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aşvekilimiz 
lstanbulda 

Bulgaristanda eyetimize 
111uazzam merasim yapıl
dı Kral Boris Başvekilimi
ze büyük bir ziyafet verdi 

• 

Sancağın yeni bir türedisi 

Şeyh Ahmet softası 
YATANILERLE FRANSIZLARIN TEŞYlklYLE CAMiDE PAZARDA 

Y AAZ VEREN BU ÇAPULCU YOBAZ 

Türkler İslamiyeti mahvetti 
Diye gülünç hezeyanlar savurmağa başladı 

Türk gençleri bu softayı 
ile kovaladılar 

sopa 

İnönüniin seyahatı Balkan kuvetinin semboludur Antakya : 20 ( Türksözü muha
birinden ) - Son günlerde Hatay 
Türklerine reva görülen hayasızca 
muameleler bir insaıı tahammülü· 
nün fevkindedir . Bununla beraber 
bütün sancak ı ürkleri istikbalden 
emin bir kalple bütün bunlara ta· 
hammül etmektedir . 

sız zabitl,,rinin teşvikiyle ve direk· 
lifleriyle hareket eden Şeyh Ahmet 
namında yeni bir türedi daha mey· 
dana çıkmıştır . 

. Ankara : 20 ( AA. ) - Başve· 
kil ismet lnönü ve Hariciye vekili 
Rüşdü Aras bu sabah Sofyaya var
mışlar ve büyük merasimle karşılan· 
mışlardır . ismet lnönü ve Rüşdü 
Aras birbirini müteakip kral Boris 
tarafından kabul edilmişler ve öğle 
Yemeğini kralın misafiri olarak ye· 
mişlerdir . Yemekten sonra ismet 
lnönü ve Ruşdü Aras Bulgar Baş· 
vekili ile Sarayda kalmışlar ve saat 
onaltı ot uzda Sof yadan ayrılmışlar· 
dır . 

İstanbul : 21 [ Türksözü muhabirinin yıldırımı]- Vali, Kumandan Vekiller, 
Saylavlar ve askerlerimiz, Sirkeci Garında Semplon ekspresile gelecek olan 
Başvekilimiz İsmet İnönü ve Hariciye Vekilimiz Rü tü Arası beklemekte-

Antakya kaymakamının ve Fran· 

Bu yobaz Türkler aleyhinde ak. 
la gelmedik iftiralar savurmakta , 
camide pazarda Türklük ve Türkiye 
aleyhinde vaazlar vermektedir . 

