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Milletler 2

•
11 Bay Baldvin ~ 937 büdçemiz 

Milletler Cemiyeti konseyinin toplandığı 
Cenvre'den bır görUnUf 

Ceml·yetı• Cunıa (günü saat 16 da 
istifa edecek 

29 Mayısta 
kapanacak 

Cenevre mahafilinin! 
yaptığı tahminler 

KABiNEYi ÇEMBERLA YN 
TEŞKiL EDECEKTiR 

Silihları bırakma 
bürosu önümüzdeki hafta toplanıyor 
liaae Selisiye de· 
lege göndermedi 
I Cenevre : 25 (Radyo) - Mil· 
etler Cemiyetinin 29 Mayısta kapa. 
naca,. .. 1 • 

51 soy enıyor. 
Konsey, silahlan bırakma büro 

SUııu Önümüzdeki hafta içinde içti. 
lllaa davete karar vermiştir. 
"'•carıatanın • sllAhlanması 

k Cenevre : 25 (Radyo) - Çe
~slovakya Hariciye Nazınmn bu 
~ buraya gelmesi beklenmekte 

r • 

Siyasi mahafilin söylediğine gö· 
rci Macaristamn tekrar ~ilihlanması 
llıcselesi tedkilc edilecektir. 

Cenevre : 25 (Radyo) - Haile 
Scıasiyenin Cenevreve murahhas 
ı5nderip göndermiyeceii hakkında 
~lı bir malumat yoktur. Dün Lon. 
~edan alınan bir maluınatta, Neca· 

•ltıin bir murahhasının Londradan 
t~>'Yarc ile Cenevreye hareket etti. 
tı bildirilmakte idi. Bunu haber alan 
ıat~tcler tayyare postalarını gözden f ~Çırrnişler, fakat Habeşliye benzer 
ır zata rast gelmemişlerdir. 

ATiNA 
Başvekilimize çok büyük tezahür 

ve sevgi gösterdi 
BUTON YUNAN GAZETELERi BA,YEKILIMIZ iSMET INÖNÜNE 

Hoş geldiniz 
Diye hitap etmektedirler 

Atina : 25 ( Radyo ) - Düft 
memleketimizi şereflendiren Türkiye 
başvekili ekselans ismet lnönü şere
fine bütün Atina sokakları bayrak· 
)arla süslenmiş ve umumi binalara 
elektrik tenvirab yapılDUibr . 

Bütün Yunan gazeteleri ittifakla 
dünkü nushalarmın başına büyük 
renkli harflerle • hoş geldiniz ., diye 
ismet lnönüne hitap etmektedirler. 
Bugünkü sabah gazeteleri de de· 
ğerli başvekilin Atinayı ziyaretinin , 
siyasi sahaJaki büyük ehemmiyetini 
hararetle kaydetmekte ve Türkiye· 

nin büyük şefi Atatiirkü bu vesile 
ile bir daha hürmetle anmaktadırlar. 

Gazeteler , f smet lnönünün dün 
Selaniği ziyaretlerinde Atatürkün 
evini ziyaretlerine aid büyük tafsilat 
ve güzel resimlerle doludur . 

Atina : 25 ( Radyo ) - Atina· 
nm misafiri bulunan büyük dost dev· 
let başvekili ismet lnönünün bu ge
ce mi , yoksa sabaha karşı mı hare
ket edeceği henüz malum değildir. 

Bay Baldvln 

Londra : 25 ( Radyo ) - Bay 
Baldvin cuma günü saat 16 da Kra. 
im huzuruna çıkarak istif asını takdim 
edilecektir . Bay Baldvin istifasını 

takdim etmekle beraber yeni kabi
neyi teşkile Çenberlaynin memur 
edilmesini rica edecektir . 

Kralın bu arzuyu is'af edeceği 
kuvvetle tahmin edilmektedir . 

Şeker Fabrikası 

Umum Müdürlüğü 
Ankaraya nakledildi 

Ankara: 25 [Radyo] Türkiye 
Şeker fabrikaları Anonim şirketinin 
müdüriyeti umumiyesi bütün servis· 
leı iyle Eskişchirden Ankara ya nak· 
ledilmiştir. 

w:z::ı .. 

--.....______ ________________________ _ Şehir Meclisinin ikinci 
fevkalade foplanflsı Sovyetlerin son büyük 

kutub seferi 
Bu bOyiik seferin ilmi 

hedefi nelerdir ? 
Moskova : 24 ( Tas ) - Kutup 

rrııntakası h k d . .ğ. \' . • avanın en ço eğıştı ı 
c tesırat h t ının en geniş surettt- er 

..,•r~a yayıldığı bir mıntakadır . Ha· 
ha akkırıda uzunca bir müddet için 
er hangi bir tahmin le bulunabil 

ftıek b d -· "k 
1 k • u ınıntakadaki hava egışı · 
1 1 •• 

erının ve bunların doğuşlarının 
~Starını iyice öğrenmeğ" bağlıdır . 

Sovyellerin hazırlamakta olduğu 
rtıııazz.. k f · · b"" ··k h d .... m utub se erının u_vu · e-
eflcrinden bir:si işte budur . 

F'lh ' 1 akika tayyare ile Rodolf ada 
sına orad k an oca şhıal Okyanosu 
nun ort l k da .... a arına giderek bu nıınta a 

kyuruycn buzlar üzerinde kışlıya
~ ~lan dört kişilik ilim heyeti , 
.., ut~ mıntakasındaki meteoroloji 
._azıyetlerini bütün bir sene müddet
" d ... aımı surette tesbit edecektir . 

Bu cesur ilim adamlarının otura· 
tlkları küçük kulübede hususi su· 
;ette yapılmış bütün levazımı ile 
•rn bir hidra.meteoroloji istasyonu 
llıc..,cud bulunacaktır . 
tile :Sefer heyeti aynca büyük pra· 

;hcrnrniycti ile tebarüz eden baş 
a aaliyetlerde de bulunacaktır • 

k _Şirnal kutub Okyanosunun mer· 
czı havzasınd . . 

halda d . a denizin vazıyet& 
kati : 1~ lnsanJann elinde biç bir 

a Ulllat Yoktur , Elde &ulunan 

, . l seyahatini tertip eden Sovyet 
~ıma .. "d 

alimı Şımı 

şey , burada ' derinliğin 4 ili 5 bin 
metreyi bulmakta olduğu hakkında· 
ki bazı faraziyelerdir · Bunun ne ~e· 
rece doğru olduğunu , sefer heyetı· 
nin tahkikata gösterectktir • 

Bundan 44 sene evvel , şimal 
kutub noktasına varmak emeliyle 
.. Fram gemisi üzerinde seyahat 
yapan Nansen , çok enteresan bir 

- Gerisi ikinci sahifede -

Meclis yaptığı bütçe üzerinde israr etti 1 

----.-.+•··---
Devlet Şurasına müracaat edilecek 

Şehir mecllal toplantı halinde 

Şehir Mecli~inin cumartesi günü 
yaptığı birinci fevkalade toplantıda 
Vilayet Makamınca tadilen tasdik 
edilen 937 bütçesile fasıllar arasında 
yapılacak münakale teklifi bütçe 
ve kanunlar encümeninden mürek· 
kep muhtelit encümene havale edil
mişti . 

