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Çukurovanın davisı 
ir Mayısta, su projemizin Sey

an üzerindeki hamlesi başhyor 
~~-------·--------~-

Ceyhanda da Su işleri teşkilatı kuruluyor 
Gelecek Hazirana kadar 1,500,000 liralık iş yapılacak, projenin Seyhana 

münhasır kısmının tahakkukuna 9,000,000 lira harcanacak 

----------------------------------Binlerce Çukurova < melesine iş sahası açıldı 
Adana ve Çukurovadaki sıhhi, 

tisadi ve zirai rejimin istikrarı ha· 
. ~ıdan hayati bir eh< mmiyet alan 
;>uk su projesinin tatbiki arefesin

bulundu""urnuzu ve bu husurnn m·. 6 
ını yolundaki devlet faaliyeti 
sık sık ahı kadar oldut umuzu za· 
n zaman bildirmiştik. 
Dün, salahiynttar menbalardan 

ıiı~ınıız son malumata göre: 
f Ni~a? sonuna tkadar su işleri 
ellışlıği kadrosu tamamlanmış 

.bir mayıstan itibnren etüd faali· 
tıne geçilmiş olacaktır. 
Mütahassıslar etüdlerini mayıs 
una kadar bitirecekler ve rapor· 
nı vekalete göndererek inşaat 

tini bekliyeceklerdir. Serlıandarı bir giirünii§ 
Bu yıl içinde görülecek işlere 
00,000 lira sarfedilecektir. Bu 
am proğromın tatbiki hitamına 
dar 9,000,000 lirayı bulacakhr. 
937 haziranından 938 haziranı· 

kadar sarf edilecek olan Bu l ,500 
lira yalnız Seyhım üzerindeki 

aat içindir. 

ettiğine ğöre, azami 939 mahsulun· 
da, Seyhanın sularından ova istifa. 
deye başlayacakbr. Şu hale göre 
kısa günde Çukurova çifçisi artık 
y ğmur gözlemekten kurtulmuş ola· 
caktır. 

Su projemizin tatbiki işlerinde 

kullanılacak aıııele, tamamiyle Çu
kurovadan temin edilecektir. 

Yıllarca sürecek bu büyük iş 
sayesinde, mıntıkamızdaki fakir 
kimselere de İş bulunmuş Q)aCflk 
ve bu sebeble şehrin ticaretine de 
büyük bir kalkınma olacaktır. 

Ceyhan nehri ve Ceyhan bölge· 
bundan sonra ele alınzcaktır. Ma
fih bu yıl temmuza doğru Cey· 

rda da bir su işleri teşkilatı ku· 
acaktır. 

Sık sık vukubulan seyJap felaketi 
tşısında hükumetimiz çok ciddi 
birler almak lüzumunu hisset· 
! ve Çuku:-ova su ışının ihmal 
11?1ez bir dava olduğunu kabul 

Cenub ve şarkta 
Kaçakçıhğı önlemek için yeni 

tedbirler düşünülüyor 

ıştir. 

Bunun içindir ki, etüdlerin ake
de inşaat ihalesi kısa bir zaman· 

Sümer Bank bu işte en büyük 
iktisadi rolü oynayacaktır 

~apılacaktı. 
lk hamlede sulanacak olan ara· 

700 - 800 bin dönümdür. Bu 
am ileride 1,500,000 dönümü 

tacaktır. 
Sulama işlerinin modm kanallar 
ıt ·ı ası e yapılacağı anlaşılmakta 
~e, seylalıın önüııü almak için 
an yatağında wramamı yapıla· 

. ; Yoksa, sedlerin tahkimi ilemi 
~edileceği henüz malum değil

... 
1 

u keyfiyet etüd raporlannın 
: etce tetkiki neticesi belli ola-

r. 

Salah· 1Yatti\r makamların temin 

Ankara : 28 (Türk Sözü muha- ı 
birimizden) - Uzun zamandanberi 
kaçakcılıkla yapılan mücadelelerin ı 
Jayikiyle semere vermediği görülmek 
tedir. 

Şark ve ceııub mıtakalardaki ka· 
çakcılığı temamen önleyebilmek için 
iktisadi tedbirler almak türk ofis 
reisi Bühan Zehninin riyaseti altında 
alakadar vekaletler murahhasların· 
dan mürekkep bir komisyon kuı u). 
muştu. f.u komisyon mesaisini bitir-
miş ve kaçakcılığı önlemek için pek 
lüzumlu olan tedbirleri tesbit ederek 
bir rapor halinde baş bakanlığa ver· 
miştir. 

kamutayda 
ünkü müzakereler 

~razi tahriri - Şark demiryolları 
ışletnıe kanunları, Türkiye - Irak 

komşuluk muahedesi 
Ankara· 28 ( 'h 1 . 1 T·· k' bugünk·: A.A.) - Kamuta· kındaki kanun layı a arıy e u.r ıye 
azcnci u topl.antısında 936 yılı ı lngiliz ve Irak arasında munakıt h~ · 

reler b .. ~rnum~yesine giren bazı dud ve münasebatı hasenel he_m~r 
akale ~ cclerınde 82 bin liralık varı muahedesinin ikinci fasıl hukum· 

nununa ~ılrnasına arazi tahriri !erinin karşılıklı nota teatisi suretile 
tiyaıı ile c . ~~.~ark demir yollan Türkiye ile Irak arasında temdidine 

şır~ •t k ı· ·h ··--1• ı; \Ae İ'*\ aı malların te· dair anun ayı ası mu~ere ve 
rnü.uuc1cltri ba1'- kabu1 editmi~r. 

Bu tedbirler şunlardır: 
1 - Cenub ve şark mıntakala. 

rına münhasır olmak üzre bilhassa 
yünlü, pamuklu ve ipekli mensucat 
fiatları ucl!zlatılmalıdır. 

2 - Sümer bank crnub ve şark 
vilayetlerimizde perakende satış yap. 

mak lizre mağazalar açmölıdır. 
. ~ - Mensucat bu mıntakahr. 
dakı halkın zevkine ve iştira kabili
yetine göre yapılarak satılmalıdır . 
_ 4 - Maliyet. fıattarını indirip 

Sumer bank fabnkaları mamulatının 
ucuz satışını temin etmek üzer Sü 
mer bank mamulatına mevzu e ka· 
zanç, istihlak ve diğer vergi ve re· 
simler indirilmelidir. 
. 5 - Dış memlekerlerden yurda 

~ırec~k mallara konan gümrük re· 
sımlerınde bir de~işiklik yapılmalıdır 

6 - Sümer bank bu mıntaka- · 
la~d~ kaçakçılıkla mücadele için en 
muhım unsur vaziyetine gelmelidir. ·------

Avrupada 
sulhun takviyesi 

.~ondra : 2~ (Radyo) _ fngiliz 
harıcıye nazırı ıle Belçika baş vekT 

h 
. 1 1 

ve arıciy~ -~azırı arasında Brükselde 
yapılan goruşmelerde iki memleketi 
alakadar eden günün başlıca mes . 
lesi tetkik edilmiş ve bilhassa A~-
rupada s.ul.hun ~a~viyesi ve garb 
Avrupası ıçın yem bır emniyet paktı 
tanzimi ve ekonomik mesleler üze
rinde tevekkuf edilmiştir. 

iki hükumet noktai nazarları ara. 
sında büyük bir mutabakat müıa· 
~edilmiştir. 

Irak 
Hariciye Nazırı bu 
gün İstanbula ha 

reket ediyor 

a miteleri 
Şark vilayetlerinde de kurulacak 

Bölgemiz :ıars komitesinin gösterdiği faaliyetten 
musbet neticeler alındığı görülüyor 

Atatürk dost Nazır şere 
fine bir çay ziy«feti verdi 

-------
Ankara : 28 (Radyo) Irak Ha 

riciye Nazırı Bay Naci Asil şerefine 
saat 17 de büyük Şef Atatürk bir 
çay ıiyafeti vermiştir. 

Bu gece Irak sefareti de bir sii
vare vermekteair. 

Dost millet Hariciye Nazırı yarın 
şehrimizden lstanbula hareket ede
cek ue Cuma sabahı 1stanbulda bu 
!unmuş olacaktır. 