- Gerisi Üçüncü Sahifede -

LONDRADA 
Filistinin yeni rejimi tesbit 

edilmek üzre buluunyor 

~~~~ ~~~ş-~~_k~~:~~--b~:::~-~~~~~-c:_~~~~a~~!~:---.-·-·---------------t 

Dost memleketlerde 

Belgrad: 20 (Radyo] - Türki 
Ye Başvekili ismet lnönüne yapı
lan coşkun ve samimi tezahurat bü
tün tahminleri aşmıştır. 

Dost hükumet reisine karşı ya. 
pılan bu büyük muhabbet kzahürü 
Şarkın asil misafirperver ı uhuna 

layık bir dereceyi bulmuştur. 

f 
. Yugoslavya şimdiye kadar hiç 

Lır yabancı devlet adamına, devlet 
reisine bukadar muazzam ve samimi 
b" 

Sofyanın umumi manzara.~ı 

ır karşılama yapmamıştır. 
.. Adriyatik denizi gezintisinden 

donen lsnıet lnönü [Pelevne J gaze. 
tesinin muhabirine verdiği müla
katta ezcümle şunları söylemiştir: 
ti - " Yugoalavyanın Adrlya
k ktekı satvet ve kuvvetini es, 
ldenberı bllmekle beraber bu 

defa da bunu gözlerimle gör. 
dUnı. Dost mllletln Akdenlzde 
çok deOerll bir unsur olduOu
na •Uphe yoktur. Biz bu bUyUk 
dost kuvvete mallk olmakla 
bahtiyarız • ,, 

Bajeg: 20 [Radyo. Markoni] -
Türkiye Başveklli ismet lnönü ve 
refikası Bayan lnönü refakatlarında 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Aras 
olduğu halde bir çok Yugoslav rica. 
liyle beraber dün buraya gelmiş

lerdir. 

ismet lnönü büyük bir tezahu· 

ratla karşılanmış ve Belediye Reisi 
çok hararetli ve heyecanlı bir nutuk 

söylemiştir. 

ismet lnönü kısa bir nutukla 
Belediye Reisine ı;evap vermiş ve 
teşekkür etmiştir. Müteakiben Bel. 
grada hareket edilmiştir. 

Belgrad: 20 (Radyrı] - Dün 
akşam Başvekil Stoyadinoviç çok 
kıymetli misafiri Türkiye Başvekili 

ispanyada şiddetli ha 
a muharebesi oluyor 
si tayyareleri Madridi ve Bilbao 

Yu yeniden bombardman ettiler 

Adeını müdahale kontrolü dünden itibaren başladı 

Madrid : 20 (Radyo) - Asi tay- ı 
yareleri ·· M d . . dun gece yarısından sonra 

a rıdı b b d . 1 d" At 1 om ar man etmı~ er ır. 
ı an bomb 1 . ·1 "k" gın k a arın te.~ırı e ı ı yan· 
çı mış ve bir kaç kişi ölmüştür. 

hu · Guvadalajara cephesinde cüm
rıyctçi t 

bir h l l ayyareler asilerin toplu 
detl ab< e bulunduklaıı yerleri şid· 

e oınb d da k ar man etmişler ve yol· 
)'a aladıkları bir otomobil kolu· 

nu tama . 
D" men ımha etmişlerdir. 

k ığer taraftan asilerin tayyare 
ararg' hl 

ın a arı da bombardman edil· 
ış ve bir b . d . f"I k t 

) 
İ•f enzın eposu ın ı a e · 
" ır . 

Bilbao · ''O (R d ) ü b"" Yiik b . '" a yo - ç u· 
JU ik"oınbardnıan tayyaresi Bilbao-

1 defa bombardman etmiştir. 

Ekserisi kadın ve çocuk olmak üze· 
re bir çok ölü vardır. ikinci bom 
bardmanı müteakip bu asi tayyare· 

!erini takibe çıkan hükumet tayya· 
releri bombardmanı yapan . asi tay· 

yareleıden ikisini düşürmeğe muvaf· 

fak olmuş ve üçüncüsü ka11m~tır. 
Cebelüttarık : 20 (Radyo Mar· 

koni) _ Ademi müdahale kontro· 

lü bu günden itibar.m tatbika baş
lamıştır. 

Boğazdan geçecek herkes _bir 
mii~ahit tarafından kontrol edıle· 
cektir. 

Londra: 20 (Radyo) - Royter 

bildiriyor: 
Asi kuvvetler topcusu dün gece 

- Gerisi üçüncu sahifede -

ismet lnönü şerefine muhteşem bir 
veda ziyafeti vermiştir. 

Ziyafetten sonra istasyona giril
miştir. Yaktın geç olmasnıa rağmen 
çok kalabalık bir halk kütlesi istas 
yonu doldurmuş bulunuyordu. 

Yugoslavya Başvekili ve diğer 
bütün Nazırlar istasyona gelmişler· 
dir. S:ıat yirmiüçte Sofyaya doğru 
hareket eden tren, çılgın bir alkış 
tufanı içinde ve [yaşasın Türkiye]. 
(yaşasın Atatürk] sesleri arasında 
istasyonu terketmiştir. 

Sofya: 20 [Radyo ] - Türkiye 
Başvekili ismet lnönü ve Dış işleri 
Bakanı Tevfik Rüştü Arasın Sofya 
ciyaretini Bulgar matbuatı çok sem 
patik bir surette karşılamaktadır. 

Anes gazetesi diyor ki: 
" Avrupanın gösterdiği hercü 

merc içinde Balkanlar bir barut 
fıçısı değil, bilakis Avrupanın en 
sakin bir köşesi olmakla iftıhar ede· 
bilir. Buradaki milletler derin bir hu
zur içinde yaşamaktadır. ,, 

[Parol Bulgar] gazetesiyse Baş. 
vekil ismet lnönü ve Doktor Tevfik 

Rüştü Arasın Sofyaya ziyretini me 
sud bir hadise olarak tasvir ettikten 
sonra ismet lnönü ve Arasın Yugos
lavya - Bulgar ~nlaşması hakkın. 
daki fikirlerini kaydederek diyor ki : 

" Türkiye Başvekili ve Hariciye 
~~kili bu anlaşmanın manasını çok 
ıyı anlamışlardır. Türkiye ile Bulga-

Irak Hariciye 
Veziri 

Bu hafta memleketimizde 
Ankara : 20 [ Türksözii muha

birinden ] - 26 Nisan Pazar günü, 
Irak Hariciye Veziri Doktor Bay Na 
ci şehrimize gelecek ve bu ayın 29 
una kadar Ankarada kalacaktır. 

Doktor Naci hükumet ricalile le· 
maslar yaparak Bağd?da dönecek· 
tir . 

rİştan arasında iyi bir dostluk mü. 
n sebatı caridir. Türkiye harptan 

nra diğer bütün Balkan devletle· 
rinden evvel Bulgaristana ilk dost· 

luk elini uzatan devlet olmuştur. Ve 
ilk defa 1925 le Türkiye ile dostluk 
muahedesi yapılmıştır. 

Yüksek Arab komitesi taç giyme merasimine büyük 
Arab ricalinden mürekkep bir heyet gönderiyor 

Ümid ederiz ki bu dostluk daha 
ziyade kuvvetlenecektir. 

ismet lnönü ve Tevfık Rüştü 
Arası memleketimizde çok az ka. 

1 cı..dardır. Fakat bu kısa tevekkuf· 
tan bile duyduğumuz bahtiyarlık bü 
yüktür. Çünkü iki memleket arasın
daki münasehette yeni ve mesud bir 
ufkun açılmasını mucib olacaktır.,. 

Küdüş : 18 (Hususi) - Lond. 

r adan gelen son haberlere göre ln
giltere siyasi mehafili Filistin mese. 
