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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı ıı 
Kuruluş Tarihi 

GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire 

5 Kuruş 
Pk. 44 1 Kanunusani - 1924 

ADANA: Telefon : 17 

BDyUk Şef Başvekilimiz Ankarada 
İsmet İnönü lstanbulda b~yük me
rasimle karşılandı ve ugurlandı 

Ankara Halkevinde · 

1 t ) Ba•veklllmlz I•· 
"'•: •nbuı : 27 ( TUrksözU muhabirinden -;- BUyUk mera· s b • h 
•lrnt~n:nu bugUn Atlnadan ••hrlml~ehUd:d~:~~slmle tefYI edl· a 1 a 
•• •r•ılanan ea,veklllmlz yln•.. y 

rek A 
nkaraya hareket ettiler • Ba veklllmlz G • • k 

1arn~~k1ara : 27 ( TUrksllzUnUn hususi telg;::•e? -;uyu:muf ola· o ç e n e 

Ankara : 27 [ Tiirksöziiniin hu 
susi telgrafı ] - Dün saat 17,5 da 
Atatürk Halkevinde Ma.mf Cemi 
yeti Lisesinin hazırla lığı Kııızaııtı·ı ıı 

Operetini seyrettiler . 
Büyük Şef oyunun sonuna ka· 

dar kalmışlar ve temsili çok beğe 
nerck gençleri t.ıkdir buyurnıuşlnr 
ve eser sahi bile bu işlerle uğı aşan 
ları tebrik etmişlerdir. 

K. O. 
c•kı nönU yarın saat 10 da Ankaraya ket etmlf ve Ankara 
'- •rdır O aa,veklllmlz lstanbuldan hare M 

.. oıund b ş f • ------. ------ lnglllz Kraıı:sa Majeste Altıncı Jorjun taç giyme törenini 
müteakip yapllan deniz geçit res•I çok muazzam ve •imdiye 
kadar yapılanların en muhtefeml olmu,tur • Yukarı koydulu· 
muz resim gece fenlllllarlne alt gUzel bir sahneyi göster· 
mektedlr • 

• ulunmaktadır • a 11acaktır • 
Ba•veklllmlze bUyUk bir karfllama merasimi y p e 1 n 

Huzurlarile bu 
gün madalya 

verilecek lngilterede yeni kabine 
Listesi Krala verildi 

Yeni kabinede eskilerden yalnız 
Bay Eden var 

----·----
l(abine Baldvinin riyasetinde dün 

son içtimaını yaptı 

Bayındırlık işleri 

Ankara: 27 [Türk
s3ziinün hususı tel
grafı ] - Y.ırın 18 de 
Hava Kurumu bina
sında tayyarecilikte 
çok büyük muvaff a
kiy~t\er gösteren son 
günlerde Anadolu iç
lerinde gayet yüksek 
ve arizah irtifalarda 
bir seyahat yapmış 
ve takdirler kazanmış 
olan ilk kadın uçma-

Harp edilen lspanyol ,ehrlnde 
yabancı:askerler 

1 
eski azalardan bir kaç kişi daha 
alınmışsa da, bunlar,diger arkadaş· 
larının çekilmt>si dolayısile yeni ka· 
binede yer almak istememişlar ve 
bu suretle yapılan teklifleri kabul 
etmemişlerdir . 

Yol k"" .. liman ve bütün bayındırlık 
, opru, su, d·ı k? 

işleri nasıl kontrol e ı ece 

b· . Ankara : 27 (Türk Sözü mu~a· 
ıtındcn) _ Bayındırlık işlerimıze 
~Yce hız v~rilmiş bulunmaktadı~. 

ol, köprü, bina, su, demiryolı.ı, lı· 
illan ve diğer bütün nafıa inşaat ve 
ameliyatının kontrollarının nasıl ya
pılacağını tayin v~ tesbit eden karar· ı 
ille YÖrülüğ~ girmiş bulunmaktadır. 

BaYındırlık işlerimizin düzgün ve ga· 
resine uygun olarak yapılması ba
ırnından husüsi bir ehemmiyet taşı · 

Y
1 
an bu talimatnamenin esas hüküm· 
'. rı şunlardır: 

Her türlü inşaat ve ameliyatın 
talcib ve 1-ontrolu, işin aid olduğu 
~ontrol teşkilatı veya alakalı reis
lık veya umum müdürlükler tara· 
fı~dan tayin edilecek bir mühendis 
rnımar, fen memuru veya fen heyeti 
ve yahud bu işleri gören tanınmış 
Yerli veya yabancı kontrol müesse· 
lcri marifetiyle yapılır. 

Bu memur ve heyetler bu tali· 
lllatnamede (kontrol) kelimesiyle ifa· 

de edilmiştir. 
Kontrolun hangi teşkilat veya 

hangi şahıslar tarafından yapılaca~ı 
işe başlama müddetinden evv~l mu· 
teahhidc yazı ile bildirilecektır. . 

Mukavele ve merbutatı ve ışe 
aid mevcud sair evrak, proje, resim 
ve şartnameler alakalı daire tarafın 
dan (kontro1)a verilecektir. 

Kontrol Te,kllatı: 

Kontrol teşkilatı bir kontrol ami· 
ri ile i şin cesamet ve ehemmiyetine 
göre maiyetinde icabı kadar mühen 
dis, mimar, fen memuru, sürvcyyan 
Ve puvantörden terekkiip edecektir' 

Kontrol amirliği işin aidiyeti ci· 
heline göre aş3ğıda yazılı memurlcır 
Veya vekilleri tarafından ifa edilir. 
d~ A ) Demiryol inş aatında başrnü-
urler ve b "d" l"k olmı}1an yer· 

1 d a~mu uru 
er e başmüdür muavinleri ve bu· 
nun d 1 b .. l a 0 madığı yerlerde şu e mu· 
ıendisleri. 

C ) Su i~lerinde su mıntaka mü-

dürleri. 
D ) Devlet demiryollarına aid 

işlerde yol baş müfettişleri ve ya~ud 
• ··du~rıu··t( tarafındcın tayın umum .mu 

edilecek şefler. . . 
E ) Hususiyeti haız şıforde yuka.: 

d b c d fıkralarında yazılı mu-
rı a a, , , , .1 l 
d

.. veya şeflerden müteşekkı o a· ur ... d 
k d ğrudan doğruya umumı ı a· 

ra o h l' d 
reye bağlı teşkilat . yapılması a ın e 

bu teşkilatın şeflerı. 
( Bu şefler vekalet ma~amınca 

veya umumi idarelerce tayın olu· 

nur. ) • 'd 
F ) Kontrolun alakalı u~um~. ı a· 
tarafından tayin edilen hır muhen· 

d
r: . ar veya fen memuru tarafın· 

ıs, mım 1 .. . 
dan yapılması halinde ko~t~o amır-
liğine aid vazifeler umumı ıdare ta-
rafından yapılacaktır. 

K trol edilecek iş cesamet ve on .. t 
. ·· b' veya mu e· ehemmiyetıne gore ır . 

addid kısımlara ayrılıp her kısın~ _bır 
··h d' mı"mar memur edılır. mu en ıs ve 

_ Gerisi ikinci sahifede 

Rokfel 
ler kim- 1 

dir? na
sıl zer._, 
ginoldu 
t-tayatı, 
karakte 
ri ve ser 
ve ti 

.... /\ ...... ı.::-1 .. 1 ..... o ...... - ... 
Sabiha Gökçene mu· 
rassa madalya veril
me merasimi yapıla
cak. bu törene mebus
lar, vekiller askeri 
mahafil davetlidir. 
Merasimde Başve -
kil de bulunacaklar, 
sonra bir çay verile
cektir. 

