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Hatay anayasa e esi l tarı ıza katıyoruz 
. 

ıı Şehrimizde hattın tesellüm müzake
relerini yapan heyetler anlaştı 

Bu hattın hükUmetimize devri Cenub bölgelerin 
: her bakımdan büyük inkişafına vasıta olacaktır -

TÜRK HEYETi VE ŞiRKET MURAHHASLARI:::, SEHRIMIZDEN AYRILDILAR 

~undan birkaç gün evvel Ccnub Dörtyol ve Payaslıların isteklerinin isafı ve 
;mıryollarınınFransız işletme şirke· Ad Ad C h Ü 

1
" en.devlete devredileceğini ve teseı Mersin- ana ve an::ı- ey an s 
urn ışle . . d k . . D tını e müzakere etme ıçm h } d k • • • f } . 
evlet Dcmiryolları Umum Müdür maniye at arın a I seyruse er erın tez 

nıua .. M d y vını uhsinin başkanlığın a • d• •• h • • · ·· ı·· Ş ol ~aircsi reis muavini Mührndis yı 1 ŞUp esız goru uyor 
k:vkı, malzeme müdürü Ferid, ma
.1ne müfettişi Şadan, dosya ve tah· 

; rırat ... . . R h k b .. f . amırı iza .ve are et aşmu·. 
ettışi Esadın iştirakiyle Ankaradan 
şehrimize gelen Türk heyetiyle, Ce· 
nub Demiryollarını temsilen Suriye-
)'c gelen şirketin ikinci müdürü Ga-
dar, Mühendis Bello ve hareket reisi 
~or]e'nin iştirakiyle müzakerelere 
aşlandığını yazmıştık. 

Aldığımız malumata göre, gerek 
'fürk heyeti ve .gerekse Fransı~ şir· 
keti mümessilJeri tesellüm müzake
r1elerini bitirerek yerlerine dönmüş-
erdir. 

Bu müzakereler iyi bir netice 
Vermiş ve Cenub DemiryolJarının . 
teslim ve tesellüm evrakının taraflar 

et arasındaki imzasının ne gün yapıla· 
Cclğı henüz malum değilse de önü-
ı:nh üzdeki haf talar içinde olacağı şüp· 
esizdir. 

t 
b Hattın devir günü tesbit edilmiş 
. nlunmasına göre; F ormolitesinin 
~krnali işinin şayanı ehemmiyet olma. 
ığı şüphe izdir. 

31 Haziran 937 akşamına kadar 
teslim ve tesellüm işinin bitirilerek 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yollarının devrine karar verilmiş 
bulunmaktadır. 

1 Temmuz 937 sabahı Cenub 
Demiryolları işletmesine Türk me· 
murları vaziyed etmiş olacak ve hat
larda Türk makineleri işlemiş bulu-

nacaktır. 

Suriye ve Cenevre 
Vatanilere göre; Türkiyenin talepleri 

tevali edecekmiş 

Suriye hey~ti bugün 
şehrimizden geçiyor 
Şam : 29 ( Hususi muhabirimiz· ı 

d~n. )- Suriyede, Sancak muahede· 
sının Cenevrede halledilmesi yolun· 
dk' a ı haberler wyük bir asabiyet 
uyandırmaktadır Vatani büyükleri· 
ne .. · gore ; Türkleı bu muahededen 

Şsonrka bir çok taltplere daha kalkı· 
aca ı hd armış . Evv~lki gün Doktor 

ıl.! ~rrahman taqfından verilen 
~cı bir n t k b k . . tch .. u u u 'corkuyu pe ıyı 

aruz etr . . h eıcu ırmıştır . Abdurra matı 
tnle demiştir ki 

bir;; .Suriyenin toıu tüfengi hiç 
dent. y~ Yok. Binaena"'yh 17 sene-

oerı b. .. 
bizj d .. " ıze vesayet ·den Fransa 

uşunın ğ Aldı e e mecb1.:dur . 
Cabbareğını malumata ~öre Hasan 
da bir ' Cenevre faali·eti hakkın· 
yakındarapor hazırlamakadır. Bunu 

Bir ktneclise takdim decekmiş. 
ayiaya ~~ gündenberi de.aşan bir 
fet· gore . S . . ı deği .. 1 urıye poh~in kıya-
lecektir ştırdecek ve şapka giydiri· 

B . 
h u hab · .. 
oşnuts en ışıden bir kısn halk 

Uıluk izhar . lr etmış ve 

arap polisinin hiç bir zaman şapka 
giyemiyeceğini söylemişlerdir . 

Vatanilere kar~ı olan muhalefet 
günden güne büyümekte ve kuvvet 
bulmaktadır • 

Abdullah Cabirinin riyasetinôe· 
ki heyetin de tekrar parise gidişi , 
sırf halkı memnun edememekten mü· 
tevellit , efkarı umumiyedeki ademi 
hoşnudiyi , hoşa gidecek ~ir iş ba
şarmakla izale etmek emelıne ma 

tuftur . 
Şam : 29 (Hususi) - Suriye 

Arap gazeteleri Sancak anlaşmasıru 
trafındaVi neşriyatlarına devam 

:derek o eski şiddetli ve faydasız 
lehceyi birakmış şimdi daha daha 
makul bir lisan kullanmağa başla· 
mış'ardır. . . 

Şamda çıkan Vatani pastısı or-
ganı (Elkabes) gıızetesi: '' kaybe
dilen sancak,, başlıklı bir başyaı.ı· 
sında " Şancak Suriyeye kalmadı, 
Türkiyenin de olmadı., demekte v~ 
Şamı ziyaret eden (Ulus) gazetesı 

_ Gerisi ikinci sahifede -

Hükumetimize geçen cenub de
miryolu cenub vilayetlerimiz için çok 
büyük bir inkişaf vasıtası olacaktır. 

Payas ve DörtyoJlular ve binne
tice Çukurovalılar ticari, zirai ve 
iktisadi bakımdan zamandan istifade 
için bu hatta ötedenberi gündelik 
tren istemekte idiler: Fakat hatbn 
ecnebi bir şiıkette bulunması müna-

- Gerisi ikinci sahifede -

( Osmanlı ?! ] 
-

Nenad GÜVEN 

B 
ize karşı dostluğundan 
şüphe etm•ediğimiz bir Fran 
sız gazetesinin [ akisler ] 
sütununda Başbakanımız 

ismet lnönOnün Paris ziyaretine da· 
:ir küçük bir fıkra gördük . Bu fıkra 
da şöyle bir vaka anlatılıyor : 

" ismet lnönünOn Paris ziyareti 
esnasında bir Fransız subayı ( Pa· 
şa ) nın maiyetinde bulunanlardan 
birisinin yanına yaklaşarak sormuş: 

" - Ben TOrkiyede maruf bir 
General tanıyorum ki 1 onun da adı 
ismettir . Acaba Başbakanınızla bir 
akrabalığı var mıdır ? Meseleyi an
layan Türk kendisini hiç bozmadan 
cevap vermiş : 

- Akraba olduklarını hiç zan
etmiyorum. Çünkü Baş bakanımız 

tanıdığınız maruf generalin bizzat 
kendisidir. 

