
•• •• Cuma 
SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 30 Nisan 937 

~uruluş Tarihi Onüçüncü Yıl - Sayı : 3814 

i KinunU5&Dİ - 1924 S Kur~ 
GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Telefon : 17 ADANA: Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Cenupta kaynıyan kazan 
-----·---~----_______.~ LAzkiyeliler 
Cenevrede Fransa noktainazarını DOrzUler ve 

bildiren proje komiteye verildi bazı anasır 

Uzak 
Şarkta 

lngiliz .. Jafjon 
rekabeti ....... 

ı~ 
Avrupa postası 

Edvard Vlll 
ıaleyhinde yeni bir kita 

Bir konfederas- lnıiltere ı.arktak_i üslerini 
takvıye edıyor 

d 0 ) - Sancak stetUkosunu müzakere 
Cenevre : 29 (Re Y memur Alt Komiteye ,"'bugUn 

•den Hatay enayasesmı t~~:.~':•eden proje takdim edllmlftlr • 
Franeanm noktalnezermı u k ı 

YINDSÖR DOKU BU KiTABiN TOPLATTIRILMASINI ISTIY• 

yon teşkilini Oeyli Ekspres gazetesinin bildir-
• t• I d~ göre. lngiltere dünyanın muh-

8 t tklkata derhal baflanmıttlr. M ze ere er u pro)e Uzerlnde • 
muntazaman, lnkltesız devem edecektir • 1 lngilizce_Niyu:: Kronikl'de11 ] 

IS ıyor ar telif yerlerindeki üslarini lcuvvetıen-
v dirtnek için derhal tedbir almata 

Hatayda milislerin ya pflgı taşkınhk 1ıaıı~:;;'.~°?' mÜJl•hk~m ?'evki. 

Doğru düşünen Suriyeliler vatanilerin h reketinden endişede 
~---------···------------

Sancak için para basılacak - Bir T~rk Suriyede ... n çık::rıldı - Mevkuf 
demirgömlekliler a&ır hapıslere mahkum oldular 

·-
Antakya : 29 ( Türksözü muha 

birinden) - Hata)ın her tarafında 
HaJep ve Şamdan gelen jandarma 
ve milisler akla gelmiyen taşkınlıklar 
Yapmaktadırlar. Bütün Sancağa mü
temadiyen milis doldurulmaktadır. 

Bunlar mahalle aralarında ellerin· 
den gelen her şeyi yapmaktadnlar. 

tafa Hubaba ise yirmi sene ağır 

hapse ve yirmi sene de huJut ha· 
rici yaşamağa mahkum edilmiştir . 

Yüce komiserliğin çıkardığı 16 
Nisan tarihli hususi bir karar mu 
cibince Türk tebaasından Hüseyin 
Cemil Kethiida Suriye hudutları 
haricine çıkarılmıştır . 

Dünkü posta ile gelen Şam ga-

zeteleri şu haberi vermektedir : 
" Anlaşıldığına görc,lskenderun 

meselesinin halli esnasında Türkiye 
hükumeti Sancağın hususi bir 
parası olmasını da ileri sürmüş ve 
bunda ısrar etmeğe başlamıştır. 

Bu mesele üzerine Fransa hü. 
kümeti Suriye ve Lübnan bankası 
müdürü Mösyö Berarı Cenevreye 
çağırmıştır . ,, Şanı : 29 [ Türksözü muhabirin

den ) - Şamda bütün Kürt reis· 
kri~p~nm~~~oo~rlu.Boo~ -~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mayısın ilk baftuı içinde büyük bir 
toplantı yaparak vaziyeti kati olarak 
teabit edt:ceklerdir. 

Bütün bu hareketleri hassasiY.etle 
takibeden Suriye efkirı umumiyesi 
endişe içindedir. 

Vatanilerin tevkif siyaseti alabil
ditine devam ediyor.Şimdiye kadar 
tev\if edilenlerin sayısı üçyüzü geç
miş bulunmaktadır . Nüfuzlu mev
kuflar Şam hapishanesine getirilmiş 
ve digerleri Halepte bırakılmışlardır. 

Vaziyeti çok iyi gören 'suı iyeliler 
Vatanilerin bu gidişatına muğber 
olmaktadırlar. 

Dürzüler Kürtler ve Lizkiyeliler 
Suriyede bi

1

r konfederasyon teşkilini 
istemektedirler. 

Geçenlerde askerlerle demir· 
gömlekliler a r a s ı n d a Ha -
leptc vukubulan bir çarpışma yü 
zünden tevkif edilip '.Berut divanı
harbine sevkedilmiş bulunan demir
gönıleklilerip muhakemeleri netice
lendirilmiştir . 

Suçlulardan Nadiralsatı ve Ka
mil Kebali beşer sene , Yusuf Raız 
iki sene, Mehmet Sabuni dört sene 
Hacı Mehmet Hatip , Haşim Sakıt 
Vesaireleri alta ay arasında hapis ce
ıa,ına rnahkum olmuşlardır. 

Gıyaben muhakeme edilen Mus-

Vatan ilerin 
Bir gafı daha. -·------

. . Berut: 29 [Hususi] - Irak Ha· 
ncıye V czirinin ziyareti münasebe
ti 1 ,. 

Y e Şarnda yapılan merasime; fahrı 
Konsolos oJduklanndan davet edil
~iyen Belçika, ispanya ve Yunan 
~nsolosları Suriye hükumetinin bu 
Sa reketi Hariciye Veziri Esseyid 

dullah Cabiriye gönderdikleri müş . 
terek b' 
1 . ır mektupla protesto etmiş· 
erdır. 

Bunun üzerine Hariciye Veziri 
onsoloslara davet kartla11 gönde-
'lıaeaini .Ş.m mabafızlığma emrey
le~•ae de Konso1oslara bu davet· 
le. 1 .kabur ebniyerek Suriye hüku
metinden o" d"'-I • ..___ I · 
a.ük~ ~or Uııt en PU muame eyı 
\" "aıetlcnne bildirwaiJ1.erdir. 

!ıfadrid kumandanı General Mıaja 

Franko kuvvetleri 
Çok büyük bir sahada ilerliyor 

İngiltere hükumeti Bilbaodaki İspanyol 
çocuklarını kurtarmak istiyor 

Valansiya bombardımanında 30 kişi yaralandı 
Madride yeni hava hücumları yapıldı 

Valansiya: 29 (Radyo) - Va· 
lansiya bombardımanında 30 kişi 

yaralanmıştır · 
Londra : 29 ( Radyo ) - F ran· 

ko tarafından gönderilen bir memur 
ticaret gemilerinin , harp gemiieri 
tarafından takip edilmesi ve kara 
sulara girişini tekrar protesto etmiş 
tir. 