K. O. 

Paris sergisi 

Başvekil Blum dün 
sergiyi gezdi 

Paris : 27 (Radyo) - Başvekil 
Leon Blum bu gün sergiyi ziyaret et. 
miştir. 

Blum serginin her tarafında sa· 
atlerce tetkikler yapmıştır. 

. . .... 

k"b~ ) yna yet nafialarınca ~ura .. 
d~ 

1 
~dılen iılerde vilayet nafıa mu· 

l }'uzısı içeride ] 
Un evvel 97 ya,mda tilen dUnyanm 

Bir kaç ~n bUyUk zengini Rokfellen 

ur erı. 

ispanyada 
va7İvef 

Asiler bir ticaret gemi 
sini batırdılar 

Londra : 27 (Radyo) - lspan· 
yadaki gönüllülerin geri çekilmesi 
hakında komitenin hazırladığı rapor 
lngiliz, Fransız, Alman, Sovyet, hal 
yan murahhas heyetleriJ tarafından 
hükumetlerine· gönderilmiştir. 

Bilbao : 27 (Radyo) - Hükü
mct, idama mahkum ettiği zabitin 
idam kararını meclise tevdi etmiş· 
tir . 

Cenevre : 27 (Radyo) - Kon· 
sey yakında Va1ansiya :hükumetinin 
müracaa•i üzerine müzakerelere baş· 
lıyacaktır • 

Salamanka : 27 (Radyo) - Dün 
akşam üzeri asi tayyarder küçük bir 
ticaret gemisini batırmışlardır. 

Bay Edan 

Londra : 27 ( Radyo ) - Ka· 
bine Bay Baldvinin riyaseti altında 
son içtimaını dün akdetti . 

Yeni kabine listesi bugün Kral 
Jorja takdim edilecektir . 

Yeni kabineye, eski kabine aza
sından yalnız , Hariciye Vekili Bay 
Eden dahil bulunmaktadır. Yeni ka 
bine listesi muhtevası henüz tama· 
men ınalüm değildir, gizli tutuluyor. 

Siyasi mahafile göre , kabineye 

=auace 
müzakeresi 
devamda 

Ankara : 27 (Türksözünün hu· 
susi telgrafı) - 937 büdcemizin 
kamutaydaki müzakerelerine bugün
de devam edilmiştir. 

Büdcc üzerine mecliste hararetli 
konuşmalar yapılmaktadır. 

Havzada Atatürk 
günü yapıldı 

Ankara : 27 (Radyo ) - Hav· 
zada Atatürkün Havzayı şereflendir. 
dikleri gçnün yıl dönümü olan 25 
Mayıs ; coşkun tezahuratla kutlan· 
mıştır . 

Vatanilerin bir blöf Ü daha 
TDrkler lehine imzalanacak Hatay mu
ahedesini Suriyeliler kanla (!) silermiş 

~lUınlUın·~·· IFllYtlYlk \ Halkevi 
gençleri Vat nlleri azlettiği Antakya Belediye Reisi 

Süreyya Halef ve arkdaşları şehrimizde 

Suri) c Va t ,ıni lıükumt :i tarafın-
dan nı.lcd il :. n Ant. ık ya ocll'diye reisi 
Sii rq ya l.Jalit ve a . kndaşla rı dün 
bcr a) i St' ) aha t şchı iın izl' gcl nı i şlcr 

ve Ant.ık y.ıl ı hcın.~w r ilcıi lc hösbihal 
leı yapnıı~IJrd ı r. 

An tok) a : 27 [ Tüı ksöıü n.uba· 
hin hildirı } or ] - Suı iye<leki Va- \ 
uıııi \ 'c Ermeni konıüııistleri nin sck· ı 
rc.lt ri d;) e \ rnılc n Hale Be\taşi is
ınırıdc biri~ i dün Vataııiler tarafın· 
dan l~kendeıuna getirilmiş ve halk 
saat 8,30 da şehir sinemasına da
vet edilmiştir. 

~urada binde~ fazla lskcndcıun\ uya 
hıtabcdcn Halıt Betta~i demiştir ki: 

- S~riyede. Vatani , Ermeni yok· 
tur. Surıyede bır kütle gfüınek iste· 
yoruz. Öyle bir kütle ki ölüme 
gr\ğüs gersin. 

Hatay m\!ı;elesi henüz Tiirkler 
lehine Cenevrede halledilmiş değil· 
dir. Edilse dahi biz bu mürekkeble 
imzalanacak muahedeyi Suriyelinin 
kanile siler ve yok ederiz. lskende· 
run Suriyenin kalbidir. Kalbsiz gövde! 
yaşayabilirmi? 

Bu akşam 

Bir halk gecesi 
• 

verıyor 

( Tafsil at içeride ) 

Halid Bettaşi bu blöfleri aavu· 
rurken aklı selim sahibi bir çok 
halk salonu terk elmişlerdir. 

•• • 
Berutda Fransızca çıkan Löjur 

gazetesi, Şehbendeı in geçen. Jiinkü 
sözlerine karıılık şu makaleyı yaz· 

- Gerisi ikinci sahifede -
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Amerikanın kaybettiği milyarder 

J 
Bayındırlık 

- Bırinci sayfadan mabad-kf er 
'illlSlc:mımi:ııı:ımmm=-:m11mmıİlllımİımllİll1---------... -------ı----.... ------' Kısımların 'ehemmiyetine göre 

icabeden muavin ve lüzumu k ~ 

Rokfeller kimdi? Fakir bir ailenin haşarı fakat 
zeki çocuğunun meraklı hayatı 

Dünyanın en meşhur zenginlerin 
den petrol kralı Rokfeller, nihayet 
98 yaşında olduğu halde öldü. 

Bu red cevabını aldıktan üç sene 
sonra Rokfelleri 500 dolarlık bir 
sermaye sahibi olarak görüyoruz . 
O bu para ile büyük işlere girişme· 

Bataklıkların 
kurutulma işi 

Sıhhıye mücadelesinin 
bu yoldaki mesaisi 

r Bu gece "'\ 

1 Halkevi temsil f 
kolu 

Hararet 
30,9 

fen memuru sürveyyan ve puv• n 
bulundurulur. 

Kontrol mühendisliği vaD{İ/' 
İcab ve zaruret halinde fen dl~ 
!arına yaptırılabilir. Yukarıda .,-
fen memurları sürveyyan ve pd e~r 

Son zamanlarında tamamen çök 
müş, ihtiyarlık ~yüzünden takat tan 
kesilmiş, vücudunun sefaleti içinde 
hayatın bütün neşesinden çoktan 
uzaklaşmı~ bulunan zavallı Rokfeller 
her gün bir kaç doktorun himaye
sinde bin bir ihtimam içinde güçlük· 
le yaşamağa devam ediyordu. Ni· 
yeti yüz sene yaşamaktı. 

Bu arzusunun yerine gelmesi için 
de önünde iki sene gibi kısa bir za
man kalmıştı . Fakat kesesini dol
duran ve icabında kainatı satın ala
bilecek kudrette olan milyarlar sa. 
hibi bu arzusunu yerine getirmekten 
aciz kaldı, milyarder Rokfeller ar· 
kasında muazzam bir servet bıraka. 
rak gözlerini kapadı. 

Kazancı günde 300 bin lirayı 

bulan bu müthiş adam nasıl milyar
der olmuştu? Onun hayatı çok şa 
yanı dikkat hadiselerle doludur. 

Rokfeller milyarderlerin ekseri· 
si gibi fakir bir ailedendi. Ve eğer 
bir gün talih bir petrol kuyusundan 
fışkırıp onun elinden (tutmamış ol. 
saydı bütün Ömrünce hayatını müş 

kilatla kazanan alelade bir adam 
seviyesinden yukarı çıkmıyacaktı. 

