
•• •• Cumartesi 

22 Mayıs 937 

Kuruluş Tarihi Onüçüncü Yıl - Sayı : 3833 

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

5 Kuruş 

Vataniler ateş püskürüyorlar lrakdaki isyan hareketinin 
iç yUzU nedir ? 

" Fransa Türkiye ile anlaşırken 
lb>öır lhli~~ ~c§ly<dlo ,, 

F'ransanuı meıı 
.ı: s . ~aatlerine . urı 
Yeyi asla kurban 

.edemeyiz 

Kabinede ikilik 
gittikçe büyüyor 

. Şam : 21 [ Türk sözü mu~~b~
~ınden J _ Suriye meclisindekı ıkı· 
lık iyice belirmeğe başladı · Bu ~e· 
heple baş vezir Cemil mürdüm bıle 
Paris seyahatini tehir etmiş ve 
Kabinedeki ikilik bir nifak ha -
line gelmiş bulunuyor. Son Cenevr~ 
Vaziyetini ele alan Suriye gazetelen 
ateş püskürmekteler ve "bu vaziyet 
Suriye için bir faciadır " demekte
dirler • 

Elkabesin buna dair olan son ya· 
zısını aşağıya alıyorum . Bu yazının 
hakikatten ne kadar ''uzak olduğu 
kolayca anlaşılabilir . 

"işte , ne noksan ne ziyade ola
rak Suriyenin bu vatan parçası üze· 
rindeki ( hakimiyeti ) .. şayet Türk· 
çenin tek resmi lisan olmasını da 
Milletler Cemiyetine kabul ettirilirse 
arapça hini hacette ve son dereçe 
Zaruri ahvalde kullanılır bir lisan 

SurİyP.lilerirı tesahiip etmPk istedikleri Is !.:enderunda pazar yeri ve Türkler 

olacaktır . Bu zaruretin manası ise, 
araplara kuran ve ezanlarını arapça 
okumağa müsaade edilecek demek· 
tir 1 

Ve şayet Türkler , Bayır, Bucak 
Basitte reyiamme müracaat üzerin· 

·de de Milletler Cemiyetinde kaza· 
nırlarsa ki bu nahiyelerde Türk pro. 
pagandası ve Türk parası işledikçe 
ve Türkiyeye karşı devletlerin te
veccühü devam ettikçe , biz bu re· 1 

yiamın neticesinden de şüphe ederiz. 
Zira , aralarında ancak 20 bin Türk 
bulunan ( biraz irsaf ! ) 300 bin nü· 
fuslu arap sancağını ayırmağa mu· 
vaffak olan ve bununla da kanma-

yıp arapçanm Tiirkçenin yanında 
resmi bir dil olmasına bile müsaade 
etmiyen ve bu ekseriyet dilinin an· 
cak zaruri ahvalde kullanılmasını is· 
tiyenler için bir kısım Türkmenlerle 
meskun ( bir kısım değil baştan ba
şa ı ürklerle meskun ) köyleri ilhak 
etmek güç olmıyacaktır . 

Binaenaleyh biz , feciin fecii bir 
vatan faciası , ve mukadderatı Su· 
riyenin gayrisine bırakılan vatanın 
bağrmdan bir parça karşısında bu· 
lunuyoruz . 

Fakat buna rağmen ve bundan 
sonra , ıimdi de Suriye hükümeti • 
nin , bu anlaşmayı kabul etmesini 
ve Fransa - Türkiye ve Suriye ara· 

Londra temaslarr 
Milletler Arası siyasi vaziyetinde 
esaslı değişiklikle~ bekleniyor 

smda üç taraflı bir muahede imzala
masını istiyorlar . 

Bununla kendisine ve temsil etti
ği miliete rağmen kararlaştırılan 
bir anlaşmayı itiraf ettirecekler 1 Bu 
çok olur ve buna dayanılmaz 1 

Suriy! hükumeti , İskenderun 
Sancağı için bu hazin mukadderatı 
kararlaştıran eksperler komitesinde 

Sovyet-F ransız temaslarının neticesiz 
kaldığını tahmin · doğru değildir 

· Londra : 21 (Radyc) - Fran· 
sız-Sovyet paktı hakkında dolaşan 
şayialara göre, bu paktın vücut bul. 
ın~sı İçin bir çok engellerin bertaraf 
edılrnesi lazımgelmektedir. 

.. Litvinofla yapılan görüşmeler he 
nuz bir netice vermiş değildir. 
. Eakat bu vaziyet imkanları ümit. 

sız görmek demek değildir. 
Taç giyme merasiminde bulun

ttıak üzere Londraya geleu · siyaset 
adamiarı arasında yapılan görüşme
lere atfen ümitler, boşa çıkmamış
tır . 

Avrupa mukadderatını ellerinde 
tutan devlet adamlanmn müzakere
lerinden sonra, bütün lngiliz gaze
teleri beynelmilel siyasette yeni bir 
rnerhalenin başlamak üzere olduğu
nu Yazmakta beraberdirler. 

( Morning Post ) gazetesinin yaz 
dığına göre, Londrada Alman sefa. 
rethavesindeki ziyafette, Fransız or 
dulan Erkanıharbiye Reisi General 
Gamlen ile, Alman harbiye nazırı 
Mareşal Von Blomberg arasında se. 
f arethenenin kütüphanesinde başba· 
şa vererek yapıla ı bir saatlik mü
zakere gayet mühim ve çok istifa· 

'deli olmuştur. 
Alman harbiye nazırının Fransa 

d_ış bakanı Delbos ile degörüşme· 
sınden sonra, Avrupa sulhunun teh-
11fkeden kurtulması hususunda iki mil 
et · rıcali arasında mutabakat hasıl 
olduğu anla~ılmıştır. 

Bav Lltvlnof 

Avrupa diplomatlan, başlanan 
müzakereleri kendi aralarında de
vam ettirecek, bir taraftan Alman-

ya ile Fransa, diğer taraftan Alman
ya ile fngiltere arasındAa pürüzlü ~e 
müallakta olan siyası meselal~rın 
halli için konuşacaklardır. 

Deyli telegraph gaz~tesine .göre, 

J '/on Blomberg in lngıltere 
mareşa .. 
başvekili Baldvin ve harıcıye nazın 
Eden ile yaptığı ğörüşmeler çok 

• A b'r dostluk havası içinde ce· 
samımı ı 

reyan etmiştir. Von Blomberg, A~r~-
"kuAnetı' için anlaşma formul 

panın su . 
leri bulunacağı kanaatini izhar etmış· 
tir. Paristen Londraya gelen haber· 
]ere göre, Londrada cereyan ede? 
müzakereler, Fransa siyasi mahafı
linde çok büyük memnuniyetle kar
şılanmıştır. Fransızlar, bulmüzakere~ 
)erden sonra, Avrupa üzerinde yem 

_ Gerisi ikinci sahifede -

aza değildir . Fransa tek başına bu · 
nu kararlaştırmıştır . 

O halde , nedir şimdi Turiye tek 
bir taraf olarak bu muahedeyi ka· 
bul etmesini istiyorlar 1 

Şayet Suriye bu muahede veya 
ittifakta bir taraf olsaydı , bu mua· 
hede veya ittifakın esas konuşmala· 
rında reyi olması , kendisinin de re
yini bildirmesine , noktai nazarını 
ileri sürmesine , mahal bırakılması 

lazım gelirdi . Suriye hükumeti eks· 
perler komitesinde aza mıydı ki , 
anlaşmanın neticesini imza etmesi 
isteniyor ?I 

Fransa ile akdetmiş bulunduğu 
muahedeye rağmen Suriye , örfü 
düveli mucibince hala intidap altın· 
dadır ve istiklali ancak Milletler Ce-
miyetine girdikten sonra resmen ve 
beyneddüvel itiraf olunacaktır . 