lesinin münasip surette halledilme· 

sini ehemmiyetle takip etmektedir . 
Hariciye ve nıüstemlekat nezaretle
rinin yakın şark işlerile uğraşan dai· 1 
relerinde Filıstinde tatbik edilecek 
yeni rejimin esasları tesbit edilmek-

Büyük Hamid için 
167 HALKEVINDE OLDUGU olel BU OECE ADANA HALKEVINDE 

DE HEYECANLI BÜYÜK BiR TÖREN YAPILACAKTIR 

Bugün Tüzkiyenin her tarafında Büyük H' "d" 1 
T- k · amı ın ıatırası ta · d"f k ur mılleti sanat aşkını san tk. .. . zı z e ı ece . 

' a ara hurmetıni bugü 167 H Ik · • 
mid için yapacağı büyük g - ı . b . n a evınde Ha-

- . . un e ıs at etmış oluyor. ~ 
Turkıyenın her tarafında ofduıtu g"b· b k 1 HA "d M . 

Adana Halkevinde de ok . 
1 1 

u a şam amı e ersıye 
. • ç zengın programlı . 

bır Hamıd gecesi yapılacaktır . Günlerdenberi [ lçerıık ) 

çalışılarak tertip edile b t 1 . --------·---' . n u op anlının Hamıde karşı olan sevgi ve saygımızı 
ifade ve ızhar edecek b" -k ı· _ ır mu emme ıyette olacağına şuphemiz yoktur . 

tedir. Diğer taraftan Lord Bil ile bay 
Eden ve ford Halifaks bu hafta Fi· 
!istin işlerini görüşmüşl<'rdir. Filis
tinden dönen tahkik komisyonu azası 
da müzakere ve tetkiklerde bazrr 
bulunmuştur. 

Nüzakerelerin esasını tahkik ko
misyanunun teklif ettiği üç şeklin 

tetkiki teşkil etmektedir. 

1 - Filistinin Arab, Yahudi ve 
bitaraf üç mıntakaya taksimi. 

2 - Yahudi muhaceretinin tah· 
didi ve arazisinin beş sene müddetle 

satılması, 
3 - Filistin ile şarki Erden ara

sında bir muahede akdedilerek Ya. 
hudilerin şarkı Erdende mv~yyen bir 
mıntakaya girmesine müsaade edil· 
mesi ve Yahudilnin o mıntakada 
iktisadi hareket uyandıracak serma
ye getirmesi dir. 

Filistinin Arab ve Yahudi hükıi · 
metleri olmak üzre ikiye taksimi bu 

Gerisi üçüncü sahifede -

Hudutda 

Kaçakçılarla yapılan 
bir müsademe 

BiR KAÇAKÇI YARALI OLARAK 
ELE OEÇIRILDI 

Bahçe : 20 [ Hususi muhabiri· 
mizden ] - Kaman k"" .. d k oyun en a· 
çakçı elebaşılarından Ahmed Molla 

oğlu Ahmedin kardeşi Mustafa ile 

arkadaşı küçük Halil ve üç Maraşlı 
kaçakçı evvelki gün 1 Suriyeden güm· 

rük kaçağı getirirken , Bahçe inhi· 
sarlar takip memuru Bayram Gören 

jandarma onbaşısı Hakkı yanına Bah 
çe takip memuru Mehmed Dilber 
ve Neş'et Keskin'in kurdukları pu· 

suya düşmüşler ve lslahiye ile Fev· 
zipaşa arasında Kubbeli mezarda 
iki saat süren bir müsa.deme yap· 
mışlardır. 

Müsademe neticesinde Kamanlı 
Molla Ahmedin kardeşi Mustafa mü· 
teaddit yerlerinden vurularak 95? 
demet sigara kağıdı ve muhtelıf 
cins gümrük kaçağı eşya ile yak~
lanmıştır. Diğer kaçakçılar da takıp 
edilmektedir. 



Sahife 2 

Büyük Şair Abdülhak Hamid için 

Mersiye 
Duda,Aım kllltlendl taf kesildim bir anda, 
Bir ölüm havası var yerde, gökte, her yanda. 
Buna nasıl kıydınız gazete sUtunları, 
Nasıl fani saydınız bu ölmlyecek varı. 
içiniz titremeden bunu damı yazdınız ? 
Bu gUn bUyUk Şaire mezar damı kazdınız ? 
Kulaklarım duymıyor, gözlerim inanmıyor, 
Ne olur 1 •• Çok görmeyin ruhum buna kanmıyor. 
Çılgınım, serseriyim beni zlnclrleylnlz, 
Bana ister hak verin ister dell deyiniz. 
Kapanası gözlerim kAşkl görmez olaydı, 
KAşkl, annem benim için saçlarını yolaydı. 

• • • 
HAmld ! .. Makber falrl 1 ,. lztırapll ihtiyar, 

Uyan ! . Söyle hani o, hani o sevglll yar [ • J 
O yar ki; nihayetsiz çöllerde sarap oldu, 
Çlçekll bir baharda dahndan dU,tU soldu, 
Sen ki; eserlerinle bir yer bir abldesln, 
Dalma aksedecek sUnmlyecektl sesin, 
ÇUnkU sende yUz yılhk bir tarih canlamrdı, 
Dört neslin çocukları seni blllr tanırdı. 

* • 
* Eskiyi bir daj gibi devirdin boydan boya, 

Yarattljın yeniyi seyrettin doya doya. 
TUrk'Un edebiyatı çıktı bir fahlkaya, 
Senlnlel blr hamlede yUksellverdl aya. 
Yıldızlarda hız ahp gUne,e çıkan sendin, 
Dlvam yekan eendln kahbı yıkan sendin. 
Bir çok ,aır, muharrir, edip incelediler, 
Sonunda yalnız sana ŞalrlAzam dedller. 
Hakkındır 1 •• BUyUk ölU ! .. Hem yerden göle kadar, 
Gel göçme ı .. Yeniden doA ı .. Bir daha görUn ne var ? •. 
Yeni ba,tan bir bebek gUzellljlle seni, 
Sevelim, ok,ayahm, dlnllyellm seni. 
Ne bu ı .. Hep uyuyorsun durmadan derin derin, 
O ne ı .. Bittin mi yoksa, kapan dımı gözlerin ? .. 
Kapanası gözlerlm kl•kl görmez olaydı, 
Klfkl, annem [ Benlmçln ] saçlarını yolaydı. 

Ankara : 16-4-937 

NECMETTiN NECiP ESiN 

* [ Yar ] i/r. /!amidin Berulla gömdüğü seı·g;ti rPfıkası Bayan Fatmll 
kasd edilmİ§tİr. 

Namus uğruna 
Bir çocuk annesini vurdu 

- '' Yabancı erkeklerle görüşüyordu, nasihatla
rımı, yalvarmalarımı dinlemedi, üç liraya 

bir tabanca ahb onu .... ,, 

lzmirde on iiç. yaşında bir çocuk 
ihtarına rağmen yabancı erkeklerle 
görüşmekten vazgaçmiyen annesini 
tabanca ile yaralamış, yakalanmış

tır . 

f zmirde çıkan Anadolu refikimizin 
bir ınuharriri küçük katille körüş 

müştür. 

Kem.al ismindeki katil vakayı 
şöyle anlatmaktadır: 

- Babam şark vilayerlerinden 
Kemal Paşaya gitmiş, anam Hediye 
ile Kemalpaşada evlenmiştir. Bir 
müddettenberi Jzmirdeyiz. Annem, 
bazı yabancı erkeklt:rle görüşüyor
du. Buna mani olmak için çok çalış · 
tım. Babamda çalıştı. ~abam seyyar 
macun satarak, bende Necibin kah 
vesinde çıraklık ederek geçimimizi 
temine uğraşıyorduk. Akrabamızdan 
çolak Hüseyin adında biri var. An

nem, son zamanda l u adamın evine 
kaçmıştı. Evvelce de bir defa bu 