Rokfeller 1839 da Nevyorkta 
doğmuştur. Babası Villiam küçük 
bir kasabada ticaretle meşguldü ve 
ailesini ancak ölmiyecek kadar ge
çindirebiliyordu. 

Rokfeller küçük yaşta haşari, 

çelerden elma çalar, bostanlardan 
hırsızlık yapar ve her akşam baba · 
sından muhakkak dayak yerdi. 

Fakat kardeşlerinin en büyüğü 
olan Rokfeller mektepte arkadaşla 
rı arasında dersini en evvel öğrenen 
zeki bir talebe idi. Ticaretıen zevk 
duyuyordu. Babasından aldığı para · 
!arı saklar, şehı e indiği zaman şeker 
ve çikolata satın alır ve mektepte 
arkadaşlarına pahalı pahalı satardı. 

Babası bu yaramazın günün bi· 
rinde iyi bir tüccar olacağını sık sık 
~öyler, onu teşvik ederdi. 

Rokfelln çok çir kindi. Hatta bir 
gün kasabaya seyyar bir fotoğrafçı 
geldiği zaman ilk mektebin hocası 
bu hadiseden istifade ederek çocuk
ların toplu bir halde resimlerini al· 
dırmak istedi. 

Bütün talebeler bayramlık elbi· 
selerini giyerek bir ~ıraya dizildi. 
!er . 

Tam fotoğral çekileceği zaman 
muallim çc cukları teker teker bir 
daha gözden geçirdi. Fakat Rokfel 
ler bayramlık elbiseleri içinde oldu· 
ğu halde yüzünün çirkinliğile guru
pun manzarasını o kadar bozuyordu 
ki muallim onu bir bahane ile evine 
gönderdi. 

Bundan beş seııe sonra Rokfel · 
!er 15 yaşına basmış bulunuyord.u. 
Ailesinin vaziyeti büsbütün kötüleş
miş, sihhati de bozulmuştu. 

Haftada dört dolar ücretle bir 
komisyon mağazasında çalışıyordu. 
Tam bu sırada kasabadan bir kıza 
aşık oldu. , 

. Bütün emeli bu kızla evlenmek· 
ti. Kız muvafakat etmişti. Eakat aile
si kat'iyen razı değildi. 

1 yi düşünüyor , fakat elindeki p1ra· 
nın azlığını da takdir ediyordu . 

Bir çok kimselerden borç para 
istedi . 17. 18 yaşındaki bir çocu· 
ğa hiç kimse para vermedi . 

Parasını artırmaya çalıştı . Ni · 
hayet çalıştığı müessesedeki memur 
arkadaşlarıııdan Ki ark isminde biri· 
sini buldu . Onun da 1000 doları 

vardı • Anlaştılar . " Klark ve Rok· 
feller şirketi • kurarak gümrük mu· 
amelesi yapmıya başladılar . 

Fakat para kazanamıyorlardı . 
Yahut Rokfellerin düşüncesine göre 
bu para kazanmak değildi . Ne yap· 
malı ? Derhal zengin olmak için bir 
yol yok muydu ? Düşündü , taşındı. 

O devirlerde , yani 1850 tarih
lerinde buhar makineleri tatbikatı 
hayli ilerlemişti . Yer yer , büyük 
şimendifer sosyeteleri kurulmuş , bu 
işlere girenleramuazzam servet sa 
hibi olmuşlardı . Rokfeller şimendi· 
fercilerin kazancma imrenmekle be. 
raber bu dev gibi müesseseler ara· 
sında yeniden bir işe başlamanın 
güçlüğünü kavramıştı . 

O hiç kimsenin girişmediği bir 
işe atılarak birdenbire zengin olmak, 
istiyordu . Yedi seneden beri yaptığı 
gümrük muaıııeleierinden elinde 50 
bin dolar kadar bir parıı biriktir· 
mişti . 

O zaman petrol heniiz yeni is· 
•• • .... • r'\ • • '... 1 • 

taammüm ftmeğe başlamıştı , Yeni 
bir petrol menbai keşfetme! insan
ları birdenbire zengin ediyordu . 

Hokfeller derhal kararını verdi. 
30 bin lin senıaye ile 1862 de An· 
dren isimli genç bir lngilizin kurdu· 
ğu müesseseye iştirak etti . 

Petrol spekülasyonlarına iştirak 
·ettiler . Bu ilk petrol işi kendisine 
büyük kazançlar temin edince var 
kuvvetini petrol ticaretine verdi . 
Bir petrol tadiyehanesi kurdu. 1870 
de bir milyon dohr sermaye ile 
Staııdard Oil kumpanyasını tesis et 
ti . PctrolcJları topladı . Gaz vapuı
ları satın aldı . Bütün dünyaya ucuz
ca p ,trol sevketmiye başladı . 

Rokfellcre artık milyonlar ka
zanmak az geliyordu . Yeni bir ha
zine arıyordu, Çinde o zamana ka· 
dar petrol lamb~5ı yoktu . Rokfeller 
milyonlarca petrol lambası yaptırdı. 
Bu lambaları Çinde maliyet fiatına 
sattıktan sonra petrollarını oraya 
sevketmeğe başladı , 

Artık Rokfeller bütün dünyada 
petrol piyasalarına hakim bir mil
yarderdi . Ömrünün sonuna kadar 
da milyarder kaldı . 

Rokfellcr 4 lsene evvel Standard 
Oil kumpanyası müdül'!üğünden çe· 
kildi . Paraya bıkmıştı . Hayatını 
ve servetini hayır işlerinde kullan
mıya başladı . Bir çok mektepler ve 
hastaneler açarak fakir çocuklara 
yardım etti . 

Harbi umumide Rokfellerin fa· 
kirlere yaptığı yardım 180 milyon 
doları geçmiştir . 

Senevi varidatı 60 milyon dolar 
yani bizim paramızla 110 milyon 
lira idi 

ÇELTiK ZERIYATINI KONTROL 

Mıntaka dahilindeki bataklıkların 
kurutulması işi, bölge sıhhıye ınüca· 
dele teşkilatı tarafından programla 
yapılmaktadır. 

Tarsus bataklığının içinde icap 
eden tetkikatın yapılması hakkında 
Sıhhat ve lctimai Muavenet Veka· 
!etinden emir gelmiştir. 

Sıhhat noktasından eh .. mnıiyetle 
takib edilmesi lazım gelen çeltik 
zeri yatının yeni prinç kanunuı ıun hü
kümleri dairesinde fenni bir şekilde 
yapılmasına çalışılmaktadır. 

Ovada faaliyet 
hararetli devrede 

145 kişilik bir amele 
gurubu daha geldi 

Bu ay bölkemizde ziraat ınevsi · 
minin ilk hararetli devresi başlamış 
bulunuyor . Bu sebeble bir aydanbe· 
ıi amele akını devam etmektedir . 
Şehrimize dün de civar vilayetler
den 145 kişilik bir amele gurubu 
gelmiş ve bunların bir kısmı tarlala· 
ra dağılmışlardır . Karşıyakada hali 
hazırda 200 amele mevcut bulun· 
maktadır. 

r.ı'-'h.L\.. p l-..cuuplaı ı 

20 gün oluyor 

Kültür Bakanlığı askeri ders gö. 
ren talebenin kamp müddetleri hak. 
kında mektep idarelerine bir tamim 
yapmıştır. Gel«n bu tamime göı e; 
kanıp müddeti geceli gündüzlü ol· 
mek üzere 15 giinden 20 güne çı
kaıılmaktadır. 

Muntazam askerlik dersi görıni· 
yenler için bu müddet beş gün daha 
uzatılacaktır. Bu seneki kampların 
6 Temmuzda başlaması muhtemel· 
dir . 

