk Elçisi Fethi Ok) ar ta~~f'.~
b· ismet lnönü şerefıne buyuk 
ır ziyafet verilmiştir. 

1
• Bu ziyafette hemen bütün fııgi· 

hz ricali ve Londra Kordiplomatiği 
azır bulunmuşlardır. Ziyafette nu· 

t~klar teati edilmiş yeııi Türkiye· 
tıın inkişafı üzerine nıusaha'*ler 
Yapılınıttır. 

. Londra : 19 (Radyo) - lngiltete· 
nın müssafiri bulunan Türkiye Bat 
Vekili Ekselaııs ismet lııönü Mayı· 
lllıı yirmi birinci gi!rıfl Londradan 
1 Yl'llacakbr. ismet lnönü hususi bir 
torpito ile gidecektir. 

Türkiye Baş Vekilinin Atineyede 
rayacağı söylennıektedır. 

londra: 19 (Radyo) - Royte 
tiıı Atine muhabiri bildiriyor: 

Alman malumata ıöre Türkiye 
8ııt Vekili ismet lnönu ayın yirmi 
betinde Atineye gelecektir. Yunan 
lıiikurneti lnönü için büyük bir istik
lı.J merasimi hazırlanmaktadır. 

........___---~------~~~~--
İtalya kral ve kraliçesi 

Budapeştede 

Budapeşte: 19 ( Radyo )-ltalya 
icra) ve kraliçesi bugün Budapeşteye 
\'asıl olmuşlar büyiık merasimle kar· ı 
fılaomışlardır 

f • Ben lııir milyon kaıaıımışım. Siı 
.. ~vkali~e buluyorsunuz. n.üsaad_e 
I ersenız. ben si iıa fikrinizde değı
ırn. Bu bilakis bana pek normal bır 
~ey geliyor. Madamki biletim var

~· Eger benim biletim bu piya_n~o a 
ıan •• asayc'" bu iyi talıe sızınle 
raber ıl!( taaccüb ed~ek b .. n 
rdu n. F' akat nadaın k.i bende bir 

oJ.ı:t var v,. pıyanko dolabından ilk 

c ak beı hangi bir PUfflero ~ka 
.ı.tır, benimki çıkmış.. Bm bunda 
r fcvkalad ik görrn' •o um. Bu 
u . ,Pir- eydir Bö I~ Şl'ylere 

~ ft Y'J'et tmemelidtr. Bununla be
r, bunu bana haber vermek için 

iı ':Ya k~dar zah.net etti~inızden 

d 
Yı sıze teşekkür ederım. V .! 

Ostluk d 1 . • ed . ugyu arıma ınanmanızı rıca 

du erıın. Sizi tanımakla şeref duy-
ııı. 

d Pu•an, bunları söyledikten sonra 
t~ kasını kaldırdı ve eskisi gibi sü· 
al ııctle veusen ormanının ağaçlan 

trda dolaşmağa başladı. 
W ırnase, bu adamın bu soğuk kan. 
~na şaşıb kaldı. Uzun müddet ar. 

ndan hayran hayran baktı v<'; 

ı, - 4te buda böyle bir tip. Dedi. 
de 0ınuzlarıııı silkerek adam sende 

edi, Glzeteye bir sÜ;l!n cnteı esan 
Yazı çık1tya_ 

S.atine baktı. on itin 45 ~çiyor-

Hariciye Vekilimiz 
Cenevrede 

Cenevre : 19 ( Radyo)- Ge· 
ce yarısından sonra - Türkiye Ha · 
riciye Vekili Tevfik Rüşdü Aras bu 
raya muvasalat etmiştir . 

Prens Pol - Delbos 
mülakatı --Paris : 19 (Radyo) - Yakında 

Brüksele gidecek olan Hariciye Na. 
zırı Bay lvan Delbos, oraya g lecek 
olan Yugoslavya Kral Naibi Prens 
Pol'la bır mülakat yapacaktır. 

l.lu mülakatın tarihi henüz ma 
lum değildir. 