Sovyetlerin yeni1 
Ankara elçiliğine 

Bay Korlin tayin 
e.dildi 
---

Ankarn : 28 (Padyo) - Evvelki 
gün şehrimizden ayrılan dost Sovyet 
büyijk elçisi Bay Karahanın yerine 
Bay Karlin'in tayin edildiğini ve hü. 
kumetimizin Bay Kar lini kabul edüp 
e-tmediği Sovyet hükumeti tarafın
dan. hükumetimizden sorulmuştur. 

HükOmetimiz, bu tağyini çok 
muvafık bulduğunu bildirmiştir. 

• Bay Karlin henüz Moskovadan 
ayrılmamıştır. Elçinin Ankaraya ne 
zaman geleçeği henüz malum de· 
gildir. 

- :::s > 

Bölgemiz Hars komitesinin faa · 
liyet programını bir müddet evvel 
büt~n t?fsi15.tile neşretmiş ve yapı· 
lan ışlerı ayrı ayrı kaydetmiştik. 

Vilayet ve kaza Hars komiteleri 
haftalık programlarla çalışmaktadır. 
Programların haftniık yapılışındaki 
gaye ihtiyaca göre tebdil imkanını 
temindir. 

Hars komitesinin neşriyat, pro
paganda. ve bu tun kollarında genç
lerimiz elele vermiş bir vazİ) ette ça 
Jışmakta ve bu yolda her türlü fera· 
gali göstermektedir1er. 

Kcnıitelerin fnal azalarının he· 
men y,msı kültür müntesibi olduğun
dan ancnk şehir dahiliııde vlicuclun . 
dan istifade edilebilmekte idi. Hal· 
l>uki mekteplerin tatili hulul etmiş 
olması dolayısile kültürcüleı imiz pek 
yakında köylere çıkacaklar ve Türk 
toprakl~ı ın ki Türk dil birliğini 
temin için ne icabediyorsa yapacak. 
lardı~ ' 

DUn Anadolu aJansımn bir 
tebllğlne atfen lstanbul radyosu 
Har komltelerlnln bir çoK 
şark vllftyetlerlmlzde de ku
rulma ma . teşebbUs edildlğlnl 
ve merkez Hars komitesinin 
ciddi tedbiri r aldığmı blldlr· 
mekte idi. 

Valansiya şehri dün 
bombardman edil • 

1 
Askeri 

talı 
eksperler 
komiteleri 

ve ademimüdahale 
yine toplandılar 

Rılbaoda lıomlıardımanlrır neticr indP lıarap olmuş bir 1.ilise 

Londra: 28 [Radyo] - Ademi y 1 h'· 
··d h 1 "t· k · apı an ucuma 20 tay)1are iş· 

mu a a e ta ı omıtcsi bugün tor· tirak etmi tir H . . .. landı. Bugünkü ·· k I . . ş · azıneı evrakı muze· 
muza ere erın ruz· len ve kütu'·ph"'nel . 1 b b · · ) k. · n eny e era er 

namesını şun ar teş ıl edıyordu· b .. t.. h. h 
ı . u un şe ır a a b' h 1 1 . t• spanyad-.n l · k I I r P ır a ege mış ır, 

.. 1arıce çı arı an s· T 1 k k 
11 k 

ayyare er ·ır metreye kadar 
panyo ar, ontrol planına b"r· · k k ·ıı ti · · . ._. . . . u un ınere açan halkı mitralyöz ateşi· 
mı ~ erın ış~ıraKının lemını, ve kon ne tutmuşlardır. 
trolorlerden şimdiye kad I R 
raporların .. t IA ar ge en oyter ajansı muhabiri, tayyare· 

mu a aası 1 · } . k. k·ı V 1 · 
2 

· erın şe mn sc ız ·ı ometre etrafında -

} 
. a anbsıya:b 8 !Radyo] - Va ki çıftlikleri de bombarduınan ve 

ansıya u sa ah iki A ~ k .. .. h . . f d . ası ·ravazoru arap ettığiııı, koyun sürüleri I 
tar.a 1~ ~n lıırkaç saat bombardman tarlalarda çalışan kadınların da Y_e 
edılmıştır. Ölen ve y· ralnnaııların l ·· t · mıt. . .. • ra yoz a eşme tutuld ğ 
mıktan henüz malüm değilJir. k tı· il u unu ve bu 

Lo d 
a ıamın, ına arını sat k .. 

n ra: 28 [Rad\·o] - Askeri k" ·l"I . h . ma uzere 
k 1 k 

' oy u erın şe re 1 d'• · b' 
e sper ;:r omitesi ispanyadaki ec. - ·· k ld ... . n ıgı ır pazar 

b
• - "il" . gunu ya ı ıgını bıld k d' 

ne ı go~u. ulerınin geri çağırılması A a .. rme te ır. 
meselesını tedkik ve geri çağırılma k ~ kta uç beş evden başka bir 
kerfi~et~ prensib itibariyle kabul şey a ~amış~~r. 
edılmı~hr. Onbın nufuslu ve müdafaasız 

Londra : 28 (A A) _ 1 olan. bu şehir tamamiyJe enkaz hali-
. ' span· ı · . 

yada asi tayyareler ta 'h• b' b ne ge mıştır. 
rı ı ır ask 1 ·ı· 1 . b şehri olan Guerniay k. ngı ız gazete en u bombardu· 

be'rduman etını i dı' se ız saat bom· manı müttehiden protesto ~tmekte-
ş.ıer ır d' · • · ır.~ -

Bölgemiz Hars komitesinin faa· 
liyetinin de karşılığını gördüğü ve 
mesele yolunda yapılan çalışmalar 
üzerine çok müsbet ve şayanı mem· 
nuniyet netiçeler alındığını yaptığı
mız tetkikat ve aldığımız malamat 
neticesi anlamış bulunuyoruz. 

-------. ------
Kamutay 

urupu 
aşvekilimiz 

dostluk siyase 
timizi tebarüz 

ettirdiler 

Balkan Antantı idealinin 
değerini saylavlarımız 
hararetle tekrarladılar 

Ankara: 28 (Radyo) - Cüm· 
lıuriyet Halk Paı1isi Kamutay gu
rupu dün öğledeh sonrn Trabzon 
saylavı Haı;;~ın Sakanın J3aşkanlığın· 
da toplandı. 

Söz alan l met fnönü l ugoslav
ya seyah tinin iyi intibalannı anlat
mıştır. 

Dost memleket hükumeti me· 
busları ve matbultı ve büyük Yu· 
goslav milleti tarafından Türkiyeye 
ve Türkiye Başvekilinin şahsına kar· 
şı gösterilen geniş muhabbet ve sa· 
mimi dostluklar tezahüratı Parti gu· 
rupunda alkışlarla karşılantnışlır. 

Mebuslar Balkan Antantı ideali· 
nin yüksek kıymetini ve bunun mü
him istinadlanndan baŞJıca biri olan 
Yugoslavya - Türkiye arasındaki 
sarsılmaz dostluğu tebaıüz ettirmiş· 

lerdir. 
İsmet lnöııü Bulgaristan Payitah. 

tında Majeşlc Kral ve hükumeti ta· 
raf.ndan gördükleıi dos•ane kabulü 
ve Balkanlarda ~ullı fıkrinin ve iyi 
kom~uluk ıniina sebetlcrİ!1in yeni bir 
terakki göıdiiğüııü kaydetmiştir . 
Parti gurupu lmııu lıiiyük ınemnuni· 
yetle karşılamıştır. 

Orduda 
Yeni teşkilat 

Bir sanaat . sınıfı 
ihdas ediliyor 

Ankara· 28 ( r ·· k .. .. h . . . · ur ·sozu mu a· 
hırı hıldiriyf)r ] - Aldığım malu-
mata göre; ordumuzda yeni bir teş· 
k"rt . . 1 a ıçın bir proje hazırlanmaktadır. 

Bu projeye göı e, ordumuzda bir 
sa naat sınıfı: ihdas edilecektir. Bu 
sınıfın hizmet müddeti 2,5 seııe ola· 
c.ıktır. Bu sınıfa girenler altı ay pi
yade alaylarındda talim görecek· 
/er ve bilahare iki senede askeri 
fabrikalarda , tezgahlarJa, imalat
hanelerde, ve diğer bütün sanaat 
şubelerinde kullanılacaklardır. 

ws 

Times gazetesi askeri bir hedef 
olmıyan bu şehrin tahrib edilmesi 
tarihi askeride misli mevrud olmı • 
yan bir badisechr. Ocm,dctedir. 