Mardin Valisi 
şehrimizde 

Mardin Valisi Bay Fehmi cenub 
postıısile Maıdinden şehrimize gel
m;ştir. 

Hilmi Dağcıoğlu 

Vilayet Mektupçusu B~y Hilmi 
Da.;;cıoğlunun Ankaraya tayin edil 
diğ'ni ve fakat memuriyet şübesinin 
henüz malum olmadığını yazmıştık. 
Hilmi Dağcıoğlunun emri Vekaletten 
gelmiş bulunmaktadır. Emre göre: 

Bir Halk gecesi veriyor 

Şehrimiz Halkevi Temsil Ko
mitesi gençleri bu akşam Asri Si· 
nemada " itaat ilamı • vodvilini 
dördüncü defa temsil edecektir . 
Bu münasebetle bir Halk gecesi 
tertibedilmiştir. 

Temsil parasızdır. Yalnız Hal. 
kevi Sekreterli~inden giriş kağadı 
almak icabeder . 

Çeltik ekiminin 
arkası alınmak 

üzeredir 
Geçen aydanberi devam eden 

Çeltik ekiminin arkası alınmak üze
redir. Kadirli, Bahçe, Osmaniye, Ko
zan kazalaıında ekim işleri ikmal 
edilmiştir. 

Portakallarımızı 
ıslah işleri 

Kudüsten fidanlar geldi 

Vilayet Ziraat müdürlüğünün 
ısmarladığı 62 şamati ( portakal fi· 
danı ) Kudüsten şehrimize gelmiştir. 

Ziraat müdürlüğü , portakalcıla
rımıza bu fidanları tevzi etmektedir. 

tlurhan tlelge 

Matbuat Umum müdürlüğü Mü
şaviri Bay Bürhan Belge cenup pos
tasil" şehrimize gelmiş ve ayni trenle 
Ankaraya gitmiştir . 

Bürhan Belge Mısır seyahatinden 
dönmektedir . 

Vatanilerin bir 
blöfü daha 

- Biı'inci sahifeden artan -

mıştır aynen bildiriyorum: 

" Doktor Şehbender galayana ge· 
!erek bir halk kütlesine hitaben : 
Biz 70-80 milyonluk bir insan küt· 
lesini birle~tirmek mefkuresini bir 
hakikat şekline sokmak istiyoruz • 
demiştir . Biz, o da pek büyük müş· 
külEfa b:ı Ar: p t k in'ni aııcak 12 
13 m>I on·ı çıkan 1) 1 i lık . l3•ı ~ı· . ~n 
a ledi doktor Ş 'hb •n !er 7 aJ~d yie 
zarbetmiş oluyor . 

Bir mesele vardır ki , bizim zih- j 
nimizi kurcalıyor. Bu 80 milyon ıa·ı 
kamı nasıl elde edilecektir ? Aı ap 
ittihadıııı hedef ittihaz ed~nleı , uu 1 

rakamlar dahiline Mısırı, Fası , Ce 1 

zayiri , Tunusu ve Trablu<garl>ı da 
ilave edecek olsalar bile yine ya; ı · 
lan hesaptan çok uzaktayız . 

Ve bu saydıklarımızın içinde Su· 
riye ne gibi bir rol oynıyaç ktır ? 

Nitekim günün birinde müstak
bel kayin validesine müracaat etliği 
zaman kendisine kazancı ne oldu
ğunu scrmuş, o da günde yarım do· 
lar kazandığını kekeliye kekeliye 
söyleyince kadıri bu kadar para ka

z~~an bir a~amla . kı~ının e:I~nme-
1 sını aklına bıle getırmıyeceğmı bil- : 

Evvelki gün telgrafların ölümü· 
nü biitün dünyaya ilan ettikleri Rok· 
feller işte bu adamdır . 

Bu değerli memur, Ankara ma 
halli idareler Umum Müdürlüğü şef
liğine tayin edilmiştir. Hilmi Dağcı 
oğlu bugünlerde yeni vazifesine baş 
lamak üzere Ankaraya hareket ede
cektir. Kendisini şimdiden uğurlar 
ve yeni vazifesinde de muvaffaki
yetler dileriz. 

Maarif müdürü 

.:Suriye Vatanıleri şayanı hayret 
ve takdir bir metanetle takib t'ylc· 
dikleri bi.r mücadele devresini g,,. 
çirdikten sonra sayi gayrctleriı.in 
muvaffakiyetle tdevvüç ettiğini gör· 
düler . Bunun neticesinde Suriye is· 
tiklaline sahib olmuş ve ittihadını 
temin eylemiştir . 

Bugece nöbetçi eczane 
Postane civarında 

Yeni eczanedir 
direrek kapıyı yüzüne kapamıştı. ! ·---------··---....ı 

Bir müddettenberi hasta bulu· 
nan vilayet maarif müdürü bay Yu· 
nus Kazım Köni tamamiyle iyileşmiş· 
!erdir . Bay Yunus Kazım Köniye 
geçmiş olsun deriz . 

Bunu temin eyledikten şonra e .1 

akıllıca hareket memleketin hakiki 
görünüşünii idame ve şahsiyet za 
hirisini m•ıhafaza etmesine çalış uak 
değil midir ? 

Suriye kendisine yeni iki unsur 
cezbeylemektedir: Bunlar da Alevi· 

Buzcular faaliyette 

Dün şehrimizde terletici bir sı
cak vardı. Hararet 30,9 santigrat 
dereceye kadar çıkmıştı. 

Şehirdeki bütün buzcu dükkan
ları, dün en fazla alışveriş yapan 
yerlerdi. 

Buyıl çok sıcak olacağı tahmin 
edilmektedir. 

Harç pulları 

Müddeiumumilere 

Ceza evlerile mahkeme binala
rının inşası karşılığı olarak alınan 
harçlar hakkındaki 2548 sayılı ka
nun ınucebince kullanılmakta olan 
pullar, bu kanunun tatbiki suretine 
dair talimatnameye istinaden ceza 
evleri amirlerine, mahkeme başkatip
lerine ve icra memurlarına mal san. 
dıklarına avans olarak verilmekte
dir . 

Bazı yerlerde bu pulların Cüm
huriyet Müddeiumu'llilerin,, verildiği 

anlaşılmıştır. 
Maliye Vekaletinden vilayete ge

len bir emirde talimatnamenin dör. 
düncü maddesi mucebince bu pul 
!arın müddeiumumilere verilmesi 
doğru olmadığı ve yalnız müddeiu
mumiliklerin, hapishanelerin pul ih
tiyaç ınikdarının tesbitile meşgul ola. 
cakları bildirilmiştir. 

Kütük altında 
kalarak öldü 
Karataş köyü (Oımaniye) civa. 

rında Ceviz kütüğü çeken ameleler· 
den 40 yaşlarında Muhacir Mehmet 
adında birisi dikkatsızlık yüzünden 
büyük hir kütüğün altında kalarak 
ölmüştür. Kaza hakkında etraflıca 
tahkikat yapılmaktadır. 

Kazaen tabanca ile 
kendisini yaraladı 

Tacirli nahiyesinin (Osmaniye) 
Ctvdetiye köyünden Osman oğlu 
Ali, tabancasiyle oynarken, silah 
ateş almış ve s •ğ bacağından yara· 
lanmıştır. 

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

ler ve Dürzülerdir. 