Tuna ·muvazenesinin 
takviyesi 

Londra: 19 [Radyo] - Cekos· 
lovakya Başvekili:Royter ajansına 
Londrada sulh lehine ve Tuna ,mu· 

"Vm!llMİftin talc\iiyesme do~ çok 
mükemmel işi r gördüldüğünü söy
lemi~tir. 

· nhisarhw Adana Başmü
ürlü& ünden : 

1 O,biri · ve lb d~ 
11ık bir fikle 529 lira alıııı,ıfti"'m 
17 tane büyük fıçı satılacaktır . 

2 - Fıçılar kapalı boğma fab· 
rikasıııdadır . 

3 - f h•le Adana lnhi&arlar baş 
müdürlüğünde 27 Mayıs 937 •per· 
şenıbe günü saat 14 buçukta yapı· 
lacaktır . 

4- Arttırma açık surettedir. 
5 - Muvakkat teminat 255 ku· 

ruştur. 

6 - isteklilerin tnhisarlıtr idare. 

ine müracaatları .8093 
12 16-20 25 

937 

d ne at adı ve at n. 
yoluau tuttu . 

Şafak gazete•i akşam saat üçt 

çıkt~ · 1 ~Y ıl tk vakit o ·tu. 
Bu li 3va1ışı oı'ıd n a l(a ki .n e ala · 
maınış tı, Bii tün akşa n gazel ·I rirıi 
atlatınış\ı. Tan. gazetPsi bile 1 ir mil-

yonu ka-ıanarı lıakkında ~~uyucuların 
dıın malnnı:ıl vermek ıı.;ın sabahı . 

bt'kleyecekti. 
Lim:ıse, ilk havadis verıırek hu 

susunda bir rekor daha kırmıştı. ~u 
nuııla beraber yazı işleri o~_suıa gı· 
rçr girmez keyfi kaça~ . gıbı old~'. 
Fecir gazdesi uıubabırı. dostu Bı 
golo yarın bu hadise hakkında ya 
daha dolgun, daha mufassal bir yazı 
yazarsa!.. 

& ikM!oat g.wıoteci arasında, 
bu daimi bir müca•iele idi. lkiside 

• 
havadis toplarken birbirlerini atlat-
mal'ra çalışırlardı. ikisi de en güzel, 

en ;eri, en mufassal haberleri kendi 

(~~----------....... 
! KSÖZfil 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
100 
100 

l Dış memleketlC1 için Abone 
bedeli deJti meı ya lnız posta masrafı 

ıamm dilir . 

2 - ilanlar ıçın idareye müra· 
caat edilmel"dır . 
\.. _J 

Ziya paşa tefrikası· 
na ve Adanalı 
Ziyaya dair 
ikinci sahifeden aıtnn 

ğını " Adana alim ve şairleri • için 
bır m~ktubla hayatını ve şiirlerini 
istemiştim . Ziya dığer şiirleriyle 
beraber yukardaki kıtayı da aynen 
bu şekilde yollamışlardı . 

Ill - Adanalı Ziyayı tetkik ve 
bu hususta yazı yazmaklığıın için 
lutufkarlığınıza ve gösterdiğiniz men 
b11lara teşekkür ederim. 

Gerek fstanbulda ve . gerekse 
Adanada şair Ziyaya ait bir kısım 
yazılarını intişar etmiştir. Orada me. 
hazlerimi göstermiştim. 

Lise son sınıf talebelerinden bi· 
rindeki evrald perişanı görm•dim. 
~ul~rsam istifade l'deceğim şiiphe· 
sızdır. Esasen merhumun bir !kısım 
evrı1ki perişani ve neşredilmemiş 
şiirleri.de bendedir! 