Evvelki gün ve dün sabah top
lanan muhtelit encümen tadil sebep. 
)eri ve münakale meselelerini mü· 
zakere etmiş ve bu yoldaki mazba· 
tasını hazırlıyarak meclise takdim 
etmiştir. 

Dün ötleden ıonıa Reis Turhan 

Cemal Berikerin başkanlığında top· 
lanan Belediye Meclisi, muhtelit en· 
cümeninin tevdi ettiği mazbatalann 
muhtevasını müıakereden sonra ay· 
nen kabul etmiştir. 

Bütçenin tadilen tasdikine sebep 
gösteıilen memur alınması ve 250 
liralık bir tahsisat meselesidir ki . 
muhtelit encümeninin kanuni gördÜ-
ğü bu şeklin tadil edilmemesinde 
Mecliste ittifakla ısrar etmiş ve işin 
Devlet Şurasına arzına karar vermi 
buJunmaktadır . ş 

Şehir Meclisi bu kararını mütc· 
a~ip ikinci fevkalade toplantısına 
rubayet vermiştir. 

Kamutayda müzakereler 
Bir kısım daireler büdçeleri kabul edildi 

Ankara : 25 (Radyo) - Büyük 
Millet Meclisi dün Abdulhalık Ren· 
danın başkanlığında toplanarak 1937 
büdçesininin müzakeresine başla
mıştır. Büdçenin müzakeresine geçil. 
meden evvel 1936 yılı büdçesine da
hil bazı daireler büdçelerinin muhte· 
lif fasıl ve maddeleri arasında yüz 
seksan dört bin küsur liralık •mü na. 
kale yapılması kabul edilmiştir. Bun. 
dan sonra 937 büdçesinin heyeti 
umumiyesi üzerinde müzakere açıl· 

mış ve Maliye Vekili Fuad Agralı 

büdçenin umumi hatları etrafında 
izahat vermiştir. Bu izahatı müteaki 
ben muhtelif hatibler söz alarak muh 
telif mevzular üzeri!lde noktai na· 
zarlarını izah etrr.işlerdir. Büdçe he-

yeti umumiyesi üzerinde ki müzake
reden sonra maddelere geçilmiş ve 
1937 yılı devlet büdçesine giren da
irelerin masrafları için 231,017,776 
lira tahsisat verilmesine dair olan 
madde kabul edilmiştir. Bu toplan· 
tıda knbul edilen daireler büdçeleri 
şunlardır: Buyük Millet Meclili 
4,627,064 lira, Riyaseti Cumhur 
404,960 lira , Divanı muhasebat 
602,034 lira, Baş vekalet 1,302,167 
lira, Şurayıdevlet 236,914 lira, lata· 
tistik umum müdürlüğü 317,591 lira, 
Devlet meteoroloji işleri umum mü· 
dürlüğü 517,085 lira, Diyanet iıleri 
reisliği 608,241 lira, diker daireler 
büdçelerine buıün devam oluna
caktır. 

Kömür filmi 
Bütün yurd sinemalarında gösterilecek 

Serginin kapanışında bile büyük 
bir alaka gösterildi 

Enternasyonal KömUr Serglalnln dıfından gllrUnUfU 

Ankara : 24 ( Türksözü muhabi
rinden ) - Büyük alaka gören en
ternasyonal Kömür Sergisi dün ak 
şam kapanmıştır. 

Bir aylak müddet içinde Anka· 
rada gezici rekoru yapan sergi en 
iyi kömür yakan vasıta tiplerini se· 
çecek olan Jürinin çalışması netice· 
leninceye kadar bozulmıyacııktır. 

Serginin dün son günü olmuı do. 
layısile ve halkı stadyoma toplaym 
Türkiye Pehlivan birincilikleri mü. 
sabakalarile At yarışları olmuma 
rağmen büyük bir kalabalık gez. 
miştir. Böylelikle Ankarablar ken
dileri i~n rahat ve modern bir ha. 
yatın bütün cihazlannı bir arada 

- Gerisi ikinci sahifede -

Harab olmağa mahkum bir şehir daha 

BiLBAO 
Franko kuvvetleri dün Bilbaoyu 

da bombardmana başladılar 

ihtilal kuvvetleri tamamen ve açıkça 
Alman ve İtalyan malzemesi kullanıyor 

Bilbao : 25 ( Radyo ) - Muha· 
rebe bütün şiddetle devam etmek· 
tedir . Asiler hep Alman ve ltalyan 
malzemesi kullanmaktadırlar. Bilba. 
oya bombardıman bqlamışbr. Şeh· 
rin , diter tehirlerin akibetine utra
masından çok korkulmaktadır. Ha& 

ta panik hareketi görülmemekte 
ise de hissedilmektedir • 

Bürüksel : 25 ( Radyo ) - Na· 
zırlar meclisi Bilbao mülteciJeriDe 
yardltna karat vermiftir . 

Paıü : 25 ( Radyo ) - Hava _ ........................ -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Amerikalı bir kadının terbiye usulü hiç 
beklemediği neticeleri verdi 

Amerikoda, şimdiye kadar mis l 
!ine tesadüf edilmemiş çok garip 
bir \aka olmuştur. Mernklı ve eğ
lenceli bir romana mevzu teşkil ede 
bilecek olan bu vakanm kahramanı 
Mikny Cudahy adında 22 yaşında 
bir gençtir. Mıkay, Amerika milyo· 
nerlcrindcn birinin oğludur. Babası 
dört sene evvel ölmüş, kendisi) le 
annesine büyük bir miras bırak

mıştır. 

Mikayın nnnesi Adna Cudahy 
oğlumı çok düşkündür. En büyük 
derdi henüz t,.'crübesiz bir genç olan 
oğlunun bir kıza tutulmamasıdır; 

Adna bu yaşların çok tehlikeli 
olduğunu, bunun için çok dikkatli 
hareket etmek Jazımgeldiğini bilir. 
Bu sebeple tedbirli davranmak Ifı. 
zımgcldığine knrar vermiş ve tedbir
lerini almıştır. 

Milyoner kadının bulduğu t~dhir 
hiç kimsenin aklına gelmiyecek bir 
şeydir. Adna kendi kendine şöyle 
düşün üş ür. "Şekerlemeci dükkanla· 
rına nlınan çiraklara bir müddet is· 
tddiHeı i kadar şckeı leme yemesi 
içiu izin veril it. Çırnk ilk gün mide
sini şişirecek kadar yer. ikinci güıı 
bunu bir parca azaltır. Üçüncü günü 
bir parçiı daha az yer. Aradan bir 
kaç gün geçince şekerden bıkar, 
hattcı ağzına şeker koymaz. 

Bir çok lokanta1aıdaki ahçılar da 
böyledir. En nefis yemekleri pişir· 
dikleri lıalde !;unlara el sürmezler, 
en sade, en basit şeyleri yerler. Çün 
kii o nefıs yemeklerden bıkmışlar

dır. 
Ben de çocuğuma böyle yapaca· 

ğım. Mikayi genç ve güzel kadınlar 
arasına atacoğım. Çocuk çok geç· 
meden kadınlardan bıkacak ve mad
di güzellik yerine manevi güzeJlik 
aramağa başlayacaktır. 

