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Müzakerelere bu gün 
r J>aılaoacağı meşkuk 

MMaız MURAHHASLARININ 
D0NK0 ZiYARETLERi 

Türkiye - Suriye hudut komis· 
y~nun bu gün öğleden sonra Vi· 
lı,et MlallD<laki Umumi Meclis sa· 
'*8da Vali Bay Uevfilc Hidi Bay· 
~ riyueti aJbnda bqlanacatını 

-- Fransız Murahhas He
y~ Pmr günü şebrimile gelmiş 
ve :Yelli otelde misafir edilmişler. •• Franaız Murabbaı Heyeti dün 

Bay Filib David oldutu halde 
yeti ziyaret etmişlerdir. 
a-i bbülde bir polis müfre· 

! Meclis son toplantısına 
nihayet verdi ·-----

' inönü, Aras ve Fevzi 
Çakmak istanbula· 

hareket ettiler 
Ankara : 14 (Türk Sözü muha. 

birinden) - Kamutay bufiin çok 
hareretli saatler yaşadı. Ruzname. 
deki büdçe ve hudut meselelerinin 
müzakeresi ve karar albna alınma
sından sonra Baş Vekilimiz General 
lsmat lnönü Meclis körıüsüne gele. 
rek Türkiyenin iç ve dış 2iyaseti 
mevzuu üzer inde değerli büyük nut· 

kunu çok hareretli bir lisanla, özlü 
ve sılc sılc coşkun alkışlarla karııla. 
nan cümlelerle vermişlerdir. 8q 
'I clcilimiz nutkunu müteakib Mec· 
lisden kabineye itimad İlterniftir. 

Başvekilin bu talebine 329 reyle 
alkışlar arasanda Meclisin ittifakla 
itimadı bildirilmiftir. 

- Gera.ı ikinci uhlfede -

Küçük itil& 
Başvekillen 

de hazır bulunuyordu. 
..... ........,. Heı.wtialtı ----"*lii"C 

ihtilal kuvvetleri son müdafaa 
hattını da aştılar 
~---------·-----------Madrid: 14 {Radyo) - Bilbao londn: 4 (Radyo) - l~~?a 

ihtililalann radyosu ihtilala 
tlerin Bilbaonua 10D mudafaa 
ı ele geçirdiklerini ve ~bre 

kilometre yaklaştddamı bildir 
tedir. 
.~ra: 14 (Radyo) - lngiliz 
aye nazarı bay Eden Fransız ve 

lyan elçilerile İspanya sahiJlerinin 
trol flol..nnın emniyetine . dair 
anlatma ıçin görüşmektedır. 

üzerinde şiddetli çarpışmalar olmak-
tadır. 

Asi harekib fiddctle def edil-
mektedir. 

Madrid: 14 (Radyo) - Dün ak· 
şam üstü üç isi tayyaresi. Madridi 
bombardıman etmek istemış, faka! 
hükumet tayyareleri tarafından, aın 
tayyareler kaçmlmışbr. 

Vatani gazetelerinin tuhaf haberleri 

ürkiye, Hatay s~hJl
erine bir vapur sdah 

göndermiş 
IMEN VATANI GAZETELERi 

kOMISERLlilN IHTARINAN R: AZGEÇMEMEKTE 
BALON UÇURMAKTA -----

Vatani kütlenin toplantıları 
~- . 1 .. · de müzakerelerde bulun· -..an: 14 ( Türksözü muhabirin- ış er uzenn 
) - A k 1 muştur . . "kal de nta yada çarpışma ar· p · gı'den heyetin mü V· 
lotı .. lı: F d" arıse b" • ra su Un avdet etti • er ı . · '--saltıl'llası ve ır seneye m 

b resanın ıu d 
en •ıka yeni bir hadise yok· d' .1 sı· u .. erindeki çahşmalann an 

bura razetelerinin neşriyanına 
; rüya Hatay sahillerine bir 

e ::r~ gelmiş , silah ve za 
~ ~ ve bu silihJar da Türk· 

bu e:.,:dihni~ • Şam mahafilin · 
Yaptı r halcıkatmiş gibi bir te 

adisin d · Ş.ın hükümeti , bu 

dan <>inı olup olmadıtJnı mu· sonnu11o. 

Evvelki alq. ~r · 
bir · t • 18 vatani kütle bü-
~ ..... •ç ırna Y•s>aralc baılıca lı • 

llleseleti 'Ye .. 1.....ft_I • • -aw. ayuı 

ın me " .1 1 ~ . ·n l938 de mı lct er ce 
ve ... urıye~ı . , bb.. .. aörül· 

• tin' e gırmesı tc, e usu • 
mı ye 
müştür · . .. le bütün Suriyedeki 

Vatanı kut ' k hali hazar vazi. 
azalarııu topla~a~a .... k bir kon· 
yeti müzak:re ıçın büyu Paris· 
gre yapacaklar . Bu kongre 
teki heyetin avdetine kadar hazar· 
lanmış olacakbr . . 

ls\enderun müdafaa komı»yon~ 
d dün bir içtima yaparak , Hatay 
a da kültür lama da Araplar aruın 811 

_ Gerisi üçüncü sahifede -

Londra: 14 {RadJo) Buraya 
gelen malümata göre; Romanya krah 
Karalan daveti üzerine Çelcosla. 
vakya b.f vekili Milan Hodza dün 
bükre,e hareket etıniftir. 

Çekoslovak baıvekili Bükrefte 
bir kaç gün kalarak Romen ricalile 
görüşecektir. 

Hodza, perşcnbe günü berabe 
rinde Romanya başvekili Tataresko 
ve Romanya hariciye nazın Antenes· 
ko oldutu halde Bükreşten aynla
rak Yugoslavya hududunda Yug~ 
lav bqvekili Stoyadinoviçe mnliki 
olacakbr. 

Küçük Antant başvekilleri ile 
Romanya hariciye nazan Tuna üze-
rinde bir gezinti yaparak mühim 
mülakatlar yapacaklardır. 

Dük ve Düşes 
İstanbula gelecek 
Dük zevcesiyle beraber 

büyük Şefin misafiri 
olacaklardır 

DUk ve DU .. aln en eon 
.... ımlerlnden 

• r •n " arkadqımızda okudutu. 
muza p~. Dük ve Düşes yakın bir 
günde latanbut. gelecekler ve Bü· 
yük Şef Atatürkün bu-i misafiri 
olacaklardar • 

... evvel relmit ve bir Umı cfa 
bu ıünMı T~ ebpreah Anbra 
dan ~lecektir. 

Murahhuların bir kısmının ek 
Iİk old11tuna göre müzakerenin ya· 
rm bqlayabileceti tahmin edilmek· 
tedir. Mamafih ekspresin saat on 
üçe- dotru gelditine göre hayli va· 
kıt kalmakta ve müzakerenin bugün 
ötleden sonra baolamua imkin da. 
bilindedir. 

Suriyede 

Vebadan .çok tele 
fat var 

Mardin : 14 [ Türkaözü muha· 
birinden ] - Evvelki yazamda da 
bildirditim fibi Suriyenin Mardin 
hududu mmbkuanda zuhur eden ve
ba butaLtuıdaı. dolayı şimdiye lca 
d.r yüzlerce kiti ölmiiftür. 