Bunları yazdıktan sonra muharrir 
ilft.ve ediyor: 

'' Fransız zabiti her halde maruf 
general, ve(Osmanlı) kabinesi şefinin 
soy adı kanunundan sonra (lnönO) 
adını aldığından haberdar olmasa 

gerek .. ıı 
Biz Fransız subayını mazur gö-

rüyoruz. lürkiyedeki soy adı ka
nunundan pek a.ıa. haberdar olmaya. 

bilir. 
Fakat en gülünç hataya bizzat 

muharririn kendisi düşmüştür. Tür
kiyede ki soy adı kanunundan ha· 
berdar oluşunu bilen, bir bilgi gru
runa vesile yapan bu zavallı, Türk 

dün gece imzala 

Sanca t 
Antakya - is 
Reyhaniyeg 

Hakkına Kavuşan Güzel Yurddan 

• 
ır 

Köşeler 

Hatay anayasasının imzalandığına dair dündenberi Adana'da dolaşan şayialar hakk d R d · 1 
d 

·b bi h b l d · · · ın a a yo ve aıans ar· 
an san r a er a ama ığımız ıçın muhtelıf ~ubelere müracaat etmiştik. Nihayet sabah k 1 b l 

h b
. . . d b ki d' . . h b d. a arşı stan u mu. 

a ınmız en e c ığımız a !I' gel ı. 
İstanbul: 30 [ Sabaha kar~ı muhabiri mahsusumuz Yıldırımla bildiriyor:] 
• Hatay a.nayasası bu gece Cenevrede Türkiye ve Fransa murahhaslan tarafından imzalandı • MilJetler Cemi-

yeh konseyınde yapılan toplantıda Sandler Sancağın statü ve teşkilatı esasiyesi hak'•nda ı t · k ·ıc· kt h kk d "h "l"f d Kı ma uma verır en 
ı ı no a a ın a ı tı a ol uğuna işaret etmic:ti Nihayet bu meselelerde T" k' kt · f k h il d'l "" · ur ıye no aı nazarını muva ı 
sukreHtte . ~ e Vı ckir~l~ I:IatTayvfın resmi lisanı Türkçe olduğu teyiden kabul edilmiş ve yasanın son şekli tesbit edile· 
re ancıye e ım "k R'" d .. A ·ı F • . ız e ı uş u ras ı e ransa Hariciye Naz.ıra Delbus tarafından imzalanmıştır • 

1 
Mesclenının bu suretle .neticelenmesi Cenevre mahafilinde ve dost devletler tarafından memnuniyetle karşı· 

anmıştır. 

Antak . 30 [T .. k ·· ·· h b" . KAMURAN 
saat 22 dyap. . t ulr sozu ml"u a ıra -müstaacel telgrafla sabaha karşı bildirİ)Or ] - Bugün akşam 

e arıs en a ınan ma umata gore· Cen d r-· k F d mayı prafe etmişlerdir. ' evre e ur ve ransız elege heyetleri anla~mışlar ve anlaş-

Sancak ta ani olarak yayılan bu h b b .. .. T" ki . 
hürlere vesile olmuştur Halk .. . a ~r, . u.tun ur . erı heyecanla sokaklara dökmüş ve görülmemiş teza 
tebliğ etmiştir. . mumessıllen reısı meydanlara biriken halka bu haberin hakikat olduğunu resmen 

Şimdi fener alayı yapmakta ve "Y T·· k' "Y 
Aras,, sadalariy1e Sancak semalarını in~::::kt:~ir;~;:· aşasın Atatürk,. Yaşasın ismet lnönü,, "Yaşasın Rüştü 

Kadın çocuk, gene ihtiyar bütün Antakya halkı vakıt · · 1 
bulunuyorlar. Halk kütleleri kö .. b d t l b' .g~ce ~~nsını geçtığı halde hala giizlerini yummamış 

Şimd· 1 k d K pru aşın a op anmış ırıbırlerını coşkunctt kutluyorlar 
ı s en erun ve ırıkhandan telef onla aldığım mal" t .. S . 

Antakyadaki gibi bir bayram gec . k d uma a gore, ancağın bu güzel parçalannda da 
.. .. esı yaşanma ta ır. 

Bugun oğleden sonra büyük bir gösteri ya ılacağı .. ı -L • otomobillerle şehrimize gelm" l d' P soy. enm~tedır. Reyhaniyc Türklerinden yüzlerce kişi de 
y . _ ış er ır . 
enıgun gazetesi şimdi bu husustaki tafsilat . d b" ·r k 

birikmekte ve sabırsızlanmaktadır . a aı ır 1 a ve çı armak üzeredir . Halk matbaanın etrafında 
.. Varol Y<tşa Atatürk" sesleri geceye muazzam bir ihtişam vermektedir . 

Hudud ko-
• 

mısyonu 
Türkiye • Suriye hudud komis. 

yonu iki Haziranda şehrimizde mü· 
zakerelere başlıyacaktır. 

Bu toplantıya iştirak edecek 
ol~n Fransı~ heyeti Sancak delegesi 
D~r~onun rıyasetinde şehı im ize gel
mıştır. 

Düryo ve arkadaşları Vali tara
fından misafir edilmiştir. Deleae h . r· 6 e 
yetı şere ıne dün gece b. . f t 

·ı . . ır zıya e 
verı mıştır. 

es:: :n • 
'* 

inki~a~ının hakiki mahiyetinden, te
melını teşkil eden büyük esaslardan 
h~be~d?r olmadığını bugünkü Tür
kıye ıçın (Osmanlı) adını kullan
m~kla gülünç bir surette isbat at
mış olmıyormu? Bu tıbkı, Fransad 
bugünkü üçüncü Curohuriyetd a . . en 
ve onun reısı B. Alber Löbrön'd 
bahsederken: en 

11 
Bubon hanedanının bu kud 

retli evl~dı Fransada hOkGmra 1-duğu müddetce... ilah n o -.. " 
Demek gibi bir şey değ ilmidir?. 
Gablıların cehaleti de ·ı· 1 • d ;. , ı ım erı 

ka ar buyOk ve derin oluyor .. 

S. Y. 

Kande şatosunun 
zavalh aşı la 1 

Amerlkah gazet cinin seyyar evi 

Bütün dünyanın gözlerini, kulak. 
lanm dikdiği bir yer var: 

Fransarun bir köşesindeki Konde 

şatosu .. Her gün bfr kelime agızlarda 
dolaşıyor: Evleniyor, evlendi. Evle

-Gerisi üçüncü sahifede ------



Sahife 2 

Harp sanatının büyük eseri 

Maginot istihkamla ı 
Fransayı muhafaza Eden korkunç 

bir ölüm kuşağıdır 

Yeralh şehirleri ismi verilen bu istihkamlarda asri 
medeniyetin orduya temin edeceği en büyük 

huzur ve sükunet vardır 

Londra, Mayıs - Meşhur lngilizl 
tarihçesi filozof ve ~om~~cı ~els 
• Dünyalar muharebesı " ısımll eşe. 
rinde harp vasıtalarının kifayetsiz 
!iği dolayısile dünya sakinlerinin bir 
gün Merih yıldızı ahalisinin akıruna 
uğrayarak Güneşin hayat veren nu· 
rundan kaçıp yer diplerinde yaşa· 
mağa mecbur kalacaklarını tasvir 
ediyordu . 

Dünyalar muharebesi eseri 1921 
de yazılmıştı. Fakat Wels'in bu ke
haneti ancak şimdi tahakkuk ediyor. 

insanlar yer diplerinde yaşıyor. 
lar . Gerçi gök yüzlerinden bizleri 
tehdit eden hiç bir düşman ortaya 
çıkmamıştır. 

Merih veya Zühra yahut diger 
bir yıldızın - Eğer var ise - fazla 
gelen ahalisinin dünyamızda otur· 
malarına kalkışılmış da değildir. 

Böyle olduğu halde Avrupa dev
letleri hudutlaı ında "Maginot. hattı 

ismini verdikleri tahkimatı yapmağa 
başlıyalıdanberi lıı&'iliz filozofunun 
kehaneti tahakkuk etmiş oldu. 

Boyları her devlet hududu uzun· 
luğunda olan bu hat~ar birbirlerine 
bitişik birer yeraltı şehirlerinden 
başka bir şey değillerdir. 

