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5 Kuruş 

8zkiyede· ayrılma taraftarları Mısır heyeti Montrö yolunda 

harekete geçtiler 1 iki denizaı~ Nahas p_aş_a~_ın_beyanah 
Bütün Suriyede anarşi 

1 misi yapıyoruz Kapitülasyonların ilgası meselesi ne şekil alacak? 

Vatani kabine çok sıkışık 
vaziyette bulunmaktadır 

bir 

ebeli düruzlular çizdikleri programla neler istiyorlar? 

.Uzkiye: 6 [ Husus: ] - Ce
Jı Duruzdaki isyan . harekatından 
vvct alan Lazkiyedeki ayrılma ta

raftarlan da başlarında fbrahim Genç 
lmak Üzere harekete geçmiştir. 

lftiraka taraf tarlarından bir he
et Ali Komiserliğe bpkı Cebelidü · 
z mahafillerininki gibi bir metalip 
yannarnesi götürmüşlerdir. 
Bu heyetten bir kısmı Lizkiyeye 

dönünce bu şayiayı tekzip etmek 
istemişlerse de heyetin maksadı ha. 
rekatı buraca malumdur. 

Lizkiye hükumeti de Halepte 
olduğu gibi intihapı tecil etmiş ve 
heyetin dönmesine bırakmıştır. 

Bununla beraber intihap manev
raları hala de iam etmekte ve nam· 
zed olmak istiyenler kendi başlan
na bakmaktadır. 

Demir gömlekliler hadisesi üze· 
rine tevkif edilip Berut hapishane· 
sine nakleuilmiş olan Lizkiyeli mev
kufları ziyaret etmekte ve muhtaç 
olanlarma hediye götürmek üzere 
Ustad Esad Harun ile demirgömlek 
lilerden bir kaç gençten mürekkep 
bir heyet Uzkiyeden Bcruta git. 
miştir. 

Bu hafta Awkat Fair llyas da 
iltihak ederek mevkuflann kefaletle 
tahliyesine çalışacaklardır. 

kralı , üzerinde 60 milyon ngiliz 
liralık 

Lizkiyenin Siyano köyünde An· 
takya otomobiline silah atmakla maz 
nun şaki Ahmed Davud ile jandar
ma kumandanı Şarolye arasında mü· 
sademe olmuş ve Ahmed Dawd lb. 
rahim Gencin evine kaçımş ve izi 
kaybolmuştur. mücevher taşıyacak 

Jandarma kumandanı lbrahim 
Gençlerin evinden kaçak tütün, ıi· 
llh ve fişeak müsadere ettiğinden 
bu aile şikayet etmiş ve bu şikayet 

aynlma taraftarlarının Berutta bu. 
lunduğu zamana tesadüf ettiğinden 
takip kuvveti takibattan sarfınazar 
etmiş ve hadise kapanmıştır. 

----•· ... •N•H•~··----
Dünyanın en kıymetli taşlarının 

maceralar yaşadığı 
Cctccek 12 mayısta Sa Majeste 

1 Jorj Bukingham sarayından çı
V csrninister Obbeye giderken 
l'Ünde muhtelif semboller olan 

~htelif taç giyecek ve her an· 
~tifen muhtelif asa taşıyacaktır. 
r ~ç saat içinde yeni lngiliz kralı 

1 
ela asil lngilterr.nin krallık tacı 

o an Sen - Edvar tacım giyecek ve 
nra'•s . 1 B . . t .. ırasıy e rıtanya ımpara or 
ğu ve daha sonra da Hindistan 
rallık t k S M · acını taşıyaca t.r. a aırs 

e bundan başka iiç muhtclıf kılınç 
akacaktır. Bu kılınç )ar kralın nıen

p olduğu alayların kıhncıdır. Son-
a d

1
ini merasim esnasındatsağ elin· 

( · ı . ngı tere krallığı asası ve sol 
lınde d · b 1 e ımparatorluk asası u u· 
caktır. 

TAÇLAR 

. 
1 

Üç tacdan en küçüğü olan (in 
tere krallığı tacı ) mossif altındır. 

acın ·· · ı· h 
1
. uzerınde çok kıymet ı mu • 

'"if taşlardan mada dört tane de 
Y6lt elmas vardır ki bunların da 
hiiyüğü Borington

1 

adındaki el
as olup 50 milyon değerindedir. 
taş lngiltere krallığı tacının na· 

aliye Vekilimiz 

lstanbal : 6 
Huıusi) _ 
aliye veki· 

rni:ı Fuad 
kralı bugün 

Avrupadan 
hrimizc dün 
üıtür. Ve-
'lin hcman 
nkarayagi

decc~i sanıl
tadır. 

dün geldi 

Bay Fuat Alralı 

lngıltert> krallıgı tacı 

zarlığıdır. Tac giyme merasiminden 
sonra ilk defa, sara•1ına girdikten 

sonra kralın, hükümran olduğu bü
tün müddet içinde mes'ut olması için 
bu taşı öpmesi bir anana icabıdır. 

Britanya imparatorluğu tacı da· 
ha büyük ve muhteşemdir. Ölen kral 
başinci Jorjun tac giyme merasimi 
günü yani 1911 de bu tacı çalmak 
istemişlerdi. Tacın üzerinde dünya. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Şam : 5 ( Hususi ) - Geçen 
mektubumda Cebel hadiseleri üze· 
rine Sultan Eltraşla muhabere ve 
mülakatların Lbaşladığını bildirmiş
tim . Hükumetimenbalarından çıkan 
havadise göre Sultan • Eltraş Paşa 
hükumete muhaliflerinin hareketini 
muvahaze ettiğini ve lıüküıneti te· 
yid ettığini bıldırmiş ve lıu a aten 
şu beyannameyi neşre tmiştir. 

( Halepten gelen haberlerde l.,ir 
takım muhalıfler Suriye - Fransa 
muahadesinin Halebin ~aJeıni mer· 
keziyetlc idarrsi kaydile Surıye vah 
detine girmesi hakkındaki imkana 
muhalif hareketlerde bulunduğu an · 
!aşılıyor. 

~ afadaki mücahitler bir İçtima 
yaparak vatarıilerle beraber olduk . 
!arını ilan etmişlerdir. 

Şarki Erdun toprağında menfi 
bulunan Eltraş Paşanın bu beyanna. 
mesirıi Havas ajansile yaptığı müla· 
katı teyid ediyor . Bu mülakatta Su. 
riye mülakatı bizim de gayemizdir. 

- Gerisi üçünl.-5 ::;ahif ede -

Suriye heyeti dün 
şehrimizden geçti 

Cemil Merdem ve Sadullah Cabiri 
gazetecilere beyanattan imtina ettiler 

----······----
Suriyedeki karı~ıklıklar mün~se

betiyle :>aristen acele Şama done· 
ceğini yazdığımız Suriye heyeti dün-
kü Toros ekspresiyle şehrimizden 
Şama geçmiştir. 

Dün ekspresin tavakkufundan 
bilistifade, kenclilerile mülakat yap· 

\ 

mağa giden Adamı gazet~cilerine, 
heyet ileri gelenlerinden Sadullah 
Cabiri ve Cemil Merdem : 

1 

- Bizi mazur görünüz. 

Cevabile beyanattan imtina et· 
mişlerdir. 

lstanbul: 6 [Hu
susi muhabirimizden ] 
- Deniz inşaat prog 
ramına hükumetimi 
zin koyduğu dört de 
nizaltı gemisinden iki 
si Haliçteki taş kı 
zakta inşa olunacak 
tır. Bunun için hazır 
hklara başlanmıştır. 