adama kcçmış, sonra tekrar eve dön
müştü; Kahveden kazandığım parayı 
ocakçıda biriktil".iyorduın. Bir gün 
Konyalı bir adam geldi ·. Bir 
tabanca satmak istediğini söyledi, 

üç liraya bu tabancayı satın aldım, fa. 
kat bunu babamdan gizledim. Bir 
gün babamla konuşurken: 

- Anamın vaziyeti ne olack? 
Diye sordum. Bana: 

- Sakın anana bir fenalık yap
mağa kalkışmayasm. O ceza.sını Al. 
]ahtan bulacaktır. 

Dedi. 

- Seni bu cinayete sevk eden 
olmadı mı? 

- Hayır. Yalnız bir gün çolak 
Hüseyin, yanıma geldi. Bana de· 
diki; 

- Sen anan Hediyeyi öldürmek 
i~tiyonnuşsun. Ona bir şey yaparsan 

seni altın kafeste muhafaza etseler 
bile bulur, öldürürüm. Dedi. 

Beni tehdid etti , anamı 
neden öldürmek istediğimi ve beni 
kim teşvik ettiğini sordu.:F azla teh
did edince: 

- Beni kahvede beraber çalış· 
tığım Osman teşvik etti. 

Dedim. Halbuki, Osman da be. 
ni teşvik etmemişti. &n bu namus 
lekesini temizlemek için kendim ka. 
rar verdim, çünkü çok üzülüyor ve 
anamın bu fena hayattan vazgeç
mesini bekliyordum. Son zamanda 
bir karısı da olan çolak Hüseyinin 
evine kaçmıştı. Yakadan bir gün 
evvel çolak Hüseyinin evine gittim. 
Anama eve tlönmesini teklif ettim. 
O sırada evde çolak Hüseyinin kü. 
çük çocuğu da vardı. Anam: 

- Eve geleceğim, dedi. Gel· 
miyeceğini bildiğim halde inanır gil>i 
göründüm. O sırada anamı vurursam 
küçük çocuğun ne vaziyet alacağını 
düşünerek cesaret edemedim. Erte· 
si gün tekrar gittim, anam evde 
yalnızdı. Ayağımdaki çoraplar yır
tıktı, dikmesi için verdim. Dikti, o 
sırada konuşuyorduk. 

- Eve dönecek misin? diye sor

dum. 
- Sen karışma! 
Dedi. Zaten heyecan içindeydim 

tabancamı çektim, bir el ateş ettim. 
Neresinden vurulduğunu bilmiyordum 
ve derhal evden kaçtım. Sonra beni 
yakaladılar. 

- Anam ölmüş mü? 
- Bilmiyorum. 
- Ölürse müteessir olmıyacak. 

mısın? 

- Nasıl müteessir olurum. Bu 
namus mese)esi<lir. Bunu başka tür
lü temizlemenin yolunu bilmiyorum 
ve bulamadım. 

Türksözü 

Ş e h i r .h a b e r 1 e r i , 
Çocuk bayramı 

hazırhkları 
Gürbüz çocuk 
müsabakası 

Şehrimiz okulları 23 Nisan bay
ramı hazırlıklarım tamamlamışlardır. 
Bayram günü her mektepten birer 
talebe çocuk esirgeme kurumuna 
giderek hazırlanan hüyük bir çc 

lengi alarak Atatürk andına törenle 
ko1acaklardır. 

Orta mektep ve lık mektep na
rr.ına birer talebe şiirler okuyacak
lardır . 

Bayramın ikinci günü saat 14 de 
ilk mektep talebelerine mahsus pa
rasız olarak şehrin üç sinemasında 
da filmler gösterilecektir . 

Üçüncü gün , saat 15 de çocuk 
doktoru Bay Baha tarafından Kız 

Sanat mektebinde yalnız Bayanlara 
mahsus bir konferans verilecektir . 
24 Cumartesi gecesi de Halkevinde 
bir çocuk balosu verilecektir . 

Ve aynca Namıkkemal okulunda 
birdP.n beş yaşına kadar olan ço
cuklar arasında bir gürbüz çocuk 
müsabakası yapılarak kazanan kü. 
çüklere ikramiyeler verilecektir. 

Bölgemizda ku
rulacak amele 
sendikaları 

Vekalet projeyi hazırl:.:
mağa başladı 

Haber aldıtımıza göre ; Ziraat 
Vekaleti bölgemizde kurulacak ame. 
le sendikalarına ait projeleri hazır
lamağa başlamıştır. 

Sendikalar gerek amele için ve 
gerekse müstahsil için çok hayırlı 
bir teşkilat olacaktır . 

Koşu yeri 
Ahşap tribünlerin 
inşasına başlanacak 

şehrimiz koşu yerinde tesviye , 
pistin, tahdit , korkuluklar yapılmış 
ve boyanmağa başlanmıştır. 

Pek yakmd4 ahşap tribünlerin 
inşasına başlanacaktır. 

Nalbant Kursu 
Birinci devre kurs 

nihayete erdi 

İkinci devre başlıyor 
Halkevinin teşebbüsile kurulmuş 

ve Baytar müdürlüğünün yardımile 
devam etmekte olan nalbant kursu 
nun birinci devresi kapanmıştır. 

Bugün bir heyet hu .. urunda ameli, 
nazari imtihanlar yapılacaktır. 

ikinci devre kurs da yarından iti.: 
baren başhyacakbr . 

T 

Şehir Meclisinde 
Mesai programının neticesi gelecek 

celseye kaldı 
-·----

Belrdiye Meclisi dün Reis Turhan 
Beriker'in riyaseti altında saat 15 de 

toplanmış ve muhtelit encümenden çık· 
mış olan sekiz senelik mesai programı· 
nı müzakere etmiş ve azalardan ba
zılannın bu bapta esaslı tetkikat ya. 
pılmak üzere müzakerenin gelecek 
celseye talik edilmesi hakkındaki ta
le~leri üzerine programm müzakc 
resi gelecek celseye tilik edilmiştir. 

Ruznamenin ikinci maddesini teş-

kil eden umumi yerlerde plak çalan 
radyo gramafonlardan ~enevi mak· 
tuan otuz lira resim alınmasına dair 
olan tarife encümeni mazbatası da 
aynen kabul edilmiştir. 

Diinkü Mecliste, mezbaha kesi 
cileri hakkındaki takrir de daimi 
encümene havale edilmiştir 

Şehir Meclisi 22 Nisan Perşen
be günü saat onda toplanmak üze
re saat 17 de tatil edilmiştir. 

Vilayet daimi encü- Vilayette: 
meni dün toplandı 

Dün vilayette Vali muavini Bay 
Emin Refik Kırış'ın riyasetinde dai· 
mi encümen toplanmış ve muhtelif 
işler üzerinde müzakereler yapılmış, 
kararlar alınmıştır . 

ikinci güreş müsa
bakaları yapılmı -

yacak 
Şehrimiz kulüpleri namına 23 

Nisanda yapılması mukarrer olan 
ikinci güreş müsabakasının yapıl
masından , bazı sebepler dolayısile 
sarfınazar edilmiştir. 

Ölümlerin 
Mahkemelere haber 

verilmesi lazım 
gelmektedir 

Medeni kanunun vel~det, vera
set ve mir.ıs hukukuna mütaallik 
hükümlerinin tatbikatta görülen 
müşkilatını ber taraf etmek üzere 
ölüm vakalannın her hafta munta
zaman mahalli sulh mahkemelerine 