Bu gün aidatım malümata gött, 
Urfa ile Mardin hudutlan ara ... 

Cenabi Rasülayn ve ban'ilindelü ça. 
dırlar ballcından 23 lciii ölmüştür. 

Vebaya tutulanlar bir saat lcadar 
kuvvetli bir sotuk nöbeti geçirdik
ten sonra ölmektedirler. 

lsmail Dolan 

Genaral 
Aydeman 

General Putna Mare .. ı 
Tnhaçev•kl 

Moskovadaki casusluk davası 

Mareşal Tukaçevski 
Diğer generallarla beraber dün 

Kurşuna dizildi 
Leninin kız kardeşi Marya 

evelki gün ansızın öldü 
Moıkova: 14 (AA) - Tas 

ajansı bil~iriyor: 
Sovye~lcr . birliğine kaşı gayr 

dostane bır sıyaset takib eden a ı 
bancı devlet hesabına casusluk ~t: 

Sıhhat müdürüne 
yapllan tecavüz 

Tahkikatı devam etmektedir 

mektcn suçlu olarak tevkif nctilen Ma· 
reşal Tukavski ve arkadqlarmın 
!Duhakcmeleri bitmiş ve hepsi de 
ıdama mahkum edilmiştir· 

General T ulcavski ve arkadaş. 
lan general Y alcir, general Kork, 
general Aydeman, general Feldman, 
general Prcnkov, general Putna bük· 
mü müteakip dün derhal kurıuna 
dizilmiştir. 

Dört gündeoberi devam eden tahkikatta yetmiş 
seksen kişi zan altında isticvap edildi 

iki kişi kuvvetli zan altında 
Cumagünü sut 17,SS de şeh. 

rimiz Saat kulesi arlcumda kazan
alar çarpsa köfelinden caddeye çak
maktı ot. llbbat ve içtimai _.. 

Moskova : 14 ( Radyo ) -
Leninin kız kardeıi Marya diin 
ölmüıtür. 

Fon Noyrat Buda~ıte 
denaynldı 



Sahife 2 

Paris'te açılan mil• 
• 

Jetler arası ticaret par. 
lömenter konferans, ve 
B. Mussolinin korporas. 
yonlar meclisinde söy 
miş olduğu nutuk, mil· 
letler arasında ckono. 
ttıik münasebetler ve 

Mllletlar arasmdan mUbadelenln şerbest
çe lnklşafsna mani olan harp tehllke•I· 
dlr. Halbukı serbest mUbadeleye karşı 

konulmuş olan engeller 11e otar,ı bu 
tehllkeyl arttırmaktadır. Bu çıkmazdan 
sıyrılmak kabil midir ? 

hatta sadece münasebetler mesele 
sini tekrar ortaya koymaktadır. Bu 
iki tezahürde bugün dünyamızı muz. 
tarip eden dramatik ihtilaf meyda
na çıkmaktadır. iki görüş çarpış
maktadır: Otarşi ve iş bölümü ve 
mübadeleler yoliyle enternasyonal 
tesanüd. 

Otuzdan fazla milletın temsil 
edildiği parlementolar konferansı, 

milletler arasmda ekonomik iş birli
ğinin bir tezahürünü teşkil efmtk 
tedir. 

Purada söylenilen nutuklar en· 
ternasyonal ticaı et hak kırı da klasik 
fikirden mülhemdi. Gerçi hiçbir ha· 
tih yaı ın için, tamamile ~erbest ti. 
caı eti temenni etmedi. .l öyle bir 
programın tahakkukuna karşı ne 
kadar engellerin nıevcud olduğu 

herkesçe malumdur. 
Bununla beraber diinyanın her 

tar?fıı dnn gelmiş ok n mi messil/er 
için 'serbest mübadelenin irişi meye 
gayret edilmesi gereken bir ideal 
olarak kaldığı hissedılmektedir. 

Ht nüz içinden çıktığımız buhra· 
mn bize verdiği dersler boşuna ol· 
mamıştır. Bu luhran bu kadar ağır 

ve uzt:n oldise, mi!Jetler arası mü· 
nasebetl rde hükUmetler'n yaptık. 
ları müdahalelerin buna sebebiyet 
vermiş olduğu gitgide daha i}İ an· 
hışılmaktadir. 

Gümı ük taı if el eri, kcntenjan 
sistemleri, ithal }asağı, damping, 
kambi) o ve serma} e hareketlerinin 
kontro'u, par anın kı} meti ile oyna
malar emtianın teda,ülüne engel 
oldu ve muhtelif memleketlerde 
ekonomik inkişafına mani teşkıl etti. 
Enternasyonal ticaretin umumi hac
mi 1932 de 1929 a nazaran % 30 
nisbetinde azalmıştı O zamandan 
beri tekrar yükseldi, fakat terakki 
çok yavaştır ve haJii bngünkü mü· 
badele sevi) esi 1929 unkine naza· 
ran 0;0 1 O ila 15 aşağıdır. Dünya 
buhranı bıtmiş olduğu c:öylenebilir. 
Fakat hala Lir sıkıntı devam etmek
tedir. Bunun en büyük :-mili millet
ler arasındakıi mübadelelere karşı 
karşı konulmuş olan sedlerdir. 

Bu sedler kaldırılmadıkça dünya 
hakiki ve devamlı bir refah bilmiye. 
cektir. 

Hemen bütiin memleketlerde 
husule gelen ekonomi kalkınma ek. 
seriya iç piyasalara münhasır kal· 
maktadır. Ve bu kalkırrnanın amil
lerindt n en mühimmi si1ahlanma ya
rışıdır. 

Şu anda, ham madde piyasala· 
rında ve borsalarda göı ülen fi} at su 
kutunun yeni bir }a\aşlama} ı haber 
vermekte olduğu söylenebilir. 

Bu depresyon belki geçicidir, fa 
kat bunu bir ihbar telakki etmek ve 
B. Bastidle beraber: "Yalnız ckono. 
mik salaha tebarüz ettirmek için de 1 

ğıl fakat ayni zamanda refah devri 
ni ~ağl::ım tf'meller üzerinde kurmak 
için milletler aras•nda mübadelelerin 
inkişafı gerektir.,. demek lazımdır. 

Parlamentl"r konferans, şüphPsİz 
ki. mübadelelerin genişlemesini ko. 
laylaştır:ıbilect k olan pratik çareler
den bazılarını gösterecektir. 

Bu konferans, tarifelerin indiril. 
mesi, kontenjanların kaldırılması, ti· 
caret anlaşmalarının akdi, paraların 
istikrarı hakkındaki meseleleri tet· 
kik edecektir. Bu yolda bazı terak
kiler müşahede edilmiştir. Fakat mil
letleri mübbadele yoluna sevkeden 
kuvvetler, onlan infirada sürükleyen 
başka kuvvetlerle karşılamaktadır. 

Fransa hükumeti milletler ara. 
sında işbirliği "zihniyetine bağlıdır. 
Ve serbest gümrük politikası misa
lini vermiştir. 