Çekoslovakya 
Cümhurreisi 

Belgradda çok iyi 
karşılandı 

Nalıas pa§a 

Kahire : 6 (Hususi ) - Kapi· 

Amerikada 

Belgrad : 
6 (Radyo) 
- Çekos· 
lovakya re 
isiciimhuru 
bay Beneş Ecnebi sermayelerin 
dün Belgra· teşkil ettiği yekun 
da gelmiş- Vaşington : 6 (Radyo) - 1935-
tir . 1936 senesinde Amerikaya gelen 

·Saat 16 ecnebi sermaye2,600,000,000 dolara 
da Stiyodi- baliğ olmuştur. 
noviçi ve Amerikadaki-.lıütüa ecnebi ıer· 
müteakiben mayeler 8,000,000,000 dolardır. Hü· 

Bay Bt:neş k b Belgradda iimet u vaziyeti ehemmiyetle na· 
bulunan Çekoılovakya b.ş bakanım zan dikkata almış bulunmaktadır. 
ziyaret etmiştir. Bay Beneşin şere· Leon Degrel ve Vanzeland 
fi ne gece çok parlak bir ~iyaf et ve- 1 B 

J 
• S fJ rü\csel : 6 ( Radyo ) - Leon 

ri miştır . aray ormanik orkestra· 
sıda Bcneşin şerefine bir konser ver- Degrel ve Vanzeland faaliyettedir· 

ler. intihap neticesini şimdiden kes· 
miştir · tirmek imkansızdır. Muhafazekar 

Halk kütleleri bay Beneşi cad katoliklerin .. rey vermekten istinkaf-
delerde çok alkışlamıştır . ları mt"muldur. 

• x =- E = z::xıescı x $ == w 
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dan tam amile ı /.:i) c U) rılmı§tır. 

ispanyada 
Hükumet Hava Kuvvetleri Avilla'yı bombardman etti 

~~------··------~--

Asilerin Aragon cephesindeki taar
ruzları kolaylıkla püskürtüldü 

Va1ansiya:6(Radyo Maakani) Cüm· 
huriyet hava kuvvetleri Avillayı dün 
bombardman etmişlerdir. Hükiiınet
çilerin kara kuvvetleri de durmadan 
ileri hareketlerine devam ediyor
lar. 

Madrid: 6 (Radyo) - Son res· 
mi.tebliğe göre dün ve l>ugün cebhe· 
)erde ilerliyen hükumet kuvvetleri 
karşılarında bir tek ihtilal koluna 

rast gelmemişlerdir. 
Raris: 6 (Radyo) _ H b"I 

d
. . avas ı · 
ırıyor: 

. General F rankonun bir ordu teş· 
kıl etmekte olduğu hakkında çıka· 
rılan şayialar teeyyid etmemiştir. 

Asi ordusunun son mukavemet 
demlerini yaşadığı bildirilmekte
dir. 

Madrid: 6 ( Radyo ) - Asiler 

tülasyonların ilgası için Mısır hükume· 
tinin teşebbüsiyle Montrö de topla· 
nacak oian kongreye gidecek Mısır 
heyeti tayin edilmiş . Heyete bizzat 
başvekil Mustafa Nahas paşa riyaset 
edecektir . 

Kabine reisi Mısır parlamentosun· 
da ecnebi imtiyazatı ve Mısırın vazi· 
yeti hakkında mühim bir hitabede 
bulunarak bu meselenin bir fırka işi 
değil millet işi olduğunu söylemiş 
ve bütün milletin kapitülasyonların 

ilgası için elbirliğiyle ve ~söz birli· 
ğiyle çalışmas: lüzumundan bahset
miştir . Heyet Markoyolu vapuruyle 
lskenderyeden ayrılmıştır . 

Mısır - Türkiye muahedesinin 
İmlası için Mısırın Ankara sefirine 
mezuniyet verilmiştir . lngilterede 
harp hazırlığının Mısırda da tesir
leri göriilmeğe başlamıştır. Mısır de. 
miryolları idaresi lngiltereden külli
yetli mikdarda kömür getirmiştir • 

İskenderuna ilk 
vapurumuz 

Hatay a~a yasasının 
tasdikini müteakip 

gidecek 
lstanbul : 6 (Hususi muhabiri

mizden - Hatay ana yasasının ta
tikinden sonra lskenderuna ilk v 
bir çok davetlileri hamilen gide· 
Cl!ktir. 

Bu seyahatın mayısın on beşine 
doğru olacağı kuvvetle söylenmek· 
tedir. 

Japonya 
hazırlanıyor 

Paris : 6 (Radyo) - Paris Soir 
gazetesinin yazdığına göre; Japonya 

' iki ye ı i k ı avezör denize ind irmiştir. 

Jaı on • ü',fıın ti daha sekiz bü} ük 
g nıi inşa t" lmektedir. 

- ----. ------
Dünkü yağmur 

Az devam etti fakat hava 
ümid verici 

Dün şehrimizde saat 16,28 de 
başlayan hafif bir yağmur bilahare 
dolu ile karışık bir şekilde 15 daki· 
ka kadar sürmüş ve serpinti halinde 
20 dakika kadar fasılalarla devam
dan sonra durmuştur. 

Gece yarısına kadar de muhtelif 
saatlerde hava serp· t' . . d . . . ış ırmış ıse e 
şehrın ıçıne memnuniyet verici bir 
yağmur düşmemiştir. 

Aldığımız malumata göre böl
genin cenup kısımlanna bir az faz· 
laca yağdığı anlaşılmıştır. Yağmurur: 
hangi mıntakalara ne mikdar yağ
dığı bugün yapacağımız tahkikat 
neticesi anlaşılacaktır. Hava rasad
dan aldığımız malumata göre, hava 
ümit verici bir tazyiktedir. Yağmur 
ihtimali çok kuvvetlidir. 

Aragon cebhesinde bir taarruz yap
mak istemişler ve püskürtülmüşler
dir. 

Lizbon: 6 (Rad)o) - Gelen hı· 
berlere göre; ihtilal kuvvetleri bü • 
yük bir taarruza hazırlanmaktadır. 



Sahife 2 

İngiitereye hazineler kazandıran bakkal çırağı 

K KUK 
Engin denizlerde haftalar süren bir yolculuk

tan sonra bir kuş geminin armasına konmuştu . 
Az sonra, civar memleketlerine mahsus toz pem
be bir fecir vaktı, dalgalarla boğuşan bir sahile 
ulaşılacaktı: İşte Avusturalya .. 

Köy bakkalının alçak tavanlı ka., .. 1606 da Türes ismindeki:bir fspan. 
ranlık dükkanının havası sucuk, pas. yol gemicisinin keşfettiği v(( Yeni 
tırma, yağ kokutalari1e bozulmuş . Holanda ) diye maruf olan Avustu· 
Öğle vakti müşterilerin de uğradığı ralyadan pek çok kimsenin habeiİ 
bir zaman köşede şek .. r çuvalının yoktu . 
peynir yığınlarının yanı başında ba· Herkes burayı yeni Cinenin bir 
şını ellerinin arasına almış düşünceli parçası sanıyordu . 
çırak pek dalgın. Karanlık köşeden Niyuzelandan enginlere doğru 
biraz ilerde mavi l.İr yaz seması al (16) gün seyrettikten sonra karayı 
tında pırıl pırıl yanan enginleri seyr müjdeliyen bir kuş geminin armasına 
ediyor. Gümüş pullu balıklara yük- konmuştu. Kok sahilin uzakta olma-
lü gemiler limana iniyorlar . Onun dığını anladığından bütün gece dik-
yega ne emeli bu bakkal dükkanın- kati.! yola devam etti. 
da köylü kadınlarına şeker, un tart
makla geçen yekaıasak hayattan kur. 
tulmak; mavi enginlerin serbest ha. 
vasına kavuşmak .. 