Binaenaleyh , şimdi nasıl olu-' 
yor da onun devli şahsiyetini kabul 
ediyor ve en güzel bir vatan( 1 ) par· 
çasına müteallik bir anlaşmaya im · 
zasını koymağa icbar edilmek iste
niyor? 

Biz anlıyoruz , lskenderunun 
mukadderatı kuvvetle , bizim ve biz-
zat lskenderun halkının zamma ( İs
kenderunlular memnundurlar ) tayin 
ediliyor . 

Fakat biz , neden başkasmın , 
["']devli dostluk hesabına kararlaştır
dığı bir şeyi itiraf eJ im , buna 
ihtimal uerilmemelidir . 

İdam mahkumuna , ip parasını 
ödemesi teklif olunursa , bu ipi 
boynuna geçirmesi istenemez . 

1 J Aslında ve çok yerde düveli §ek-* . linde yazılan kelimenın doğrusu dev· 
lete mensup demekiir • 

Atatürk 
Gençliğe sevgi ve teşek 

kürlerini gönderiyor 

Ankara : 21 (A.A.) - 19 Ma
yıs gününün yıldönümü münasebe· [ 
tiyle yurdun he .. tarafından gelen ve 
vatandaşlann yüksek ve samimi his ' 
Jtırine ve spor bayramı şenliklerine 
iştirak eden ~uurlu gençliğin heye· 
canlı duygularına terciiman olan tel. 
graflardaıı Atatürk mütehassis ol
muşlar ve teşekkürleri ile sevgile· 
rinin iletilmesine Anadclu aıansını 
memur etmişJerdir. 

üç mebusun teşrii masuniyetleri 
kaldırılarak meçhul bir yere sürül

dükleri haber veriliyor 
---.... •-.+••·----

Bağdat : 21 (Arap Ofisten) -
Artık isyan tamamile bastırılmış ve 
memlekette tabii vaziyet avdet et· 
miş bulunmaktadır. 

Hükumet dün neşrettiği bir teb· 
fiğde; Divaniye isyanının yatıştırıl· 
dığı gerek Divaniye ve gerekse Sa
marada isyan elebaşılarının tebid ve 

ispanyada yanan bir şehir daha 

AMOREBIETO 
Bütün bölgelerde top ve tüfek 

ateşi devamdadır 

iki Alman zabiti idama 
mahkilm edildi 

.. 

Londra : 21 ( Radyo ) - Roy-· l 
ter muhabiri bildiriyor ; 

ispanyada hükumet kıtaları Leon 
vilayetinde ilerliyerek yeni mevziler 
kurmuşlardır. Topçu kuvvetleri Ovi
edo kıtalarmı bombardman etmiş· 
!erdir. 

Avila bölgesinde ilerleyen hüku. 
met kuvvetlerinin topçu kıtalan , 
muhtelif yollan bombardman etmiş
lerdir. Hükumet kuvvetleri Las Na
vas ıehrinin ilk mahallelerine gir
mişlerdir. 

Asiler Amorebietoyu işgal ettik· 
lerini, Bask mili:;leri tarafından ya· 
kılan bu şehrin bir kilisesine sığın
mış beş milisle 350 kadın çocuk ve 
ihtiyar bularak kurtardıklannı bil 
dirmektcdir . 

Asilerin ilave ettiklerine göre bu 
şehir hükumetçiler tarafından yakıl -
dığı Amerikan ve İngiliz harp ge. 
mileri tarafından tesbit olunmuştur. 

Hükumetçiler de asilerin bütün 
gayretlerini Amarebietayı çevirdik
lenni ve burasını tayyare ve toplarla 
şiddetli bir surette bombardman et· 
tiklerini bildirmektedirler . 

Bilbao : 21 ( Radyo ) - Bugün 
Bilbaoda iki Alman tayyarecisinin 
muhakemesi yapıldı. Bunlardan biri 
24 yaşında öteki 32 y~ındadır. 
ikisi de zahittir . 

Bunlar Alman tayyare zabitle
ri~d-~n .. olduk_larını ve Almanyadan 
gonullu geldıklerini itiraf etmişlerdir. 

Hakimlerden birinin Almanyaya 

Bask cephesine asilerin 
otomobillerle asker sev 

kini seyreden halk 

~~ 
~ .. ~, 

' 4 
- J 

ispanyaya ihtilalcilere gönüllü gön 
deriyor mu silah ve tayyare gönde· 
riyor mu? Süaline müsbet cevap 
vermişlerdir . 

Zabitler Almanyanm Rusya ve 
Fransanın tehdidi altında olduğu fik
rinde bulunmuşlardır . Bu iki zabit 
kendi hareketlerinden Almanyanın 
mesul olmadığını ilave etmişlerdir. 

Bu zabitler idama mahkum edil
miştir. Karar kabili istinafbr. 

Cebelüttank : 21 ( Radyo ) -
Cebelüttarıktan giden bir heyet 
Romaya gidiyor . Bu heyetin reisi 
Frankonun büyük muavinlerinden 
biridir • 

Heyetin vazifesi ispanyadaki ltal
yan gönüllüleri hakkında ltalyada 
temasta bulunmaktır . 

Musolini bu işle bizzat alakadar 
olmaktadır. 

Londra : 21 ( Radyo) - İspan. 
ya iç harbi için ilk defa olarak en 
mühim tedbir olabilecek bir k .

1 
. . arar 

verı mıştır • 

Her iki taraftaki go"n··ıt"I . . . u u erm 
çekılmesı teklif edilmiştir . 

-------···------
Japon tayyaresi Londra 
dan japonyaya hare 

ket etti 

Londra : 21 (Radyo) - Japon 
tayyaresi Londradan Tokyoya hare
ket etmiıtir. 

polisçe tecziye edildikleri bildiril
mektedir. 

Hükumetin isyanı teskin için al
dığı tedabir efkarı umumiyede büyük 
takdirlerle kar~.ılanm•ştır. Kabine 
reisi mcbusan meclisinde söylediği 
bir nutukta Divaniye isyanı amilleri 
olarak Yasin Paşanın refakasmı it
ham etmektedir. 

Ayan ve :mebusan azalarından 
olan ve 1935 senesinde Yasin Paşa· 
yı mevkii iktidara getiren bu mebus
Jar hükumet aleyhinde şunu bunu 
tahrik etmişler, bu üç mebusun teş
riki masuniyetleri ref ile bir semti 
meçhule gönderilmişlerdir. 

Yapılan tahkikatta bunlann Di
vaniye isyanlarına 3000 silah kaçı
rarak tevzi ettikleri anlaşılmıştır. 

Son ayaklanma hveketini idare 
eden aşiret reisleri ile bu üç mebus· 
da beşer sene hapis cezasına çarpd· 
mışlardır. 

Bunlarm mal ve mülkleri müıa. 
dere edilerek siyasi ve medeni hak· 
fardan mahrum edilmişlerdir. 

Fakat mebusların şimdi nerede 
oldukları meçhuldur. 

~~--------.-.------~-

Londrada 
Taç giyme münasebetile 
yapılan büyük deniz 

geçit resmi 

Londra : 21 ( Radyo )-lngiliz 
kralının taç giymeıi münasebetile 
dün Portesmenthde kral ve kraliçe
nin idare ettiği büyük bir deniz ge· 
çit resmi yapılmakta ve geçit res. 
minde lngiliz imparatorluğu filosunu 
her sınıftan 145 ve ilk defa olarak 
da Hindistan -Kanada - Yeni Ze
landa ve Awsturalyalı kendi do. 
nanmalanna mensup birer gemi 
temsil etmektedir . 

Merasimde bulunan gemilerin 
adedi 300 dür. Dünyanın her tara· 
fındaki deniz devletlerinin taksima
tını arzetmek üzere gelen 17 ec
nebi harp gemisi de vardır. 