Bununla beraber, F ransada güm-

LÖ TAN' DAN 

rük tarifelerinin yükseltilmesi zaru
reti karşısında kalmış değil midir ? 
Bir milleti yabancı rakibi karşısında 
ekonomik bakımdan daha zayif mev. 
kie düşiiren sosyal bir politika onu 
himayeciliğe sevkeder. 

Her güdümlü ekonomi sistemi 
ayni zamanda bir ekonomik infirad 
sebebidir, çünkü devlet, gümrükle· 
rini serbest bıraktığı takdirde, plan
larının bozulduğunu görür. 

Rusya, Almanya ve ltalya gibi 
güdümlü ekonomi memleketleri, ay 
nı zamanda kapalı ekonomi memle· 
ketleridir. Nihayet, silahlanma yarışı 
da otarşı temayüllerini kuvvetlen· 
dirmektir. 

serbest mübadele fikrine karşı 

ileri sürülen itizarlardan biri de bu 
sistemin ancak sulhçu 1 bir dünyada 
kabil olacağıdır. B. Mussolini de ge· 
çen gün ayni .Şeyi söyliyordu. ,, 

Dişine kadar silahlanmış bugiin· 
kü dünya gibi bir Jiinyada, otaı şı 

silahını terketmek, yarın harp ha· 
linde - harbetmek için hudutsuz 1 
surette her şeye malik olanların elin· 
de demekti~ · 

Bu muhakeme tarzile ekcınomi 
silahtan çıkılmaktadır. Enternasyo· 
nal İş bürosu müdürü B. Butler'in 
dediği gibi " eğer gözetilen , harp 
hali için yedek idhar etmekse , ham 
maddeler meselesi ekonomik bir me 
sele olmaktan çıkar . ,, 

Hatta bu şekilde hareket edilmek
le ekonomik gerekliklere de karşı 

konmaktadır. Çünkü köylü sun'i su 
rette elde edilmiş bir otarşı bütün 
bir milletin hayat seviyesinin düşme· 
sile ödenir. Aynı zamanda bu poli. 
tika bir harbe düşmek tehlikesini 
de doğurur. 

B. Musolini , ekogomik istikla
lin bir millet i.;in sulh garantisi ol
duğu iddiasındadır . Bu iddia , ken
disinden daha zengin bir rakip ta· 
rafından tehdit edilen ve ihtiyaçla· 
rını hariçten temin edemiyen bir mil· 
let için doğru olabilir . ftalya i~in 
vaziyet böyle midir ? Ve eğer bu 
sistem umumileşirse , bütün millet· 
Jer ekonomik bakımdan hemen he
men müstakil bir hale gelirlerle , 
birbirlerinin üzerine atılmak arzu
sunu duymayacak mıdırlar ? 

Harp korkusu şüphesiz ki emti
asının serbestçe mübadelesi esasının 
yeniden kurulmasına bir manidir . 
Fakat bu tehlikeyi ortadan kaldır
manın en iyi çaresi , serbest müba. 
dele esasının kurulmasına çalışmak· 
tır . 

Enternasyonal mübadeleler inki· 
şaf ettirmek için dünyada sulhun 
hükümran olması beklenirse , bu 
yolda hiç bir şey yapılmış olmaz. 
Bilakis ancak harp tehlikeleri çoğal· 
tılmış olur. Enternasyonal tcsanüd, 
elde edilmesi uzun ve güç bir eser· 
dir. Fakat medeniyet kurtarılmak 
i!>teniyorsa bu hususta azimle çolış 
mak lazımdır . 

Suriyede bulunan 
Türk enılaki 

Ankara : 14( Hususi ) - Suriye· 
deki Türk tabiiyetinde olanlarla Tür
kiyede bulunan Suriyelilere aid em· 
lakin 1926 tarihli emlak itilafname· 
sine göre halli için Berutta iki tara
fın mümessillerinden mürekkep bir 
komisyon toplanacaktır. 

Bu komisyona hükumetimiz adı· 
na Dışbakanlıktan nüfus genel di · 
rektörü bay Muhtar ve maliye ve· 
kaletinden bir zat iştirak edecektir • 

Türksözü 

, ................................................................. ... 
1 ş~h o.ır , ................................................................. ., 

Türk Kuşu 
yeni tepede 
uçuşlarına 
başladı 

Şehrimiz Türk Kuşunun uçuşlara 
müsaid, topçu kışlasının iki kilömefre 
şimalinde bir tepe bulunduğunu yaz. 
ınıştık. 

Türk Kuşunun "A,, provası bu 
teped~ uçuşlara başlamıştır. 

A provasının imtiharıları yapıl· 

dıktan sonra bu imtihanda kıızanan· 
lar seçilecek ve temmuz ayında açı
lacak olan lnöünü kampına ğönde. 
rileceklerdir. Planörle uçuşlar 25 
metre irtifaından yapılmakta ve 300. 
400 metre mesafede hareketler ya. 
pılmaktadır. 

Pazar günü öğleden sonra yeni 
sahada akşama kadar uçuş tecrübe· 
]eri yapılmıştır. Bu tecrübeleri Türk 
Kuşu muallimleri de qizzat tatbik 
etmişlerdir. 

Sey labzedelere 
para tevziatı 

Bugün de yapılacak 

Şehrimiz seylabzedelerinin muh 
taç olup da listede bulunanlarma 
Kızılayın para yırdımında bulunmak 
üzere olduğunu yazmıştık . Kızılay 
tevziata başlamış bulunmaktadır . 
Bugün de tevzi işine devam edile· 
cektir. 

Şt"hirde mümessill~r ve köylerde 
muhtarlar para alacak seylab2ede· 
lere icap eden tebliğatı yaparak ken· 
dilerini şehrimiz Kızılay şubesine 
sevketmektedirler . 

Yeni bir sergi 
daha açıldı 

$ehrimiz istiklal ilk okulu karşı
sındaki Refl\:a Recep Biçki yurdu 
evvelki gün bir sergi açmıştır. Per· 
şenbe gününe kadar sürecek olan 
bu sergi, sabahları dokuzdan akşa· 
ma kadar halkın ziyaretine açıktır. 
Terziliğe ait işler le~hir eden bu 
sergide kızlarımızın güzel eserleri 
vardır. 

Dünkü sıcak 
32 derece 

Dün şehrimizde en çok sıcak 
31,9 santigrad derece idi. Hafıf bir 
rüzgar bütün gün devam etmişti. 

Bu ay içinde 
evlenenler 

Belediye evlenme dairesinden 
aldığımızamalumata göre ; haziran 
1 den 15 İne kadar 15 gün zarfında 
şehrimizde 17 çiftin evlenme muame· 
lesi yapılmıştır . 

Mahkemelerde : 

Han odacısı Süleymanın 
muhakemesi 

Küpeli hanı katibi Mustafa oğlu 
Ramizin cüzdanını çalmaktan suçlu 
han odacısı Beşirin dün ikinci sulh 
ceza mahkemesinde yapılan duruş· 
masmda suçlu bulunamadığından 
aratılınasına karar verilerek mahke
me başka bir güne bırakılmıştır. 

