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Demir servetimiz 
Hatayda fesat hareketi hala durmadı 

Türklerin yağma yapacağı uydurula
rak umları kandırıp dükkanlarını 
Fransd~ a_?inesi 1 kapattırdılar 

uş u loelegenin temin.atı üzerine şoför-
Sakladıfiı bUyUk maden cevherlerile yarm bize bUyUk bir istikbal vadeden Seyıd:ömerln şimdi. 

Yeni kabineyi sabık baş 
vekillerden B. Şotan teşkil lerin greVİ bitti 

ki manzarası ve maden tetkik, arama enstltUsU çallşmaları -

Eti Bank derhal işletme faaliyetine geçmek 
üzere bulunuyor 

Divirgideki demir dağımız 
Ankara : 20 Haziran [Hususi mu 

habirimizden] - Maden tetkik ve 
arama enstitüsünün memleketin muh 
telif yerlerinde esaslı araştırmalar 
yaptığını ve bunlardan müsbet neti
celer nlındığını yazmıştım. 

lktisad Vekilimiz Bay Celal Ba
yar hareketlerinden bir saat evvel 
madenlerimiz hakkında şu mühim 
izahatı vermişlerdi : 

- Büdçe müzakereleri sırasında 
Kamutayda maden arama vaziyeti
miz hak~ında umumi malUmat arz. 
etmiştim, bu arada demik madenle· 
Jeri itibarile de maliimat vardı. 

Aradan çok zaman geçmedi ve 
fakat bir sistem dahilinde ilerlemek
te olan mesai, bu gün kendisinden 
tekrar bahsettirecek safhalardan bi
rine girdi. 

Türk basınındaki yazılardan, ha· 
na vaki müracaatlardan anlıyorum 
ki, büyük milletimiz, maden politi· 
kamıza, çok şuurlu bir alaka göste
rıyor. 

Bu itibarla memnuniyetle istedi· 
ğiniz malumatı veriyorum : 

Demirin hususi ehemmiyetinden 
bahse lüzum yoktur sanırım. Bu mad 
denin ve demir sanayiinin ehemmi . 
yetini, hakiki sanayileşme, milli ko 
runma ve kurulma bakımdan büyük 
kıymetini Büyük ~Başvekil ismet in. 
önünün, Karabük temel atış mera· 
siminde irad lbuyurdukları nutukta 1 

en beliğ şekilde ifade edilmiş görü-
yoruz. 

Bu itibarla ve kurma mesaisi 
içinde olduğumuz, :kendi fabrikamı· 
za, kendi topraklarımız içinde ipti-

dai madde bulmak zaıuretiyle, demir 
araştırmalarımıza hususi bir ehem· 
miyet vermiş bulunuyoruz . 

Şimdi bahsedeceğim, Divrigide 
demir madeni bu mülahazalarla He

- Gerisi üçüncü sahifede -

------------·--------~-

Vekillerimiz 
Musulda 
Coşkun dostluk 
tezahur leriyle 
karşılandılar 

Musul : [ 21 ] Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bilcJiriyor : 

Dersim asileri karlar 
altında aç kaldılar 

Türkiy: dışişleri ve iktisad ve
killeri bugün buraya vasıl olmuşlar
dır . Türk vekilleri şehirde fevkala
de büyük bir tezahuratla karşılan· 
mışlardır . Şehrin medhalinde bir 
askeri kıta selam resmini ifa etmiş 

ve bando Türk istiklal marşını çal
mışhr . Evler , sokaklar baştan ba· 
şa Türk ve Irak bayrakları ile do· 
nanmıştı. -idari ıslahata başlanıyo..- Türk vekilleri sokaklarda halk 
tarafından coşkun bir surette alkış . 
)anıyordu . Askeri harekat bitmiş sayılabilir 

Vekiller bir müddet istirahat et 
tikten sonra şehri geımişler , bilhas· 
sa çok güzel bir surette tanzim edil· 
miş olan beledi,. parkını ziyaret 
etmişlerdir . 

Eliziz : 20 Mayıs ( Hususi ) -
Bir kaç gündür Şark seyahatine çı
kan Başbakanımızın Elazizde kal
mıyarak beraberlerindeki zatlarla 
birlikte ve General Abdullah Alp· 
doğanı da refakatlerine alar2k der
hal Tunceline hareket etmeleri, Tun· 
celinde tatbika başlanılmış olan bü
Y~k islahat programının süratle ve 
~ıç zaman geçiı meden neticelendi· 
rıleceği hakkındaki kanaati kuvvet
lendirmekt d' 

1 

f den uzak kalmış olan kuytu inlerine 
sığınan haydutlann yiyet!ekleri kal
mamıştır. Aç kalan sergerdeler kar 
lar altında çıkan yabani susamları 
yemektedirler . Kara ve hava kuv
vctleri mizin bir kuş bile uçurtma· 
dığı muhasara sahasında kendilerine 

Öğleden sonra mevki kumandan· 
lığında şereflerine verilen çay da ha· 
zır bulunmuşlardır. Vekiller yarın 
Bağdada hareket edeceklerdir . 

e ır. 

Basbakanıınız ıslahat progra-
mının tatbikine bizzat nazaret rde-
ccklcr d' k 'fi . ve gereken ıre tı en vere· 
ccklerdir 
ğ Başba.kanımız son hadiseleri do· 
t ura.n amilleri yakından tetkik ve 
esbıt .. t k · k~ ld t · 
1 

" me ım anını e e e mış 
o aca~ d b h . huJ 5ın an uralarda Cum urıyet 

utla . . d 1 rak rı ıçın e bir vatan parças ı o a · 
cak ebedi huzur ve sükuna kawştura· 
mü t~~birlerin tam isabetle tatbiki 
ası~ un olacaktır. Dersim asilerine 
Yakı ardanberi erişilmez ve yanına 
I<ut aşılınaz bir sığınak olan meşhur 
siın~ deresi çevreki bugün, }\>u mev
ve k e pek seyrek rastlanan bir kış 
da b: ınanzarası içindedir . Tabiat 
ıu ralara bir bahar havası ve hu
fiy: getirecek olan kötülüklerin tas· 
el I hareketlerinde Cumhuriyetle 

c e Vcrrni. 'b· . l<u ··oay gı ıdır. 
-._ tu ~eresinin bugüne kadar 

Yeaiikünumurlanomtcsirm 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Suriye efkirı umumiye
sini hala aldatıyorlar 

HASAN CEBBARE OYALAYICI BEYANATLARDA BULUNUYOR 

·--------
Vatani meclisi ikiye ayrıldı 

~~--------·------------
Suriye memurları birbi,ine girdiler, bombalar 

atıldı, silah ve bıçaklar çekildi 

Şam: 21 (Türksözü muhabirin
den] - Suriyedeki siyasi cereyan· 
lar tamamiyle birbirine zı? olarak 
büyümekte ve korkulu şekıller al-

maktadır. d'I .. 
Uzkiye hiristiyanlan ken 1 ennı 

tehlikede görmektedirler. Bu husu
su Lö jurnal gazetesi açıkça yaz· 
maktadır. 

Cenevre anlaşmasmın Suriye ma· 
hafilince takip edilmesine gelince: 

Bilhassa Şam mabafilinde dola· 

şan şayialara göre Paristek'ı V t • " 
d l 

. a anı 1 
e ege heyetı Cenevre a 1 _ naşma&nı 

ve uç taraflı muahedeyi ı·m 1 . za ayıp 
ımzalamaması hususunda Şam f'k . . B ın ı . 
rını sor~uştur. u~un üzerine topla-
nan partı kongresınde münakaşalar 
cereyan etmiş, bir kısım meb'uslar 
imza edilmemesini, zira meclisin an· 
)aşmayı peşinen reddetmiş bulunması 
karşısında hükumetin imzaya salihi· 
yettar olamıyacaiJuı ileri sürmüşler, 

- Gerisi dördüncü aahif ede -

edecek Amik ovasını işgal siyaseti 
Antakya : 21 ( Muhabiri mah

susumuzdan ) .::luriye hükumeti 
hu aylar içinde Ankara ve Pnriste 
olmak üzere iki sefaret ihdas ede· 
cektir . 

Son aldığım habere göre Dev· 
vaf ve Lehli , Hadidi aşiretlerine 
mensup göçebe Arapların kalabalık 
kafileler halinde Amik ovasına in· . 
mek üzere Hammama geldiği bildi· 
rilınektcdir . Yüce komiser Martelin 

I · hususi katibi Beruta tayyare ile gel· 
di . Martel de ayın 28 inde Suriye
de bulunacaktır . 