Sahife 2 

DARÜLBEDAYI TEMSiLLERi MÜNASEBETILE 

Ertugrul Muhsin ve 

ABA 
Telaş ; öğleden , hatta evvelki 

geceden başlamış .. Tiyatrodaki yer
ler , daha yirmi dört saat evelinden 
paylaşılmış ?!. Hayret !.. Mühim ha· 
d!se 1. Darülbedayiciler , Adanaya 
geldi geleli , layık oldukları kalaba
lığı ve alakayı , bu gece , ilk defa 
görecekler ... 

Öğleyin 12 de işimden döndü· 
ğüm zaman , - gfiy:ı ihtiyatlı ha
reket etmiş olmak için , kişeye bir 
adam yoJladım ; eli boş döndü .. 
( numaralı yerler hep satılmış ! ) ce
vabını getirdi . ( git 1 ne bulursan , 
bana al , getir 1 ) diyerek kendisini 
saat 3 çe doğru tekrar gişeye yol· 
ladığımda yine bir iş beceremedi . 
Çünkü : geriye döndüğü zaman , 
ancak bir iki , fena locanın boş kal
dığını ; ve onları almaktan çekindi· 
ğini söyledi . 

İskemle aranın ; yok 1. koltuk 
ararım : yok 1. loca satın almak is· 
teı im : olmaz 1. ne olacak ?. çıldıra
cağım 1. Şaka değil : Üç yıldır , is· 
tanbul şehir tiyatrosunun , Darülbe· 
dayiin ; daha doğru ve kestirme bir 
tabir ile biricik Darülbedayiimizin 
hasretini çekiyorum . Hem , bu ge· 
ce en kuvvetli Türk artistleri olan 
Muhsinle Neyire Neyir, baş rollerde!. 
Sonra , koskoca bir Darülbedayi , 
ta lstanbullardan kalkarak Adanala· 
ra kadar gelsin de , ben , bir Türk 
münevveri sıfatiyle , onun temsilleri· 
ne İştirak edemeye}~m .. Bu , nasıl 

olur ? acanım 1. 
Münevver olmak kolay mı ?. 

Münevver adamın vazife ve mesuli
yetleri çoktur . Bu gibi teşekkülleri 
iyi karşılamak ve desteklemek ; mü· 
nevver zümrenin vazifeleri arasında
dır . Hatta belli başlı vazifelerinden 
birisi .. Çünkü : halktan bir kısım 
insanlar . muhtemeldir ki , ağır üs· 
luplü piyeslerden hoşlanmasın ?, 
Muhtemeldir ki : tiyatroya , yalnız 
ve sadece gülmek , eğlenmek ve 
neşelenmek için gitsin ?. 

Bunlar ; olagan şeylerdir . Zira, 
vaktında bizlerde öyle idik. Gençlik 
çağında , lisede ve yüksek mektep· 
)erde okuduğumuz sıralarda , o za. 
manki Darülbedayiin temsillerine 
gider ; hazan gülünecek yerde ağlar; 
muttasıl dalga geçer ; f ıskos edez 1; 
kabak çekirdeği , fıstık , fındık , 
üzüm vesaire yerdik l?l. O zaman , 
zavallı Ertuğrul Muhsin , sahnadan , 
bize , mütemadiyen ders verir ; 
( tiyatro , böyle dinlenmez ; susu
nuz 1 ) derdi .. 

Bazan , bizlerde , ağır ve ağdalı 
bir üslupla yazılmış eserleri pek 
tercih etmezdik .. ki , o zamanlar , 
Halid Ziya Uşaklıgilin , ( mai - si· 
yahi ) yazdığı ; meşhur , hassas , 
muztarip , solgun çehreli , saz be· 
nizli , kara istekli , melul tavırlı Ah· 
met Cemili yarattığı sıralardı .. Yani,' 
böyle trajedi ; sansasyonalizm , 
sevgili için insanın kendini feda et 
meğe hazır olduğu ; nevcivan esmer 
lerin zülüflcrinin kemendlerine ko
laylıkla esir olduğu , o zama~lar !!?!. 

Evet , herkesin , her gencin (bir 
Ahmet Cemil ) olmak istidadım 
gösterdiği öyle bir devrede bile , 
biz , gençler , ağır piyeslerden pek 
hoşlanmazdık . Daha ziyade kome· 
di , vodvil , ar:ırdık .. Asıl tiyatro
yu , hakiki tiyatroyu , bize , sonra· 
dan Darülbedayi ve bir kısım halkı· 
mız öğretdi . Bakdık ki : ağır ve 
bir tezi müdafaa eyliyen eserleri de, 
- büyük insanlar , münevver in
sanlar - · dikkat ve lezzetle dinle
mekte ; onlardan hisse çıkarmakta
dır . Eski münevverler ve baba)a. 
rımız , bize , asıl tiyatroyu sevmeği 
böyle öğretdiler .. Tiyatro zevkini, 
biz , gençlere böyle aşıladılar . 

Raglp Mailden 

işte, onun için, diyorum ki: Hal· 
kın psikolojisine uygun gelmiyen; 
büyük halk kütlesinin hoşuna gitme· 
yebilecek olan bazı eserleri koru. 
mak ve ayakta tutmak; hakiki mü· 
nevverlerin esas vazifeleri arasında 
gelir. 

Fakat, ben, yalnız bir vazife id
dia edercesine değil, temsillerinden 
hakikaten zevk duyduğum, ve Ada. 
na şehri için gelişlerini hakiki bir ni 
met ve mazhariyet talakki ettiğim 
içindir ki , Ertugrul Muhsin 
gibi büyük bir artisti karşımda gö· 
reccğim (Baba) piyesine gidemesey· 
dim; cidden çok üzülecek; bayağı 

iztirap duyacaktım! ... 
Adana; zengin, mamur, neşe'i 

yaşamasını bilir, şen ve uğrak bir 
merekezimizdir. Sevdiğini, iyi sever 
tuttuğunu evladı gibi benimser!.. .. 
Buraya (Halk opereti) gelir: Mem. 
nun olarak gider. Muhlis Sabahed
din gelir; keyfli keyfli lstanbulun 
yolunu tutar?... Ertuğrul Saaded
din, Kemal Sahir, yok daha bilmem 
ne ve ne kampanyaları gelir. Kise · 
]erini doldurarak diğer Türk şehir· 
!erine doğru Toroslera tırmanma 
ğa başlarlar.. Hatta, bir Sabriye 
Tokses, bir Zati Sungur, bir Eftalya 
bile bu Adanamızdan ayrıhrken 
memnuniyetsizlik ve neşesizlik gös 
termezlN.. Neden? .. Çünkü: halkın 
ekseriyeti bunları tutuyor, bunlar 
çekilince, kiselerini açarak boşaltı
yor .. Eh, Allah eksik etmesin, mü· 
nevverlerimiz de ~öyle gruplara 
tuplara gitmemezlik etmeyorlar. 
Hatta, bunu vazife bile sayanlar 
vardır. 

Eftalya gibi. Sabriye Tokses 
gibi, Toto gibi, Zati Sungur vesair 
gibi okuyucularla ve ince marifet 
sahihlerinin sahnelerinde bulunmayı 
vazife sayan münevverler, şüphesiz 
ki, Darülbedayi temsillerine iştiraki; 
haydi, haydi bir vazife sayacaklan 
meydandadır. 

(Baba) nın oynanacağı gece ti
yatro binasının i)nü; kişesi, dar ant
resi bir alemdi!?!.. .. Şimdiye kadar 
(Adana) ya geldiğinden hiç şikayet 
etmemiş olan darülbedayiciler, bü· 
tün temsilleri esnasında, yalnız bu 
gece memnun görünüyorlar; yalnız 

bugece tiyatronun baştan başa dol
duğunu, hatta taşdığını görüyorlar
dı .. 

iki, üç senedir (Adanaya gelini.. 
Gelin de halkın tehacümünü, alaka. 
sını seyredin!.. Size çok göresimiz 
geldi!... Hasretlerinizi çekiyoruz!..) 
Tarzında hararetli mektuplarla şeh. 
rimize çağnlan Darülbedayiciler, bu 
defa sukutu hayale ve zarara uğ
radıkhınndan, bu geceki tehacümü 
bu geceki alakayı adeta garibseyor 
g' bi idiler ... 