Belediye encümeninin 
dünkü toplanflsı 

Encümen ekmek narhını tetkik etti ve 
istimlak işleri üzerinde kararlar aldı 

Şehrimiz Belediye daimi encü
meni dün, Belediye Reisi Bay Tur
han Cemal Berikerin riyaseti altında 
toplanmış ve Belediyenin mühim 
işlerine ait kararlar almıştır . 

Dünkü encümen müzakerelerinin 
mevzuunu , ekmek narhı meselesi , 
içme suyu kuyuları, yer istimlaki ve 
batı barakaların hedmi işi teşkil 
ediyordu . 

Encümen ekmek narhını tetkik 
etmiş ve neticede eskisi gibi, birinci 
nevi ekmeğin dokuz kuruş on para 

Kozanda 
Tarihi altınlar bulundu 

Kozanda Şevkiye mahallesinde 
mezbahaya açtırılmakta olan su yo· 
lund9. çalışan mahkumlardan Kara 
fsalılı Mustafa oğlu Mehmet ve üç 
arkadaşı çalışırlarkan toprak ara· 
sında 22 ayaı iki san•im kutrunda 
üzeri tarihsiz, fakat (Viktorya) ya 
zıh altın bulmuşlar ve derhal zabı 
taya haber vererek vaziyeti zabtla 
tesbit etmişlerdir. 

Altınların bulunduğu yerde ikinci 
bir araştırma yapılmışsa da daha 
başka bir şey bulunamamıştır. Bu 
11 altın bir ufak toprak desti içinde 
çıkmıştır. 

Kız kaçırmak 
meselesinden bir 

adam vuruldu 

Kurğuz köyünden (Karaisalının) 
Ahmet oğlu Hasan, tar Jasında 12 
amele ile pamuk çapalamakta i:Cen 
köy delikanlılarından Ali oğlu Meh. 
met beş arkadaşı ili! gelerek, çalışan 
ameleler arasından Dı!de kızı Mer
yeıni kaçırmak istemiş ve buha mani 
olmak isteyen tarla sahibi Hasan, 
köy ddikanlılarının birisi tarafından 
brovenik tabancasiyle vurulmuştur. 
Suçlu kaçnuştır. Zabıta yaralıyı mem. 
lek~t hastanesine gönderilmiş ve taki
bata başlamıştır. 

Kazma ile kolunu 
kırmış 

Çığırganlı kÖyiinden Abdülkadir 
oğlu Sait ile ayni ~i>yden ırgt1t başı 
Abdullah arasında çıkan kavgada , 
Abdullah Saidin kolunu , kazma ile 
vurarak kırını§hr . fş zabıraya inti· 
kal etmiş ve Abdullah yaka.tanını~ 
tır . 

Mehmet Kısacığın cena
zesi diiQ kaldırıldı 

. Beklenmiyen ölümünü evvelki 
gün yazdığımız Acfanamızın büyük 
çifçi ve tüccarlannöan Mehmet Kı
sacığın cenaze.si dün sabah tüccar, 
fabrikacı ve binlerce dostlarının iş
tirakile kaldırılmıştır . 

Memlekette temiz bir hayat ya. 
şamış ve büyük sempati kazanmış 
olan merhumun geride kalan efradı 
ailesine , bu kayıptan duyduğumuz 
büyük teessürü tekrarlar ve keder 
lerine ortak olarak baş sağlığında 
bulunuruz. 

ve ikinci nevi ekmeğin de dokuz 
kuruş üzerinden satılmasına muvafık 
görmüştür. 

Bunu müteakip içme suyu kuyu· 
larının açılacağı deınir köprü başın· 
daki yerin istimlakine, Atatürk par· 

kı yanındaki Rahmiye mahallesinden 
bir Adanın daha istihlak işine baş· 
!anmasına ve muhtelif mahallerde 
derme ç?.tma yapılmış bazı baraka-

larla teneke helaların hedmine karar 
verilmiştir . 

Zabıtada: 

Kadın oynatmışlar 
Macid oğlu Kemal, Mehmet oğ· 

lu Hasan, İsmail oğlu Hüseyin ve 
Süleyman oğlu Mehmed isminde 
dört kişi Dursun adında bir umumi 
ev kadınını evlerine götürerek oy
natmağa başlamışlar ve işin içine 
içki de girince civar komşuları rahat· 
sız etmişlerdir. 

Zabıta işe vaziyet ederek gürül
tücüleri yakalamış ve haklannda 
kanuni İcab yapmıştır. 

Bıçakla yaraladı 
lsmail oğlu Mehmed ve kar· 

deşi Nuri ile Mevlud oğlu Rıza ara· 
sında, bir husumetten çıkan kavga
sonunda Mehme<l, ~ ardeşi Nuridm 
aldığı bıçakla Rızaya hücum etmiş 
ve bıçaklamıştır. 

Yaralı hastaneye yatırılmış ve 

suçlular da adliyeye sevkedilmiş· 

lerdir. 

Teşekkür 

Ailemiz ve müessesemizin reısı 

Mehmet Kısacığın beklenmiyen ölü
miinden duyduğumuz çok derin c:cı· 
ya iştirak eden dost ve arkadaşları· 
mıza teşekkür ederiz. 

Kısacık allesl adına 
Sabri OUI 

~~----------·--------~~ 

İnönü nutkunu 
söyledi 

- Birinci sahifeden artan -

Bunun üzerine, Başkan tarafın

dan Meclisin son toplantısına niha
yet verildiği bildirilmiş ve alkış tu 
fanı içinde kamutay tatilini y11p 
mıştır. 

Meclisin tatilini müteakip Baş 

Vekil ismet lnönü v Harice Vekili· 

miz Doktor Tevfik Rüştü Ar as. re· 
fakatlerinde Genel kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak olduğq halde 
doğruca istasyona gitmişler ve hu· 
susi trenle lstanbula hareket etmiş. 
lerdir. 
' Büyüklerimiz garda, Vekiler, 
Saylavlar tarafından hararetle ve 
alkışlar arasında teşyi edilmişlerdir. 

Yunanistanda ameleler 
bir haftalıklarını tayyare 

için teberru ettiler 

Atine : 14 (Radyo ) Binlerce 
amele bir haftalık ücretlerini hava 
teşkilatının inkişafı uğrunda sarfe· 
dilmek üzere teberru etmişlerdir. 

Cemiyet, amele sendikalara reis
liğine teşekkürlerini bildirmiştir. 

15 Haziran t~ !! 
.......... 

Sıhhat 
mDdDrone 
yapılan 
tecauz 

~ 

- Birinci sahifeden artan 

·· · · b 1... lar ti ve mutecavızın, ıçaıı;ı sap ;J 
maz yüzünü bir beyaz ıne f 
maskeleyerek şüratle kaçb_ğ~ 
mış ve o dakikada hadiseyı ıri/. 
görememekle beraber kaçan. tİ 
cavizin eşkaline şahid olan vetf#' 
se mahallinin civannda ticart ~ 
)eri olan sekiz k' şinin, tahkiki~ 
nasında teşhisi için celbe~ild ;J' 
ilave ederek hadiseyi tafsıl et. f. 