Ziyanın gerek sa~lı~mda ve ge 
rek ölümünden sonra ona ait hatı · 
raları ve şiirleri tes'•ite uğraşmıştım, 
Afyonda münteşir " Son Haber., 
ınetesiııin CMla iit fevliii iıle nus· 
bawıyle onda 111• 
iit çıka rordüın. 
Bu lı111psta . h" "Htl~i , 
m~ıiattYla "Sii a., ~ete.s· 
başmuharriri arkada ım Faik Şük· 
rüden büyük yardımlar gördüm . 
Adanalı Ziy om en yakın doıtu olan 
mumaileyh yalcmda oııa~dair bir e~ 
neşredecektir . 

iki yıl evvel Konyada da • yeni 
ses " salıibi Taciddin tarafından . 
Adanalı Ziya için küçük bir kitap 
çıkartılmıştır. 

Hıı!W bunlara ilavrteu zlkrcy· 
lediğinız evrakı perişani de bulur 
sam menbalarlmız çoğalacaktır . 

Ziya hakkındaki tedkikleriuıi 

' 

Şytan İncil'i 
{f! tokholmin el kütüphanesin· 
~de mevcud bir çok tayanı 

dikkat kitaplar arasında 
bir dı' şeytan incili " adiyle ma · 
ruf b"manuskri vardır . Ona ayni 
zamaJa " kitaplar devi " de diyor · 
lar. 

Bkitabın kalınlığı 90 santime!· 
redir Ve bunu ancak kuvvetli ü; 
kişi lddırabilmektedir . 

Hi hazırda 309 sahifesi vardır. 
Yedi• kaybolmuştur. Her sahife 
de iksütun yazı ınevcucldur . Ya · 
prlan esap neticesinde bu kitabın 
parşi;ıeni için 160 eşeğin derisi 
kullaimıştır . Yazıları Gotik harf. 
ferle •azılmıştır . Majesküller ise 
altına yaldız üzerin.le de re· 
simle vardır . Kitabın kabı meşe 

Sahife : 3 

Asri sinemada 
19 Mayıs çarşamba akşamından itibaren 

Çocuk anaları, çocuk babaları,çocuk velileri sizleri 
alakadar eden şaheser bin çocuğun iştirakile 

vücuda ge'irilen muazzam film? 

Orta mektepten 
Emil ve arkadaşları ! ... 

Ayrıca: 

Prenses eğleniyor fevkalade komedi 

Yakında : 12 numaralı ekspres 
8123 

ağacıdan mamüldür . Ve kalınlığı 1 

1 
~~:J:a~~~~tredir. Birde madeııi BELEDİYE İLANLARI 

lÜNYANIN OARIP EVi 

--~~~~~~~-~--------------------------------' fünyanın en garip binası da ga· 
ribelr diyarı olan Amerikada Ohio 
ayaltinin Nelsonovil şehrindedir . 

ler sanattan ve her meslekten 
bir ek kimşelerin girip çıktıklan 
bu win zemin katı mağazadır . ilk 
kaU bar ve kabara , ikinci le.atla 
bir >rutestan kilisesi , üçüncü katta 
ise ıir dansing vardır . 

SOYUNMA KABiNESi 

l\merikada otomobil çoktur . 
Döt kişi başına bir otomobil düşer. 
Ayıı zamanda plaj merakı da ı. ü 
yültiir . Yazın bilhassa tatil günleri 
hak plajlara akın eder . Hatta o 
kaaır ki pazar günleri kalabalıktan 

geıilmiyen N~v · York sokakları 
teıhaiafır , şehir ideta boşalır . 

Tabii hemen her ailenin otomo 
bili olduğu için gitmek te kolaydır . 
F at yedi milyon kişi birden plaja 

• rse SOYll!lınalc için de yer bul· 
mümkün olmaz . lfu zorluiu 

PISan ifbara alanlar r•yet pratık 
bir soyunma kabinesi inşa etmişlerdir: 
bu .kabine. oteıaoWlin lrapı1111a ı'51lır. 
Pıl'deferi çdrer , kimseye görünme 
dm soyunabilirsiniz . 

öWmünün yıl dönümü olan 26 ağus 
teı;ta ııeşretfrınek arzusuııdayım . 
Belki daha erken Türksözü sütunla· 
rında okumak kahil olacaktır . 