Şaka mı, bu? .. Bu ğece ( Baba ) 
oynanacak!... O ( Baba ) piyesi ki: 
Ertuğrul Muhsin bizzat baş rolü 
alacaktır!... Ankarada üç gece sırtı 
sırtına oynanmış; halkı kırıp geçir· 
miş. hatta spekülasyona sevketmiş 
olan eseri.. Bir liralık biletleri beş 
liraya sattıran; halkın tehacüm ve 
alakası karşısında polisin müdalıa. 

lesini icap ettiren eseri.. Bu şayialar 
bütün Adana halkını ve münevver
lerini tiyatroya koşturmuştu, denile. 
bilir. Ben, şimdiye kadar, hiç bir pi
yeste böyle kalabalıkla karşılaşma~ 
dığımı söyleyebileceğim .. 

( Babamn ) temslll 

Saat yirmiyi kırk beş geçiyor. 
Tiyatro, tamamen dolmuş. iğne at· 
san; yere düşmiyecek ! .. tiz kenar
da bin zorlukla· bir yer bulabilmi· 
şiz . Bunu da, sinema sahibinin ne· 
zaketine borçluyuz . 

Ertuğrul Muhsin, yuzbaşı kiyafe-

Türlcsözü 

Filistinde 

Şehir haberleri 
Yahudiler Filistioİll 

mine razı olmıyod 
İş dairesinde 
Baş müfettiş geldi 

Altı vilayette de ha
zırlıklar tamamlandı 

En faal altıncı bölge 

iş kanunu hazırlıkları teftiş için 
mıntıkalara gittiğini yazdığımız iş 
dairesi baş müfettişi Bay Mehmet 
Ali Nasfet şehrimize gelmiştir . 

Haber aldığımıza göre , altı vila
yeti ihtiva ed ~ n Adana bölgesi , İş 
kanununa hazırlık faaliyetini bütün 
bölgede tamamlamıştır . Ancak 
bunların icap diirdiği tali muame· 
lat ile iştigal edilmektedir . Hazira
nın 15 inde kanun meriyete geçece
ğine göre ; iş bölgesi mayıs 15 e ka. 
dar büyük bir kısmını vermiş olduğu 
raporlarla cedvellerin bakiyesini de 
ikmal edecektir . 

Zannolunduğuna göre iş bölgesi 
en evvel vazifesini ikmal ve intaç 
eden bir bölge olmuştur . Bölgeye 
vekaletten bir de takdirname gön· 
derilmesi bunu teyid etmektedir . 

Salgınların önüne 
geçmek için tedbir 

Sıhhiye vekaleti halkı 
tenvir için sokaklara 

afişler asdıracak 

Sıhhat ve içtimai muavenet ve· 
kaleti halkımıza ve köylüye türlü 
hastalıklardan korunmak usullerini 
göstermek üzere ufak broşürler bas· 
dırmağa başlamıştır . İlk olarak 
kızamık kara humma ve tifo proşı..r
leri çıkarılmıştır : 

Bakanlık , bundan başka kara 
sinek , tahta kurusu ve benzerleri 
gihi hastalık nakleden haşereler 
hakkında da afişler hazırlamıştır . 

Bu levhaların basılması bitince 
trahom ve diğer hastalıklar için 
olduğu gibi bütün mekteplere ve 
tren uapur bekleme salor.lari , tiyat· 
ro ve sinemala , cadde ve meydan 
lar gibi umumi yerlere asılarak hal
kımızın dikkatı nazarları çekilecek· 
tir . 

Yeni cami - kuru köprü 
yolu ikmal edildi 

Yeni cami ile kuru köprü ara
sındaki yolun ve kaldınmların tamir 
edilmekte olduğunu yazmıştık . 

Bu yol ve kaldırımlann güzel 
bir şekilde tamiri işi ikmal edilmiş 
bulunmaktadır . 

w 

tile sahnede ... Türk tiyatrosu için 
bütün ömrünü veren, bütün mevcu
diyetini vakfeden, bütün zeka ve ener 
jisini sarfeden, derin kültürlü adam; 
şimdi karşımızdadır ! ... Uzun yıllar, 
Muhsinin sırtını biraz çökertmiş; yü 
zür.ü bir parça bozmuş; hatlarını bi
raz germiş !... Fakat. gözlerdeki ener 
ji ve 'zeka şimşekleri olduğu gibi 
durmakta 1... Bu cihette bir eksiklik 
yok 1 ... Tam manasile; ulgun ve dol
gun bir tiyatro adamı olan Muhsin; 
konuşuyor .. , 

Baba; tezli bir piyestir. Tezi de 
şudur : 

- ... ( Çocuk, tam manasile, a 
nanındır 1 .... An?nın malıdır !.. Ana· 
ya aittir 1 ... ) Bu tezi; daha açık bir 
şekilde ifadeye imkan vardır, ama, 
buna pek lüzum görenlerden deği
lim? 

Hayata neş'e veren, bir yuvada 
saadet güneşinin doğmasına sebebi
yd veren, bir aile ocağını tufeyli 

Gerisi üçüncü sa.hiftde. - .... 

Şehir Meclisi dün öğ
leden sonra toplandı 
Masraf bütçesinin müzakeresi çok 

münakaşalı ve hararetli oldu 

Meclis müzakerelerine bugün de devam edilecek 

Şehir Meclisi dün saat 15 de 
Reis Turhan Cemal Berikerin Baş
kanlığında toplandı. Geçen celsenin 
zapt ceridesi okunduktan sonra ruz
namenin müzakeresine geçilmiştir. 

· Dört maddeyi ihtiva eden ruz
namede Emine imzalı dilekçe hak
kındaki kanunlar encümeni mazba· 
tası, dellal aidatı hakkında büdçe 
encümeni mazbatası, sıhhi müesse· 
selerin istediği buz hakkında riyaset 
tezkeresi, 937 yılı masraf büdçesi
ne ait büdçe encümeni esbabı mu· 

İlk okullarda 
Öğretmenler talebeleri 

tatbikata çıkarıyorlar 
Şehrimiz ilk okullarının hemen 

kaff esinde öğretmenler , her gün 
talebeyi tatbikat için dairelere , mü· 
esseselere götürmekte ve kırlarda 
da kısa geziler yaptırmaktadırlar . 

Halk evi 
Bir Bakım Yurdu açtı 

Şehrimiz Halkevi Belediye parkı 
karşısında ve Seyhan oteli altında 
bir muayene evi açmıştır . Burada , 
her gün saat 12 den on dörde ka· 
dar bila istisna bütün fakir hastalar 
muayene edilecek ve bunların çok 
fakirlerine verilecek reçeteler Hal
kevi tarafından yaptırılacaktır. 

Amele pavyonları 
İnşaatın bu yıl başlaması 

muhtemel 

Sahibi salahiyet bir zattan aldı· 
ğımız malumata göre ; bu yıl Mec. 
listen çıkacak Ziraat işçisi mesai 
kanunile beraber, bir müddettenberi 
Vekaletin tetkik etmekte oldu~ 
Çukurova amele sendikaları işinin 
de halline başlanacaktır. , 
f yi sanıldığına göre; bu iş üzerinde bu 
yıl faaliyete geçilecek ve amele pav. 
yanlarının inşasına da ayni zamanda 
başlanacaktır . 

Çuvalların gümrük 
resimleri 

Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı 
muvakkat muaflıktan faydalanmak 
suretiyle yurdumuza sokulan çuval
lara konulan gümrük resmini indir· 
mek üzere bir kanun projesi hazır· 
lamaktadır . 

Bakanlık bu suretle muvakkat mu· 
aflıktan istifade suretile çuvallar • 
üzerinde yapılan suni istimalleri ön· 
leyecek ve muvakkat muafiyeti kal· 
dıracaktır. .. 

Pul kolleksiyonları 

cibe mazbataSJ ve büdçe 1 karama· 
mesinin müzakereleri vardı. 

Dünkü Belediye meclisi çok mü 

nakaşalı ve hararetli olmuş ve bu 
yüzd~n meclis geç dağılmış ve büd· 
çenin 28 inci maddesine kadar olan 
masraf fasıllarını müzakere ve kabul 
ederek geri kalan kısmın müzake· 
resini de bugüne bırakmıştır. 