Bunların içinde bütün bir ordu 
aylarca, hatta yıllarca yaşıyabilmek· 
tedir. Topçu kuvvetlerinin hayrete 
şayan derecede artması ve bele tay
yarenin inkiıaf ve tekamülü 1914 e 
kadar yapılan tahkimat şehlinin bu 
günkü ihtiyaçlara asli tekabül ede· 
miyeceğiııi Umumi muharebede ta· 
mamile meydana çıkardı. 

Zaptı gayrikabil sayılan Liyejin 
meşhur kaleleri 1914 Ağustosunda 
Almanların Belçikada.1 ilerlemelerine 
mani olamamıştı. 

Bundan başka bugünkü cephe· 
!erin çok uzun yüz ve daha fazla 
kilometre uzunluğunda olması müm· 
kündür. . 

Binaenaleyh milli toprakın hi· 
mayesi ve ayni zamanda düşmanın 
istila ve tahribatından muhafazası 
için yeni bir şeyin keşfi ve keşfedi· 
lecek hu şeyin hem tahrip edilme· 
mesi, ttem de düşmana mani olmak. 
la beraber müdafileri için emin bir 
yer olması icabediyordu . 

Bu müşkülü Fransız harbiye na· 
zırı Maginot halletti. Bunun için de 
bu hatta " Maginot " ismi verildi . 

Maginot hattı ne demektir? 
Her bölümü bir topçu " yuva· 

sından mürekkep, birbirine merbut, 
nihayetsiz uzunlukta tesbih gibi bir 
çok bölümler 1 • 

Bunlar o suretle yerleştirilmiştir 
ki bir kilometre arazi bile topların 
ortalama ateşinden kurtulamamak· 
tadır. Fakat bu sistem, dayanabil· 
mek için iki şartın vücudü elzemdir: 

1 - Düşman toplarının atımla· 
rından top ve topçuların mahfuz 
kalması. 

2 - T opçulann uzun müddet 
mevkilerinden emin olarak rabtça 
yaşayal>ilmeleri. 

işte bu zaruret, hudud boylann. 
ca sathın elli metre derinliğinde ha
kiki yeralıı şehirlerinin inşasını ınay
dana getirmiştir. E u şehirlerde bır 
insanın yaşaması için lazım olan 
herşey, bütün asri tesint mevcud • 
dur. istediği kadar, istediği müddet· 
çe muhasara edilse bile ... 

Bn uçsuz bucaksız yeraltı şehir 
!erinin muayyeiı noktalannda satıh· 
tan birkaç santim yükselen kuleler 
vardır. Kulelerin üstlerinde bulunan 
mitralyöz, top ve seri ateşli }"ıvalar 

vı tarassut mevkileri bakırdan ya· 
pılmış kulubelerle gizlenmektedir. 

Maginot sistemi sabit ve müte· 
harrlk olmak üzere iki türlü istih · 
kanılara ayrılmaktadır. Sabit istih· 
kamlar üç hattan müteşekkildir. 

Birincisi; yeraltı şehrinden müs
takil olarak bir sıra küçük küçük 
beton ve çelik istihkamlardır. Bun· 
lar biribiri arkasına üç sıra tel örgü
ler ve bir o kadar da eski şimendi· 
fer rayları vesaire ile takviye edil· 
mektedir. Bbnların hepsi sathın üs· 
tüne biribiri arkasına öyle bir şekil
de saçı'mış di yolları kapatıp tank· 
farın geçmesini imkan haricine çı· 
karmış bulunuyorlar. 

Birinci hattın arkuında top yu. 
valarile ikinci hat uzamaktadır ve 
asıl mudafaa hattı da burasıdır. Bu 
korkunc ölüm kuşağının takviye ve 
muhafazası için tatbik edilmiyen 
vasıta kalmamıştır. 

Mermilerin hedeflerjni Ş3J1rtma
sın diye Fransada ormanların baştan 
başa söküldüğünü, birçok dağların 
ve tepelerin dümdüz bir hale geti· 
rildiiini söylemek ve yapılan hazır. 
lığın derecesini ölçmeğe kafidir. 

Nihayet üçnncü müdafaa hattı 
geliyor ki bu da hep~i birden yeraf. 
şehrine bağlanan ve kuleler içinde 
bulunan en büyük çapta sıra topla· 
rından mürekkeptir. 

Sabit istihkamlar işte bunlardır. 
Bunların arkasında azıcık uzakta içi· 
n: pek kolaylıkla tam teşegküllü 
fırkalar sığabilecek yeraltı kışlaları 

vardır , Buralarda yerlerin dibinde 
binlerce insan yaşayıp çalışmaktadır. 
Hiç bir şey , en büyük mermiler , 
en kuvvetli tayyare bombaları bun· 
lann hayatlarını tehdid edememek· 
tedir • Sathın üstünde kulaklan sa· 
ğır eden şindetli gürültüler buralar· 
da hissedilemiyecek birer fısıltı gi· 
bidir • 

Bir asker yerin yüzünde ve ya· 
hud altında , nerede olursa olsun ay· 
ni şeylere muhtaçtır . Maginot ismi 
verilen yeraltı askeri şehirleri ordu· 
ya asri medeniyetin icablanndan 
olan her türlü huzur ve istirahati le· 
min eder bir şekilde yapılmıştır . 

Şürana binlerce idsan iki üç se· 
ne kifayet edecek şeylerle dolu ni 
hayetsiz iaşe ambarlan , öte tarafta 
içinde yüz binlerce ton şarap bulu
nan havuzlar , bol ve temiz su ve· 
rc:n kuyular vardır . 

Ya ışıklar ?. Tabii olarak elek· 
trikle tenvir edilmekte bulunan yer
alb şehirlerindeki ışık hemen de en 
kuvvetli güneşin ışığına tekabül ede 
bilecek derecede kuvvetlidir , Asan. 
sörler , elektrikli mutbaklar , kana· 
lizasyon • hava değiştirme aletleri ' 
sinema , tiyatro ve hatta futbol sa· 
haları bile eksik değildir • Herşey 
mükemmel. 

Hava değiştirme meselesine ge· 
lince , bu son derece mütekinıiıdir. 
Hatta yapılan hava tahlillerinde bu. 
radaki havanın yer yüzündekinden 
yüzde 30 nisbetinde daha saf oldu· 
tu sabit olmuştur , 

Emir Abdullcıh 
Yaran lstanbula geliyor 

lstanbul: 29 (Hususi) • Mave. 
rayi Erden Emiri Abdullah pazar 
günü şehrimize gelecektir. 

Emir Abdullah Londradan taç 
giyme merasiminden dönmektedir. 

Emir Abdullah Ankaraya geçe· 
cek ve büyükleri ziyaret edecekler. 
dit. 

Türksözü 

Şehirde sıcaklar 

Hararet dün de 
29,9 derece idi 
Dün şehirde yine bogucu bir sı· 

cak vardı. Hararet derecesi santig. 
r•d 29,9 idi. Ufuklar çok sisli, rüyet 
sahası dardı. 

Yollar kuruduğun
dan otobüsçüler 
faaliyete geçti 

Artık şehirler arası yollar kuru
muş oldugundan şehrimiz otobüs· 
çüleri faaliyete geçmiş ve her gün 
Ceyhan , Dörtyol , Misis , karataş 

ve Bürüceğ sefer yapmağa başla · 
mışlardır • 

Bir üfürükçü cürmü 
meşhut halinde 

yakalandı 

Hadırlı köyünden Rifat isminde 
bir adamın iifürükçülük yapbğı za· 
bita tarafından haber alınmış ve ta· 
kip edilerek cürmü meşhut halinde 
yalealanmıştır , 

Rifat dün evraklariyle beraber 
adliyeye teslim edilmiştir . 

Bir talebe 
Bir genç kızı 

yaraladı 

Erkek Lisesinden Halil Ertürk 
isminde bir talebe, Sultan m!cağı ma• 
hallesinden Mahmut kızı 15 yaşla
rında ki Zekiyeyi elinden bıçakla 
yaralamıştır. Mütecaviz talelıe hak
kın".!a tutulan evraklarla adliyeye teE· 
lim edilmiştir . 

