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Belgraddan Sofyaya 
Baş Vekilimiz ismet inönünün 

ir kaç saat için Sofyayı ziyaret ve 
temaslar yapacağı anlaşılıyor 

------·------
ütün Yugoslav matbuatı dost Türk büyüklerine yapılan 
büyük tazahürleri yazılarla, resimlerle canlandırıyorlar 
cl-grad: 17 
d)o ) - Ru 

alıki gazeteler 
Türkiye başve 

ekselans ismet 
Ü ve arkada~· 

nan Yugoslav • 
ziyaretleri mü 

betiyle 
1 

Yu . 

tav mcmlek tle
e yapılan bü 
tezahürleri an. 

yaz.ı ve coş 
lukla ·· . rı gosteren 
mlerlc doludur 

1 m e t lnönünün 
slav endüs -
üzerinde yap-

tedkik ler çok 
metlidir . 

ya: 17 ( Rad
- Türkiye 

ekili General ismet lnönü 
n yirminci sabahı Dragoman bu

nda olacak , oradan hususi bir 
le Sofyaya gelerek ve o gün 
dört buçuğa kadar Sofyada 
ktan so.ıra ekspresle lstanbula 

I ~t edecektir . ' 
• Y• haber alan mahafildc söylen· 

göre , Türkiye Başvekilinin 1 

Y~Y•. ziyaretini müteakip , yaz 
ıımınin sonuna doğru B. Köse 1 
of da resmen Ankaraya ziyaret 
· kr ır . 
B K·· 1 

Ba§bakanımızın /Jelgrad ziyaretlerinden bir intiba 
bizzat ismet lnönüne ihsas ettiği söy· tereken yapılmış gayr~tlerle takvi-
lenmektedir . ye edilmiş bir realite olduğunu te· 

Belgrad : 16 (AA.) - Başve. barüz ettirmiştir. Bütün Yugoslav 
kilimizin ve Hariciye Vekilimizin Yu gazeteleri VekillerimiLin seyahatları 
goslavyada yapmakta olduğu seya· tafsilatını verirken donanmamıza 
hat her yerde büyük tezahüratla mensup bazı ge nilcrin Yugoslavya 
karşılanmaktRdır. Bilhassa dün Sa- sulanna gelişi haberini büyük bir 
ray Bosnaya vanşlan esnasında ya· memnuniyetle kaydetmektedirler . 

1 1 t h
.. t t ·r· .. .. d Belgrad : 16 ( A.A. ) - Havas 

pı mış o an eza ura arı ın ustun e · y ı b k·ı· · b aıansı ugos avya aşve ı ının ıı 

ve çok heyecanlı olmuştur. ay s d R "d ıe.; • onun a omaya gı ece~.m ve 
Belediye Reisini~ .hoş geldiniz Arnavutluk hakkında yapılan anlaş· 

nutkuna karşı verdığı cevapta Is· mayı tcınamlamak üzere siyasi mü· 
met lnönü Türk - Yugoslav dost· zakereler yapılacağını bildirmekte· 
luğunun büyük sulh eseri için müş · dir . · ose vanofun , bu arzusunu 

---------------------------------------,--------------------------~----~---

T ü rkkuşu nu n açıhşı 
Dün büyük merasimle yapıldı Jlanridın ölümü müna cbcıilc : 

Ürkkuşu gençleri Atatürk anıtına çelenk koydular 
ve tayyare sahasında büyük gösteriler yaptılar 

Türk [ Panteon] u 

----········----
Dün havanın rüzgarlı ve kapalı 
asına rağmen Türkkuşumuzun 

ış merasimine çok büyük alaka 
terildi, ve binlerce kişi tören sa
ıru doldurdu. 

b !ü~kkuşu nuzun açılış merasimi 
rımız askeri tayyare meydanında 

pıldı. 

öğleden sonra hafta tatilinin 
l~ngıcı olmak dolayısile bütün 
umet erkanı, par~ililer, Halkev
' mektepliler, teşekküller, ban· 

ar fabr"k 1 •• hk 1 acı ar, tuccarlar ve ka· 

k 
halk kütleleri merasime iş-

ctmişlerdi. 

Saat 14 d k . e me teplıler o~ ulla-
a, partililer ve halkevliler halke-

de toplanarak oradan 
sına gitmişlerdi 

merasim 
Th k r. 

d 
ur ~-uşu talebeleri daha saat 

e YC1tne~k lb · l :\c 1 d c ıselcrile Namık 
a o u un a toplanarak o·· 1 • 

aske ,. L d n cnn-
r! ~n .. o olduA-u halde Abi· 

Paşa, hukumet önü saat k 1 • 
1 d" b u esı 
~ ~ye, orsa, çeşme meydanı ve 
~ sın~mayı takiben Atatürk hey 
ıne gıderek törenle çelenk koy· 
uşlardır. 

Bu m · d crasıtn en sonra gençler 
ar asfalt caddeyi tak"b . 

1 
.... d ı en yem 

e onun en geçmişler ve hava ku· 

rumu önünden tayyare meydanına 
gitmişlerdir. 

Hava kurumu mensupları ve me
murlar hava kurumu önünden ve 
halk da belediye önünden otubüs· 
lerle sahaya gitmişlerdir. 

Çok galabelik olan sahada her-
kes tam saat 15 de yerini almış, is· 
tiklal marşını dinliyordu , Marş bit· 
tikten sonra hava kurumu namına 
başkan Sabri Gül kürsüye gelerek 
Türkkuşıınun, Türk havacılığındaki 
rolunü, ehemmiyetini, manasını, kud. 
retini izah etmiş ve ordunun Türk
kuşuna verdiği ehemmiyet ve Türk 
hava kurumunun gösterdiği gayret 
ve gençliğin ibraz ettiği lıüyük ala· 
kayıt ebarüz ettirmiştir. 

Sabri Güt , aynı zamanda , bü
- Gerisi ikinci snhifede -

------·------
V anzeland Ameri

ka ya gidiyor 
Bürüksel : 16 (Radyo) - Baş

vekil Varızeland bir ilmi müessese· 
d~; bera.lını almak için Amerikaya 
gı ecektir. Seyahati sırasında zaru-
ri eşya fiatlarmın tenzili yolunda da I 
mesai sarfedcccktir. 

Nevzad OUven 

n ' üyük Hdmidın ölümü Türk 
vatanı üzerinde esen şid-
dotli yakıcı bir matem 

rüzgarı halinde içimize doldu. 
Bu matemin, yurdun dört buca

ğınd~ yaptığı samimi. içten akis, 
Hamıdın tartılmaz değeri için ne 
derin ıfndoli bir ölçüdür. 

Onun ne edebi hüviyetini, ne 
de san 'at terazisindeki ağırlığını tak
dir edebileceklerdenım. Hor okumuş 
insan gibi onu ben de okudum. 

Fakat monbaının ne ve nerede 
olduğunu bilmediğim bir hükümle . 
?nun en büyük Türk şdiri olduğuna 
ınananlardanım . Bu inanım . her 
halde maşeri bir hükme kapılmam

dandır • Hdmidin büyükhiğüne bun
dan daha kuvvetli delıl do olamaz 
sanırım . 

O öldükten sonra düşündüm : 
Eğer bizim de bir ( Panteon )umuz 
olsaydı . Her halde oraya konacak 
( vatanın minnetdar olduğu ) büyük 
ölülerin ilki Hamid olurdu . 

Hamidin ölümü bana bir Panteo· 
na olan ihtiyacımızı hatırlattı . 