Bu iki unsur ekseriyetinin Suriye 
ittihadına girmek arzulaıında oldu· 
ğunu - bir çoklarının düşündüğü 
gibi - biz de düşünsek bile unut· 
maınak lazımdır ki bu memleket
lerde devam edegelen on senelik 
bir muhtariyet devresinde buralarda 
Suriyeden ayrılmak için kurulmuş 
meııabi faaliyetinin bulunduğu da 
gayrikabili itirazdır , 

Bu gibi sademelerden tevakki 
edilmek için ihtiyatlı bir siyaset kul • 

tör ad ~di kontrol amiri tar• uk 
tesbit olunur. 
Her tUrlU ın,aat ve lhza fi 

daimi aurette mUrakab• 
muayene tecrUbeal 

Her nevi ihzarlar, ameliyat 
inşaatın mukavele ve ilişiği ol"1 
nemelere ve projelere ve fen ve 
nat kaidelerine muvafık olarak 
rr.asını murakabe ve temin 
kontrol mühendisinin en esash 
fesidir. Bunun için kontrol ıııii 
disi işin devam ettiği müddetç~ 
tada en az iki defa bütün iş . 
sını gezip yapılmakta olan işleri 
ayene edilecektir. 

Taş, kum, çimento ve sair 
zeme ihzaratı, inşaatta kullanı 
evvel ve imkanı derecesinde 
mahalline getirildikçe yavaş 
muayene edilecektir. 

Bu malzemenin ocak ve 
1 · · b k'l a tur erının ve oy ve şe ı ve m b · 
rmın şartnamelere mutabakab 1.\ 
ve tahkik edilmekle beraber '1 
kikler ile iktifa edilmt-yip bu 
menin kullanılacağı işe göre f 
muvafık' olup olmadığı da 
edilecektir. Mesela şose inşa 

kullanılacak kırma taşların iı,ıll 
halinde muayı::nesi ile iktifa e 
yerek daha işin bidayetinde bir 
dar kırdırılarak ve icabederse 
diraj yaptırılarak taşın makadalll 
inşaatına elverişli olup olmadıt' ,.....__, 

kile edilecektir. 
Bunun gibi diğer işler içirı. 

şaat müddetince tecrübe e 
~u.rottc nümun@-ler y:ıptırnrak bil 
zemenin tahsis olunduğu işle 
yıp yaraınıy~cağı tetkik edil 

Bütün sınai inıalitta kulla 
harçların şartnamedeki nis 
göre yapılması için karıştı 

malzeme mikdarlarını ve fıu b 
kullanılacak kalıpları kontrol 
hendisi tesbit edip sürveyyaııl 
hususlarda icabeden talimat• 
cektir: 

Çimento torbalarının ağızl 
mühürlü bulunmasına ve çim 
taze olmasına ve İnşaat yerine 
çimento!arın muhafazalı maha 
ve icabı hale göre müşterek 
ler altında bulundurulmasına 
olunacaktır. 

Şartname mucibince şaıı 
yapılması lazım gelen tecriİ 
kontrol mühendisi kendi naza,ell 
tında yaptıracaktır. 

Çimento harçlarında ve 
1 ırda kullanılacak kum ve 
fenni şartmme hükümlerine çok 
miz ve tozsuz ve topralcsız olııı 
ve icabı halinde gay<'t iyi Y . 
temizlenmesine son derece dı 
edilecektir. 

Betonlar için şartnamede 1 
mahaller civarında bulunabile~ 
ve çakıldan dereleri ebadı gaY, 
lecanis yani büyük, orta ve k 
dereleri muhtevi olanı yani gr 
lometresi Alman Betonarme ııi 
namesine en uygun olanı tercih 
nacaktır. 
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mak lazımdır. 
Bu beynelmilel ittihat planı, ls

kenderun Sancağı mesel~si bile suya 
düşmedi mi ? 

Bu muhtelif unsurları yavaş ya· 
vaş ve ürkütmeksizin temsile çalıs
mak lazımdır. Zira Suriye milleti bile 
henüz genç bir çağdadır. Onun te 
kamülüne zaman ve şuur lazımdır . 

Bu y..ızdıklarımızın Y"rinde neler 
görüyoruz? Zahiri birçok gayretler 
sarfedilerek Suriye milletini _kaldır· 
mak ve onun yerine Suriye, daha 

nereden müı ekkep olduğu beli! 
mıyan 80 milyonluk bir kütle 
konulmak isteniliyor. Yalnız bu 
bile Suriyenin mahvına kafi 
lir. '(;/ 

Bu eskimiş Arap ittihadı 
yesi evvelce dedüşünülmüştü. 

Haşimi sülalesi bu hususi• 
adımları atmıştı: 

Hüseynin Arabistanda, Far.Al 
Suriyede, Abdullahın Şarkulerdt";İ 
ya atmak istedikleri bir AraP 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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azife~ 
ıneııı 

İngilterenin hava 
postaları 

3 yar>- Londr . 2 -
pu"°' neşredil a · 7 (~adyo) - Bugun 

rafıııM luk h en beyaz kıtapta imperator· 
faal' av~ yollarının on beş senelik 

rl ıyetı hul" d ld arl• ni y asa e i ikten sonra ye-
b8 ff edil a~ıl~cak işlerin de projesi ilave 
si ınıştır. 

fiyat Pıla Mısıra haftada dokuz posta ya· 
olaO (' cak, Şarki Afrika Hindistan; 

s1 '-Cnub" A ' n ve tak 1 merika yolları da artırıla 
rak >' tır. 

et;J lenz~ekt~p ve gazete ücretleri de 
slı "' ta edılecektir. Yeni bir takım 

··bt Yyare k .. ınu arargahlan yapılacaktır. 

~;ç:, Kraliçe Marinin 
işleri 70 İncı· 1 d .. .. .. L yı. onumu 
air liçe M on_d~a : 27 ( Radyo ) - Kra· 

01
1J seber a~nın 70 yaşına gelmesi müna · 

de disi .
1
Y.e dominyon ba~ vekitleıi ken· 

aş >' seb:~tyaret :tmişlerdir . Bu m~na-
fet ~ kral aılesine büyük bir zıya· 

Verıım· r B 1 1 e~ kral ış ır · u ziyafette ngi tere 
e m Ve k 1· . mar~' tur. ra ıçesı de hazır bulunmuş· 

tı tef R 
:, bul Utnen Veliahdinin 
u pli 

e feP seyahati 
a tel 
şatııı? ra Varşova : 27 ( Radyo ) - Bu
hatrl ıJha g~lı_niş olan Rumen V t-liabdi 
edı Vet Reısı Cümhurunu Bükreşe da· 

e bit etmiştir . 
rse sı Bükreş : 27 (Radyo) - Var-

Şovayı . M'h l 
adafll b 2'Yarete giden Veliaht ı a 

Uraya d·· 
adığ1 ~t~r .... · -----

i~~a~ Yaylayagiderken 
k b\1 

şlert 

dileJ 
Jlaoıl3 

Fekede bir kız 
kaçırdılar 

Tosya civarında 
büyük yangın 

200 ev yandı 
Ankara : 27 ( Radyo ) - Tos· 

yanın Çakal köyü:ıde bi~ Y~~~~n ~-e· 
ticesi yüz ev yanmış , ikı kışı olmuş 
bir çok hayvan telef o~muştu:, . 
Kızılay cemiyetince mahallın~e yuz 
çadır gönderilmiş ve en mubrem 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 300 
lira yardım edilmiştir. 
Bay Delbus ve Edeni~ 
müşterek beyannamesı 

Cenevre : 27 ( Radyo ) - İn· 
giliz Hariciye Nazırı bay Eden ve 
Fransız Hariciye Nazırı Delbus ~ ya· 
kında milletler cemiyetinde muşte· 
rek bir beyanname okuyacaklardır . 

