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Valansiya kuvvetleri 
Bir haftada 16,000 

telefat verdiler 
Ademi müdahale komitesi henüz bir 

netice elde edemedi 

lapanyol_sahlllerlnde asi gemllerl 

. Salanı 
hlaf k anga : 24 (Radyo) - ih-
Porl urnandanlıklarının verdiği ra 

ara g~ 
hükurn ?re; Son bir haf ta zarfında 
rnişl<'rJ·tçıfer 16,000 kişi uyiat ver 

ır. 

SaJamanga : 24 ( Radyo ) - . 
F ranko kuvvetleri 24 saat içinde 
altı mevzi daha işgal etmişlerdir. 

(~'\ ~kdeniz Hegemonyası peşinde 
300 kişi ... ı· .. d 1 .dd ti tevkif .:aız ı muca e e şı e e 

edildi devam etmektedir 
Satya • 24 ( Huausr ) -

Bulgar hUkGmetl, Bazı kim· 
selerln harekatından şUp
helenmı, ve dUn gece Sol
yada umumi b i r araftırma 

:alyanlar Demirada tahkimat yapıyor 

1 
yapmı,tır. Polis 300 k l f lyl 
tevkif etmlftlr . Tevkif oıu: 
nanlar hUvlyetlarlnJ lsbat 
edememlflerdl r . 

Londra : 24 ( Radyo ) - ltal
ların .5icilyada karadeniz ve ha· \ 

mvveılerinin iştirakiyle yapacak· 
büyük manevralara burada 

Çin-Japon ih.ilô.fı hal
ledilmiş gô·ünügor 

1 
Çin kıtaatı Dank - Pink'ten ve 

Pekinden :ekildi 
MAHALLi ITILAFLARMETI NLERININ VÜRUDUNA 
KADAR Ç 1 N Kl•ATI HAZIR BULUNACAK 

ehemmiyet verilmektedir . 
Geçen martta yapılan manevra · 

larda Afrika ile Sicilya arasındaki 
yolun mafruz bir düşman donanma 
sına kapamak hedefi takip edilmişti. 

Bu yeni mauev.alarda Akdeniz 
yolunun şarktan ve garpten ayni za· 
manda kapatılması hedefi görülecek 

tir • 

İtalyanlar Trablusgarpta yeni 

bir deniz üssü daha vücude getir
mişlerdir . Bund ~ n başka Leryoz 
adasında kuvvetli bir hava üssü ku· 
rulmuştur . Trablusgarp üssü Mısır 
hudutlarından 60 mil mesafededir . 

lngilterenin Kıbrıs ve lskender· 
ye deniz üsleri ise bu mesafeden 
çok daha uzaktır . 

ltalyanların Demirada tahkimat 
yaptıkları söylenmekte ir • 

BÖLGELERDE ŞEH1RC1L1K 

Ceyhan ve Ceyhan 
Belediyesi 

8' londra . 24 (R el rnüd h · adyo) - Ademi 
:" a ale koını'te . h .. f' ı· b' 

Salanıanga : 24 (Radyo) - Ge· 
neral Frankonun ecnebi bir devlet
ten istikraz yapacağı hakkındaki 
ş~yıal~r asi raporları tarafından tek
z1p edıf mektedir. 

Tokyo : 24 (Radyo) -Şimali 
Çinde Çinlilerle Japonlar arasında 
bir anlaşma üzerine Çin kıtaatı Dang 
Ping ve Pekin mıntakalarını tabii· 
yeye başlamıştır . Bununla beraber 
Nankin hükumetinin Lir intizar hattı 
isıteh-~ıla~tı 'ner İDnıha\e Kar~l na· 
zır bulundurmaktadır. 

metedir. Pekindeki Japon ateşe
mileri gazetecilere Nankin hükii 
meinin cenubi Kopeydeki faaliyet
leri dolayısile mühim miktarda Ja· 
por takviye kıtaatının beklenilmekte 
oldı~unu söylemiştir. 

Köprü 
Park 
Su 

P' netice ld sı enuz ıy ı ır 

' M e . e etmemiş bulunuyor. ı 
, cebhc~d~ı~ : 24 ( Radyo ) Cenub Madrid : 24 (Radyo) - Hükii· 

met sahillerini tarassud eden ihtilal 
torpidoları dün gecedenberi bir 
bn'"?l-~-.J-

' lcrde b~~ erı bu sabah gelen haber. { 

~ d • ...., ... ~~~~:: .. ~~~.!erde harp şiddetle · 
-------~---~~-------------~----~.....,-.----

:lı d eti \lhıı :&•'4••--···-·-ı - ._ • .. •. 
maktadır • Ve esasen uzak Şarkta 
askeri harekatta bunu göstermek· 

Türk dostudur tedir . 
Nankinde bu itilafların kabule 

şayan şeyler olmadığı tahmin edil· 

ıse 
şef· 

İki dost ve kardeş milletin 
dostluğuyla oynamak istiyenler 

Çukurvada sı
siıı' •• 

:: UÇ BEŞ MEMUR VE 
caklar henüz aza

;h VAT ANi E~EMANDI~ 
;~ Sancak muhafızı neler yapmamış · 
f J 
tell .. Antakya : 24 [ Türksözü muha- ı 

~~ınden ] - Türk - Suriye yani 
urk - Arap dostluğu ile bir takım 

Yanlış görüşlüler oyn=lmaktadır. 

1 
Halbu ki Suriye için, Türk dost· 

uğundan daha iyi bir siyaset ola
~ıyacağ10ı hakkile idrak etmiş olsa· tr vatani elemanlar Suriyeye iyi yo· 
a dotru rehber olabilirlerdi. 

~~ gün gerek Şam, gerek Halep 
~. butün Süriyeli Türk dostudur. 
Turk muhibbi Türkle asla bozuş
rn k · a ıstemez. 

Matbuatta yanlış t ~fsirlere yol 
8~.an dediko~ular, Süriyeliyi Hatay 
T~rklüğüne ve bilhassa Türkiye:ye 
d~şrn.an tanıtmıştır. Suriye Araplığı 
T~rkıye ve Hatay Türklüğüne asla 
duınıan değildir. Türkiye ve Türk 

~:laya s~~c.psiz düşman olan şe~, 

Sancak Mutasarrıfı, Hüsnü ~a 
azi bu munasebetle Yüce ,Komıse. 

:in ettafında bir boşluk göstermeğ: 
t etmiş ve bu maksadını temm 

gayre h'I' .. 
. . halkı nehrin karşı sa ı ıne sur· . 
ıçın, b tt r 
dürmüş ve salı günü mat ua a ~eş 

d·ı Yüce Komiserin beyanatı, ım-
e ı en .. kk 
. l b" kaç kişiden mure ep 
tıyaz ı ır . l 
küçük bir heyet tarafından dın en· 

miştir. .1A 

Statünün bu suretle resmen ı a· 
omdan sonr..ı Yüce Komiser Sanca· 
ğın muhtelif şahsiyetlerini kabul et· 

miştir . d h 
Türk unsurunu temsil e en şa • 

siyetlerin gerek tavur ve h~reket ve 
kıyafetleri ve 6~rekse temkın ve has
sai selimleri göz ·; çarpacak derece· 

de barizdi. 
Muhtelif Arap grupları tar~fın· 

mi haddine çık· 
mamış ise de ol · 
dukça terletici· 
dir , Halk hafta 
tatillerini iple çek 
mekt~dir. Bu yıl lıiıl:'AJ~,{~ 

f lajlara yayladan 
ziyade rağbet var 
Daha dün akşam 
dan karataşa gi · 

den ler görülüyor
du . Plajlara ra~-
bet çok , Fakat 

maalese_f pl~i. k ı· d k Pi"" g"tmek için sülscnip püslenmek lazım değil· 
yafetlerıne ıtına ~ en yo · .aıa 1 

h ve çok ucuza mal ::dile bilen bir 
d" Fakat plaıın da kendıne ma sus • k 

ır · B d B" çok kimseler buna hiç riayet etmeme • 
kıyafeti vardırk . ~ da ;l m_ayleo d .. eni•:e girmektedirler . Hatta bir çok Ba· 
te ve uzun , ısa ıç on arıy 
yanlar da uzun rople .. . 

b. h"I d . . nasıl güzelliğini kaçırırsa ; mayosuz bır adam-
Kumsuz ır sa ı enızın . d"k ·b·d· 

h . . b k lukta bır ı en gı ı ır . 
da plaiın kisve a engını ozan , um · . . 1f1 b' 

M Pla'ıda gezen denizde yüzen adam b:r kılot veya go e ır ayosuz , , 
süvarcde dans eden kadar gülünçtür · 

Buğday 
fiyatı 

yükseliyor 

iranda 
Bir Türk - İran anlaşması 

daha imzalandı 

kaç kışının elinde bulunan oton 
te ve bir kaç memurdur. 

d 
T gönderilen mümessıllere 

an seçı ıp . . d' d' 
1. e bunlar kendılenne tev ı e ı~ 

ge ınc , 'k b' .. 
ı 1 .• oynamakta büyiı ır muş-

fıf 
en ro u 1 ·· 
küle düşmüş oldukları taaccüp e go 

lJ.dUI• •••••"""_..... 1 

geld iği gündt nberi durınad.an 
ve yorulmadan var kuvvetılc 
çalışarak bir çok işler başar 
makta kendiı ·i halka sevdiren 
deger\i Şarbayımrz Bay Sa\a 
haddin Sepici ile kasabanın 
bazı eksikleri ve halkın derd 
leri etrafında bir konuşma yap 

tım . 
- Kasabanın elektrikle 

tenviri hususunda bu yıl Be
\edi yece bir hazır l ık var~Hdır? 