Fransızların büyük vatan çocuk· 
!arını gömdükleri bu ad da bir ma· 
bedleri vardır . Bu mabedin altında· 
ki kov da Fransız ilminin Fransız 
sanatının , Fransız vatan severliği-
nin bir kelime ile Fransız dehasının 
mümessilleri yatar • Viktor Hugo , 
Gambetta1 Bertole gibi .. Panteon 

' 

Lüderıdolf 

Hitleri yeniden mi 
kızdırdı? 

İhtiyar general yıldönü
ıniinde Mareşallık asasını 

alaınadı 

Bcı !inden yazılıyor - Hitlerle 
general Lüdendorf arasındaki ger· 
ginliğin zail olduğunu ve iki biiyük 
başın barıştıkları hakkındaki zan 
Alınan efkarı umuıniynsinde kuvvet 

bulamamıştır . Çünkü , herkes bu 
anlaşmanın talni ve kati neticesi ola
rak Lüdendorfa Mareşa\lık payesi· 
nin verileceğini ümid ediyordu . Hal· 
buki geçen hafta bitmiş ikinci yıl 
dönünıiinü kutlayan ihtiyar asker 
l litlerden Mareşallık asası yerine 
kupkuru bir tebrik telgrafı alınıştır . 

Filhakika , son günlerde salahi · 
- Gerisi üçüncü sahifede -

KAMUTAYDA 
Hamidin yüksek hatırası anıldı 

----···,--
Büyük Üstadın eserleri toplanacak 
Ankara : 17 ( A.A. ) - Kamu· den rica olunuyor : 

tayın dünkü Toplantısında Abdul · Büyük şairimiz Abdulhak HAmidi 
hak Hamidin ölümünü bildiren tez- tebcil etmek , onun hatırasını daima 
kere okunmuş ve hatırasına hürıne- hafızalarda ve kütüphanelerde muha-
t en bir dakıka sükiit edilmiştir . Ve faza etmek için ona Ait hatıraları , 
akabinde iç işleri bakanı ve parti fotoırafları , onun menkul fıkraları, 

nükteleri, mektuplarım bir cild halin-
genel sekreteri Şükrü Kaya tarafın · de toplamak istiyoruz . 
dan verilen bir takrir üzerine yine 
Haınidin yüksek hatımsmı anmak Bu hususta .bize yardım etmek 
için içtima on beş dakika tatil edil. isteyeceklerinden emin olduğumuz. 
miştir . muhterem zatlara ~imdiden teşek· 

Ankara : 17 ( A.A. ) _ Cümhuri- kür ederken bunları Ankarada C. 
yet Halk parti~ genel_s_ek_·r_e_te_rl....;iğ:::..i_n_· ___ __;;G..;;.er;..;.i~si_ü;..:ç"-ü-nc~ü....;..sa.;;..:h~i;..;.f e;,;;;d.;;.e __ 

Bütün vekillerimiz bu yaz 
teftiş seyahatına çıkacaklar 

Matbuat, propaganda, hava ve münakalat veka
letleri Pek yakında muhakkak kurnlacaktır 

Ankara : 17 ( Türk SözU 
muhabirinden ) - Bir mUddet 
evvel kurulacaAım haber ver· 
dlOlm, Matbuet, Propaganda, 
havacıhk ve munakallt vaki· 
letferl, kamutayın önUmUzdekı 
devresinde muhakkak kurul. 
mu' olacaktır. 

Bu sene kamutaydan dahi· 

llye ve ziraat veklletlerlnln d• 
yeni te,klllt kanunları çıkarı· 
lacaktır. 

ÖnnmUzdekl yaz tatilinde 
ba,ta ba, veklllmlz 1amet 1n· 
önU oldulu halde bUtUn vekll· 
lerlmlz memleket içinde bir 
tettı, seyahatine çıkacaklardır, 

Seyahat ba,hca ,u gayeleri 
gütmektedir. 

Cebelidüruz işine henüz bir 
suretihal bulunmuş değildir 

t - ikinci b•• yllhk endUtrl 
pllmndakl mevzuların karii••· 
tlrllmesl ve genı,ıetllme•I, 

2 - Her ı, ,ubealnde (PIAn 
kenkanel-bef•r yılhk pllnlar) 
hazırlanması, 

Hasan Atraşın gönderdiği heyet Şama geldi 
3 - Yeklllerlmlze seyahat

lerlnde kendı faaliyet sahala. 
ında çahfan mUIAh••••lar ve 

gezecekleri mmtakaların me. 

Bay Martel yakında Parise gidecek 
buaları refakat edeceklerdlr. 
Yeklllerlmlz, muayyen bir mın· 
takayı deAll, bUtUn memleketi 
teker teker gezecekler ve icap 

Şam i 16 ( Hususi ) - Suriye 

hükumeti erkanı Ali Komiserle te
maslarına devam ediyor ve aynı me 
seleleri bir daha kabinede görüsü 
yorlar • 

Pazartesi günü Reisi Vüzera 
Ali Komiserle mülakatta Paristc ka
rarlaşan umumi afın ilanı yollarını 
tesbit ettiler. 

Mahakimi askeriyeye ait afı Aiiv 
Komiser Perşenbe günü ilan etmiş

tir . 
Ecn{'bi mahkemeleri ve adliyeye 

ait afların ilanını da Suriye hükume· 
ti yapmışhr. 

Du hafta içinde af vedilcn menfi· 
ler gelmeğc başlamıştır. 

Af umumidir miistesnası yoktur. 
bir süale cevaben Başvezir listenin 
başında Salıbendcr ile Sultan Atra 
şın da yazılı olduğunu söylemiştir. 
Yabancı memleketlerdekilere mem
]eketlerine dönmek için siyasi pasa 
port verilecektir. 

Mebusan Meclisinin açılması da 

milli Fransız gururunun mtlbedidir. 
Bu mabedin önünden geçen her 
Fransız çocutju , genci kadını 
ihtiyarı başını gururla eğ~r 

1 
' 

Bu mabedin önUnden geçerken 
her ~abancının , kıskançlıkla karı
şık bır hörmet duymamasına imkdn 
yoktur . 

Bizim niçin bir Panteonmuz ol
masın ?·.Türk milletinin kalbini gu. 
rurla şışırecek büyük ölüleri yok mu 
dur ? olmıyacak mıdır ? 

Vatanın minnetdar olduğu büyük 
ö.lül~r.e karşı hörmet ı yaşayan ne. 
sı 1 ıçın en büyük garantidir . 

Bütün bir milletin , önünde hör" 
metle , sevgi ile eğildiği bir mabed 
de uykusunu uyumak bir fani · · 

. b"I IÇtn 
erışe 1 ecek en son idoaldır 

Eğer bugün bir Panteo~umuz 
olsaydı Hamid bu ' büyük idealini 

tahakkuk ettirmiş olurdu . 

görüşülerc·k mebuslar Şama gelme· 
ğe başlamışlardır. 

Mecliste baslıca şu meseleler mü· 
zakere edilecektir : 

1 - Umumi af 
2 - Muahedenin tatbiki ve tat. 

bik zamanı 
3 - Muahedenin Fransa Par· 

lamentosuna arzı meselesi 
4 - lskenderun mesdesi 
5 - Suriye ordusunun teşkili 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

ettikçe ayni mevzu Uzerlnd• 
mu,tereken çah,mıf olacaklar. 

Seyahat sonunda Nafia, Ma· 
arıt, Ziraat, Sıhhat. Maliye ··ve 
köy mevzuları Uzerlnde hazır
lanacak be,er yllhk program. 
lar ne,redllecektlr. 