bild·rilmesi dahiliye vekaleti tara
fından alakalılara emredilmiştir. 

Vergi borçları ve 
hacizleri 

Mükelleflerin vergi borcundan 
dolayı tahsil komisyonları kan üze
rine yapıla, takipler sonunda mü
kel'eflerin haciz olabilecek bir malı 
olmama,ı hakkındaki zabıt var..ıka· 

lanrun veı gi tahsili müruru zamanı· 
m katedemi}eceği maliye bakanlı· 
ğınca karar)aştınlmıştır. 

Gelenler-Gidenler 
Şehrimizde bulunan Kocaeli Say. 

lavı Bay lbrabim dün şehrimizden 
Ankaraya bitmiştir . 

, ' 

Su işleri kadrosu dün 
vilayete geldi 

Su işleri kadrosu maliye vekale· 
tine dün vilayete gelmiş ve alaka<lar · 
)ara tel Jiğ edilmiştir . 

Bu kadro büyük su projesinin 
tatbiki işlerinde istihdam edilecek 
memurlarla alakadardır . 

Dün giden ameleler 

Dün şehrimizden Şarkışlaya ve 
Kayseriye 30 amele gitmiştir . 

Karşıyakadaki çadırlarda ika
met eden amelenin mevcudu azalmış· 
tır. Dün gece bu çadırlarda 45 
amele mevcuddu . 

Tuz fiatları 
Şark vilayetlerinde azami 

4,5 kuruş olacak 

inhisarlar idaresinin tayin ettiği 
fiatlara göre, Şark vilayetlerinde tu· 
zun kilosu azami 4,5 kuruştan satı 
lacaktır . 

P.T.T.de 
Bir fen müfettişi ile bir 

telefon makinistine isten 
el çektirildi 

Telefon ve radyo bedelleri üze· 
rinde suiistimali tesbit olunan Adana 
eski tel müdürü ve halen fen müfet. 
tişi 1\ecati ve telefon maidnisti Ce. 
lal, posta telgraf müfettişi Zühtü 
tarafından işten el çektirilnıişlerdir. 

Veni posta 
telgraf binası 
İdare önümüzdeki ay 

içinde taşınacak 
------

Şehrimiz posta telgraf teşkilatı, . 
önümüzdeki ay içinde, tamiratı bit· 
mek üzere bulunan yeni binaya nak
ledilecektir. 

Sulama işleri Baytarda 

ölgedeki etüd. işleri devamda 
- - --· .. ····----

Yakında tatbikata geçilecektir 
Şehrimizin ve bölgemizin büyük 

su projesinin başında olduğunu yaz. 

mış ve bu büyük inşaatın başla· 

ması için etüdler lazımgeldiğini ve 
mıntıkamız müfettişliğine mühendis 

Etüd işleri hararetle devam et
mektedır. ve teşkilat tamamlan mış· 
tır. 

Haber aldığımıza göre; müta
hassısların yaptıkları etüdler netic~si 
haziran içinde raporla vekalete bil· 

Encümen koşuları 
programları geldi 
937 senesi encümen koşulanna 

aid program Laytar müdürlüğüne 
gelmiştir. 

Pragramlar koşucular tarafın. 
alınmaktadır. 

Şehir Tiyatrosu 
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Papa, yer yüzünde I. _ _. ... 

mnm Katoliklerin ru 
Para, ltalyaya FaşiıJP . 
man, elindeki din bay 
bayrağını birleştird; bir 
mi takdis etti. Fakat "'° 
Papanın bütün Katolik " 
rettiği bir mektuha şabid 
pa bu mektubunda Alrn•11 

rinin Katoliklere karşı Y 
ameleyi tetkik ettikten .• 
dünya efkarı umumiyesilf 
ya karşı cephe al1111Y~ 
Hitler, Vatikana ver<Jll' 
ile, bu hateketi Alın.O 
müdahale telakki ederek 

etti. . 
Almanyada Faşiznı 

kiine gel nek için ProtestaO 
ne dayndı, ona iıntiyaıl~ 
testan kilisesıne de f aŞI dit 
tutup iktid-dra <çıkardı. O 
borcunu ödem..:k için ·bif 
memleketten kovduğu f 
!ere karşı da cephe aldı· 
lüm ve itisaf altında kalaO 
ler, ~ol fırkalarakaydılaJ, 

... ...... 
F ransada Faşizm ba . 

Kont de la Rock ile Do 
mevkiine gelm~k için sa k 
çıkmaz , Fransadaki 
Almanyadakilere yapılaO 
ders alarak hemen :;ol fi 
hir oldular , fazişme k•.*' 
aldılar . Belçikada rek 
mokrasiyi yıkmak için 
rına koştuklan zaman • 
hükumtte rey verir bul 
yada, faşist ve Troçkil 
her din erbabı , ırk ve . 
met cephesindedir , f 
salJıyor . Liberal Jngilt 
mokrat Amerikada , pr 
seleri hükumet cephesi 

... 
* ... 

işin garip tarafı libe . 
rasilerde protestan kilise~ 
rat , faşit Almanyhlla f 
tolik kiliseleri bütün diiO 
cereyanlarla beraberdir ' 
yada faşisttir . 

Bunlara rağmen PaP' 
katoliklerin ruhani reisi • 
besinde olduğu halde , . 
efkarı umuıniyelerini fa 
cephe almıyo davet etrıı .. 
vallı kiliseler , zava l lı din• 
siyasi kavgaların elinde 
cak oluyorlar. Papanın h 
ileri bir harek.!ttir . M 
hem mezheplerini hirnaüe 
faşizmin yıkıcı kuvvetine k 
han sulhumı kurtarın• 

1 

ve itisafların önüne geÇ 
dığı cephe , ileri bir cef> 
garip talihdir ki , bu ce 
teşekküller Papa ile ber 

Zabıtada: 

Hastanenin eş'/' 
çalan maral1 

Me ııleket hastanesi~ 
gozluk yapan Dilaver of 
nin eşyaları arasında 
bazı eşyalar bulundut" 
ve yapılan tahkikat neti 
yaları çaldığı anlaşıfınıŞ 
Hüseyini adliyeye teslifll 

Bir fabrikada 1 
oluyordd ____ _..,,, 

Şe.ırimizdeki Kalak 
kasında pamuk depola 
de ufak bir yangın başl 
fakat derhal yetişilerek 
müştür. ..:.I 

Yangının, koza ve P' 
nın kızmasile m<:ydana Nadirin tayin edildiğini de bildir· 

mİ§tik. 
dirilecek ve tatbikata evvela böl· 
gemizden başlanacaktır. 

lstanbul şehir tiyatrosu şehrimi· 
~ze gelmiş ve dün geceden itibaren 
ttmbiJltıine la§lamışhr. 1 şılmışbr. Zarar ehemıni1 
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Asri sinemada 
Viyanada Bu akşam 

Uçurum kenarında Dün İngiliz işçi liderile 
bir mülakat yaptı 

Nazilerin kanlı nümayi
şinde üç kişi öldü ( ölüm karşısında ) 

e iyah Gül Barının devamlı 
~ müşterisi olmuştu. Onu, 

.. kimse eskisi gibi hayretle 
~u~müyrdu. Çünkü o, her gün orada 
1~1 • 18 yaşlarınJaki bu genç kız 
kımdir? Nedir? Diye artık soran ol· 
nı~yordu. Çünkü Gar.sonlar da bil· 
nıı~ordu. Haris gözlü nlkolik müş
lcrılcrine: 

b· - " Öğrenemedik,, te~ başka 
ır hayat tercümesi veremıyorlardı. 