- Kasabada Elektıık le 

sisatı vücuJe getirmek için çok 
evvelden teşeb'..>üs a!ınmıştı . 
Bu dda bazı noksanlarımızı da 
taınamlıyarak dosyayı vilayet vası· 
tasiyle Vekalete sevk ettik. Dahili 
ye Vekaleti Belediyeler bankasından 
istikraz yapmamıza müsade eder et
mez elektrik işini hemen münaka
saya çıkaracağız. 

l d M.,ı1aza b•ı işi hükumet o unma ı . " ' 
ele almış bulıınuyor. 935 senesi son 

- Halkın elektriğe kavuşması 

için kurulacak santral için ne kadar 
paraya ihtiyaç vardır ? 

- Projemizin muhammen keşif 
bedeli 37 bin küsur liradır. 

- Kurulacak elektrik santralı 
bir şirket hesabına mı, yoksa bele· 
diye namına mı işliyecektir ? 

- Tesisatın yerli bir şirket ta
rafından vücude getirilmesi için çok 
gayret sarfedildi, fakat muvaffak O· 

lunamadı. Binaenaleyh belediye nam 

ve hesabına yapılacaktır. 
- Kasaba halkının içmesine 

mahsus iyi bir su olmadığı malumu
nuzdur. Halkı bu dertlerden kurtar
mak için bu yıllarda böyle bir te 
şebbüse girişilmesine belediyece bir 
karar verildi mi Şayet verildi ise bu 
işe ne zaman başlanacaktır ? 

larında Adana, Mersin, Tarsus şe· 
hirler;nin su tesisatı ile birlikte ~ey· 
han ve Osmaoiyenin de su proıe· 
leri aynı müteahhide ihale edildi · 
Proje ikmal ve tasdik edildikten 
sonra öbürleri gibi bunu da ya 
devlet yaptıracak veya ~Osmaniye, 
Ceyhan beleCiyeleri . k~ndileri yap-

tıracaklardır· 
- Bazı günlerde kasabPda buz 

bulunamıyor ve halk buz sıkıntısı 
çekiyor. Bunun sebebi nedir. Ve önü 
alınması için bu hususda belediyece 
bir karar ittihaz edilmemiş mi· 

dir? 

- Ceyhr.ında iki buz fabrikası 

vardır. Ve halen bunun birisi çalış· 
maktadır. Çalışan fabrikanın kullan· 
dığı su tahlil neticesi " Kulliba· 
sili 

11 
bulunduğu için sırf dondurma· 

k .. boyalı cılara m 1hsus _olma uzere 
buz imal ettirilmektedir. 

İşte bu memurlarııı yaptığı ha· 
reketleri glizel bir misal olmak üze
re Senatonun ilan günü Sancak mu
hafız1tıın yaptığı uygunsuz hareketi 
canlandıran Loryan gazetesinin bir 
yazısını tercüme edip alıyorum : 

" İskenderun mınbkasında bun · 
dan böyle tatbik edilecek olan ye. 
ni statünün ilam için, Yüce Komiser 
ge.ç~ Pazartesi günü Sancağa git· 
mıştır. 

tecrübesiz gençlerden ze çarpan 
ibaretti . 11 ·-------
lngiltereye üzüm 

İzmir : 14 (A. A.) - lzmir üzüm 
kurumu dün ilk olarak İngiltereye 
iki bin sepet yaş üzüm göndermiş ve 
bu münasebetle İzmir lima:unda bir 

lstanbul : 24 (Türksözü muha· 
biri bildiriyor) - Bura Zahire Bor· 
sasında muhtelif memleketlerden ol 
mak üzere oldukça çok buğday gel-

Tahran : 24 (Hususi) lran hü· 
kumeti ile Türk heyeti arasında bazı 
meselelerin halli için yapılmakta olan 
müzakereler neticelenmiş ve muka· 
vele projesi bugün tahranda parafe 

edilmiştir. 

miştir. ~..,._,__,..,.,.,,,,""""".---~---_..---"""""'.,_,,,,...... 

Son günlerde memleketimize lstanbul Borsasında Polatlı mal· 
olan müveredatın azalmış bulunması, lan 7 ,20, sıra mallar 6, 18 , sertler 
fiyatlarda yükselmeye dogru bir te· 5,32 kuruş üzerinden muamele gör · 

- Susuzluk kasabanın en büyük 
derdidir. Türkiyede susuzluk bakı
mından Ceyhan kadar hususiyet ta
şıyan bir belde .bulunmadığı muhak

kaktır. 

Halkın buz ihtiyacı ise Adanadan 
temi-ı olunmaktadır. Adanada mez· 
baha fabrikasından başka, bir f ah· 
rika buz çıkardı~ı ve mezbah~ ~~~u 
Ancak Adanaya kafi gelebildığı ıçın 

a buzu 
fabrikanın bozulması vey 

. . ld bir arıza 
nakleden vesaıtın yo a t da 

·ı b buz e • 
geçirmesi dolayısı e azan lk bu 

Bu merasim Salı günü Antakya· 
da yapılmıştır. tören yapılmıştır. 

mayül göstermiştir. müştür. 
Dün bu cümleden olarak buğday Bundan başka Mersine teslim 

üç dört kcua kadar bir yükseklik 4,5 kuruştan 170 ton Yulaf satıl-
göstermişt\r. mıştır. 

Elektrik gibi hir de su projesi 
yaptırılmıştı, fakat proje. bir ~:fa 
tashih edildiği halde Nafıa VeKal.e· 
ti tarafından yine tasvip ve tasdik 

rikiode sakatlıklar oluyor' ha 
yüzden sıkıntı çekiyor . . 

_ Gerisi ikinci sahıfed,. 
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ÇOK YAZflM!Ş FAKAT ANLATILAMAMIŞ ŞEY 
,.-. ____ ...._ ____ iiiiilii __ ~· 

EVLİLİK 1 ş e m·ır ha be ır n ~ ır ü 
Kan kocanın birbi. -- YAZAN--------·---- '-'••••••llli-•••-1•11111111-illliıliiİlli•-------·~----------• 

rine karşı olan muamele Herbert Davı·s I M f• 1 Halkevinde Bir kadınla ve tavru hareketleri ev azot 1 yat 
lilik bayatı için pek İlahiyat Profesörü Ve Liverpol Baş Piskoposu arffJ · k l k bı•r çocuk 
mühim bir meseledir. ----------------1 Lozan gecesı ÇO par a 

Yeni evliler ve nı'şanlılar bu maka- Ek k k d ·1· ç·f . B· ı· ..... B geçti boğuldu r e a mm eyı ıği ve sevinci 1 tç 
lenin ilk satırlarını okudukları vakit ile pek çabuk günün zahmetlerini 1 ır 1 gı a~-
belk' "I ki b 1 h k "J Halkev·ı bahçesinde tertip edilen ı gu ece er ve un arm ep· unutup evinden kendisiyle bu kadar a ete müracaatti 
sini bildikleri iddia edere.le, banim alakadar bulunan bir mahlukun, ha· Lozan gecesi ihtifalı çok gü_zel ~i-t f d b

. d h · 1 I d Asker"ı bandonun çaldıgı lstık-ara ım an, ır erse i tıyaç arı o · tırı için yorulmasının ve daha fazla u ihtiyar kadının 
fedakarlığı madı:ı:.mı söyJiyeceklerdir. Böyle dü. çal d ğ ld k lal. marşile başlayarak Taha Toro~ 

o ışmasının e er o uğu anaatine B k k f l şünenler haksızdırlar. varır. ir aç gündenberi orta6rü- tarafından etraflı bir on erans ven· 
Tabii hunlar, evlilık hajatlarında nür hiç bir sebep yokken şııiz dikten sonra Halkevi Orkestrasının Eğer kadın bu usulle devam eder · d M t r· I k l ve Lozana tesadüf edecekleri zorlukların umu pıyasasın a azo ıyat arını güzel musiki parça arı . 