Bunun ikinci bir fa}dası da şu 
olacak1ır: Genç Mikay bu kadar 
genç \ e güzel kc-dın arasında bir 
arı gibi çiçrkten çiçeğe konacak, bu 
sayede, htnüz pek trcriibesiz iken 
devamlı bir a ka b. ğhınmı}acal:tır.,, 

Eu o-ar ip kar.ıın \ rrı n Madıim 
Edna : dahi} ane Luluşunu derhal 
tatbik rtn:ek için , oğlunu )anına 

aldığı gibi sohığu Hollivutt:ı almıştır. 
Burad:l etrafına hir çok genç \:e gü· 
zel kızlar toplamıştır. 

O gtine kadar aile muhitinden 
dı~arı çı\ ll'cımış olan Mikay Polli 
\utla birbirinden güzel kadınların 
arnsmR dü .. ünce iptida ~aşırmıştır . 
Fakat çok geçmeden bu ·aşkınlığı 
geçmiş , kendisini zevk ve safaya 
kaptırmış , annesinin tasav\ ur ettiği 
gibi , çiçekten çiçeğe konmağa baş 
lamı~tır . Delikanlı , gcmlek değişti 
rir gibi , metres değiştiriyordu . 

Milyoner kadın , her gün başka 
bir lrndınla köşküne gelen oğlunu , 
dostlarına göstererek içinden fışkı- . 
ran bir memnuniyetle : 

- Hamdolsun oğlum, gönlünö 
hiç bir kadına kaptırmıyor. Göre
ceksiniz, } akında bunlardan nasıl 
bıkacak .. diyordu. 

Bu hal, birçok ay daha sürdü. 
Milyoner kadının tahmini gibi deli
kanlıda, bir müddet sonra bu geçici 
metreslerden l:>ir bıkkınlık geldi. Fa
kat bu bıkkınlık, Marie Astaire ' na
mında genç bir yıldıza gönlünü kap· 
tırmaktan ileri gelmişti. 

Mikay, artisti elde edemeyince 
onunla evlenmeğe karar vermiş ve 
annesin' n razı olmamasından korka 
rak artistle birlıkte Hcllivuttan kaç 
mıştı. · 

iki aşık, ücra bir kasabanın ev· 

Jenme dairesine giderek nikahlarını 
kıydıracakları sırada delikanlının an
n si arkasından yetişmiş, oğlunun 
henüz Reşid olmadığını nüfus kağı
dıyle isbat etmiş ve bu izdivaca ma 
ni olmeştur. 

Milyoner kadın, yaptığı tecrübe
nin hatalarını anladığı cihetle, bu 
defa oğlunun sıkı bir inzibat altına 
almıştır. 

Aradan bir müddet geçtikten 
sonra Mikay, bu defa Sinema yıldız
ıarından Muriel Evkns'a gönül ver
miş, Bayan Cudahy oğlu r~id ça
ğına basmak üzere olduğundan bu 
izdivaca mani olamıyacağını düşün

müş, ister istemez Mikay'in, Mariel'Je 
evlenmesine razı olmuştur. 

Bu izivaçtan onbeş gün sonra 
delikanlı, zevcesinden bıkkılık gös· 
termeğe başlamış, annesi de boşan
mayı kolaylaştırmak İçin oğlunu 

Avrupaya göndermiştir. 
Bu seyahatta Mikay, Avrupanın 

eğlence alemlerinde altı ay kadar 
zevkısafa sürdükdtt1ı sonra, Ameri
ka'ya dönmüş, mahkemeye müraca
at edt rek boşanmıştır. 

Mikay Murieldcn boşandıktan 
sonra Mrırie Roth namında başka 
bir yıldızı sevmiş, onunla evlenmiş· 
tir . 

ilk zamanlar, kaıı koca pek sa· 
kin ve mcsud bir hayat sürmüşler

dir . 
Hatta Marien'in gebe olması, bu 

haşari oğlanı, ailesine ebediyen bağ

lıyacağı zehabını uyandırmıştır. işte 
bu sırada ikinci bir rezalet patlak 
vermiştir. 

Helen Blacher namında genç 
bir kadın, iki yaşındaki oğlunun Mi· 
kay'ın oğlu olduğu iddiasil , aleyhine 
nafaka ve tazminat davası açmış 
tır . 

Mikay'in karısı, bunu öğrenince, 
ka}nanasının evini terkederek bir 
nakletmiştir. 

Mikay bu dava esnasında bir 
aralık tevkif edilmiştir. 'Annesi, rğ· 
lunun belki hapiste aklı bPşına ge
lir diye ses çıkarmamıştır. 

Mikay bir kaç ay hapis yatmış
tır. Fakat nihayet helenin oğlunun 

kendisinden olmadığını mahkemede 
ispat ile berat karan almış ve ba
rış~ak için zevcesinin oturduğu ole· 
le ko~muştur. Fakat otelde, zevce
s:ni ba~ka bir eı kt ğin kolları ara
sında Lulınuştur. 

Bu manzatadan tepesi atan mil· 
yoner, hem zevcesini, hem de aşığı 
nı tokatlanııştır. Bu üçüncü ı ezalet, 
gazetelere aksetmiş, Mikay ikinci 
karısından da boşanmağa karar ver
miş+ir. 

işte milyoner kadınm, oğlunu 
fettan kadınlara kaptırmamak için 
lendi aklınca tatbik ettiği tecrübe· 
ler bu beklemediği neticeleri ver
miştir. 

Ça ınan eşya ar 
bulundu 

Birkaç gün evvel Şe .. kiye mahalle
sinden Salih oğlu hrahiınin evinden 
çalınan eşymıın büyük bir kısmı Hay
valı Ayağı mevkiindeki bir magarada 
bulunmuştur. Zabıtaca yapılan tah· 
kikat neticesi, bu hırsızlık faillerinin 
hfilen mevkuf bulunan"Hacı Ahmet 
ve metr~si Halime ve üvey oğlu Ah
met olduğu anlaşılmıştır. Eşyalar 

1 Cumhuriyet müddei umumiliğine tes· 
lim edilmiştir. 

Türk sözü 

Borsada 

Dün Borsada yaptığımız tetkike 
göre, taze arpanın kilosu 90 la 100 
para arasında satılmaktadır. 

Yeni buğday dünden itibaren 
Borsada kilosu 4-4,5 kuruştan sa 
tılmağa başlamıştır. Artık şehrimiz 

Borsasında muameleler her giin bi 
raz artmakta , satışlar hararetlen 
mektedir. 

ayvan sağlık 
• • 
ış er 

Vekaletin sorduğu 
meseleler 

Ziraat VeHiletinin Vilayetlere 
yaptığı bir tamimde; Belediye kanu.~ 
nunun on beşinci maddesinin ve hıf
zıssıhha kanununun mezbehalar ınev. 
zuundan Belediyeleri mükellef kılmış 
olduğu mecburiyetlerden, nıınlaka 
dahilindeki Belediyeler tarafından 
hangilerinin yaptırılmış olduğu ve 
bunlardan bilhas~a hayvan sağlık 
kanununun 31 inci maddesinin tarif 
ettiği, Belediye kanununun on be· 
şinci maddesinin kırk ikinci paragra· 
fma uyğun ttislik tutmaz, temizlen. 
mesi, yani dezenfektesi mümkin : ve 
her tarafı mazbut hayvan pazar yer
leri yaptırılmış olup olmadığı sorul
muştur. 