Lübnanda çıkan Loryan gaze
tesi Türkiyeden ve Ankaradan 
hayranlıkla bahsederken Atatürk 
için " memleketin her bucağını~ bu 
kasabaya verdiği hayat gibi dirilt
mektedir . Memlekete yeniden ha· 
yat veren bu Türk, dünyanın en 

- Oerlsl ikinci sahifede -

Bay Blum 

T ürkkuşunda gençle 
rimizin imtihanlart 

Paris : 21 ( Radyo } - Başve· 
kil B. Blum dün saat üç de Elize 
sarayına giderek kabinenin istifasını 
Cumhur reisi B. Brüne takdim et· 
miştir . 

DUN YAPILDI 

Devlet reisi derhal istişarelerine 
başlamış ve ilk defa sabık başvekil· 
ferden Şotanı kabul etmiştir . 

Müteakiben ayan ~isi ve daha 
sonra da mebusan reisi B. Heryo 
ile istişare de l:ulunmuştur . 

Paris : 21 [ Radyo ] - Salahi 
yattar mahafilin kati beyanatına gö· 
re Cumhur reisi yeni kabineyi teş· 

kile sabık basvekillerden ve Hadi 
kal - Sosyalist partisine mensup 
olan B. Şotanı memur etmiştir . 

Gençler lnö 
ne gidecekler 

Şehrimizdeki Türkkuşu çalişma
ları hararetli bir suretta devam 
etmektedir. Derslere ilk başlandığı 

Bilbao nihayetı F ran
koclları n eline geçti 

TORPILLENEN KRUV AZÔR iÇiN ALMANLAR 
BiR MUKABELEDE BULUNMADILAR 

-- -................ 
Bilbaonun düştüğünü duyan İngiliz kam
pındaki f spanyol çocukları deli gibi oldu 

Medrldde bir hava bombardı
manı esnasında bir caddenin 

:: hall 

Londra : 21 (Radyo} - lspan
~ada asi kuvvetler dün Bilbaoyu 
ışgal etmişlerdir. 

Lordra : 21 (Radyo) - lngiltere 
de bir kampta bulunan 500 mülteci !:sJ: -~ğu radyoda bilbaonun 

ttütünü haber ahr almaz civar or
manlara kaÇIDlflardar. Bmalann 3SOsi 

bulunmuş dur. Diğerlerinin de açdk 
neticesi kampa dönmeleri muhte
meldir. 

Bu vakaye şahit olan bir zat 
beyanabnda, çocukların, Bilbaonun 
aukutww haber alır almaz birden· 
bire kollektif cinnete tutuldukl•ruu 
IÖyl-Mtir. 

• 

gündenberi Türkkuşu çalışmalarnu 
mun tazaman okuyucularımıza bil· 
dirmiştik. Talebelerin den proıraa 
pek yakında tamamlanarak ... uca 
İnönü kampma gitmeleri yaldllll'Pfla': 

Merkezden geleli ............. 
Türkkuşu talebelerinden ~ p. 
debileceklerin aynlmuı ificle ewtl 
ki gün kışla arkasındaki Tiirlclmlll 
kam pmda ikmal edilmıJ ve talebe
lerimiz Hava kurumu müfettiti rn· d 
Jandarma müfettifi Albay 1.iya, 
Hava kurumu Başkam Sabri G6I 
Türkkuşu idare heyetinden t.mllil 
Hakkının önunde birer birer uçarlk 
imtihan edilmişlerdir. 

F vvelki gün bu suretle içinde 
dördü kız olmak üzere otuz renci 
miz imtihanda muvaffak olarak çok 
güzel not almışlar ve lnönüne ride
bilme için lüzumlu olan (A) bürvelİ· 
ni kazanmışlardır. 

••• 
Şunu da sevinçle söyleyelim 

Adana Türkkuşu talebeleri ümitn;l'tlll"'.:m 
üstünde muvaffakiyet kazanmttWJgj 
dır. (A) bürvesini alabilmek acı' •' t-..-~ 
zım olan havada 30 Sbniye 
ve 300 metre mesafe 119'11 ya 
gibi şartlar, talebelerimiz için 
basit olmuştur. Çünkü evvelki 
kü uçuşlarda banda kalmak 
muayyen zamam aşmakla 
400. 500, hatta 600 metre 

- Gerisi dördüncü sahifede:-



Sahife 2 Tiirksöz!I 

Paylaşılamıyan çocuk1I' ş h. 
Bir şahit mühim ifadede bulundu © O lr 

~111mmım:ıı:ı::ııım:::ma __ :ıı::ıa_.-.ı=ı ............... _. .. ._. ...... ı_. ... _.. ........ ı 

lzmir Valisi bizzat işe 
el koydu 

Bucada baytar bay Azizin oğlu· 
ııa Bursalı bir fabrikatörün sahih 
çıktığını ve bu işin bütün Türkiyeyi 
alakadar edec~k enteresan · bir saf. 
haya döküldüğünü yazmış ve takib 
ettiğimiz bu hadiseden zaman zaman 
okuyucularımıza ma!Umat vermiştik. 

Dün gelen "Anadolu,, arkadaşı· 
mııda gördüğümüz mütemmim ma. 
lümetı aynen aşağıya alıyoruz: 

Uludağda kaybolan Sadi hak
kındaki tahkikata, vilayetçe görülen 
lüzum üzerine şehrimiz emniyet di. 
rektörlüğü tarafından elkonulduğunu 
dünkü sayımızda yazmıştık. 

Baytar bay Azizin oğlu Şadinin 
Uludağda kaybolan küçük sadi ol· 
duğıınu söyliyen fabrikatör, B. Meh 
met ve baytar B. Aziz dün sabah 
vilayete gelerek vali B. Fazlı Güleci 
ziyaret etmişlerdir. Baytar B. Aziz, 
oğlu Şadiyi de getirmişti. Vali B: 
Fazlı Güleç, iki tarafın da iddiala· 
rını ve verdikleri izahatı dinledikten 
aonra emniyet müdürü B. Salahad· 
din Aslankorkuda, bu mesele hak 
kındaki tahkikatın çok kısa bir za
manda bitirilmesi için emir vermiş 

ve icabederse tahkikat evrakının 

adliyeye verilmesini bildirmiştir. 

Fabrikatör bay Mehmed, iki ta· 
raf ile çocuğun kanlarını tahlil edil· 
mesini istemektedir. 

Fakat baytar bay Aziz, bunun 
kendisi ve çocuğu için bir azap ve 
ifk~e teşkil edeceğinden bahisle 
buna nıa göstermemiş ve: 
· - Şadi benim oğlumdur. Evve· 
li elimdeki resmi vesaiki çürütsün
~an sonra kan tahliline razı olu· 
rum. Aksi takdirde buna lüzum gör 

mü yorum. 

B Şem'i, evvelce llucada seyis· 
lik yapan ve şimdi Torbalı aygır 

deposunda başseyis olan Üsküdaı lı 
lbrahimi celbctmiş ve fabri~ at ör 
B. Mehmedin kaçırılan çocuğu hak
kında ne bildiğini sormuştur. 

B. Şem'inin tahkikatından scnra 
lbrah 'mle konuştum. Bana rı,.seJe 
hakıoda şunları söyl ıişlir 

- Ben evvelce Bın ad'I !3. Azı. 
zin maiyetinde s y 1 c 1"-liyc• uır. 

Arasıra evıne gid,'.> g 'diğ" "ı 
idi Bu itibarla B. A~ zin aı. v zı

yetin ı bi:.riır.. Fil akıb keıı .~ ııi 
bir çocuğu var<! F·k.ı. b· c c 1 

çoktan olmılştür. K r Ji çocug iıl. 

dükten . ı sen sonra, ye. · t ş r el • 

Ali kaptaı ·cı e\-ıno irgün ~. ı 1,
çocuğ?, ;yeni Şad y r<"stladır L • 

A~izin, daha ~vv ı; bir çoc ı>u 
oldıığu oldnğı;r• mlı \orc!• m. Hat· 
ta, ismini bile işitmemiştım. 

ilk çocuk öldü.-ten sonra tay 
Aziz, bir bağ tutmuştu. Gerek bu 
bağa ve gerekse sonradan taşındığı 

Ali kaptanın evine gi.]inciye kadar 
bu çocuğu hiç görmemişt·m. 

işte, bu mesele hakkında bildi· 
ğim bundan ibarettir. 