İngiliz tezgahlarında 
Yapılan tayyareler Yu
goslavyaya teslim edildi 

Londra : 21 (Radyo ) _ Deyli 
telgraf' Yugoslarya hükumetine in. 
giltereye sipariş ettiği on muha;ebe 
tayyaresinden mürekkep bir filonun 
teslim olunduğunu yazmaktadır. 

iş kanunu nasıl 
tatbik edilecek 

Ankara 21 ( Türksözü muhabi
rimizden ) - iktisat vekaleti iş da· 
iresi mıntaka ~amirlerini Ankaraya 
çağırmıştır. Amirler B.~Enis Behicin 
reisliğinde toplanb)ar yapmaktadır • 
Bu toplantılarda 1 Hazirandan ltiba .. 
ren meriyete giren iş kanununun tat· 
bikine ilİt son hazırlıklar göriifÜI• 
mektedir . Komisyon toklantılarınm 
neticesini bir raporla fktişat Vekile. 
tine bildirecek ve lcanuaun tatbikatı· 
na ait kararname de ay sonuna 
kadar vekiller heyetiadeıı çıbcakbr. 



Sahife 2 

Meraklı Bahisler: 

Arza 17,000,000 kilo 
metre yaklaşan 

il 

1 _____ .. ___ - ---

Bu ayın yirmi sekizinde seyyareyi geçen seneden 
17,000,000 kilometre daha yakın göreceğiz 

Bari, Mayıs - Küremize en ya. 
kın olan yıldız, Merih yıldı ı, bu ayın 
içinde bize daha yaklaşmak şer,.fin 
vereceHir. Hadise heyt:çileri pek zı. 

yade sevindirmekte ve çabuk geçe 
cek bu yaklaşma arasında Merih 
için bilmediğimiz çok şeylerin öğre
nileceği zmit edilmektedir. 

Medareyni saniyede 24 kilometre 
sür'atle bitirerek - arzın siir'ati 
saniyede 29 kilometre olduğu için 
Merih daha az bir sür'atle hareket 
etmektedir - mayısın 29 u ile 28 i 
arasında dünyamızdan yalnız 26 mil· 
yon kilometre mesafede yani 1936 
den 17 milyon kilometre daha yakın 
bir mesafede bulunacak ve sonra 
yeniden yava ş yavaş boşluk içine 
dalıp gidecektir. 

Hakkında bir haylı şeyler bildi· 
ği miz halde bu meşhur yıldız henüz 
meçhuliyetini muhafaza etmektedir. 
Kutru küremizin kutrunun nı sfına 
müsavi, hacmi arzın hacminden on 
defa daha hafif olduğu tesbit edil
miştir. Arzda yaşayan bizlerden 70 
kilo ağırlığında birisi orada yalnız 
26 kilo gelir. Şenesinin günleri 687 
dir; ve günler de 24 saat 37 dakika 
ve 23 saniyeden ibarettir. 

Merihin sathının genişliğin i de bi
liyoruz, Teferruatlı haritalar elimiz 
dedir. Sanki pek aşıkar bir şeyden 
bahsediyormuş gibi heyetler Merih· 
teki cenup denizinden, güneş gölün 
den bahsı:der !er. 

Yalnız en mühim bir şeyi bilnıi · 

yoruz. Merihte yaş ıyan mahlukat 
var mı? Satıhta bazısı yeşilimtrak, 

bazısı mavimtrak pek çok da donuk 
ve kırmızımtrak renklerde muhtelif 
gölgeler görülen Merih yıldızında 
donuk kırmızı mtırak yerler Sahra 
ve Libya çöllerinden on kat büyük
lükte ucu bucağı bulunmaz çöller 
olduğuna şüphe yoktur. 

Bu çöllerin kurumuş sahasını ha· 
fif bir kum tabakası örtmektedir. 
Mavimtrak ve yeşilimt rak olarak 
görünen yerlerin eskiden deniz ol
duğu zannediliyor. Bu lekelerden ba. 
zıları daima ayni manzarayı göster
dikleri halde diğerleni on ikincika 
nundan on bir temmuza kaılaı süren 
yaz mevsiminde arzın sahasındaki 

nebatat rengi giLi renklerini değiş· 
tirmekteJir. Mrvsiıııe göre sa lnkıtle 
renklerini değiştiren bu lekelernı 
ağaçlardan ibaret bı 'unc.· ğu tal -
nıin ediliyor. Binacnal y~ yeşiliü1lrak 
olan lekeler de çayırlık ve çiın~nlik 
yerlerdir. 

Fakat bu ağaçlıklı ıııanıara ne 
olsa gerek? Bunların l•uyiık bir ktı 
raklıkla ünsiyet etmiş f Jelik olduk
l arın ı kabul etmek mecburiyetinde 
yiz. Belki de yer a l t ııdan geçen su 
damarları bu ağa çları beslemektedir. 

Merihin sathının hiç bir tarafın· 
da su bulunduğunu şimdiye kadar 
gön:n olmamıştır , Heyetçilerin de · 
niz ve göl tesmiyeleri ıncak bir ki· 
nayeden ibarettir . Buııun la beraber 
kutup tarafları kalın buz tabakala rı · 
le örtülmekte ve yaz mevsiminde 
kısmen l.ıuzlar erimektedir. Kış mev
siminde görülen karla örtülü vasi 
sahalar yaz zamanında az.ılmakta 
ve kış gelince tekrar eski halini al. 
maktadır. 

Suzuz arazileri sulamak için Me· 
rihli mühendislerin inşa ettikleri 
zannedilen kanal hikayesi sadece gö
zün aldanmasından ibarettir , Keza 

yüksek dağlar da yoktur . Yanardağ· 
!ara dair de şimdiye kadar hiç bir 
iz bulunmamıştır . 

En çok enteresan olan cihet Me 
rihin havasıdır . Burada bizi acı bir 
nevmidi bekliyor . Bir Am~rikalı he. 
yetşinas tarafından yapılan tehi ilden 
ne oksijene ne de su buharına tesa 
düf edilmiştir . 

Nebatatın mevçut olması oksije
nin bulunduğuna delalet eder . Kar 
varken suyun da bu lunmaması müm· 
kün~değildir . Mademki kar var şüp· 
hesiz su da vardır . Fakat hayat 
için en ziyade lazım olan bu iki un
sur o kadar az bulunuyor ki canlı 

mahlukatm mevcudiyetinden hakkile 
şüphe eJ ilmek tedir . 

Bir de Merihin atmosferi pek 
hafif ağırlık hissedilmiyecek derece · 
de hafiftir . Hararet derecesi sıfırın 
etrafında dolaşmaktadır , Siberya 
da insanların sıfırdan 72 dereceden 
aşağıya tahammül ettikleri tipinde 
yaşıyan hemcinsimizin bizden daha 
iyi hava aldıkları nazarı dikkate ah· 
nırsa insanın Merihi görmekteki nik · 
hinliğini muhafaza etmeiİ mümkün · 
dür. 

Merihte canlı mahlukat bulunma· 
sı da muhtemeldir . Bugünkü Merih 
dünyamızın istikbaldeki bir tasvirini 
bize vermektedir . Su yavaş yavaş 
kaybolursa küremiz de ayni akıbete 
girebilir . 

Kimbilir belki Merih de bir za· 
manlar arzın hayat ve canlılığını 
yaşamıştır . 

Londra temasları 
- Birinci sayfadan mabad-

bir sulh havası esmeğe başlıya ı:ağını 
söylemektedi rler. 

lngiliz, hükumeti, Fransa hari
ciye nazırı Delbos'u tahsis ettiği 

hüsusi bir tayyare ile memleketine 
teşyi ~derken, Fransa nazırı, Edenle 
bir kerre daha görüşmüş, ve yapılan 
bütün görüşmelerden alman inti'->a· 
lar hakkında lngiliz nazırının kanaa· 
tini öğrenmiştir. iki nazır, orta Av
rupa ve bilha~sa Alman ricali ile 
vııkubulan göni,melcriıı çok feyizli 
oıduğu n .> 1 ıcesı ıt. vaı ıııışluı dır. 