James Cook adında olan bu kü· 
çük bakkal çırağı hayatından mem. 
nun değilcli. Bütün gün dükkanda 
uğraş tık tan sonra akşam üzeri kö
yün rıhtımına iner; orada açık de
nizlerdeki evlerinden dönen balıkçı
ların başlarından geçen şeyleri din· 
lerdi. 

Yorkşay ( Yorkshire ) da fakir 
bir çiftlik amelesi olan babası onu 
kendi mesleğine nisbeten daha mü
raff ah bulduğu bakkal çıraklığına 

koymuştu . Fakat deniz onu meşgul 
eden yegane şeydi. Bu sevgisine ve 
isteğine rağmrn, eğer birisi ona, gü· 
nün birinde meşhur olup dünyanın 

dört taröf ını keşfedeceğini söylesey
di şüphesiz gülerdi . 

Fakat az bir iptidai tahsili gö
ren Ton 1728 de doğmuştu. Bakkal 
dükkanında hir iki sene böylece is· 
teksizce çalıştıktan sonra ustasile 
kavga etti ve denizciliğe başladı. 

Babası istikbalini mahvettiğinden do
layı bu asi oğluna son derece kızdı. 
Fakat talih onun ismile bir bakkal 
dükkanının tabelasını doldurmağa 
değil, denizcilik tarihinin sayfalarını 
süslemeğe hazırlanıyordu. Çiinkü 
anası babası küçük çocuğu bakkal 
dükkanında tutınağa muvaffak ol
saydılar Avustural} a adası bu gün 
lngilterenin mnlı olmıyacaktı. 

Kok , dükkandan çıktıktan son· 
ra evvela bir kömür gemisinde ça· 
lıştı. Çok romantik olmıyan bu ha· 
yattan hiç bıkmıyan genç bir müd. 
det sonra kaptan dipiomasını alma· 
ğa muvaffak olabildi. 1755 de Fran· 
sa ve lngiltt>re krasındaki harpte gö· 
nü11ü olarak hizmet etti; burada ken
dini göstererek iyi bir mevki sahibi 
oldu." 

Kokun kendisini ilk tanıtan hiz· 
meti ( Sen Lorans) nehrini mesaha 
etmesile başlar . Fransızlar tarafın· 
dan kışkırtılan kırmızı derililerin 
okları arasında bu iki başararak 
yapmış olduğu harita parlak istik· 
halini gösterdi . Boş zamanlat mı , 

riyazi ilimler , heyet mütalaalariyle 
geçirerek şimali Amerika sahillerini 
ölçtü . 1798 de fenni kıymeli tama
men anlaşılan kaptan Koka zührenin 
güneş kurusu üzerinden geçişini ra
sat etmek üzere ( 370 ) tonluk 
( Endiver) ismindeki gemi ile cenup 
denizlerine gitmek memuriyeti ve 
rildi . 

Ağustostan eylüle kadar süren 
bir seferin sonundCJ Tahiti adasına 
vararak rasadı muvaffakıyetle yap· 
tık tan sonrCl Yeni Zeland sahilleri 
boyunca keşiflerine devam ederek 
yerlilerle temas peyda etti . Yeni 
Zelandın haritasını bitirerek şimali 
garbi istikametinden Hindistan yo· 
liyle lngiltereye dönmek için karar 
verdi . 

O zamana kadar ilk defa olarak 

Medar ülkelerine has olan inci 
renkli bir fecirde köpüklü dalgalar
la boğuşan bir sahile ulaştılar. Bu· 
rası Avustralyanın cenubu şarki sa· 
hilleriydi. 

Birçok seneler sonrabir menfa 
olarak kullanılan (Botany) körfezine 
ayak basarak altın kumsallar üzeri· 
ne memleketin bandırasını diken ge
miciyi yerliler pek güzel karşıladılar. 

Ağaçlıklar arasından fırlıyaıak 
memleketlerine tecavüz eden beyaz 
adamlara okla hücum eden vahşile 
re kaptan Kok mavi boncuklar, 
renkli basmalar vererek onları kan 
dırdı. Ve bu sahilleri ölçerek harita 
sını almağa başladı. Aylarca sey· 
rettiği hald~ sonuna varamadığı sa
hiller ona ölçtüğü kıtanın Avrupa
dan da büyük olduğunu göstriyordu. 

Dört ayda 2000 mesafe gidereek 
bu kıtanın şimaline gelebildi. Orada 
bir yüksek tepenin üzerİneden önün· 
de engin Okyanosu seyretti ... 

Mercan kayaları arasında bin 
türlü tehlikeler atlatarak ölçme işini 
bitiren (Kok) 2 sene 6 ay süren bir 
seyahatten sonra vatanına muzaffe
riyetle dönüyordu. 

Bir sene sonra cenubi kutup de· 
nizini kc~fe çıkan bu cesur denizci 
dalgalarla boğuşmaktan usanmıyor
du. Fakat 1776 da başlıyan üçüncü 
seyaheti bir facia ile sonuclandı. 

Amerikanın garp sahillerini de ölç
tükten sonra (Havay) adalarına dö -
nen (Koku) vahşiler pek feci bir su· 
rette öldürdüler. denizlerin hür ha· 
vasını teneffüs eden vücudü bir odun 
yığını üzerinde alevlerin arasında bir 
avuç küle döndü. 

------. ------
Tarsus belediyesi 

Elektrik tesisatını 
satın aldı 

Tesisat ıslah edilecek 

Tarsus: 7 (Hususi muhabirimiz 
den) - ihtiyacın artması ve serma
ye darlığı dolayısiyle Tarsus elek· 
trikten Jayıkiyle istifade edememekte 
idi. 

Belediyemiz başardığı büyük iş
ler arasında elektrik tesisatının da 

ıslahını birinci plana almış bulunu
yordu. iki yıldanberf elektrik şirkeı 
tiyle yapılan müzakerelerdek müs· 
bet netice alınmış ve tesisat satın 
alınarak elektrik 1 Nisandan it!ba· 
ren belediye tarafından işletilmeğe 
başlanmıştır. 

Haber aldığıma göre kısa 
bır zaman içinde tesisat baştan başa 
degiştirilerek Tarsusun mühim ihti
yaçlarından birisi bulunan elek 
trik işi de halledilmiş olacaktır. 

Türksözü 
=== 

,------------·------------·--llİlm--... llİlllllm----------1~ 
haber·ıeri lşehir ,! __________________________________ I ____________ _,, 

Süneler 
Ayas bölgesinde de 

varmış 

Diin şehrimiz ziraat mücadele 
müdürlüğünden alınan malumata gö
re ; Ayas nahiyesi mıntıkasında da 
sünelere tesadüf edilmiş olduğu an· 
laşılmıştır . 

Mücadele müdürlüğü bu bölge
yede derhal mücadele memuru sevk 
etmiş ve vilayet Ceyhan kayma
kamlığına talimat vermiştir . 

Kültürde 

Belediyede 
istatistikler 

Şehrimiz belediyesinden dün al
dığımız istatistiklere göre son ~ir ay 
içinde 44 doğum kaydedilmiş , ha
rice iki deli sevk edilmiş , belediye 
şubelerine 1960 evrak gelmiş, 1898 
evrak yazılmış , daimi encümen 10 
defa içtima etmiş ve bu içtimaların· 
da 204 karar vermiş , 18 aceze 
memleketlerine sevkedilmiş , 17 tah
lil yapılmış , 53 kişi evlenmiş , be· 
lediye zabıtası 35 zabıt] verakası 
tanzim etmiştir . 