" Cin garsonlar, onun, Bara daima 

&tindüzleri devamından bir aile kızı 
olduğunu anlamışlar ve bunun için 
Yağlı müşterilerine tavassut sevdası
na girişmekten korkmuşlarclı. 

Genç kız , bu gün okadar dalgın· 
dı ki .. sokakların elektrikleri yandı. 
ğı halde yerinden kalkmıyordu. Sa· 
at 20 olmuştu. Hala gitmek niyetin· 
de değildi. Dalmış mıydı? Yoksa 
gecede mi kalacaktı? 

Beyoğlumın, bu kiralık kavalye 
olmıyan Barında bir kızın ne işi var· 
dı? Annesi babası onu aramaz mıy 
dı? 

Bütün bu istifhamlar, oradakiler 
için çözülmez birer düğümdü. Fa 
kat hassas bir göz için bu, okadar 
esrarengiz birşey det ildi. 

Saat onbiri vuruyordu. Cazın iri 
Yarı, yaşlı"kemaııisti, tek başına çal
dığı "and~loza,, yı bitirmişti. Ke 
manını bırakır bırakmaz ilerledi ve 
salonun gerisindeki köşeyi! konul. 
muş masada oturan genç kızın önün. 
de durdu: 

- Müsaade eder misiniz? 
Genç kızın uçuk yanakları ateş 

gibi oldu. Heyecanından tıkanarak 
kısık bir sesle cevab verdi : 

- Buyurunuz ... 
- Niçin buraya gelmiyorsunuz? 

- Hiç ... 
Kemanist, hislerinin doğruluğu 

na enıin bir insanın ifadeııiyle tek
tarfadı: 

- Niçin buraya geliyorsunuz? 
Genç kız başını önüne eğmiş, 

onun yüziine bakamıyordu. Penbe, 
ıayıf dudakları fısıldadı: 

S .. . . 1 
ızın ıçın ... 

Benim için öyle mi? .. Fakat.. 

Bu nasıl olur? 
Genç kızl, bir suçlunun mahku 

rniyet karanndan so ra itiraf hare· 
keti gibi artık çekinmiyordu . 

- Evet. dedi. Sizi ve kemanı· 
nızı seviyorum . Hem nasıl biliyor 
rnusunuz çılgınca .. Delice .. işte bu 
raya bunun için geliyorum .. Sizin 
İçin . Kemanınız içfo .. Her şeyi gö· 
züıne alarak .. Anlıyorsunuz değil mi? 
Bunu ' her halele çok evvel anlamı· 
Şınızdır . Aylardanberi her gün bu· 
r~ya gdiyorum . Sizi görmek .. Sizi 
dı,ılemck için .. Gözlerimi, gelişim· 
den gidişime kadar bir an sizden 
~Yır~ıy~rdum .. Bundnn anladınız 
eğıl tnı ? Niçin buru tuhaf karşılı· 

Yorsunuz? 

Hayatııı bütün vollarında yuru 
m" b ' uş" ulunan kemanist , genç kıZJn 
~~ Sozlcrine hiç hir karşılık verme-

k
• ' düşündüğünü söylemedi , genç 
•zın ın d d asasın a daha fazla oturma· 
1 

' ayrılırken lakayd mırıldandı : 
- Yann 16 da geliniz . 

• . "' 
C Siyah gül, bugün çok kalabalık, 
aı I> d ğ' t' · ·b· 'd' ' rogramını tt ış ırmış gı 1 

1 1 • 

Ağır başlı , mağrur kemanist , 

Asri 
Sinemada 

bugün tamamiyle başka bir adamdı. 
Onun bugünkü hüviyeti hakiki bir 
bar kemanistine benziyordu . Şimdi
ye kadar bir tek müşterinin arzu· 
suna göre ç.almayan kemauist, bu 
gün her masadan , her kafadan hay
kırılan arzuları derhal yerine getiri
yordu . Hafif muzike , bile iştirak 
etmeyen kemanist bugü:ı oynak ala· 
turka bile yapıyordu . 

Genç kız gelmiş, yine her günkü 
yerine oturmuştu . Fakat kemanist 
ona bakmıyordu bile .. 

Berlin ; 20 (Radyo) - Bay Hit· 
ler, bugün lngiliz işçi partisi liderle· 
ıinden bay Loneyi kabul etmiş ve 
üç saat kadar süren uzun bir müla· 
kat yapmıştır. 

Londra : 20 (Radyo) - fngiliz 
muhalefet liderlerinden Lansbury 
Titlerle görüştükten sonra Royter 
ajansına Almanyanın bütün milletler 
arasıuda ekonomik teşriki mesai 

ve anlaşma için toplanacak b:r Kon· 
feransa iştirake amede olduğunu 
söyl~miştir. Londradan verilen bir 
haberde bu beyanatın f ngilterede 
müsait bir akis uyandırdığı bildiril
mektedir. 

Kamutayda 
Son müzakereler 

Viyana : 20 (Radyo) - Bugün 
halkçı partisi tarafından yapılan bü· 
yük bir nümayişin önüııt- geçmek için 

polis işe vaziyet etmiş ve memurlarla 
Naziler arasında kanlı çarpışmalar 

olmuştur. 

Polis üç nümayişçiyi öldürmek 
mecburiyetincie kalmıştır. 

ay Ciyano 

Viyanaya gidiyor 

Roma 20 (Radyo) - Hariciye 
Nazırı Kont Ciyano Mayısın ilk gün 
!erinde Viyanaya gidecektir. Evvelce 
tekzip edilen bu haber siyasi ınaha· 
fil tarafından bu gün teyid edilmek· 

tedir. 

1 Perde dram 

(Sürtük) 
3 Perde Komedi 

Mahmut Yesari 
Yarın akşam 

(Ayak takımı arasında) 
4 perde dram 

8011 

Genç kız, biraz sonra kemanis· 
tin, sarışın bir kadım koluna takarak 
kendisine yakın,paravanla çevirilmiş 
köşedeki bir masaya oturduğunu 
gördü. Gözleri hayıetten büyümüştü .. 
Sendeleyen kemaniste hayretle ha. 
kıyordu. Gözleri ve kulaklan onlar· 
dan ayrılmıyordu. 

Çılgınca sevdiği adamın kalın 
bir sesle sarışın kadına : 

Ankara : 20 ( A.A. ) - Kamu · 
tayın dünkü toplantısında radyoloji, 
radyom ve elektrikle ve diğer fizyot· 
rupi müesseseleri ve Başvekalet 

teşkilatı vazifeleri hakkındaki kanun 
layihaları kabul edilmiş, şark d •mir 
yolları imtiyazı ile , şirkete aid mal· 
larıı1 satın alınmasına dair olan mu· 
kawler.in takdirine ve Jandarm~ 
efradı hakkındaki 1861 numaralı 

BayC~ano Viyanada üç gün ~~~~·------------~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

kalacakbr. TAN SİNEMASINDA 
- Oh .. Roza .. Ne güzelmişsin 

sen 1. Bira içermisin güzelim .. De· 
diğini duyuyordu. 

Bunlar, genç kızın , bütün barı 

gözünde döndürdü .. F akat çok geç· 
meden bu hercümerç duruldu, gör. 
düıderi onu bir anda sersemlettiği 
gibi de kamçılamıştı. Bu dakikada , 
bütün her şey değişmişti. Bu )efalet 
ça ısı altında bulunuşuna hayret etti. 
Çantasını açarak parmaklarına kıs· 
tırdığı bir kaç lirayı önünde bulunan 
garsona uzattı ve çılgın bir valsın 1 
rüzgarı içinden caddeye f ırlıyarak 
kalabalığa karıştı .. 