Sıhhi kontroller 
Ziraat mınbkalarında çalışmak 

üzere komşu vilayetlerden şehrimize 
gelen amelelerin sıhhi vaziyetlerini 
kontrol için başlarına sıhhat me· 
murlan konulmuştur . 

.:>ıtmalı amelelerin tedavi altına 

alınmakta olduğu alakalı makamlar 
dan alınan malümattan anlaşılmak

t~dır . 

Bir ameleyi beş 
yerinden bıçakla 

yaraladılar 

Oymaklı köyünde Malatyalı Hanı 
oğlu Kalo ve oğlu Bekir, Elbustanlı 
bir ameleyi beş yarinden bıçaklamı i· 
lar ve kaçmışlardır, Yaralı hastaneye 
kaldırılmıştır. Suçlular takib ediliyor. 

Cenup demiryolunu bir temmuz 
sabahı ana hatl rımıza katıyoruz 

------~ 

Birinci sahifeden artan -

sebetiyle hükümetimiz ve dalayısile 

devlet demiryolları, halkmıızin bu 
isteklerini isafa imkan bulamamııkta 
idi. 

Fakat hat bugün devlete i'eçmiş 
bulunuyorki, 'halkımızın ticari zirai 

ve iktisadi emellerinin inkişafına n.üs 
tenid olan bu arzularının yerine ge· 
tirileceği süplıesiz görülmektedir. 

Bu vaziyeti yalnız bu üç bakım· 
dan görmekle kalmayıırak, umumi 
menfaatlar ve sıhhatı umumiye nok
tasından nazarı itibare alırsak, işin 
daha büyük bir ehemmiyet kesbet
tiğini giirürüz. 

Gidiş geliş olmak üzre haftada 
bir sefer yapan bu hat vakıt kay
bettirmekte ve bu sebcble halkımı 
zın seyahatını kamyonet ve otobüs 
ler temin etmekte dir. 

Kışın çamur ve yazın toılu yol
larda ve kızgın bir hava altında bin 
meşakkatla yolculuk eden halkın 

sıhhi vaziyetlerini ve maddi zarar· 
!arını göz önüne getirecek oluı sak 
vaziyet daha ziyade mühimleşir. 

Artık bu vauyetlerin son bul
muş olduğuna hüküm verı:biliriz. 
Çünkü devlet demiryolları bütün 
bu vaziyetleri tetkik ve zorlukları 
izaleye çalışacaktır. 

Bu vaziyetler kadar ehem· 
miyet alan ikinci meseleye gelince: 

Mersin • Adana · Ceyhan ve 
Adana • Ceyhan . Osmaniye ara· 
sındaki bugünkü işleyen katarların 
kifayet etmediti malümdur. Bu va· 
ziyetin de cenup demiryollarile bü
yük alakası.olduğu şiibhesizdir. Ce· 
nub deıni')'Olunda seferler fazlalaş
tınldığı gibi bu kısımlarda da katar
ların sıklB§tırılması lazımdır. 

Bu hatla M.,.,in • Adana . Cey 
han · Osmaniyenin bu irtibatından 
başka Mersin • Adana ve Ad•na • 

Osmaniye seyriseferlerinin de husu· 
si bir ehemn iyeti vardır. 

Mersin, Adana, Ceyhan, Osma
niye gi i ehemmiyetli ziraat ve ti
caret transitlerindeki tüccarlarımızın 
günü birlik mıntıka dahilinde iş gö· 
rebilmesi ve vakitten kazannıa~ını te 
minen bu hususun da mutlak surette 
teminini zaruri buluyoruz . 

Bu merkezler arasındaki seyrü
seferlerin eskisi gibi sıklaştırılması 
ve aynı zamanda katarların küçük 
duraklarda da tevekkufunun pek 
ehemmiyetli olduğunu kayJetmek 
lazımdır. 

Bu hatlar üzerindeki Acıdere, 

Sirkeli, Yaslıca, Mustafabeyli, Ça· 
kaldere, incirlik ve Kürkçülere ger 
çi halihazırda günde gidiş geliş ol
mak lizere l>ir st fa yapan katar uğ 
ramakta ve aynı zamanda halkımızı 
zamandan kaybettirdiği ve yolcula 
rı otobüs ve kamyonlarla seyalıata 
mecbur ettiği görülmektedir, 

Üç ay evvel bu hatlarda günde 
dört gidiş ve dört geliş treni işledi· 
ği ve şimdi ise Ceyhan tarafından 

üç ve Mersin tarafından iki çift ka 
tarın azaltıldığı hesap edilirse idare 
re ile yolcu arasındaki iki taraflı 
menfaatdan ne kadar kaybettiği 
anlaşılır. 

Keza Bürücek yolundaki sey ı ü 
sefer de azaltılmışıır ki halkımız 

için bu, büyük zarar ve meşak· 

kat mucip olmaktadır. 
Tam bir işbirlikle harekt't eden 

sür'at ve İş prensipi gözeten Devlet 
Demiryolları idaremiz hiç şüphe· 

siz ki bu istekleri duyacak ve ihti · 
yaçlan karşılıyacak vesaitle idare· 
cilere maliktir . Bundan eminiz. 

Cenup Demiryc il arının ana hat· 
larımıza devrinden duyduğumuz bü · 
yük sevinçle bu mühim isteklerimizi 
aynı zamanda meze etmiş bulunuyo. 
ruz. 

tr u 
T orosspor bugün 
Mersine gidiyor 

Mersin İdnıanyurdu ile 
bir maç yapacak 

Şehrimiz Torosspor kulübü bu· 
gün Mersine gidecek ve Mersin ld 
manyurdu ile bir maç yapacaktır , 

Hapishane 
Dahili güzel bir şekle 

sokuluyor 
Şehrimiz hapishanesi bir müd· 

dettrnberi tamir edilmektedir. Umu
mi hapishanenin içinde bazı tadilat 
da yapılmaktadır. 

Binanın temiz, sıhhi bir şekle so
kulmasına çalışılmaktadır. Umumi 
hapishane Müdürü Bay Hüsnü bina· 
nın tamiri işile ehemmiyetle meşgul 
olmaktadır. 

Muhakemelerinin 
men'ine karar 

verildi 
Evvelce beleJiyede memur iken 

Aııkarada imar müdürlüğü kadro 
suna giren Mehmet ile , eski bele· 
diye memurlarından Hüsnü ve tah · 
sildar Hayrinin , kontrato pulu ve 
sair kıymetli evrakı zimmetlerine ge· 
çirdiklerinden dolayı mülkiye müfet. 
tişlerinden Refik tarafından hakla· 
rında tahkikat yapılmış ve idare he· 
yeti karariyle ve zimmet suçu ile 
mahkemeye verilmişlerdi . 

Haber aldığımıza göre ikinci 
sorgu hakimliğince bunların meni 

30 Mayıs 

• 

Avcı kartal 

Italya kralı Macaristan~ krJ 
tosunda misafirdir . Geçen. 
şerefine şahinle bir av tertıP 

di , Şatonun şahinliğinde avl 
için terbiye edilmiş bir atınatl 
bir de kartal vardır . I 

Kartal bundan üç ay evve ~ 
lanmış , bir avcı kaza ile kari 
muşlar , iyileşmiş , şimdi geııe 
lerle beraber kuş avına çıkıy0~ 
filenin en önünde uçuyor ve Y. 
dığı kuşları öldürmeden getirıP 
cılara veriyor . 

Fennin çehresi 
" Fen " deyince göz önü~ 

tık kaşlı;, uzun sakallı , yii~f 
gülmiyen bir çehre gelir . 
çetin bir nesnedir . 