Avans hesapları 

Maliye vekaleti mühim 
bir tamim gönderdi 

Maliye vekaletinden vilayete ge
len bir emirle 1929 mali yılı sonuna 
kadar turlü şekillerle muhasipler 
adına borç çıkarılan paralar ile dev 
Jet hizmeti için avans verilen parala· 
rın en kısa bir zamanda tasfiyesi , 
devlet hesaplarının pürüzsüz bir ha· 
le getirilmesi cihetinden arzu edildi· 
ği bildirilmiştir . 

Bu gibi işlere aid muameleler ma· 
yısın 15i ne kadarsureti katiyede 
gönderilecektir • 

, ' Puldan balı ______ _..,,, 

N evyork şimendöfer t 
rından birisine. ta ~ 
olmıyan bir mıras ; 

Bu miras bir halı, bu hah ~ 
başa pul, posta pulund~ 
~ır. Vakıa bu halıda kul~ 
lann içinde müstesna ~ 
yoktur. Fakat eser o ka.ı.ıd' 
dir ki zengin Amerikal rı' 
bunu 15,000 dolara he 
almıştır . 

Selloloid 
b 'katliti Viyanada bir fa rı ; 

loidden kundura yapmağ~ 
olmuştur. Bu yeni kundu 
riden mamul kunduralart 

Lise ve orta okul 
imtihanlarında muvaffak 

olamıy anlar 

Belediyede : Göndermeyen memurların aciz· 
}erine ve kayıdsızlıklarına hükmedi
lerek derhal tecziye cihetine gidile 
cektir 

1 ceği sanılmaktadır. ~ 
Bu kunduraların pek 

dalarından başka ucuzl ~ 
dır. Bu kunduralar yıkan 
temizlenmekte ve boY~ 
masrafından vareste bul 

Kültür bakanlığı hariçten lise 
ve orta okul bitirme imtihanına yedi 
defa girip de muvaffak olamıyan 
ta'ebeler için yeni dir karar vermiş· 
tir. 

Bu karara göre; bu talebeler 
diledikleri takdirde hususi liselere 
devam edebileceklerdir. 

Yalnız talimatnamedeki yaş 

kaydının dikkate olınması lazımdır. 

Tenbel talebeleri 
Bakımevinden çıkarıdılar 

Şehrimiz bakım yurdunda bazı 
talebelerin derse çalışmadıkları ve 
mektebe devam etmedikleri görül
müş ve bunun üzerine Celal ve 
Mustafa isminde iki talebe yurddan 
ihraç edilerek yerlerine iki çalı~kan 
talebe alınmıştır. 

Köy birlikleri 

Dahiliye vekuletinde köy birlik· 
leri teşkili etrafındaki çalışmalara 
devam edilmektedir. Bütün : vilayet
ler hududları dahilinde ne mıktar 
köy birliği kurulmasını istediklerini 
birer liste halinde vekalete bildir· 
mektedirler. 

Bu ]isteler vekaletçe tetkik edil. 
dikten sonra kurulacak birliklerin 
adedi tesbit edilecektir. 

Bir talebe 
Futbol oynarken yediği 

tekmeden öldü 

Şehrimiz Ocak mahallesinde otu· 
ran Orta mektep talebesinden Mai
ye şefi Bay Hasanın oğlu Safa, ve 
icra memuru Bay lsm:ıilin oğlu Ihsan 
sokakta futbol oynarlarken, Safanın 
kazaen, arkadaşının karnına vurduğu 
bir tekme neticesi İhsan yere düş· 
müş ve derhal hastahaneye kaldırıl· 
mış ise de kurtarılamıyarak ölmüş
tür. Tahkikata devam ediliyor. 

Düzeltme 

Dünkü sayımızda~ i "Annem mi,, 
başlıklı hikayemizin sondan sekizin· 
ci satırı üstüne konulması lazımgelen · 

bir cümle tertip hatası olarak 12 inci 
satıra konmuşdur. Düzeltiriz. 

Çocuk esirgeme kurumu 
bir balo ve müsamere . 

verıyor 

23 Nisanda, çocuk esirgeme 
kurumu bir balo ve mijsamere ve

reçektir, 

Kır kahvesi 

Atatürk parkı yanında şehrimiz 
belediyesinin yaptırmış olduğu mo
dern kır kahvesi belediye encümeni· 
nin karariyle üç senelik olarak icara 
verilmiştir . 

Kır kahvesi bu hafta içinde açı
lacaktır . 

Seyhan parkı 

Belediye son ihaleyi 
yarın yapıyor 

Halkımızın yaz mevsiminde bü 
yük bir ihtiyacını karşılıyan Seyhan 
parkının selden harap olan kısımla
rının tamir edilmekte olduğunu yaz. 
mıştık. 

Tanzim işleri devam etmek~e
tedir. Bu yıl çiçekler de ekilerek 
parka daha hoş bir manzara veri'e. 
cektir. 

Seyhan parkının son ihalesini 
belediye, ayın sekizinde (yani yarın) 
yapacaktır. 

Belediye. bahçeyi tutacak müs 
tecirin bütün vaziyetlerini tetkik ve 
halkı memnun edecek vasıflar ara
maktadır. 

Belediye ebeliği 

Münhal bulunan şehrimiz bele
diye ebeliğine Memleket hastahane
si ebelerinden Bayan Semiha tayin • 
edilmiştir. 

Mahkemelerde: 

Kadına bıçak çekenin 
muhakemesi 

Karataş nahiyesinden Ahmet 
kızı Vahideye bıçak çekmekten suç· 
lu aynı köyden lskender oğlu Meh
medin dün ikinci sulh cezada muha
kemesi görüldü . Gelmiyen şahitle· 
rin celbi için duruşma başka bir gü· 
ne bırakıldı . 

Duruşma falik edildi 
Doruk köyünden Ahmet oğlu 

İsmail ve Hüseyin , Abdullahı döğ· 
mekten suçlu ayni köyden lbrahim 
oğlu Hasan ve arkadaşlarının hak
kında dün ikinci sulh cezada yapılan 
duruşma neticesinde iki taraf gel1 

mediğinden tekrar celp çıkarılması
na karar verilmiş ve duruşmaları 
ba_şka bir güne bırakılmıştır . 

Arkadaşının kolunu kırdı 

Zıpkıcı köyünden Hasan oğlu 
Duran ile Bayram oğlu Ali isminde 
iki kişi arasında çıkan kavgada , Du
ran Alinin kolunu kırmış ve kendi· 
sini ağır surette döğmüştür • 
Ali hastahaneye kaldırılmış Duran 
da rakalanmıştır • 

Okullarda 

Karneler verilmeğe 
başladı 

Gerek ilk okullarda ve gerekse 
orta okullarda talebelerin ikinci üç 
aylık çalışmalarını gösteren karnele· ; 
rin dağıtılmasına başlanmıştır. Bu 
hafta içinde bütün talebe karnele 
rini almış olacakbr. 

Zabıtada: 

Başından yaralamış 

Ahmet oğlu garson Said , Mu· 
hittin oğlu ocakçı Mahmudu başın· 
dan plaka ile yaralamıştır . Suçlu 
yakalanmış , ve Mahmut tedavi al· 
tına alınmıştır . 

Moisi döğmüşler 

Duriç oğlu Aziz ve Nuri ismin· 
de iki kişi Mais İsminde birisini döğ· 
düklerinden yakalanmı~lardır . 