Paris : 27 ( Radyo ) - Başvc· 
kil bay Blum , Yuğoslavy~ kral. na· 
ibi prens Pol'u bugün otelınde zıya 
ret etmiştir . Pren Pol ve Blum uzun 
bir mülakat yapmışlardır . -·-

Vatanilerin bir 
blöfü daha 

_ ikinci sahifeden aı tiln -

Türksözü 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

•----------.-- Kilo Fi}atı 
~---

CiNSi 

Kipi'iiınlı pamuk 
Piyasa parlağı ,, 
Piyasa temizi ,. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

En çok 
K. S. 

YAPAGI 

Satılan Miktar 

~B-e-ya-z-------~-- ı ı -----
Siyah 

ÇIGlT 
-Ekspres -=ı- 1 

iane 1 Yerli--,""",Y_,,...e-mlik,, ı---- ----------
"Tohumluk,. ----ı-- -----------

:-1 U BU B A T 
8uğday Kıbns -- Yerli __ _ 5,50 ~ ~·----1---------------

" --ı 

" Arpa ---------Fas u 1 ya 

Kuş yemi ı------~ı------1-------------

' 

Yulaf 
Deli-ce~--------~ 

Keten tohumu 
Mercimek -ı=---Susam 

UN 

\ 
?ört yıldız Salih ı 770 ___ 1 

u,.;-ç=-:--;'-;-' -:.;:::.':.....,' ,....--:-:------1 740 __ _ 
:5 ~ ı ~ört yıldız Do~nıluk 775 
~ ı:: __ uç " " 1 745·-----
ö ~ 1 Simit ,, 1000 
I] ~-Dört yıldız Cumhuri}et - -~ÖO--

~ (,)<' üç " ,. ' 750 
Simit ,, 1 1000 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Liverpol 'f dgrafları 
27 I 5 I 1937 

h d 
büsbütün altüst olmadı mı? Sanım. Pene 
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Sahife: 3 

Bu akşam 
36-37 senesinin en muazzam ve en muhteşem eseri olan 

BA 
Venedil< Şarkısı 

filmini sunar 
OYNAYANLAR 

Kadınların perestişkarı : Güstav Fröhlich 
Cazibedar yıldız Lida Baarova 

Venediğin latif manıaraları .... Göz kamaştırıcı sahnderle dolu ... 
Rulınevaz bir ses .... M ... st eden mJsiki .... ince hazin bir aşk macerası 

Ayrıca:Ekler Jurnal yeni dünya havadisi 
Dikkat: Sinemanın dahiline ınüteaddit Vantilatörler 

vazedilnıiştir 
PEK YAKINDA : 

a 
Lilian Harvey Til y Frich 

8148 

ahmi ·.h an-, 

Birinci Noter 
Yeni taşınacağı Ziraat Bankası karşısındaki binaya 7-Haziran-937 ta. 

rihinden itibaren bu yeni yazıhanede sayın müşterilerini kabul etmcğe 
başlıyacaktır. 8151 1-3 
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oy 
ediliyor? ' Mayıs vadeli 7 07 _R_a_y __ iş_m.,..a....,rk _______ -1- 97 

Bu ittihada davet edilen devlat· Temmuz vadeli 7 1 09 Frank l Fransız ) 1- 17- 73 , 

k d
. 1 ki -------------ı Sterlin ( İngiliz ) 1623- 60 

ıeJ, zalnız ve yalnız en ı var 1 a· Hint hazır 6-öT 
f 

l ı Dolar ( Amerika ) 1 79- 00- ı 
larını takviye ve muha azaya ça ış- Nevyork -12 66 __,,,F,,...r-an-:-k--'-:(-:i:-sv-:i-çr_e_,)..:.__ __ 
mıyacaklar mıdır? __,,_,, ..... __ ..._ _ _.-.~ 

to em o 
Ve böylece kendi şahsiyeti ma· 

neviyesini kaybetmeğe mahkum olan 
bu Arap paktı lngiliz, Fransız. ve 
ltalyan menafiiyle nasıl kabili telif 
bir şekil alacaktır? Türkiyenin vazi 
yeti ile bu pakt ne suretle kabili te-

lif olacaktır? 
Bugünlük bu süalleri sormakla 

açılmıştır. ! 
Berut: 27 [Hususi] - Lübnanda 

şimdiye kadar vukubulan siy. si suç
ların tamamen ve cina)etle mnh
kum olanlann cezalarının üçte biri· 
nin affedilmesine dair yeni bir kaııun 
projesi parlamentoya verilmiştir. 

Bir düzeltme 
Dünkü gazetenıizi.ı dördüncü 

sahifesinin 1,2,3 üncü sütunlarının 

6 ıncı satınnda Vılayct makamının 
arazi tahriri hakkındaki ( Kemal ça· 
vuş ) yazılnc k yerde Rifat ve ç.avuş 
çiftlikleri ve yedinci satırında ( Gey· 
lani çifti iği ) yazılacak yerde Cey· 

Memleket hastanesi dahili ve entani 
hastalıkları mütehassısı 

Bebekli kilise sokağında hastalarını kabul eder 
8149 1 15 g. A. 

nistıet 
ıştırıl• 
u bU 
trol 
yn11ııır 

. Feke : 27 (Telefonla ) - Kisa· 
~ıt köyünden ( Feke ) -ölii Tevfik 
~~1 Güngörü 

1 
Gübelik köyünden 

iktifa ediyoruz. Yalnız halihazırda 
hir hakikatm gözönünde tutulması 
elzemdir ki, 0 da bu on milyon ki· 

Bu proje, 937 senesinin 1 Hazi
ranından evvel mahkum olan siyasi 
suçluların affını, miiebbct mahkum
ların 15 seneye, yaşlaıı onsekizi 

han çiftliği olarak yazılmıştır. Bun· r, _____ _ 
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•1use . k d I(· Yın oğlu Durmuş ve ar a aşı 
ısanit köyünden Recep oğlu Halil 

~Ylaya giderken tutup zorla kaçır
ışlardır. 

J Hadise közlü tarafından derhal 
~ndarmaya haber verilmiş ve çok 
~eçmeden mütecavizler bir orman· 

a Yakalanmışlardır . Halil ve Dur· 
muş G·· v k ungöre bir fenalık yapmağa 

1\ ıt bulamamışlardır . 

Elodinas, Puvan'ın se) aha tını 
~~ağıda bekliyen kapıcı Koson'a bil
L~rmek için indiği zaman karşısına 
b·ımase çıkınıştı. Tam o sıralaıda da 
ır telgraf müvezzii kıy&fetinde Bi 

~lllo Puvan'ı kapıdan çıkarken ya. 
·aıilmıştı. 

Puvan, Biguloyu savdıktan ~onra 
en yakın istasyon olan Lion Gar 'ına 
ıitr ı. 

O, daha Gar' a varmamıştı ki 
sokakta dolaşan gazeteciler "Şafak, 
~afak" diye bağırıyorlar. Ve büyük 
ıkra . . k o· mıyeyı azananı yazıyor. ıyor· 

lardı,_ Puvan daha uzaktan gazetede 
kendı resmini görüyordu. 

- Yedinci kısım -
[Blgulonun işareti] 

Puvan seyahata çıkarken Lima· 
senin kapıda durup beklemesi ola· 
n~azdı. Hizmetçi kadından efendisi· 
nın eşyalarını hazırlayıp yola çıkaca· 
ğını işidir işitmez Şafak gazetesi 
rnuharriri h El d" l dü .. emen o ınası ıayrete 

şurecek b" tt .. .. d b çev ır sure e ustun en ah. 
an elbis 1 • • k atı k e erını çı arıp atmış, sa-
apıcıya l d' . o· dışarı f 

1 
ıe ıye ettım. ıyerek 

ır amıştı. 