Onun bu hareketini bir tek kişi 
takibediyordu ; o da : Kemanist .. 

Gözlerile genç kızı kapıya kadar 
takibetmişti . O, kaybolunca mırıl
danıyordu : 

- Onu kurtardım . 

kanunun bazı maddelerinin deği~· 
tirilmesine aid kanun layihasının bi · 
rinci müzakereleri yapılmıştır . 

istihlak maddelerinin 
vadeleri 

Ankara : 20 (A.A) - Cumhuri 
yet merkez l'ankasının 12-14-937 
tarihinden itibaren Almanyadan gc· 
lecek kredili muvarid1tta istihlak 
maddeleri için iiç ay vade, bunlar 
haricinde kalan maddeler için mu 
kavelelerinde yazılı vadeleri kabul 
etmekte olduğu bildirilmektedir. 

G. i. R. meselesi 

Bazı mallar hakkında 
idhal müsaadesi 

Ankara : 20 ( A.A. ) - Onbtş 1 
şubat 937 tarihi ne kadar gümrük. 
lere gelmiş bulunan her hangi mem · 

leket menşeli bilumum mallar bir 
defaya mahsus olmak üzere memle · 
kete idhal edilecektir . 

Sancağın yeni bir 
türedi si 

- Birıncı snhıf eden artan 

Bu akşam 
Sayın miişterilerine iki büyük ve güzel film birden sunuyor 

-1-
Heyecan korku macera filmleri kahramanı 

Dick Foran 
tarafından yaratılan müthiş bir aven\ür film 

(Yeşil Çayır) 
-2-

Çoktanberi filmlerine hasret kaldığınız sinema semasının en şık 
ve kibar artisti 

Adolf Menjou 
tarafından mükemmel hir tarzda temsil edilen çok komik sahnelerle dolu 

(Asri Baba) 
G ...lecek program: Bugüne kadar yapılan en büyük 
Türkçe sözlü Alatürke musikili ve Arapça şarkılı 

Bağdad Bülbülü 
8004 Ruhiyatçıları şaşırtan 

fevkalade bir hadise 

Bu softa o kadaı küstahça li 
san kullanmaktadır ki nihayet dün 
Türk gençleri kendisini sopa ile 
kovalamışlardır . ----~--~~--~--------~------------------~~~~=-ıı 

Bu yobaz: 

lngilterenin Sutampton şehrinde doğan ems1lsiz 
bir zekaya malik 6 yaşındaki çocuk 

- Tiirkler müslümanlığı mah. 
vetti . Diye saçmalamakta ve Türk. 
lerin karılarının " boş " olduğunu 
söylemektedir . 

Antakya ve lskenderun içinde 
propaganda dil ile yapılmakta fa 
kat Türk köylerinde dipçik , kırbaç Çocuk ruhiyatile uğraşanlar ve 

doktotlar lngilterenin Sutampton 
şehrinde bulunan altı yaşında bir 
kız çocuğun zekası karşısında hayret
teu hayrete düşmektedirler. 

Gilyarı isimli bu çocuk, dört, 
yaşında iken gazete okumağa bnş
lamış beş yaşında şiir yazmış ve şiın· 
di de ansiklopediler içinde ciddi 
tetki~ ler yc:prnaktadır. 

Devam etmekte olduğu mekte
bin en genci olmasına rağmen bü· 
tün talebelerden üstün bulunuyor. 

Onun meydana getirdiği işler, 
on beş yaşındaki kızlara model ola· 
rak gösterilmektedir. 

Gilyan gayet zeki Lir sülaleden 
gelmektedir. Annesi muhtelif ~isan 
Jar biliyor. Psikologlar. muhtelıf ne· 
sillerin zekasının bu küçük mahlukta 
birikmiş olduğu kanaatiııdcd rler. 

Bir gazeteci bu çocuğu evinde 
ziyaret etmek istemiştir. 

Kapı açıkmış, gazeteciyi Gilyanın 
kendisi karşılamıştır . 

GilyJn, gayet zeki bakışlı. ve ~e'. 
vimli gülüınseyişile hemen mısafinnı 
ağırlayarak demiştir ki: 

Buyurun. Hoş geldiniz, safalar 

getirdiniz. Demek Londradan geli· 
yorsunuz öyle mi? O fevkalade şe 
hirden? Ben Londralılarla pek çok 
alakadarım. Bundan sizin hanıkuta. 

de şeyler olduğunuza ınanıyorum 

manası çıka:-mayınl 

lnsanlarla yüzyüze konuştuğu· 
muz zaman onların fevkalade şey· 
Jer olmadığını anlıyoru1_ Sizin ancak 
Londrada oturmanızdır ki, orada 
bir fark yapıyor. 

Ben şiirler hikayeler ve hatırıma 
gelen her şeyi yazmaktayıy. ,, 

Küç.ük şeytan bundan sonra beş 
yaşıydayken yazdığı şiirlerden birini 
göstermiştir. Bu şiir, üzerine "mer
hamet sahibi yazan: Gilyan,, yazılı 
bir defter içindeydi. Şöyledir. 

ile Türk erkek ye kadınlarına bin 
türlü zulum yapılmaktadır . 

Gençlerin dün yaptıkl.u ı 1 !aınid 
ihtifali mahalli hlikümel tarafından 

hoş karşılanmamış ve hatta 
olmak dahi istenmiştir . 

mani 

~--~-----·--------~-
Ölüm 

Adana po tanesi taahhiidnt ki
şesi memuru Bay Nurcddinin an. 
nesi Remziye dün vefat etmiştir . 
Ölüye Tanrının rahmetini dileriz. 

!B 

Bahar ~eliyor, bahar 6eliyor. 
iki kız lmdeşime birden şarkı söy- şarak geliniz. 

Vak, vak, vak , diyerek .. 
liyeceğim. 

Ahaliye şarkı söyliyecegim. Doktorlar Gilyrrnın dimağının 
Allaha terennüm edeceğim. çok inkişaf edeceğinden ve tabii 
Arkadaşlarıma terennOm edeceğım. alemde kendisine yer l.>Ulunnıayaca · 

Kendime, kuşlara şarkı s6yleyeccğim ğ d k 
H k ın an orkınaktadırlar. erkese şar ı sByloyece{]im . 
Deniz koknn bahar gOnlerini Bu kiiı;üğün hayali de fevkalade 

severim. kuvvetlidir. Ona, hayali hikayeler 
Onlar o kadar taze ve güzeldirler ki 1 okutmıycırlar Hele Miki Mavsın fi. 
Ve sonra eve doğru, koşarka, ko- timlerini asla göstermiyorlar. 

Filistinin yeni 
• • • 

re1ımı 

- Birinci sahHeden artan -

müzakerelerde rnevzuubahsolmn • 
ınıştır. 

lngiltere kralının taç giyme me. 
rasiıninde Lulunmak üzre Filistin ri
calinden Cama! Hüsnii ve iki arka 
daşı gidecek ve tahkik komisyonu· 
nun raporn neşredilinceye kadar 
Londrııda kalacaktır. Camal Hüsnü 
Kudüs müf tiisünden sonra Filistin 
Alevilerinin ve hatta Arab Aleminin 
en nüfuzlu ricalindendir. Ve bu he· 
yetin gitmesi yüksek Arab komitesi 
kararlaştırmıştır. Arab komitesi küs. 
kün olmakla beraber komşu Arab 
Emirlerinin Filistin işlerinin sulhan 
halli ta\lsiyelerine riayet etmekte· 
dir. 

Suriye menfilerinden bir doktor 
Said Ura Akkedeki menfasından 
çıkarak Ciddeye gitmiştir. 