Faz laca içmiş 
Mehmet oğlu Hüseyin isminde 

birisi gürültü çıkaracak derecede 
sarhoş görüldüğünden Z'\bıtaca kon· 
trol altına alınmıştır 1 

Bütün Suriyede 
• 

anarşı 

Birinci sahifeden artan -

Ve Halebin menafiine muvafıktır. ) 
demiştir. 

Eltraş Paşanın bu beyanatına 
ve Halepteki vatani taraftarlarının 
mesaisine rağmen Halepteki muha 

lifler toplanarak mukavemet hare· 
ketle,.inin programını çizmişlerdir. · 

Muhalefeti idare eden ve Cebe· 
li Oürüz valisi olmak istiyen Emir 
Hüsnü Eltraş Erdundan dönüşünde 
Sultan Eltraşın kendisini ikna ede· 
mediği anlaşılmı; tır · 

içtimada muhalifler ( Şamlı Va -
linin Cebelde kalmasına razı olma· 
dıklarını ve Emir Hüsnü Eltraşın 
valiliğini istediklerini ) söylemişler· 

dir . Hüsnü Eltraş umumi kuman· 
danın kendisine (mücahitler - ya· 
ni Sultan Eltraşın kendi adamları -
bu işe karışmaz ) dediğini söyliye
rek ( biz Suriye hükumetine karşı 

gelmek istemiyorduk . Fakat Şam
Jılar bizim hukukumuzu ihlal ediyor· 
lar . ) demiştir. Nihayet şu kararlaf 
verilmiştir : 

- Şamh Valinin reddi, Cebeli 

Briç şamp:yoıı' 
ahi' ti Cava sultanı ~ ki. 

şampiyonudur. Şimdıy~ IJ 
bir defa oyun kaybetmıŞ 

Sultanın hiç bir z~~ 
kaybetmemesinin de buYo 
yoktur. Sultan ile gözde 
safirleri karşı karşıya geÇ 
başladığı zaman , ma~e 
birisi masa etraf mda bır. 
par ve herkesin elindeki , 
görür ve yavşça sultana 

Tabii sultan da elind 
lan emin şekilde kullanır 
mutlaka kazanırmış 1 

Memnu aşk da" 

Londrada Pikodilli 
zel ve büyük bir aşk ın• 
keli vardır. Bu heykelin . 
yerden her gün pek çok 
geçer ve aşk mabudu ' 
kanlara ateş, canlara er 
şekildedir. Mermerden °. 

"bt men diger heykeller gı k 
ğildir 1 Bu sebeple , heY dı' 
f ında daima bir çok ka 
ve çocuk toplanmaktadır ' 

B . h" .... bıl• u cıvarın şe ır ,l.P , 

Londra şehir meclisind~~id 
kınlmaktan muhafazası ı.....-. 
.. .. dört metre yükseklikt~ 
çekilmesi" lüzumunu tek . 

Zavallı aşk .. Gene tO', 

aşk haline gelecek ? 

D .. ·· 1·1· ... · E . ı-ıuJ uruz va ı ıgıne mır 

şnı getirilmesi . 

2 - Cebeli :DüriiziİO 
mali istiklalinin muhafaıı' 

3 - Valinin Halepte 
tiği müddetçe hesabına 

~ Bu kararlar Cebelde.t.k 
arasında ve Şamda bii~ 
yapmıs: Başvezir Vekili 
vatanilerle muhabereye ., 
Bunlar cevaplarında Ern1iı' 
Eltraş Paşaya aid sözler 
mişlerdir. • ~ 

Ali Komiserin BağdYrı 
ve sabık Cebel hakimi t' 
yenin de Musula gitrnetİ 
Fransa mandater vaziyet 

itlere likayd kalması .,,.,,, 
kumetini müşkil bir vaıı 
mıştır. 

Parlamentonun fev 
içtimaa davet edilmesi 

Cebel işleri hakkındt 
riciye nezaretile temasl~ 
muş olan heyet te Su11 

etmekte olduj'undan le• 
azası Şama gelir geırne( 
evvel tabir bu işleri di 

J 

d 
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Garib kararlar 

2398 seneye 
olan yedi 

mahkôm 
suçlu 

~·· 

Amerikada yedi 
şayanı dikkat 

N~vyorktan bildiriliyor: 1 
Cınayet teşkilatlarına karşı po

lis büyük bir muvaffakiyet kazanmşı 1 
bulunuyor. 1 

Müddeiumuminin dediği gibi, 

azılı haydudun 
muhakemesi 

yaşartan gazlar sıkıyorlar, tabak
ları, bardakları kırıyorlar, camları, 
çerçeveleri indiriyorlar ... Hulasa lo
kanta haydutların şerrine uğruyor. 

Türksöru 

Taç giyme 
merasiminde 

-Birinci sayfadan mabad -

n.n en büyük ve kıymetli "firuze,, si 
vardır ki, 1799 da Hindistan<lan 
getirilmiştir. 

Mersinde 
Hars komitesinin 
aldığı kararlar 

. 
Mersin : 6 (Hususi muhabirimiz

den) - Şehrimiz kaza hars komi. 
lesi, son toplantısında çok ciddi 
kararlar almıştır. Alınan kararları 
madde madde bildiriyorum. 
A- Bütün uyelerin her cumartesi 

saat 16 da Halkevinde toplanması 
ve her halde bulunmaları hakkında 
üyülare tezkire yazılması. 

B - Bila mazeret üç toplantıya 
gelmiyenlerin yurt birliğile alakader 
olmadıkl rına hükmedilerek üyelik· 

Asri sine 
Bu akşan1dan itibaren senenin en 

en mükemmel f 

( Lilyan Har 
Sarışın Kukla fil 

Ayrıca : Ekler Jurnal yeni 

Bugün gündüz 2,30 da 

(Sarışın Ku 
"A merika polis tarihinde ilk defa 
olarak, büyük bir sınai haydudluk 
şebekesi kökünden kazılmıştır · 

''Haydutlar, lokantayı böyle bü· 
yük bir zarara uğrattıktan sonra çe
kilip gidiyorlar. Fakat, bu baskının 
tekerrür etmesi tehlikesi var. 

Bu taş, o zamanın hemen bütün 
Hint ordusu askerlerinin cebinde 
gezmiştir. Nihayet askerlerden birisi 
bu taşı bir dürlü satamadığı için bir: 
torba içinde kışlada terk etmiş ve 
tamamiyle Lir tes~düf eseri olarak 
bulunmuştur. Taşın değerli birşey 
olduğu meydana çıkar çıkmaz bütün 
subaylar üzerinde hak iddia etmiş 
ve hatta aralarında bir çok düel
lol<ır da olmuştur. Son düellonun 
galibine teslim edileceği zaman ... 
Taşın ortadan gaybolduğunun farkı
na varılmıştır. 

ten çıkanlmalanna, PEK y AKINDA : 

Amerikanın en korgunç haydut
lularından biri baskıncılıktır. Ç0cuk 
kaçırma, gece banka hırsızlığı kadar 
berkesin göz!)nü korkutmuş olan bu 
hhydutluğun icra tarzı tamamen 
bambaşkadır. 

Ertesi gün, lokantayı şimdiye ka
dar haydutlardan koru} an adamı 
anyan bizzat lokantacı oluyor. Fa· 
kat, tabii "koruyucu adam,, bu se
fer daha fazla para istiyor. Yeni bir 
mukavele yapıyorlar. 