Vekiller, bu programlarını 
kanunıa,tıracaklar ve blyl•· 
ilkle memleketin bUyUk dava. 
larmı ,ah•I kanaatlerle d•lll, 
blrblrlerll• allkah bir kUlha· 
llnde takip ve intaç edebilecek· 
lerdlr. 

ispanyanın kontrolü 
Yarın ·gece yarısından sonra başlayacak 

Türk kontrolörleri Cebelüttarıkta ·-------
BÜTÜN CEPHELERDE TAARRUZ HAREKETLERiNE GEÇiLDi 

( Yazısı iç sahifede ) 

il~ 

- Koluma vurup durma, Allah esirgesin, bana bir kaza fıkaruıracokıın • ' 



Amerikada genç kızları iğfal eden 

YENi BiR DiN 
Avrupa ve Amerikada (;Q,QOQ,QOO müridi bulu

nan dinin reisi istese İngiliz Kralının saraylarından 
daha muhteşem saraylarda otorabilirmiş. Şimdilik 
yalnız bır lüks otomobili; bir de tayyaresi va::r! 

mezhebinin esaslı prensiplerirıi izah 
eder. Aynı odada mensupları türkü 
çağırırlar, oynarlar. eğlenirler. Me
sih vaadlerle uğraşmaz. Verdiği ders 
leri hemen tasdik ettirir 1 

Yalancı Mesihin prensiplerinin 
temeli " eski zuum ve iktidan terk· 

N iuyork, Nisan - C eçenlerde / 
ortaya çıkan dini skandal, yal· J 

nız Niuyork ahalisini değil, 
1 

bütün Amerikalıları müteessir etmiş 
ve hala da ediyor. Filhakika dini ı 
cebheden ehemmiyetsiz ~an bu al
datma rezaletleri çok geniş mikyasta, 
hadsiz ve hesapsızdır. 

Nevyork civarında Harlem'de 
ikamet eden bir siyahi başına top· 
ladığı adamlara kendisine "Mesih,, 
namını verdirmiş ve yapmadığı re 
zaletler kalmamıştır. Skandal "Siyah 
Jlahın,, beyaz muavini elan Çon 
Hund'un, bu mezhebe mensup olan 
genç ve güzel bir Amerikan kızını 
kötü maksadlarla iğfal etmesi üze
rine meydana çıkmıştır. ismi Dela. 
zit Zlüt olan güzel Amerikalı da 
bütün gizli kapaklı rezaletleri zabı· 

taya anlatmıştır. 

ederek insanın bütün arzularının 

serbestçe tezahürüdür. Bir kimse an· 
cak bu usul ~ile Allahın arzularına 

mutabık hareket edermiş . " 

YENi MESIHIN ANASI 

Delayit 17 yaşındadır' Başına 
gelenleri şöyle anlatmıştır: 

"Çon Hond,u Los Ancelosta bu 
dine mensup olanlar tarafından ya· 
pılan toplantıda tanımış ve kemli 
sile ahbap olmuştum. Çon, ikimızin 
dünyayı halas edecek yeni Mesihi 
doğurmakfiçin seçilmiş kimseler ol· 1 

duğumuza dair Qeni ikna etli: Ben de 1 

tecrübesiz ve sevmek, sevilmek gibi 
maceralann ne olduğunu bilmedi 
ğim için Çon'un ikametgahına bir 
çok defalar gittim. Fakat oradaki 
hallerin ve münasebetler:n manevi· 
yatla hiç bir alakası olmadığını da 
görmekte gecikmedim. Yedinci defa 
evine gittiğım vakit "Siyah ilah,, ın 
muavini beni yakalayıp yeni mesihi 
( 1 ) doğurmak üzre içeriye aldı . 
Sonra hadiseyi arladaşlanndan ba
zılanna söyledim. Çonun dini ha· 
yah alet ederek rezalet yaptığını 
ihbar etmemi bana nasihat ettiler.,, 

Hadisenin ihban üzerine işe el 
koyan Los Ancelos müddc:iumumisi 
hu hadisenin:bütün teferrüatile or 
taya çılcanlmasma mecbur olduğunu 
ve çünkü ihbar edilen rezrıletin bu 
sözde yeni din sahiplerinin irtikap 
ettikleri yüz binlerce skandalın an -
cak bir kısmını teşkil ettiğini, diğer 
ihbar edilmiyenleri de mutlaka bu. 
l.Jcağını mahekeme riyasetine tebliğ 
etmiştir. 

YALANCI MESiH KiMDiR? 
Bu adam elli yaşında bir siya

hidir. Tıpkı Nevyork şimendifer is
tasyonlarında çalışan siyah hamallar 
gibidir. Her hali, her tavru onların 
aynidir. Fakat siyahiler arasında 

hakiki mesih budur . Dünyaya 
saadeti getiren ve insanlara tevzi 
eden kendisidir. Ulüvvii cenabı var· 
dır. insanlar arasında siyah veya 
beyaz ayırmaz. Örf ve milliyet h 
nimaz. Hepsine ayni gözle bakar. 
Dini, sevgiden ibarettir. Bu peygam
ber de değil bizzat mesihtir. Hiç 
birşey vadetmez, yalnız icra eder. 
Cenne:ti vardır. Bu da harlemde 
mevcut diğer binlerce evler gibidir. 
Adresi: 20 cenup 115 sokak Har· 
lemdir. 

Bu adam buraya nereden ·gel-
miş, evvelce ne yapıyormuş ? 

Bunu kimse bilmiyor. Bunu elli 
sene evvel Amerikanın garip eyalet. 
!erinden birinde gördüklerini ve 0 

vakit 70 yaşında bir adam olduğunu 
şimdi ise gençleşerek .~n~ak elli ~a 1 
şında göründüğünü soylıyenler bıle ı 
var t 1 

Hemen bütün mensupları Me · 1 

sih'in ebediyen yaşayacağına , fakat j 
hiç bfr vakit daha fazla ihtiyarla· f 
mıyacağına kani olmuşlardır. 

SAADA TIN ESASLARI 

Mesih, kendine sadık olanları evi 
nin bir odasında kabul eder. 

Bunlara faziletten bahsc:der ve 

Fakat bu Allak da kimdir ? Biz· 
zat kendisidir • " Siyah Mesih " tir. 
Ayni zamanda bu itikad da mede· 
niy .tin yalancı prensiplerini terke. 
derek binlerce sene evvel yaşayan 
insanlar gibi yaşayabilen her insan 
da ilahtır. 

Yalancı Mesih, mensuplarına in· 
sanın iyi olarak doğduğunu ve eski 
sade hayata dönmrsi lazım olduğu· 
nu söylermiş. 

Hulasa koskoçamcın Amerikada 
dal budak salıp senelerdenberi din 
kisvesi altında hatır ve hayale gel· 
medik rezaletlikler yapan bu açık 
göz hilekar bu defa yakayı ele ver· 
miştir. Artık rezaletlerinin hesabını 

sandalyada verecek ... 
Mesih, bütün dünyaya sulh, ma

nevi sulh, muhabbet ve saadet ilin 
eder. Bu gün bütün Amerika, Av
rupa ve Afrikaya dağılmış 20 mil. 
yon mensubu olduğu nazarı dikka 
te alınırsa herifin muvaff akiyetinin 
derecesinin ne olduğu pek iyi anla. 
şılır. 