Cuma günündenberi geceli 
düzlü devam eden tahkikat 
kadar kati Bir netice verme~~ 
de zabıtanın izler üzerinde Yo. 
ğü ve bazı hususlarda tahk 
tamik edildiği anlaşılmaktacilt• 

Tahkikatı tesnil için düne. 
birçok kişilerin şahit olarak 
!erine müracaat edilmekle bef' 
ahvah umumiyeleri zabıta uı 
şüphe uyandıran ve eşkali 
mütecavize müşabih olan 'I' 
seksen kişi de zan altında if 
celbedilmiş ve hepsinin ayt1 
sorgulan yapılarak teşhis ede~ 
kiz kişiye gösterildikten sorıra 
best bırakılmışlardır. ~ 

Celbedilen şahıslardan~ 
ikisi üzerinde durulmuş ve ..,,,, 
sorgularının devamına Iüıun> f 
müştür. dı' 1 

Zabıtayı müşkilata sevk~~ 
tahkikat neticesinin elde edil 
sine yegane sebep, hidiseni~ 
ini oluşu ve bu yüzden tethif" 
celbedilen kimselerin kati b 
verememesidir. 

Tahkikatın tenevvür edernt .. 
diğer bir sebep te sıhhat tJ I 
Hiisnii Muhiddinin ademi nı• 
beyan etmesidir. 

Sıhhat Müdürü tahkikat 
sında vaki ifadesinde bıçak 
sini yediği zaman kat'iyen aı 
bakmamış olduğunu ve burı~ 
tecavüz değil, birisinin bir dı 
sizlik eseri olarak kendisine 
mış olduğunu zannettiğini "e 

11 

kikada bıçaklandığını hisse 
olduğundan geriye dönüp ~ 
lüzum görmediğini bildinnitl' 

Bu hadisede gerek teşhi• JI. 
!erinin tipler üzerinde karart'~ 
gerek Sıhhat Müdürünün ad 
Himatı tahkikatın daha bir 
uzamak istidadında olduğuf111 
termektedir. 

Zabıta, bu hadiseye muht 
2beplerle alakalı görmekte VO 

katı bu suretle her cepheden 
leştirmeği lüzümlu görmekt 

Hüs lÜ Muhi.ldinin sıhhat 
. . 1 b' etic' men reısı o uşu ve ınn 

kadın parmağının mevcudi 
sedilmektedir . 

5anıldığına göre , za ıta 

sa bu vaziyetleri tahkikatın OO 

' nında tutmakta bu cephederı 
malara da kuvvet verilme~ 

Omiµ edildiğine gö. e ' 
işi şu günlerde aydınlatarak 
yakalıyacak ve hadisenin Ol 

meydana çıkmış olacaktır · 

Sıhhat mUdllrUnun tef 

Cani bir şahsın taarru, 
çar olmak suretiyle uğradıtJdl 
um bir kazadan dolayı ; b ~ 
sek bir varlıkla alaka iö~te ~ 
yet makamı ve heyeti adhye 
niyet teşkilatına ve bu sıtC~ 
şifahen ve tahriren ziyaret _ _. 
hatır sormak lutfünde bululJP'". 
kiymettar dostlarıma ~öst~ 
yüksek teveccüh ve alaka 
aızı teşekkür eder ve bu b&J 
minnettarlığımı ebediyen uP

11 

lcağımın neşrini rica ederidl · 
- ·.' Sıhhat ve İçtimai mu' 

Müdürü Doktor 

HUanU Muhiddin 
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iLK SAF BAKIRIMIZI 
Bu ayın sonun a alacağız 

Bulunan demir madeni dünyanın en 
iyi cins demirini verecektir 

Ankara : 12 (Türksözü mubabi· \ proieJerini hazırlamağa başlamışlar· 
rinden) - Şarkta çok zengin bir ( dır. . . 
demir madenimiz daha meydana Memleketimızde maden mevzuu 
çıkb. üzerindeZonguldak havzasından son. 

Deyrik civarında kibir saba, ma. ra en büyük ve mühim tesisatm 
den itibariyle Uleman krom havzasi, Murgulda yapılacağı anlaşılıyor. Yine 
Seyit Ômer Linyit havzası kadar bu civardaki Kovartoban bakar ma· 
mühim ve zengin addediliyor. mü· deni tesİlabndan da ay ıonunda ilk 
tahassıslar demirin fevkalade cinsin- defa saf bakır ıablacaktır. Buradan 

d den oldutunu tesbit etmişlerdir. De senede 2,SOO ton saf bakir istihsal 

Pazar gu- nu·· ~o_ynan 1 mır manytfak cinsinC:len 60 65 dere- edilecektir. 
=- celidir ki ayarda cevherler ancak Is- • -----' d veç ve Oralda bulunmaktadır. Bun- V' tani gazetelerinin 

e kalın 1 dan başka demiryollanna çok yalcın • 

beraber olması bu servetin kolaylıkla nakli tuhaf haberlerı 
bakımmdan da ayraca mühimdir. 

· ~-~ - Birinci sahifeden artan -
"'aıc..a- -ıc.IunuD blkeaılıt .... e oyu- Murgul balcır madenlerinde ha . 

Bir -ddet be f H eti gö • r"7_:J.. r~b edilen tesisabn yeniden kurul tedbirleri almak için kararlar vermiş 
.. ~ı~ mu ten ri •• Y bi na byııka .. nda so"yled'ıJ.iaı aibi idman· 1 tir . Muallimler meclisi de toplana-
·'llllleyen l ~rcularımaz dün ;e r u •· o· 1 nwwna iit çaqım ar sona ermek 1 kend k .. I .. • 1 . • t 

-r" ı· 1 d rak s erun u tur ıı ennı an bir •por canbh&. ve balla- _;ı.;. t&kıımnda kıymet ı e e~an ~r- üzre ir. 
llalZa .. ..1_ 

5 " ~e· :;~_...0 Kemil Kurt ve Edip il- lrgiliz bakır firmalanndan celbe- zim için bir mvallim heyeti gön· 
~heyecanlı b1r oyun 5"""" • o-- 1' rdan mahrumdular. To· dilmiş olan iki mutahasr-ıs mahallin- derilmesine karar vermiştir. 

.. er. 'Bölgemizin spor faallye~ iP oyund 8 iki hafta evvelisi meri· de ki tetkikleri bitirmişler ve tesisat Doktor Şehbenderin riyaseti al· 
~ )'lltara niıbeten daha teknı IOSStePo~1:~.... kadroyu muhafaza et· 911!!11'!!~-..--P!'!!!---'!!!!!!--- bnea milli kalkmma komitesi topla-

Vaziyet ıilcfıtını dün spor alaDID- r ~d. .... ziyetten kurtulabilmeleri için lizam· narak Hatayda AraphA'Jnmuhafazası 
~ IÖzl\!l'imiZle gördOk ve inandık. aaekh: ~~..;. Yurdlular yaptılarsa da gelen çareleri kendi aralarmda bul- için lazım gelen tedbirlerin almma· 