Üç sene de\ m eden araştırma
dan sonra nihayet teknır ele geçi
rilmiştir. Askerler n birisi bu taşı 
silahının namlusı içine yerleştirerek 
f ngiltereyc götürmek isterken yaka
lanmıştır. Bunun üzerine mülkiyet 
davas tekrar yenilenmiş ve yine bir 
sürü düellolar olmuştur. Bu defa 
düelloların galibi Forring adında bir 
mülazım taşı kazanmıs fakat taşın 

kendisine teslim tarihinden iki gün 
evvel katJolunınııştur. Yine ortadan 
kaybolan firuze bu defa İngiltere. 
de bulunmuştur. Taşın fngiltereye 
kadar, seyahat ettiği hala malum 
değildir. Bu defaki sahibi bir yahudi 
onu Londrada bir takım şartlarla 
lıükümete teslim etmiştir. 

ilanları yapılarak evlere ve halkn ehı·r r· t C - Gazete ile neşriyat ve el ş 

dağıtılmasına ve tayin edilen kadın ıya rosu 

Bu haydutluğun musallat olduğu 
yerler bilhassa büyük lokantalar, 
barlar veya gazinolardır. 

Mesela, bir gün, Nevyorktaki 
lokantalardan birine bir adam geli
yor. Lokanta sahibiyle "hususi su· 
rete konuşmak istediğini söylüyor 
ve konuşuyor: 

- Size mühim birşey haber 
vermek istiyorum; Lokantanızı hay· 
dutlar basmak iızeredir. Bunun için 
büyük bir plan hazırladılar. Yokın 
da lokantamza hücum edecekler. 
Sizi bu hücumdan kurtarabilirim. 
Fak t b · · a . unun ıçın ... 

Bundan sonra pazarllk başlıyor. 
Yabancı şahıs, lokanta sahibiyle bir 
taahhüde girişiyor: 

O, haydutların lokantayı basma· 
lanna mani olacak, buna mukabil de 
kendisine aydan aya muayyen bir 
Para verilecek. 

Fakat. lokanta, bir müdtlet son 
ra, "kendisini haydutlardan koru· 
Yan,, adama para vermeği artık 
kesmek ister. 

1 
Aybaşında parasını almağa ge 

en adama lokanta sahibi, artık pa
ra_,vermiyeceğini veya kendisine bir 
~uddet müsaade etmesini söylüyor. 

akat "lokantayı koruyan adam,, 
onu tehdit ediyor ve artık haydut
lann lokantayı basmalarına mani 
olrnıyacağını söyliyerek çıkıp gidi
yor. 

Daha o akşam lokantayı hay· 
~~tlar basıyor. Elektrikleri söndü· 
ruyorlar, müşterilerin başına limon 
kabuğu atıyorlar, havaya gözleri 

Zahirde lokantayı koruyan adam 
hakikatte haydutların arkadaşıdır. Ve 
aldığı parayı onlarla paylaşır. Lo 
kantadan para alınmadığı zaman 
haydutları taarruza sevkeden de 

odııı:. 
Bu tarz haydutluğun her zaman 

bir misali görülmektedir. Bu tarzı 
ilk olarak çıkaran Sehultz isminde 
bir Almandır. Fakat, haydutlarla 
beraber yaptığı bir hücumda kendi· 
si de öldü. Lakin onunla beraber ça
lışanlar kendisinin başladığı yolda 
devam ettiler ve bu tarz haydutluk 
Amerikada yeni bir C§kiyalık şek
lini alarak yayıldı. 

Simdi Nevyorktaki en son tcşki· 
latı tamamen ortadan kaldırdığını 
söyliyen müddeiumumi hakikaten, 
bu haydutluğun en kuvvetli çetele
rinden birini ele geçirmiştir. 

Fakat, işin ası kayde değer bir 
ciheti var: 

Çete ele geçirildikten sonra, şim
diye kadar yaptıkları diğer haydut· 
luklardan da suçlu olarak mı muha· 
kemeve sevkolunuyor. 

Muhakemede, çete reisin 12 su· 
çu tesbit olunuyor. Bu suçlara ayrı 
ryn hapis cezalan veriliyor ve bu 
suretle reis 385 sene hapse mah
kum oluyor! 

Öteki haydutların da birçok ha 
diselerden dolayı suçlu olarak mey
dana çıkarılarak, onlara da tepye 
kun ikişeryüz sene hapis cezası ve-

riliyor. 
Bu suretle, yedi haydudun hep-

sine birden 2398 sene hapis cezası 
verilmiş oluyor! 

ihracat kontrolü 
T eşkil3t genişletiliyor kontrol bir 
çok maddelere teşmil ediliyor 

. Ankara : 6 (Hususi muhabiri· ı 
~ızden) - iktisat vekaleti ihracatın 
ontrolü işleri üzerinde çalışmalarına 
~~vam etmektedir. Evvelce toplanan 

r kongre tarafından da tetkik ve 
müzakere ediidiı..ten sonra tanzim 
olunan fındık nizamnamesinin bazı 
rnaddeleri yeni ihtiyaçlara göre tadil 
olunmuştur. 

iç ticıtret umum müdürü B. Müm· 
tazın f zmir, başkontrolör B. Hakkı 
N 'h· · 1 czı ının zmir, Çanakkale ve Ayva· 
~k havalisinde alakadarlarla temas· 
ardan sonra hazırlanan palamut ni
~lllnamesi devlet şurasına sevke· 
clilnıek üzredir. 

Son defa toplanaü üzüm kong· 
resi kararlarına göre, çekirdeksiz 
kuru üzüm ihracatı nizamnamesi ha 
lrlanmıştır. Bunun da resmi forma
ıtesınin ikmalıne çalışılmaktadır. 

tedbirleri de ihmal etmemektedir. 
Pamuk ihracatı için de bir nizamna
me yapılacak ve pek yakında mer 
iyet mevkiine konacektır. 

iktisat vakaleti bir program al 
tında bütün ~icaret maddelerimizi 
kontrol altına alırken bu kontrolö 
yapacak teşkilatı na genişletmeği 
kararlaştırmıştır. 

Yeni geniş kadrosunun h~ziran 
dan itibaı en faaliyete geçeceği anla
şılmaktadır. Meriyette bulunan ve 
tanzim edilen nizamnamelerin ekse· 
risi daha çok lzmir limanından ihraç 
edilmekte olan mcddelerden bulun· 
duğu cihetle lzmir teşkilatının diğer 
ihracat merkezlerine nazaran daha 
geniş tutulacağı söylenmektedir. iz. 
mir Vl :stanbul birer baş kontrolör 
tayin olunacaktır. Bunlar kontrolör
lerin çalışmalarını murakabe ~decek 
lerdir. 

Nizamnameler tamamlandıktan 

Şartlar da şudur: 
Eğer hükumet. tacı satarsa pa. 

rasile muhakkak müteaddit hastana 
yaptıracaktır. Satmayub da muhafa
za ettiği takdirde karşılık olarak 
Yahudilerin lngilterede rahatça ya· 
şamalarını taahhüd edecektir. 

HiNDiSTAN TACI 
ELEKTRiKLE MUHAFAZA 

EDiLiYOR 

Üçüncü taç olan Hindistan kral
lığı tacı en kıymetli~i ve en değer· 
lisi mücevheratla tezyin edilmiş ola
nıdır. 

ve erkek tali komitalarla da mahal· \ b d • k • 1 k 
lele:de şi~ıdiye kadar yabancı zan· e ayı te mı 
nedıle:ı Turk ırkdaşlarımızın yabancı 
dille konuşmamaları hakkında pro· 7952 
pagandalar yapılmasına, 

D - Yedek üyelcrın gelecek 
içtimnında Halkevine gelmeleri ve 
hiç Türkçe bilmiyenleri tcsbi ederek :---------·--,-------J 

TAN SİNE bir liste halinde başkanlığa getiril. 
mesine, 

E - Bunla rüzcrinde ayrıca 
müessir olmak, kolayca öz dillerini 
öğrenme yollarının gösterilmesi ve 
kolaylaştırılmasına, bu haftadan iti 
haren komitanın bütün progıamla
rını hazırlayarak kati bir faaliyete 
geçmesıne, 

Bir Irak heyeti memleke
timize geliyor 

Bağdat: 6 (Hususi) - Terbiye. 
cilerden müteşekkil dört kişilik bir 
heyet, Türk Maarif teşkilatı ve ter
biye usulleri hakkında tetkikatta bu
lunmak üzere Türkiyeyi z!yaret ede· 
cektir. 