Sarıbahçe köyünden ( Ce•ıhan ) 
Şaban kızı 50 yaşlarında Nazife ve 
lsmail oğlu yedi yaşlannda K~z.ım 
adında bir çocuk Ceyhan nehrınde 
boğulmuştur. 

se, sevda neticesi olmı\ arak tavas. Jd'ğ' .. ··1 · T k d C hurıyet mi çizgilerini bilirler. Bununla be- J ıe 1 ı goru miıştür. ene es O) aid şiirlerle süsl"n i ve um 
b b 1 ki d h sut vasıtasiyle evlenmiş bile olsa , kuruşa satılmakta olan Mazca·r- ·ı d' ra er u zor u aı ı a ;a az hisse· k k d marşı e sona er ı. 

pe ya ın a nihayet kocasını ken. d b. - il h debilecek hale getirmek için nasıl en ıre yuze i atta perakende 
disine aşık yapaca:iına emin ofabi- (160) k 1 b hareket etmek icap ettiğini Bilmez- 0 ·uruşa satı mağa a~ş-

1 lir. t er de, bu gibi ahvaldcntarihi acı ır. 
Hususi bir ehemmiyet verdiğim H b·· " N d · 'k tecrübelerin verdiği müsabakayı tam eman ulun a as işını i. 

diğer bir mesele de şudur: ·ı ç k bir cehalet ve heyecanln tatbik et ne ı e yapan u urova çiftçis. bu 
miye kalkarlar. Karı kocadan her biri araların- maddaye olan büyük ihtiyacı car· 

işte bt•nun için hayatlarını mes· dRki münasebete bilhassa dikkat dır. Tam iş mevsimde rıot 
· k · · h 'k' etmelidirler. Bu meselenı'n evlı'lı'k fı'yatlarının bu ti "k · ut geçırme ıstıyen er ı ı cinse sure e yu seesı 

.. 1 b 1 hayatlarının mesudane geçmesı' ı"çı'n . . t'h J f mensup ınsan ;uın azı şey eri öğ- ıse ıs ı sa masra mm artmasınve 
1 • mühim bir rol oynadıg~ ını her ı'kı'sı'nı'n k ı· f' 1 1 renme erı zarureti vardır. Kırk sene· pamu ma ıyet ıyat arının y~ · 

lik evlilik hayatının tecrübeleri ve de bilmesi lazımdır. Aşıkane müna- mesine seb~p olacağı şüphesi:r. 
b d se~ıetlerinde mutedil olmaları kat'i-

un an başka elli sene süren profe. Haber aldığımıza göre; bu mim 
l k yen e'zemdir. Biribirlerine yalnız sör Ü ve rühbanlık vazifelerim es. noktayı nazarı itibare alan Aaa 

bir gün için ait olmadıkları fikrinden nasında tesadüf etti~im yüzlerce ve Çiftçi Birliği birer telgrafla Bae· b 1 h d uzak bulunmalıdırlar. Buna kani ol-
in erce a iselerin bende hasıl kalete ve Ziraat Vekaletine ma-
tf ki · k ti k dukları vakit kan kocanın saadet-

e 
1 

erı anaa e onuşu}'orum. 1 caat etmiş ve Mazot fiyatları ü1i-E 1.. k 1 ki b eı ine mani olan büyük bir kaya 
vve a, arşı ı ı ir aşk evli bir ne de hükumetimizin parmak •Y· 'ft' ı b b parçasını aralarından defetmiş olduk · çı ı ya nız aşına ahtiyar etmeye masrnı dilemiştir. 

kif d ld ları muhakkaktır. Keza biribirinin 
i eği ir.. Elbette bu aşk bah- .. k o·ı~er taraftan perakendec•rde · ı aşı ane mizacını bilerek suistimal o ... tıyar ağın ~eminine büyük mikyasta fiyat değişimi sırasında toptancarın 

tesir eder. Fakat daha başka bir çok yapmamayı düşünmelidirler. Çünkü h k 
şeylere de ihtiyaç vardır. bu hal sıhhati ve bittabi saadeti Ü umetten gördüğü kolaylığt len. 

imha eder. dilerine temin etmediklerinden ve 
Evlenen bir çift her ne kadar iki hafta zararına mal sattıklarndan I bir birl'k t k'J d d k d Karı koca biribirinin bu husus-

, 

1 

eş 1 

e erse e, ço e bahsediyor. Şirkttle yapılan çalşma ralar karı kocanın t:ıbiatlarmdaki taki mizacını elbette evlılik hayatla 
1 

b k d b 1 
'dd' b k rından bir hayli müddet geçtikten arın tat i atın a u cihetlerin de 

:....•yet İr ço ih tiliflara vesile sonra Ö§;r.neb;lecektir . işte 
0 

vakit f öz I önünde tutuJm.., icabetti ti ..,. 
1------~~Bösle vaziyetlerde her iki taraf· yukarıdaki söylediklerim; harfiJ en aşı ıyor. 

tan itidal 2 ö lerilirse_..itlil.:ı\.: 1>...,.,,ı taki~~fikelifüğlüfmaK ta u mesele LJ'-:tl 'iV\..,;U~ av lUIC1181-,' 
ofal5inr. bu SUraTec sırt geçımSIZllK k ı k 
yü7.ünden görülen boşanmalann da nı urca ar en -ile münasebettardır . Kanaatimce • pat 
önü alınmıı bulunur. Yani iki ta. evli olanlar er veya geç bu mesele 
raftan gösterilecek hakiki bir hüsnü ile karşılaşacaktır · Binaenaleyh ken- }attı Ve ... 
niyet ve küçük bir ric'at hareketi dilerine şu tavsiyede bulunurum : 
geçimsizlikten başka bir sebebi ola- Çocuk doğurmay:ı gem vurul· 
mıyan bu gibi ihtilaflarda nihayet ması için aralarındaki aşıkane müna. 
anlaşmaya dayanarak boşanma ye· sebatın en iyi bir şekilde tanzimi 
rine çiftin mesudane yaşamasını te doğru değildir . Sağlam kadının ço· 
min eder. cuk doğurması , hem kendisini da-

E vJilerden her iki cinsin mesut ha kuvvetli ynpar . Bunun i~in her 
şeyden evvel manen ve maddeten olmaları için hiç sarsılmadan sebatla 
sıhhatli olan evliler mutlaka çocuk takip etmeleri lazım gelen diğer bir 
sahibi olmalıdırlar .. Bu sebeplerden şey de, birbirlerine karşı çok neza· 

kdle davranmalarıdır. Bunlardan her maada çocukların karı koca arasın
biri kendi mevkiini bilmeli ve fikri da ki bağl rı daha ziyada kuvvetlen. 
sorulmayan me!ıelelere müdahale et- direrek sarsılmaz bir hale getirdiğini 
mek istememelidir. Daha açık söy· evtilerin !unutmamaları elzemdir . 
liyeyim: Karı, kocasının yalnız ha- ilk nazarda belki tuhaf görüle. 
kiki bir zevcesi olmakla kalmamalı, cek ; fakat insanları bugtinkü yaşa· 
ayni zamanda onun iyi bir dostu, dıklan şartlara göre pek haklı ve 
müşaviri ve sevgilisi olmalıdır. manbki bir nasihatim daha vardır. 

Kocanın korıya karşı vaziyeti Erkekler ev işlerini istihkar et-
de ayni vechile olmalıdır. (ki taraf memeli ve bunların yalnız karıları 
ta sabırlı olmalıdır. Kendilerini ala· tarafından yapılacağım sanmamalı· 

dırlar . - Vakitleri olduğu takdirde kadar eden her hangi bir meselenin 
aksi netice vermesinde biri diğerini - muhtelif ev işleri için kocaların 
yegane mesul telakki etm~meli· karılarına yardım etmeleri ve lüzu· 

mu halinde hatta yemek pişirmeleri 
dir. ve daha sair ev işleriyle meşgul ol· Evlilik kayatının saadeti için en 

malan evlilik hayatlarını daha mes· büyük ehemmiyeti olan diğer bir 
mesele, her ikisinin de geveze olma udene geçirmiye vesile olur . Bugün 
malandır. Bu hususta bilhassa kan kullandığımız aşçı ve hizmetçiyi 
nın çok dikkat etmesi ve geveze· kullanamıyacağımız bir zaman gele· 
Jikten sakınması için büyük gayret bileceğini de unutmamalıdır . 
sarfetrnesi icap eder. Karımız gebe ve yahut hasta 

Jşinden, yazıhanesinden yorgun veya çocuklariyle meşgul olduğu za · 
ve bitkin bir halde dönen bir erke- man kendi başına yemek pişirmek 
tin istirahate muhtaç bulunduğu ıztırarmda bulunmamalıdır . 
esnada evinde kendisini boşboğaz. Bunun için lngilterede geçende 

Dağcı köyünden Mahmut oğlu 
13 yaşlarında Durmuş isminde bir l 
çocuk evde eline geçirdiği bir av 1 
tüfenğini kurcalarken silah patlamış 
ve ağır yaralanmıştır. Çocuk derhal 
Memleket hastahanesine getirilmiı 
ve tedavi altına alınmıştır. 