Dkii evvelki yıllan )casdetmem· b.ı..kferi tarafmdan kolaylikla muş, daha faal ve canlı oynadıktan 11n1 mOıakere etti 
delci sebep biz o yıllar içerisinde bu kıl~ • ~ 'idi. Top ortalarda ve gözüküyordu. Hatta iki hafta evvel Delege nezdinde Halk mümes. 
lew topa bir lca~ yıl sahalarda ko· ger1~e. çev~ı."' ,JllUl&Yazİ şeklinde oy Meninde iyi netice alan bu takımın aillerinin iştirakiyle yapılan son an· 
1ııııı.. '- ak t-1-mlarda ber iki tar .. w ı · · K d Yurdun kar1111nda da biiyük bir laşma toplanbaına Adah Mehmet 
~ e.:ıerıisler yapar .., k ldmanyurdunun so ıçı a 
fia_, :!t -rr.; ~-1-ü o- namr en farkla galip geleceaı.: ümit edilmekte efendinin de iştirak ettiğini ve an-
~ııatla yer alaôıliroı"-' uu• · d:A-i topu cabsi bir • b h J k M b 111-._ı • ••tıaa geçar ... ... "d' Beki d'hi · t• · T J lacma mevzuu a s o ur en , e · •'lllU. a talamlar sabava çdtbtı zamanlar n_ a,....,e ... __. k..ı..:- k.,lar l'O ... tür. ı L e ı5.mız ne ıceyı oros u· v 

1 Bun ~ .ıvıı- -ır-- lardı g6rmedik.. met efendinin bir aralık anlaşmayı 
Yeni • ı"'ftl"ler gördüm. · d6 arııık bir •Jİy*tte llefilc"aya T ı medhederek bunun 1926 da kendi 

-"Y -'-- bır " d Ne olursa olsun oroslu ar ikinci 
denilebilecek kadar y..... ~ plen topu sürerek ıC:tmanyuı u haftayım1 YurtlulardMt daha güzel sinin istediğinin ayni ( 1 ) olduğunu 

~lllanda futbolu tam mdisiJe .. ~ 1_ı.:.-.. ilk sayıyı kaydetti. Bu golden •-ı L.. b d so"yledı'hini yazan Şam gazeteleri , enerJlll sumır oynamaK a oera er ve onun ver iği •· 
lhce nolctalarmı öiteU ., - .... ldmanyurdlular [sayı adedini netice ki arkası arkasına üç gol da· bu JÖZÜn orada bulunan Arap mü· 
~yetJeri yübek ol~ f.ıehlltırmak için enerjilerini sarf ha yapıp galip vuiyetine geldiler. me.ssilleri tarafından reddolundutu· 
"Pat ettikleri qikiıda. --ar. Toroalular da ı. sayıyı Yurtlular bu vaziyeti görünce müte- nu haber vermekte ve Arap efkan 

Bu apora.ı ariffdatlar ilı'lfSNaı- ve oml.kkall uı..lan bu euir ve ıatkmblc bir vaziyette ol· urnumiyesinin de daha dün Suriye 
~ ldatile t ~ plp çıı..li Mldlİle litün duklan işikirdı. Mecli iinde ~ancatJn Suriyeden ayni 
.l:ı_ ;-: • vu .. __ _d____.. kendi .- · ni sarfettiltleri görülüyordu. maz bir parça olduğunu söyleyen ~ Qll~ ~, .• ,, Epeyce bozuk düzen oynayan 
ları İsin bu - Ara<fan çok geçmeden Toroslular Yurt takımı sıkı bir kontrolden sonra bu mebusun bugün Cenevre anlaş· 
'-li · - .. L-raberlik golünü temin ettiler. Ala· k ı k ı masınt medhedişi karş111nda hiddet 
u_ Jeti cle";•;\Ji.~~~~~rJ "'°" te rar can anıra güze oynamata de 1_ 
•qre L--~- n~ dolduran aeyı'rciler"Yasa ve bravo bqladılar. • uabiyetle cottulunu kay Y~ 
~- ~ 7 r ~ ~~ • ._.. "'4 sahayı inle ~ ~ golden Nitekim oyunlara clüzeltlnee iM-

~--... • olan Yurtlular tekrar fa- rat.cdik rolünü temin etmit bulun· Ali komiaerlik son lcidiseler mü· 
aiiı•ıeçerek arkası arkasına üç dul.,. Her iki taraf timdi beraber.. nasebetiyle bir teblit neşretmittir . 

yaptılar . iki taraf da biç olmaua bir 18)'1 Buna göre ; Lübnanm Arap ve Fran· 
r...ı.ıuJar ümit etmedikleri bu daha yapıp sahadan gallp Ç1kmak SIZ ıazeteleri Antakyadaki hidiıelr.ri 

-~ka11111ncl8 •ndllerine. llkı arıusile son enerjilerini sarfettilene Çok mübalitnh yazmışlardır· 
••MJ~ h • fı Resmi teblite göre 4 haziran 
bi disiplin vemıek •11tile 'l>ir JOI de bir netice alamadılar. w tarı1 n .:tJ&J-A _, ---~ ed 

L . .a~'l- -.nabı' .. ~iler.Birinci devre ~-4 S be b l'kl b' ti~ . vx~en IOflra yapnan IDUNUem e ~ r-r9:' ıu b 
1 

S ra er 1 e oyunun ıt 5.nı silih kullanılmamış tao ve hançerle 
büyük bir farkla Yurdun gali iyeti e hakemin düdütü söyledi. 15 kiti yaralanmıfbr. 
bitti . Yine genç sporculanmızdan bu· ·S Haziran vakasmda da asker , 

On bef cWcib .aıuktan aonra gü.1kü başbyan bu spor faaliyeti karışıklığı yabşbrmak için müdahale 
ikinci htita)• başladı: ~urtl~lar durmakıızm daha önemle devam etmiş ve o aün de beş kiti yaralan-

libiyeti kaybetmemek teın mum· ettirmelerini memleket namına bek- m1şhr . 
~ olan enerjiyi sarfetmelde bera· lerim. Hakem Bay Ragıp Matde· 6 Haziranda dairelere gitmekte 
be~ büyük bir prır içerjsimle ol- notlu oyunu güzel idare etti . Ken· olon bir takım memurlar taşlanmış· 
duklennı .peteriyor~ı . T~lu- disini de aynca tebrik ederim. br • Sancakta oniki maktOI düıtülii 
)ara gelince düştillden bu kotü va· SPORCU va örfi idare ilan edilditine dair şa· 

il 1 

~ 

937 T0RK8ÖZ0N0N ZAlllTA ROMANI 

~ gehnete bat 
Jam1tb ama .. her ıbtimale karşı da-

JWM10ida; . D" 
Tren yine tevekkuf etti. ı)Olla 

gelmişlerdi. Şafak atmap başla· 
mışb. ı.c.

Buqonya'yı, Dantu' yay_.. 

Nakledenler 
M. a.k,ı - Nlluıd TangUner 

yaytisına &flP ta Bileziba tönelini 
geçince 'sOai ~in Iİ(tm ışdclan 
bir zafer tebeumü ğibi Limasenin 
yorgun gözlerinde ışıldıyorduf 

işte o valat uyuyan adam kımıl
dadı • .Bir kalund4'Jl bataniyeyi atar. 
bil öl* kollUau Limueye uzatarak: 

- &. bakabıa koca Limue 
aeceJI ... ptildllr? Bi,e tOrdu. 