Londra: 29 (Radyo) - Avam 
kamarası azalarından bir çoğu Bil
baodaki çocukların başka. tar~fa 
nakledilmesini hükumetten ıstemış

lerdir . I .
1 Bu çocukların muvakkaten n~ -

tereye getirilmesi düşünülmektedır . 
Talamanka : 29 ( Radyo) -

Ne,rcdilen bir; tebliğde F ranko kuv· 
vctleri tamamiyle muvaffak olmak
tadır . 

Asaryodaki ileri hareketle :n] 
genişliği 20 , uzunluğu 15 kilomet
redir . Son çarpaşmalarda isi kuv· 
vetler 6000 kadar esir almqlard1r . 

Madrid : 29 ( Radyo ) - Mad· 
ridin bombardımanı dün bütün gece 

devam etmiştir . Cumhuriyet tayya
releri takip etmektedir . 

Londra ; 29 (Radyo) - Ver
nikanın bombardımanı lngiltcrede 
nefret uyandırmıştır . 

-------------·------~~· 
Gümrük ve inhi 
sarlar kanunu 

Esaslı bir surette 
değiştirilecek 

Anı a·a : 29 (Türksözü muha
birinden) - Gümrük ve inhisarlar 

kanunu esaslı bir surette değiştiri· 
ltcektir .. Gümrük ve inhisarlar ve· 
kileti bu husustaki proje üzerinde 
mühim tetkikler yapmaktadır. 

inl takvıye ıçın beı senelık bar prog. 
raln haZ1rlanmışhr. 

Bu programın tatbiki on milyon 
lngillı lirasına mal oalcaktır. Yeni 
üç kale inşa edilecek, tayyareye 
karşı müdafaa topları iki misline ib
laJ edilecek, ve bir çok yeni tayyare 
filoları getirilecektir. Hong - Kong 
tahkimab 1938 senesinde bitirile
c.ektir. 

lngilterenin bu hareket\ Japonya 
taraf uıdan Vaşington muahedesinin 
19 uncu maddesinin reddi netice· 
sidir. Bu madde Pasifik Okyanusun
daki üslerin daha fazla tahkimini 
menediyordu. 

Son zamanlarda öğrenildiğine 
gare cenubi F ormrsada çok miktar
d~apon aslCeri toplanmıştır. Bu· 
r bir çok JaP<>O tayyare filoları; 
v harp gemiJeri hazır bulwıdurul 
m•kta imiı. 

Japonlı tahfidatta c1tw.., ecfR· 
lcrse lngiltere daha fazla ku~ 
J'Önderecektir. Ayni zamanda fiolw· 
KongdRki tapla1111 çaplan büyülü
lccck, Singaparada iki nrhlıyı ihtiva 
eden bir fila ıönderilecek ve her 
iki üsteki tayyale adetleri de ço
ğcııJtılacaktır. MOnevver Habeşli le 

lngiltcre Singaponm anı bir 
hücum karşısında emniyetini temin 
etmek gayesini gütmektedir. 

Dcyli Ekspren:ı diplomatik mu· 
habirinin bildirdiğine göre hülcumet 
dünyanın dört bir tarafındaki lngiliz 
üslerinin hepsini takviye etmek için 
acele tedbirler almıştır. 

'Ce heiınem Kamp 
-------------·--------~-

Bu üslerin silahlan tamamile ye· 
nileştirilecektir. 

- Gerisi üçüncü Sahifede -

- • 

Deyll Hereld yazıyor: 

Akdenizin göze çarpmayan ada
larında mahsur olarak ve kızıl de
niz sahillerinde "cehennem lyamp· 

E !E c• 

Sultan Eletraş Paşa 
Suveyda'ya dün sabah geldi 

MESALIHI MÜfTEREKE MÜZAKERELERi !S MAYISTA BAŞLIYOR. 
ECNEBi H0K0MET HESABINA SURIYEDE PROPAGANDALAR 

Şam: 29 [Hususi] - Aff \!Jilen 
siysi m1hkumlardan Cebelidürüz 
amimi Sultan Paşa Atraşın (bugün) 
hududu geçerek Suveydaya gelfllesi 
takanur etmiştir. 

Sultan Paşayı Mezraa mevkiin· 
de üçbin atlı karşılıyacak ve Paşa 
burada otomobilinden inerek bir ata 
binecek, üçbin atlının önünde yürü
yerek Suveydaya dahil olacaktır. 

Şamdan da bir heyetin hududa 
giderek istikbal merasimine iJtirik 

finden istifade etmiyen cinayet mah
kuınlarınının da üçte bir cezalarının 
azaltılmasına karar verilmiştir. 

Halebden bildirildiğine göre, 
ecnebi bir hükumet hesabına Suriye 
aleyhinde propag:mda yapmakla 
maznun on iki kişi tevkif edilmiştir. 

Birçok ileri gelen mahalli eşra
fın bu işte medhaldar oldukları zan· 
nedilmektedir. 

ları,, denilen karargahlarda binlerce 
Habeş mahpus bulunmaktadır. 

Bunlar, Adisababada Grazyani 
suikasdini mütaakip açılan temizle.. 
me hareketinden kurtulabilenlerclt' .. 

f ngilteredeki Habeş mabafilindtt 
yapılan her türlü gayrete ratm
buradaki mahpuslardan bir .. haber 
alınamamıştır. 

Londradaki Habeş elçili, bara• 
daki Habeşlerin tahsil görmiif ıenç
ler olduğunu, evvela 1 ltalyaya p; 
derilip, oradan Akdenizdeki~ ldiç6lc 
adalara da~ıtıldıklarını söylemiftir. 

---~------·-----------İngilterede grev 

etmesi takarrur etmiştir. s b h 
Lübnan ile Suriye arasındaki a a a karşı 

mesalihi müşterekeyi tayin ve tesbit ----------. 
t.tmek üzere yapılacak olan müza-
kerata gelecek ayın 5 inde Şarnda 
başlanması kararlaştırılmıştır. 

PAPA FRANkO_ iLE MUHABEREYE BiRi.Ti 

Hükumetin ilanına karar verdiği londra : 29 ( Radyo ) - lhtllllcllerln bir 9arpıt"'•da 
affiçin Adliye Vüzeratında hazırlık- maktUI bırektılı Valan•lyedan :e•l•nJ:m•ktupd• blldlrHI-~ 
!ara başlanmıştır. Bllbaoya dört lnglllz . ıeml•I daha yiyecek götllrdU • 

ôtrenildiğine göre bu af i 1 Brltenya hUkOmetl halka kartı insani vazlfel•rl .. •llnl•• 
_ _ • 

1 am dlll kader yepblını blldlrdl • 
ve mu.ebbed kurek cezası gibilere Papa Fr~nko ne·muhabereye glrlfmlftlr;.~ .... 1118 •• 
d~ ıamıl olacak; bunların cezalan call .. l•r için o·mÜzakerelerln neti....,.. ~or .-1fllJWj• 
15 seneye indirilecektir. J ... hl çocuİclar~:bır merce tetlerlk_-.... r. 