Meclis bu gün öğleden sonra 
saat 15 de tekrar toplanacak ve 
müzakt-relerine d~vam edecektir. 

Pamuk talebi 
Bir B~lçika şirketi mem

leketimizden. büyük 
mikyatta bir pamuk 

partisi yapacak 
Aldığımız malumata göre ; bü· 

yük sermayeli bir Belçıka gurubu 
lstanbul ticaret odasına müracaat 
ederek , önümüzdeki yıl mahsulün. 
den çök mikdarda pamuk mübayaa 
etmek arzusunda bulunduğunu bii
dirmiş ve izahat almıştır. Bn şirket 
gibi daha bir kaç büyük firmada 
memleketimizden pamuk mübayaa 
edecektir . Bu yıl bölgemiz pamuk
larının vüksek fiatlarla satılacağı 
ve çifçimizin yüzü güleceği anlaşıl· 

maktadır. 

Adliyede tayinler 
Şehrimiz Adliye baş müfettiş· 

liği kaleminde çalışmakta olan Mus· 
tafa Sert Er Niğde mahkemesi za
bıt katipliğine tayin edilmiş~ir. 

••• 
Bin kuruş maMlı zabıt katiple· 

rinden ikinci sorgu Hakimliği kale .. 
minde çalışan Nuri Korkmaz, Tar· 
sus mahkemesi zabıt katipliğine 
naklen tayin edilmiştir. 

Mahkemelerde: 

Hastaneden elbise çalan 
mahkum oldu 

Memleket hastanesinde çalışmakta 
iken hastaneye ait şırınga ve ameli
yat aletleri ile hastane müstahdem
lerinden Sıddıkanın bir entarisini 
çalmaktan suçlu ve mevkuf bulunan 
Nevşehirli Dilaver oğlu Hüseyinin 
dün ikinci Sulh Ceza mahkemesinde 
yapılan duruşması sonunda suçlunun 
entari çalmaktan iki ay hapsine ve 
diger aletleri çaldığı anlaşılamadı
ğından bu cihetten de beraetine ka. 
rar verilmiştir. 

Dün de 68 amele geldi 

,.. Ela2iz ve Diyarbekirden 68 ame· 
le gelmiş ve Sivas, Kayseri, Savur, 
Elazize 26 amele gitmiştir. 

Dün gece Karşıyakada amele 
çadırlarında 98 amelenin mevcud 
olduğu tesbit edilmiştir. 

Zabıtada: 

Bir kızı ciöğdüler 

Kudüs : 25 (Hususi) -
kuvvetleri umum kuman.. it 
ral Dil Filistinde umumı 
seyahati yamaktadır. .. 

lngilizler Filistinde bil 
manevraları ' yapmağa .. 
Demiryolu katarları ve bü 
yonlar Nablus civarında 
şid etmek için geniş Jllik 
liyat yapmağa başlamıştıf· 

Manevralar 25 NisaP~ 
iptidalanna kadar devalll 
Manevralara bir çok ta 
iştirak edecektir. . 

lngiliz harbiye nazar~~
karargahını bin dönüme 1 

• 

için yüz bin lira tahsis et 
Burası yakın şarkın : 

tayyare karargahlarından 
Şarki erden Ernirİ 

lngiltere kralının tac gi~ 
minde bulunmak üzere Y-: 
ğa hazırlanmıştır . Ken~ 
leriyle beraber eJli neferlik 
reze refakat edecektir · 

* * * . 
Yahudilerin icra k()IJJI 

tad senelik toplantısını 1 
çok mühim meseleler ar 
tinin ikiye taksimi rn 
görüştü. 

Bu meselede Yahudild 
tır ve içtimada bir anl 
olmamıştır . '(ahudi . f bif: 
henüz bu hu;usta resmı 

verilmemiştir . . " 
Yahudi gazetelenod 1ı 

mütalaasına göre dünya 
Filstinin ikiye taksimine 

Bu mesele Londrada °" 
rede Yahudi liderleri ve 
ricali ve akvam cemiyeti 
sında uzun müzakereleri 
caktır. 

Filistindeki 

* • * 

Londrada umumi 111 

edilmiş ve polisin elindell 
reli yapmakta oldu~ be 
miştir. 

• * ... 
Bu günlerde yahudi ~i 

men fj)istine gelip .y~b aJc 
mitesi içtimalarına ışnr 

tir. ol o 
Londr aya dönmüş • 

heyetinin raporlan hakki" 
hudilere malumat verece 

Yahudi komitesi V• 
tirakinden sonra kati kaJ 
bilecektir. 

• • • 
Hobuker Yahudi gaıe 

hudiler Filistinin ikiye 
lerek kendileıine yaba~ffOİf 
arasında muhasara edı ,
bir mıntıka verilmesine r 
lar. 

Biz 10-1.5 milyon Y. ) , t 
dıracak bir ( arzı me" u 
için çalışıyoru! demiştir· 

Mancister gardiyan• I 
seneki Filistin kargaş• 
milyon Jngiliz lirasına 

ile [ Ali kızı Atikeyi ] 
bunlardan Şükrünün de 
ettiği zabıtaya şikayet 
suçlular yakalanmış "e 
kanuni muamele yapıldl 

İki kadın ara 
Sugediği mahatl;. 

Mustafa kansı Sakineyi' 
aralannda çıkan kavg 

Pul kolleksiyonları ticaret eşya
sından addolunmaktadır . Türk pa. 
rasmın kıymetini koruma kararna
mesine göre yurdumuzdan çıkarı
lacak veya yurda sokulacak pul ve 
kolleksiyonları için posta idare]e. 
rince bundan böyle beyanname ara· 
nılacakbr : 

Akça kah}a mahallesinden Meh· Sabriyeyi döğdüğü ~ 
met kızı Emiş, Salih kızı Melik, Ali yet edildiğinden suçlu 
kızı Fikriye ue Durmuş Al~gğf~ ~i .• _ l)uni auı~ll~.l:·am.llPM~ 



Çukurovanın Altın damarı 

Ceyhan 
·~enin bu ehemmiyetli merkezinde 

eser vermiş imar hamleleri var 

ban iki yıl e.~elki huap çehresini bugün 
tamamile atmış bulunmaktadır 

ltalya 
lhtiyath bir hattı 
hareket takibe

diyor 
C.-.: 28 ( Husuai) _ Yıl- 1 aiden kasaba içinde bir~,, C:-dde 

lıllk.aıaı kalan 1r.uaı..z 111 ve yol açtıracak ve çarp ~ ı~~ Roma : 28 ( Radyo ) - Bay Gö 
iki lenedir belediyenin cröster- yon ara1111. daki yolu da g~nışlettire- ring, Musolini ve Ciyano temaslan, 
'-liJeı aveainde ~i ve rek yemden yapt&ıacaktar • .. bilhassa ispanya üzerinde temerküz 

bi kl sok ı tur Mezbahanın yamnda ve on tara· etmiştir • 
tıç .1~~ fe e ul~~.~ iM fında yaz pleri kasaba halkınan • Yakında Bay Blumberg'inde Ro-

WJrt •ne evve _,., •- JC.1-- · · · mayı ziyareti bekleniyor, .. er timdi öz1eriAe ioana· temiz hava almua ve eaJaJWC.SI ıçuı 
ta ve yaptı! detifikliklere de hususi bir yer yaptınlacakbr. ispanyada bir mutavassıt tarzı-

t etmektedirler. Bu , yerin yapılmasına bir kaç bal fikri iyi görülmekte ise de ltal-
.. yle büyük bir kasabamn bir gün sonra bqlanması kuvvetle muh· ya bu işe kanşouyacaktar • 

filM pek kasa bir :rapıada temeldir. f.wen timdiden Ceybancla ltalyamn şimdiki vaziyeti ihtiyatlı 
~ 'Yenilip bwrap ve 11C11klar fazlalaflDlfbr.Pazar ,-ri : .hattı hareket takibinden ibaret. 

esi biz Ceybulılar için ne baba belklDID bir çoiu maaile yi· 
'aevineek, iftihar et.tek ve bu yecek ve içeceklerini alarak karşı- Avam Kamarasında 
yapan ve bat-anlara da ne yakaya geçmektediıler • 
i4takkiir ettek yeridir. Burası Ceyhan mnapun geçen 

l'WISIDa~ iJun, ve ha1kıDua her ki taımumda mil tabakaaı ile kap
,..._ ,... .... için billa.aua lanm11 ve bu mil tababa henüz ta· 
'-liyeti ıöze çspmakta· mamile kurulDMDlf oldutundan halk 

lecliye caddeleri iki tarafh ataç 
yı lcaldmmları yaptırdı, 
lmDHt Topreldcale tqı 

ttirdi, şimdi de eaki büldl
~ ile Jnw.Jac binaa ara 

i caddenin etrafındaki dikkin 
tazaı... ,.kbnJarak yol rnif
kte ve bundan 1011ra da bu 
)'İne bel~ 'opnklm

ıe~rttili parke tatlarla dö-

tam manasile etlenceli vakıt geçi· 
rememektedir. 