Fran,a ile İngılt r<" lıiikum tleri, 
Tund devletleri uasuı la öniiı 'iz· 
d~k, naftaiar z.1rfııı Lı ı!<tisadi Lir 
uz! ış n ı iç ı y.ıpılacak dıplo:ııat. · 
teıııs v· ,ı'izık re!·r· vır kuvv•t 
lcı iyle ıı.üı lı«tele kaı ar , crnıi•.kr· 
dir. ' 

Mo;k•ıva : 21 (Rad10) · T.ıss 
ajansı ıeriyor : 

Sovı·et Hariciye Komiserile F ran 
Sız Hariciye Nazırı arasında yapılan 
görüşmeler neticesine neşredilen res 
mi tebliğde Fransız-Sovyet siyase 
tinin müşte rek gayeleri müşahede 

ve Cenevre çerçevesi dahilinde Fran· 
sız-Sovyet paktına sadık k?ldığı 
teyid edilmektedir 

' 
Bir Londra te lgrafına nazaran 

bu tebliğ lngiliz siyasi mahafılinin 
görüşüne tamamen uygun bulunmak· 
radır . 

Bugece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanedir 

Türksözll 

,lllllllİİlllm--------·--------------------------..---· 

Lise soıı sınıfların 
imtihaııları 

İki çalışkan tale"'e sözlü 
imtihana kalmadan 

sınıf geçti 

Dün Kız Lisesi Öğretmenleri 
bir içtima yaparak talebelerin imti· 
hanları üzerinde görüşmeler yapmış· 
!ardır. 

Bu görüşmelerde; Lise son sınıf. 
!arını imtihansız geçcbılecek kadar 
not alan talebel•r tefrik edilmiştir. 

Bu ayırmalar neticesi Kı z Lisesi 
son sınıf talebelerinden 81 numerolu 
Bayan Mesru re ve 6'12 numerolu 
Bayan Hatice sözlü imtihana kalma. 
dan sınıf geçmiş le rd ir. 

Diğer bir kaç dersten kalan ta· 
!ebeler sözlü imtihanlara girecek
lerdir. 

Dün saat' 16 da Erkek Lisesi 
son sınıf talebesi notlarını tetkik 
için öğretmen meclisi toplanmış 

ve kararlar almıştır. 

Şehrimiz ilk 
okullarında 

Ka nelerin verilmesine 
dün başlandı 

Şehrimizdeki bir kısım ilk okul· 
!arda dün talebeye son yoklamaları 
gösteren karneleri, Öğretmenleri ta 
rafından verilmiştir. 

Ônümiizdeki hafta İçinde bütün 
talebeye karneleri tevzi edilmiş ola
caktır. 

Bölgelerde ve 
şehrimizde hava 

Yağmur ihtimali kuvvetli 

Dün şehrimizde hava sabahtan 
gece yarısına kadar bulutlu ve rüz· 
garlı geçmiştir. 

En çok harer~t 27,6 santigrad 
derece idi . Bölgelerden tel<'fonla al
dığımız malum ata göre dün Saim 
Beyli, Feke ve ceyhaııda da hava 
mutehavvil geçmiştir. Yağmur ihti· 
mali çok kuvvetlidir. 

İhtisas mahkemeleri 
unvanı kaldırılıyor 

ihtisas mahkemelerinin çalışma 
devreleri her .ııali yıl sonuwla uza· 
t.lıııaktadır . Haziran la:ı i i ·aı rn 
"İ11tısas ınahken1t•si 1 , 11 11 van:arırı:n 
kaldırılacağı ve bunların 'yrı liıcr 
ceza ın:ı kı.·., esi ulara 1

( ,,a,ış ... c k 

ları söyl< ııılıııe,;;teJır. Bu hLdiıd~ 

f:;tan 'ıııld,ı çalışr.n 9 ı.u ıı rolıı İ..•ı· 
sa> ıııa!ı 1 ~·ıı~ ide la~vedil ·cek, t ş 
kılalı bir c ın ıııı:ıbııı :;i lıa:ı.de 

bırakılarak yıne '"ki da"<l>ra ba 
kacaktır . 

Zabıtada: 

Adamı tokatlamış 
Kara Ali oğlu Hasan isminde bi 

risinin Süleyman oğlu Mahmut Şa· 
hini bir münakaşa yüzünden sokakta 
yakalayıp tokatladığı zabıtaya şika · 
yet edildiğinden , polis tahkikata 
başlamıştır. 

Ruhsatsız tabanca 
taşıyormuş 

Kırşehirli Ömer oğlu Hüsnü Gü 
nal adında birisi, ruhsatsız tabanca 
taşıdığından, hakkında kanuni taki· 
bat yapılmış ve tabancası müsadere 
edilmiştir . 

Bugün 

Zehirli gazlardan ko 
runma kursları 

başlıyacaktır 

Sıhhıye Vekaletinden gelen emir 
üzerine şehrimiz Sı\.hat Müdürlüğü 

Z<'hirli gazlardan korunma kursları 
ıçın haz rl ki arda L ı:ıunmuştur . 
Ku s r ı bu g"n başlanacaktır. 

,.. i ı , l i . :ıık Kemal 
ılk o h, ' r, 1 ı Mensu· 

cac f l: ,k ııı ~ olma!. Üzfre iki 
kurs açılacaktır. Namık Kemal oku· 
!undaki kursa me.nurlar, fabrikada· 
ki kursa da fabrika memurları ve 
fabrika i şçi leri devam edeceklerdir. 

Baytarda: 

Nalbad kursu imtihanı 
dün yapıldı 

ikinci Nalband kursunun bitmiş 
olduğunu evvelki gün yazmıştık. Al. 

dığımız malumata göre; kurs müda
vimlerinin imtihanı dün yapılmıştır. 

Adliyede 

Mülhakatta bir tayin 

Kadirli Hakimliğine Eşme ka· 

zası Hakimi bay Hasan Tahsin tayin 
edilmiştir. 

Orman mühendisi 
tedkike ç1ktı 

Şehrimiz orman mühendisi bay 
Arif Ünvar , mıntıka ormanlarında 

tedkikler yapmak üzere şehrimizden 
ayrılmıştır . 

Kaçak keresteler 

Hıdırlı köyünde köy bekçileri 
tarafından sahibi meçhul bir sal ke. 

reste yakalanmış ve orman idaresine 
teslim edilmiştir. Kaçak kerestelerin 
sahibleri aranmaktadır. 

Bir arkadaşımız 
nişanl a ndı 

Gazetemizin Gaziantep muhabi
ri kıymetli arkadaşımız Ali Enver 
Toksoyun merhum doktor kayma
kam Cemal kızı bayan Meserretle 
bir kaç gün evvel Gaziantep şehir 
kulübünde nişanları yapılmıştır . 

Ali Eıwer T oksoyla eşine çok 
yıllar ve saadetler temenni ederiz. 

Bir makinist trenin 
altında kalıyordu 

Makinist Mahmud 
ağır yaralı 

Toprak kale istasyonunda Fransız 
şirketine aid olan bir şimendöfer 

manevra yaparken makinistlerden 
Mehmed oğlu Mahmuda çarpmıştır. 
Makinist Mahmud çok ağır yaralan
mış ve derhal hastahaneye kaldırıl· 
mıştır. 

Hadiseye sebeb olan makine ve 
makinist derhal tevkif edilerek Os

maniye Müddeiumumiliği tarafından 
tahkikata başlanmıştır. 