B. Şem'i. lbrahimin ifadesini al. 
dıktan sonra Bucaya avdet etmitir. 

* * • 
Buısada Uludağda ka;bolan kü-

işi 

Emir geldi 
Ormanların satışına 

de hal b ~l rıacak 
Adana ve ı :l\ i_, odun ve kö

mür ltu'1r~,::-1n ön"ln ge"" "'K iızre 
ra?Or tarız mi \i ' r r v~ c rı :ı 

Üt .. d ' 1 h ko<ınd 
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d n.ı r ;ıheıı-

aisı MuzJtf Ar t k •,;alı c•:nan 
lar•;1a gitnı ştir. 

Buz meselesi 
Bir kaç gündenberi haval"nn 

çok sıcak gitmesi buz sarfiyatını çok 
fazla artırmıştır. Bunun için bilhassa 
akşam Üzerleri buhran cpiyce hisse· 
dilmektedir. 

Yaptığımız tahkikata göre; buh· 
ran; mezbehada buz bitmesinden 
değil, fazla sarfiyat karşısında buz 
taşıyan kamyonun nakliyata yetişe· 
men•esindendir. 

Şayet buhran bundan doğu}orsa 1 
Btlediyemizin derhal buna çare b-u 
lacağını kuvvetle ümid ediyoruz. 

Eğer buhran nakliyat meselesin· 
den dogmayıp, fabrikanın istihlak 
nisbetinde yatiştireınemcsi keyfiyeti 
ise, paraya ve lıinnetic~ biidçeye 
müteallik olan bu işin bu yaz içinde 

Demiştir. 

çük Sadi hakkındaki tahkikata şim. 
diye kadar Buca nahiyesi müdürü 
B. Şem'i tarafından devam edilmiş· 
tir. Vilayetçe görülen lüzum üzerine 
tahkikata lzmir emniyet müdürü B. 
Salahaddin Aslankorkut el koymuş ' 
tur. Bnrsadan ~gelen fabrikı\tÖr B. 
Mehmet; Bucada baytar B. Azizin 
evinde bakılan Şadi adındaki çocuğu 
Uludağda kaybolan oğlu Sadi oldu· 
ğunu ısrarla söylemektedir. lzmir 
emziyet müdürü, bu mesele hakkın

daki tahkikatı ya!<ında bitirecek ve 
mesele ağlebi ihtimal aduyeye inti· 

kal edecektir. 

· istenilen şekle konulmasına imkaa , 

! R;d~~l~1 ;s~;;~·f on-j 
Torbalı, (Hususi) ·- Buca na· 

biyesi müdürü L. Şem'i buraya gel· 
miş ve fabrikatör B. Mehmedin oğlu 

hakkında tahkikat yapmıştır. 

Hatayda fesat hareketi hala durmadı ____ ........... ___ _ 
- Birinci sahifeden artan -

büyük adamıdır. diyor . 
Bilumum Frnnsız müesseseleri 

Paristen aldıkları emir üzerine .5uri · 
yelilere krediyi kesmiştir. 

Antakya : 21 ( Türksözü muha· 
birinden ) - Son bir kaç gün için. 
de Sancakta filen bir hareket vuku 
bulmamışsa da gizli gizli tezvir ve 
tedhişler hüküm sürmektedir . Ma · 
lialli hükumet bitaraf bir vaziyet ta· 
kınaıaktadır . Son hafta içinde vuku 
bulan belli başlı hadiseleri ve bunla
rın neticelerini bildiriyorum : 

Üç gün evvel , yolların emni
yetsizliği dolayısiyle grev ilan eden 
Hatay ~oförlerinin hükumete vazi· 
yeti resmen bildirdiklerini yazmıştım. 

Delege bu vaziyet karşısında 
derhal harekete geçmiş ve şoförler 
cemire~i reisine lazım gelen temitatı 
vermıştır . Bunun üzerine şoförler 
tekrar iş başı yapmışlar ve greve 
nihayet vermişlerdir . 

Evvelki gün öğleden sonra Türk 
çarşılarında bulunan Rum dükkan 
sahiplerinin birer birer dükkanlarını 
kapatarak evlerine gittikleri görül· 
müş ve durup dururken bu hareke· 
tin neden icap ettiği anlaşılamamış· 
tır . 

Nihayet dün yaptığım derin tah· 
!Qkat neticesi iş aydınlanmıştır. Dir· 
I~ isminde bir !.:uyumcu çırağı bü· ı 
tün .Rum diikkinlarmı birer birer 
dola,arak : 

- Halkevinde şimdi büyük bir 
toplantı var • Türklerin bir nümayiş 
yapması muhtemel . Durmayın belki 
ıde diikkinlara tecavüz de edecekler, 

yağmalar olacaktır . Demiştir . 
Bunun iizerine Rum dükkanla· 

nnın hemen kaffesi kapanarak sa -
bipleri evlerine çekilmişlerdir . Bit. 
tabi ne bir nümayiş ve ne de bir 
soygun hareketi vuku bulmamış ol· 
duğundan Rum vatandaşlar aldan
dıklarını anlamışlar ve tekrar dük
kanlarını açmışlardır . 

Vatani gazeteler o kadar büyük 
yalanlarla dolu neşriyat yap<nakta 
dırlat ki , Sancakta ve gerek 
Suriyedc halk \'atanilerin naşııı 
efkarı gazeteleri arlıl< vkuın1.ııa' .ta· 
dır . Bu gazete! r dün Ti"rHrrin 
kasden otnm,)L"' erle A. ! r çup
tığını , ve S n" kt h rke n ·• .ılı, 
kamalı ve bı;aklı g0 z lığiı. . z ' ta 
ve !ıükumetm c. bunlara , ·; . , u 11 

makta o' Jug"nu ilav et:uel ~ r. 
Gu}a Karb ya' k;;yı! eı lı' 

disc}i de Tiır'.lrr çık.ı• ıışlar 
Bütün bu fık r narşisi v l '. ri · 

!er ka•şı .• -la Tt ' ı. • ~ükun ,j • 

lıafaza e\nıekte W rsa~.ın ta> iki ,P 

mütevekkilane ir.tiz r .. ~mei.tedirle- . 

Ceset bulundu 
Birkaç g!! evvel, Abdioğlu köyü 

Bucak mevkiinde . Mustafaoğlu 18 
yaşında Mehmed isminde birisinin 
Ceyhana : düşerek boğulduğunu ve 
cesedinin aranmakta olduğunu yaz· 

mıştık. 

Dün aldığımız malumata göre 
ceset bulunmuş ve otopsi yapılorak 1 

gömülmüştür. 

lardan alınacak 
resimler 

Gümrükler g"nel direktörlüğü 
yurdumuza geti•iieıı gramofonlu rad. 
yolarm gün rük resimlerinin tarifenin 
619 uncu pozisyonuna tatbik sure
tiyle alınmasını ve bunların kiymet· 
!eri üzerinden yiizde kırk resim alın · 

masını brnrlaştırmıştır 

Heryoti5 m:i · d 
. 

esı 

'1 (' 

• 

l 
. 

::; . ... z S ı AJ ıı '"'' l,-•ı 
lü ıü yıllık unı,::ıı k mgrrsi~ı pazar 
g"imı yapara.: idare h»yetini seçmiş 
tır . 

Başkanlığa Rız:i Salih Saray , 
ikinci başkanlığa Dana Yurdata·ıan, 
sekrekrliğe Halı! Akal , vezned2I
lığa Hilmi Apak, ınutemetliğe lslam 
Şaylan, muhasipliğe Tevfik Taşan , 
müdürlüğe Çoban yorucu seçilmiş· 
(erdir . 

Umumi kaptanlığa Aziz ve ikin. 
ci k3ptanlığa da S:liirni tayin edil· 
mişlerdir • 

J 

Hava korumuna 
yardım edenlerin 
Adları planörlere 

takılacak 

Yardım edenlerin adları 
radyo ve ajanslarla da 

ilan edilecek 
Alcı ~ımız ma~jmata göre; ha· 

zır n 91 ı rihirden itıbarer• Ti. k 
hahı kor ı ;ıuna 100, 2000 ve 
,oao ~ ı;Ja hulur.~cakl~rın 

,J rı 1 urk ı,unuı ııörlerıne 

kı ı ~ k v J\n·Jolu 2 -: ı ve raı, 
c. r ~ kti~ 

ı TL 1 

, .ı dımc. 
el ı 

h • ıı ku.u şu'ıelerı 1)ı)J. 

l w·r' l n 1 u g bi 
t:.u ~·11arı:ı ı~irr lerıni 

ezr bıldıre" k!erdir. 