Önümüzdeki haftaya burasının 
mil ve çamurlan tamamen kuruya
catından bamdan ıonra bütün halk 
lllezbahaım~ gid~tir. 

Belediyenin bütün işlc:rine yar
dmı için Kaymakambkta hissesine 
dii111i büyük .ıiıka ile yapmaktadır. 
Gerek Kaymakamlık makamım ve 
getebe Belediye ReisJitini temsil 
eden genç idarecilerimizden Ceyhan 
daha çok ıeyler beldiyebilir • 

----... -4ml----
Mersin ge119ieri Hatay piyefiııi ornadılar 

komitesi Batkanı tarahn· 
lanan Aıevilitiıı menfei ve 

• n tarihi vaziyetleriyle Türk· 
a mezbeb aynbtına cWr 

devam eden bir k---

Zelllr118U UdftCU -.U.-.u 
ŞeJırimizde mellelc sahiblerine 

Halkevi aaloaunda Zebirligaz kurs· 
lanna d~am edilmektedir. 

Birinci kursa zabıta memurlan, 
ikin<i kursa öpetmen ve memurlar 
devam etmiş ve kunu bitirenlere 
ve.tikalar vesilmiftir. Şi,mdi üçüncif 
löar• batlanDUfbr. 

Bu ilevrede Dôlctöder, Ecıaa-
lar ve Kililyarerlerlo ~ me1Purlar 
Yaldır. 

Hllllif Pi,_. 
şehrimizde obına Hataylılar 

Hatay .kuıtulufUDA aid wk güzel üç 
..... bir piyes y~. Bu 
JIİ1'i 1İfte Hataylılar taralmdan sah 
neye koaacakbr. 

Piyes tasdik edilmek üzere Mat-
buat Umum müdürlütüne ıönderil 
miftir. Gelcfilinde hemen temsil 
edilecektir. 

Habeş mültecilerinin va
ziyeti üzerinde müzakere 

Londn : 28 ( Radyo ) - Avam 
Kamarası bugün öğleden sonra top· 
landı; bu toplanbdaki müzakerelerin 
mahiyeti, lngiliz somalisine iltica et
miş ve balen mevcut bulunan 2000 
Habeşlinin vaziyeti idi . 

Prenıes M~rya 
tenezzühler yapıyor 

lstanbul: 23 [Radyo] - Şehri 
mizde bulunan ltalya kralinın kızl 
Prenses Marya dün de Gtanbuiun 
gü~el yerlerinde uzun gezintiler yap. 
mıştır. 

w 

- ıı.cı ............... -
mahiyetten lmrqnn • bir ana - ba· 
baya -.ı, nedini •• wtani, va 
zifderim 1fa etmek fırsabnı Jlıezırlr 
yan, - çoaak - ; acaba kimden 
olm111 ? .• Anadan old\ltu muhak
kak 1 •• F alcat, babadan oldutu mu. 
hakkak mı ? .. işte, ( Baba ) piye
sinde tahlil edilmek ittenen nokta, 
çözülmek istenen hayat bilmesi ba· 
dur 1 ... 

Piyeste (Baba) rolünü oynayan 
Muhsin, - kanllnm zulum ve istip. 
tadi, pytani zekiıı, ( ille de benim 
olac:K 1 ) ; ~; y~ ve sadece 
benimdir 1 .. ) tananda bir mmbka· 
da lcapdmalc dola,mle her türlü fe
nalıtı irtikap eylemekten çekinme· 
mesi: hatti ve hatti kocasmı mahv 
etmek derec-:sine kadar yürümesi 
yüzünden - , pc-k [acı ve ızbraplı 
bir dil ile konutuyor.. KafJlllndaki 
adamdan bu bayat bilmecesini ki· 
min, ....ı ve ne 'tekilde halltclile 
bilecetini IOfUyor ... ve : 

- .. ( Beo. çeculumun kendim· 
den oldutunu nereden bilecetim l?. 

Lübnan baş veziri Şama gitti orada ali 
ko rle mühim meseleler konuşacaktır. 

Lübnan limanının te i 
ilerlemiştir 

lran gazeteleri 

Türk matbuatına 
teşekkür ediyor 

lran : 28 (A. A.) - Türk lran 
doatlutunu tebarüz ettiren mukave
leleri imzaladıktan sonra memleke· 
timizden aynlan Türk mnrabbas be. 
yetinin Türkiyeye dönüşleri müna
sebetiyle, Türk • lran dostlutu bak· 
kında kıymetli yazılar yazan Türk 
matbuatı a~ni zamanda lran matbu
atına karııda cemilekir hisler ibzal 
etmektedir. Bütün lran gazeteleri 
dost Türkiye matbuatına karşı mu· 
kabıl sevgı ve teşekkürlerini izhar 
etmektedirler. 
Eden Londraya döndü 

Londra: 28 (-Radyo ~-Bir kaç 
gündenberi Brükselde bulunan ha
riciye nazırı Bay Eden bu sabah 
şehrimize muvasalat etmiştir. 

Enternasyonal 
-----

Ticaret Odaları mümessil 
leri dün tayyare ile 

lstanbula geldiler 
lstanbul: 28 (Radyo) - Beynel· 

milel Ticaret Odalanmn Şark ve Bal
kan komiteleri mümeuilleriııden bir 
Hollandalı, bir Amerikalı, bir lngi 
liz, bir lsviçreli bu gün tayyare ile 
ıehrimize gelmişlerdir. 

Mümesailler'!Yeşilköyde, iktisat 
Vekilimiz ve Vilayet namına ve mat· 
buat mümessilleri tarafından karıı 
laıım11lardır. 

Çizgi - tiııiİ. M,az bir. ,,.blnt 

Asri sinema 
28 Nisan Çarşamba gündüz 

Matinesinden itibaren 

( Şirley Temple) 
En güzel, en n ş' eli filıni 

Güldüren gözler 
Ayrıca: Ekler Jurnal 
Pek yakında : 

Monte Karlo 
8051 

TAN SİNEMASIND 
Bu akı~m 

Sinemamn üç büyüle siması 
~VARD G. ROBINSON-MIRIAM HOPKINS JOEL MAB CREA 
tarafından misilsiz bir tarzda yarablan ve mevzuu yüz aeae ev.wdci Sı.n 
Fransisko ayaletinde geçen heyecanlı korkunç ve eliJn ıa1tl'elede-clalu 

(Kanunsuz ~bir~ 
Fevkalade filmi görünüz. Yapılan cinayetler, akan kanlar, p,u.-ılı~ 

sefalet, baştan aşatJ heyecanlı sahnelerle dolu nefis bir eser 
Bu filmin Rejisörü: Şafak kctif kolu unutulmaz filminin y,.ı:atıcısı 

HOV ARD HAVl<S'<lır 
ilaveten: Çok güzel bir Miki Mavs 

Pek 

merk,p, adi bir hayvanla birleşirse; yaparak, (Anaya) kiymet ve ebem 1 Çarplfma; artık bütün şiddetiyle 
acabi, k~e, o c;izailer yine gö- miyet vermeyor; ve illede ille: .. (Be- devam etmekte, aııa, btbaya; baba. 
riillGr mii priinmez4Di ? ... ) di· nim dediğim olacak! .. ) diyor. anaya d~rmaksazın hücuın eyl-9k· 
yor • Hata, başlamışdırl.., Bu hatayı, teler .. Ev; bir sırtlan JUVlllD& ~ 

Baba; en büyük sabırsızlıkla l:w· Baba, en ıonundı, kaniyle öd~yecP.k· müşl?t .. Her tarafı kın 1cokuyör! .. 
nu bilmek arzusundadır • dirl. Kadım sevme; Ehemmiyeti yok!... f trenç, manasız, mabadıız, zehirli, 