Çok beki · Puva d _ e~edı. Koca sakalıyle 
dırnı n a gorundü. Mütereddit a 

ar ve kcrkak bakışlarla sağını 

ilik kütle ile bu büyük rüya i~e uğ
!aşacağına Suriye, önce ~~n.dı bah· 

esini düzeltsin ve krndısını yalnız 
~u vazife ile mükellef bilsin. " 

Sancak anlaşmasını protesto 
maksadiyle evvelki pazartesi ~ünü 
ikinci defa olarak kapatılan bır ~.1 
sım Rum ve Alevi dükkanları dun 

937 

solunu gözetliyerck ilerliyoı du. Mey· 
dan tenhyadı. Bostanlardan gelen ıar· 
zavat yiiklti atlardan başka sükuneti 
ihlal eden birşey olduysa, şehir ta· 
rafından "Şafak gazetesi,, diye hay 
kıı an gazete müvezzi çocu'dar oldu. 

Neye uğradığını bilmiyen Puvan 

b 
I elinde, Belediye nıeydanına 

avu u d ilk .... 
doğru soluk soluğa ilerle i. onu· 

taksiye atladı. Puvanı 1 O 
ne geçen L. 

d 
rkadan takib edr.n ımase 

a ım a b"". a 
h
. d"" .. meden sevki ta ıısıne uy 
ıç uşun b" t 

rak onun arkasından başka ır o o· 

mobile bindi ve şöföre: .. 
- Öndeki otomobılı t~k.ib et. 

. l k n Emrını ver
Büyük bahş1ş a aca sı . 

di. Bu emri alan şöför Puvanın oto 

nıobilini takibe başladı. . ..... 
Limase, avının peşine düştugu 

için keyfli keyfli sigarasını yakarak: 
_ Seni gidi Bibi seni.. Bak a· 

damı nasıl kafese koyarlar. Diye mı· 

doldurmıyan çocukların suçu ne 
olursa olsun ve kadınların cezaları 
nın tamamiyle affını ihtiva etmekte 
dir. 

Kanun projesinin bugünlerde 
Parlamentoda müzakere ve kabul 
edildikten sonra Haziranın iptida. 
smda ilan edileceği tahmin edilmek-

tedir. 

lan düzeltiriz . 

Kiralık yurt 
Bürücek yaylasında Yoğurtçu 

yurdu mcvkiinde Doktor Ahmet 
Remzinin yurdu kiralıktır. isteklilerin 
İstikamet Eczanesine müı acaat lan. 
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rıldanınağa başladı. Bana oyun oynı· 
yacaktın hal.. Telgrafçı kıyafdine gi· 

rip de, bizim Bay Simonla görüşüp 
beni atlatacaktın öyle mi? Güleyim 
barit. Puvan seni nasıl <la kapı dışa-

rı etmiş .. 
Limase devam ediyordu: 
- Zavallı Puvan .. Ne de talisiz 

adammış.. Piyangoyu kazandığını 

ken !isine sö ı d 'ğ· Ye 1 ıın zaman ela tav. 
rından b nu ani , I .. .. . an.ıştmı.. şte fena 
gonııuın hır mil)•on A t k t. 

.. 4 • •• r ı ranat ve 
sııkunt·iı kalttı:\dı. Zavallı Puvcın bu· 
nu anladığı iç.in firnra karar vcr<li 
Nereye _gi_diyor acaba? Nereye gi: 
deı se gıtrnı .. Lterse dünyanın öbiir 
ucuna .. Peşini bırakınıyacağım .. 

Böyle işi bırakırsam .. Bundan 
birkaç kilometrelik yazı çıkarmaz· 
sam bana da Limase demesinler .. 
Muhabirler pirinin gadabına mı uğ. 
rıyayım.. Bigulo orada pinekliye· 
dursun .. Büyük ikramiyeyi kazanan 
Liınasenin, Şafak gazetesinin malı~ 
dır.. Ona kimseyi yanaştırmam. Li 
mase taksinin köşesinde kendi ken· 
dine böyle mırıldanıp rekor kupasını 
ka.~an~ırırk:n araba, yolları aşıyordu. 
Guınruk daıresini aşıp da Seıı Man. 
de hududuna gelince Puvan'ın otosu 
arkasında Limase' ninki de beraber 
Millet meydanına girdi. Oradan 

•• Ziya mgoren 
Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 

Abidin paşa caddesi numara 225 hergün hasta kabul eder 
1-15 g. A. 8150 

Cumhuıiyet meydanı ve Didero cad· ı 
desinin ıssızlıklarına daldı. 

Liınase: 

- Puvan mutlaka trene bine. 
cek. diye düşündü. Cüzdanına baktı. 
Vettuil'e kadar bilet parnsı vardı: ı 

- Ne ehemmiyeti var. Diyordu. 
Telefon Tıftik keçileri için yapıl na 
mış ya .. İstediğim zaman gaıl'tedcn 
istediğim kadar para çekerım .. Şim 
di avın peşini \m:ıkacı:ık zaman de· 
ğil.. 

Bu Puvan eğer yarın giinün ada. 
rr:ı olmazsa ben de babamın oğlu 
de-ğilinı .. Ve o Kralı yaratmak şerefi 
yalnız hana aid olacak .. 

Limase böyle sayıklarken ınüs· 
tak bel Kralın Otosu Lion garına yak· 
laşıy_ordu. ~akin işte sola sapıp ga
ra ~ıdeceğıne doğruca yola devam 
ettı. Ve sağa saparak bir kapının 
arkasında durdu. 

O zaman Limase taksiden Pu-
• k ' van ın çı ·ıp bavulunu bir hamala 

vdererek "Pavi oteline,, dediğini duy. 
u. 

- Allah Allah.. Bu Puvan da 
gelip böyb bir otelde mi yerleşe 

cek.: Tuhaf fikir .. Yok canım olur 
~ey mi bul. Mutlaka buradn Akde· 
niz sahiline gidecek ekspresi bek· 
liyecektir. Diyerek o da arabadan 
atladı. 

~ Bu şeytan Bibi adamımızın 

bu otele girdiğini bilmeği neka<\ar 
isterdi .. Fakat şimdi kendisi kafese 
girdi. Bekliyedursun. 

Diye bahşişi şöf öri.in eline uza
tıı ken: 

- Bahşiş dediğin bu muydu? .. 
Sizin Safak gazetesi galiba biraz 
ci nri olacak ki; bir ıııe ltkd şır ı gö· 
türeııleri bö) le bnkaç papelle başın· 
dan savıyor. 

Limase, şöfor kıyafetindeki ar· 
kada~ı Biguloyu tanıyınca hayretle 
heyecan içinde kaldı. 

Fecir gazetesinin zavallı muha· 
biri bütün hilekarlığına rağmen bü
yük ikramiyeyi kazananla mülakat 
y:ıpmağa muvaffak olamamıştı. fa. 
kat böyle manialar karşısında döne· 
cek adamlardan da değildi. 

Puvan'ın, bavullarını yerleştir· 
mekte olduğunu görünce bir seyaha· 
ta çıkacağını anlamıştı. Elodinas'tan 
arkadaşı gibi malumat olmadığı içi~: 

- Mükemmel.. işler normal gı 
eliyor. işte eline milyon düşen bir 
kabadayı.. Tabii ondan istifade e~· 
mek istiyecek .. Mutlaka küçük bır 
seyahat yapmak istiyor. 

Nereye gideceğini gönmk .. Ora· 
da ne yaptığını oğrenmek fena~ o_J. 
maz. Elbet bir yere sıkı"tırır, mula· 
kat ta yaparım. 

- Sonu var 



Sahife : 4 Türksözü 2 8 Mayıs t93' 

r ..... ıım ................................................. lllllJ:il 
•• •• •• 
URKSOZU 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
la"' nlar Rek.lan1. bir .. ticareth~- / 

ncnın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , llan1arınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otomatik makinalanr.da yaptı
rabilirsiniz . 