Yaptırılmış ise bunların cbad ve 
evsafı hakkında, yaptırılmamış ise 
sebebine dair malumat istenmiştir. 

Kültürde: 

Tedrisat programında 
yapılacak değişiklik 

Külkür Bakanlığının ilk orta ve 
liselerin tedrisat programları, ders 
saatleri üzerinde esaslı tetkiklerde 
bulunduğunu evvelce yazmıştık. 

Bakanlık öğleden sonra atelyeler· 
de çalışmalarını temin için tedrisatı 
öğleye kadar yapmağı düşünmek
tedir. 

Bu şekil kabul edildiği takdirde 
önümüzdeki ders yılı başından itiba
r en faaliyete geçilerek tatbik işine 
başlanacaktır. 

ehrimizde sıcak 

Dün şel r:nıizdc hava oldukça 
sıcaktı: H:ı ıa sabahtan gece yarısı· 

n kadar hafif rüzgarlı geçmiş ise 
de harard derecesi yüksekti. 

T crmomelre en çok hararetiıı 

santigrad 29,9 derece olyuğunu gös· 

tcriyordu, Hava aynı zamanda kıs· 
men bulutlu geçmiş ve ufuklarda 

kesif bir sis vardı. Rüyet sahası 
dardı. 

Çif çilirimize 
yardımlar 

Ceyhan nehrinin taşması ile za· 
rar gör~n köylülerle Ağrotis ve 

diğer Telkurdundan zarar gören çif
çilerimize hükumetçe klevlant çiğidi 
verilmektedir. 

Şimdiye kadar pek çok çif çile
rimize yardım edilmiştir. ~Halen tar· 
lası açık kalmışta gerek yerinden ve 
gerek aşılamak suretiyle Klevland 
çiğidi ekmek isteyenlerin Ziraat mü
dürlüğüne baş vurmaları. 
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3 658 da akhya sıtma tedavisi 
yapılmış ve 90852 işi de 

m ayene en geçirilmiştir 

Vilayet sıtma mücadele teşkila 
tı her yılki gibi faaliyet programına 
bu sene de devam etmektedir. 

Sıtma mücadele teşkilatı, geçen 
sene sıtmaya tutulan 31658 dalak
lıyı sıtma tedavisi altına almıştır. Bu 
tedavi Mart iptidasından 15 Mayısa 
kadar tatbik edilmiştir. Mıntıkaya 
dahil olan 615 köyde sıtma müca
dele teşkilatı partör olabilen bütün 
eski .sıtmalıları tedaviye almıştır. 

Ayrıca 90852 nüfus, sıtma mü
cadelesi doktorları tarafından mua· 
yeneden geçirilmiş , içlerinden has
taları tedavi edilmiştir. 

Sıtma mücadelesi laboratuvarla
rında bu güne kadar 18600 kan mu. 
ayene edilmiş ve ayrıca sıtma nakl· 
eden sivri sinekler üzerinde de etüd· 
ler yapılmıştır. 

Mıntıka dahilindeki umumi ve 
hususi bütün müesseselere, sıtma ka
nunu mucebince, çalıştırdıkları me
mur ve müstahdemlere kinin 
tevzi etmeleri tebliğ edilmiştir. 

""™ ı::==ıu 

Halkevi temsil 
şubesi 

Bugün öğleden sonra 
talebeye mahsus bir 

temsil veriyor 

Şehrimiz Halk~vi temsil komitesi 
gençleri geçenlerde halkımıza tak

dim ettikleri "itaat ilamı., vodvilini 
bugün saat on dörtte Asri sinemada 
talebelcn· oynayacaklardır • 

Toprakkaledeki kaza 

Makinist serbest 
bırakıldı 

Birkaç gün-evvel, Toprakkalcde 
manevra yapmakta ohm bir trenin 
ateşçi Mahmudun makineye bin· 

ınek isterken düştüğü ve vagon· 
Jnr arasında ağır surette yaralnndı
ğıııı ve ha iisedc kaı;<l olup olma<lı· 

ğı hakkında Müddeiuınumiliğin t:th· 
kikat yapmakta oldu;:-u.m yazmış

tık. Diin öğrendiğimize göre; ha Ji. 
1 sede makinist Şem eddinin bir sına 

teksiri olmadığı anlaşıldığından ser
best bırakılmıştır. 

Ateşçi Mahmud da tednvi ed 1-
mektedir. 

Harap olmağa mah 
kum bir şehir daha 

- Birinci sahifeden artan -

ajansi , asi kuvvetlerin Bilbaonun 
Demirçenberi adı verilen hattı önüne 
geldikleriııi bildirmektedir . 

Şehir halkı yeni müdafaa hatla· 
rını ikmale çalışmaktadır . 

Londra : 25 (Radyo) - Fran· 
ko kıtaları ileri hareketlerine devam 

ederek sağlı sollu bütün mevzileri 
işgal etmişlerdir . Asiler münakale 
işlerini ellerine geçirmiş bulunmakta-

Adana, Mersin, Silifke, Anamur, 
Tarsus, Ceyhan, Osmaniye mücade
le şubeleri de, bölgelerdeki anofel 
yuvalarında sürfe mücadelesi yap
mışlardır. 

Bu işler için 40 seyyar ve 20 
sabit olmak üzere 60 amele ça
lıştırılmıştır. 

Bu mıntıkalardaki bataklıkların 
kurutulması için açılması kararlaştı· 
rılan 7 kilometrdik kanalın bir ki· 
Jometresi ikmal edilmiştir. 

M~rsin Vilayetinda Lorgut Er
demli bataklığının kurutma işine de 
başlanmak üzered'r. 

Kadirlide Savrun suyunun yap
tığı bataklıkların etüdlerine başlan· 
mak üzeredir. 

lslahiycnin Emen gölünün batak. 
lıklarındaki kurutma işi ve anofel 
sürfelerini imha için Pars yeşili dö
külmektedir. Şimdiye kadar 72 kilo 
saf Pars yeşili ve butün şubelerde 
5500 kilo mazut sarfediJmiştir. 

Kömür filmi 

- Birinci sahifeden artan -

göstermek fevkaladeliğini t3şıyan 
sergiye karşı son alakalarını göster
miş oldular . 

Enternasyonal kömür sergisinin 
güzd ve izahlı bir filmi alınmış ol 
duğundan bu film ; bütün memle
kette gösterilecek ve kömür yoğal
tımımızın artması , mahrukat kanu. 
nunun kolaylıkla tatbiki , kömür ya
kan vasıtaların kullanılmasının ya
yılması gibi davaları olan sergiden 
bütün memleketin faydalanması sağ· 
lanmış olacaktır. 

Kömür sergisinin son günü de 
ilk günü gibi canlı ve hareketli geç 
miştir. Sergi muvaffak bir eser ola
rak daima hatırlanacak ve bilhassa 
mevzuunun günlük hayatımıza gir
meye narnzed olması dolnyısile de· 
ğerini hiç kaybetmiyecek , hiç cski
miyeccktir . 