Bundan miada gıefen 1932 af. lkl_kallln tan-re_He lapa11~aün..........,. lmııon-~ 



Türksözü 

Necil Kazımın Konseri Münasebetiyle 

Müzik ş e h i r h a b e r l~e r i 
inkilabını nasıl yapacağız? Şehir meclisi 

~~-------·--------~- Dün toplanarak 937 mas
raf '"-üdçesinin müzakere

sini bitirdi On beş gün evvel Ankarada bir 
konser verildi. Ve konserde Nacil 
Kazım Aksesin Türk motifleri le iş. 
lediği eserler çalındı. 

Bu parcalardan biri yaylı sazlar 
lmvarteti olarak yazılmış bir sonat 
idi. 

Alleğro, Entermezo, Dublfüğclen 
mürekkep olan ilk eserde saba ve 
bestenigar makamları kullanılmış ve 
beş sekizlik yedi sekizlik usulları da 
denenmiştir. 

Konserin ikinci kısmında Necil 
Kazımın minyatürleri vardır. 

Bu eser yedi parçadan mürekkep 
bir piyano mecmuasıdır. Ve yerli 
mözürler ve halk melodisi temleriyle 
yapılmıştır. 

Bunların arasında bir ninni birde 
Erzurum ban işlenmiştir. 

Garbdeki milli bestekarlar hep 
böyle halk melodilerinden elemanlar 
almışlardır. Şu halde bizde de milli 
bestekar yetişmeğe başlıyor demek· 
tir . 

Fakat biz bunları gazete sütun· 
lannda okuduk. Ne konserde bulun· 
duk ne radyoda dinledik, ne plak
lannı gördük. Nede hatta notaları 

elimize geçti. 
Minyatürlerm piyano. mecmuası 

bilinde neşredilmiş olduğunu haber 
aldıktan sonra tabii onu arayıp bula· 
cağız. 

Fakat Kuvartet her halde basıl· 
mamıı olsa gerektir. 

Orkestrasyon takımlan bastır. 

mak hem zahmetli hemde masraflı 
oluyor. 

Kitabçılarımız ediltörlerimiz böy. 
le eserlerin intişarı için müeJlifleri 
bestekirları teşvik edecek yolda ha 

ıeket ediyorlar. MüeJJiflcr kendi hesa· 
bma haıtmrsa zarar ediyor ve kim 
bilir böyle · ~fek muıiki gcrekıe 
).lfka ilim ve feolere iit- ne. kadar 

JIİly8a köfelinde kahyor. 
Dil inkilibmın yazı inkilibının 

Jlm bıtmda muauki inkilibı da ilan 
..... oldukuna göre bu inkilibın 

prp tekniiüıi ötrendikttn 
ra böyle milli eserler vücuda 
• rmekle ve bu eserler laalk ara

,aydmakla olabile~ni unut· 
••icabeder. 

Melda ve lıtanbulda modem 
·ra tahsili için muazzam mües
et lmalmuftar. 

r\'e Oralarda heniz sayısı oka· 
~ ohmyao san'atkirlanDiız 

IM!li'8Plfftri arannda milli eserleri 
kesadi bestelerini de icra etmete 

..... ,.Fakat baıka memleket· 
bizim gibi Adında, l2mirde, 

~-acta olen maliki ı~ler onla· 
~en mbnım bulimaror 

Yazan : M. Bak,ı 

olunca da garp tekniğine, modern 
musikiye rağbet kesilir ve alaturka 
nın iptidai havalariyle başbaşa ka. 
lınz. 

Konservatuvarda, musiki mek. 
tepi erinde sarf edilen bütün emekleri 
semredar edecek en kuvvetli yol, 
nota bastırmak ve her tarafa dağıt
maktır. 

Elde nota olmazsa, çalacak mar
solar olmazsa, muntazam ve zen· 
gin bir rerertuvar olmazsa nazarı. 
yatta, metodlarda sazlarda hiç bir 
netice vermiyor. 

Bir konser tertib etmek istedik · 
leri zaman ne çalalım ve çalacağımız 
şeylerin notalarını nereden getirelim 
di} e düşünürken günlerin, ayların 

boşuna geçtiğini musiki cemiyetle
rinde ve Halkevlerinde az görmedik. 

Halkevlerinde yeni miJli beste. 
karlc.rımızın eserleri mevcud '>lsaydı 
her konserde onlardan da birkaç 
parça çalınır ve ulusal muzik can. 
lanmağa başlardı. 

Bela Bartok ile beraber gelen 
musiki muallimlerine ulusal muzike 
çalışmadıkları için sitem etRliştik. 

Bize matbu eserlerden küçük 
bir liste verdiler, diğer eserler de 
yapmağe devam ettiklerini görüyo
ruz. 

O halde onlara diyeceğimiz kal· 
madı. Bir diyeceğimiz kaldıysa o da 

~bu eserlerin notalarını ne yapıp ya· 
pıp bastırmak ve her tarafa yay 
maktır. 

Bir de evvelce bilhassa haber 
vererek radyo ile bu eserlerin her 
tarafa dinletmek ve plaklara almak 
lazımdır. 

Nihayet Ankara'da, lstanbulda 
konser veren muallimlerimizin şim· 
dilik lzmir, Konya, Adana ... gibi 
büyük şehirler Halkevlerinde de 
kendi eserleriyle konser vermeleri 
temin edilse çok iyi olur. 

• Bakfl 

Şehir meclisi dün reis Turhan 
Cemal Berikerin başkanlığında saat 
15 de toplandı . 

Evvelki günkü celsede , vaktın 
ademi müsaadesinden dolayı müza· 
keresi ikmal edilemiyen 937 masraf 
büdçesinin konuşulması dünkü cel· 
sede tamamen bitirilmiş ve büdçe 
meclisce kabul edilmiştir . 

Evvelki günkü celsede olduğu 

gibi reis Turhan Cemal Beriker dün 
de müfredat üzerinde gerek idari ve 
gerek mali bakımdan meclise izahat 
vermiş ve noktai nazarlannı söyle
miştir. Şehir meclisi bu günlerde bü
tün işlerin müzakeresini yaparak 
tatil yapacaktır . 

Harcırah haritaları 

Vilayetlere gönderildi 

Resmi daireler memurlarının har· 
cırahlarını tahakkuk ettire ilmek için 
vekalet son zamanlarda hazırladığı 
idari taksimat haritalarını bastırmış· 
tır Bunlardan her vilayete mikdarı 
kafı gönderilmiştir. 

Hararet 30 
Dün şehrimizde bunaltıcı bir hava 

vardı. Termometre santigrad 30 de· 
rece hararet olduğunu gösteriyonlu. 
Sıcak bir rüzgar sabahtan akşama 
kadar esmişti. 

Hava sisli,ruyet sahası çok dardı. 