Mesih'in para ile bir münasebe· 
ti olmadığından mensuplanna vergi 
gibi bir şey tarhetmemektedir. Mas. 
raflarını neıeden tedarik ettiğini kim 
se bilmez. Lüks bir otomobili, bir j 
arabası vardır. Sekiz mevkili bir de 1 

tayyaresi bulunuyor. Eğer isterse 1 

lngiliz krallarının sRrayından muhte· 
şem bir sarayda ikamet edebilir. Fa 
kat küçük evi ile iktifa etmektir. 

Cebelidüruz 
- Birinci sahifeden artan 

6 - Petrol meselesi 
7 - Suriye bankası imtiyazının 

tahdidi 
8 - Cebelidüruz ve Lizkiye 

intihapları ve tehir sebepleri. 
* * * Cebelidüruzdan Hasan Atraşın 

heyeti geldi. Pari .. :e.1 g-~cn ·;cz:r!cr. 
le görüşerek Cebelin metalibini bil· 
dir,Ji . 

Hüsnü Atraş ayrıca Vüzera Rei • . 
si ile görüştü ve Suriye vahdetine 
sadık olduklarını bildirdi. 

Cebelidüruz heyeti Şamd" Ali 
Komiserle de görüştü . 

Bu mülakatların matlup netice· 
yi vermediği anlaşılıyor. 

Ali Komiser kendilerine müza· 
kerenin kesilmemesini tavsiye etmiş· 
tir . 

Ali Komiserle Başvezir Cebeli 
düruz meselesini ayrıca uzun uzadı
da göriiştüler. Fakat henüz bir neti 
ceye varamadılar . 

Hükumetin kararında musir ol 
duğu ve Has~n Atraşın ve rcf ıkle
rinin metalibine muvafakat etmedi
ği resmi bir tebliğden anlaşılmış· 

hr. 
Önümüzdeki hafta Lübnan hü· 

kumetile de mesalihi müştereke mü· 
zakereleri başlıyacaktır. 

Ali Komiser Parise gitmeden 1 
evvel bu m 'izakerenin başlamasını 
istemiştir. : 

iki tarafın heyetleri bir hafta 
Şamda ve bir haf~a Berutta topla· 
nacaklardır. 

TürksözD 

Şe hir haberleri 
Ziraat kursu 

heyeti 
Dün Mersine gittiler 
Şehrimiz haşarat laboratuvarın

da açılan Ziraat Mücadele Kursunu 
idare etmekte olan haşerat libora· 
tnvar şefi Bay Haydar, Profesör 
Gastner, lznıir haşarat laboratuvarı 
şefi Bay Nihad, ve ziraat memur· 
lan Mersindeki fumi gatuarda ted 
kikat yapmak üzere dün Mersine git· 
mişlerdir . 

Vilayette: 
Daire müdürlerinin 

aylık toplantısı 
··-------

Daire müdürleri vilayette topla 
narak aylık toplantılanm yapmış· 
lardır. Bu toplontılarda daireler işle

rinin sureti cereyanı hakkında mü· 
zakereler yapılmış kaı arlar ittihaz 
edilmiştir. 

15 günde kaç kişi 
evlendi 

Belediye Evlenme dairesinden 
aldığımız rakamlara köre; Nisan ip
tidasından 15 ine kadar şehrimizde 
25 çift evlenmişlerdir. 

İ ki Manda 
bulundu 

Sahibleri aranıyor 

Balcala köyü civarında dün b1tı 
boş olarak bulunan iki manda, ayni 
köyden Arif oğlu Yusuf tarafından 
yakalanarak jandarmaya t slim 
edilmiştir. 

Mandaların sahibi henüz bulun
mamıştır. 

Sünelerle 
mücadele 

Ne safhada bulunuyor? 
Süne haşeresinin mevcudiyeti 

tesbit edilmiş buluoan bölgelerde 
haşerelerle mücadeleye girişilmiş 
olduğunu yazmıştık. 

A1':1ığımız malumata göre; bu 
ayın 1 S ine kadar 250 kilo Süne 
toplanmıİ ve Ziraat mücadelesi ta 
rafından imha ettirilmiştir. Müçade 
le memurları çifçilerle ameliyata 
devam etmektedirler. 

Mersinde 
Vali ve belediye reisi 

Ankaraya gittiler 
Mersin : 17 ( Hususi ) - Bele

diye reisimiz Bay Midhat şehir suyu 
hakkında bazı meselelerin halli için 
ve bazı makamlarla tamasa gelmek 
uere Ankaraya gitmiştir . 

Keza valimiz Bay Rüknettin hu
susi işlerini görmek üzere bugünkü' 
ekspresle Ankaraya hareket etmiş· 
!erdir . 

HARS KOMiTESi 

Yakında hars komitesi 'dersinde 
büyük bir gece hazırlamakta bunda 
tarihi konferanslar verilecek ve b~r 
de milli piyes temsil edilecektir . 
Şimdiden hazırlıklara devam edil· 
mektedir. 

Mersind.n ~onra aynı program 
Tarsusta ve Karaduvar , Kazanb 
köylerinde de tekrarlanacaktır , 

Hapsen infaz 
Soyadı kanunu gereğince! 
cezalandırılanlar para 

vermezlerse 
hapsedilecekler 

Soyadı kanunu mucibince alın
ması İcab eden para ce-zasmı vermi· 
yenlerin hapse çevrilmesi tekarrür 
etmiştir. 

İlaçlar 
Tarifeye göre satılacak 

Heryotislere 
karşı· 

Pamuk tarlalarında 
tertibat 

Pamuklara anz olan Heryotis 
böcejne karşı, çifçilerimiz tarlala
nna Tiyok nebatı olan Mısar ekmek 

•tedirler. 
Mııınn Heryotislere karşı iyi 

bir tedbir olduğu fenni ziraatca da 
kabul edilmektedir. 

Belediye Baytarlığı 

Merkez Baylan Bay Hakla mun
zam vazife olarak Belediye Baytar. 
lıtına tayin edilmiıtir. 

Koıu programlan 

Japon ne 

• ki Japon tayyar 

1 Bourget ta)')'lre 
diler. Bu ziyaret. 
pon kolonisini 

nma toplamıştı. Ta~ 
Tayyareciler topral'8 •• 
lettaşlarının önünde. iki 
yerlere kadar iğildiJer. 

Tayyarecileri karşı 
Japonlar da aynı suretle. 
olup bu selama muka 

Japonyada hünn 
zim eski zamanda ya 
büklüm yerlere kadar 
riliyor. 

Garip bir 

Kousasın zengİD 
Bay Davisin 1930 
öldü. 

Bu sene Bay Davi' 
na bir ibide yaptarda • 
bir büyük heykelden 

Vekileı, eczalar hakkında bir 
tarife vücude getirmektedir. Kısa 
bir zamanda, tarife üzerindeki ted
kikler bitecek ve tatbik sahasm=t 
girecektir. Eczahaneler, bu tarifele · 
ri dükkinlanrun göze görünür yeri 
ne asacaklar ve ayrıca halka ilan 
edilecektir. 

V ekilet bir kitap gönderdi Heykellerden ikisi Bay 
nsma nif8nlanma tör ...... ....., 

Bundan sonra hic bir eczaane 
tarife haricinde müşteriden fi at İS· 

tiyemiyecektir. 

Vekalet, müstahzarat hakkında 
da tedikikler yapmaktadır. 

Bazı müstahzar ilaçların da pa
halıya satıldığı hakkında şikayetler 
vardır. Bunların önüne geçilecektir. 

Ecza fiatlan hakkında tarife tat • 
bik edilmeye batlandıktan sonra, 
fazla fiat isteyen eczaneler fiddetle 
tecziye edileceklerdir. 