B. ~UkrU Saraco§lunun 
söyledikleri 

Diin Kö·n.ür S rgisinin en son 
olarak Adliye Bakanı Şükrü Sarn
coğlu görmüştür . Bakanımız Sergi 
hakkındaki intibalarını şu suretle 
kaydetmiştir : 

" Türk çocuğunun istidad ve kt.· 
biliycline yeni ve güzel bir nümune 
olan Kömür Sergisinden biraz <laha 
mağrur olarak çıkıyorum . ,, 

Enternasyonal Kömür Sergisi 
dünya matbuatında hayret ve tak
dir dolu yazılar neşrine sebep ol
muştur. Şimdiye kadar 12 muhtelif 
lisarıda çıkan 43 büyük yabancı ga· 
zete sergimiz hakkında takdirkar 
yazılar neşretmiştir. 

Amerikada çıkan Nevyork Times 
neşrettiği bir yazıda " Türkler ser
gicilikte Avrupada örnek sayılacak 
bir eser meydana getirdiler n de· 
mektedir. 

Bugece nöbetçi ecza;e 
Y ağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 
dırlar . m--!!l!!l;!!!!~~l!:mıl-!S----• 

26 Mayıs~ 

Sovyetlerin s0 

kutup seferi 

- Birinci sayfadan ınsb 

y 
hadise keşfetmişti . Nansen' 
da , 200 ila 700 metre ara 
şimal buz Okyanosunun sula 
fazla tuzluluk ve fazla sıcak • 
tefrik edilen Atlantik nıabi)e 
iz kuvvetli bir su cereyanı ~ 

lng 

Sefer heyeti , bu cere}'8 

mal Buz Okyanosunun mrrk 
1 

z:.ısına ne mikdarda nufuz e} 

olduğunu ve aynı zamanda fi 

le ve ne kadar derinliklere d 
ta olduğu üzere , bir o]ınıY'° 
cazibesi hakkında da fili tetl:: 
bulunulacaktır . 

Kışlıyacak olan ilim ad3 

geniş miknatisiyet tetkikB 
yapacaklar ve şimal mınta~ 
vazih ve tam bir miknatisiyet 
tasını çıkaracaklardır . 

Bu harita , şimal Buz Ok> 
mıntakalarında uçuşlar yapaca 
yarelerle sefer icra edecek gdt 
kıyas kabul etmez yardımlar 3 

nacaktır. 
Zira , bu mıntakalarda ıJ 

ibaresi, hakiki tul dairelerind~~ 
fazla inhiraflar göstermektcdıt 

Bu sefer heyeti , bu Ok)'8 

ki ve buzlardaki hayvanat ve 
tat üzerinde de geniş tetkikler· 
rişecek ve Okyanosun muhlt 
bakalarından nümuneler atacıır 
kutub havzasındaki mikroorg3 

ler üzerinde ilk derin ve rııs 
araştırmaları yapacaktır . 

Astronomi bakımından da~ 
dinat'lar tam ve daha sık olartl 
bit adilecektir . 

Heyetin bütün ilmi ve fen 
vazımı , Sovyetler Birliki f>. "" 
Enstitüsünün laboratuvarlarıll 
imalathanelerinde tecrübe ed 
hususi surette ve büyük j(ll 

yapılmıştır . 
Bu levazım ve aletler in eıı 

him bariz vasfı , hafiflikleri ve 
lıyacak ilim adamlarının çatışı 
lan mıntaka hava şeraitine ve " 
luğa uygun bulunmasıdır . 

Bu suretle aletlerin boıtl 
ihtimallerinin tanı surette öniİlle 
çilmiş olmaktadır . 

Kutub mıntakasında doıı 
deniz üzerinde kışlıyacak gurU 

vi müteharrik buz parçasının:; 
la hangi istikamete doğru gı 
kati surette belli değildir . 

Akademi azasından meşho' 
tikçi Şmit , ağlebi ihtimal , bıı1 kitlesinin Amerikaya doğru >o 
cağı fikrindedir . 

Sefere iştirak edecek olan 1 

mış hidro - biolog Şirgof ise '1 

rinde buiunul:\cak buzun , ,şiıı111 ' 
Okyanosunun merkezi kısmınJıı 
cudiyeti kuvveth~ tahmin edil 1 

revi hareket mıntakasına düşe t 

tahmin etmektedir . 
Ilu ikiden hangi f ıkir do~fll 

karsa çıksın , bunun ilmi tel~ 
üzerinde lrızla bir tesiri olını) I 
ycılnız ayrıca başka bir ıneçhO 
cevap verecektir . 

Buz Okyanosu ortasında, d 
nın en şimalinde , şimdiye ~' 
hiç bir insanın kışlaınadığı yerle 
kışlıyac'.lk olan dört ilim adaJ11' 
sıkı ve nıiikemmel telsiz rabıta51 

sis olunacak ve bunların h'l}al 
çalışmalarının ehemmiyetli neti~ 
rinden daimi surette ha berdsr 
nacaktır . 

·ıe' Esas rabıta , tayyareleri 1 8' 

at 
20 

A 

riy 
de 
da 
Ye 

M 

caı 

c;e 
Ya 

nı 

ala 
la 

,.. 

b 

her türlü tesisatı ile , Sovyetler 
liğinin en şimalda kain kara P8'\ 

sım teşkil eden Ro.lolf ada5111
, 

ınevcud İmdad üssü ile yapılacıı~ \ 
buradaki telsiz istasyonu , h\ 
faaliyetinin sürdüğü müddetçe ' 1 
dakika fasılasız , mütemadi sıırt 
şimal Okyanosunun ortasında 1 

5 
ket halindeki buzlar üzerinde bır, ,, . 
ne kalacak ve kışlıyacak]arın " ~ 
cekleri telsiz işaı etlerini dinli} ecC 

tir . 
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D. Demiryolları Adana inhisarlar Adana tütün 

Hindistanda 

Yeni çarpışmalar 
İngilizlerden 4 nefer öldü 

Avam Kamar sında 
Kral ailesi tahsisatında 
değişiklik talebi 202 

ı·eyle reddedildi 

7 kişi yaralandı 1 Londra : 25 ( Radyo ) - Ha· 
zinei Has kanunu hakkında bugün 
Avam Kamarasından hararetli mü 
zakereler olmuştur. Bir çok mebus· 
lar tarafından , Kral ailesinin tahsi· 
satında değişiklik yapılmasına dair 
olan teklif reye konularak neticede 
97 reye karşı 202 reyle reddedil· 

Londra : 25 (Radyo) - Royter 
rtıuhabı"rı· · b"ld" d"ğ. ·· H" d' nın ı ır ı me gore; ın· 

kıstanın şimal batı hududunda 100 
adar silahlı yerli f ngiliz müfrezesi

ne hücum etmiş ve 4 nefer öldüre-
rek 7 k" . .d r ışı yaralamıştır. Gen tn ye· 
•şen takviye kuvvetlerinin açtığı 

2ateşte de yerlilerden 11 kişi ölmüş 
ok .. k ışı ·adar yaralanmıştır. 

Aınerika bahriyesi yeni 
tayyareler ısmarladı 

. Vaşington : 25 (Radyo) - Bah· 
~ye nezareti, hem karada ve hem 
e denizde uçacak tayyarelerden 

daha 11 tane ısmar lamı~tır. Bunlar 
Yeni filolarır malı olacaktır. 

Macar gazeteleri ve hal 
Yan Kralının seyahati 

Budapeşte : 25 (Radyo) - Ma· 
car gazeteleri ltalya Kral ve Krali· 
Çcsinirı ziyareti 'dolayısile hararetli 
Yazılarına devam etmektedir. 