Maarifte: 
Bahar tatili 

Bir mayıs günü bahar tatilidir. 
O gün okullar ötretmenleriyle bir
likte kırlara· gezmeğe gidecektir. Ta. 
til yalmz bir gündür. 

Mersinde sıhhat işleri 

Pı-f. Rayttedkiklerini bi
tirerek Ankara ya döndü 

verili,yor 

Birkaç gün evvel .... mize ge
len Ankara hıfzıssıha ~bi sıhhat 
miibendisliti profesörü Bay Rayt, 
mektep miidür muavini Klafil idil 
ile birlikte sıhhat ve içtimai nıoave. • 
net müdürü Necmeddin Oıtifntürk __ .,....__ • 

pazartesi gtinü şehir içerisindeki su 
birikintilerini, yapılmakta olan ısu 
tasfiye merkezini. bahçe haıldanm 
ve diter memleketin llblıi Mtlanm 
teşkil eden yerleri (kanalizaayan da. 
bil) tetkikten sonra Ayna batak· 
lıtma gitmişler ve ÔEel kayüniin 
iskin vaziyetini ve civardaki batak· 
hkları tetkik ederek Tarsusa utra· 
mak suretile Mersine dönmüşlerdir. 

Sah günü de Erdemli bataklığı 
tetkik edilmiş ve Lamasta açılan 

"'-1 rörülmiit, Tekir. çiftlitiodeld "''*' tarlaları ve su birikintileri yer 
leri ..-n geçi.-ilmi .. jr. 

Buralarda ahmaıası gerekli ted
birler profa& tarafından tavsiye 
edilmiı ve Menine M'Clet olunlllUf· 
tur. 

Sıhbıye V ekiletine verileAek 

• r.apora ıöro viliyetimiı.i11 llllhl 
nıiyetinia bir kat dahli ....... 

--~~rm.ltdt 

Karabük 
fabrikaları 

Temmuza kadarı gelecek 
lngiliz müheJJdislerioin 

sayısı 200 alacak 

Vilayette: 

Hava yolları hakkında 
gelen bir tamim 

Hava yollanna aid işlerle muha· 
bereler hakkında vilayetlere yeni bir . 
tamim gönderilmiştir. 

Bunda, hava yolları devlet işlet
me idaresinin yeni bir teşekkül ol
ması ve genişletilmesi üzerinde ~a
lışılması ve bu servisin incelik ve ha. 
yati bakımından olan ehemmiyeti 
gözönüne alınarak bu daireye aid 
bütün muhab~re ve muamelatın 
her şeye tercihan sür'atla intacınm 
temini bildirilmiştir. 

Bayrak kanunu 
izah namesi 
Bayrak kanununa göre milli mü. 

daf aa Bakanlığı tarafından hazırla· 

nan bayrak numuneleri ve izahna 
mesi Bakanlar heyetince kabul olun· 
muş ve resmi gazetede çıkmıştır. 

f zahnamede; Türk bayrağı Fland
ra Cumhurreisi Forsu, kara ve deniz 
Baş komutan Forsları büyük Ami. 
ral ve Tüm Generaldan itibaren Bir
lik Komutanı Yarbaylara kadar fors
lar, şekilleriyle birlikte izah olun· 
makta ve Flandara ve forsların çe· 
kiliş ve indirilişi büyükleri ayrı ayrı 
gösterilmektedir. 

Merinoslar üzerinde 
esaslı tetkikler 

Vilayet merkez baytarı Hakkı 
Doğu ve KQzan muavin baytarı Sa. 
it Gönül, Borsada yapılacak olan 
Merinos sun'i tohumlama işlerinde 
çalışmak üzere muvakkaten ziraat 
vekaletince e..,.,. ~ edilmit
lerdir. 

Halk opereti 
r.::-

Şehrilbile tekrar' geli7dr 
tiaber aldıtımıza pre;......._· 

den Guiantetie tid~ifcJ dtieriti 
ıehrimize bugün dönecek ve )'ituı 
~dan itibaren Tıan ·~•••• 
deha l>jtbç temsil .\rereceidr. 

Küçüklerin .miWAutere" 

ı;.lmmiz Namık ~~ SJCi.. 
nlMAni ve Gazi ~ıı..~~ 
tarafmdan çocuk ~sı ~~ 
tiıt. Al1arar SİIMIJllllinda evvelki 
~ yapalan. ~ büyü)l 
bir kalabalık iftiraio e1-if ve yav
rular müsamerede~ 111uvaffalc ol· 
muılardar. 

Ceyhanda 

Çeltik işlerinin 
murakabesi 

Sıtma mücadele reisi 
mıntakaları teftişe çıkıyor 

Sıtma mücadele reisi doktor 
Bay Abdurrahman Besen dün, Cey 
han ve Kozandaki sıtma ve çeltik 
işlerini yakından tetkik etmek üzre 
bu mıntakalara hareket etmiştir. 

İlk bahar at 
koşuları 

Bütün Türkiyede yapıla
cak koşuları bildiriyoruz 

Yurdda yapılacak ilk bahar •t 
koşularına ait alabildiğimiz malumatı 
aşağıya yazıyoruz: 

Kayseride: 6 haziranda, Çarkçılar 
sahasında saat 14 de, Malatya da: 
9 mayısta, fzmird~: 2 mayısta, 

:Düzeltme • 
Dünkü sayımızda üçüncü sahife

mizde " Çukur ovanın davası,, baş· 
lığı altına tertip hatası olarak "Er 
tugrul Muhsin ve Baba., başlığı al· 
tındaki yazının mal adı konulmuştur. 
okuyucularımızdan özür dileriz. 

Kendi gönlile bir 
gence kaçtı 

Kadirlinin bağ inahalle!inde, otu· 
ran Mehmet oAfo Ahmet kızı Emine 
kendi arzusuylc aynı yerde fotograf · 
çılık yapan Ali Rizanın k1yın bira· 
dı:ri Necmettine kaçmış fakat zabıta 
her ikisini de yakalayarek adliyeye 
teslim etmiıtir. " 

Elli parça kaçak kereste 
yaWamlı 

Rrt ... •~·DunDUl-öila Mebmed Mes~ 
33, aynı •••ıren (Hüseyin otllt 
Mut.aff «Cila • ' ohnak üzere 50 
parça lcaÇif lereste yakalanarak 
ormaa icı.esine teslim edilmiştir. 

f\izla ifmit 
Maat -adında birisinin dün gece 

y.amanct.lollra fazla derecede ve 
qiklr surette sarhoş oldufıı r&OI • 
~ ve yakalanarak b•landa kanu· 
n1 muamele yapılmıştır • 

Kumar oynar~ 
Ja.~aJandılU 

Zeynel oğlu Şükrü Hikka ve Ya· 
kvp otlu Mehmet il~ •daqı 
mezbahada bmar ~lan ti*. 
bit edilmiş ve suçlular yakalaBaralc 
bmar parası elan &eş lira elde edil· 
mit ve bald8nada kanCIDi muamele 
yapılmtttar • 