I• aplar Eserlerinizi Türk
sözü matbaasında 

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

Cl•ld ler Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün miicellithanesinde 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 ga-zete1mec
mua, tabeder . 

Ü ·KSÖZU Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
1 l ·fo zi r ;ı n 937 d rn i ı ibaren a~ağıda yazılı Barut, Saçma vı: 

zcı .e l~pnde t rn z ilfıt } apılmı'i ol d uğu ilan olunur . 
av mal 

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

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

Kutusu Eski Fiatı 
100 Adet L. K. S. 

1 4 50 
1 4 00 
1 3 50 
1 
1 
1 
1 
1 

3 00 
3 00 
2 75 
2 75 
2 00 

Yeni Fiatı 
L. K. S 
3 25 
3 00 
2 75 
2 25 
2 25 
2 00 
2 25 
1 75 

Seyhan tapu nıüdü.lü -
ğünden 

CLETRAC 
6 silindirli tam Dizel mazotlu TR AKTÖRLE f. 

S:ığlam , uz .ı:ı 

O. T. r. A. S. 

.. .. 
o ·nıır ve işi çok ucuz temin eder 

B ~. oğlu : istiklal caddesi . . İstanbul 
M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi ADANA 7949 ıo 1 

Türk Spor kurumu Sey
han bölgesi futbol ajan-
ı .. d ıgın an: 

Devlet Demiryolları Adana işletmesinden : 

idaremiz ihtiyacı İçin satın alınacak 440 000 kilo sönmemiş ki 
( tahmini fiatı ) beher kilosu 1 kuruş 36 santimden kapalı zarf usulilt 
siltmeye konulmustur . 

Eksiltme 4-6-937 cuma günü saat 9 da Adanada işletme binasıl 

• 

v 

ııı 

lr 
B 
n 

Dolu kırmızı av fişengi 

Beher 
adedi 

1 9 50 
9 

7 50 
7 

A.Janaııın Ef ıak karyesin<l<' (taraf
ları doğıı.u laıikıi'ıııı Laı:sı ka'a 
poyrazı lıc· ndek ve J,•re ceı.ulJen 

giih ile çevrili 30 arşınlı bir bap ha 
ne Mart 306 gayri musaddak yok 
lama tarih ve 25 numaralı kayit mu· 
cibince aşçı oğlu Süleymanın iken 
ölümiyle vereseleri namına intikali 
istenmektedir. ilan tarihinden itiba
ren on gün sonra yani Haziranın pa 
zar günü mahallen keşif ve tahki· 
kat yapılacağından mezkur hanede 
bir hak iddia edenler de bu müd· 
det içinde ellerinde mevcut vesika· 
larile birlikte tapu dairesine ve ayni 
günr;le yine vesikalarile birlikte ma
hallinde hazır bulunmaları ve gele
cek memura müracaat eylemeleri 
ilan olunur.8152 

1937-1938 bölgemiz spor ku· 
lüpleri arasır.da yPpılacak fikstür 
maçlarını tesbit etmek üzere 1-
6-937 salı günü saat 17 de Adana 
idman yurduna kulüp resmi sala· 
hiyetnameleri ile birer murahhas 
gönderilmesi rica olunur . 

Merkezli Ahmet iflas ma
sası idare heyetinden : 

yapılacaktır . . 
Mukavele ve şartname projeleri Mersinde şube 63 şefliğile Tarsus.il 

tasyonunda ve Adana yol baş müfettişliğinde parasız olarak görülebilır S 

isteklilerin 2490 numaralı A.E kanunu mucibince l~zım olan ve5'~ 
beraber muvakkat teminat parası olan 448 L 80 kuruşun idaremiz ,J 

nelerine yatırıldığına dair makbuzun ve yahut mukavele ve şartname I' 

jelerine ~lişik nümune mucibince banka mektubu ve fiat teklifini havi ~ 
!arını ( Üzerlerine 440 000 kilo kirece aittir yazılarak ) eksiltme sa•, 

" Mor • " 
,, Turuncu " " 

" Kayısı " ,, 
" Kurşuni • " 

Keçe tapa 100 adedi 
Yağlı .. 100 ., 
" takım tapa 100 adedi 
Kapalı kapsül 1 kutusu 100 adedi 
Kırmızı renkte iki atımlık av 
fişengi 100 adedi 
Av saçma , ı 1 kilosu 
En ala av barutu 1 kiloluk kutusu 

n n n ,, 1 2 " " 
" ,, ,, ,, 1, 4 ,, ,, 

Birinci nevi dumansız av barutu beher 
kilosu. 
ikinci nevi dumansız av barutu beher 
kilosu. 
Yerli dumans ız av barutu beher kilosu 
6 M M Floher kurşunlu beher adedi 

6 M M " tek şarjlı " " 
6 M M " çift " " • 
9 M M " kurşunlu ,, " 
9 M M " tek sarjlı • " 
9 M M ,, çift .. " .. 

8143 

1 
1 
1 
1 

8 
7 50 
6 

40 
75 
85 
7 50 

3 50 

52 50 
2 90 
1 50 

80 
8 00 

6 00 

7 00 
1 50 
1 50 
2 00 
3 50 
3 75 
4 00 

26-27-28 

6 50 
6 
5 50 

25 
50 
60 
60 

2 75 

47 50 
2 20 
1 15 

60 
6 00 

5 00 

6 00 
1 
1 25 
1 50 
1 75 
2 00 
2 50 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Ka yadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldur ulan 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 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kay adelen ·Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Bü}ük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 1 

7953 41 1 

Adana birinci icra me· 
murluğundan : 

Alacaklıları ile Konkordato ak
detmek üzere iki ay mühlet verilen 
Adanada Armağan pazarı sahibi 
Bürhaneddin Başkanda alacağı olan 
]arın yirmi gün içinde alacaklarını 
kaydettirmek üzere komser tayin 
edilen Adana birinci icra memurlu · 
ğuna müracaat etmeleri ve hilafına 
hareket edenlerin Konkordato mü· 
zakeresinden hariç bırakılacakları 
ilan olunur.8153 

• 

Masadan alacaklı olanlara alacak. 
!arının yüzde yarımı nisbetinde mu· 
vakkat dağıtma yapılmasına idare· 
ınizce karar verilerek o hususta her 
alacaklının alacağını ve payı mikta· 
rını muhtevi tanzim olunan pay cet. 
veli alakadarlar tarafından görülmek 
üzere iflas memurluğuna bırakıldığı 
ve on gün içinde bir itiraz ve şika. 
yet vaki olmadığı takdirde bu müd. 
detin hıtamında pay cetveli mucibi 
tevziat yapılacağı alakadaranın ma· 
liimu olmak üzere icra ve iflas ka
nununun 249 uncu mPddesi hükmüne 
tevfikan keyfiyet ilan olunur.8154 

ilaçlarınızı, reçetelerin izi 
mutlaka Yeni Eczaneden 

yaptırınız 
·- -------. ~ -

Yeni Eczane 
Taze ve temiz ilaç yapan ve ucuz 

satan bir eczanedir 

Yeni Eczanede her türlü 1astik eşya,kolo:ı
ya, pudra , lavanta ve bilumum yerli ve 
Avrupa pc.rfumeri ve tuvalet eşyası bu
lunur. 

8100 

-------·--
13 

YENi ECZANE 
Belediye civarı 

Adana 

dan bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde A<lana işletme müJiil 
lüğüne vermiş olmaları ve mektup sahiplerinin de eksiltme saatında ti 
bulunmaları . 8128 21-25-28-1 
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Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaaV 
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