Gazeteler bilhassa ltalya Kralı· 
~ın Bulgaristana gösterdiği büyük 

alakanın sebebini teşrihile meşguldur· 
lar. 

r---------------~ 
TÜRK8ÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
G Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
:t.amıncdilir . 

2 - ilanlar için idareye müralat edilmelidir . 

-

miştir. 
Kral ailesi tahsisatı sabıkı gibi 

verilecektir. 

------------·------~~-
Yeni Nefrlyat 

Hitabet sanatı 

Ankara Gazi Lisesi Felsefe öğ
retmeni arkadaşımız Hamdi Akver
dirıin seri balinde verdiği konferans 
ları toplayan Ankara Halkevi Dil, 
Edebiyat şubesi , " hitabet sanatı 
teknik ve Psikolojisi,, adlı bir kitab 
halinde neşretmiştir. Bu özlü ve 
nefis eseri oku) ucularımız Halkev
leri kütübhanelerinde bu'ac<>klardır. 

-----------·------~~-
Seyhan Cumhuriyet müd
dei umumiliği!?den : 

1- Adana ceza evindeki mah· 
kumve mevkuflara düz knma unun 
dan veı ilecek bir ~enelik tahmini 
200COO kilo tkmek 13-5-937 ta. 
rihinden itibaırn münaka~aya çıka 
nlmıştır. 

2 - Münakasa lcapalt zarf usu 
file ve 29-5-937 tarihinde saat 
11 Je Cumhuriyet müddei umumi
liğinde teşekkül edecek komis}On 
tarafından yapılacaktır. 

3- Bu işe ait ~artname ceza 
evi direktörlüğünden beda·va verile
cektir. 

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

5- Kapalı zarf usulile yapıla· 
cak eksiltme tP.klif mektupları 29-
5 -937 cumartesi giinü saat 11 de 
Cumhuriyet mi;ddei umumiliği ma· 
kamına verilmiş olacaktır · 

8093 13 - 18 22-26 

işletmesinden: fabrikası müdürlüğünden 

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 m rkezinde görülebilir 

isteklilerin 2490 numaralı artırma 
ve eksiltme kanunu mucibince vesa-
iki liizime ve muvakkat teminatııı 

1- Fabrikamızın 30,000 sandık 
tahmin edilen bir senelik nakliyatı 
bir sene için eksiltmeye konulmuştur 

2- Nakliyatın muhammen be. 
deli bin liradır . 

3- Şartname parasız olarak fab 
rika müdürlüğünden alınır. 

4- Muvakkat teminat 75 lira· 
dır . 

5- Eksiltme Haziranın yirmi 
üçüncü çarşamba günü saat 13 de 
fabrikada yapılacağından isteklilerin 
fabrika müdiirlüğüne müracaatları . 

8016 23-8-23-8 

yatırıldığını gösteren idaremiz vezne .,,,.,,-~-.-r-~-~~=~..,,,,,,,=---
makbuzu ile vaktinde artırmada bu· 
lunmları:. 8100 15-19-22 26 

Suphi paşa fabrikasından 

Saygı değer müşterilerimizin na· 
zarı dikkatine : 

Fabrikamızdaki mevcut pamuk
Jarınız 22 5-937 tarihinden itiba
ren sigortasız okluğu için mesuliyet 
kabul edemiyeceğini ilan ader. 

MÜDÜRİYET 

8138 2-3 

Seyhan park gazinosu 
Nevakısını ikmal eden müdüri· 

yet kemani bay Saim ve piyanist 
muallim bayan Harekanm iştirakile 
lstanbuldan gelmekte olan saz he. 
yetinde sahibinin sesi ve Odion 
plaklarındı.t ve lstanbulun bir çok 
kibar yerlerinde her vakıt dinledi· 
ğimiz muganniye Mahmure Handan 
ile Mukadder ve arkadaşlarının bu 
saz heyetinde bulunması Adana hal
kımıza verilecek bir müjdedir . 

8145 

Zayi nüfus cüzdanı ve 
askerlik vesikası 

Nüfus cüzdanımla Tarsus Asker 

• 

Ceyhan belediyesinden : 

1- 26 numaralı istasyon cadde
sinin çarşı mebdeinden i t i b a r e n 
O 430-1 106 kilometresi arasm
da 676 metre uzunluğundaki eski şo. 
sa sökülerek yerine yeni olarak top. 
rakkale pazalt taşından paket kal
dırım ve kısmen Arnavut kaldırımı 
yapılacak ve iki yanlarına bordur 
dizilerek bir taraflı beton tretuvör 
inşa edilecektir. 

2- Bu inşaat ve ameliyatın ke· 
şif tutarı (17832) lira 58 kuruştur. 

3- ihale 1-6-937 salı günij 
saat 14 de beJediye salonunda,daimi 
encümen huzurile ve kapalı zarf usu· 
Jile yapılacaktır . 

4 Eksiltmeye girmek için is. 
teklilerin, Nafia Vekaletinden bu gi· 
bi işleri yapabileceğine dair 937 se· 
nesine ait ehliyet vesikaı;ı istihsal et 
miş olmaları meşruttur • 

5- lstekliler, teklif mektuplarını 
ihale saatından önce 2490 numaralı 
(arttırma, eksiltme ve ihale kanunu) 
hükümlerine uygun surette ihzar ve 

temhir ederek ihale saatından önce 
encümen reisliğine tevdi etmiş ola· 
caklardır . 

6- Saat 14 den sonra verilecek 
teklif mektupl;ırı kabul edilmez. Ve 
postada vukubulacak tehirler nazarı 
itibara alınmaz. 

lık şubesinden aldığım terlıis vesi-
kamı kaybettim. Bunların yenilerini 7 - Bu işin muvakkat teminatı 
alacağımdan eskilerinin hükümleri (1337) lira (75) kuruştur. 
kalmadığını ilan ederim . 8- Fazla izahat almak , şartna· 

Yeni Eczanede müstah- me ve projeleri görmek istiyenler her 
dem Tar5usun Baltalı kö- gün mesai saatı içinde ferı işleri bü

8141 
yünden lbrahim oğlu ı r.>suna bıış vurabilirler. 8115 
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Limase, nasıl oldu da bu adam
dal bir söz kapabildi. Di) erek Bi· 
gu o alnını ta şıclı. 
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Başka vakıt olsa uınuzlarını sil 
ker geçerdi. "Benim için takib edile· 
cek havadis mi } ok. Derdi. Eakat 
karşısında Liınasc Şafak gazetesine 
b~ adan icin bir makale yazmış, Fe 
cır gazetesi sükfit mu adecek? Asla!. 
Bu adam mü akat vermemek için 
ne kadar İsrar ederse etsin, onun 
b:r 1 L. , k · yo unu bulmalı ve ımase ye 
arşı mahcup olmamalı: 

Puvan, gazatecilerin elinden kur· 
t ulrnak İçin evi tahliye edi} ordu. 
Art!k. birdenbire günün adamı oldu· 
ğu ıçın bir çok mucizler karsısında 
bulunmak ihtimali vordı. Çünkü mil
yonu kazanan adamdı. 

Puvan bavullarını süratle yerleş· 
tiriyordu. Yarım saata kadar uzakla 
Şacaktı. Fakat nereye giderse gitsin 
Bigulo'nun elinden kurtulamıyacaktr. 