Kısrak \'e tayını çalmtflar 
Kızıltahta köyünden Murad ot· 

iki kişi bogulu " lu Alinin mezarhlc tqma blili•dltı 
lcısratı ile tayan meçhul bir adam ta · 

. Karataş nahiyesinin Sirkeli kô· rafmd• 8flhldıgı aabitap iddia ıv" 
yünden Halil otlu Ali adli kaya.iiıt tikiyet ohındutundao tablcibta bq• 
gölmen mevkiinde Ceyhan nehrini lanmıştır • 
geçmek isterken, karşı sahilden Ha· • d 
lil oğlu Ali ismidde birisi de kendi· Hırsızlığa teşebbns ettiğin en 
sine rebberlik; yapmak istemifse de g Erzurumlu Arif otlu Nural ge. 

her ikiside sulann ceryamna lapılarak :celeyin Şinaaler. W>ftkasa tel örgü· 
&loiufmaşlardar. Sirkeli AliMlt un !erinden atlıY,artk. Ali oğlu makinist 
yüldedip beygirillin ~sedi balan. Mazlumun evinin penceresinden ev 
mut .diteftbin 1apdan arqtann.-a dawlilli urM&Ut ettiti göriilmiif ve ev 
rapı.en ceeetlerire W...dtı n sahibinin uyanmasa ü:r.erine lutçm11 
hadileM Jliüi•~ _.. ı.biri ol•· ise de yablaouak b.kkmdaıbnmi 
... ~ • .... le ·~ırıt~ı . 

30 

Bir 

1 ngiltere kralları , Ves 
Kanterburi papazının 
yerler. 
Kralın koltuğunun altında 

taşı denen bir taş vardır. 
kup Peygamber, bu taŞA 
yup uyumuş. 

lskoçya kralları, 1. Ed 
bu taşm üstünde taç giy 
Edvard , lskoçyayı istila 
alıp Londraya getirdi. 

lskoçya destanlarında 
göre, taç giyen kral eğer 
t.ümdarsa, taş ses çıka 
gök gibi gürlermiş .• 

ISLAHAT MI 1 
Çekoslovakyada, ceza 

mühim tadilat yapıldı · 1 de 
maddelerden en muhiıni 
hameten adam öldürmek • 
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kyanuslarda üzen 1 

Seyyar şehirler 
15 günde 7800 suale cevab veren adam 

onbeş günlük bir r seyyah gemisi 
sefer için ne kadar erzak alır? 

Romanya- İtalya 
bir dostluk paktı 

yapıyor 

-------
vrupa, tatil günlerini büyük 
h gemileri üzerinde geçirmenin 
ii parası olanlar için • bir adet 
unu bilirsiniz. Bu seyahatlar 
zamanda büyük gemilere de iş 1 
uğundan mensup olduklar(mem
tlere ekonomik faydalar da te
ediyor. 
ir deniz üzerinde birçok hafta 
bu zevkli eserin ne kadar in· 
sapların ve büyük masraflann 
inde temin edildiğini pek az 
bilir. 

olcunun noktainazanna göre, 
run hareket anında çaldığı dü. 
büyiik yolculuğun başladığını, 
ki sahne gerisinde aylarca ha· 
ar peşinda uğraşanlara da uzun 
rucu gayretlerin sonuna erdi· 

haber verir. 
büyük seyahatlere çıkmadan ev· 
\'apurun makineleri gözden ge· 
r. Bunun masraf 1 3,000 liradır. 
· dahilindeki bütün mefruşat, 
eler, halılar masa örtüleri, peş-, 
r yıkanır ve bazıları yenileştiri 
· bu da ikinci bir 4,000 liranın 

an kaybolmasını mucib olur. 
Bu İşler yapıldıktan sonra tekne 
ıu kısmından yukarı olan kısmı 
anır ki boyama işi 200 amelenin 
imasına kafidir. 

Yirmi otuz tenis sahasını ör· 
kadar tonlarca boyanın gitti 
işin de 3,000 liradan fazla bir 

afa malolduğımu ilave edelim. 
apurun iki haftalık bir seferde 
deceği yumurtalar için yüz ta

al tı ay yumurtlamasının lazım 
"ni bilmelisiniz. 

Bu seferde içilen sigaralar ucuca 
sc geminin boyunun otuz mis· 

hulur. 
Ayni suretle dizilen püroların da 

geminin üç direk boyunu aşar. 
ide verilen balolarda kullanıla. 
kotyon ve serpantilerin sayısı 

lara hayret vereçek kadar çok-

bir sey:ıhate çıkmışlar ne de bir 
seyyahla temasa gelmişlerdir • . 

Gemideki faaliyetlerin başı (Cruı· 
se direktör denilen gezinti müdürü 
ve vapurdaki seyyahların işlerile 
alakadar olan şahıstır . Bu adam 
seyahat meseleleri için baş vurula· 
cak ayaklı bir ansiklopedidir . Bir 
senede 50,000 mil gezen ve( 5,000) 

den fazla seyyah ile temasa geçen bu 
memur uğranılacak yerlerdeki bar 
!arın , lokantaların otomobillerin 
fiyat liste1erini ezbere bildiği gibi 
sryyar satıcıların sattığı eşyaların da 
değerini eşağı yukarı kestirebilir . 

Gezinti müdürünün bir seferde 
7800 suale cevap verdiğini öğrense· 
niz müşkül vaziyeti anlamış olursu· 
nuz . 

Se ,ahat işlerinden gezinti mü · 
dürü mesul olduğu gibi para mese· 
lelerile de vapurun katibi alakadar 
dır. 

Bütün l unlardan başka bütün 
yolcuların selameti için çalışan fa· 
kat kimsenin tar.ımadığı bilmediği 
bir adam \'ar : Geminin yangın nö
betçisi. 

Vapurun her tarafında \>tomatik 
bir surette yangını haber veren ve 
kaptan köprüsü altında yangın nö
betçisinin beklediği yere bağlı olan 
bir çok aletler vardır . 

Çok hassas olan bunların yanın· 
da bir sigara bile içilse nöbetçinin 
önündeki müşirler derhal haber ve. 
rir . Bu suretle yangına karşı alınan 
tedbirler deniz üzerindeki en müthiş 
felaketin önüne mümkün mertebe 
geçmiştir . 

Seyyahlar kaptanından , vapu· 
run ta derinliklerinde uğraşan ateş· 
çilerine kadar bir insan kütlesinin 
rahatları uğrunda çalıştıklarını zevk· 
leri arasında hatırlarına bile getir· 
mezler . Gemi hakkındaki öğrene
bildikleri yegane şey , süvarinin 
ceketinin kolunda dört sırma taşı· 

dığıdır. 