Yalnız , Gönül ist .. r ki • Afyon 
Ha kevinin yaptığı gibi Halkev;miz 
de kısa bir gecesini yurdumırzun 
Y difi liıı kıymetli şaıre tahsis 
etsin 1. 

Derin saygılarımla . 
Talıa Toroı 

1-Kanara et ve buz nakliye kamyonlarile belediye hizmet otomobili 
nin bir yıllık ihtiyacı olan 900 teneke benzin açık eksiltme ile sabn ah 
nacaktır. 

2- Muvakkat teminatı (293) liradır . 

3 - ihalesi Mayısın 24 üncü pazartesi günü saat on bette belediye en• 
cüıneninde yapılacaktır . 

4 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
5- isteklilerin ihale günü ve muayyen !aatta trminat makbuzlarile bir· 

likte belediye encümenine müracaatları ilin olunur.8075 8-12-16-20 

1-lıfaiye amir ve efradı için yirmi bir takım yazlık elbise açık ektilt· 
me suretile yaptırılacaktır. 

2-Muvakkat teminatı yirmi beş liradır . 

3-lhalesi Mayısın 24 üncü pazartesi günü saat on bette belediye en· 
cümeninde yapılacaktır. 

4-Şartnamesi ve kumaş örneği yazı is'eri kalemindedir.isteyenler ora. 
da görebilırler. 

5-lsteklilerin ihale günü teminat makbuzlaril~ birlikte belediye encü 
mt'nine müracaatları ilin olunur. 8076 8-12-16-20 

ı- Kanara ihtiyacı için 12000 kilo arpa vcı 15000 kilo saman açık ek. 
siltme ile saba alıııacakbr. 

2- Muvakkat teminab (60) liradır. 
3 - ihalesi Mayısın 24 üncü pazartesi günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin şartnamesini görmek için her gün belediye yazı itleri 
kalemine ve ihale günü dr. teminat makbuzlarile birlikte muayyen aaatta 
belediye t'ncümenine müracaatları ilin olunur.8078 8-12-16-20 

1 -Asfalt yolların tamiri için iki yüz metre mik'ap Hacıkırı kınna tqı 
açık eksiltme ile &atın alınacaktır . · 

2- Keşiftutarı (1105,80) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (83) liradır . 
4-lha 1 ~si Mayısın 24 üncü pazarteıi günü saat oıı bette belediye en

cümeninde yapılacaktır . 

5--Şartnanıesi belediye yazı işleri kalemindedir. 
6-lsteklilerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte belediye en-

cümenine müracaatları ilaa olunur. 8077 8-12-16-20 

TÜRKSÖZÜJllÜN ZABITA 'OMAJtl No, 2 kaMna girerek bir bardak şışe ı• 
rabı istedi ve meyhaneciye sordu: 

bir atzı vardı. K oson'un bu lumbıl 
karekterile bir kasap köpetini an 
dınyordu .. 

.Nak'cd nl · 
M. Bak•• - Nihad TangUner 

' 

gazetelerine yazmak isterlcrcli. 
işte bunun için, Limase, acele 

acele Ropörtajını yazarı en, bir taraf. 
tanda 13izoloyu, mösyö Puvan'ın evi. 
ni bulmaktan nasıl menedeceğini 
düşiinüyordu. 

En iyisi yine Sen Mandeye dön. 
meli ve her ne bahasına olursa ol· 
sun Bigoloyu, ikramiyeyi kazanana 
yaklaşın ık t5II men için onun etrafın· ! 

da lı ek çilık ) aprııalıydı. 
llirJ~nbire a klııı', Puvaııın otur· 

duğu evin kapıcısı gdJ ı Bıı adam 
pek 0 kıdar tekin g")ıürıınivordı•. 
Onun yardı'1lrnd~n hu i~!cre istifade 
edıleb lirdi. 

Kısım II 
UJfA8E MÜCADlöLEYE BA$LIYoR 

~irııase dü}ündüğü pli u tatbik 
e?elıılı~k için bir ı;are bulmakta ge. 
cıkmedı. 