ğretmen okulu 
Veda toplantısı 

Şehrimiz Erkek öğretmen okulu 
mezunlarının ayrıl,)atı dolayısile 
kalabalık bir d'vetli kütlesimn .işti. 
rakile mektrbin bahçesiude evvelki· 
gece bir toplantı yapılmış, samimi 
hasbiha ler olmuştur. 

Talebeler davetlilere ikramlarda 

Kadın ve 
çocuklar 

Gece çalışmıyacak 
Fabrikaların talebi 

kabul olmuyor 

iş kanunu kadın ve çocukların ge· 
ce çalışmalarını menetmektedirler. 

Yurddaki bazi fabrikalar, evci· 
ce yapmış oldukları taahhütlerini 
yerine getırmek için bu hükmün mu· 
ayyen bic müddet g.:ri bırakılması 

~ur i: rardan korunmalarını ikti· 
~'d v 1<:'ıl 0tinC:en istemişlerse de ka· 
runur olar· ~ 'hiikrr "'nün hiç bir su
retle değ:~tirılmiyeceğini iktisad ve
!. 'Jeti cevaben bildirmiştir. 

Orta okul 
Öğretmenliği 

İmtihanlar bitti ve evrak
lar Vekalete gönderildi 

Kız Lisesinde Orta öğretmenlik 
imtihanları bitmiş, evraklar Vekalete 
gönderilmiştir . OraJ;ı tetkik edil· 
dikten sonra kazananlar Vilayetlere 
bildirilecektir. 

bulunmuş, zengin bir programla ne· ş h . . 1 şeli bir vakıt geçirilmiştir. e rımıze ge en 
Sıtma ile mücadele hayvanat profesörü 

Şehrimiz sıtma mücadele reisi 
bay Abdurrahman Besen mıntıka 
dahilindeki biiumum Çeltik sahala
rını konırol ve teftiş e tmiş bu hu· 
sustaki raporunu da sıhhat ve!:aletiy 

le vilayete vermiştir. 
Sıtma mücadele teşkilatı bütün 

:nıntıkada sıtma nakleden arofelle· 
r;ni sürfelerini imha için Paris yesile 

serpmekte mücadeleye ehemmiyet· 
le devam edilmektedir. 

• 
Silifke, Mersin arasındaki 200 

hektar büyüklüğünde Erdemli ba· 
\aklığının kurutulması İçin Mersinde 
içtima eden mahalli sıtma mücade 
le komisyonunca kurutulma kararı 
verilmiş ve 28 köyde küçük sai mü· 
kellefiyeti ilan edilmiştir. 

Halkevinde resim 
• • 

sergısı 

• 
Mersinli gençler 

şe1 rin1izde 

Mıntıkadaki çe~drgeler 
hakkında bir kitap 

yazacak 

Ziraat Vekaleti tarafından Al
nı~nyadan getirilip bölgelerimizdeki 
çekirgeler üzerinde tetkikat yapması 
için şehrimize geldiğini yazdığımız 

hayvanat profesörü Bay Rame bir 
kaç gündenberi dörtyolda bulunu· 
yor. 

Profesör , Dörtyoldan Mardin , 
Diyarbekir havalisine gidecektir. 

Ôğrendiğimiıe göre , profesör , 
burada tetkiklerini bitirdikten sonra 
mıntıkanın çekirgeleri hakkında bir 
kitap neşredecektir. 

Belediye kararları 

Belediye encümeni Turhan Ce· 
mal Berikerin riyaseti altında şu ka
rarları vermiştir: 

1 - Sebze ve toptancılar halı· 
nın ortasındaki meydanlığın betonla 
döşenmesine 

2 - Damı çinko olan dörtmül. 
Mersia ~ !.ı.:,evi iir komitesi ta· kün sah;p(er; tarafından:kire mide tahvil 

rafında-ı 'VIAr•in·le a,ılan resim ser- . ettirılmesirıe 
gis;, .:ı cok ra(i'ıet gordüğüPii ha bcr 3 Yıkılmağa yiiz tutan dört 

ali!' H. v ' . ' mülkün h duıiııe 
A. 1 m t·sl gen~( i ~•rsind !·i ! 4 - Taş köprü dört yol ağzı 

bu r · ~ pat nı ' r ve şeb z cadde 1 in inşası içil' 150 lıin ton 
,-f ı 1 ~ rı ı ı •!el le e Tonrak! ale- par kesinin açık egsilt. 

t r ver•n •ehr.ır e meye lc'.lnulıııasına 
'" 1 1 5 Birinci nev: ekrn. k kilosu· 

') O" ~ n i~ b .... r~ı ı 'al nun 9 kuruş on paradan 9 kuru~a, 
ikinci ı;evi ekmeğin kilosu 9 kuruştan v. z sa nmınd uz eserlr ·, .i 

1:. 
j' . 

• a ' e teş ur edecekler· 

Jıa /;. ... • "' · Ü I 

Sigorta 
Sosye -
tesl • 

SUMER BAWI' ve 
EMLAK ve t::YTAM BANKASI 

Kurumudur 
Güven'e güveniniz. Ve ; Si
gortalarınızı güvenerek verin:z . 
Müracaat : Nızıı Sa/:h Surızı· 
No: 11 A. BPbekli Kilisu sokak 
} .ı.ıla 1'UlH U : I~ f~ljfon f\,) - 'JJ 

1 8221 3-30 

8 buçuk kuruşa indirilmesin<! ı 
6 - Hafif para cezasile teczi. ı 

y.,Jeri evvelce kararlaştırılmış olan 

1 17 fabrikatorun bu cez.yı verme-
meleri üzerine haklarında tahsili em· 
val kanununun tatbikine karar veril· 
mi~tir. 

Dün şehrimizde en çok sıcak 
33 santigrad d~rece idi. Hava te· 
mamrn bulutlu ve sisli idi. Rüiyet 
sahası pek dardı. Hafif bir rüzgar 
akşama kadar devam etmiştir. 

22 Haziran 

İhtiyarhğa 
karşı zafer 

BiR ALIM BiR CiVCiV ı< 

DON 

l ntrani sgeant ga:etctinden: 

c;Fıbbi araştırmalar R 
U enstitüsünün direktö~ 

Alexis Garrel, kısa bır 
det için Pariste bulunmaktadır· 

Normandi vapuruyle gelıııİI 
alim, Rockfeller'in ölümü dol• 
ikametini uzatamıyacağı için, 
güne kadar Amerikaya haraket 

cektir. 
Enstitüye döner dönmez, t 

!erine tekrar devam edecektir 
Rockfeller'in ölümü, bütün ilidl 
min!n kendisinden pek büyük 
beklediği çalışmalarını hiç de 
raeak değildir. _ .i 

Bizde umumiyetle malüındı'l'· 
Doktor Carrel, fiziyolojik suyla 
lu bir kabın içinde bir kurb 
çıkarılmış kalbini senelerd 
çarptırmakta devam ediyor. 
birçoklarınca mucize diye t 
edilen rliğer tecrübelerinin tef 
iyice malum bulunmamaktadır. 

Şurasını hatrlatahm ki. 
Carrel, bir civciv rüşeyminin 
den alınmıs olan bir nesiç pa 
yirmi seneye yakın bir müddet 

olarak muhafaza etmeye mııv 
olmuştur. 

Bundan başk bu nesiç P 
bir tavuğun vasati ömrünü çok 
bu müddet zarfında, büyümekti 
vam etmiştir. 

Bu sansasyonel tecrübesi 
sında Doktor Carrel müşahede 
miştir ki organizminden a 
olan bu nrsiçlerin neşvüneındl 
en müsait kültür muhiti gerı 
hayvanın kanından alınan pla' 
Plasmayı veren hayvan ne 
gençse, nesiçlerin neşvii neııı• 
okadar canlı ve seri olmaktadır 

Böylece, biyolojik kuvvetleri 
faaliyet halinde bulunan genÇ 
organizmauın kanı, ihtiyarlaınıŞ 
ganizma kendi canlandırıcı ve 
liktik hassalarını geçİr"Ilekte 

sayede dejenereleşmiş kan 
canlılığını iktisab etmektedir. 