Bükreş: 29 ( Radyo) - Salahi· 
yattar bir menbadan alınan maluma
ta göre; Romanya, ltal}a Yugoslav· 
ya arasındaki anlaşma gibi, bi. Ro
manya - ltalya paktı müzakerele· 
rine girişmiştir. 

Kapitülasyon müzake -
ı·elerinden 

l'aris 20 (Radyo) Fransa ile Mısır mu 
rahhasları arasında kapitülasyonların 
ilgası müzakereleri neticelenmiş ve 
ecnebi kelimesinin tef si rinde uyuşul· 
muştur. 

-----------·------------
Umumi borçlar 

Altun mukabili dövizle de 
ğil Fransız frangı ile 

ödenecek 

Ankara : 29 [ Türksözü muha. 
birinden ] - Bundan bir müddet 
evvel Fransız frangının kıymeti düş
tüğü zaman umumi borçların hangi 
para ile ödeneceği bir mesele olm"uş. 
tu . Fransızlar mukavelenin altına 
istinad ettiğini ileri sürerek, senede 
700,000 altun lira mukabil döviz is· 
tiyorlardı. 

Hükumet dünya yüzünde altuna 
bağlı para kalmadığını söyliyerek 
borçlanmııı ancak bu gün tedavül
de olan Fransız frangı ile ödeyebi
ıeceğimizi bildiriyordu. 

O zamandanberi devam eden 
müzakerelerin nihayet iyi neticeye 
vardı~na dair haberler gelmiştir. 

Paristeki düyunu umumiye mec 
lisi hükumetin altnna nisbeti ne olur· 
sa olsun Fransız frangı ile ödeme 
şeklindeki teklifimizi kabul etmiş· 
tir . 

Bu suretle, devlet büdçeşinde 

senede bir buçuk milyon lira kadar 
tasarruf ttmin edilmiş olacaktır. 

Danseden bir çiftin vasati ola
günde 8 on mil mesafe katet 
rini ::ıklınızda tutarsanız üç haf
iiren bir seferde 3000 yokunun 

mil gibi müthiş bir uzunlu· 
aştıklannı görürsünüz. 

lnanılmıyacak gibi gelen bunlara 
seferde sarfedilen fotoğraf film
in boyunu da ekliyel)n. Yanya· 
İzildiği fan:edilen bu filmler va· 
n teknesini 15 defa kuşabr. 

Dünyanın en büyük 
binası Moskovada 

Bütün bunlann uzun hazırlıklar 
~hnıetler sonunda temin edildi-

ve Yolcuların rahatı için aylar. 
uğraşıldığını unutmamalısınız. 
Va~urda yenilecek şeyleri hesab 
tcrtıb eden adam büyük bir teş· 
tçJdır. Oııbeş günlük bir seferde 
edilen k . k 

1. oman·ıcnın, • erza ın • 
ıstesine bakınız 

~n - 1650 kilo , Tavuk ve 
1 eti - 1,000 kilo , muhtelif 
~tler - 2,500 kilo , Pastırma -

- 525 kilo - balık 1325 
' Yumurta - 17 000 tane pa • s ' , T 4,400 kilo , sebze - 4,000 
'
1 

ereyağı - 400 kilo, Turşu 
~a - 225 şişe , portakal -

3 
tane , Elma - 7,200 , Muz 

.500 • kuru üzüm - 125 kilo. 
Seferin arkasıııcla en ziyade iş 

;,." ve seyyahların gezintilerini 
ıt ederler . 

Uğranılacak limanlarda \'erilectk 
m ' fener , kılavuzluk romor 

• 1 

. resımlerini hesap eden dünya 
taaını ezbere bilen Okyanuslarda 

n dolatan bu acı.mtar neböyle 

-----·········------
Moskovanın tam merkezinde ha

len inşa edilmekte olan muazzam 
Sovyetlar sarayı, dü.nyanın. en bü· 
yük binasını teşkil eylıyecektir. 

Bu sarayın yüksekliği 420 met
re olacak, 6,5 milyon metre mikabı 
hacminde bulunacak ve umumi sat 
hı ı 10 bin metre murabbaını bir 
miktar geçecektir. 

Bu büyük saray, yukarıya doğ
ru darlaşan, biriLirinin üzerine kon· 
muş üç dairevi parçadan terekküp 
edecek ve nihayd bütün bina, Le 
. . lOO metre irtifaında vapılacak 

nınıc J -· 

muazzam heykeline, heykeJle mute-
nasip bir muhteşem kaide teşkil ey-

liy~cektir. 
Sovyetler sarayının esas kısmını 

tam merkezini 100 metre irtif~ında
ki büyük salon işgal edecek~ır. Bu 
salon 20,000 kişi istiap edebılecek-
tir. . t" 

Y ] 51 Sıra üzcrıne ter ıp er er, . 
edilmiş büyük bir anfiteatr halınde 
dizili bulunacaktır. Salonun sathı 
12 000 metrt- murabbaı olacaktır. , 

Kongreler ve içtimalar esnasın· 
da, bu salonun müdevver şekildeki 
orta kısmında sandalya ve koltuk· 
far buiunacak, fak at lüzumu takdi. 

rinde bu koltuklar, kendiliklerinden 
hususi bir makineler şebeke~i vası · 
lasile alta düşerek, bu orta mnhal, 
her türlü şenlikler için büyük bir aren 
halini alacaktır. 

Bu büyük salondan başka Sov 
yeller sanıyında ayrıca başka bir 
salon daha olacaktır 5,775 kişi isti· 
ap edecek olan bu nisbetrn ufak 
salonun sathı 3500 metre murabbaı 
tutacak ve salonun tavanının yük· 
sekli~i 32 metre tutacaktır. 

Bu kiiçük salonun etrafında 500 
bin kitaplık muazzam biı kütüpane 
büyük bir mütalea salonu, birçok 
çalışma odaları bulunacaktır. 

Bu sarayda, ayrıca, bittabi, bir 
çok baireler, ·şalonlar, bürolar da 
yer a]acaktır. 

Sovyetler sarayının muhtelif üç 
parçasının üst kısımları taraca hali
ne sukulacak ve bu taraçıılardan 
Moskovanın muhteşeüı panormasını 
seyretmek mümkün olacaktır. Leni· 
nin muazzam heykelinin kaidesinde 
320 metre irtifada, en üst taraça, 
Moskova ve civarı üzerine çok ge· 
niş bir nazar sahası açacaktır. 

Sovyetler sarayı, aynı zamanda 
30 bin kişiyi istiap edebilecektir 

Polislerimizin 

Maaşları artıyor 

Ankara : 29 [ TürksöLü muha· 
birinden ] - Mevsukan işittiğim 
malumata gön·; yeni ·polis teşkilat 
kanunu Meclisin maliye encümenin· 
den çıkmış ve derhal heyeti umumi· 
yeye verilmiştir. 