Makalesini bitirir hi irml'I acele 
acele evine döndü. Kahveltı bile et. 
ıııeden siyah saçları üzerine bir 
p~uke geçirdi, dudağının üstür.c sarı 
bır bıyık taktı mavi bir blüz giydi. 

Limase, bu .suretle, Parisin dış 
mahallelerinde çok tesadüf ~dile 
bir bahçe~an kıyafetine girmişti". 
Vakıt geçırmeden bir taksiye ati 
yıp Sen Mande'nin yolunu tuttu. a. 

Yolda belediye meydanında jp. 

di ve en yakm bir şarapçının dük· 

- Buralarda bir kapıcı varmış. 
Güzel saat tamir edıyorıııuş . 
F' akat adını ve adresini bilmiyorum. 
Böyle bir adam lanıyormusuııuz. 
<ledi. 

- Evet tanıyor um. Etan ~ose 
si sok.ığındaki kapıcı Kllson'daıı 
bahsetmek istiyorrnnuz g liba .. işte 
şuracıkta .. 

Liınase : 

Ha, dedi. Şinıdi hatırıma geldi. 
Evet.. Evet .. 

Limase oradan ayrıldıktan bir 
dakika sonra hir milyonu kazanan 
mes'ud adamın e {İne varmıştı. Ka· 
pının önüne geldiği zaman tanıami · 
mi!e emin olmuştu. Hiç kimsenin iş· 
ten haberi yoktu. iki saat sonra ga 
zete çıkar çıkmaz Pııvanın bütün 
dostları ve akrabası, lıir çok me· 
raklılar çoluk çocuk, erkek kad 
b .. .. ki ın 

1 
ur~ya uşuşece er, diye düşündü. 
çerıye serbest bir yürüyü ·le . d" 

k .. ı·· ·ı ş gır ı 
oy u ağzı ı ~ sordu : 

- Mösyö Koson .. Miisyö Ko
son oradamısınız "? 

Kapıcı cevap verdi : 
- Evet buradayım. Ne istiyor 

sunuz?. 
Koson sevimli görünüyordu. Kü 

çük boyda. #in gözlü, iri ba unlu, 
pıraaa bı)'lklan altında in 

Limase, bu kirpi suratlı adam. 
dan çekinmedi. Ve İçeri girerek tek· 
lifsizce bir saııdalyıya oturdu. Yan· 
daki pencerenin perdeleri olmadıtı 
çin gelen geç• n, giren çıkan kolay 

ca görülebiliyordu. 

~imase mevzuu açmakta gecik 
medı: 

Saatim bozuldu. Bir kaç saat. 
çıya gösterdim yapamadılar. Rosin. 
de bahçeva_nlık yapan amcamın ot
lu baııa sızı tavsiye etti ve Pariste 
onda~ ~aşka bunu kimse yap1maz, 

~en:ııştı. Bur.un üzerine size geldim. 
edı. Ve ilave ederek: 

- Bu saat göz bebetüııdir • 
Çünkü dedemden kaldı. Onu o ka· 
dar koruyordum ki ... Fakat olacak 
şey . Kör teytan -· Patatesleri aöbr-t 
ken çukura düşmesin mi .. O pil ... 
farın İÇİllC 1 .• O gün ben de yiae 
bir bahçevana varan halimm km 
Olembin düğtinüne gidiyordum. 

Çek hota gidecek bir Iİff ie 
yapılan bu gevezelilc KOIOll'D __. 
ııuniyet uçunırnuııa diııl wıiıtO.,.... 
kikatte Tuna boyımcla doidııta .... 
de, kmdisini Pııris vilJalarmcla dofii' 
mut ı&t- ve b...ıa .... 
bu a•. Pant ı-.r 
ahali ıın 



Sahife : 4 
= 

• 
ilaçlarınızı, reçetelerin izi 
mutlaka Yeni Eczaneden 

yaptırınız 

Yeni Eczane 
Taze ve temiz ilaç yapan ve ucuz 

satan bir eczanedir 

Yeni Eczanede her türlü lastik eşya,kolon
ya, pudra , lavanta ve bilumum yerli ve 
Avrupa parfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