Talebeler için 
Operette temsiller 

Şehrimiz Lise ve Orta mektebi 
için Halk Opereti tarafından Tarla 
Kuşu temsili bugün ötleden sonra 
oynanacakbr. 

Saat 16 da da ayni temsil ilk 
okul talebelerine gösterilecektir. 

inhisarlar Avukatı 

Münhal bulunan şehrimiz inhi
sarlar baş müdürlüt awkatlıtına 
awkatJardan Bay Kemal Çelik 
tayin edilmiştis. 

Türkiyedeki koşu programlan · 
na aid bir kitap dün Merkezden 
şehrimiz Baytar müdürlütüne gel
miştir. 

Zabıtada : 

yor ve diterleri baya 
lif safhalannı temsil 
cusu da Bay Davüıi tek 
ıüniir gösteriyor. 

Bu ibide için Bay 
servetini sarfetmiş. Y 

48 saat içinde ki: 
Şehrimizde 48 saat içinde zabr· - Çocutu yoktu, 1 

taya intikal edecek bir bidise wlcu. ı bnakmamak için bu i 
bulmadıtı zabtta nponmclan anla· 1 brdı 1 
plrDlftır. 

Ameleler 
71 kiıi daha geldi 

Kayseri, Eliziz ve Malatyadan 
dün şehrimize 71 amele daha gel
miştir. 

Kaqayakadllki çM.rlarda, henüz 
it rnınbkalarına sevkedil nemiı olan 
95 kişilik bir mevcud vardır. 

The Verb 
Adana Erkek Lisesi lngilizce 

muallimi Necati Sepici bu küçük 
kitabi neşretmekle büyük bir ihtiya 
cı tatmin etmiştir. Bu kitap lngiliz. 
ce ötrenenler için çok yarayışlı 
ve lcolaylıkh surette fiillerin tasrif 
şekillerini göstermektedir. 

• 

Klll .. vag-
y emek vagonu, ya 

olur da. neden kilise 
llD? 

Bu da oldu. Sudanci' 
lngilizler, kiliıeye gid 
şikayet ettiler. lngiltere 
Sudanda ifliyen hatlar• 
koydu • Kilise vagonu. 

Tren her iatasyond• 
oradaki hıristiyanlar bu 
dua ediyorlar. 

Kabul e dllan 
Los Angelesta, ~111111 

adında biri kansını öl 
bcd kürek cezaama m 
Katil, hüküm tefhim : 
keme salonunda ellerini 
dınp dua etti : 

- Eter bu menfur 
iıledimse, hapishaneye 
Allah canımı alsın 1 .. 

1 -

ispanyanın kontrolü 
Mahkemeden çıktı, 

arabama bindi ve hap" 
ne gelince kalb sektesindel' 

Birmingamda, Jorj V 
de biri, bir zenciyi öldür 
dan tevkif edildi. Ada
habcri duyunca : • 

( Birinci sahifeden artan ) 

Ankara : 17 ( A.A. ) - lspan· 
ya işferine ad, mi müdahale 'ili ko· 
mitesi kontrol plimnın karada ve 
denizde on dokuz nisanda ıece ya· 
nsından itibaren meriyete gi. mesine 
karar vermiştir . Cebelilttarıktaki 
ademi müdahale kontrolörü şefi za· 
bitlerimizden Seyfeddin Dağada 
Cebelüttanka gelmiştir . 

Madrid : 17 ( Radyo ) - Cüm· 
huriyetciler üniversite mahallesinde ! 
isi kuvvetleri bombardıman etmi~· 
lerdir . 

Bilbao : 17 ( Radyo ) - Dün 
hükumetciler isi kuvvetlere yaptık
ları bir taarruzda muvaffak olama· 
mışlar ve geri püskürtülmüşlerdir . 
ihtilal kuvvetlerinin bu mukabil ta· 
arruzu hükumetcil'ri çok sarsmışbr. 

Valansiya: 16 [Radyo] - Şi
mali ispanya sahillerinde yiyecek 
ihtiyacı şiddetli oldupndan Valan 
siya hükum.!tİ, gıda maddeleri geti· 
recek lngiliz gemilerine kolaylıklar 
göstereceğini bildirmiştir. 

Fakat lgiliz gemilerinin çop 
F rankonun koyduğu deniz abloka
sıru geçmek istemiyor. 

Madrid: 16 [Radyo] - Madrid 
etrafmd• bir muhabirin göriif leri P c 

bakılırsa Madriddcn ibtililnlan çı· 
karmak için hükumet İtuyvetlerinin 
yaptıl't askeri ameliyat sona ermiş 

sayılabilir. 

Şimdi hükumet ukeri munta· 
zam hale gelmiş ve iyi ıechiz edil· 
miştir. lhtililcılann ise vaziyeti sıkış. 
mıştır. 

Türkkuşu 

- Birinci sayfadan mabad-

tün bunların inkişafına elbirliğiyle 
çalışan Türle milletinin umumi ve 

•Adana Türk kuşuna fedalar Adana· 
lılann gösterdikleri hususi alika ve 
sevgiye , duyduğu büyük sevinçle, 
temsil ettiği hava kurumu namına 
kanşaklık olmatı borç bilditini ve 
hava kurumuuun teşekkürlerini ifa· 
de etmiştir • 

Başkan Sabri Gülden sonra söz 
alan partili gençlerden Vedat Güçlü 
ve kız lisesi talebelerinden Bayan 
Nimet de ayni büyük mevzuun his· 
leriyle dolu olduklarını samimi lisan
larla anlatmışlardır • Bundan IOll 

ra Türkkutu talebelermden hir genç 

-- Eğer oğlum bu 
ledise Allah canımı al910I 

iki gün sonra öldü. 
Kadan latlpdadH .. 
Amerikalı erkekler, 

istipdadı ile mücadeleye 
diler. 

Ne zaman evlerine 
ler, kanlanndan tüpürge 
yen bu kocalar mazeretçi 
adile bir kulüb açblar. 

Evlerine geç döndükl 
yanlar na bu kulüb a " 
arkadaş alacaklar ve bu 
dının hiddetini bastırmak 
mazeret uyduracak. l"ôye.tt 
da, ge' kaldıldan zamaa, 
lefon edip: 

- Gene geç kaldun, 
mazeret bulup söyliyeyİID 1 

Diye soracak, ötr 
rııına bu mazereti söyliy 

te heyecanh bir ifade ile 
na aid bir şür okUDIDUftur ' 

merasim alanmdakilerin -
le dinlediği bu söylevle 
Türkkuşu talebeleri 
toplu uçnılar yaparak 
gött•ilerde bul1unaN11.,. 

ı·örene dörtte niha,et 
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HALKIYATIMIZ 
H 1 . . t ak üzere Bahçe, Ceyhan, Ka-a kevinin Karacaoğlan gecesını yaşa m . . . . 

dirli bölgelerinden gelee halk şairlerinin ter~ümeihallerı~ı, eserlerını parça-
lar halinde kritiklerile beraber aşa~ıda sırasıle alıyoruz • 

------- il ----------

!S.Eracotlan l!eçesi miinasebetile 

Hur,u •lzı: Hurşit metin ve 
cesur bir Türkmen şairidir. Sevgili· 
sinin peşinde yıl'arca dolaşan Hur· 
şidin geçirdiği acıları anlatan halk 
hikaye ve türküleri meşhurdur. Bu 
Sadette söylenen parçaların da ken· 
disinc mahsus bir makamı vardır. 
Kır lımail bu makamla da Karaca 
oğ.lan türküsü okuyabiliyor. . 
Bır iÜ7.el sevdi)·dim Türkmen elınde 
Ala gözler ispir gibi bakıyor 
Sevmeden sevmeye vefa yokmuş 
Aşk ördüne[5] ciğerimi yakıyor ... 