Bu yakınlarda kanun hakkında 
görüşülecektir. 

Yeni kanuna göre bundan son· 
ra polisliğe alınacaklar orta mektep 
mrzunu olacaklardır. 

Zabıta memurluğlına alınan kim
se üç sene namzetlik devresi geçire
cektir. 

Bu müddet e~nasında 1600 ku-

isinemadal 
28 Nisan Çarşamba gündüz 

Matinesillden itibaren 

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

Güldüren gözler 
Ayrıca : Ekler Jurnal 
Pek yakında: 

Monte Karlo 
8057 

ruş asli maaş alacaktır, Namzedlik 
devresinde kabiliyet ve muv;ffakiyet 
gösteren asli memurluğa tayin edi
lecek, maaşı iki bin kuruşa çıkarıla

caktır. 

----------------------------
Halen çalışmakta olan polis me. 

murlarının maaşları 1500 d,m 2000 
kuruşa çıkarılmaktadır. 

Üçüncü komiserlerin maaştan 
2500, ikinci komiserlerin maa~ları 
3000, birinci komiserlerin maaşları 
3500, emniyet amiı )erinin maaşlan 
4000 kuruşa çıkarılmaktadır. 

Kalemlerde çalışan polisler de 
merkezlere verilecektir. Kalemlerde 
zabıta memurları çalıştırılmıyacak 
bunların yerine yeniden ihdas olu· 
nacak muamelat memur'arı getiri· 
Jecektir. 

Kalemlerde birer muamelat şefi 
bulunacak bunlar 3500 kuruş maaş 
alacaktır. 

Muamelat memurla11 sınıflara 

taksim edilmektedir. 
Birinci sınıf muı>melit memur

ları 3000, ikinci sınıf memurlar 2500 
üçüncü sınıf memurlar 2000, dördüncü 
sınıf memurlar 1500 kuruş maaş ala. 
caktır. 

Kanunda zabıh memurlarının 

terfii , çalışmaları hakkında miihim 
esaslar vardır. Kanun Hazirandan 
evvel kabul edildiği takdiı de ahka· 
mı Hazirandan itibaren cari olacak· 
tır . 

Fevzi Kavukçu 
kaçmak istiyor 

Bağdat : 29 ( Hususi ) - Irak 
hükumetine verilen bir ihbarda , 
ge;en Filistin isyanını idare etmiş 

olan Suriyeli yü1.başı Fevzi Kavuk· 
çunun , ikamete m _cbur tutulduğu 

Gerkükten firarını teshil için tertibat 
altıııda olduğu bildir ilmiştir . 

Hükumetçe alınan tekayyüdat 
ve elde edilen muhabcraltan Fevzi 
Kavukçunun firara teşebbüsü tabak 
kuk ettiğinden muhafazası hususu 
Irak hükumetince lemin edilmiş ve 
bu meyanda firarı kabil olamıyacak 
bir .mahale nakli de takarrür eylemiş· 
tir . 

Mısırın nüfusu 

Kahire : 29 (Hususi) - Mısırda 
yeni yapılan nüfus say1mına göre 
Mısır nüfusu 1927 mikdarına nisbet
le (1,700,000) fozlasilc 16 milyona 
baliğ olmuştur. 

Kırk bin bedevi bu sayıya dahil 
değildir. Kahire şehrinin nüfusu 
(t,300,000) ve lskenderiye nüfusu 
(682,000) dir. 

Bu binada 62 tane yürl.:yen mer
diven ile 99 tane as1nsör işliyecek
tir. 

TAN SİNEMASINDA 
Bu akşam 

Sinemanın üç büyük siınası 

E.DV ARD G. ROBINSON-MlRlAM HOPKINS JOE.L MAB CREA 
tarafından misilsiz bir tarzda yaratılan ve mevzuu yüz sene evvelki San 

Fransisko ayaletinde geçen heyecanlı korkunç ve elim sahnelerle dolu 

(Kanunsuz Şehir ) 
Fevkalade filmi görünüz. Yapılan cinayetler, akan kanlar, parasızlık, 

sefalet, baştan aşağı heyecanlı sahnelerle dolu nefis bir eser 
Bu filmin Rejisörü: Şafak keşif kolu unutulmaz filminin yaratıcısı 

H0V ARD HA VKS'dır 
ilaveten: Çok güzel bir Miki Mavs 

Pek yakıııda : 

( ölüm perisi ) 
Frederic March-Merle Oberon-Herbert Marchal 

tarafından yaratılan şaheserler şaheseri 

Yarın akşam Halk Opereti 
8029 

_____ lllİllll ____________________________________ __ 

Edvard aleyhinde 
yeni bir kitap 

- Bırinci sayhıdan mabad-

" Kral Edvard hakkında ya 
zıtmış kitabı ilk okuyan aza benim .. 
Ben bu kitabı, biitün meselenin ge
niş düşünce ile ve bitarafane yazıl· 
mış bir mülahazası olarak telakki 
ettim. 

Eğer itiraz edilecek bir nokta 
varsa, müellifin, o zamanki hararetli 
anlar içerisinde söylenen sözleri nak: 
ettiğini ve hatıraları hikaye eyledi 
~ini unutmamak lazımdır. V".\ziyeti 
bu noktadan görmelidir , " 

Kitabı yazan müellif, Geofery 
Denisdir. 1930 senesinde " dünyanın 
sonu " diye yazdığı roman büyük 
bir mükiHat kazanmıştır. 

Mılletler Cemiyet!nin vrsika ser 
visi başmuharriri iken ~ekilerek kcn· 
disini tamamen yazıya hasretmiştir. 

Harbı umumide lngiliz :ve Fran
sıı bombardman filoları irtibat za
bitiydi . Ve ordudan ) üzba~ı rütbe. 
si ile ayrıldı . 

~endisinin şimdi fngilterede ol
madığı ve harice gittiği öğrenilmiş· 
tir . 

Belçika kabinesi 
Brüksel: z9 (Radyo) - Belçika 

kaLinesi bugün toplanarak f ransa
lngiltere dostluk müzakereleri ve bu 
anlaşmada Belçikanın rolü izah 
edilıniştir. 

------------------------ ---
Kaçakçılar vatan 

hainidir 
.... ·-

Uzak şarkta 
- Biı inci sahifeden artan -

t'mumi silahlanma programında 
bunun için tahsisat ayrılmış ve lazım 
Q)an paranın bir kısmı parlhmento 
da tasdik ettirilmiştir. 

Londrada bu silahlanmanın hiç 
bi kimseye müteveccih clmadığı üze. 
rinde ısrar edilmiş ve her hangi bir 
emri vakie karşı hazırlanma planı 
nın bir kısmı olduğu söylenmekte. 
dir. 

Bir kaç ay sonra Londrada top· 
lana'cak olan imparatorluk kongre· 
sinde bu meselenin bilhassa tetkik 
edileceği şüphesizdir. 