Patlayan kapsol
dan bileği koptu 

Balcalı köyünden Asker Ahmet 
oğlu dört yaşındaki Ahmet, evleri· 
nin önünde bir kapsol bularak kur· 
calarken, kapsol patlamış ve Ah. 
medin sağ bileğini koparmıştır. Ço 
cuk derhal hastaneye sevkedilmiş. 
tir. 

.. Acıklı bir ölüm 

Şehrimiz Mezbaha Müdürü Şa· 
kir Bozdoğanın tahtı tedavide bu· 
Junduğu Haydarpaşa hastahanesin· 
de vefat ettiğini teessürle haber al· 
dık . 

Seksen beş ton 
Meritol geldi 

Şehrimiz Ziraat Mücadele mü· 
dürlüğüne Mersind~n .sekse~ beş ton 
Meritol zehiri gelmışhr. Zebırler va. 

onlardan şehre nakledilerek Ziraat 
~ücadele deposuna gctürülmüştür. 

Bugünkü maç 
Bu gün öğleden sonra şehir stad 

yomunda ldmanyurdu ile Seyhan 
Adanaspor takımları karşılaşacak ve 
lik maçları sona ermiş olacaktır. 

Yeni Mersin 
Yeni Mersin arkadaşımız dünkü 

sayısı ile on yaşına gir~iştir. ~rka· 
daşımıza muvaff akiyetlı neşrıyatla 
çok yıllar dileriz. 

Tapuda: -=· ''*} ll•l'--ı 

Vilayet merkez Tapu memnrlu· 
ğuna, kadastro mektebi mezunların· 
dan Şevket ve merkez tapu katipli
ğine de kadastro mezunlarından 
Nuri Yasa tayin edilmiştir. 

Küçük Kazım nehir ktnannda 
oynarken suya düşmüştür. Çocuğu. 
nun düştüğünü gören ihtiyar kadın 
derhal suya atılarak çocuğu kurtar· 
mağa koşmuşsa da buna muvaffak 
olamamıı ve kendisi de boğulmuş· 
tur. 

Zavallı ihtiyar Nazifenin cesedi 
bulunmuş ise de çocuğun cesedi he· 
ııüz bulunamamı~tır. 

Zabıtada: 

Bıçak taşıyormuş 

Mehmed Ali isminde birisi bıçak 
taşıdığından yakalanmış ve bıçatı 
müsadere edilmiştir. 

Bıçakla tehdit 
Ahmed oğlu Ali admda birisi 

Necip isminde birisini bıçakla .t~h
dit ve aynı zamanda tahkir ettığın· 
den zabıtaca yakalanmış ve hakkın· 
da kanuni muamele yapılmıştır, 

Dün şehirde hava çok rüzgarlı 
idi. Gök yüzü sisli, en çok sıcak 
34,6 santigrad derece idi. 

Ceyh n Ve c~yhan belediyesi 

- Birinci sahifeden artan - şılıyarak ve güler yüzle cevap ver
mişti . Bu süaliıni de haklı buldu ve 

Belediye bu derdi de kökünden dedi ki : 
yok etmek için icabeden teşebbüsü -Halkın sıcak günlerde ırmağa 
almış, bir ~uz fabrikası yapmal hu· korkusuzca girip banyosunu alabil· 
susunda alakadar bazı müesseselerle mesi için bir banyo mahalli yaptırıl-
muhaberata girişmiştir. ması çok yerinde bir şey olur. YaJ. 

- Köprü kurulduktan sonra ci- nız şu var ki , meyili çok az olan ve 
vannda bir detişiklik yapılacak mı? dibi çakıl yerine çamurdan , milden 
işittiğime göre köprünün kasaba dı. , ibaret bulunann Ceyhan nehri daima 
şansından bir bakışta gözükebilmesi kirli ve bulanık bir halde akmakta· 
için doğru ve büyük bir cadde ya· d 

ır . 
pılacakmış bu haber doğru mu? Halbu ki banyo alınacak suyun 

- Köprünün, bugünkü imar sa· temiz olması lizımdır . Binaenaleyh 
h lsına biraz uzakça olan bir yerde bunun da bir zaman meselesi oldu 
inşa edilmesi belediyeye yeni bir fa. ğunu kabul etmek icap eder . 
aliyet sahası açmış oluyor. Belediye Selquk 
köprü ağzının genişletilerek yeşil 
şeritli doğru bir yolla Adana ile 
Osmaniye yolunu birleştiren müs
takbel geniş şosaya birleştirilmesi 
düşünülmektt-dir . Bittabi bu sene 
için yapılacak hiç bir şey yoktur . 
Tasavvurumuz ancalc köprünün in· 
şası biteceği sıralarda mevkifi ile 
konulmağa başlanacaktır • 

_______ ......,,,_..,.. _________ .......... _.... ____ ,_ 

f zmirde kinderhaym 

lzmir : 24 ( A. A. ) - lzmir vi· 
)ayetinin kurduğu kinderbay'mlardan 
ilki Bozdağında açılmış ve buraya 
elli çocuk gönderilmiştir. Ali ağa 
çif tliğindek.ine de lzmirden ve ci
var kaıalardan deniz havasına muh. 
t.aç çocuklar gönderilecektir. 

2S Temmuz 

iştah ölçen alet 

Siz böyle bir ilet hiç g 
nüz mü? .. 

Amerikada bir Biyoloji la 
tuvarında çalışan ilimler şimdi 
hı tahrik eden muhtelif 
feri araşhrmakla meşguldur 
Bu araştmcılar, ilmi sıhhab 
hükümlere varmak için, a~ız 
salya miktannı ölçmeğe mah~us 
ilet yaparak bununla bir çok 
rübcfor yarmışlardır. 

Malum olduğu gibi, sevilen 
yiyeceğin manzarası ağzı sulan 
"Ağzının suyu aktı. ,, tabiri m 
dur. Bu halk tabiri bir uzvi k 
ti ifade etmektedir. Çünkü atıı 
yaları, yiyecek maddelerin atza 
mesiyle olduğu kadar, bu m 
rin sadece görülmesiyle de 
edilmektedir. 

Bir çok talebelerden mü 
bir grup bir sıra tecrübelere 
tutulmuıtur. ilk önce talebelefe 
ta aözü söylenmiş ve iştah nı-ICIP"!• 
let derhal harekete getiril 
Alet salya mikdanmn hafifçe 
ğtm kaydetmiştir. Sonra. btr 
gösteren renksiz bir resım tal 
rin gözleri önüne konulmuş, v! 
salyanın l>iraz fazlalaştığına 
miştir. Bu renksiz resim ren • 
güzel bir pasta resmiyle tebd 
lince, salya biraz daha art. 
Nihayet gözlerin önüne hakı 
nefis bir pasta konulunca, sal 
tarı birdenbire ziyadeleşmiştİf• 

Fakat ya hiç canlan yimek 
mediği ve iştahları da olma 
de mütemadiyen ağızlarmın 
dığını his edenlere ne demeli? 

Aşk mektubuna Dl 

sus pullar 

Ç ekoslovakyada Prag 
müdürlüğü aşk mekt 
için yeni bir posta pU 

das etmiştir. 
Bu pul sevgililerin gizli m 

relerinin kimse tarafından ok 
masnu menetmektedir. 

Şimdiye kadar hiç bir p 
dürlüğü tarafından düşlloülme 
lan Prag poste miidürlüğüniİll 
pulları kalb şeklinde üç köşelı 
yalnız aşk mektuplarına ma 
tur . 

Prag müvezzileri bu üç k 
pullar yapıştırılmış olan mek 
mutlak surette sahiplerinin e 
vermeğe mecburdurlar. Akıi t 
de şiddetle cezalandırılmakta 

Siscntasız ınal yanı11Ca kaybolur. S~ 
yanınca; bedeli tkrlıal iidenir 

GÜVEN=~· 
SOMER BANK ve 
EMLAK ve EYTAM BANK 

Kurum 
Güven' e gOveniniz. Ve i 
gortalarınızı güvenerek vari~z 
MUracaat : Rıza Salih Soray 
No: 11 A. Bebekli Kilise so" 

Poua kut/l.lu : 95 T~kfoıı. N:> : 265 
8221 23~30 

Dünyanın en 
şanssız adamı 

hğı ve gevezeliği ile daha ziyade evlilik hayatlarında yemek pişirme· 
yoran bir karı bulursa, ne hale gire- yi öğretmek üzt-re tesis edilen iki 
ceği bir tasavvur edilsin. üç mektep pek hayırlı olmuştur . 