Halbuki Fransada yü~sek k 
!erini bitiren gençlere verılıne 
re bronz bir madalya yapıldı ' 
madalyada iki genç hayran fıı nıi si 
" Fen" e bakıyorlar . "fen' 
güler yüzlü , güzel bir genç ~ lihl) 

Her haide gençliğe " Fen • ı ltal 
dirmek için iyi bir usul .. 

• 
Yer yüzünün ellinci 

28 Mayis 1887 de Zola, ~ 
gazetesinde " Yeryüzü " a ~ 
romanını neşretmeğe ~aşladı · 
Afis isminde genç bir muha~ 
1882 de ·Parleman gaze 
" Yeryüzü " adında bir hikif' ;\ 
yük bir hikaye külliyatının ~ 
kondu • Zola beğendi ve muh 
ne şu mektubu yazdı : 

" ikimiz de aynı isim 
düşmüşüz . Yazmakta oldu 
romanın adı da " Yeryüzü • 
Amma . kelime oyunu ya .J. 
söylüyorum - Yeryüzü çok r 
tir , ikimiz de biliriz . " 

nıa 

diğ 
ani 
tül 
lalı 

da 
muhakemelerine , Kamilin mahkeme· ------------- ili" 

ret eden gazetecileri kabul ~ Ya 
muhtelif suallerine cevap vertll' : 

ye tevdiine karar verilmiştir . 

Bir tayin 
Vilayet Maarif inzibat komisyo· 

nu kararile müstafi addedilen öğret· 
menlerden islim Şaylan, verilen ka· 
rarın yolsuzluğundan dolayı Veka. 
letçe bozulmasile tekrar mesltğine 
ayin edilmiştir. ·------
Suriye ve Cenevre 

( Birinci sahifeden artan ) 

yazı işleri müdürü Bay Bürhan Bel· 
geye sorulan: Sancak anlaşmasıyle 
Türkiye ne kazandı? Sualine, Tür
kiyenin Sancağı ilhak etmek eıne
olmadığı, ancak Sancağın istiklalini 
kabul ettirerek oradaki Türklerin 
hukukundan emin bulunmak istidiği 
cevabı alındığını kayd.:derek ezcüm 
le demektedir ki: 

" ... Filhakika lskenderuıı tema· 
men elimizden gitti, fakat muahede, 
bize geriye kalan vatanın hürriyetini 
temin ediyor. Binaenaleyh vatanın 
bir parçası kaybedildi deye diğer 
aksaır.ıııın da istiklalini reddetmek 
vatanperverliğe sığmaz. Bize düş~n 
vazife sabretmek ve geriye kalan 
vatanın hudutları içinde kuvvetli ol
mağa çalışmak, muahedeyi zelil bir 
köle olarak değil hür ve asil bir 
ruhla tenfiz etmektir ... Yese kapıl· 
ma'< ve hele muabedenin reddi ile, 
on yedi yıllık asarını unutamıyaca· 
ğımız dandaya dönmeği düşünmek 

hiyanet ya cinayeitir .. 
... Murabbas heyetimize gelince 

milletin, parlamentonun ve hüküme· 
tin itimadını haiz olan bu heyet 
Fransaya, Cenezre ve Ankaraya 
gitmelidir.:. Ancak umumi ve mut. 
lak bir itimadı haiz olan bu heyet 
istediğini kabul ve istemediğini red· 
dedecektir . ., 

Suriye Başveziri kendisini ziya· 

Baş vezir ezcümle denıi~tir kİ:/ taf 
Milletler cemiyetinde h 

müdafaa etmek ve sesini duyu. ile 
için gidiyoruz. Eksperler ko arı! 
nin aldığı karar, Milletler c de 
tarafından henüz tasdik edilm nıa 

tir. Bu tastikin birkaç güıı 

edileceğini sanıyorum. . ,J 

Muharrirler Suriye murahll" 
rının Milletler cemiyetine kab~ 
lip edilmiyeceğini sormuş, ~ 

Mlirdüm buna da şu cevabı ""' 
tir. 

- Hakkımızı, Milletler ce 
tinin kübbesi altında müdafaa 
ceğimizi sanıyoruz. . 

0 Bu suretle Milletler ceınıYe 
bizim istiklalimizi zımnen kabili 
miş sayılacaktır. . . .. Iİ 

Milleti ·r cemıyetınde soz a / 
hakkımızı münafaya muvaffak 
sak istiklalimizin Millt'tler ceııı~ 
tarafından da kabul edilmiş ol 
bakımından bilhassa büyük bİI 
zanç elde etmiş olacağız bu sUI 
Milletler cemiyeti, fransa parleııı" 
tosundan evvel Suriye Fransa 
hedesini kabul ve 'asdik etıniŞ 
caktır. ~ 

Eğer, Sancak.izerinde Sur.İ[,/ 
bazı haklarında labul ettirebıl 
muuaffakiyetimi iki kat olur.,,, 

Berut : 29 : Hususi J Me i 
Nebevi münasrbetiyle buradl 1, 

parlak merasin yapılmış ve hel 
raf donatılmı~ır. 

1 
fjl 

Merasim• yerli ve Mandıı:J-ı 
kümet erkar ve ecnebi kcns~ıl 
da dave edmişti. Merasim e 61,_ı 

da Türk Kınsolosu geçerkeıı: bil 
Müslümanı• ı namına kendisllle 
buket takıim edilmiş ve bütiiıl 
hep bir gızdan : 

"Yaşasın Atatürk • 
'Yaşasın Atatürk " ,~ 

P,r 
Di~ coşkun teıah"rat ya 

f konsolsıı alkışlamı~lardır. 
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Türksözfi 
Sahife: 3 

1937 Kande :şatosunun 
zevallı aşıkları Asri si em ada 
- Birinci sahifeden artan -

necek .. 
Sebık Sa Majeste sekizinci Ed· 

vard, bugünkü Dük Dövindsor lmpe· 
ratorluk tacını terk edip Bukingam 
sarayındaki tahtını B. Stimson'un 
kalbine naklettiği zaman her halde 
en çok korktuğuişey insanların teces· 
süsü, ve bu)ecessüsün kendisine ve· 
receği rahatsızlık olmuştur. Dünyayı 
şaşırtan hareketinin en derin manası 
adsız bir fani gibi üniformasız, ma-

Bu akşamdan itibaren senenin iki büyük filmi birden 

1 spa nyanınr.: :istik_. 
k? fJ~ 

hali ne olaca · ~ 

ismet inönD 
bir 
v rec k 
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\BARKAROL 
~ V enedik Şarkısı 

OYNAYANLAR 

Güstav Fröhlich Lida Baarova Ademi Müdahale Komite~i de 
hakiki bir iş.göremedı 

Ankara : 29 ( Radyo ) - Baş· 
vekilimiz ismet lnönü bu hafta için· 
de bir nutuk vereceklerdir . Başve· 
kilimizin bu nutku son siyasi vaziye· 
te aittir . 

i ,etsiz, tantanasız ve gürültüsüz ya 
şamak arzusile ifade edilecek olan 
zavallı Dük Kande şatosunun kalın 
duvarları arasında bile arzu ettiği 
yalınızı, sükutü bulamamışbr. uğ
runda varını, yoğunu foda ettiği sev
gili ile şatonun ıssız sandığı orma
nında kol kola gezerken bülbül sesi 
bekl<-diği ağaçlaıd9n bir gazete mu· 
habirinin düğmesine bastığı kodak 
s~ini eşitliği çok olmuştur. 

Venediğin latif mam:araları .... Göz kamaştırıcı s~hne.lerle dolu ... 
Ru~nevaz bir ses .... Mest eden musiki .... ince hazm hır aşk macerası 

Mütareke akdi teklifini Valans~ya 
Hükfımeti kat'iyetle reddettı 

.. Londra: 29 (Radyo) - Ademi 
~udahale komitesi ispanya mesele· 
sıyle bugün tekı ar meşgul olmuştur. 
Bu .. k" h~ gün u tetkik mevzuu 25 mayısta 

bombardmana aid bazı malumat 

elde etmiştir. 
Valansiya: 29 (Radyo) - lspan· 

yada bir mütareke akdi teklifini Va. 