Bigulo bu kararı verdikten sonra 
llıerdivenleri dört atlıyarak indi ve 
kapudan çıkaı ken de ıakibiyle alay 
etnıeyi unutmadı: 

- Allo .. Allo .. Limase bu ka
Puyu bukadar beklemek için sen 
b Boşuna bu zahmete katlanmışsın .. 

ahçevan kıyafetıne girecek ne var
dı sankıl.. Dedi ve birdenbire alık 
laşan rakibinin gözü önünde kaybol 
dU. 

- Beşinci kısım -
Senll ve Puvan 

Eloclinasıu dediği gibi G. Simon 
Puvan hakikaten tuhaf Lir adamdı. 
Elodı'nin sözlerinde hiç mübalağa 
yoktu. 

Puvan'ın babası o mahallede 
büyük bir marangoz fabrikası işleti. 
yordu. Bu fabrikanın adı. ~oten ad· 
res kitabına bile geçmıştı. B~bası 
öldiikten sonra Puvan bu fabrık~yı ı 
işletmekle meşgul olmak istemedı ve 
sattı. Aldığı para ile babasından 
kalan para onu, ÖIJlrünün sonuna ka. 
dar geçindirecek kadar va~dı. Onun 
istediği de zaten sükunlu bır hayattı. 
Hatta bunun için bekar kalmyı ter· 
cih ederek Parisin kenar mahallele
rinden birine çekildi ve münze f'İ bir 
hayata daldı. 

Bir dostu yoktu. Kahvealbsını 
almak için kahveye gittiği zaman 
bir Kirpi gibi bir köşeye çekilir, 

Nakledenler 
M. Bakfı - Nihad TangUner 
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kimseyi yanına yanaştırmaz, kimse 
ile konuşmazdı. Bu adamın hiç bir 
iptilasr, hiç bir kusuru yoktu. Yal
nız piposuna fazlaca düşkündü, içti· 
ği tütünü de kendisi alırdı. Hizmetçi 

kadın ne kadar dikkat ederse etsin, 
onun istediği gibi tütün seçemezdi. 
işte G. Siman Puvan'ın Sen Man· 
dedeki Madmazel Senil'in tütüncü 

barak:tsına alışnınsı bu ) üzdeııdir. 
Madmazel S nil başka tiiliincii 

kadınlar gibi brnzi sararmış, rengi 
soluk, gözlcı i fersiz, dökük saçlı ko 

~ cakarılardan biri değildi. 
Madmnzel Senııil ancak 35 ini 

geçmiş, fakat gfübüz bir vücudu var· 
d~." ~inimini tombul bir kızcağazdı, 
yuzu ~e?be bir pomatadan yuğml· 
n~uş gıbı düzgün ve parlaktı. Ufacık 
~1~ burnu vardı, Hafif bir çukurluk 
ıçınde gözleri mavi bir gölcük gibi 
parlıyordu. ÔLenilerek zapılmış bir 

: bebek gibi ... Ağzı ufacık kırmızı bir 
hatla çizilmişti. 

H~psinin üstünde kumral bir saç 
deme~ı vardı ki .. Fecrin sayısız şua. 
lan gıbi ışıldıyordu. 

Bu taze yosma diğer tütu··nc··ı 
"b' h" ' u er 

gı .. ı ıç .. de .. cadaloza benzemiyordu. 
Guler yuzlu, neşeli bir kızcağazl.. 

.. .~ayat ona gülüyordu. Yalnız 
kuçuk bir derdi vardı ki.. Bu y~ıa 

Asri sinemada 
22 Mayıs cumartesi akşamından itibaren 

iki müstesna film birden 

- 1 -
Ben Lyon - Barbara Veeks 

tarafından temsil edilen 

( 12 numaralı Ekspres ) 
Heyecandan, meraktan tüyleri ürperten ve dehşet içinde bırakan büyük 

esrarengiz film 

-2-
( 0rta mektepten Emil ve arkadaşları) 

1000 çocuğun iştirakile vücuda getirilen muazzam film 

8134 

------------------------------------------------~--· 
İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

1 Haziran 937 den itibaren aşağıda yazılı Barut, Saçma ve av mal
zemelerinde tenzilat yapılmış olduğu ilan olunur . 

Kutusu Eski Fiatı Yeni Fiab 

Kırmızı av kovanı 70 M M 
Kırmızı av kovanı 65 M M 
Ala Mor renkte av kovanı 

100 Adet L. K. S. L. K. S 

" Turuncu " " " 
Yeşil sinek marka av kovanı 
Kayısı renkte " ,, 
Yeşil büyük kapsüllü av kovanı 
Kurşuni renkte av kovanı 

Dolu kırmızı av fişcngi 
Mor " . " 

,, Turuncu ,, ,, 
,. Kayısı " ., 
,, Kurşuni 11 ,, 

Keçe tapa 100 adedi 
Yağlı ,, 100 ,, 
" takım tapa 100 adedi 

Kapalı kapsül 1 kutusu 100 adedi 
Krrmrzr renkte iki abmlık av 
fişengi 100 adedi 
Av saçmaJı l kifosu 

1 4 50 3 25 
1 400 300 
1 3 50 2 75 
1 3 00 2 25 
1 3 00 2 25 
1 2 75 2 ()() 
1 2 75 2 25 
1 2 ()() 1 75 

Beher 
adedi 

1 
1 
1 
1 
1 

9 
9 
8 
7 
6 

40 
75 
85 
7 

3 50 

50 

50 

50 

50 

7 50 
7 
6 50 
6 
5 50 

25 
50 
60 
60 

2 75 

En ala av barutu 1 kiloluk kutusu 
47 50 

2 20 
Pt n" M 12 tt " 1 15 
• n ,, ., 14 ,, • 60 

Birinci nevi dumansız av barutu behı.-r 
kilosu. 

52 
2 90 
1 50 

80 
8 ()() 6 00 

ikinci nevi dumansız av barutu beher 
kilosu. 

6 00 5 ()() 

Yerli dumansız av barutu beher kilosu 
6 M M Flohcr kurşunlu beher adedi 
6 M M " tek şarjlı 11 " 

6 M M " çift " 
9 M M " kurşunlu 
9 M M " tele sarjlı ,, 
9 MM " çift " 

" 
" 

" 

" 

" 
" 
it 
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kadar bekar kalması!.. Bunda da ka
bahat babasının dı. Fakat Senil'in 
babasına hiirıneti, ölümünden 12 yıl 
geçtikten sonra tavsadı ve onu itha· 
ına başladı. 

Babası Senil, hürriyet için feda 
karlık gö termiş bir adamdı. Kızı 
nın sözlcıine bakılırsa, irticaın kur
banı olmuştu .. Belediyede kapuculuk 
yaparkt>n huysuzluğundan dolayı 
onu işten çıkarmışlardı. 

Macuahon Senit hükumetinin 
eıniı !erine itaat ederrk istifa ettikten 
sonra, Cumhuriyet hükumetinin Mad. 
nıazel Senil'e bir tütün tezkeresi ver
mesiyle miikafotJanmıştı. 