Sabahtan uA-radım Alim Alife 
Korna kadır mevlam beni zarife 
Kallemiş (6] dökmüş kara zilife 
Yel estikçe burcu, burcu kokuyor ... 

Aynasın almış tutmnş aynına 
Çift memesini koymuş koynuna 
A~tun hamaylısın takmış boynuna 
Gun değdikçe şimşek gibi balkıyor[7 l 

Karacaoklan da öydü~n över 
Altun saç bağı topuğun döver 
Vermişler bin kese bin daha deaer 
Gidi Yokluk diıginimi çarpıyor .. 

Burada Karaca oğlan zengin ol. 
18Ymış göstereceği maddi fedakar· 
Lğının hiç te manevi duygularından 
rcri kalmıyaçağı besbellidir. 

Dadalollu aızı: Dadaloğlu Ka· 
ralar nşiretindendir. Harp ve darp 
türkülerinden üevk alır ve uslubunda 
llluharebeyi sever. Çok zaman bu 
flir Ramazanoğullarile Kozanoğul
larını döğüştürmüş ve savaşlardan 
aldığı ilhamlar ile türküler yakmıştır. 
Bu şairin de türküleri hususi bir 

kamla söylenir. Fakat Kır lsmail 
araca otlam her makamda söyle. 
ek iktidıırma malik olduğu için 
c bu ağızdan da bir karaca oğlan 
uyor.,. 

Bu türkü bir kız ile Karaca oğ-
n arasında ve muhavere halindedır. 
Aldı oııan: 

Küstürdüm dilberi söyledemedim 
Söyle dilber güzellerin şahısan da 
U~ururlar seni yüksek havadan 
Bır gözü kanlı ahuisan da 

Aldı kız: 

Oğ'lan senin sözüne küserim 
Tutar zilfim tellerine asarım 
Fırat kalasından zordur hisarım 
Gelemezsin üstüme Aliyisan da 
Aldı ODl•n: 
Kız senin kalanı yıkar yakarım. 
Taşın toprağın hendeğe dökerim 
Yüksekten üstüne körrü çatarım 
Geçerim Tunanın seliyisen de 

• 
Aldı kız: 

Otlan senin bu sözünle gidemem 
Mihlimi de mihlinine katamam 
Gonca g-üllerimden bir kokJatamam 
Gelemcn üstüme veliysan da 

Aldı oll•n: 
karabulut gibi göğe gövı-rim 
lulu yatmur gibi yeri döğerim 
Olancıt gücümü bunda sınarım 
Alırım kız seni Veli isen de 

Aldı kız: 

~lan sen de çalınrnışsın kaleme 
Cıp küçüksün dayanmassın belime 
Sınınız çıkmasın halk ve aleme 
Gel sarılak yatak deliysen de 

Aldı ooıan: 
KaracaoQ-lan der buda ne imiş 
~nül l,{•cılı boranlı yüksek dağımış 

senı sınadım öğçen yoğumuş 
Alamam şimdcn keri huriysen de 

Bu türküde yüksekten atan kıza 
raca <>klanın verdiği ahlak dersi 
k kült- - .. d uru ıçan e adeta bir kanun 

d.ar kuvvetli Çcnberlere bürüne 
pek tabiidir. Görüyoruz ki, Ka. 
oğla~ halkın hafızasına aynı za· 

nda bır ahlak hocası gibi d . • t• e gır. 
ır. 

Akıfka •lzı: Kır fsmail (Ah.s. 
) ağzını beceremiycrek (Akışka) 
yC:telaffuz eder, Bu makam Kaf· 

Y. Yaıgln 

kas ağzıdır. Ve pek eskiden şark 
hududumuzun Ruslar tarafından İŞ· 
gali sırıalarında halk tarafından bu 
ağız ile çok türk~Jer söyle~mişt.ir. 

Kır lsmail Ahıskalı Benlı Emme· 
nin türküsünü de daima bu makamla 
okur. Fakat aynı makamı Karaca 
oğlanda da ~ullanabilir. Onun içinde 
bu ağızdan şu türküyü bize inşad 
ediyor: 
Sabahtan uğradım bilbil sesine 
O da bir yanını güle getirir 
Yiğit olan sevgilisin bildirmez 
Kötüler sevdiğini dile getirir. 
Bir körün göziine girsen de görmez 
Hayasıza öğüt versen de bilmez 
Kötü dilli olanlar rahat durmaz 
Kötü dil başlara bela getirir. 

Se16m vermen dilin bilmez yolsuza 
Meyil etmen olur olmaz densize 
Komşu olman namussuza, arsıza 

Akibet ırzına halel getirir .... 

Karacaoğlan d~r de ınüşkilim kanda 
Dertsize bülbül de, ne öter gül de 
Çok keramet var şu tatlı dilde 
Yüceden uçanı yola getirir ... 

Tatlı dilli olarak güzel ve nazik 
konuşmak için halka ders veren Ka
raca oğlanı burada müdhiş bir fey· 
lesof olarak görüyoruz .. 

işte aşk, zafer, fels~fe. ahlak ve 
içtimaiyztı bir kaç mısra içinde hal· 
ka aşılayan Karacaoğlan içiıı; onun 
ruhu için bir gece rJeğil bin gece ya 
şatmak Çukurovalıla•a bu yönem· 
den borçdur. 

(300) yıl önce kimsesiz ve reh 
bersiz yaşayan ulusumuza bu şairin 
halk kütlesine bağışladığı türküleri 
ile halka yaptığı hizmeti bugün halk 
evimiz büyük bir vukuf ve iktidar 
ile duymuş ve Karaca oğlanın ahfa. 
dına onun için bir gece yaşatmıya 

haklı olarak karar vermiştir. Durma· 
dan çalışan evimizin bu bakımdan 
da halktan yüce takdirler kazana. 
cağını elbette herkes teslim eda. 

[i] /Jalkmak • çakmak, şerare at· 
mnk demektir. 

/Jürıkii kısmın lıaşln11ğıcmda bazı 
noksanlıklar göriilnıektedir Bımım tf>r
ip lıatası olarak dört satırw ~ ıkma· 

tdığı anloşı/mı§tır. Özür dilrrim. 

G. Antepte 
Kıymetli es rler bulundu 

Gaziantep : [ Hususi muhabiri
miz yazıyor ] : 

GaLiantep, çok kıymetli tarihe 
maliktir. Havalisi sayısız tarih eser· 
)erile doludur. Bundan iki sene ev· 
vel Dülük ve Caba Hüyükde Antep 
saylavı Ömer Asım Aksoyun him 
metile değerli asar elde edilmiş ve 
bunlar Eti tarihini aydınlata.ağa 
yardım etmiştir. 

Bu hafta içinde de Arıl ve Cü· 
ney :)a köylerinde üç köylü tarafından 
altunlar, gümüş, bakır ve taprak bir 
çok kilb ve küpler bulunmuş, hü· 
kiimetçe haber alınması üzerine Halk 
evi müzesine nakledilmiştir. Bunlar 
arasındaki kuş biçimindeki şekle yi
ne ahun bir bilezik kuyumcularca 
iç edilmiş takibata girişilmiştir. 