Heyet sonra Bulgaristana geça-
eektir. 

Bu akşam 

Sanatile bütün bir kitleye hitap eden zamanımı 
sanatkarı 

Harry Baur 
Dramatik,hissi,sürükleyici ve i~li bir mevzuu ihti 

bir haile olan 

Vicdan A 
isimli filminde sanatın en yüksek mertebesine vası 

rülecek ve zevkle seyredilecek Fransızca söz 

ilaveten: En son Foks Jurnal , d 

Pek yakında : 
Binlerce Tayyarenin iştirakile vücude getirilen 

harp filmi, bir şaheser 

iki defa bu tacın çalınmasına 
teşebbüs edilmiştir. ikinci hırsızlık r----------- Hücuın Fil 
tecrübeei 13 sene evvel yapılmıştır. 

Alim olduğu söyleyen bir ec· 
nebi yanında diğer bir alim olduğu 
halde tacı görmek için müracaat 
etmiş bu talep kabul edilerek yan· 
!arma muhafızlardan birisi verilmiş. 
tir. Tacın yanına vardıkları zaman 
iki alim muhafızın üzerine hücum 
etmiş ve ellerini ağzını bağlayarak 
yere yatırmışlar fakat tacı almak 
için ellerini uzattıkları zaman bir
denbire} ıldırıınla vurulmuş gibi yere 
düşmüşlerdir. Zavallı sahte alimlerin, 
tacın elektrik ceryanı ile muhafaza 
edildiğinden haberleri yokmuş ... Ta· 
cm üzerinde Hindistanda mevcut her 
çeşit kıymetli taşlardan üç zrup yer· 
leştirilmiştir. Hindistamn her ayaleti 
taca en kıymetli mücevherlerini he
diye etmiştir. Tacın etrafı tamamile 
mossif platinle çevrilmiştir. 

Krallık asasının üzerinde dünya· 
nın f'n maruf elmaslarından biri olan 
Kullınon oturtulı. J~tur. Bazen hırsız· 
ların cebinde, bazen 1 ens ve kral· 
lann üzerinde üç d fa dünya turu 
yapmış olan bu taşın değeri 200 
milyondur. 

Bütün bu elmasların muhafaz;tsı 
lngılt re gizli polis te kilatına ait 
olduğu ıçin Sa Majeste rahat rahat 
uyumaktadır. 

T'ÜRKSÖZİi 

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 posla masrafı 
zammedilir . 

2 - llanlaı için idareye 
caat edılmelidir . 

müra-
________________ J 

Vilayet daimi encüme
ninden: 

1- Adnna - Tarsus yolunun 
O 000 -1 500 arasındaki esaslı 
tamirat (8391) lira (59) kuruşla açık 
eksıltmeye konulmuştur . ı 

2 - ihale 15 - 4 937 tarihinde 
perşembe günü saat 11,30 da vi
layet daimi encümeninde yapılacak
tır . 

3- Bu işe ait keşifname,hususi 
şartname , eksiltme şartnamesi ve 
mukavelename ömegi (42) kuruşla 

Nafia idaresinden alınacaktır. 
4- Muvakkat teminat (629) lira 

(37) kuruştur. 

5 istekliler Ticaret Odasına 
kayıtlı olduklarına dair Ticaret Oda· 
sınd_an ve bu işi yapabileceğine dai 
Nafıa müdürlüğünden musadd k r 

"k I a ve. 
sı a arını göstermeğe mecburdur . 

Adana Elektrik 
Anonim Şirketi 

Nafia Vekaletince tamim edilen ve 1-4-193 
mcriyete giren "Serbes çalışan elektrik işçileri talim 
ehliyetnameler en geç bir sene içinde hükümsüz kal 
ların imtihan vererek yeniden ehliyetname almalan 1 

7954 

Seyhan iskan müdürlüw 
Mamulumiktar Gayrimamul 

Kazası metro mik. metro mik Cinsi 
Tarsus 667. 871 970 Köknar q 
Tarsus 36. 208 51. 725 Çam q 
Kozan 780. 208 1114. 300 Çam ç 
Osmaniye 558. 315 796 Çıı.m Ki 
Feke 154. 674 221 • 204 Çam B 

Yukarıda müfredatı ve izahatı gösterildiıtr" ·· 
d h l·r . b' dd oı uzere 

rın an mu te ı nevı ve e a aki kerestel . k 
N

. 
12 

. .. .. erm at v 
ısan n pazartesı gunu saat 15 de S h h k~ 

k k 
. d h k ey an l. u 

naca omısyon a er azaya ait ol 
kt ı t kt·ı . . .. anı ayn ayrı p 

ca ır. s e ı erının gosterilen h 
muvakkatelerile birlikte .. mu ammen bedelle 

muracaatlan ilan olunur.79 

Bürücek köy ihtiyar he
yetinden : 

V ek~let bütijn 'hracat madde
leri gibi pemuğun da ihracını kontrol! 
~ almak hususunda icap eden sonra diğer yeHerdeltı kontrol teşki · 

latı da büyütülecektir. Bunun için de 
memura ihtiyaç vardır. Kanun kont
rolör olmak için namzetlerin en az 
lise tahsili olmasına ve bu maksatll? 
açılan kurslardan yetişmesini şart 

koymaktadır. Binaenaleyh üziim, 
pamuk, palamut için kontrolör ye
tiştirmek üzre hazirandan itibaren 
kurslar açılacak, lzmir ve lstanbulda 
teşk lat icabı bürolar kurulacaktır. 7936 31-3-7 11 

Teamiilen yayla zamanı olan 
15-Haziran-937 tarihinden Teş
ri~ievvcl nihayetine kadar 4,5 ay 
ıçınde her gün 2 saat müddetle köy 

odasında kö 
kı hastalanm 
tebaki gün v 
1unmak üzere 
vardır. Ücreti 
rilecektir.T 
tine ~ti 



Sahife : 4 

Cenubun en 
mü tekim il 

2 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

T Ü R K S ö· Z Ü -u 
r 
k 

i
l Gazete ı Türksözü matbaası "Türksözünden,,başka 
______ _._ her boyda gazete, mecmua, tabeder • 

ı1 Kitap ı Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı-
. nız. temi: • ._ =-~ nefis bir cild içinde ese-
rİ1'İZ daha kıymetlenecektir • 

1 İlan ı Reklam bir ticarethanenin, bir müessesenin 
1 en büyük propagandasıdır .Reklamlarınızı, 
ilanlarınız1 her yerde okunan Türksözüne veriniz. 

S 
• 1 Cild ı Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanız 

kitaplarınızı Türksözünün mücellithane -
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl-

•• gede ancak Türksözünde yapılır. 