~~~-----·--------~~ 

Hakaret etmiş 
Mehmed kızı Fatma isminde bir 

kadın Cümali kızı Saadete hakaret 
ettiğ~ zabıtaya şikayet edildiğinden 
talıkıkat yapılmış ve Fatma hakkın· 

=-
da kanuni mdamele yapılmıştır. 

~~~~---===~--=---~~§---~==~~~==~-~ :C LC::::z::: 

karşısında 
(DRAM) 

ürtük 
( KOMEDi) 

İspanyada şittetli 
muharebeler 

- Birinci sayfadan mabad-

Madridi yeniden bombardman et 
mişdir ve asi tayyreler de Bilbaoy 
bombardman etmiş ve neticede bil 
hassa kadın, çocuk bir çok kişini 
ölümiine sebebiyet vermiştir. 

Hükumet tayyareleri bunlarda 
ikisini tahrip etmişlerdw. lspanyanı 
karadan ve denizden kontrolü dü 
gece fil<"n başlamıştır. 

Valansiya hükumeti bahriye n 
:zareti neşrettiği bir +ebliğde bük 
metin ademi müdahale komitesini 
ispanyaya harp malzamesi gclmes 

m~ni olacak bahri kontrolün beyn 
mılel hukuka muhalif telakki ettil' 
ne karar verdiğini çünkü meşru h · 
kümctle asilerin hükumetinin müs 
vi tutulduğu bildirilmekte ve ltaly 
ve Alman bayrağım taşıyan gemil 
rin kontrolünü kabul etmemektedi 

Bugece nöbetçi eczane 
Orozdibak civarında 

Fuat eczanedir 

Bu akşam 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fi}atı 

CiNSi En az En çok Satılan Miktar 

Kapımalı pamuk 
_ -~- s_ x. _ s_. _ Kilo 

Piyasa parlağı • 
:----

Piyasa temizi ,, 
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Delice -------
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Kuş yemi 

Mercimek 
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Simit ,, 1 1000 

Liverpol Telgrafları 
20 I 4 I 1937 

Santinı Pene -

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

-, 

7 159 Hazır lır~t 

Mayıs vadeli 7 41 
ı<ayışmark 

l-'----------ı-ı-1% 

Temmuz vadeli 
Hint hazır 
Nevyork 

Ke lvir cı tor 
Sağlığın mi -

yardır . Sizi bir 
çok hastalıklara 
karşı korur.Da. 
ima taze gıda 

verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 

unutluı ur,evinize 

1 
sıhhat ve neş'e 
verır. 

Kelvinator 
Buz dolapları 

yiyecek ve içe
ceğinizi muhafa 
za etmekle rnid 
ve barsak has
talıklarına rn ani 
olur,ateşli hasta 
lıklarda en bü· 
yük yardımcısı· 
dır. 

7 
6 
13 

46 
rrank ( ha ısız ) 
::ıterıın ( ıı g lız ) 

120 Dolar ( Amerika ) 
25 Frank ( İsviçre ) 

--+----1-T7-ı 69 
622--00 

•-=--,---'--,----o--:~~"'"-_-~---ı 79 - -12-

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

13 

7966 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAVADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Ka yadelen Kaplarına kimyagerlerin eli le doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yer;ne galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen tapala-

rına dikkat ediniz 
Kaya delen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 11 

Türksözü 

TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

, 

1 - Dış memlekelbr için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra-

caat edilmelidir . 

'----~---~J 

Zayi tasdikname 
928 senesinde Adana Cumhu· 

riyet f lk mektebinden alm~ oldu· 
ğum tasdiknameyi ıayi ettim . Ye 
nisini alacapmdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim . 

Çınarlı mahallesinden 
Hayri oğlu 

8009 MEHMET 

Frederic March Herbert 
Marchal Merle Oberon 

ölüm perisi 
isimli şaheserde birleştiler ve enfes 

bir film yarattılar 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

21 Ni~ 

TÜ RKsözU 
•• u 
r 
k 
s 
•• 

i
l Gazete 1ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 

her boyda gazete, mecmua, tabeder . 
1-----, 
1 
Kitap Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı· 
________ ! nız. temi· .. ' ı-- nefis bir cild içinde ese· 
riniz daha kıymetlenecektir 

i
l İlan 1ı Reklam bir ticarethan~niıı, bir müessesenin 

en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
~~~~~~~~~ 

ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne verınız. 

1 
Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanıı 

1 kitaplarınızı Türksözünün mücellithane · 
-s-in_d_e_y_a_p_t-ır-ın_ı_z-. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl· 

gede ancak Türksözünde yapılır . 

O ı Tab ı1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler ı 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumutll 

'--~~~~~~-~ 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en za· 
rif hlllrufatla Türksözünde yapılu. 

•• u 1 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

...._ ______ ! ancak Türksözüniln Otomatik makinala· 
nnda yaptırabilirsiniz . 

: Kağat 
rağmen aldığı bütün işlerde 
zilat yapmaktadır . 

TÜRKSÖZÜ piyasasının tereffüüne 
büyük bir ten-

E 
s 

_.ark 
önnı 
-ekili 
uy 
ile 

ırak 

erek 
ırist 

•mi 
ıtta 

ni s· 
emiş .. 

Jll 

t ol 
Bu 
na 
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Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden : l, __ B_E_L_ED~E İLANLARI _/-~i 

Muhammen bedeli ( 9000 ) lira olan 20 ton tasfiye edilmiş pamuk 
yağı 3/5/ 1937 Pazartesi günü saat 15 · de kapalı zarf usulü ile Ankara· 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek is ti yenlerin (67 5) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7 /5/ 1636 G. ve 3297 No. lu nus
hasında intişar dmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek. 
liflerini aynı giin saat 14 · de kadar komisyon Reisliğine vermeleri la· 

zımdır. 
Şartn?meler parasız olarak Ankarada Malzame dairesinden, Haydar

paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, lzmirde Alsancak mağazasından 
Adanada Altıncı işletme Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. (304) 

7996 17-20-21-23 

TiR 
• ,T(jRKiY! iŞ ~kA!>I 

197 

1 - Temizlik işleri hayvanatı için 35000 - 45000 kilo yeşil 01 

eksiltme suretile satın alınacaktır . 
2 - Muvakkat teminanatı otuz liradır ~( 
3 ihalesi Nisanın 29 uncu perşembe günü saat onbeşte be a 

daimi encümeninde yapılabaktır . ·pe 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri kaleıııı 

racaat edebilirler . ıııu' 
5 - isteklilerin ihale günü teminat makbuzile birlikte ve ı 

saatte belediye encümenine müracaatları ilan olunur . 
.... ı1 •• 

7987 14-17-21 u 
c 

rıİ. 
1- Belediye emlakinden siptillideki sebze hali ile zahire paıa Şa 

mağazalar 937 Haziranından itibaren birer sene müddetle şartn3 :ıııs 
muc i bince kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıkarı.lm'.ştır · ııer 

2- Bu dükkanların muhammen bedelı geçen senekı kıra bede 'rl' Jarın 
3- Sebze halindeki dükkan 1 arın ihalesi 6-Mayıs-937 perşe~ ('le 

zahire pazarındaki mağazaların ihalesi 10-Mayıs-937 pazartesı h 
saat on beşte belediye dairesinde daimi encümence yapılacaktır· ~tc 

4- Muvakkat teminat muhammen kira bedelinin yüzde yedi bU\ lya 
5 Talipler ihale gün ve saatında yatırını; oldukları teminat "~r 

larile birlikte daimi encümene ve şartnameleri görmek istiyenler 
muhasebeye müracaatları ilan olunur.8007 21-25-29 2 

o0ı 
Belediye tahsildarlarının kullanmakta olduğu makbuzlardan 36t-Jil 

maradan 36050 nnmaraya kadar bir cilt makbuz kaybolmuştur · 
olmadığı ilan olunur . 8008 1 

ih 
d 

~d 
Seyyar dikiş ve nakış muallimi aran1Y R! 

a 

Mersin ve civarı için altı seyyar muallime ihtiyaç vardır . Ar:~,t 
Bayanların Singer Dikiş makineleri kumpanyası Adana bölge ıııU 
ğine müracaatları ilan olunur. 8010 

.ı··dii~ Umumi Neşriyat ıvıU 

M. Bakşı ~ 
Adana Türksözü mat 