-------·-· 
Kamutayda 

- Birinci sahifeden artan
Halk Partisi genel sekreterliği ad
resine yollamalarını rica ederiz · 

Arzu edenlere Hamidin mektup
lannın ve fotoglaflarının asılları kli 
şelcri alındıktan sonra iade edilecek· 
tir . 

Türk sözü Sahife : 3 

'
1 As i sinem ad 

Alman yada 
Yahudi toplantıları 

men edildi 

Berlin: 7 (Radyo) - Alman· 
yada bütün Yahudi siyasi ve spor 
toplantıları 15 Hazirana kadar ya· 
sak edilmiştir. 

İtalya - Romanya 
dostluk muahedesi 

Varşova: 16 (A. A.) - Lehis. 
tan ajansı ltalya ile Romanya ara. 
sında bir dostluk muahedesi için 
müzakerelerin başlandığırıı ve Ro 
manyanın bu muahedesinin statiiko· 
ya bağlanmasıııı istiyeceğini aldığı 
habere atfen bildirmektedir, 

B. M. Meclisinde 

Anka:a 16 (A. A.) - Kamutay 
dünkü toplantısında, Türkiyede ec· 
nebilerin seyahat ve ikametlerine 
ait kamın layihası müzakere edilmiş 
Vt! ileı i siirülen bir teklif üzerine 
Ekonomi encümenine verilmiştir. 

Şehir tiyatrosu Ankarada 
büyük rağbet gördü 

Ankara ; 17 ( Hususi ) Ankara, 
Adana ve lzmirde temsilJer vermek 
üzre turneye çıkan fstanbul Şehir 
1 iyatrosu Ankaıada çok büyük bir 
rağbetle karşılanmıştır. Halk yer bul· 
ınak İçin tiyatroya tehacüm etmek 
tedir. 

Sanatkarlar Ankarada yeni sine-

Amerikada grev 
Nevyork: 16 (Radyo) - Ame 

rikada otomobil amelesi ile fabrika· 
cılar arasında ihtilaf henüz hal ol
mamıştır. Pcızartesi günü müzakere 
ba:lıyacak ve davanın arz edileceği 
sulh kongresi ncticesbe kadar greve 
devam edecektir. 

-----~-----·------------
İzmir Fuarı 

lzmir : 16 (AA.) - lngiliz hüku 
mcti f zmir beynelmilel fuarına res 1 

men iştirak edeceğini fuar komitesine 
bildirilmiştir. 

Çocuk esirgeme 

Ankara: 16 (AA.) - Çocuk 
Esirgeme kurumu genel merkezi ta· 
rafından son on beş gün içinde 3103 
cocuğa yardım edilmiştir. 

Hitler 
Birinci salıif eden artan -

yattar mahafil Hitlerle Lüdendorf 
arasında vukua gelen bu anlaşmanı!' 
pek ileri gitmiyeceğini , çünkü Al. 
man orduları eski erkarn harbiye re· 
isinin dini ve dahili büyük mesele· 
lerdeki vaziyeti ile Führeri yeniden 
kızdırmış olduğunu ihsas etmişlerdi. 
Bunun içindir ki , Lüdendorf tah· 
minlerin hilafına olarak yıl dönümü· 
nü debdebesiz , müzikasız ve asasız 
bir surette geçirmiştir . 

mada vermekte oldukları temsille 1 Bugece nöbetçi eczane 
rini bugünlerde bitirecekler ve Ada Kalekapısı civarında 
naya hareket edeceklerdir. Sanat- M.Rif at eczanedir 1 
karlarla beraber Ankarada bulunan 1 

rejisör B. Ertuğrul Muhsin bugün '-------------- j 
şehrimize gelecek, birkaç ğün kal Ceyhan Belediyesinden: 

Bugün gündüz tam ikide 
Görmiyenlerin görmesi, görenlerin bir daha görmek arzularını 

getirmek üzere ; 

İki film birden 

Paganini 
Sevimli Prenses 

oarülbedayi 
20 Nisan Salı günü akşamı 

Birinci temsil 

Büyük Hala 
Komedi 4 Perde 

Tafsilat el ilanlarında - 7998 

yerine 

TAN SİNEMASINDA 
Bu akşam 

Halk Opereti 

ZOZODALMAS 
ın iştirakile 

irin Teyze 
Operet 2 perde bir tablo 

Dikkat: dıktan sanra Adanaya gidecektir. 1 

~ _1_ ' ı Filistindeki son 
hadise 

Kasabamızın 2000 ve 500 mik· 
yaslı halihazır haritası 930 senesinde 
tanzim et irilerek Nafia Vekaietinin 
tasdikine iktiran etmiştir. 

Fiatlarda bir mevki farkı tenzilatı vardır 

Bu •• 
gun 2 de birinci 4,30 da ikinci 

talebe matinesi 
Bır Yahudi komitesinin 

suikast planları 

KUDÜS MÜFTÜSÜ NASIL 
KURTULDU? 

Kudüs : 16 (Hususi) - Filistin 
emniyet umumiye idaresi Kudüs 
müftüsü Hacı Emin Hüsnüye karşı 
tertip edilen bir suikast keşfetmiş 
lerdir. Bu suikastı Yahudi liderle

rinden bir kaçı hazırlamıştır: Cuma 
günü Mescidiaksada namaz kılan ka
labalık halkın arasında müftüyü öl. 
düreceklerdi. Suikasli yapmak için 
tuttukları adamlara beş rüvelver ve 
on bomba vermişlerdi. 

Suikastı haber alan polisler cür11ü 
t~ebbüs edecekleri sırada bu adam
ları yakalayıp silahlarını almışlar ve 
tevkif etmişlerdir. Arabların heye
canına mey<lan vermemek için tahki. 
kat gizli devam etmektedir. 

Bu haberi Filistin ve Mısır g.r 
zetelrri yazmamışlardır. 

Pu hadiseden sonra mechul bir 
takım şahıslar Şefaamir köyünde 
gece vaktı avukat lbrahim Yusutiyi 
kurşunla öldürmüşlerdir. Bu adam 
siyasetle iştigal etmiyordu . Fakat 

bunun Filistin müftüsüne yapılacak 
suikadle alakası olduğu sanılıyor. 

Bunu diger bi takım vukuat gibi 
şahsi sebeblere yoranlarıda vardır. 

Yahudilerin Aarablara tecavüzü 

1 

1000 Mikyasla tesviye münhanili 
haritamız yoktur. Tesviye münhanili 
haritanıızı pazarlıkla yaptıracaf:ız . 
Halihazır haritalarınuzdan istifade 
edilmek ve bu baptaki talimatname 
hiikümlerine uygun olmak üzere ka· 
sahamızın tapoğı afik hari 1 asını yap
mak istiyen mütehassısların birer 
mektupla Belediyemize miiı:ıcaat 

eylemeleri ve bu mektuplarına birer 1 
şartname lef eylemeleri lazımdır . 
Taliplerden arzu edenlere kasabanın 

l -5000 mikyasla halihazır haritası lıe· 
meıı gönderilecektir . 7950 

6- 10- 14- 18 

T. H. K. Adana Şubesi 
başkanlığından : 

Türkkuşu talebelerini Haziran ni· 
hayetine kadar tayyare meydanına 
götürüp getirmek için eksiltn~e su· 
retile döri: kamyon kiralanacaktır. 
isteklilerin 19 Nisan / 937 Pazar· 
tesi günü saat (14) de Kuruma gel 
meleri. 7995 16-18 

hakkında uf ak tef ek katil vakaları 
nekletmiyoruın. 