Arzu, ki ruhun temelidirl. Bu Kadın bir az aç kal11nj Zarar et• dertli bir hayati .• Kanapn, ~ 
arzusuna erişme..se, temelin yıkılma· mezl... Kadın, hatta, ıürünmete bile kuclwu bir erlıM blbit 
m; maneviyatan harap oı...., ailenin razıdır. Fakat, ihmale, sayılmata. sö- Erkek bir müddet kanaat ,c;.ter-
bir f~likete liirüklenmai ihtimali ıünü ge~irmemete. benlitini çifnet· meje çallpyor; ve k..-:.. ıfKeac1i 
çok kuwetli. mete; kendi evinde bir gölge halinde vicdann ıt1~Wı'm olarak b-

Babanuı kartısmdaki C•dam, her dolAf1D8tal.: Yok, ula!.. bul etmeyen :1aa,...r ; çehrenin <ıi-
halde, eahil bir adam elacak L Zi- ~. bu &,piyesteki (Aaa) dl dutu ailJi --·ın abiDi dahi ~ 
ra, bin bir ızbrap içerisinde kıvra. buyaz, ua.,i, de<Jiti dedik, aksi, meyen JJir mablt.dd) Tanmdalci .... 
nan ve sadre ıifa verecek bir cevap maaasaz ve IDlllllkıız bir icadın L. O cü.ıelerle ~ lcaJbtıyur. F~ 
bekliyftl, babaya : ( Adi hayvan, evde hep lDentlini kuvvetli unarak, nafile! .• Kadm, çok daha metin, .. 
bepı ve çiı:ıili - çizgili )!aban b11kim sanarak büyümüt: Böyle bir daha kurnaz, çok daha şeytaadr. 
,Yabm merkebi ile ~birlefirıej - yav taNıkl"im av:dum, biyl\ bir mua· .Brbii matJup ve deli ediprL 
ru - yine çizgili olur 1 •• tarımda paeleye katlanırım? .. Tabii, katlan- Muvakkat bir buhran.. tlflcin ~ 
cevap veriyor. Ha buki, bu cevap; maz.. teesıür. Yanan bir I~& ~ 
veraset kanunlarına ~uygun değildir. Hem, kadın, kendisini öyle kuv bfaandal.. Vaziyet 'f~ ~ 
Ve bayle- bir birle,me neticuinde vetli buluyor kil.. Kfrpsında kıvranan bir müşavere .• .$u karar ve~ 
yavrulanıa 11nıhtkbk surette çizti· kocasına:... (Sana karşı analık Ulca· (Babaya delidirl. ) Diye bir ~i 
li - çizrili olacatmı da kimse iddia daıhk hisleri duydutum zaman ar~- ım.teti giy~ekl.. J3u vazifeyi. 
edemez 1 ·· mız çok iyi idil Sonra, dost arka· ~n ...lbk k ... 1. d d 

11 k JV TJI# • • ~ a ı, üzerine alı-
r• aL rahibin ve doktorun ce· daş olduk; hen senin hükmüne erir- del Jt.....lc 
lan La- d o- yori ve i g~ tini tatlalıklat&...ı... .. l 

vap -..~ısmı ıı müdhiı bir buhra· dim. Bu çok fena oldu. Istırap ,.,.ki · d' · r.:t-k ~,.~ 
b. r- ya ıa. y ınyor. """' ü: Kızuun: .. ı~ 

na ve asa ıyete tutulan, baba; zalim yorum. Kahroluyorüm·,) demete bq· be l b d ~~ heleti • hn nam ıa am ~tilsinl) söıJi ... 
IÜP aı, ıi indeki korkunç çar. layan bir anal?I.. fevkalade hiddetlenen' baba bir 
pa,maları, ateşten bir burgu gibi bey. Böyle bir •na, çocutuna yalnız şun dardesi ile kızım da 

0 
.. ' 

nini delen teredeütleri gidermek mak ve sadece babasının tahakküm et- · k 
dil k k ıster en muvaffak olam•m~.,.ır. 

sa e arısını arşısana alarak siga · mek istediJC.ini aNiinc deli ıibi bir d h d .. """ 
ki ? & oı-- a a a fenalık etmesi ihtima1= var ya çe yor ... Ve : hile geliyor. (Ben, ae.ıen çok kuv· 111~ 

( S .. l b l La-- 1 • Deli gömle~ini giyerse, lılr f ... oy e, ana acı ~ ~tliyı·-ı.n- :J! ..... un ışinc ka. ? ___ !-• -..~~ •- yapaınaz .. 
seniıue pazarlıta girişelim 1 .. Pazar .-..ca~~ kalkışma: Mağ· 
l.ı. bn · b ~ Baba, deli gömletiai ~ ... 
a f81 ne 11e ildir l aklat»a -.a ~ oı...._?t 86rle bir çarpışmada 
d t ı kı F arktıa• vardalı zamap ~ mü•.._ 

ia e e zam, hakikaten benimço· yuvarlamnayan, kuvv~li olan haklı "?'Y"1ı i _...,._ mud ? ..I! sir ol,vor; ve bütün matpevı 
.....- ur söyle l ).Bvıor. görünür! )diye söylenerek haklı ol 11--· d d 

K d nd 1 yılaldıill için er inden, kede • 
a ın : .. ( Etbttte se en .. duıc.. .• _göstermek isteyor·, bu sı"la"bın d 

K d ı ı) 5 .. üzüntüaiin en, şüphesinden -
İlll en o acakmış, ya? tarımda tesarsız kaldııc..nı go'"ru"'nce·, (Çocuk. K -~•ı -•-L~ ..I! g• diyor" ocası ölen icadın mm 

mllllo'llUqe eaiyor. senden değildir!) Diyerek, babayı, kim bir eda ile: 
Bir az IOnra, (Çocutun tahsil ve nınklıur ve perişan ve zelil bir laa~ - '"• ( Çocu~·-•"iı 

terbiy.eai) b~• meV#IU O)rJ>4ta baş· bırakmaktandan da s..,.,_,or.. çocup.Q ~_,11fl.tP.t~ 
h~· Babı, ~tuPun ewde kalma· Baba; mahvu~ olmuttur.. kapAQ1QAta ~.QllMf~ 
w ~ d,aildir. Gjtsin, uzaklaş· Mjtaplaruw~ daliJ(tl; .G;te, bialittit. 
mn; evde kalarak ae.biflwuneıin; is T-1 .._., - AJq tp Jı!~• 
.,._ Yalmz, burada yanlış bir ma • -~,. ~ bu· r 

• ldarak \fa bir taktik•~ 



Sahife : 4 Türksözü 

Sovyetlerde 
BELEDİYE 

Elektrik ve Traktör 
endüstrisi 

Lübnan başveziri 
Şama gitti 

- Üçüncü sahifeden artan -

Adana Borsası Muameleleri ı 
PAMUKveKOZ_A ______________ __ 

Kilo Fiyatı ---------_____ ________ _.,_. 

Moskova: 27 [Tas ajansı] -
Sovyetler birliği otomobil ve Trak
tör endüstrisı, birinci ve ikinci beş 
yıllık planlar devr~lerinde büyük bir 
hızla inkişaf etmiştir. 

biri Berut şehrinin güzelleştirilmesi, 
diğeri de Berut limanmınltevsii me· 
selesidir. 

Limanın tevsii ameliyatı ilerle
miştir. Ali komiser Şama gitmezden 
ewel Lübnan Reisicumhuru ve Baş
veziriyle birlikte limana giderek şir 
ketin yaptığı işleri görmüşlerdir. 

Limandaki ameliyata başlıyalı 
bir sene sekiz ay olmmuştur. Bir se
ne daha devam edecektir. 

CiNSi En az En çok Sahlan Miktar 
= = .......... ~~-~-- __ K. S. _E._ S. 

Kapımalı pamuk 
Kilo 

Piyasa parlağı ,, 33,25 
·--==--~--'--~~--Piyasa temizi ,, 

35 

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

Bugün birlik dahilinde endiist
rinin bu şubesine mensup 7 esaslı 
büzük otomobil. ve Traktör fabri
kası, 6 şube, 5 yardımcı fabrikası, 
13 yedek levazım fabrikası, 9 bü
yük tamir atölyesi, işlememete ve 
memleketin her tarafında ise 400 
dağıtma merkezi bulunmaktadır. 