Amerikada Rockfeller enstİ 
niin azaları sabırlı tetkiklerine 
vam ederken, bu keşfin pratik. 
celeri F ransada tekemmül et 
ve umumiyetle tatbika başları 

Diğer alimler arasında D 
Javorski, kendi tecrübeleri ne 
de, eski ve ihtiyarlamış org 
tazelenmesinde genç kanın 
verici meziyet(erine hiikmetın 
susunda Doktor Carrelle bir 1 
Fakat evvela kendi üzerinde, 
da binlerce ihtiyarlar ve "y 
lar üzerinde bu hassı..yı tecrübi 
mekten çekinmemiş ve böyleC 
nizaşırı bir civciv kali üzeri 
pılmış olan tecrübenin iıhaın 
usul Caurcelles caddı·sindeki 
ratuvarlarda tatbik sahasına 
muştur. 

Doktor Carel'in bir kab 
ko}duğu kan plazmasını Dokl 

· vorski, küçük dozlarla tazelcll 
cek organizmalara şiringa et 
dir. 

Böylece, hasta, tedavi es 
gündelik meşgalelerinden ayr~ 
lüzum kalmadan, umulmadık 
(er ve gençleşmeler elde edil 
dir. 

Tabii "kan izdiuacı. nı e 
mek için kan verimi lıususuııdİ 
ihtimamlı davranmak lazımdır• 

Esasen Doktor Javorski'ııill 
meşhur olan tedavi usulünüıı 
teristikleri arasında bununla 
plasmanıntamamiyle nötraliıll 
mesi için yeni bir tarz bu(uu 
dır. 

Birbirlerinden binlerce ki 
uzakta, ayni problemin üzeri 
miş, ihtiyarlıkla mahzurları 

müşterek bir zafer kazaııall 
büyük alim, insanı mütı:hasaİ5 
bir manzara teşl.:il etmiyor 

s 



22 Haziran 1937 
Türksözll Sahife : 3 

-- Asri sinemada 

Bölgemizde 
lik maçları 

başladı 
İlk maç T oros Sporla - Seyhan -
Adana Spor arasında oynandı 
4.4 berabere kaldılar 

Amerikadaesrar 
lı bir toplantı 
Rüzveltin planı 
Londra : 21 (Radyo) - Nev

yorktan sızan bab~re göre; Amerika 
Reisi Cümhuru Ruzvelt 400 mebusu 
bir Amerikan adasında müzakereye 
davet etmiştir. 

Adaya hiç bir gazetecinin girme· ı 
mesi için şimdiden tertibat alınmış· , 
tır . 

Amerika tarihinde ilk defa ce· 
reyan f'tmesi itibarile bu toplantıya 
büyük bir ehemmiyet atfedilmekte· 
dir . 

Bulgar 
çeteleri 

Son günlerde Bulgaristan
daki Türklere fena mua

melelere başladılar 

TÜRKLER HiCRETE 
HAZIRLANIYOR 

lstaııbul: 21 ( Hususi) - Sof· 
yadan buraya gelen malumata göıe 
Bulgaristanın Yeni pazar kazasında 
Sofular köyü Romen - Bulgar hu
dudundaki askerler , Türklere teca
vüz etmişlerdir . 

Vasi ve serın salonunda bu akşamdan itibaren 
Bütün Sinema müşterilerini heyecandan heyecana düşüren büyük flim 

.- Esrarengiz dağ .... 
Kısım Devre Hepsi 

36 3 birden 
Bugün gündüz iki buçukta matine 

iKi FLIM BiRDEN 

Herşey kazananın - Esrarengiz 
Dağ 3 Üncü ve son devre 

Pek yakında: 
AL ı Cajino de Paris ı UBY 

Bir müddettenbi Bölgemizin 
spor hareketlerinin durmasına rağ· 
men dün birdenbire lik maçlarının 
başlaması dolayısiyle sporcu ve spor 
meraklıları alanı maç saatinden evvel 
doldurmuşlar. Heyecanla oyuncuların 
alana çıkmasını bekliyorlar. Hatta 
epeyidenberi alanda gözükmeyen ve 
ekzersizlere devam etmeyen Se' han
Adana sporun, Toros spor kar~ısında 
ne netice alacağı belli olmamakla 
beraber seyirciler arasında maglup 
olacağı iddia edilmekte idi. Bu dedi. 
kodularla vakıt geçiren seyirciler bir 
taraftanda oyuncuların alana çıkma· 
ıını sabırsızlıkla bekleşıyorlardı. Tam 
bu sırada halkın alkışları arasında 
iki takım birden alana çıktılar. lcab 
eden görüşmeler yapıldıktan sonra 
tam saat beşte hakemliğe seçilen 
Nihad Orabn idaresinde oyuna baş
landı .. 

Top ortada .. Toros taraftarları 
bravo ve yaşa sesleriyle sahayı çın· 
!atıyorlardı. Şimdi iki takımda bera 
berliği muhafaza etmekle beraber 
hiç olmazsa bir gol yapmak için ve 
sahadan galib çikmak arzusiyle en 
son kuvvetlerini sarf etmekten geri 
kalmıyorlardı. Toroslular, Seyhan ka· 
lesini çok sıkışık bir vaziyete koy· 
dular. Nitekim bu sıkışıklıktan kur 
tulabilmek gayesiyle ve topu kale 
önünden uzaklaştırmak isteyen Sey· 
han spor-Adana spor beki Ahmedin 
hatalı bir çıkışı ve diğer oyuncuyada 
çarpışı ceza çizgisi dahilinde olduğu 
için hakem pe'1altı cc:zası verdi. Bu 
cezayı Toroslular güzel bir vuruşla 
aglara taktı. Toroslular 4 , Seyhan· 

Sovyet tayyarecile
rinin muvaffakiyeti 

Köylüler tarlalarında meşgul iken 
Bulgarlar tarafından birer birer 
toplanarak evlerine kapatılmışlardır. 
Müdhiş dayaklar altında ezilen er
kekler mukabele edemiyecek bir 
hale getirildikten sonra , Bulgar 
askerleri Türk kadınlarına saldır. 
mışlardır . 

Jolson filminde Keler 

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

ilk akını Tcroslular yaptı, daha 
bu ilk dakikada soldan götürülen to
po ortaya yolladı. Toroslular bu fır. 
satı kaçırmıyarak kulübleıi lehine 
ikinci dakikada ilk ıolu yaptı. Daha 
ilk hamlede golu yiyım Seyhan-Ada· 
na spor birdenbire şaşırdılar. Bu 
goldan sonra her iki taraf mukabil 
akınlar yapıyorlardı da iyi bir netice 
alamıyorlardı. Seyhanlılar yedikleri 
golun acısını çıkarebilmek için en 
son enerjilerini sarf etmekten geri 
kalmıyorlardı. Nitekim ki, bu enerji 
sayesinde on beşinci dakikada Sey· 
han Adana Sporda Torosluların go· 
luna karşı bir golla mukabele etti· 
ler. Şimdi oyun 1-1 berabere .. 

Her iki taraf birinci devreyi gali· 
bi yetle bitirebilmek için İcab eden 
işleri yapabiliyorlardı. Aradan çok 
geçmeden Seyhaq·Adana Spor, ikinci 
bir goluda Toros aglarına taktı. alan
da bulunan seyirciler bravo ve yaşa 
sesleri alanı inletiyordu. ı oros spor 
bu ümid etmediği vaziyet karşısında 
neyapacağını • düşünırıekle beraber 
takımların' sıkı bir kontrol altına ııla-

' rak aradan çok geçnıeden beraberlik 
golunu attılar. Artık saha bravo se~
leriyle çınlıyordu. Her iki taraf olan 
ca kuvvetlerini sarf ettilerse de bi· 
rinci devre 2 2 beraber bitti: 

On beş dakika soluktan sonra 
ikinci devre başladı. Her iki takım 
bugün sahadan galib çıkabilmek için 
enerji kuvvetlerinin en son haddine 
kadar yörüyorlardı. Şimdi her iki ta 
raf mütevazin bir şekilde oyuna de· 
vam ederken Seyhan sporun sag 
açığı nizam santrhaftan aldığı topu 
Toros kalesine kadar itindi. Ve 
t~pu ortaya yolladı. Pas alan Nihad 
g~zel bir vuruşla kulübü lehine üçün 
cu 1~olu kaydetti. Şimdi vaziyet 3 2 
ga ~b.. Seyhan Adana spor galibi· 
yetı elden ka k . . "d f hattı k çırmama ıçın mu a aa 

1 1 
ndı uvvetlendirmişlerdi. ,Toros· 

11 ar a ına ' b' 1 b'I k İçin b.. • gıu ıyetten kurtu a ı me 

t 
utün kuvvetlerini muhacim hat· 

•na verd'I To 1 er. Aradan çok geçmedan 
ir;s~n orta hafı Nuri ayağına ge-

ç ığı topu b' ·· .. t kt ır az suruş yap ı an 
sonra y' . b .. 