Erkek sinirlenecek arkasından Bu mektep ~ızlara ev işleri, yemek 

Şehrimiz Belediye Reisliği mua. 
vinliğinde ve sonra da Mezbaha 
Müdürlüğünde bulunan Şakir Boz
doğan, kibarlığı, dürüst hareketile 
bütün mu .ite kendisini sevdirmişti. 
Onun henüz genç bir yaşta ölümü 
haberi bizi olduğu gibi kendisini se· 
venleri de büyük bir acıya sevket· 
miştir. 

Bund1n sonra sözü değiştirerek 
kasaba halkının şu sıcak günlerde 
biç olmazsa sabah ve akşam üzeri 
ırmakta kola)ca ve tehlikesizce ban
yo yapabilmeleri için bir banyo 
yeri yapılmasını arzu ettiklerini söy· 
liyt-rek süalime devam ettim . 

Halepte suikast 35 sene içinde 200 kaza 
uğrayan zavallı 

kavga başlıyacak. Eğer işinden evine pişirmek ve çocuklarını görüp gö· 
dönen bir erkek dinlenmesine yar. zetmeyi öğretmek ü .. ere açılanmek· 
dım edecek; günün belalarını ve tep derecesinde faydalıdır . 
dertlerini unutturacak güleryüzlü, Bu nasihatlerimi dinliyecek avli· 
nezaket:i, ve tatlı dilli bir kadın lerin hayatlarında balitiyar olacak· 
bulursa, tamamiylc aksi zuhur eder. lan muhakkaktır. 

Ölüye Tanrının ratı.etini diler
ken, biraderleri Mersin Liman şirke
ti Müdürü ve Halkevi Reisi Mansur 
Bozdoğanla efradı ailesinin acılarına 
ortak olur ve kendilerine bc.şsağlı
ğında bulunuruz. 

- Halk , ırmakta korkusu .ca 
yıkanmak için bir banyo yeri yapıl· 
ması temennisindedir . Halkın bu 
temennisi mıkulmudur ? ve bu te· 
menninin yerine getirilebilmesine i 'Jl • 

kin yok rmdur? 
Şarbay diğer süalleriıni iyi kar 

Halep : 24 (A.A) - Halepte 
Suriye hariciye nazırının biraderinin 
evinin kapusu onünde dün akşam 
bir bomba patlamış birçok çocuk 
ağır surette yaralanmıştır. Suilcasbn 
şahsi düşmanlar tarafından yapıldı
ğı zannediliyor. 

Tali denilen şeyin ne garip cil 
leri vardır. Bazı insanlan Peyg 
berlerin başında dolaşan bulut gİ 
her yerde, ve işlerinde takibeder 
onları korur .• Bazı insanlara da 
bessüm bile etmez. Bilikie müd · 

- Gerisi üçüncü sahifede -



~~ HiKAYE ~ 
t AŞK HAST ALIGI 

B irden, sıçrayarak uyandım, 
başucumdaki telef on bütün 
şiddetile zırlıyordu. 

Gözlerim saatin kadranına ilişti: 
Gece yarısını yirmi dakika geçiyor. 
~ sa~tte telefon .. Kimbilir belki .bir 

1 
asta ımdada çağmyordu. Elim ıs· 1 

tek · 1 ı sız te efona uzandı : 
- Allo .. 
Bir kadın sesi : 

. - Allo .. Doktor .. Siz misi· 
naz ? 

d. - Evet benim .. Kimsiniz efen· 
un • 

- Ben Nihal. 
fi . - Maşallah Bayan Nihal.. Key· 

1
1

nız Yerinde .. Gene evinizde bir top· 
:tı var ~aliba .. Doktor uykuda 

1
' Yorgun mu düşünmeden hemen 

telefon tt' . d . . ? e ınız eğıl mı 

d - Hayır doktor. Keyfim' yerin
e ol111adıf1 gibi toplantı filan da 

Yok Ş ' 
1. · alca da yapmıyorum. Derhal 

gc ıniz k . . 
• (J ' ço nca cderım. 
~ - Ne var, ne oluyor? 
~ .J. 1 - Nihad çok hasta .. Hemen 
'4 ıe nıen· ı dal, _ ız azım .. Korkuyorum.? 
1 Peki .. Geliyorum. 
~ s N~hal, telefonu kapamıştı. Koca· 

• 
1 dı ad arkadaşımdı. Acaba nesi 

var ı ? P t 1 .. •• .1 t" an o onumu pııamamın us· 
1 u~e iİydim. Gömlek giymeğe vakıt 

yo tu. F anilamın üstüne de ceketimi ge. 
Çı~rck sokağa fırladım. 

be . Nıh~l. ~e Nihad uzun zamandan. 
rı evlt ıdıler. Birbir1erini çıldırasi· 

ya seviyo l d S . . I r ar ı. enelenn geçmesı 
?~ arın mesud hayatı üzerinde daha 
ıyı tesir 
herk .. Yapmıştı. Onlan her yerde 
yord~ 0~nelc bir çift olarak gösteri
old ~ı~ad aynı zamanda zengin 
t r •Çın paraca sıkıntıları da yok· 

b~· du rncaud çiftin hayabnda yalnız 
ır efa bul J mi r ut .. Bir elem bulutu geç· 
§ 

1
• od 'k' 1 .. d a ı ı sene evve uç yaşın 1 

u lc:i Y•\'ruları ( Hatıra ) yı kaybettik-
ld 1 Z.rnan .. Menenjitten ölen zaval- j 

ı Yavrunun .. ,.. .. - . b bab o usu uzerıne u ana ve 

1 
anın "I d ki : oy c bir kapanışı var ı 

Meslek h d . ten b' ay:ıtımda bu ka ar ıç- • 
- ihatt~~a şahid olmadım. Bu acı, 

bağladıı e Nıhadı bi~birine daha sıkı j 
lıa&i .. • Nerede bır karı koca kav- 1 
'zliJ~scm, nerede bir aile geçim. 

ile >..1·h uyum hatırıma hemen Nihal 
''U adın d 

bu y rnesu yuvalan gelir ve 
uvayı herkese ballandıra ballan 

ıra anlatır d 
. ' on an örnek almalarını 

vsıye ederdim 

. d Otornobil, r~cenin bu tenha vak. 
n :_~lcktrikleri sönmü• sokakların· 
an uutü h . v 

.. .. n ızı ıle giderken bunları 
afün~o~ ve Nihalm acele çafır-

.... ~ .. nı Nihad hesabına endişeye 
v ruyordu 
A . 

caba nesi vardı ? 
l~u~duklan apartmanın merdi-
t-rını adet" d" ld k . · k a uz yo a oşar gı· 

çı tım. I( N· _ A apıyı ıhal açtı. 

h h doktor.. dedi. Ne iyi et-
k h:~n gc;ldin .. Nihad çok .. Ama a .. 

Aile ~ft.,t ld I' .. _ ~ u o uğum için St~nli 1 goruıü yorduk. 
-: Nesi var Nihal? 
Nıhaı, bitkin bir h ld 'd' C 

P Y . a e ı ı. e-
crıne 1· . d 

d" B • e ını sa ece başıua gö 
u ' u ışaretle Nihadın zorunun 
asında old x.... 
du · E d' Ugunu anlatmak isti

n ışcm artb. 
- Yok canım dedim . 
. - Evet, dedi. Bu üç haftadan· 

rı devam ediyor. Nihad meseleyi 
e anlattı sanıyordum . Benim an

a'a cesaretim zoktu. Ah ne fe-
et .. Ne müdhiş f eli ket .. 
- Anlatsana ne oldu? Nasıl bir 

,. ket .. Sözlerinden h. ,. k 
yor.. ıç mana çı . 

- Haklısın doktor D h h' 

Sonra bir suçlu gibi başım önü· 
ne iğdi . Mırıldanır gibi bir sesle : 

- Doktor, dedi, ben bir baş
kasını seviyorum . 

- Nihal ... Galiba ÇJldıran sen· 
.sin .. Neler söylüyorsun .. 