O ı Tab ı Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 
_ karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumum 

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

1 
Renkli· tab ı Mütenev~i r~n~li .. her türlü . tab işl~rinizi 

. _ ancak Turksozunnn Otomatık makınala-
nnda yapbrabilirsiniz • 

-u 
TÜRKSÔZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne a 
rağmen •ldığı bütün işlerde büyük bir ten- i 

Türksözü 

- ,; 

T l:J O..K iY 

~ l lRAA 
~~~NKA ..... 9 

zı1it yapmaktadır . , 

---------------1 
Adana Borsası Muameleleri 

P.a~~~~ ve KOZA 
Kilo Fiyab 

CiNSi En az En çok Sahlan Miktar 
IC. s. K. s. KiUr 

K pamult =-
• ·~- parlatı • 
riy ... temizi .. 32 
iane 1 
iane 2 .. 
Klevlant 

YAPACI 

~ 1 1 1 1 ÇICIT 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

" "Tohumluk., 3,40 -
:-1 U BU B A T 

Butday Kıbns ._. - ·-Yerli 
" 

5,90 

" 
Men tane . 

Ama 
Fuulya 
Yulaf - ----
Delice . -
Km yemi 
Keten tohumu =F-Mercimek . 
Susam 

UN 

' ~ört yıldız ~ '-870 
uç " " 

740 ___ 

tl!l ~Dört yıldız DotnıhiJt - 775 
c - 7 25 .. uç ,, ,, 

; Simit ,, 
ı>ört yıldız Cumhuriyet - ~ 

~ 1 Oç " " - -,so 
Simit .. 

Ln.pol Telgrafları Kambiyo ve Para 
6 I 4 / 1937 lı 8'fltasandan ahnmışbr. 

.: Soıllia Pene 
• .t:lmr 8 00 Lird 

ı 196 Rayişmark . ı ı ...._ adcli 7 8S 
T~ .... 7 89 

Frank ( Fransız ) -rr-ıs 
'· Sterlin ( inl'iliz ) 618- -00 

.Hint lııımr 6 33 Dolar~ A ... _.:_) 1 79 _ -ıf 

-~ 14 48 Frank ( ;..;\fl"W ) . 
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' 1 
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Ceyhan icra memqrlu -
ğundan: 

Yeminli üç ehli wkuf taJhndan~ 
beher dönümüne -6- lira kıymet 
takdir edilen Ceyharun Konak<>tlu 
mahallesinde ve~Tuzlu göl enevki · 
inde Şarkan Mahmut hoca tarl8S1 
iken teferruan Kürt Hacı mehmet 
tarlası Garbcn tarikiim Şimalen 
Bilal oğlu Ahmet iken elyevm ishak 
vcreseleri tarlası Cenul-en Kürt Ha· 
san vereseleri tarlasile- çevrili- 30-
dönüm tarlanın sekiz sebimde beş 
sehmi açık artbrmaya vazedilmiştir. 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynaklan 

KAVADELEN 
lştihasızlığın , hazımsızlığın, yegane reçetesidir 

K 
A 
y 

Am8DIİ8 tepelerindcıı:günü gününe evinize akıtılan sudur 
Kaplanna kimyagerlerin elite doldurulan akan bir kristaldır 
Emaye porslenli depolara dolup boşalan duru bir şerbettir 

A 
D 
E 
L 
E 
N 

Fenni cihazlarla, rayların iizerinden gelip geçen hususi vagonlara akıtılır 
Menbaın:lan sevk no!ctalarm1 kadar galva:ıizli borularla getirilm ~ktedir 
Bandrollu şişelerde, damacanalarda bir müstahzar gibi satılır 

Bir su dt"ğil, sıhhat ve gürbüzlüğün ikısiridir Arttırma peşindir . Artbrmaya 
iştirak edecek müşterilerin kıymeti 
muhammenenin yüzde yedi buçuk 
nisbetinde pey akçası veya milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamil 
olmaları icabeder. Mütuakim vergi ' 
ve resim ve dellaliye müşteriye ait- j 
tir. Arttırma şartnamesi 5- 4- 937 1 

tarihine mü1adif pazartesi günü da· · 

Gazozlarım alırken şi~elerdeki kırmızı Kayadelen tapalanna dikkat ediniz 
Transitleri : Mersin ve· Adana Kayadelen depolancıır 
Büyük:damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

Devlet Demiryolları Aciana İşletmesinden : 

irede mahalli mahsusuna talik edi· işletmemiz mıntıkasının Ceyhan civannda K.m 4t2 deki taş ocatından 
lecektir. Birinci arttırması 10- 5- (Tahmini fiatı) beher ır.etre mik'abı 150 kuruş 50 santimden f()()() metre 
937 tarihine müsadif pazartesi günü mik'abı balastm ihzar ve teslimi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur 
dairemizde saat 10 dan 11 e ka- Eksil!me 19- 4- 937 pazartesi günü saat 16 da Adanada işletme 
dar icra edilecek. Birinci artbrmada binasında yapılacaktır . Şartname ve mukavele projeleri parasız olarak 
bedel kıymeti muhammenenin 0/0 Mersinde Şube 63 Şcfliğile Adanada yol baş müfettişliğinden verilecektir. 

75 şini bulduğu takdirde üste hı· isteklilerin 2490 sayılı arbrma ve eksiltme kanunu mucubince ve şart · 
rakılar. Aksi takdirde son arttırma· namede yazılı vesaikle beraber muvakkat teminat parası 681 lira 75 ku-
nan taahhüdü baki kalmak üzere on ruşun idaremiz vemelerine yatmldıtına dair olan makbuzun ve yahut şart· 
beş gün daha temdit ~ilerek 25 - name projesinde örneği ilişik formüle göre banka teminat mektubu ve 
5- 937 tarihine müsadif sah günü fiat teklifini havi zarflanm (Üzerine Ceyhan civarında yapılacak balasta 
saat 10 dan 11 e kadar dairede ya· aittir diye yazılarak) eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabi
pılacak ikinci arttırma neticesinde · linde Adanada işletme müdürlüğüne vermiş olmaları ve mektup sahiple 
en çok arthramn üstüne bırakılacak. rinin de eksiltme saatimle hazır bulumna1an. 7947 4-· 7- 11- 14 

tar. 2004 numaralı icra ve iflis ka ! 
nununun 126 ıncı maddesine tevfi· 
kan hakları tapu sicilli ile sabit ol- 1 
mayan ipotekli alacakhlarla diger 
alikadararun ve irtifak hakkı sahip· ! 
lerioin bu haklarım husüsiyle faiz takdirde hakla:ı tapu sicilleri ile sa- tenzil olunur. Daha fazla malğmat 
ve masarife dair olan iddialarını ilin bit oım.1anJar satış bedelinin pay- ı almak isliyenlerin 9'36/259 No.lu 
tarihinden itibaren 20 gün:zarfında lqmdJtıtfan hariç bhrlar • Tarihi dosyada mevcut evrak ve mahallen 
evıakı qıisbiteleri ile birlikte dai. / ihaleye kadar olan müterakim vergi haciz ve takdiri kıymet raporunu 

reaaiıe bil clrmeleri liıundar , Abi • ~ Nir resiailer bedeli aı6Dyeclechiı köriip anbyacaldan ilin olamlr.7955 

7953 1 

1 
Bürücek yaylası 
fiye kiralayacak 
rın nazarı dikka 

Bürücclc köyündeki 
Yurtlar için köy ~ye • 
len salmanın yurt sabi 
eğer yurt kiraya veril 
lanndan ya• anev . 
mukarrerdir • l'tyiada 
yanların kira ı.Jille · 
ve bekçi icretini tevkif 
kuunda teslimi veme 
aksi takdirde köyce 
bul edilmiyeceği ilin 

BugE'ce nöbet~ 
Ta ..... ep111 

Halk 