k 
ırın: eş metreden çektığı 

ço sıkı b' - S k 1 . . • tll . . ır sut eyhan a ecısmın 
erıııı sıyırarak ağlara taktı. 

tAdana spor 3 , Toroslular zorla 
elde ettiği galibiyeti gaib etmemek 
maksadiye hapsi birden müdafaaya 
geçtiler. Midafaaya çekilen Toros· 
!ulan gören Seyhan-Adana spor bu 
fırsattan istifade ederek hakimiyeti 
ele aldılar. Oyunun neticesine iki üç 
dakika lcalmııdı. Bu anlarda Toros 
bekleri tarafından yapılan bir hata 
pen altı cezasiyle rneticelendi. Pen 
altıyı çeken Seyban·Adana ıpor,be· 
raberliği temin etti. Biraz sonra ha
kemin düdüğü oyunun bittiğini söy. 

ladi. 
Her iki takım centilmen ve sa· 

mimi bir oyun oynayarak sahadan 
ayrıldılar. Gençlerimizden daima 
böyle samimi oyunlu bekler her iki 
takımı candan tebrik ederiz. Hakem 
Bay Nihad Oral oyunu çok güzel 
idare etti. Tebrike şayandır. Yalnız 
eski bir [sporcu olmak dolayısiyle, 
sporu seyreden ve hariçte de kalan 
bazı sporcularımıza soğuk kanlılık 
tavsiye etmekle beraber içerideki 
oyuncuları heyecana düıürmemek 
için bir takım bagırtılaa ve hakeme 
itirazlar yapan seyircilerin bu kötü 
itiyaddan vazgeçmeleri zemanı artık 
gelmiştir. 

SPORCU 

Sebzeler 
ucuzladı 

Dün , şehrimiz sebze halinde 
yaptığımız tetkikatta; sebzelerin ge· 
çen haftaya nisbetle oldukça ucuz· 
Jadığını gördük. Sebzelerin fiyatla· 
rını ayrı ayrı bildiriyoruz : 

Üzümün kilosu 6 kuruş , fasul · 
yanın kilosu 5 kuruş, Malat~a eriği· 
nin kilosu 17,5 kuruş , Mersın patlı· 
canının kilosu 12,5 kuruş, yerli pat· 
lıcanın kilosu da 17,5 kuruştur. Ye· 
il elmanın kilosu 5 kuruş, armudun 
~ilosu l5 kuruş, şeftalinin kilo.su 10 
kuruş dolmalık yeşil biberin kılosu 
10 k~ruş, kabağın iki kilosu 5 ku· 
ruş, erik kilosu 7,5 kuruş, kays~n~n 
Il:ilosu 10 kuruş,şekerpare kaysının, 
kilosu da 20 kuruştur. Bamyanın ki 
(osu 7 ,5 kuruş, yemeklik biberin 15 
tanesi 5 kuruş, patatesin kilosu 5 
kuruş, kuru soğanın kilosu 5 kuru,, 

Oklanda : 21 (Radyo) ~ Mos
kovadan Oklanda merhalesiz gitmek 
üzere hareket eden Rus tayyareci· 
leri Vaşingtona : 1200 metre kala 
küçük bir kasabaya inmeğe mecbur 
kalmışlardır. 

Tayyareciler bu suretle hedefle· 
ri olan Oklanda varnmamakla be
raber Moskovadan Amerikaya git
mek suretile büyük bir muvaffaki· 
yet kazanmışlardır. Tayyarecilerin 
bu seyahatlerinde 8124 kilometre 
mesafe katetmişlerdir. 

Binaenaleyh Mevcut olan 9104 
kilometrelik düz yol rekorunu kıra· 
mamışlardır. 

Tayyareciler yere ayak bastık. 

farı zaman çok yorgun görünmekle 
beraber sıhatkri yerinde idi. ilk iş 
olarak su istemişlerdir. 

Tayyarecileri hedeflerine var
maktan meneden şey son anda hiç 
bir suretle rüiyet imkanının kalma 
mış olmasıdır. 

Rus tayyarecilerinin bu muvaf· 
fakiyeti üzerine Reisi :Cümhur Bay 
Ruzvelt Sovyet sefirine telefon ede 
rek Ru•yayı Aınerikaya Birleştiren 

bu muvaffakiyetlerinden dolayı tay
yarecileri tebrik etmiştir. 

------·------
Seyhan'da 

Bir kişi daha 
boğuldu 

Tuzlanın Tabaklar köyünden ve 
~meleden Çermikli Ali oğlu Hamza 
ısmınde birisi Seyhkn nehrinde yı 
kanırken suyun cereyanına kapılarak 
boğulmuştur, Ceset aranmaktadır. 

!<adınlar feryada başlamışlarsa 
da zor halle sürüklene sürü ki ~ne 
hududtaki karakol binalarına götü· 
rülmüşlerdir . Askerler Türk kadın· 
!arının namusuna tecavüz etmiş ve 
zavallıları berbad ettikten sonra 
tekrar köye getirip bırakmışlardır . 

Bu vaziyetler karşısında lıütün 

Türkler kamilen hicrece hazırlan-

maktadırlar . 1 
Bulgaristanın Şuııınu kasabasın· 

da Türk mektebi müdürü olan 
Kolfallarlı Ahmet Said Bulgarlar 
tarafından evinden alınmış ve kay· 
bedilmiştir . 

Bütün Deliorman Türkleri ara· 
sında bu hadise çok elim tesirler 
yapmıştır. 

Ailesinin olanca araştırmalarına 
rağmen Ahmet Said l.>ulunamamak· 
ta , Bulgar memurları ademi malü· 
mat beyan etmektedirler . Türklerin 
fazla kesafetle yaşamakta olduklar: 
bir muhitte münevver olan bir Tür· 
kün öldürülüşü , korku içinde ya· 
şıyan Türkleri, mal ve mülkleri yok 
pahasına terk t derele ana vatana 
can atmağa sevkedecektir • 

Sina günü 
Ankara : 21 [ Hususı ) - Bu 

gün Üniversitede !bni Sina ihtifali 
yapılmış ilmi kıymeti haiz hatipler 
nutuklar şöylemiştir. Yarın da büyük 
bir lbni Sina günü yapılacaktır. 

--··----
Dersim asileri 

- Birinci sahifeden artan -

hiç bir yardım gelmiyeceğini anlıyan 
,.-------------, şakiler büyük lıir ümitsizlik içinde· 

dirler . 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
~oo 

100 

1 Dış memleketler için Abone 
bedeli de!fişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir . l, _______ .J 

sapsız sarmısağın kilosu 20 kuruş , 
s~plı s~rnıısağın kilo.~u 12,5 kuruş, 
vışne kılosu 12,5 kuruş, semiz otu 
nun kilosu 10 kuruş, koruğun kilosu 
7,5 kuruş, darının 5 tanesi 5 kuuş, 
Kayalık köyü kavununun kilosu 5 
kuruş, Tuzla Merkezinin karpuzunun 
kilosu 5 kuruş , kirazın kilosu da 
7,5-10 kuruştan satılmaktadır . 

Açlık, soğuk ve gittikçe daralan · 
demirden bir çemberin kendilerini 
sıkıştırdığı asiler teslimden lıaşka 
l>ir çare olmadığını anlamışlardır 
ileri karakollarımıza het gün vı;, he~ 
saat gurup gurup sığınan asiler si· 
lahlarilc beraber teslim olmaktadır· 
lar. 

Bunlar geri hatlara sevkedil 
mekte ve buradan Elazizc! gönderil 
mektedirler. Teslim olanlar ; Kutıı 
der.es.ine_ sığınanların büyük bir ça· 
resızlık ıçind~ olduklarım ve ilk fır· 
satta hepisinin teslim olmak arzu
sunda olduklarını , yalnız başların· 
daki seyyidlerden ve şeyhlerden 
korktuklarını söylemişlerdir. 
•. Bugün bir müsademe n~ticesinde 
asıler~en, ismi henüz tesbit edi'emi· 
~en bır_ ~eis öldürülmüştür .. Şakiler 
olen reısın cesedini almak istemi _ 
ler; fakat bütün gayretleri boşa ş. 
d k gı. 

de~le . alğır ~ayiatla kaçmaya mecbur i 
e ı mış erdır. 