8100 6 

YENİ ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

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

Ayran Menba suyu 
Dünyanın en iyi bir menba suyu olduğunu bir daha resmen isbat etmişti. 
Kar ve fazla yağmur yediği bir zamanda menbaından alınan su nünıune .. 

sinin Sıhhat Vekaleti Bakteriyoloji hanesinde tahlil edilen bakteriyoloji rar 
poru sureti aşağıdadır : 

Rapor : 
1- Nümunenin alındığı tarih : 27-1-937 
2- Nümune alınırken suyun derecesi : 11 
3- Nümunenin alındığı nokta : Menba 
4- Nümuneyi alan zat : Doktor Ziya 
5- Nümuneııiıı sureti irsalı : Buzsuz 
6- Nümuneniıı 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 
Y okardakı rapora göre Ayran menba suyu derinden gelen kimyanın 

ve bakteriyolojinin tarif ettiği hakiki bir menba suyudur . Reklama değil 

hakikate inanınız. 
Ayran menba suyu hı[zıssıhha usullerine riayet edilerek hiç bir şekilde 

el değmeden Sıhhat memuru önünde d1Jlar orada möhürlenir ve her türlü 
pislenmek tehlikesinden varestedir. Alnın için emniyetle içeçeğiniz yegane 
menba suyu Ayran menba suyu olmalıdır. 

8086 5-13 

TiR 
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------------------------------------------------
İstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 

hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastaları~ı kabul ve tedaviye başlamıştır 

7990 15~26 

Türksözü 20 Mayıs 1931., 

Seyhan Deterdarlığından • • 
ihbarname Kazanç Zam Yekun 

Mükellefin ismi Mahalle! Sokağı Kapı N. Tarh N. işi Senesi No. L K. L K. L. K. Sıra No. Düşünceler 
Ali iskele Köyü 1 Kahveci 933 10/62 20 70 20 70 1 Birinci ihbarnaıııe 
Sağır o.Süleyman • • 6 • 933 10/67 ·20 70 20 70 2 • 
Ahmet çawş • • 8 • 9331 10/69 18 11 18 11 3 

" Tahsin • • 9 Kebapçı 933 10/70 12 94 12 94 4 
" Sudi Z. Ahmet 

" • 14 Bakkal 933 10/75 18 98 18 98 5 • 
Ahmet o. Şaban Bahçe 15 • 933 10/76 18 98 18 98 6 • 
Darendeli lbrahim Adalı 17 • 933 10/78 18 98 18 98 7 • 
Yusuf 

" 20 Berber 933 10/81 10 35 10 35 8 • 
Darendeli Hüseyin Kesile 21 Bakkal 933 10/82 18 98 18 98 9 • 
Şevket Fakı • 22 • 933 10/83 25 30 25 30 10 • 
Mehmet çawş • • 23 • 933 10/84 25 30 25 30 11 • 
lbrahim • • 24 Demirci 933 10/85 31 05 31 05 12 • 
Is mail • • 25 Kahveci 933 10/86 18 11 18 11 13 • 
Nuri • • 26 Berber 9:13 10/87 18 11 18 11 14 • 
Ali • • 27 Bakkal 933 10/88 25 30 25 30 15 • 
Şükrü • • 28 Kahveci 933 10/89 12 94 12 94 16 • 
Ahmet Duran • • 29 Berber 933 10(90 12 94 12 94 17 • 
Hacı Ömer Bey • 30 Bakkal 933 10/ 91 18 98 18 98 18 • 
Hacı Ômer ve Ş. 