Mösyö Senil bütün Ctımhuriyetçi 
fikirlerine, hürriyetseverliğine rağ. 
men çek egoist bir adamdı. l~te bu
nun için kızı yanından ayırmak . t . . E ıs e. 
memıştı. ğer Natabiyi ko . caya ve-
rırse onun yemeğini k'ım . . k . . pışırece , 
evıııe kıın bakacaktı? 1 ·t S .1 b .. 1 d.. .. · ş e enı 

oy e uşunmüştü M.,.d l S . r 30 , .. maze enı-
ın yaşına kadar kız kalmasının 
sebebleri bunlardı. Babası ()}dükten 
sonra serbest kalmışsa da artık ta. 
raveti eskisi kadar herkesi cezbet
miyordu. 

Bununla beraber tütüncü kızın 
ümidi kesilmemişti. Bu yıllanmış 
rohda açılan küçük Ümid çiçekleri 
yavaş yavaı da dökiilüyordu. Keır 

7 ()() 
1 
1 
2 
3 
3 
4 

50 
50 
00 
50 
75 
00 

6 00 
1 
1 25 
1 50 
1 75 
2 ()() 
2 50 

dini lm bekarlıktan kurtaracak meç
hul günü dört gözle bekliyordu. Ve 
bir gün karşısına G. Puvan çıktı!.. 

Bütün müşterilerine karşı çok 
mültefit olan Madmazel Senil neden· 
se Puva11'a karşı daha fazla ehem
miyet veriyor ve sevimli görünmeğe 
çalışıyordu. Fakat Puvan'ın böyle 

şeyi:~:. h~.ç de. aldırış ettiği yoktu. 
Bu tutuncu, guler yüzlü tat) d'll' 

.. 1 b" k d , 1 1 ı, guze ce ır ız ı.. Puvan bukad 
düşünüyordu. Daha ileri gitmiyord:. 
Puvaıı bu genç kızın 'ı . d b. 'h • AI • , çın e ır ı · 
tıras a evı uyandırmak ümidi olma· 
dığından Jolayı paketi ahr, cebine 
k?yar ve iki buçuk frangı sayar ve 
kışeye bırakıp uzun, siyah sakalını 
oynatarak şapkasıyle bir teşekkür 
e~tikten sonra aklma hiç birşey ge
hrmeksizin çekilip giderdi. 

Halbuki Madmazel Senil'e bu 
kadarı kafi değildi. Alıtveriş dışın
da konuşmazdı bile .. Kendisine bir 
şey şöyliyecek olsa, anlaşılmaz kısa 
birşey söyliyecek olsa, anlaşılmaz 
krsa bir kelimeyle karşılık verirdi. 
Fakat Puvan'ın bu vaziyeti, hissiyatı 
hakkında Madmazel Senil'i kifi de· 
recede temin ediyordu. Fakat bir 
kere akıl ona taklmnş oldup için 
Puvan 'a biraz cesaret vermek iıti
yor ve cazibe.sinin bu işde muvaffak 
olacapu uaau,ordu. 

- Son var -



Sahife : 4 Türk sözü 

•• •• 
RKSOZU 

TECILIK VE MATBAACILIK 
Reklaın bir ticaretha
nenin, bir nıüessesenin 

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

· ·şler Müt~nevvi 
renkh her 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otonıatik makinalaıu~da yaptı
rabilirsiniz . 

Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

basbrınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eserin.iz daha kıymetlene-
cektir. 

Kütüphanenizi güzelleştirmek 

l Cildler istiyorsanız kitaplarınızı Türk 
sözünün miicellithane.sinde yaptırınız. Nrfis hir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Tüı ksözüııdc 
yapılır. 

Resmi evrak, ccclvcller, defter· 

fer, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işletiııi1, en kısn Lir zaman 
da en nefis bir şekilde rn zarıf hmufotla Türsözüııdc 
yapılır . 

Ta la 

az !"! Türksözü nıa t
baası"Türksö

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

ozu Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. CLETRAC 
6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLER 

Sağlam , uzun 
.. .. 
omur ve ışı çok ucuz temin eder 

1 BELEDİYE İLANLARI ı--K-aç-a-kç-ıl-ar_v_a-ta; 
:---=--=-------------- hainidir 

O. T. T. A. S. 

Beyoğlu : istiklal caddesi Is tan bul 

Kon 
lesin 
liyctl 
dilın 

10 - ı6 SÖı) 

Yeni istasyon kanalı pazarlıkla ihale edilecek 

1- Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan Yeni istasyon caddesinde 
yapılacak olan kanal inşaatına keşfi du.1 tutuldu[undan dolayı talip çık
madığı anlaşıldığından bu iş keşfinde tadilat yapılarak pHzarlığa konul
muştur. 

2- Yapılan tadile göre muhammen b(deli sekiz bin dokuz yüz yirmi 
dört lira doksan altı kuruştur . 

3- Muvakkat teminatı 641 liradır. 
4- Pazarlık Haziranın 21 inci pazartesi günü akşamına kadar her 

hafta pazartesi ve perşembe günleri saat 15 te toplanan belediye encü· 
meninde yapılacaktır. 

5- isteklilerin şartname keşif ve saire evrakını ğörmek üzere her gün 
yazı işleri kalemine ve encümen günleri de teminat makbuzlarile birlikte 
belediye encümenine müracaatları ilan olunur .8140 25-26 

1- Beledi} e zabıta memuı farı için 30 takım yaz1ık elbise ile 30 çift 
kunduranın yaptırılmflsı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Elbiselerin muvakkat teminatı otuz bir lira elli kuıuş ve kundu. 
raların muvakkat teminatı da on üç buçuk liradır . 

3- !halesi Hnziranın yedinci pazartesi gür.Ü ~•at on l:eştc belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün yazı işleri kalemine 
ve ihale günü de muayyen saatta teminat makbuzlarile birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilan olunur. 8133 22-26 - 30-4 

1- Kanara ıhti}tıCı için 120CO kilo arpa ve 15000 kilo samana ıs
ı lj çıknu~dığından ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 
2- Muval kat h ııı:nalı kırk liradır . 
3 - ihalesi Hazir arım 7 inci pazaı tcsi günü saat on beşte belediye en· 

cümeninde yapılacaktır . 
4 - lst klileı in şar lnaınesiı i görmek ıçin her gün oeledıye yazı işleı i 

kalemine ve ihale giinü de teminat ınakbuzlarile birlikte muayyen saatta 
bclediyt' encümenine mür?.caatlaıı ilan olunur. 8142 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYAbELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadeien Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla· getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolandır 
Bü>:ük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 39 

M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi ADANA 7949 

~ habe 

----------------------------------------------·------------------------------,_. Yapa 

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- Nümuncnin 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 Ştfi N. 

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

ve bakteriyolojinin tarif ettiği hakiki b:r menba suyudur . RekUimn değil 
hakikate inanınız. 

Ayran menba suyu hıfzıssıhha usullerine riayet edilerek hiç bir ~ckilde 
el değmeden Sıhhat memuru önünde dc,Jar orada nıöhürlenir ve her türlü 
pislenmek tehlikesinden varestedir. Anın için emniyetle içeçeğiniz yegane 
menba suyu Ayran menba suyu olmalıdır. 

8086 8-13 

• 1 

8100 11 

-------------------------------------------------
fstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 

hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

7990 20-2€ ~ 
:__ ______________________ __ 
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det 
fik 
işle 
fak 

-----------·---------------------------,.-'ı Hilaliahmer civarında 

Diş tabibi 

Yusuf Hüsnü Başarır 
Bulunduğu seyahatten avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır · 
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Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaası 