Halkevi Başkanlığından: 

Sosyal yardım komitamız,belcdiye 
bahçesi karşısında, Seyhan oteli al. 
tında yoksul hastalar için bir mua· 
yene evi açmıştır · Doktorumuz ta· 
raf andan burada her gün saat 12 den 
14 e kadar parasız muayene yapı
lacaktır. ilan olunur. 8034 3-3 

Teşekkür 
Pek esrarengiz surette evimden 

çalman mücevherat kasamın ve müc· 
riminin bulunmasında yüksek varlık 
göstermiş olan Seyhan Vilayeti Em· 
niyet Direktörlüğiine ve bütün e)e · 
mantarına alenen teşekkür ederim • 
Bu yüksek varlık sayesinde bi~ b~r 
zararım olmadığından ; göstenlmıt 
olan alaka ve bilgi bu esrareosiı 
perdeyi pek az zamanda kalmr~· 
bilmek bakm.ından ne kadar takdir 
edilse aıdır. 

8040 Tecimer 
RJZA SALiH SARAY 
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Liverpol Telgraflan 
29 I 4 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

Hazır 

Mayıs vadeli 
Temmuz vadeli 
Hint hazır 
Nevyork 

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. 

San ti"' 
7 
7 
7 
6 
12 

Pene 

38 -Liret 

l-ı-\96 
08 Rayişmark 

14 
Frank ( Fı •~sız ) ,-17-175 
Sterlin ( ir g.liz ) 625 00 

06 Dolar ( Amerika ) 1 78 _ 90 
95 Frank ( İsviçre ) 

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

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

20 
7966 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAVADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Ka yad elen Kaplarına kimyagerlerin elife 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 alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen tapala-

nna dikkat ediniz 
Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 18 

Türksözü 

TÜRKSÖZ"Ü 

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 yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - lıanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . 
~-~~~~~~~J 

Pamuk iş Limited 
Çırçır Fabrikasın -
dan: 

Senelik Sigorta abonemanımız 

Nisan 937 ayı nihayetinde bitecek
tir. Sayın müşterilerimiz pamukla
rını şimdiden kaldırmalarını veya 
kendi namlarına sigorta ettirmele 
rini rica ederiz. Aksi takdirde yan
gın veya her hangi bir zarardan 
Şirketimizin mesuliyet kabul etmi· 
yeceğini beyan eyleriz . 

8043 MÜDÜRiYET 

Numara: 116 

Adana sulh birinci hukuk 
hakimliğinden : 

Döşeme mahallesinden Hasan 
oğlu Mahmut tarafından ayni ma
halleden Hüseyin oğlu Ali ve Sa
dık oğlu Cumali ve Salih oğlu Mu
harrem ve Salih veresesinden Duran 
aleyhlerine açılan izalei şüyu dava· 
sının muhakemesinde : 

Cenubun en 
mütekamil 

30 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

•• •• •• 
TURKSOZ 
•• u 
r 
k 
s 

,
1 Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,b• 
------- her boyda gazete, mecmua , tabeder ' 

l_K_i_t_a_p ____ J Eserlerinizi Türksözü matbaasında bSS~ 
1 1 nız. temi- l + .ı-. nefis bir cild içinde 
riniz daha kıymetlenecektir . 

1 İlan 1ı Reklam bir ticarethan€.nin, bir müesses 
1 en büyük propagandasıdır.ReklaınlartP 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

il Cild j Kütüphanenizi güzelleştirmek istirors•, 
1 kitaplarınızı Türksözünün mücellıth•0 

'-s-in_d_e_y_a_p_tı_r-ın_ı_z-. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak 

•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

O 1 Tab fi Resmi evrak, cedveller, defterler , ?eklct 
karneler kağat, zarf, kartvizit ve bıludl 

tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en 
rif hu.ruf atla Türksözünde yapılır. 

1 
Renkli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işl~ri 

._ ________ ! ancak Türksözüniin Otomatik ınakıll 

nnda yaptırabilirsiniz . 

z 
•• u 
TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüiille 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir tell 
zilat yapmaktadır . 

Taksimi istenen gayri menkulde 
hissedar olup ikametgahı meçhul bu· 
lunan Sultan oğlu Salihe ilaneh teb
ligat yapılmış ve mumaileyh muay· ---------------------------------
yen günde mahke neye gelmemiş ol
duğundan ilanen gıyap kararı teb
liğine ve muhakemenin 24-5-937 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 
dokuza talikına karar verilmiştir . 

Mezkur günde de mahkem~ye 

gelmediği ve bir vekili kanuni de 
göndermediği takdirde bir daha 
mahkemeye kabul olunmaksızın gı
yabında muhakeme icra kılınacağı 

tebliğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur . 8042 

Ad na Doğumevi 
Başkanlığından: 

Müessesemizin bir senelik yiyecek 
ve yakacak ihtiyacı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 17-5-937 saat (14) 
de Sağlık Direktörlüğünde ihalesi 
yapılacaktır. Şartları öğrenmtk için 
müessese idaresine müracaat edilir. 
8041 30-5-11-16 

DOKTOR 

Aslan Yakup 
Türkiye ve Rusya Tıp Fakültesinden diplomalı v~ Alrnanyada tahsil etmiş 

Viladiye ve Cerrahi Nisaiye 
Mütehassısı 

Fakir olanlar Çarşamba günleri öğleden sonra parasız muayene olunur 

Mersin : Yoğurt pazarı Hastane caddesi No: 1 
8--9 7949 

Hüsnü Ergüven 
Moda tuhafiye pazarı 

Fevkalade tenzilatla maktu satış 

Adanamızda en son modaya uygun ve modayı adım adım takibeden 
mağazamızın lıir çok yeniliklerine ilaveten, alış verişte en ziyade aranılan 
itimadı muhterem müşterilerimize telkin ve kolaylık olmak için bilumum 

.. d . . 
mallarımız üzerinde yuz e yırmı tenzilatla fiyatlarımızı mak 

tu yaparak müşterilerimizi bu suretle memnun bırakacağımızı vadeder, 
mağazamızı muhterem müşterilerimizden bir kere teşriflerini dileriz . 

8013 4-15 

Kiralık Yayla yurtları 
Sıcak yaz mevsimini hoşça geçirmek için gerekli olan ~ 

serin havayı,çok ferahlı manzarayı ve her türlü teferruat~. şa~e 
yenecek üzümü ve çeşid_li meyves~ mevc~t olan biri B_üruce~JJll 
şakta iki Yayla yurdu kıraya verılecektır. Çağşaktakı yur 
nağından boru ile alınmıştır. , 

Kiralamak istiyenler Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan !1~7'"' 
Jeır.inde Hüsnüye müracaat etmeleri rica olunur. 8027 

Umumi Neşriyat 

M. Bakf1 

Adana Türksöıii 