" • 31 • 933 10/92 18 98 18 98 19 • 
Usta Ali • • 32 Demirci 933 10/93 18 11 18 11 20 • 
Ali o. Gani 33 Bakkal 933 10/94 18 98 18 98 21 • 
izzet Ayıntepli :öyü 34 • 933 10/95 18 98 18 98 22 • 
Duran • • 35 • 933 10/96 22 14 22 14 23 • 
Usta Tahsin • • 36 Demirci 933 10/97 18 11 18 11 24 • 
Ali ağa • • 37 Dinkçi 933 10/98 31 05 31 05 25 • 
Darendeli Ali Oymaklı • 38 Bakkal 933 10/99 18 98 18 98 26 • 
Kasım o. Yusuf • • 39 • 933 10/ 100 18 98 18 98 27 • 
Ali ağa • • 40 Dinkçi 933 11/1 25 88 25 88 28 • 
Mahmut Yenice 41 Bakkal 933 11 /2 22 14 22 14 29 • • 
lsmail Gökçeli • 42 • 933 11/3 15 81 15 81 30 • 
Rüstem Yeycli 43 • 933 11/4 18 98 18 98 31 • 
Ali Kamışlı 44 • 933 11 /5 18 98 18 98 32 • 
Osman Helvacı löyü 45 • 933 11/6 15 81 15 81 33 • 
Şakir Misis 50 Kasap 933 11/11 37 95 37 95 34 

" " Muharrem ve şaban 54 Bakkal 933 11/15 12 65 12 65 35 • • • 
Varidat müdüriyetine 

Yukarıda isimleri ve işleri v: evsafı saireleri yazılı 35 millcellef namına 933 senesi için tarhedilmiş olan kazanç vergilerine ait hizalarında numa· 
ralan yazılı ihbarnameler kendilnne tebliğ edilmek istenilmiş ise de bulunamadıklarından; tebliğat makamına kaim olmak üzere hukuku usulü mah· 
kemeleri kanununun tebliğat fası ahkamına tevfikan keyfiyet ilanen tebliğ olunur.8125 

-----------·------,-----""' 1 • • • • • • Bugece nöbetçi eczane " 

T U ~ K s o z u Eski orozdibak civarında l'!I: Fuat eczanedir 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
ilanlar Reklam bir ticaretha- 1 

nenin, bir müessesenin 
en büyük propagandasıdır. Reklamla- ! 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler r~~lin~:v; 
türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otomatik makinalarında yaptı
rabilirsiniz . 

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

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

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

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

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

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

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

TURKSÖZO: 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Seyhan tapu müdürld' 
ğünden: 

Adananın Paşa sokağında tar,f 
ları Huzur oğlu bahçesi ve EJ~ 
oğlu Şeyh ve tarik ile mahdut lıİ' 
kıtada on dönüm bir evlek bahçl 
Eş•am oğlu lbrahimin tapu ile ub

8 
desinde iken Hariri lbrahime 128. 
tarihinde satarak Hariri lbrahi~1~ 
tasarrufumla iken 311 de vefatıY 
terkeylediği mirasçıları namına t~ 
çili istenilmektedir . 1515 numal' 
kanun mucibince mahallen keşif ~ 
tahkiki icabetmekle 29- 5-937 
martesi günü mahalline memur.'I 
lecektir. Bu bahçede bir alaka ıd 
eden varsa on gün zarfında ellerİll 
deki vesaikle birlikte Adana taf 
idaresine ve tahkikat günü de ~ 
hallinde bulunarak gelecek meııı 
müracaat eylemeleri ilan olunur· 

-~~--~8_1_2_4 __ ~------';' 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 

Kır bahçesi ve lokantası 
açıldı 

Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Ka yad elen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Kay adelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su dc-ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 34 

Bit çok emek ve masraflar ihtiyarile Adananın en güzel bir mesire51 

haline getirilen kır bahçesi ve lok~ntasının açıldığını s ay 1 ~ 
Adanalılara saygılarımla bildiririm. 

İyi hava, bol ışık, temiz servis ve mahir bir usta tarafııı· 
dan ihıar edilen yem~kler. H:r türlü ispirtolu ve soğuk meşrubat. Fiatl•' 
nmız asla rekabet kabul etmez. 

Birecikli Mehmet 

-------8~08--4----·----~6,_;6;.... ________________ _,~ 

Umumi Neşriyat Müdürii 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