Tunceli askeri harekatına b't . ı 
naz~riyle bakılabilir . Bundan ~=ı·ş ı 
rakı safhalar ; hazırlanmlf tatbikına 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

(Hint intikamı) 
Randolph Scott-Binme Bormes-Henry Vilcoxon 

tarafından temsil edilen kırmızı derilere ait fevkalade heyecanlı hissi 
macera dolu büyük sergüzeşt filmi 

PEK YAKINDA : 

Çok hissi ve acıklı olan büyük film Hayat mücadelesi 

Aşk, güzellik, müzik, zengin TUVALETLER bu tarzdaki filmlerin 
hepisindQll üstün MÜZiKAL bir film. BEY AZLi KIZLAR MEKTEBi 

Siyah inci-Kocam aldatırsa 

Demir servetimiz 

- Birinci sahifeden artan -

kimhan-Çetinkaya - Divrigi gü
zergahı üzerinde bir seneyi müteca
viz zeınandır, tarama suretiyle ya· 
pılmakta olan sis!eınatik ınesaininin 
neticesidir. 

Büdçe müzakeresi esnasında iza· 
hatımdan da anlaşılmış olacağı üze. 
re, memleketimizde demir tezahürü 
olan sahalar yok değildir, fakat, de· 
mirde işletme bakımından zaruri iki 
eleman şudur : 

1 Cevherin ınikdarı ve cinsi, 
ikincisi : ihraç ve sevk bakımın. 

dan vaziyeti. 
Bulduğumuz yeni mad<'n bu ba· 

kımlardan matlüp şeraiti haizdir. 
Cevherin bu gün görülebilen kıs

mı, sivil kısmı, 400 metre uzunlu· 
ğunda 200 metre genişliğinde 100 
metre irtifaında mahrut halinde bir 
dağ zirvesidir. 

Cevher, siyanit taşlarile krista. 
lin kalker tabakasının temas hattın· 

da bulunuyor. Mahruti şekildeki bu 
ana kitleye müvazi cevher kafaları 
ve gene bu kitleden ayrılmış damar 
halinde demir cevherleri de şimdi· 
den görülmektedir. 

Cevher magnetit, denilen mik
natisi cinstendir. ihtiva ettiği demir 
cevheri nisbeti 010 60-65 dir . Bu 
cevherler meşhur madenlerden lsve· 
çin Kiranivara ve Sovyet Birliğinin 
Magnitogorsk'teki en büyük meta· 
lürji tesisatına mesnet teşkil ed 
U 1 M

. . en, 
ra ın ıknatısdağ adındaki ma 

den yataklarından çıkarılan cevher
lerin cins ve aya ı ındadır. 

Serveti jeologlarımızın verdik
leri ilk hesaplara göre 1 O milyon 

başlanmış olan idari ıslahatın biti
rilmesi keyfiyetidir. 

Başbakanımızın bu mıntıkada bu. 
lunuşu idari ıslahatın en kısa bir za. 
man içinde gerçekleştirilmesini müm. 
lciin lcılmaktadır. 

ton tahmin olunabilir. 

Vaziyetine gelince : Maden aa· 
hası, yeni yapılınakia olan demiryo
luna 2 kilometre mesafededir. 

Teşekkül, bir havai hatla made· 
nin doğrudan doğruya vagonlara 
nakline de müsaitlir. 

Kara bükte demir -çelik fabri
kalarımızın inşaatı ilerlemekte oldu
ğu bir sırada, bu vaziyet ve şeraitle 
keşfedilmis bir meden servetinin e
hemmiyeti izaha muhtaç bir şey de· 
ğildir. Bu keşfin gerek aynı mınta· 
kada gerek Türkiyenin müsait saha· 
!arda mümasil taharrilerimize bati· 
me vermek değil, bilakis bunları da
ha ziyade teşvik edecek lbir hadise 
teşHI ettiğini de izaha lüzum gör
mem, 

Divrigi sahasında tetkikatımız 

devam ediyor. Yukarıda bahsettik· 
lerim, bir kabuk halinde satıhta gö. 
rülenlere aitti. şimdi derinliklerini 
arıyoruz, bu aramalar da müsbet ne. 
tice verirse yalnız bu madene istina. 
den bile, Türkiye dünyanın en zen 
gin ve en kıymetli demir madenle
rinden birine maliktir •demek kabil 
olacaktır. -

Böyle bir vaziyet halinde, demir 
- çelik sanayii planımıza da biir 
bütün başka bir ehemmiyet ve vii
sat vermek icabedeceği tabiidir. 

Mamafih şimdiden mevcut ve 
ehemmiyeti meşhud maden kısım• 
nın işletilmeye başlanması, bu tetkr 
kabn sonunu bekliyecek değildir. 

M. T. A. tarafından tetkikab bi· 
tirilmiş madenlerle devlete ait ma
denlerin rasyonal işletilmesi ve atu' 
sanayiin tesis ve idaresine verilmif 
olan Eti Bank, faaliyete geçmek lilıe
redir. 

Demir mevzuuna giriŞmiaıbıı Iİ· 
ze şunu da söyleyim : lımit W Fra: 
şe civarında mevcut ._., madeııi. 
yataklarııım ieolOiik t~ed ele ik 
... ec1i'ıiNftir, 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ) 

Kilo Fi:> atı 
CİNSJ En az En çok Sahlan Miktar 

K. s. K. s. Kilo 
-Kapımalı pamuk 
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Kelvinator 
Sağlığın mi · 

yardır • Sizi bir 
çok hastafıkJara 
karşı korur.Da. 
ima taze gıda 
verir. Adananın 
yakıcı sıcaklarını 
unuttuı ur,eviniz 
sıhhat ve rıeş'e 

verır . 

Kelvinator 
Buz dolapları: 

yiyecek ve içe. 
~lceğinizi mubafa 
I za etmekle mid 

ve barsak has-
talıklarına mani 
olur.ateşli hasta· 
lıklarda en bü· 
yük yardımcısı· 
dır. 

Türk sözü 

BELEDİYE iLANLARIJ 

1- Cemalpaşa mahal;::e ve Vali konağı caddesi üzerinde ~ 
yeye ait bir ada numarah arsa altı parçaya ayrılarak açık artırma 1 

tdığa çıkarılmıştır . ,;' 
2- İhalesi Haziranın 24 üncü perşembe günü saat on beşte b 

encümeninde yapılacaktır . ti' 
3- istekliler ihaleye iştirak edebilmeleri ıçın beher parçaya jjl)1I 

edilmiş olan bedelin 0/0 7,5 r.isbctinde teminat makl- uzile ibale g 
cümene müracaat etmelidirler. 

4- Şartnamesi belediye y; zı iş le ı i hı!( mir d, dir . İ~1eı.l ilerin Jıt 
o a ·la görebilecek! ·ri il an olıınur.ö 1 84 ':) -11-18- 22 

1 D .. ı . .. . . ı 1 . . il k h•iya'I - .ını .ı.:,.ze vı:- r' n • a::ı zı ı ıre v ı t: ı:ı ı. ta lancsının yı ı ı · ·ıo 

lan 12367 kilo od uıı, 5843 ki lo ekme!.: ; 1345 kilo f.t~ır eti , 1314 kı 
ıu erzak, 3052 kilo ya ş se'>ze aı;ık eksiltme ile satın alınacaktır. r. 

·o ~ 
2 - Muvakka t teminatı: Odunun 14 l iı a , ekmeğin 33 lira, ell 

ra, kuru erzakın 17 lira, yaş sebzenin 7,5 liradır. ~ 

3 - Şartnameler yazı i şleri kalemindedir. İstiyenler orada göre 
• 1er . • 

Peşin ve veresiye satış yerı 4 - İhalesi Haziranı 1 28 inci Pazartesi günü saat on beşte d'J 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza n cümende yapılacaktır . istekliler o gün muayyen saatte teminat ın 

.. 