1 . hu'"kum" eli kat'i olarak rcd 
ansı ya 
etmiştir. 

Çin Hariciye Nazırı 
Romaya geliyor 

Roma : 29 (Radyo) - Çin Ha· 
riciye Nazırı bu hafta Romayı res
men ziyaret edecektir. 

-2-
Macera ve sergüzeşt filmleri kahramanı 

(Tim Maccoy) 
Fevkalade heyecanlı, son derere meraka ver filmi olan 

Vahşiler geliyor 
Bugün gündüz matinada ı 

iki film birden 

1 - Venedik şarkısı 2 -Vahşiler geliyor 
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uküınet tayyarecileri tarafından 
b~~balanan bir ltalyat ticaret ge
rnısınin hasan idi. ispanya hariciye nazırı Royte~ 

. muhabirine ancak ecnebı 

Çin Hariciye Nazın ile Kont Ci
yano arasında ehemmiyetli mevzu
lar etrafında müzakereler yapılacak
tır . 

Dük dö Vindsorle (V olly(nin ev· 
lenme günleri yaklaşlıkca etraflarını 
saran tecessüs çenberi bir az daha 
sıklaşmaktadır. Yukarıda görüb ma
nası bir dürlü anlayamadığınız re 
sim bunu isbat edecek durpezital 

,...------~~-ı-......-.ı------------~ ..... --------------------
. Berlin 19 (Radyo) - Alman is 
tlıhbarat bürosu hasara uğratılan 

aıansı 
önüllülerinin geri alınmasına muva. 

t 1 1 
- k"' a Yan gemisi hakkında ogun u 

fakat edilebileceğini söylemiştir. 

Hitler Sovyetlerle ele 
le vermek istiyor 

Al d·~ devletlerle de bir silah ve sulh 
4"'\ rnanyanın ıger . 

anlaşması yapacağı tahakkuk ettı 

Belgrad : 29 (Radyo) -:- Siyasi 
rnahafile göre· Hitlerin fngıltere ve 
diğer devletl;rle bir silah .ve .su~~ 

d · ) nsu anlaşması yapacağına aır 1 ~ • -

rülen tahminler bir iki gün ıçınde 
tahakkuk etmiştir. Blumberg Londra. 
dan dönmüş ise de lngilizlerle 
rnüzakerelerinin ikincisi de Berlinde 

Yapılacaktır. 
Almanya yeni bir Lokarnoya ta· 

raf tardır. 
lngiltere, Fransa, ltalya, Belçika 

ile karşılıklı teahhüdlere dayanan bir 1 

anlaşma yapmak istiyor. Fakat bu 
devlcUeri hem birbirlerine saldırma
rnaya, hem de içlerinde hücuma u~· 
tayana hep birden yardıma mecbur 
etmesini ileri sürüyor. 

Hitler bugüne kadar Fransa ile 
Rusya arasındaki misakın bozuldu
ğu takdirde diğer devletlerle yapa· 

- Ha anladım. ikinci kat. Nu 
mara 49. 

Liitfen birşey daha!. 
- O kattaki garsonun adı ne? 
- Kupabeği Zebilon .. 
_ Şimdi tama11 dostum. Ada 

ların bütün çamları senin olsun .. Al 

bakalım bahşişini. . . 
Diyerek Asansöı le ikıncı kata 

fırladı. 
Koridorda birkaç adım atar at· • 

rnaz, bir bencere<len sokağa baka-. 
rak esnemekte olan garsonu gördü: 

- Ey .. Arkadaş oradan galiba 
sevgiline göz atıyorsun .• Haydi ba
kalım b d . ura a ış var .. 

k 
Diye söze başladı. Ve garsonun 

end" · · ısını toplamasına meydan ver· 
trıeden: 

v . - Senin bir günlük yevmiyeni 
o:~~sem benim işimi görür müsün? 

ı. 

Ne olacak? 
b Şu garson önlüğünü çıkarıp 

ana ver k . . h 
tına b k ece sın, sen <le gidıp r.a a 

a acaksınl. 
- iyi anıa 

D .. 
ınar:-d b~nle babalık. Şurada 49 nu

a ır hf' gözetf' uşterin var . ben onu 
K ıyeceğirn. 
upabeği, gözünü dört açarak: 

- polis misiniz yoksa .. 
- Koltuk veriyorsun arkadaş .. 

bileceğini söylemekte idi. 
Fakat şimdi bu itirazdan sarfı

nazar etmeğe de hazır olduğu sanıl
maktadır. ihtimal ki kendisi Stalin 
ile Fransız - Sovyet misakma ben
zer bir misak akdedecektir. 

Bu suretle Almanya hücuma uğ · 
radığı takdirde Rusya yardıma ko
şacak Almanya da Rwıya hücuma 
uğradığı zaman muawnete gelecek 
demektir. 
--~-------·--------~-
Sandler Moskova 

ya gidecek 
Varşova: 29 (Radyo) -: lsveç 

Hariciye Nazırı Sandler sekı.z Tem
muzda Moskovaya gidecektır. .. 

Bay Sandler Bay LitvinofJa mu-
him müzakereler yapacaktır. 
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Ben Şafak gazetesi muhabiriyim. 
- Ya benim gazetemin ha .. 
Bigulo, sadık okuyuculaı ından 

birisini karşısında görmek bahliyar-

lığıy]e. . . . 
_ Madam ki sen de bızım aıle-

d 
. Bana yardım edeceksin .. 

ensın .. 
- Ne siz meşhur Bigulo musu-

nuz? . 
_ Ta kendisı dostum.. . 
_ Öyleyse emrinize a~~d~y.ım .. 

H 'hetten müsterih olabılırsınız: . 
er ~ı l . . bu hakikaten bir talı 
Bıgu o ıçın 

eseriydi: k z·b 
. - Öyleyse anlaştık deme . ı : 

. el de ayrıca ıçkı 
lon. Sana bır p:ıp · vekilin . ş· d' ben senın 
bahşişı.. ım ı .. .. .. ü ver baka-
olacağım. Hele şu onlug d 

O d h·l" 49 numl rada e 
lım.. a am a a 
ğil mi?. 

_ Kara sakallı adam mı? 
_ Ta kendisi. 
- Bir saat evvel geldi. Gelir 

60 kuruşa kadar 
yevmiye alanlar ve kuvvetli delill~rden biridir . Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden: Kazanç vergisi 

vermiyecekler: 

Amerikan gazetelerinden bir 
çoğunun sahibi olan milyarder B. 
Vanderbilt bu şahane aşk macera. 
sının en iyi bir ticaret metaı oldu~u· 
nu anlamış ve izdivaç merasimini 
bizzat takibedip gazetelerine yazmak 
üzere kendisi Fransaya gelmiştir. Ci· 
varında yerleşebileceği Palas hatta 
küçük bir otel bile olmadığı için o· 
tomobilinin arkasına küçük bir ev. 
cik de takmayı unutmamıştır. 

Tapu Muhammen 

Müstecirin ismi Cinsi bedeli No: Mevkii 

Ankara: 29 (Türksözü muhabi
rinden) - Limifet şirketlerin de a· 
nonim şirketler gibi vergi vermesi 
ve mustahdemlerinden başka husu. 
si ticaret evleri müstahdimlerinden 
alınan kazanç vergisi nisbetlerinin 
devlet memurlarının maaş ve ücret· 
lerine ait vergi nisbetleriyle bir de. 
receye getirilmesi, devlet memurla· 
rının 20 liraya kadar maaşlanndan 
kazanç vergisi alınmadığına göre; 
gündelikleri 60 kuruş veya daha az 
olan amelenin de kazanç vergisin· 
den muaf tutulması ileri sürülmüş ve 

hükumet böyle az ücretli ameleden 
kazanç vergisi almamak esasına te
mayül göstermiştir. Layiha bu hafta 
encümenden çıkarak büdce encüme. 
ne sevkedileccktir. 