Ne. 28 

Bu .dam Limaseni.;-e;ki dostu 
Bigolonun ti kendisidi. 

- Onsekizinci kısım - 1 
• Panarl tongaya dUfUyor Dl 

Limase bir yorgunluk banyosu 
almağa gidiyorum diye tramvaya 
atlayıp gittikten sonra Bigulo Kon. 
aolasyon oteline döndü ve katilı tev· 
kife gelecek o1ıuı Panarinip ıözcü· 
lerini beklemiye baıladı Katilin tev· 
kifini bu suretle ilk haber alan ken
disi olacağım düşiinüyordu: Hakkı 
da vardL Daha bir •at seçmemişti 
ki meşhur Panari yamnda ünifor· 
mala sivil bir düzine polisle otele gel. 
di ve onlan mtinasip yerltre yerleş 
ti!~i. Puvaı.ı katili bir olmuş armud 
f1bı bunlarm eline düşecekti. 

Biguloc 

- Dur bakahm.. dönecek ım"? 
diyordu. 

Sahife : ~ 

Asri sinemada 
12 Haziran cumartesi akşamından itibaren 

iki film birden 

-1-
Yüzlerle kişinin alkış tufanlan arasında geçen. Sinemanın bir harikası 

addedilen Rusyada yapılan büyük gençlik ve spor bayramı 

-2-
Kend Mayner 

(Esrarengiz dağ) 
ikinci devre .•• Fevkalade heyecanlı kısmı 

Ayrıca: Dünya havadisi 
8201 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

(Gizli Vesika) 
Jean Murat-Komedi Fransezden: Vera Korene-Jea 

nine Crispion-Jean Max Pierre Alcover-Pierre 
Larquey-Jean Galland 

Tarafından temsil edilen fevkalade meraklı ve heyecanlı 

MiLLi MÜDAFAAYA AiT SON DERECE EHEMMiYETLi BiR 
ALMAN VESiKASI GENÇ BiR ALMAN POSTACI KIZI, DOROT 
YENiN ve ARNA FLIDERIN Y APTIKLARl BÜYÜK FEDAKARLIK 

Gelecek program : 

(Hint intikamı) 
PEK YAKINDA : 

Hayat mücadelesi-Kocam aldatırsa 
8209 

A de iz Karataş Altu J 
kum Plijı açıldı 

Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefis yemek 
ve mezeler, her türJıj içkiler ve buzlu mrşrubat, kaynak sulan, ~usuai ya· 
takb odalar, fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. 

istirahat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. 
Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesi günleri saat 

16 da Orozdıbak civannda Kolayhk evi önünden hususi kamyonlar hare· 
ket etmektedir. 8194 H. 4 ______________________ , ___________________________ , 

yialar d"iru detildir . Matbuat kale 

mi , gazetelere d<>tru haber vermeti 
tavs!ye etmektedir . 

Panari: 
- Niçin dönmesin! Bu adam 

kendisini burada emniyette görüyor. 
Beııim pefine düıtüğümden haberi 
yok ki.. Geveze bir gazeteciden Pa 
narinin kmdisini takib etmekte ol. 
dutunu öğrendıkten sonra ihtiyath 
davranmata ne lüzum görecek .. Şım
di neredeyse gelir .. Fakat i~in buka
dar kolaylıkla neticelenmesinden de 
okadar memnun değilim. Bemm ıöh 
retime uygun uAraşmalar olmalıydı 
ki, o z man ben de Panari oldutu· 
mu göstereyim. 

Saat 11 oldu., 11,S .. Fakat kim
seler iöriınmedi. Bir odaıun pancur
ları arkasından gözetlemekte olan 

Bigulo nihayet aabn tükenmekte ol 
dutu bir ur ada, Polis müfettişi: 

- itte •na demedim mi .. 
- Ne var?. 

- Şuraya bak.. işte geliyor .. 

- Yahu görmüyor musu? işte 
kare elbiseli adam .. Dosdoğru otele 
geliyor .. Müfettişin dediği dotrydu. 

Kare elbiseli traş olmuş bir bir a
dam dinde bir gazeteyi okuyarak 
yavaş yavaş otele dotru geliyordu. 

Bu, ondan bqka kim olabilir! 
Diyerek Panari diidüiü çaldı ve a
damı ... hanr ol, kumandua ver. 
di. Gitlm adam otele yaldlfayordu. 

Buraya gelen haberlere göre 

yakında lstanbuldan Hataya bir he· 
yet gelecektir . 

Panariyle Bigulo odadan çıkblar. 
Kapmm yanındaki bekçi oda.sana 
girJiler. Panarinin bir göz ifareti 
üzerine polisler vaziyet almiftı: 

Panari: 

- Herşey yolunda gidiyor. De 
dikten sonra polislerine f'mir verdı 

- Kare elbiseli adam yavaı ya. 
va~ geliyor. Hazır olun kaçarmav. ... , ..... 

Emir tam vatında verilmişti. Ka. 
til otelin kapısından girdi, gözlüiii· 
nü çıkardı, gazetesini cebine ıoktu 
ve ) emek salonuna doğruldu. Bu 
sırada beş polis birdenüzerine atıl. 
dılar, sımsıkı yakaladılar ve eline 
kelepçeyi geçirdiler ve kap pıünde 
bekliyen bir otomobile katili tıkblar. 
Bu İş okadar çabuk ve okadar ~•· 
siz sadaıız olmuıtu ki .. Yemek aalo. 
nunda kabvaltısuu yapan miif tcrile

ri n bile hiç birıeyden haberi ol11aa. 
dı. Katili& hapsedildiii otomobile 
Panan de binmiıti. Onun arlcasmdaa 
Bigulo ile polisleri taşayan birkaç 
araba da oolan takib ediyordu. Oto 
mobiDe dötruca Adliye sara)'lna 
gittiler. 

Panari hakimi yc..mna giderk • 
- işte size büyük bir zafer :ı 

saatta katili yakaladık ve adal t h 
zuruna getirdik. c u. 

- Sonu var -
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Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden : 

• 
Kapu Muhammen 

No: Mevkii Müstecirin ismi Cinsi b"deli 

11 Zifirciler Boştur Dükkan 10 
13 " " • 10 
59 Köşkerler Köşker Ziya 

" 
50 

55 
" 

Şükrü 
" 40 

50 
" 

Mehmet o. Ahmet 
" 50 

63 
" 

Mehmet 
" 50 

61 
" 

R~şat işgalinde 
" 50 

76 Pekmez pazarı Rahmi 
" 

20 

Türle sözü 

r •• •• •• 
URKSOZU 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 
118nlar Rek_lam. bir.~icareth~- 1 

ncnın, hır muessesenın 

1 
15 Haziran t9'1,J 

Seyhan Vilayetindeıı: 
(1) Bahçe ka:ıa~ına beğl~. ~~ 

nirıe kaplıcasının 1 /6 937 ~::J 
31 , 5 938 gününe kadar bır ufl' 
kirası açık arttırmaya konulJll 

(2) Arttırma 25 6,'937 aılı_." 
saat (11) de Vilayet daimi eP 
ninde yapılacaktır . . ...lıl 

(3) Şartname Hususi Mulı"'' 
müdürlüğünde görülebilir. ~ 

27 85 Un pazarı Boş 
" 