Hadisenin bir kaza veyahut bir 
kasd eseri olup olmadığı tahkikat 

neticesi meydana çıkacaktır. Maki
nistle beraber, manevra esnasında 

orada mevcud diğer birçok memur· 
!ar da isticvab edilmektedir. 

Bir ev eşyalariyle 
beraber yandı 

Çarhpare köyünden Yusuf oğlu 
Hüseyinin dün evinde kazara çıkan 
bir ateş gittikçe büyümüş ve evle 
eşyalar kurtulamıyarak tamamen yan 
mıştır. 

Yıldırım 
Bir çocuğu yaraladı 

Evvelki gün Kozana yagan şid. 
detli yağmurlar sırasında, Habsane 

yanında öjretmen Turıudun evine 
düşen bir yıldırım 13 yaşındaki ev· 

!adlıkları Sultanı sağ omuzundan ve 
bacaklarından yaralanuştır. Çocuk 

memleket hastanesine nakledilmiştir. 

Payasta bir evi 
soydular 

Payasta oturan Hasan oğlu Meh
mcdin karşı yakadaki evi dün mec
bul kimsell"r tarafından açılmış ve 
bir çok eşyası çalınmıştır. 

Zabıta meseleye vaziyet etmiş 
ve tahkikata başlamı ilır. 

Türk Dili arkadaşımız 

Balıkesirde ~ıkan Türk Dıli ga 
zetesi 12 yaşına girmiştir . Arkada. 
ş ı mız ı kutlular , muvaffakıyetli ça . 
lı•ma larında devamını dileriz . • 

Ibinissuud 
evleniyor 

Şam : 2 l [ Hususi muhabirimiz. 
den J Bu gün aldığım malumata 
göre, hareminde yüzlerce güzel ka
dın b11lunan çili kralı lbnissuud ya 
kında evlenecektir. 

f bnissuud Şeyh Şalanın küçük 
kızını alacaktır. 

Amerika heyeti 

Cenevreye hareket 
ediyor 

Nevyork : 21 (Radyo) - Bu 
hafta sonunda Cenevr.:de hazır bu. 
lunacak olan Amerika heyeti yola 
çıkacaktır. 

22 Mayıs 1937 

Sahne hareketleri 

Halkevinin son temsili 
Mevsimin son temsilini Halke· 

vinin gösterit heyeti verdi. e 
Sosyal yardım çıkarına bağışla· 

nan bu oyunlar o kadar rağbet gör' 
dü ki tiyatro severlerin çoğu bağlı· 
ra, yaylalara çekilmiş olduğu halde 
iki defa tekrar edildi ve Asri siııe· • 
manın geniş salonu tıklım tıklım dol· t 

du. Bu da yetişmediği için okul ta· 
!ebesine bir matine verilecek. Döl"' 
düncü defası da bir halk gecesinde 
gösterilecektir. 

( itaat ilamı ) piyesini bir kaÇ C 
ay önce Adanaya gelen truplardaıı tdc 
biri ele göstermiş olduğu için bir 
mukayese yapmak mümkün roldu • 
Bizimkilerin tercih edildiklerini sÖY' 
!emekle bitaraflıktan çıkmış olma· İııiıı 
yız. . 

Muvaffakiyetin göze görünür iki 
sebebi vardır : 

Birincisi dekoı !arın ve kostürP 
ve makyajların san'atkar bir amatöı' lre 
sahnesine layık bir itina ile haıırlall' H 
mış olmasıdır. • lırc 

Bunu Halkevinin yaptığı maddı ai 
fedakarlık kadar komite üyelerinİP 
ve bilhassa rejisörün gayret ve fe· 
dakarlığına borçluyuz. Artistler de B 
dahil olduğu halde bu işler amatör• lotii 
lük zevkinin verdiği heves kadar B 
ve hatta ondan daha çok ınillİ ~su 
kültüre hizmet duygusu ve gayreti· ıvla 
le meydana gelmektedir. ~d 
Muvaffakiyetin ikinci sebebi yorulııı-' ııu 

bir sanat aşkile e.~eri temessül etınek ş 
için çalışan artistlerin saıy ve ga'f" d 
retleri kadar da duygu ve istidat :r 
sahibi münevver gençlerimizden te· r s 
şekkül etmesidir . 

Piyes de iyi intihap edilmişti. Et .a 
lence]i bir vodvil arasında eski de· 
virde kadının mevkiini gösteren bii• 
yük bir ibret levhası arzediyordu · 

Mazhar Erdoğanın büyük muvaf· ve i 
fakıyetle temsil ettiği Dani; hac' ~ v 
mahkemede mubaşir ve mahalle ır ti 

~.t . 
muhtarı olduktan sonra pe.1<:f're5P"" ç 
perdelerini bile açtırmadığı Şadi' l, 

yeyi bir itaat ilamı alarak bir o k•· 
dar daha ıulüm altında kahredebi· P ev 
lirdi . hs 

Fakat Şadiye ( D. Tusköz ) ye &e 
bu gönlü saf kızcağıza Tali gii· •ki 
lümsedi. Ve içinde bulunduğu zıP dlo 
dandan yegane tesellisi olan kom· lltla 
şunun keman sesleri onu kurtardı · B 

işte komedi ondan sonra başlıya' ağı 
Mesrur Çelebi ( Ahmet Yurtsal ) · in 
bir sürü haşaratile cinleri ve ifrit• llaı 
!erile o zalim yobaza öyle bir oyun ııt al 
oynuyor ki nihayet adamcağızı ıorl'ıtyc 
deli ediyorlar ve kadını boşadıyor ial 
lar . 

Bu işte babasının oğlu olduğtıl1" 
mahkemeye tescil ettirmek içiıı keli' L 
disinden 200 duka altını istenen lcl' 
dayıfçı Şerif ( Ihsan Doğan ) bele~ 
Şaban ( Mustafa Dalyan ) , ima~ 
Razi ( Ahmet ) ile Daldallı Raıı 
( Al işen ) nin de büyük yar dımlafl ~atı 
olmuştur . lln b 

En nihayet sahneye Karakollulc9~ ğil, 
( Ihsan Ataç ) girerek hökmü I<•' 
rakuşi ile meseleyi halledip saVU~ adanı 
yor. , le iyj 

Pi yesin eşhasından güler yüıl~ tı g-e 
zenciye Dadı Peyamidil ( A. Oı' t'li 
türk ) Mesrur Çelebinin sağ eli ol· uka 
muş ve seyirc;leri kahkahalarla giil· ıları 
dür~~k~n kelli felli mahkeme. rrı·ı· ngı 
başırını zangır zangır titretmiştır · ~turu 

Şadiyeyi kurtaran odur. Şadiy~ ~ Li 
nazik ve mühim rolünü temsilde ~ ına 
vaffak olan D. Türköz artık san• olt 
tının rri olmuş sayılır . u ~ 

Evvelce ancak Türk olmııY,ıı n 
ansırın girebildiği sahr.eye Oz füık Ur~i 
bayanlar İştirak ettikten ve az ı.a,_,- t 
da b~yle terakkiler gösterdikten~ Ura 
ra Turk sahnesinin az zamanda liY~ 
olduğu seviyeyi bulmasına bir JJl3Jll 
kalmamış demektir . 

Halkevinin 937 devresi faaliye• 
tinin son temsili iki defa daha tele' 
rarlandıktan sonra gelecek de~ 
için bu işe daha erkenden başl•Y8 lına 
rak daha geniş ölçüde devam eııııek diği r 
temennisinden Laşka diyecek kalııı"' at 1, 

Baki' 
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Üçük çiftçiyi tefeci
rden mutlak kur -
tarmak ıazımdır 

Ziraat Bankaeyhan çiftçisi 
sından avans istiyor 

' ••••••• 1 

Ceyhan: 21 [H .. h b' . 