Geçen gün yüksek lslarn komi· 
tesinde müftüyü ziyaret ettiğim za
man müftü suikast meselesini açma· 
mıştır. 

1 

8000 

--------------------------------------------1 

TiR 
~ 
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üyük güreş müsabakaları • • Bu gün Stadyomda öğleden sonra yapılıyor 



Sahife : 4 

Cenubun en 
mütekimil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• •• 
TU RKSOZ 
•• u 
r 
k 
s 

1
1 
Gazete 1ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
-------- her boyda gazete, mecmua, tabeder . 

1 Kitap 1 Eserlerinizi Türksözü matbaasında l:aslın
--------1 nız. temi· ' ~ nefis bir cild içinde ese-
riniz daha kıymetlenecektir 

1 • 1 

1 
ilan l Reklan1 bir licarethan1;..nin, bir n1ües .... eser,in 
-------- en büyük propaganc:!as1dır.Reklamların1zı, 
ilanlarınızı . her yerde okunan 'I ürksözüne verin iz . 

il Cild f Kütüphanenizi güzelleşliı rrıek 'stiyorsanız 
________ I kitap\arınızı Tiirksözüniin n1Ücell ilha ne · 
sinde yaptırınız. I\lefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak bol-

•• gede ancak Tür:{s)zü nde yapılır. 

Türksözü 18 Ni.un 

o 1 T ah ı, Resıni evrak, cedveller, defterler ' çekler ' 
karneler k3ğat, zarf, kartvizit ve bilumuın 

GLETRAC 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za
rif hurufatla Türksözünde yapıln. 

6 si indirli tam Dizel mazotlu TRATÖRLER 

•• 
S "'1 ag.am , 

O. T. r. A. S . 

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

u l 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

:--------' ancak Türksözüniin Otomatik ınakinala
nnda yaptırabilirsiniz . 

Beyoğlu : İstiklal caddesi İstanbul 

M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi ADANA 7949 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten-
zilat yapmaktadır . 1 

23 Nisan 
Size çocuğu dü

şündürecek haftanın 

başlangıcıdır. 

Kelvinator 
Sağlığın mi

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da. 
ima taze gıda 
verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unut tm ur,evinize 

Adana Borsası Muameleleri 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 

sıhhat ve neş'e 

1 verır. Kelvinator 
Bu'z dolapları 

yiyecek ve içe
PAMUK ve KOZA 

•----------::---- Kilo Fi} atı 

En az ı E.n çuk 
ı . K. S. K. S. 

~apımalı pamuk- ·= 40,25 · ~c..:c ı ~ 
Piyasa parlakı n -30 --35--=------- ·-

CiNSi Satılan Miktar 
Kilo 

Piyasa temizi ,, 
iane l 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

-=s~e-ya_z_,,____,,___~--,,-- ı 1 

----ESkiy::;..,,__ah __ =---,-~--ç -1 G·-ı -T - -------ı 
spres 1 1 

..,_~ia,_ne-.,..,..-....,..-.,,_..,.,....--- _ _ ___ - -------
Yerli "Yemlik,, ı 3 ı -

•• "Tohumluk,, ----j -·-------_______ ....;:.. _______ --.~ ------1 

YAPAGJ J 

:-1 U B U B A T 
Buğday Kıbns ---

" Yerli -5,50-- ---s-7-r:s-
" 

Men tane 
________ 

Arpa --,.,,...!.------- ----------------Fasulya 
Yulaf ------ --------

_____________________ , ____________________________ ___ 

1 - Kasaplar tarafından kanarada kesilen hayvanatın sakatatı 1-
Haziran- 937 den Mayıs-938 sonuna kad?.r bir sene mµddetle açık cırttır 
maya konulmuştur . 

2- Muvakkat teminatı üç.yüz liradır. 
3- ihalesi Mayısın 3 üncü pazartesi günü saat on beşte be~c::liye en

cümeninde yapılacaktır. 
4- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan para.:ııı. ala-

bilirler 
5-- Taliplerin ihale günü teminat makbuzlarile birlikte ve muayyen sa. 

atta belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
15-18-22-27 7991 

1- Yenicami-Asfalt cadde ve Yenicanıi Borsa arasındaki kaldınm 
tamirile bordur inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif .bedeli sekiz yüz elli dokuz lira doksan bir kuruştur . 
3- Muvakkat teminatı altmış liradır. 
4- ihalesi Nisanın 29 uncu perşembe günü sant on beşte belediye en . 

cüıneninıle yapılacaktır. 
5- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. Orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale günü teminat mnkbuzlarile birlikte muayyen saatta 

Belcdıye enciimenine müracaatları ilan olunur . 7988 14-18-22 - 27 

Delice -- - ' 
•-=-=--------------ı-~-~-~·-------

1 - Nclıir ken:ırınJaki Belediyeye ait Seyhan gazinosurıun iki sene 

müddetle ve açık eksıltme ile iccıra verileceği evvelce ilan edilmişti. Bu 

kerre şartnamesinde bazı tadilat yapıldığından ihalesi 15 gün te!11dit edil. 
miştir. Kuş yemi j 

Keten tohumu ----'-----·,--------- 2 - Senelik muhammen bedeli beşyüz liradır. -----------Mercimek 1 
=--=su-s-am ____ ........__ ----•----t:--------- 3 - Muvakkat teminatı yetmiş beş liradır. 

4 Şartnamesi belediye yazı işleri kaleminden parasız alınabilir. 
UN 

Dört yıldız Salih ı 770 

-.ü.:f',ç~:-::i:":J:':"'rt::'' ~:;-;----=ı 7
7
4
7p5 -;S ~ Dört yıldız Doğruluk 

1 

5 - f halesi Nisanın 26 ıncı P dZartesi güııü saat 15 de Belediye en-
cümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin o gün teminat mektuplarilc birlikte belediye encümenine 
miiı acaat etmeleri lazımdır. ~ .;::: üç " il - - -745 

ö -= ımıt .. 1000 7974 10-14-18-22 
:Jel s· . - -
] ~ -Dfüt yıldız Cumhuriyet - -~00 __ _ 

~ c;l üç " ti - 750 11-------------------------------------------------
Simit ,, 1000 , 1-----~;.;_ _____ ;,:._ ________ -r-__ ;,._ __ ......!~~--~-~~~ 1 

Liverpol Telgrafları 
18 / 4 / 1937 

Santinı Pcne 

Hazır 
1 

7 163 
Mayıs vadeli 7 50 
Temmuz vadeli 7 34 --,_ 
Hint hazır . 6 ,~ 
Ncvyork 13 76 

Kambiyo ve Para 
lş Bankasından alınmıştır. 

- Lır~ı 

197 t<ayışınark 1 
traıık ( ı · a ısız J 11-65 
~terıın ( ıı g ıız ) 618--75 
Dolar ( Amerika ) ,-79- -00-

Frank ( isviçre ) 
' 

İstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 
hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

7990 2~2E -------

ceğinizi muhafa 
za etmekle mid 
ve barsak has
talıklarına mani 
olur.ateşli hasta 
lıklarda rn bü· 
yük yardımcısı· 
dır. 

Peşin ve veresiye satış yerj 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, .. 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAVADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Ka yadeien Kaplarına kimyagerlerin eli le doldurulan bir kri• 
Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 
Kayadelen Menbamdan sevk yerine galvanizli borularla getiri. 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

1 Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayade)en t• 
• rına dikkat ediniz 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıcbt. 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönde, 

- ·------------: 
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

7953 11 

Umumi Neşriyat MüdürU 

M. Bakşı 

Adana Türksözü matb .... 