Traktör fabrikaları Stalingratta, 
Çalüabinskte, Oarkovda ve Lening· 
rattadır. 

ÇfGIT 
Şimdiye kadar 47 milyon frank 1 

saı fedilmiştir: 
~-:-;..---=-:--.,,,,.-~~-

Yeni tahsisatla bütün liman tevsi 
~~~res --ı -ı-YerJi "Yemlik,, -3"___ -----------

masrafı 53 milyona baliğ olacakttır. " "Tohumluk,, -- -------

Otomobil şabrikaları ise Mos- ,--------·- --- ., 
kova, Gorki ve Yaroslavda bulun· 
maktadır. 

Günde iki defa İşçi ekibi değiş
tirerek çalışan bu fabrikaların se 
nelik verimi 140 bin Traktkr ve 
300 bin otomobildir. 

Bu sene zarfında, Moskova ve 
Gorki'deki otomobil fabrikaları ge· 
nişletilecektir. 

Rostov ve Omsk'ta da. Gorki 
fabrikasının malzamesi ile işliyecek 
birem montaj fabrikası kurulmakta
dır. 

Sovyet fab• ikaları, gerek otomo
bil, gerek kamyon ve gerek traktör 
sahalarında yeni yeni modeller vü
cude getirmekte ve muvaffak olan· 
lar üzerinde geniş mikyasta inşaata 
başlanmaktadır. 

Stalingrad ve Harkov traktör 
fabrikaları, halen, geniş mikyasta kuv 

,_ vetli ve muvaffakiyetli tırtıl tertibat. 
lı traktörler yapmaktadır. 

Bütün bu fabrikalar , yakacak 
madde meselesini de nazarı dikkate 
daima alarak , mesela , Diesel mo
törleı i ile işleyen makineler üzeriu · 
de çalışmaktadır . Netekim Çelya
binsk , kendi Diesel modelini yarat
mış ve halen bunun üzerinde işle· 
mekte bulunmuştur . Diğer fabrika· 
lar da Diesel motörlü traktörler 
yapmağa başlamıştır . Fabrikalar, 
gazojen ile işleyen makineleri de 
bu yıldan itibaren mühim mikdarda 
fazlalaştırmağa başlıyacaktır . 

Halkevi Başkanlığından: 

Sosyal yardım komitamız,belediye 
bahçesi karşısında, Seyhan oteli al
tırda yoksul hastalar için bir ınua· 
yene evi açmıştır . Doktorumuz ta
rafından burada her gün saat 12 den 
14 e kadar parasız muayene yapı· 
l acaktır. ilan olunur. 8034 2- 3 

Kelvinator 
Sağlığın mi 

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

unu tturur,evinize 
sıhhat ve neş' e 
verir. 

Kelvinator 
Buz dolapları 

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

T'ÜRK8ÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 

bedeli değişmez yalnı7. posta masrafı 

zammedilir • 

2 - ilanlar için idareye müra-

caat edilmelidir • 

~---------------J 
Aleni teş1ekkür 

.... 
Ani ve tehlikeli bir hastalığa tu· 

tulan çocuğumun hastalığını teşhis 
ve kısa bir zamanda tedavisini ya
pan Doğumevi Çocuk doktoru Bay 
Bahaya aleni teşekkürlerimi sunarım. 

c. 

Belediye eski 
memur 1 arından 

MEHMET 

Seyhan Ziraat müdürlü
ğünden : 

Mıntıkamızın amele işini komis. 
yonu mahsusu marifetile temin edil· 
mek üzere muktazi tedbirltr alın

maktadır. 

Gerek ç?.pa ve gerek koza top
lamakta çalıştıracakları ameleyi ko
misyondan temin edeceklerle ken 
dileri tarafından doğrudan doğruya 
tedarik eden çiftçiye çiftlik sahibi 
ve köylülerin bir haftaya kadar Zi 
raat müdürlüğüne müracaatları.8038 

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

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

19 

7966 

:-ı U B U B A T 
Buğday Kıbrıs 

,, Yerli --- -----

" 
Mentane 

Arpa 
Fasulya ---·------ ------------Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 
Mercimek 
Susam 

U N 
1 ?ört yıldız Salih 1 770 

t u~ç::-:---+"7---~"-:--~----1 740 __ _ 
:5 ~ ı-?ört yıldız Doğruluk 775 
~ ı:: uç " " 745 __ _ 

-2 ~,_Simit ,, 1000 
:.i ~ D5rt yıld'=-ız-.,,,C=-u--"m:.,..h-ur-iy_e_t __ -$300 __ _ 

~ (,)ol üç " " 750 
Simit ,, 1000 

Liverpol Telgrafları 
28 / 4 / 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

ı---------~So::.:,::n~tin.:.:..• __:;,,,;Pene 
Hazır ı 7 1 3T._-_ı_.ir_ııı_______ ı 

•--------- 7 1 14 Rayişmark -ı- 96 
Mayıs vadeli •---"--------

7 21 
Frank ( Fıa'.lsız) - 17 85 

Temmuz vadeli -_
5
_

19 9 Sterlin ( İt g liz ) 624- -50 

1 
__ H_in_t_h_a_zı_r ----- Dolar ( Amerika ) 1 79 _ -05· 

Nevyork l3-12 Frank ( İsviçre ) , 

Eczacı ve T '\bip alınacaktır 

Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğünden: 
Ankara civarında Kayaş, Küçükyozgat ve Erzurumda kullanılmak üzere 

bir Operator ıle iki Tabip ve bir Eczacı alınacaktır. isteklilerin istida ve 
vesikalarile Umum Müdürlüğe müracaatları.8037 29-3-7-11-15 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAVADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elite doldurulan bir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlara akıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alfrken şişelerdeki kırmızı Kayadelen tapala-
nna dikkat ediniz 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana- Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 17 

---------------------------------------
lstanbuldan ameliyattan gelen Adana. Memleket 

hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt. 
Hastalarını kabul Vf! tedaviye başlamıştır 

7990 7--2€ 

Seyhanpark lokantası 

Lokantamız bu senenin yaz mevsimi için öğle ve akşam yemeklerini 
( Alafranga ) muzikle vermek üzere ihzarat ını ikmal etmiştir . 

1- Mayıs cumartesi gününden itibaren lokantamızın açık bulunacağını 

muhterem müşterilerine tebşir eder .8023 25 - 27-29 

1- Belediye emlakinden siptillideki sebze hali ile zahire 
mağazalar 937 Haziranından itibaren birer sene müddetle 
mucibince kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıkarılmıştır · 

2- Bu ctükkanların muhammen bedeli geçen seneki kira 
3- Sebze halindeki dükkan'arın ihalesi 6-Mayıs-937 

zahire pazarındaki mağazaların ihalesi 10-Mayıs-937 pa 
saat on beşte belediye dairesinde daimi encümence yapılaca~"• 

4- Muvakkat teminat muhammen kira bedelinin yüzde ye 
5- Talipler ihale gün ve saatmda yatırını~ oldukları teminat 

Jarile birlikte daimi encümene ve şartnameleri görmek istiyenlef' 
muhasebeye müracaatları ilan olunur.8007 21-25-29 - 2 

Hüsnü 
Moda tuhafiye. pazarı 

Fevkalade tenzila tla maktu satış 

Adanamızda en son modaya uygun ve modayı adım adılll 
mağazamızın bir çok yeniliklerine ilaveten, alış verişte en ı.İY~ 
itimadı muhterem müşterilerimize telkin ve kolaylık olmak içııı 

mallarımız üzerinde yüzde yirmi tenzilatla fiy• 

tu yaparak müşterilerimizi bu suretle memnun bırakaca~ı~; 
mağazamızı muhterem müşterilerimizden bir kere teşriflennı 

8013 3-15 

-----------------------------~ 
Seyhanpark barı 

Güzel bir muzik ve temiz bir servisle ihzaratını ikmal edell 
1 - Mayıs cumartesi akşamından itibaren açık bulunacatın' 

müşterilerine ilan eder.8022 25-27-29 

:------------------- -------------,_. 

~ 

-rı . 
.T~QKiYY:: iŞ BAN~ 

Umumi Neşriyat 

M. Bakf1 

Adana Tiirkbi 