------· ------
Doğun1 

Şehrimiz Tapu Müdürü Fevzi 
Ôziııin bir kızı dünyaya gelmiştir. 
Küçük Sehraya uzun ömürler, ha· 
yırlı istikballer diler ana ve babası 
na göz aydın deriz. 

B. Vanderbilt şato önüne vardı 
ğı zaman kendisinden evciğini biraz 
uzağa kurması rica edilmiştir. Anla. 
şıldığına göre, zavallı Dük ve sevgi· 
lisi Vally gazetecilerden bir şeytan 
kadar korkmaktadır. 

Kanda aşklarının bunda ne kadar 
haklı olduklannı size detesellüm ede. 
ceksiniz : 

Dükün şahsi dostu B. Roger her 
gün gazetecileri kabuledip kendileri· 
ne Dükün gündelik hayatı hakkında 
malümat vermektedir. 

B. Roger gazetecileri son kabu
lünde mutat malumatı verdikten son
ra Dükün badema matbuat mümes. 
sillerini kabul etmiyeçeğini çünkü 
bir takım uydurma ve münasebetsiz 
haberlerin intişar etmekte olduğunu 
söylemiş ve misal olarak da birkaç 
gün evvel bir gazetenin, Dükün hoş 
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" 
gelmez çıktı. 

Vay canına .. 
- Çok durmadı geri döndü. 

- iyi iyi .. Haydi sen işine git 

öyleyse .. 
Kupabeği hem bahşiş aldığına, 

hem de meşhur Bigulo'nun işine ya·rı 
radığına sevinerek çekildikten son
ra Bigulo da elleri önlüğünün cehle 

rinde mahud odanın önünde bir aşa
ğı bir yukarı nöbet beklemeğ baş
ladı. 

- Dokuzuncu fasıl -

[Tiyatro darbesi] 

Salonda dolaşırken can sıkacak 
bir hadise karşısında kaldı. Bir pen 
cerenin önündl", başka bir garson 
bir masaya oturmuş yazı yazıyordu. 

- Hey arkadaş. Diyecekti. Her 
katta ikitane mi garson var? 

Vay canına.. Ne olursa o)sun 
bu garson beni fevkalade bir iş için 
Zibulonun yerine gelmiş sanır .. Daha 
iyi, iki kişi olunca can sıkılmaz. 

Diyerek hemen garson rolünü 
takındı. Önlüğünü saJlıysrak masa
ya gitti ve garsonun karşısına otur
du. Öteki garson yazıyle okadar 
meşguldu ki, Bigulo'nun oraya otur. 
duğunun farkında bile olmadı. 

17 Keçeciler Yasin Dükkan 50 

9 Babıtarsus 

10 Kemeraltı 

Duran .. 71 
Kunduracı Dede ., 25 

24 Abidin paşa caddesi 
20 Karasoku 

Hacı oğlu Ali ., 100 
Mustafa ., 15 

18 ,, Boştur .. 15 

24 " Silahçi Ahmet işgalinde .. 15 

29 Kömür pazarı Hulusi " 15 

186 Kapalı çarşı 

118 Yağcamii civarı 

Bahri Akın ,. 150 
Dokumacı Edip ., 80 
Mehmet " 280 120 

53 
2 

18 
4 

24 

T:şç.ıkan Sadettin .. 100 
Müze civarı Ahmet oğlu Hüseyin Mağaza 120 
Siptilli Abdülgafur Dükkan 130 
KArşıyaka Bekir " 15 
lcadiye bağlar yolu Veli işgalinde Mağaza 7 5 _ 

Yukanda cins ve mevkileri yazılı emlakin birer senelik icarları 1 S gun 
müddetle açık artırma yolu ile müzayedeye çıkarılmıştır. ihaleleri 14- 6-
937 pazartesi günü saat 14 de defterdarlık satış .komisyonunda icra kı\ı
nacaktır. isteklilerin 0/0 7,5 teminat akçalarile müracaatları ilan olunur. 

8162 30- 3-8-12 

• 

zamanlarını geçirmek için bizzat 
kendi elile niş3nlısına bir poluver 
örmekte olduğunun yazıldığını gös 
termiştir. 

Düküo evlendikten sonra nere
ye gideceği ve bal ayını nasıl geçi· 

il(Bibi bir saniye sükiit etti ve son
ra onunla konuşmak istedi: 

- Hey arkadaş bu mektubu 
bir pilice mi yazıyorsun? 

Garson ba~ını kaldırdı. ikisi de 
bir anda haykırdı. Ve birbirini tanı· 
dılar. 

- Sensin ha .. 
- Olura .. 

Öyle mi? 
Sözünü sen böyle mi tutar• 

sın .. 
Ya sen1. 

ikisi de ayağa kalkmış .. az kal· 
sın birbirlerine saldıracaklardı. Fa. 
kat aralarsndaki masa buna maniydi. 

Bir dakikada hiddetleri söndü. 
Kıy af etlerine bakıp gülüşmeğe baş. 
ladı!ar. Limase: 

- Görüyorsun ya Bibi.. Hiç 
diyecek yok. Onun için, birbirimize 
kafa tutacağımıza clele verelim. Kuv 
vetlsrimizi birleştirelim. 

- Söz mü? 
- Söz.· 
- Dönmek yok. 
- Tabii tabii.. Zaten dönmek-

ten ne fayda göreceğiz .. 
- Yan yarıya. 
- Pekala. 
Masanın üzerinden kollarını uza

tıp birbirlerinin ellerini sıktılar ve 
müzakereye devam ettiler. 

Bigulo arkadaşına: 
- ilk haberi sen aldırt. Şimdi 

receği hakkında (Resmi) hiç tebliğ 
olmamakla beraber evlenme mera
~imini mütaakip Akdenizde bir se· 
yahat yapacağı ve Korsikayı, Tunusu 
Yunan adalarını ziyaret edeceği mu
hakkak sayılmaktadır. 

benim gazeteme de birşt'.y bırakma· 

Jısın. 
- Bunu evvelce de vadetmiş-

tim. Şimdi vaziyeti beraber düşüne· 
liın. Bu adam burada mıhlanıp kal. 
nııyacak ya .. Ben onun bir yere se 
yahata çıkacağını sanıyorum. 

- Flbette insanın eline durup 
dururken bir milyon geçerse ondan 
istifadeye kalkışmamak sersemlik 
olur. 

- O halde nereye gideceğini 
bilmiye çalışmalıyız. 

İşte otel odacısı kıyafetine girer· 
ken şimdi düşündüğüm şey bu idi 
zaten .. 

- Sonu var -

Seyhan Vilayetinden : 

1- Bir Haziran 937 den itiba· 
ren Subaylarla emekli Subayların 
yoklamalarına başlanacak ve 30 Hı· 
ziran 937 de bitecektir. 

2- Her Subay yanında hüviyet 
cüzdanını ve askeri hizmet vesika· 
sını ve sıhhi vaziyetlerine ait rap«· 
lanm, hekimler dip}Qnıa ve ihtis~s 
vesikalarını birlikte getireceklrrdır. 

2- Mektupla yoklamalarJnı yap
tıracaklann yaz.ılannın ikinci madd~ . 
de istenen malümatı ihtiva etmesı 
lizımdır. 