Türksöztı 

~-~~------ Kil o Fiyatı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 
K. S. K. S. K -K8püilalı pamuk --· ----ı==•==-:,...,;;:i;,;,10==== 

Piyasa parlağı ,. -32,75-- -35]0--ı--------
Piyasa temizi·_.;;,,'---- 30 
iane 1 ı-----i 

iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

~-----~-y A P A G I 
;:::~ı""·=-=~ ... a-=~:z:::::::::::::::::_._I-:_-:_-:_=_ -==--==-'.L'~--=~--==--==~--,--=--=-~---_-_---_--:__-_-_ ---_-_-_ 

ÇIGIT 
Ekspres -,----"--,-----ı,ı--------

•~ia_n_:._e_____ -- -
en] _ ususı mu a ırı· 

ldu • rın b I On beş yirmi gündür ha. 
sÖY" esin U~tlu ve yağmurlu olarak 

bat e ınaen çiftçilerimiz gerek 

Halbuki, Adana ve diger kaza 
ve, vilayetler Ziraat Bankaları gibi, 
Ceyhan Ziraat Bankasından da çift
çilere yardım olmak üzere para ve· 
rilmiş olsaydı, o :ıaman hem Ziraııt 
Bankası faydalanır ve hem de çift· 
çilerimiz sevinir ve böyle ağır borç· 

Yerli "Yemlik,, ı-3 --ı ı----=--.. T ~h 1 k---ı- ---" o umu ,. 
~-1 U B U B A T 

5,50 
Buğday Kıbrıs 

,, Yerli ıma• ve k · j . gere se pamuk mahsul 
S0 )'I Ve bereketli yetişebilmesi 
Bö~ gayretle çalışmaktadırlar. 

gemizin birçok yerlerinde ke 
]ara sokulmazdı. 

--~ı------~ Men tane 
" Arpa 

Hatta,bir çok köylüler kasabaya, 
" Ziraat Bankası çiftçiye para dağı· 
tıyor muş " diyerek gelmekte ise de Kuş yemi ----·-------· 

1
-:-_,F.,a-;s--;ul,,._ya ______ ----------1--------, 

Yulaf ------
Delice ----•------• -------eren arp 

atôl ek to ) 1 ve buğdayların bi-
ri"" H p anrnasına başlanmışbr. 

avalar arık . . . kd" d em· . "' gıttiğı ta ır e 
ızın her t f · b • ara ında hasad mev· 

ul··a~hyacak ve yeni 937 yılı 
ısa u c bu birkaç gün sonra 
n/~ ç•ka ca ktır. 
tü tozler da tarlalara götürül· 

r. 

Ziraat Bankasına böyle bir emrin ı-K..,....:et,_en~to-.-h-u-mu ___ ----ı-----;--------
verilmediği Banka memurları tara· 

1
-:--nM_e_rc_im_e_k _____ --------1--------

fından söylenince kasabaya sevine· Susam 
rek gelen çiftçi mahzun olarak geri 
dönmektedir. 

M. Selçuk 

UN 
~ \-::~;:ö_r_t ..=..y_ıld_ı_z .....:S:..:a:::lih::._____ 770 

..., ,_uç " .. 740--

~~ yıl hükumetimiz tarafından r 
., :.C ~ Dört yıldız Doğ"ruluk -775 

~ : _üç " " - 745--
0 ~ Simit 1000 

1 ve fakir çiftçilere dağıblan TÜRK.SÖZÜ 
d ant tohumu ile yemeklik buğ· 

lıJlll ani çiftçilerimiz çok memnun Gündelik siyasi gazete 

tınek Uş ardır. __...-----

,~ ~ ~D0-ı-t_y_ı.,....,ld-ız-C-um.:..:."huriyet -~O -

~ u-1 üç " " ----ı 750 
Simit ,, -1-000----• 

----~.:..;.;;..----=------------~• Liverpol Telgraftan 
21 / 5 / 1937 

K< mbiyo ve Para Abone şartları ar dBu lncvsimde her çiftçinin elinin 
-...J.t ar v fU" .. e ayni zamanda en masraflı 

iş Bankasından alınmıştır. 

~dür. Kuruş ı--::--------.,..:s~·a~nt~im~~Pene 
bahar kıc mevsimlerinde top 12 Aylık 1200 Hazır 1 77 1 29.--=L=-ir_eı _ __,...-----ı \ 

." Setptiği tohumların mahsulle· 6 Aylık 600 1 Mayıs vadeli ı 07 • Rayişmark -1- 96 
llleydana gelmesi için vanoı 3 Aylık .100 Temmuz vadeli 7 12 Frank ( f<0nsız ) - -17 -l 73 bi' U h d 1 A 1 k 100 , _H_"_t_h _______ 6_1_ Sterlin ( İngiliz ) 625- 00 

l arcamakta ır. Y 1 
10 azır - - ı 04 Dolar ( Amerika ) \ _]9-= ~~ 

ote bu masraflan yaparak ame 1 -Dış memleketler için Abone Nevyork 12 86 Frank ( isviçre ) 
\tc işçisine verdiği paraları nere· bedeli de~işmeı yalmz posta masrafı _._ .... _~...__,,_:._: 
. v. e ne suretle ttmin ve tedarı· ... 

. . •raştınlacak oluraa, ozaman 
ııı. zammedilir . J 

L.iıl .. 1Cı •• :_ b 2 - tlinlar için idareye müra-
i" ı. r!! ~ine acımamak elden gel caat ediJm elidir . 

BELEDİYE İLANLARI 
~ku: \.. .J 

Bütün ~iftçiler bundan bir iki ln-h-is_a_r_la--rA_d_a_n_a_b_a_ş:ü- -----------------------
~~ , tarlaya ektikleri pamuk 1- Belediye zabıta memurları için 30 takım yaz'ık elbise ile 30 çift 

lllunij gerek halihazır piyasadan dürlüğünden: kunduranın yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
~crckse pamuk mahsulünün id. 790 Numaralı Müskirat kanunu 2- Elbiselerin muvakkat teminatı otuz bir lira elli kuruş ve kundu. 
~ laıtıaı\ındaki piyasadan beher mucibince Müskirat t•zkirelerinin raların muvakkat teminatı da on üç buçuk liradır . 

tl
S\lnu iki üç kuruş aşağısına tüc- Haziranın birinci günü akşamına ka 3- İhalesi Haziranın yedinci pazartesi günü saat on beşte b 1 d" ar .. . d 

1 
k e e ıye 

il~ satarak para almaktadırlar. dar tebdili liızımgeldiğinden 25 Ma· encomenın e yapı aca tır. 
.ı;.. 

0
Yle piyasadan iki üç kuruş yıs 937 gününden itibaren içki ba- 4- isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı i leri k l . ıısın d 1 "h 1 .... d ş a emme 

. a para alarak borçlanan çift· yilerinin i aremize müracaat a tez- ve ı a e gunu e muayyen saatta teminat makbuzlarile birlikte b l d" 
n ''"' k d l b ··d .. · ·· l "I"' 1 e e ıye .-mu mahsulü ileride iyi ol- kirelerini eğiştirme eri ve u mu · encumenıne muracaat arı ı an o unur. 8133 22-26-30-4 

t l ~e borcunu ödeyemezse 0 va- detten sonra yapılacak kontrollarda 
a dığı e11i lira para gelecek se- tezkirelerini değiştirmiyenlerden iki 

Ye bırakıl · · · ] ğ ·ı-- 1 
1 

ması ıçın yüz lira olarak · kat resım a ınaca ı ı an o unur. 
a acaktır. 8130 21-22-23 

1-Kuruköprü-Eski istasyon arasındaki parke yol insaatı kapal 
usulile eksiltmeye konulmuştur . • ı 

2- Keşif bedeli (5498) lira (1) kuruştur . 