20 en büyük propagandasıdır. Reklamla- ! 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 1 

Türksözüne veriniz. 1 

Ci 1d1 er Kütüphanenizi güzelleştirmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

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

( 4) isteklilerin (22) lira (50~ 
ruşluk muvakkat teminat mak ~ 
veya kefalet mektubu getirJll ıJ 
lazımdır .8198 11- 15-19-

6 
" 

Abbas işgalinde Mağaza 50 
8 

" 
Mustafa Ahır 50 

2 11 
" 

Berber Selim Dükkan 20 
53 Sipahi pazarı Boştur 

" 10 
37 

" 
Mahmut 

" 
20 

17 
" 

Boş 
" 

10 
15 

" " " 
10 

11 
" 

lbrahim işğalinde 
" 

25 
Karasoku Muallim Münire Hane 85 

" 
Hayriye 

" 
79 

Durmuş Fakı Kokucu Galip 
" 

60 
Çukur Mesçit Mehmet Emin Hane 35 
Sugediği Fırıncı Ziya 

" 
35 

Hıdırilyas Eski idman yurdu 
" 

200 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlakin birer senelik icarları 15 gün 
müddetle açık artırma ytJlu ile müzayedeye çıkarılmıştır . ihaleleri 16-
6 937 çarşamba gü~ü saat 14 de defterdarlık satış komisyonunda icra 
kılınacaktır. isteklerinin % 7,5 teminat akçalarile rrüracaatları ilan olunur. 

8165 1-4-9-15 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kay ad elen 
Kayadelen 
Kaya delen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin eli le doldur ulan bir kristı.ldır 

Fenni cihazlarla, raylaım üzerinde vagonlaraakıtılır 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırm ı zı Kayadelen 
tapalarına dıkkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıoır 

Biiyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 56 

Gayri menkul malların açık artırma ilanı 

Ceyhan icra memurluğundan : 

D. No: 936 85 
Açık artırma ile paraya çevri

lecek gayri menkulün l'e olduğu : 
Yarı arsanın dörtte hir hissesi 
(31200) arşından (3900) arşını. 

Gayri menkulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Ceyhan ilçe•inin Aytemur oğlu ma· 
hallesinde . 

Takdir olunan kıymet : 
4-] hisseli arsa ( 836 ) lira ( 20 ) 
kuruş. 

Artırmanın yapılacağı ycr,gün,saat : 
16-7-937 cuma saat 14-15 
Ceyhan icra dairesinde. 

1- işbu gayri nıenkulün artırma 
şartııamesı 16 6 937 tarihinden itiba. 

ıtrı ~36 F5 l''o. ıle Ceyhan icra 

ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğP• 
alacaklı l ar bulunu p ta bedel bun 
!arın o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada 

bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer a lacaklılann o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala-
caklan mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse i h .~le 

Renkli işler Mütenevvi 
renkli her 

türlü tab şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin r. • 

Kl•taplar ~~e.~Jerinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseri1'İZ daha kıymetlene
cektir. 

Tablar Resmi evrak, cedveller, defter· 

ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işl e r ini:r., en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler Türksözü mat-
baası"Türksö-

zünden11başka her boyda gazete,mec
mua , tabeder • 

Kaçakçılar vatan 
hainidir _________../ 

Zayi mühür ~ 
Kullanmakta olduğum t~ 

mührümü zayi ettim . Bu mü y 
hiç bir kimseye borcum yoktu~ 
nisini kazdmlığımdan zayi 111 fi 
mün hükmü olmadığını ilan eyi~ 

TÜRKSÖZÜ Kağat piyasasının tereffüüne rağmerı aldığı bü• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Adanada Eski ls'.sef 
civarında oturan 1' 
Gazi nüfus meıııur ~ 
rından ölü Mustt 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 
~--------------~-----------------------------------= 

1- 2887,36 lira bedeli keşifli nehir hamamı inşaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur . 

2- Muvakkat teminatı 216,56 lıradır. 
3- ihalesi haziranın 28 iuci pazartesi günü saat on beşte Belediye da· 

imi encümeninde yapılacak tır . 
4- Şartnamesi Belediye fen müdürlüğündedir. isteyenler oradan pa· 

rasız alabilirler . 
5- isteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir

likte Belediye daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 
10 - 15- 19-24 

l - Belediye buz fabrikasındaki suyun selabet derecesi 0- 1 Fransız 
sertlik derecesine düşürecek ve saatta asgari 1500 litre su tasfiye edecek 
bir adet tasfiye cihazı açık eksiltme ile satın alınacaktır . 

2- Muhammen bedeli yedi yüz liradır . 
3- Muvakkat teminatı 53,25 liradır. 
4- ihalesi haziranın 28 inci paz;ırtesi günü saat on beşte belediye en. 

cümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan pa

rasız alabilirler . 
6- isteklilerin ihale günü muayyen saata kadar teminat makbuzları ile 

birlikte belediye encünıenine ya şahsan ve yahut teklif yapmak surelile 
müracaatları ilan olunur . 8180 6- 10-15- 19 

Refika Recep Tümkan 
Biçki yurdu sergisi açıldı 

istiklal mektebinin karşısında bulunan Yurd sergisi bugünden itibaren 
17-6-937 tarihine kadar herkese açık bulundurulacaktır. 8200 3- 3 :_ __________________________ , ________________________ ~ 

zevcesi 
8208 ATiYE BERK~ 

----------·~-------------------------------~ 

Siyah 

1 Bira 
DA 

Geldi! .. 
ANKARA BiRASI 

: \o .. . 
r .:. , . 

Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu 

içiniz 1 • Her yerde israr)a arayınız. 
ADANA ACANT ASI : 

' ' 

Ankara Birasırıl 

Rıza Salih Saray : (Telefon No: 265 ) 
( Bebekli Kilise sokak No: l 1 A ) 

1-26 8206 

daıresir.iıı n u~n en rumarasında her· 
ke~in görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malümat al· 
ınak istiyenlcr, işbu şartnameye ve 
93E 85 dosya nuınarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

yapılmaz Ve satış talebi düşer. /"----- DOKTOR "\ 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
nda yazılı kıymetin S ') 7,5 nisbe-. 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edılecektir • (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
dekı haklarını hususile faiz ve mas. 
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihınden ılibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte nıemu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen "günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 

okumuş ve lüzumlu malümatı almış 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev-

• 

Ziya T ümgören 
Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 

Abidin paşa caddesi numara 125 
7- 15 g. A. 

hergün hasta kabul eder 
8150 

vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he- ,.-------PEK 
sap olunacak fa iz ve diğer zararlar 

YAKINDA-, 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me 
muriyetimizce alı cıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
Arsa hissesi Yukarıda gösteri · 

len 16 7 9j7 tarihinde Ceyhan icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi dai . 
resinde satıhcağı ilan olunur. 

Bu sat ı ş (2280) No. lu kanun ah · 
kamına tabidir . 8207 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

Piyasada bulacaksınız 
4 H. 8193 

Umumi Neşriyat Müdürii 

M. Bakşı 
Adana Türkıöıü matbaası 
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