- Evet. Bir senedenberi bir 
başkasını seviyorum. Çok uğraştım. 
çok mücadele ettim. Muvaffak ola· 
madım. Sonra Nihadla benim aram. 
daki bağı biliyorsun. Birbirimize şim. 
diye kadar asla en ufak bir yalan bi. 
le söylemedik. Bunu düşünerek va. 
ziyeti acı olmakla beraber Nihada 
açbm. 

- Peki Nihad ne yaptı? 
- Ne mi yaptı ? .Doktor .. işte 

asıl bunun için seni çağırdım ya .. Ôy· 
le zannediyorum ki aklını oynattı .. 
Düşün bir kere doktcrcuğum. Ben 
ona her şeyi açık anlattığım zaman 
kızmadı, bağırıp çağırmadı. Bana en 
uf ak, en acı ihtarda bile bulunmadı. 
Bilikiı; 

- Peki yavrum.. Dedi. Ne ya· 
palım. insanın kalbine zorla hakim 
olunamaz ki .. Ve ondan sonra bütün 
gün .. Üç haftadanberi her gün bana 
daha sıkı bir şefkatle bağlandı. San· 
ki lakayddı .. Fakat geceleri ara sı· 
ra uyandığım zaman onu sessiz ve 
içli ağlar görüyorum. Gün1üzleri, 
ben ev işleri ile uğnşırken o, oda· 
lardan birine çekiliyor ve bir çocuk 
gibi hıçkırıyor. Tesslli etmek istedik· 
çe büsbütün boşanıyor., Ağzını açıp 
da hiç .. Hiç bir şey söylemiyor. 
Günden güne zayıfladı görsen. Bir 
deri bir kemik kaldı . Onun hayatı· 
nın böyle aarJ1lmaSL. Onun ızbrab. 
beni çok ÜZÜ)Or ve korkutuyor. Ar
kadaşım tedavi et doktor. 

* • 
* 

Nihal, sevdiği adamla Bur.saya 
gitti. Ona sık sık mektup yazıyor , 
bütiin kalem kuvvetimi, bütün zeka· 
mı harcayarak yaptığı hareketin yan 
lışlığını, mazideki bulutsuz, lekesiz, 
mesud hayatlarının nasıl örnek bir 
hayat olduğunu, Nihadın bütün me· 
ziyetlerini, ahlakının iyi taraflannı 
anlatıyor, yuvasına dönmesini rica 
ediyordum. Aldığım bütün cevaplar 
tek bir cümleden ibaret kalıyordu: 

_ Ben, başkasını seviyorum .. 
Nihad, bu, cidden çok içli arka

daşım hakikaten hasta idi .. Ni~al~ 
karşı olan şiddetli aşkını bır türlu 
unutamıyor, beni gördükçe derhal 
Nihali hatırlıyor, ellerimi sıkıyor . 
Göz yaşları yanaklarmdan akıyor 

du. 
_ Unutamıyorum.. Unutamıya 

cajlm doktor.. diyordu. 
Aylar geçti. . 
Nihad, vazife icabı lstanbuldan 

Ankaraya gitti. Ben de artık Niha 
le yaıa yaza bıkmış ve ondan hep 
aynı cevabı aldıkça da ümidimi kes· 
miştim. 

"' ılı • 

Bir gün bir telgraf aldım: 
" Hayatta yalmz kaldım. Hakkın 

varmış doktor .. Yıktığım saadetime 
ağhyarak lstanbula dönü:.o~m · 
Nilüfer vapurundayım.,, Nıhal,, 

Telgraf 1 alınca tel dona sanl~ım. 
Nilüferin o gün öğleden sonra uçte 
limana geleceğini öğrendim. Nih_a!i~ 
vapurun . ismini vermesi, .kendısını 
karşılamamı istemesindendı .. 

Gözleri ağlamaktan şişmiş ve 
kızarmıştı. ellerime sarıldı. 

- Ah dok tor.. Doktor.. Dedi. 
Ben ne yaptım .. Ben ne yaptım . · · 
Güzel .. Çok güzel bir hayatı insan 
kendi eliyle nasıl yıkabilirmiş .. 

- Ne oldu Nihal? • Neden yal· 
nız kaldın .. b'I . .. a a ıç 

şey ı mıyorsun ve her . b"I 
liğin lhıın. §eyı 1 • - Sefil adam .. (Sevgimizin ömrü 

ı bu kadaroıış .. ) diye bir kağıd bı-

Dünyanın en şans 
sız adamı 

- ikinci sahifeden artan -

bir bahtsızlık bu zavallı in!anları 
doğdukları günden hayatlarının so
nuna kadar takipte israr eder. 

Bunun en güzel bir misali g3ra· 
iplerde rekor diyarı olan Amerikada 
yaşamaktadır. 

Son gelen Fransız gazetelerinden 
birisine Nevyorktan şöyle bir tel
graf çekilmiştir : 

" Hala hastanede bulunan çiftçi 
James Geelan Amerika en büyük 
Radyo şirketlerinden birinden çok 
mühim bir teklif almıştır. Bu tek· 
lifte kendisinden büyük bir para 
mukabilinde iyi olduktan sonra Rad. 
yoda şimdiye kadar maruz kaldığı 
felaketleri anlatması istenmektedir. 

Filhakika bu köylü dünyanın en 
talisiz adamı olarak kabul edilmek· 
tedir. Kendisi altmış bir yaşındadır. 
Son 35 senelik hayatı içinde ikiyüz 
kazaya uğramıştır. Son defa olarak 
da bir otomobil tarafından tepele. 
nere hastaneye girmiştir . 

1931 denberi bu çeşit on iki ka· 
zaya uğramıştır . Bir defasında da 
ağaç keserken balta kaymış sol aya· 
ğına isabet etmiş ve Kangran ol
duğu için ayağını kesmişlerdir Di
ger bir defasında bir ot anbarından 
düşmüş iki kolu birden kınlmıştı . 

Hele son uğradığı kazalardan ve 
şanssızlıklardan birisi feci olduğu 
kadar da tuhafhr. Yine bir gün has. 
tanede iken kendisine kan vermek 
icabetmişti. Hasta bakıcının dalgın. 
lığı neticesi olarak kan kendisinden 
alınmış ve sapa sağlam olan diger 
bir hastaya zerkedilmiştir. 

Zavallı adam Radyo şirketinin 
teklifi karşısında biraz nefes alır 
gibi olmuş ve taliin kendisine de 
hiç olmazsa bir kere tebessüm et. 
titi zühabına l<apılmrşbr. AUah vere 
de bu da u.af11z ıuwn onunla bir 
alayı olmasa .. " 

raktı, savuıup gitti. Ben insanları hep 
Nihad gibi temiz ve iyi sanıyordum .. 
Ah Nihad.. Nihad .. Ben ne yaptım 
doktor .. Ne yapbm .. 

Çektiği acı ve ıstırab o kadar 
büyüktü ve Nihada karşı olan sev· 
:gim o kadar kuvvetli idi ki bu bek· 
~enmedik vaziyet bana iki.sinin ara· 
sım tekrar bulmnk, yıkılan }Uvanın 
saadetini tekrar kurmak ümidini 
verdi. Nihali elimden geldiği kadar 
teselli ettim. Maamafih Nihada hiç 
bir şey yazmadım. Vaziyeti ilk önce 
bir kollamak ve bu çok nazik mese 
lede büyük bir hassa~iyetle, ince bir 
dikkatle hareket etmek lazımdı. 

Nihali sık görüyordum. Ümid ve 
endişe içinde soruyordu: 

- Nihaddan haber var mı? 
- Yok ama .. inşallah olur. An 

karadaki adresini ögrenmeğe çalışı 
yorum . 

Öğrenince yazacağım .. 
Yalandı. Nıhadın adresini bili· 

yordum. Fakat ona açıkça İşi anlat 
maktan, dediğim gibi, çekiniyor, vak· 
ti merhununu bekliyordum. 

Bir gün telefon çaldı. 
- Allo .. Merhaba doktor .. Beni 

tanıdın mı.. Ben Nihad .. 
- Ooo maşallah Nihad.. Hoş 

geldin., Ne zaman geldin?. 
- Bu sabah .. Ve gelir gelmez 

de seni aradım .. Görüyorsun ya .. Ne 
kadar sadık bir dostum .. Yarın "Gü 
zel Köşe" lokantasında buluplım. 
Öğle yemeğini birlikte yeriz .. 

- Olur .. 
Nihadın telefonda gelen sesinde 

bir başkahk .. Bir neşe ve sevinç 
tonu vardı . Vay kafir vay .. 
Dedim .. Karısının lstanbula geldiği· 
ni ve aşıkının kaçtığını ne çabuk da 
öğrenmiş .. Ve yıkılan bu yuvayı tek· 
rar tamir imkinam bulacağına peşi. 
nen seviniyordum. 