Sahife 4 Türksözü 

TÜRK SÖZÜ 
1 

GAZETECIL VE MATBAACILIK 

lla" nlar Rek.lam. bir.~icareth~- / 
n~nın, bır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- ~ 
rınızı , llanlarınızı her yerde okunan 1 

Türksözüne veriniz. 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli h e r 

türlii tab işlerinizi ancak Türksözü
niin Otonıatik makir.alanr.da yapt\
rabilirsiniz . 

Ki aplar Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında 

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

C•ldl Kütüphanenizi giizelleşlirmek 
1 er istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

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

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

Gaze~eıer Türksözü mat-
& baası"Türks3-

zünden,,başka her boyda gaz~t~,mec
mua, tabeder • 

30 Mayıs ı9J1" 

-- -Tu .. RKso·· zO . ~ağ~t piyas~~ı~ın t.ereffü~~e rağmen aldığı bü- ı 
• tun ışlerde buyuk hır tenzılat yapmaktadır. CLETRAC 

6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLER 

1 

Ceyhan belediyesinden : 

l BELEDİYE İLANLARI 1- 26 numaralı istasyon cadde-
sinin çarşı mebdeinden i t i b a r e n 

------------------------ 0+430-1+106 kilometresi arasın-

Sağlam , uzun ömür 
O. T. f. A. S. 

ve 
. . çok ucuz temin eder ışı 

1-Evvelce pazarlıkla yapılacağı ilan edilen sekiz bin dokuz } Üz yirmi 
dört lira doksan altı kuruş bedeli keşifli asfalt cadde kanalizasyonuna yi 
ne talip çıkmadığı görüldüğünden bedeli keşfi halihazır rayice göre yapı
lan ilave ile dokuz bin altı yüz otuz liraya çıkarılmış, ve tekrar pazarlığa 
konulmuştur. 

2- Muvakkat teminatı: 722,25 kuruştur . 

3- ihalesi Haziranın 30 uncu günü akşamına kadar her hafta pazar· 
tesi ve perşembe günleri saat 15 de toplanan Belediye daiıni encümenin· 
de yapılacaktır . 

4- isteklilerin şartname, keşif ve sair evrakını görmek üzere her gün 
yazı işleri kalemine ve ihale günleri de teminat makbuzhrile birlikte bele-
diye encümenine müracaatları ilan olunur. 8161 1 

Belediye vergi ve resimleri kanununa göre tanzim ve 936 yılında tatbik 
edilmekte olan tarifenin bazı maddelerinin 937 yılında tadilen tatbiki be· 
lediye meclisinin 8- 4-937 tarihli içtimaında kabul edilmiş bulunduğun
dan 937 yılı Haziranından itibaren tatbik edilecek olan işbu ücret tarife· 
sinin muaddel kısımları alakadarlarca malum olmak üzere ilan olunur . 

1- Duhuliye ile girilen oyun ve eğlence yerlerinden aşağıda yazılı su
rette maktu veya nisbi resim alınır. 

A) Sinema binalarında yalnız sinema gösterilirse mali sene başından 
evvel belediyeye müracaat şartile yevmiye bir lira belrdiye, 50 kuruş da· 
rülaceze hissesi olmak üzere ceman 1,5 bir buçuk lira maktu resim alınır. 
Aksi takdime tarife veçhile % 7,5 nisbi resme tabi olur. 

B) Sinemalarda sinema gösterilmekle beraber tiyatro, varyete,cam
baz ve sair benzeri oyunlar gösterilirse bunlardan da müracaat şartile yev 
miye iki buçuk lira maktu, aksi takdirde nisbi resim alınır. 

C) Gerek sin ~ma binaları dahilinde ve gerekse başka mahallerde , 
tiyatro, varyete, cambaz ve .ıair benzeri oyunları daimi surette göstermek 
istiyenlerden mali sene başından evvel, muvakkat bir zam~ıı çalışacaklar 
dan oyuna başlamadan evvel müracaat şartile yevmiye iki buçuk lira mak. 
tu, aksi takdirde nisbi resim alınır. 

D) Maktu resme tabi olan bu gibi müess,:satın kullanacaklaıı bilet
ler üzerinde belediye resmine ait kayit bulunmamak şart olup bu kayit bu. 
lunduğu takdirde maktu resim için beyanname vermiş olsalar dahi nisbi 
resim tarifesine tabi tutulurlar . 

2- Gramafon resmi : 936 yılı tarifesinde yevmiye elli kuruş alınan 
umumi yerlerdeki gramafonlarla plak çalan radyo gramafonlardan iki mü· 
savi taksitte alınmak üzere senede otuz lira resim alınması kararlaştırıl
mıştır . 

3- Vesaiti nakliye bisiklet resmi 936 yılı tarifesinde ayda yirmi beş 
kuruş alınmakta olan bisiklet resmi lki müsavi taksitte olmak üzere sene· 
liği iki lira olarak kabul edilmiştir. 

4- Parlayıcı maddelerden mazotun beher kilosundan istihlak resmi ola
rak alınmakta olan bir kuruş on paraya indirilmiştir • 

5- Yukarıdaki tadilattan sonra 936 yılı tarifesindeki diger mevad 937 
yılı içinde muteberdir • 8160 

1- Belediye zabıta memurları için 30 takım yazlık elbise ile 30 çift· 
kunduranın yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

3- ihalesi Haziranın yedinci pazartesi günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapıl,caktır. 

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 

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 tretuvar 
inşa edilecektir. 

Beyoğlu : istiklal caddesi İstanbul 
M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi ADANA 7949 

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

3- ihale 1-6-937 salı günü 
saat 14 de belediye salonunda,daimi 
encümen huzurile ve kapalı zarf usu· 
life yapılacaktır . 

4- Eksiltmeye girmek için is· 
teklilerin, Nafia Vekaletinden bu gi· 
bi işleri yapabileceğine dair 937 se· 
nesine ait ehliyet vesikası 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 mektupları kabul edilmez. Ve 
postada vukubulacak tehirler nazan 
itibara alınmaz. 

7- Bu i§in muvakkat teminatı 
(1337) lira (75) kuruştur. 

8- Fazla izahat almak , şartna· 
me ve projeleri görmek istiyenler her 
gün mesai saatı İçinde feıı işleri bü · 
r.>suna baş vurabilirler. 8115 

19-23-27-30 

Ceyhan icra memurlu
ğundan : 

Bir alacak için haczedilen beher 
kilosu 6 kuruş kıymetinde tahminen 
20000 kilo pamuk kozası 1-6-937 
salı günü saat 13 den 14 e kadar 
Ceyhanda Adana caddesinde satı
lacağından isteklilerin mezkilr gün 
ve saatta mahallinde hazır buluna· 
cak icra memuruna müracaatları ilan 
olunur . 

Satış sarıları : 
1- Mahcuz 1 inci arttırmada 

kıymetin yüzde 75 ini bulmazsa 3-
6 - 937 perşembe günü ayni saat ta 
satılacaktır. 

2- l' ey sürenlerden yüzde ye· 
di buçuk pey akçası alınır . 

3-Satışı müteakip tellal ve sair 
resim alıcıya aittir.8163 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Doktor Kemal Arıksoy 
Memleket hastanesi dahili ve entani 

hastalıkları mütehassısı 

Bebekli kilise sokağında hastalarını kabul eder 
8149 2-15 g. A. 

r- Rahmi Nihad Aysan-, 
Birinci Noter 

Yeni taşınacağı Ziraat Bankası karşısındaki binaya 7-Haziran-937 ta 
rihinden itibaren bu yeni yazıhanede sayın müşterilerini kabul etmeğe 
başlıyacaktır. 8151 2-3 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaya delen 

• 

Kaplarına kimyagerlerin elife doldurulanbir kristal~ 
Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su dt>ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün ik~iridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadele~ 
tapalarına dikkat ediniz. 

Transitleri : Mersin ve Adana Kay ad elen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 43 / 

TiR 
• . T(IRKi~ iŞ BANKA!>I 

224 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksöıü matbaası 
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