Li . 937 
TÜRKSÖZÜNÜN ZABITA ROMANI No. 4 

rnasc, ışlerin bö' 1 k d" iund d y e en ı um-

zarf 

m 
.8 nd 8 kolay bir yolda netice-

es1n en k ,.....,'"'9""P ço memnun oluyordu. 
ıcıya: 

at
- Peki, dedi, madam ki benim 
ırrıı · d" tı L _ şım ı hemen tamir edecek· 
uekl · z lf' til.. erım, atf"n vaktım da yok 

,. 
a - Tamam.. Siz açıkgöz bir 
mil b . i . enzıyorsunuz. Gelene geçe· 
Yı .dikkat ed~rsiniz. Ve bir kira 
Relır d b d ı· e oş oda ararsa, şu ce · 

ul ;uayene edersiniz. işte vazife 

1 
a ar. Orada boş odaların numa· 

arı Yaz 1 el Ş d d . k 1 ı ır. u beriki liste e e 
tu gı atta, hangi numarada kimler 
(;Yor YaZJ)ıdır. 

; n ~se vaz;fe başına geçti. Etıa· 
,,.. 0~ akındıktan sonra rahat bir 

~ğa kuruldı1• Koltuk tam kapu
n arşısında idi. Ve geleni geçeni 
radan - b"I 

1
. gore ı mek kabildi. Bilhas 
ıstede gösterilen birinci katta 

tan Puvan'ın yanana kuş uçamaz. 

i Artık Biguto gelirse onu öyle 
t Yalcahyacakb ki ... Bunu düşünür

ne kadar tatlı bir sevinç duyu· 
'>tdu .. 

t Saatına baktı .. Fakat kendi sa· i;a .. Saatçı Kossona tamire getir· 
t 

1 
~;hut ~ronometreye değil .. Sa. 
' ~yordu: 

- Daha vaktım var. Şafak 3,15 
ten evvel çıkmaz. Daha kimse bü
yük ikraın·yeyi kazananın kim oldu
ğunu bilmediğinden buraya da ge· 
lemez ... Kossoo bari çabuk dönme-

seydi. 
Mamafih bu cihetten mü.steıihti. 

Çünkü bunu, içten gelen bir duygu 
kendisine temin ediyordu. 

Hakikaten Kosson Belediye mey 
danındaki meyhaneye girmiş kumara 

dalmı.ştı .. 
Limase kapucunun böyle bir ya· 

tak mili yedeği almak için okadar 
istekle bekleme odasını bırakmıya· 
cağını, ve mutlak daha ciddi bir işi 
olduğunu anlamıştı. 

Limase bunları dü,ünürken, bir· 
denbire bekleme odasının kapısı 
açıldı. içeriye iri, kuru bir kadın 
girdi. Ve Opera komik köylü
sünün önünde durarak hayretle sor 

du: 

Nakledenler 
M. Bak•• - Nihad TangUner 

- Ne o Koson burada değil 1... 
- Biraz dolaşmağa gitti. Beni 

yerine bıraktı. Fakat . bir malumat 
almak isterseniz .. 

Kadın gülmeğe başladı: 

- Teşekkür ederim. Ben bu 
evi iyi tanırım. Çünkü birinci katta 
ki kiracımn hizmetinde bulunuyorum. 

Limase: 

- Mösyö Puvan'ın yanında mı? 
-: Siz onu tanıyor musunuz .. 
Lımase birdenbire cevab ver

medi. Büyük ikramiyeyi kazanan a
damın oda hizmetçisiyle bir mülakat 
yapma~ ~~na değildi. Tabiaten ge
veze gorunmiyen Puvan'dan ziyade 
bundan istifade ediliyordu. Fakat 
kadını nasıl söy letmeli? . 

Limase, kadının c.ğzından laf al· 
manın okadar güç ol v mıyacagını an-
lamıştı. Çünkü kadın bi d 1 
1 k h 

r san aya 
a ara emen 0 k . nun arşısına geçtı: 

:- Senin muhterem Kosson yine 
kumar oynamağa gitti anlac;ı]an 

Ç~nkü canı kumar oynamak i~tedi 
ml mutlak böyle bir vekil b 1 
Eğer senin işin yoksa iyi .. Fak~ ~~i 
saattan evvel dönmez sanının D" 

k L
. · ıye 

re ımaseye döndü: 
- Sen galiba k"' I" ·· o· d oy usun. ıye 

sor u. Limase bu süale ccvab 
medi: ver-

Sahife : 3 

Asri sinemada 
22 Mayıs cumartesi akşamından itibaren 

iki müstesna film birden 

- 1 -
Ben Lyon - Barbara Veeks 

tarafından temsil edilen 

( 12 num.~r,alı Ekspres ) 
Heyecandan, meraktan tuylerı urperten ve dehşet içinde bırakan b .. "k 

esrarengiz film uyu 

-2-
( 0rta mektepten Emil ve arkadaşları) 

1000 çocuğun iştirakile vücuda getirilen muazzam film 

Bugün gündüz iki buçukta iki film birden 

Altun toplayan kızl :ır - Emil 
ve arkadaşları 

8134 

8100 8 

3- ~uvak~at teminatı ( 412) lira 35 kuruştur . 
.. 4-. lhalesı mayısın 27 inci perşembe günü saat on beşte belediye en· 

cumenınde yapılacaktır. 

ı·· ~- K~şifl, şartname, proje.tahlili fiat cedveli belediye fen işleri müdür· 
uğundedır. steyenler orada görür ve parasız alabilir . 
~- lste~lil.e~in teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi 

encumen reıslığıne vermeleri lüzumu ilan olunur .8085 9-14-18-22 

- Demek siz Puvan'm hizme
tinde bulunuyorsunuz, öyle mi? 

Kadın içini çekerek: 
- Ben başkalarına hizmet ede· 

cek adam değildim ya.. Sen Man· 
de'de herkese sorabilirsin .. Her yer· 
~e sana Elodi Nas'ın böyle bir ih· 
tıyar bekarın yanında aşçılık ede· 
ceğine, uşak, halayık kullanmağa 
nası~ muktedir olduğunu söylerler .. 
Benım rahmetlik kocam Nas bir ar· 
listti. Ve 0 bütün bu mahallenin en 
usta heykeltraşıydı. Nekadar ister· 
se okadar kazanıyordu. Maatteessüf 
o at cinsinin ıslahına heves etmişti. 

Boşuna vaktını böyle şeylerle geçi· 
riyordu. Bir güu yine bu iş için git. 
tiği Tranble'den dönerken bir ara
ba altında çiğnenerek öldü. Ve bizi 
bir parasız bıraktı. Yiğit Mösyö Si
mon olmasaydı, ben ne yapardım. 

- B~ .Simon da kim oluyor?. 
- Bmın efendi iste M·· 

P 
-ı: .. osyo 

uvan. Onun adı Güstav s· 1 
F 

ımon tur 
akat ona yalnız Siman derler. O. 

çok merd bir adamdır N k k" b" . · e yazı ı 
ır çek ıç darbesine uğı adı .. 

- Hangi çekiç darbesi? 
- Demek istiyoı um ki o biraz 

herca'idir. Artık üst tarafını tahmin 
edin .. Babası ona bütün bu mahalle
nin en zengin marangoz atölyesini 
miras bırakmıştı. Fakat Simon bu 

atölyeyi ne y:ıpsa beğenirsiniz ... Bir 
altun oluk gibi para getiren bu fab
rikayı işl~teceğine tuttu sattı. Hem 
yok pahasına .. 

Benim zavallı kocam ondan bah· 
sederken, yazık acırım bu Mösyö 
Simona derdi . Küçükken babasının 
atölyesinde gezinirken kafasına bir 
çekiç darbesi inmişti. işte bu darbe 
onu biraz sersemleştirdi. O hiç kim
seye benzemez .. 