Ertesi günü sabahleyin 

ahif~e : 3 

----------, Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlü· 

1 

ğünden : 
TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Ayhk 
f6 Aylık 

3 Aylak 
t Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

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

2 - İlanlar için idareye müra-
caat edilmelidir . 
~ _j 

Seyhan Valiliğinden 
Çınarlı mahallesinden Mustafa 

oğlu Mehmet Eminin bina vergisi 
borcundan dolayı haczedilen Çınarlı 
mahallesinde kain ve tapunun Nisan 
330 cilt 62 sahife 16 da kayıtlı şar· 
kan arsa, garben çavuş iken elyevm 
Mehmet Emin, şimalen Ahmet iken 
elyevm kürt Halil , cenuben Emiş 

hatun ile mahdut vergi kaydında 
(400) lira kıymetindeki hanesi 14 -
7-937 tarihinden itibaı en ve tah
sili emval kanununa tevfıkan 21 gün 
muddetle açık artırmaya konulmuş
tur. 

Birinci ihalesi Ağustosun 13 üncü 
cuma günü .saat 15 de ve kat'i iha
lesi de birinci ihale gününden 10 
gün hitamında icra edilecektir . 

Birinci ihale ile ikinci ihale ara 
sında vukubulacak zamlar 0 

0 3 den 
nok~an olamaz. Talip olanların mü· 
zayede kaimesi, şartlarını anlamak 
ve pey sürmek üzere mukayyet kıy 
metinin 0/0 7 ,5 nisbetinde teminat 
akçasile birlikte Vilayet idare heye
tine müracaat eylemeleri ilin olu-
nur. 8351 25-29-3-8 

&•yanlar 1 B•ylar 1 

Meıhur lsviçre saatları gibi dünyanın en 
kllçük , modern • güzel , şık , portatif ve 
sa§lam • 

Hermes 

Müracaat : 

YAZI 

MAKiNESi 
allnız ! 

Rıza Salih Saray 
(Posta kutusu 95 ) ı Telefon No. 265 ) ı 

9-30 8305 ......................... 
:z:u 1 wcw :me 1 !Wi 

uğradım . Tedbirli davranmak lazım 
dı ya .. Ona vaziyeti anlatmadım. 
Fakat şayed Nihadı görürsem yuva· 
na tekrar dönmeğe söz veriyorsun 
değil mi diye sordum . Olura .. Ka · 
dın aklı bu .. Belki son dakikada 
cayı vem . 

- Nasıl ıstemcm .. Dedi . Ye. 
ter ki beni affetsin . Ne kadar ıztı · 
rab çektiğimi görüyorsun .. 

Saat öğleyi çalaı ken " Güzel 
Köşe " nin kapısından gıriyordum . 
Nibadı gördüm . Yanında genç ve 
çok güzel , kibar bir kadın v-ardı , 
Takdim etti. 

Nişanlım .. Biıibirimizi o kadar 
çok seviyoruz ki .. sorma . 

Anladım ve artık Nihalden bah
t-e lüzum görmedim . Neye yararciı 
ki .. Dönüşte Nihale uğradım . 

- Ne haber , dedi . Gördün 
mü? 

- Gördüm .. 
- E .. 
- Kızım , dedim . Tahammül 

gerek .. Dünya etme bulma dünyası. 
Evvelce sen başkasını sevdin o ıztı · 
ra b sırası sende , başkasını sevmek 
sırası da onda .. Fakat eminol.. Aşk 
hastalığı yüzünden çekilen ız!ırabla 
nn ömrü pek kısa .. inanmıyor mu-
sun ? işte öroeji : · • 

1 Devlet Deıniryolları istasyon ve katar işlerinde çalışmak üzere 
müsabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır. 

A) Müsabakaya iştirak edebilmek için orta tahsili bitirmiş olmak; 
B) Türk olmak; 
C) Yaşı 18den dün ve 30 (dahil) den yukarı olmamak; 
D) Bu $ene için askere çağırılmamış olmak; 
E) idaremiz merkez hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayene ne· 

ticesinde faal servisde çalışmağa mani hir gCına arıza ve hasta· 
lığı olmamak; şarttır. 

Lise mezunları imtihansız olarak 61 lira ücretle memur namzedi ola
rak alınırlar. 

2 - Müsabakada kazananlara muvaffakiyet derecesine göre 61,57, 
46, 43 lira aylık ve buna göre muhtelif vazifeler verilecektir. 

3 - Müsabaka imtihanı 31 Temmuz 937 tarihinde saat 14 de Hay. 
darpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, iz
mir, Erzurum, Mudanya işletme merkezlerinde yapılacaktır. 

4 - En son müracaat tarihi 30 Temmuz 937 Cuma güııüdür. 
5 Da\ıa ziyade tafsilat almak isliyenlerin işletme müdürlüklerine 

ve amirliğine ve büyük istasyonlaıımıza miiracaat etmeleri lazımdır. 
8321 16-21-25 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

M ... d ' M·· "d " M .. "d "' UJ e.. UJ e... UJ e .... 
Sabırsızlıkla belediğiniz gün geldi 

100 sene sonrayı i'Öremiyeceğim deyi iizülıneyin 1 
100 sene sonraki olacak şeyleri görmek için mutlaka 100 sene 
yaşamak lazım değidir. 

Bu akşam yazlık senemaya koşunuz ve 
100 sene sonra olacak keşifleri, icatları, değişiklikleri ve 
10,000 lerce Tayyarenin, Tangın, Zırhlının ve askerin iştirak edeceği 
100 sene sonraki harbi 

100 sene sonra 
Filminde göreceksiniz 

Milyonlara mal olan bu filmi çevirmek için 10,000 lerce Tank, Tay· 
yare, Zırhlı ve Asker iştirak etmiştir. 8346 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Orman Kanunu --
Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

( Dünden artan ) 

Bunların her birisi Orman Umum Müdürlüğünce verilmiş bir hüviyet 
cüzdanı tnşıyacaklardır . 

Madde 98 - Orman mühendis ve fen memur]arile idarece münasib 
görülecek diger memurlar, bekçibaşılar ve bekçiler Hükumetin seçeceği 
bir silah ile teçhiz olunurlar . 

Orman bekçileri ve bekçiba!;ıları orman suçlarına aid delilleri bir za
bıt varakasile tesbit, müsaderesi' icabeden malları zabt ve ica'>mda suç 
faillerini yakalamak vazif esile mükellef tirler. 

Orman bekçileri ve bekçibaşıları kendi mıntakaları dahilinde her nevi 
suç faillerini yakalamakta, zabıtanın taleb edeceği muaveneti yapmaya 
da mecburdurJar . 

Madde 99 - Her sınıf orman bekçi ve bekçibaşıları muvazzaf ol
dukları orman mıııtakalarında av tezkeresi olmıyanların ve orman idare· 
sinden izin almamış olanların avlanmalarını meneder ve Zabıtai Saydiye 
Nizamnamesi hükmüne göre bu gibilerin av silahlarını dahi musndereye 
salahiyetlidirler . 

Madde 100 - 98 inci maddeye göre silah taşımaya salahiyeti ~ 
orman memurları kendilerine verilen silah ve levazımını teıniz tutmağa 
mecburdurlar. Bunları hiç biı sebep ve bah:ıne ile başkalarına veremez ve 
satamazlar. Aksi harekette bulunanlar inzıbati cihetten 2049 numaralı 
kanun hükümlerine ve cezai cihetten de Türk Ceza Kanunu hükümlerine 
tabi tutulurlar . 

Madde 101 - Silah taşımaya salahiyetli ohm orman memurları an
cak Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesin.ie yazılı hallerde silahlarını 
kullanabilirler . 

Madde 102 - U.numa mahsus ormanlarla hususi ormanlardaki bekçi 
ve bekçibaşıları dahi D:!vlet ormanlarındaki bekçi ve bekçibaşıların vazife 
ve salahiyetlerini haizdirler • 

Beşinci Fasıl 
Cc;:ai hiikiimler 

Madde 103 - Bu kanunun ikinci maddesine göre ağaç kat'iyatı ~r: 
man idaresinin iznine tabi tutulan mmtakalardaki ağaçları bu idareden ı~n 
almadan kesenler, sökenler v~ya bu ağaçların kurumasını icabettirir işle1rı 6 dd · · J · • l icrasında yazı 1 yapanlar Ceza Kanununun 51 ıncı nıa esınm ıncı ı . 

1 L: f ' y•parlarsa bir a}'a ceza ile cezalandırılır. Eğer bunları ağaç arın sauıp cm 
ı:...-....... ba1if para cezaıana kadar hafif hapis veya 20 lirad•n 100 .-.,-

mahküm cdilirlw • 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve 1-...vZA - Kilo Fi:>atı 

En çok CiNSi 
K. S. K. 