1 

4 

' 

R I• JariJe birlikte belediye encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. tj 

1 

oeıice Ş. ıza şcen 4 s2os 13 - 11-22-

~~:e:eı~~umu --~~=!==----- Belediye karşısında 7966 

1 
~ 

-=-~-·me_k--~-~~-u~~--~----~~--A-m_a_n-os_t_e-pe-ı-~-in-in--Ş-er-b-et_k_a_y_ri-~-ı-~ Akden~Karataş~hd 

Yulaf _____ _ 

ı ?ört yıldız Salih 1 KAY AD ELEN k Pi A • ld 
15 -; -~~ç ör-:---t y-:-:ıİdız__,o=-'~-:-:---kru-;--;-ıuk __ , UID a jl a Çl l 
~ ~ ~~mit " " Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır Her türlü konförü haiz, usta aşçılar tarafından ihzar edilen nefi5~ 
== ~ " ve mezeler, her türfü içkiler ve buzlu meşrubat, kaynak suları, hu ~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet k. 1 · l'I d ld ) b · k · t ld 
ı:-ı (.)ol ·· Kayadelen Kaplanna ımyager erm e 1 e 0 uru an ır ns 8 ır taklı oda]ar,fiatlar rekabet kabul etmez derecede ucuzdur. r.... uç " " 

Simit ,. Kay adelen Fenni cihazlarla, ray]aı m iizerinde vagon]araakıtılır istir abat yerleri aile ve bekarların yerleri ayrılmıştır. . ; E 

Liverpol TeJgraflan Kambiyo ve Para Kayadelen Menbamdan sevk yerine galvanizli borular]a getiri1iyor Her gün pazar da dahil sabahları saat 6 da ve cumartesi gürıferı ı.-
21 / 6 / 1937 iş Bankasından ahnmışbr. d 16 da Orozdibak civarında Kolaylık evi önünden hususi kamyonlar• 

Santim Poıe 

Hazır ı 6 1 94 1-_ _,L~ir_ııı~. --:------"---- \ 

Temmuz vadeli J 
•--------- 7 177 Ra-utşmark -ı- 96 
•---------,-=---- frank (Fransız) 17 69 
1 
__ B_. _T_eş_r_in_va_d_e_li _ _ _ 

1
_J__ 80 Sterlin ( ingiliz ) 626- 00 

Hint hazır 5 ı 92 Dolar (Amerika) ı~- 65 
Nevyork 11 94 Frank ( isviçre > ..... _....,., ~llllİllll--

Suriye efkarı 
• • 

umumıyesı 

- Birinci sahifeden artan -

Bir kısım meb'uslar ise anlaşmanın 
bir emrivaki olduğunu, Suriyenin 
tasdik veya reddinin bir kıymeti o). 
mıyacağını, çünkü bu anlaşmanın 

mandater devlet sıfatiyle Suriye 
namına Fransa tarafından yapıldığı 
nı ve tasdik edildiğ ini gözönüne ko · 
yarak kabu] doğru olacağım müda. 
faa etmişlerdir. 

Bu hususta hanüz bir karar ve
rilmemiş tir. 

Vataniletin son günlerde Trablu 
sa epyce göz dikdiğini ve bu yol
daki hadiseleri yazmıştım. Dün aldı
ğım ınalumata göre, Pariste bulunan 
Lübnan Cumhur Reisi gönderdiği 
bir telgraf ta demektedir ki: 

"sureti kat'iyede Lübnan toprak-
1an ndan hiç kir parçanın tefrik edil· 
miyeceğini ve Lübnan topraklarının 
1 amamiyetini dokunulmıyacağını size 
bildi rir ve bu hususta efkarı umurni
yeyi tenvir etmenizi rica ederim.,, 

Şekip Arslanın son nutku etra
fındaki dedikodular hala devam edi
yor. Lübnanlılar: 

- Suriye, bir de akalliyelleri 
darıltırsa o zaman daha büyük bir 
çıkmaza yuvarlanacaktır. Diyor. 

Birkaç gün evvel Paristen dönen 
Hasan Cebbare dünkü beyanatında 
Paristeki delege heyetinin Cenevre 
anlaşmasiy]e alakadar Suriye. Fran
sa müşterek menfaatleri hududu da· 
bilinde iyi anlaşmalar elde edildiğini 
bildirmiştir. 

Deradan bildirildiğine göre, ge
çen pazartesi günü Adliye ve Mali 
ye memurları arasında bir müsade 
me vukubulmuş ve Dera Maliye re· 
isinin evine bir el bombası atılmıştır. 

Bu havadis Şama aksedince in-
• zibatı temiu ve vak'ayı tenkil için 

Şamdan yirmj polis Deraya gönde· 
ri]miştir. 

Vak'anın hudusu particilik yü
zünden olduğu zannedilmektedir. 
Muhafızlık tahkikata baş]amıştır,-

Türkkuşunda 
- Birinci sayfadan mabad -

rahat rahat yapmışlardtr. 
Adana Türkkuşu talebelerinin 

bu muvaffakiyetini, geçenlerde mer. 
kezden ,Şehrimize ge:len Türkkuşu· • 
na mensup bir zat da çok şayanı 
takdir bulmuş ve gerek !a1ebeleri
mizi gerekse bu işin başında bulu
nanları tebrik etmiştir. 

Göğüslerimizi kabartan bu mu· 
muvaffakiyetli hadiseden dolayı 
biz de şehrimiz hava kurumunun 
Türkkuşu idarecilerini ve gençlerimi
zi de candan kutlularız. 

(A) bür vesini alan gençlerimiz 
Ankaradan gelecek emir üzerine 
yakında İnönüne hareket edecekler 
di :. 

·--.-.= 
Erkek lisesi direktörlü
ğünden : 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı 
20 günlük erzak eksiltmeye kon· 
muştur. Taliplerin 1 Temmuz 937 
perşembe günü Kültür direktörlü· 
ğünde toplanan komisyona saat 14 
<le müracaat etmelerini dilerim. 
8238 22~23~24 

Erkek Lisesinin askeri kampı 
esnasında yirmi günlük erzak ih
tiyacım gösteren listedir. 
Ekmek 5000- 6000 kilo 
Koyun eti 2000- 2500 
Sade yağı 400- 600 " 
Maden kömürü: 10000- 14000 ,. 
Sabun 100 -200 ,. 
pmnç 800 -1000 " 
Makarna 200 - 400 " 
Kaşar 50 -75 " 
.Peynir 50 - 75 ,, 

Halkevi başkanlığından: 
Mersin ar komitası resim kur 

sunun bu seneki çahşması neticesinde 
Mersin Halkevinde açtığı resim ser· 
gisi 22- 6- 937 sah gününden iti
baren üç gÜn evimizde de teşhir edi
Jecektir . Mersinde takdir kazanmış 
ve umumi alakayı çekmi~ olan bu 
güzel eserleri görmekte halkımızın 

-ihmal-etmemesini dileriz .8240 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiri ir ket etmektedir • 8194 H. 10 Bı 
Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen ___________ ,J,___ bı 

tapalanna dikkat ediniz. - ~ ı, 
Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadele~.depo~~ndır.. ,----PEK YAKINDA Bi 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerımze gonderılır 
7953 62 

Siy~h 
•..i • 

Bira 

Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besfoyici sağlık koruyucu Ankara Birasını 

içiniz 1 • Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANTASI : 

R S l•h S . (Telefon No: 265) tza a 1 aray · ( Bebekli Kilise sokak No: 11 A) 

1 

7~26 8206 

-----------------------
T.H.K. Adana şu1 esi Baş
kanlığından : 

Umumi kongre kararı üzerine 
Genel Merkezden gelip ispekterlik
çe yapıları tebliğata gi>re, mercimek, 
nohut, fasulya, börülce, darı, bakla, 
kuşyemi ve donyağı gibi rnaddeler· 
den de yüzde üç Hava Kurumu ia· 
nesi alınacağı ilan olunur. 
8241 . 22-24-26 

Maraki oğlu Mahmut va
siyetini tenfiz heyetinden 

Köprü başında Maraki Mahmuda 
ait evden Sıtma mücadele reisliğinin 
bulunduğu kısım bir sene müddetle 
kiraya verileceğinden ta]ip olanlarm 
Haziranın 28 inci pazartesi günü 
saat 17 de avukat Abdurrahman 

İkmale kalanlar 
okusun 

Orta mektep ve Lise sınıflarında , 
hesap, cebir, hendese , terkimi ter
simi hendese, müsellesat , mihanik • 
gozmografya, fizik, kimya , fen bil
gisi, lngilizce ders]erinde ikmale ka 
!anları ikmal imtihanına hazırlamak 
üzere bir kurs açbk . 

isteklilerin bir Ağustosa kadar 
.. Türksözü " nde l. T. L. M. rumuz· 
larma müracaatları . C. 

::::ı::m 

Ali Özler yazıhanesinde ht:yetimize 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

8239 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

Is 
V; 
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te 

Piyasada bulacaksın~ :ı 
H. 8193 10 ......-1 
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Ziya Tümgören 
Birinci sınıf Röntgen mütehassısı 

Abidin paşa caddesi numara 125 hergün basta kabul eder 
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