Fabrikayı satınca Sen M d 
k"Jd' V an eye 

~el ı ı. . e can sıkıntısını gider~cek 
ış er peşıne düştü. Kuma . k" . O r oynar, ıç. 
·ı ıçer.. rmanda d l F k z . B o aşır.. a at 
engın ·· ilir misı"nı"z b""t'" .. ·· ·· .

1 
u un gununu 

ne ı e · · G geçırır. azeteleri alır karış-

tırır karıştırır bilmeceleri h~lleder 
Biıtün işi budur. ·• 

V elhasil yapyalnız bir meydan 
gibi yaşar .. Ne akrabası .. ne dostu .. 
hiç kimsesi yok .. 

Limase bu kadını dinlerken gar· 
sonun getirdiği südünü içiyor ve bu 
geveze kadını gönderdiği için Alla
ha bin şükür ediordu. 

Vakıa bu kadının söylediklerini 
not edemiyorsa da hatırasına emin· 
di. Ondan duyduklarını harfı herfine 
masası başında makalesine daha 
dolgun bir şekilde geçirebilirdi. 

Elodinas devam ediyordu: 
- Sonu var -



• 
Sahife : 4 Türkıözü 
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URKSOZU 
GAZE ECILIK VE MATBAACILIK 

llaA nlar Rek_lam. bir.~icareth~- 1 
nenın, bır muessesenın 

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

en i ·c!er Mütenevvi 
El yl renkli h e r 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niln Otomatik ınakinalaı:f'da yaptı
rabilirsiniz . 

Kl•taplar Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

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

C•ldler Kütüphanenizi güzelleştirm <k 
1 istiyorsanız kitaplannızı Türk 

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

Tablar Resmi evrak, cedveller, defter· 

!er, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tal> işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsöziinde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü n1at-
baası"Türksö

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

T(İRKSÖZ(İ Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. CLETRAC 

fstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 
hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

7990 11~2c 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplanna kimyagerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarıtta dikkat ediniz. 

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

7953 36 

6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLE 
Sağlam, 

.. .. . . 
çok temin eder - uzun omur ve ışı ucuz 

o. T. ·r. A. S. 
Kaçakçılar vatan 

Beyoğlu: İstiklal caddesi İstanbul 
hainidir M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi ADANA 7949 9 

Devlet Demiryolları Adana işletmesinden : 

idaremiz ihtiyacı için satın alınacak 440 000 kilo sönmemiş kirecin 
( tahmini fiatı ) beher kilosu 1 kuruş 36 santimden kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmustur . 

Eksiltme 4-6-937 cuma günü saat 9 da Adanada işletme binasında 
yapılacaktır . 

Mukavele ve şartname projeleri Mersinde şube 63 şefliğile Tarsus is· 
tasyonunda ve Adana yol baş müfettişliğinde parasız olarak görülebilir. 

isteklilerin 2490 numaralı A.E kanunu mucibince lazım olan vesaikle 
beraber muvakkat teminat parası olan 448 L 80 kuruşun idaremiz vez
nelerine yatırıldığına dair makbuzun ve yahut mukavele ve şartname pro-

jelerine ilişik nümune mucibince banka mektubu ve fiat teklifini havi zarf. 
farını ( Üzerlerine 440 000 kilo kirece aittir yazılarak ) eksiltme saatın
dan bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Aciana işletme müdür 
]üğüne vermiş olmaları ve mektup sahiplerinin de eksiltme saabnda hazır 
bulunmaları . 8128 21-25-28-1 

__________ _..,..._~a--a-www-----=-'~----k-WWWW __ D_..,m!!!!!!"""""'U!!!I!!!~~~~~ 

Seyhan-Osmaniye be- 1 Seyhan Cumhuriyet müd-
lediye ~eisliğinden : dei umumiliği!?den : 

Ayran Menba suyll 
Dünyanın en iyi bir menba suyu olduğunu bir daha resmen isbat 
Kar ve fazla yağmur yediği bir zamanda menbaından alınan su ,1 

sinin Sıhhat Vekaleti Bakteriyoloji hanesinde tahlil edilen bakteri,.V 
poru sureti aşağıdadır : 

Rapor: 
1- Nümunenin alındığı tarih : 27- 1-937 
2- Nümune alınırken suyun derecesi : ıı 
3- Nümunenin alındığı nokta : Menba 
4- Nümuneyi alan zat : Doktor Ziya 
5- Nümunenin sureti irsalı : 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 Jcı 

ve bakteriyolojinin tarif ettiği hakiki bir menba suyudur . RekU\1118 
hakikate inanınız. 
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100 hektan meskun (her bir hek
tarı 15 lira) 180 hektarı gayri mes
kun (her bir hektarı 8 lira) düz bir 

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

Ayran menba suyu hıfzıssıhha usullerine riayet edilerek hiç b'I' 

el değmeden Sıhhat memuru önünde d<Jlar ornda möhürfonir ve he' 
pislenmek tehlikesinden varestedir. Anın içiq emniyetle içcçeginiz 
mcnba suyu Ayran menba suyu olmalıdır. g 

8086 6-13 __,/ 

' .. 218 

arazi üzerinde ve yolları geniş ve 
muntazam Osmaniye kasabuının ba
yandırlık bakanlığının kabul ettiği 

şartlar dahilinde hali hazır haritası 
yaptırılacağından taliplerin her gün 
belediyeye müracaatları ilan olunur. 

8132 

D. Demiryolları Adana 
işletmesinden : 

Beherinin : aylığı beş lira tahmin 
edilen Adana şehir istasyonumuzda 
ki 6, 11 ve 14 numaralı antrepolar 
13- 7- 37 tarihinden itibaren bir 
sene müddetle kiraya verilmek ve 
her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
açık artırmaya konulmuştur . 

Artırmaları 28 mayıs 37 ' cuma 
günü saat 14 de Adana işletme bi· 
nasında yapılacaktır . 

Muvakkat teminat beheri için 450 
kuruştur. 

Kira şartnamesi şehir istasyonun· 
da ve işletme merkezinde görülebilir 

isteklilerin 2490 numaralı artırma 

--------
rılmıştır . 1 

2- Münakasa kapalı zarf usu. 
lile ve 29- 5- 937 tarihinde saat 
11 <le Cumhuriyet müddei umumi· 
liğinde teşekkül edecek komisyon 
tarafından yapılacaktır . 

Hüsnü Ergüven 

3- Bu işe ait şartname ceza 
evi direktörlüğünden bedava verile· 
cektir. 

4- Şartnamedeki tarifat daire 
sinde 1050 lira muvakkat teminat 
alınacaktır . 

5- Kapalı zarf usulile yapıla. 
cak eksiltme lP.klif mektupları 29-
5-937 cumartesi günü saat 11 de 
Cumhuriyet müddei umumiliği ma· 
kamına verilmiş olacaktır . 

8093 13 - 18 22-26 
- - ıc::::=~ 

ve eksiltme kanunu mucibince vesa 
iki lazime ve muvakkat teminatın 
yatırıldığını gösteren idaremiz vezne 
makbuzu ile vaktinde artırmada bu· ı 
lunmlan:. 8100 15- 19-22- 26 

Mevsimin en yeni ve en güzel şapkalarını al1 

Moda pazarında bulabilirsiniz 

Yüksek bir zevk 
İyi intihap 

• 
Güzel desen 

lJ ayret ı;crcn ııc:f 
Elyevm fstanbulda bulunan Hüsnü Ergüven en son moda yazlık çeşit 

[yüksek zevkli] ~~r;c~ilerine mağazasında teşhire 

8013 13 - 15 

Umumi Neşriyat MüdürÜ 

M. Bakşı 
Adana Türksözü mat~ 

t 

-