-ı<apımalı- pamuk 
Piyasa parlağı ,, 
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33 34 .---Piyasa temizi ,, 
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Siyah 
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1 

1 

1 

·-

-

-

Keten tohumu 1 
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~ ~ 1 üç " " - - 625·--
.2 ~ 1 Simit ,, 900 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet -675 __ _ 

~ c.>I üç .. .. 625 
Simit ,, 1 

Liverpol T elgraflan 
24 / 7 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pme 

Hazır 
1 

6 I~ Liret 1
-1-\96 Rayişmark Temmuz vadeli 6 38 

Frank ( Fransız ) 20 39 
B. Teşrin vadeli 6 39 !:>terlin ( İngiliz ) 629- - 00 
Hint hazır 5 59 Dolar ( Amerika ) ,--22__ 12_ 
Nevyork 11 30 Frank ( İsviçre ) 

1 

. 

------••---•--...... m••aw.: __ ..__,. __ • -----------------------------

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

Tabiatın bu büyük lfıtf ve nin1etinden istifc:de ediniz 
Radyo al<siyotesi bütii!' c'.ürı ya i1<ı:.lıcc1c:nnırkinc!en 

yüksektir 

Romatizma, Si) atik, Kt•m, Eöl.ırtk, Mn~ne t ~ ~ı, Kaıac i ğeı \e midedt·n 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olrnhır n 1ıtlr. ta L u ılıca} a gelmelidirler. 

Senelerce çocuğu ı)ln a} rnlar K tdı di fatıı arın lu fr}Zir.dt n müstefit 
ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını, hak k aliyesi,b er beri vardı 
Her türlü esbabt istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren ücretleri yarı yarıya tenziJatlıdır 

Fiatlar şunlar· Kuruş 

dır : 200 Bir gecelik 

otel oda.sı 
125 Bir gecelik 1 

taş odalar > 
75 B ... b k 

ırıncı ara a 
so fkinci " 

J 

30 Hususi banyo ! 
15 Umumi " 

. 

1 

Odalar dört kişiliktir. 

Fazlasından fark alınır 

Bir kişi ücreti günde 

iki defaya kadar . 
Yazın Çiftehana gr!miycnler kı~ın 2ğrılaıdan U)U)'iımaılar. Kışın çek .. 

tiğiniz iztirabı unutmayınız.8264 25 

--------------------------.... -------------------------
Algopan, Algopan ... 

Baş, diş ağrılarında nezle ve sovuk algınlığında muannid sinir iztirabındal 

en iyi deva Algopan dır . 

Algopan bu hastalıkları,rahatsızlıklan alır koparır ve atar. 

Yalnız ve musırrcn AJgopan alınız. Teneke kutularda 7,5 kuruştur. 
Her eczanede bulunur . 4 8966 

Türksöıü 

r 
R 

llaA nlar Rek_Iam. bir.~icareth~-
nenın, hır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- , 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan ı 
Türksözüne veriniz . 

Ren 1 r Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab • şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto . atik rnakinalaıında yaptı
rabilirsin,z . 

Ki.ta aP Eserlerinizi Türk
ı sözü matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eserİ1'İz daha kıymetlene
cektir. 

•• •• ozu 

C · ı d 1 r Kütüphanenizi güzelleştirmek 
1 e istiyorsanız kitaplannızı Türk 

sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

T bl Resmi evrak, cedvelJer, defter· a ar ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası "T ürksö

zünde n,, başka her boyda gazete,mec
mua , tabeder . 

25 Temmuı ızj 

il Çukurova harl 
Direktörlüğünde 

Çukurova harasının ihtiyad 
(70000) kilo yulafla (6000~ 
arpa bir şartnamede açık eksı 
konulmuştur. 

Yulafın b:!her kilosunun 111:) 
men kıymeti 3,50 ve arpanın ";1 
kuruş olup muvakkat teminalt 
lira 6 kuruştur. 

ihalesi 26}7 /937 Pazartesi 
saat 15,30 da Ceyhan belediyi 
!onunda yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün hara ,J 
sebesindcn görülebilir ve istİJV. 
rt: verilr, ,j 

Eksiltmeye girmek istiy~ 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 Ü9'r 

maddelerinde yazılı vesaik v~ 
veznesine yatıracaklan muva 
minat makbuzlarile belli gün "' 
atta komisyona gelmeleri. 

8311 13~17~21~ 

Sultansuyu harası fi 
dürlüğünden : 

TORKSôZO Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Müessesemizin ihtiyacı ~ 
on dört bin iki yüz lira bedeli .J 
hammineli yüz elli bin kilo 1': 
seksen bin kilo arpa, on bin ki~ 
la ve iki yüz bin kilo saman 
7-937 gününden itibaren yi,-. 
müddetle ve kapalı zarf usu~ 
siltmeye konulmuştur. Talip ( 
rın teminatı muvakkatası olan~ 
altmış beş ) liralık banka ıne J 
veyahut nakid makbuzlarının -
mektuplarile birlikte hara 
kezinde müteşekkil komisyon~ 
susuna vermeleri, ve fazla iı~-~ 
mak istiyenlerin hara müdürır 
müracaate tmeleri ilan olunur· 

m 

----------------------------------------------------= 

ı ı 

VİK 
Bisiklet ve Motosik

letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 
garanti 

malıdır 

ORYA 

rvtüracaat : Rıza Salih Saray 
(Telefon No: 265) 
( Beb-ekli kilise sokak No: 11 A) 

17 - 26 8286 ___ ..._,_..,..._,.._.~,..._,._.. ______ . --------------------------

Adana Ziraat Mekte
bi Müdürlüğünden : 

Mektebimiz sabit sermayesine 
ait ve süt hayvanlarının barınması. 
na mahsus olmak üzere 299 lira 75 
kuruş bedel keşifli gölgelik pazar· 
Jık suretile yaptırılacaktır. Pazarlık 
22/7 {937 tarihinden itibaren on b,ş 
gün sonra ve 937 yılı ağustosunun 
altıncı Cuma günü saat on beşte Zi. 
raat mektebi müdürlüğünde topla. 
nacak komisyon huzurunda yapıla· 
cağından isteklilerin Ziı aat mektebi 

müdürlüğünde bulunan proje, keşif. 
name ve şartnameyi görebilecekleri 
ve teminat akçaları ile birlikte bil 
dirilen gün ve saatte ve tayin olu· 
nan mahalde bulunmaları ilan olu 
nur. 22 25-29-3 

8341 

Mercimek Aygır deposu 
müdüriyetinden: 

Merciınrk Aygır deposunun ih. • 
tiyacı olan ) üz yirmi beş bin kilo yu· 
laf, dörthin üçyüz yetmiş bt>ş lira 
bedeli muha nmene ile açık eksilt 
meğe vazolunmuştur. 

8312 13 - 17 - 21 

Zayi mühür 
Birinci ve ikinci Noterlikt.ı' 

srddak imza mührümü 15-7 -
tarihinde zayi eyledim. Bu mii 
kimseye borcum olmadığını ~ 
nisini yaptır arağımdan eski ~ 
hükmü kalmadığım ilan eyler~ 

Ada sokağın 
8352 lsmail oğlıl 

S. SABRI 

Kaçakçılar vata' 
hainidir 

lh.ale 26 Temmuz 937 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 14 
de Ceyhan belediye salonunda ko. 
misyonu mahsusunca yapılacaktır. 

________ -..-lı 

İsteklilerin teminatı muvakkate 
olarak bed c-li muhammenin yüzde 
yedi buçuğunu ihale saatından ev· 
vel Mal sandığına yatırmaları ve 
şartnameyi görmek veya almak is· 
ti yenlerin ht r gün Merci • 
mek Aygır deposu müdüriyetine 
müracaatla~ı ve şartnamenin bedel. 
siz verileceği ilan olunur. 8313 

13-17-21-25 

Kiralık e\1 

Bebekli kilise civarında ,_ 
maralı 4 oda, iki salon, bir 
ve bir hamamı bulunan ev J; 
rinsani 937 tarihine kadar ' 
tır . isteyenlerin içindekilere j 
but müteahhit Bay Hakkıya 
caatları. 8331 6-7 

------------------------------------~-Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir kriJ 
Fenni cihazlarla, rayların üzerinde vagonlaraakıtıht 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiri6f 

Bir su drğil, sıhhat ve gürbüzlüğün ibiridir 

1 Kayadelen 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı KayadeJI 
tapalarına dikkat ediniz. 

Transitleri : Mersin ve Adana Kay.ıdelen depoJarıdsf 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönde 

Tilt 

261 

7953 88 

Umumi Neşriyat Müdürii 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matbaa' 


