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ATATÜRKÜMÜZ 
Yüzbinlerce Istanbullunun ve Hataylı-

Ar as geldi Kamutay müzakereleri 
Hariciye Vekilimizle lk- t·· k 1. h d . 
tisad Vekilimiz ayın 12 ur - ran mua e eve mukavelelerı 

t· 

rJ 
f 

ların sevinç 
gözyaşları 
arasında 

karadenize 
Hareket buyurdu 

Şefi bağrında saklı
yan vapur ufukta 

kayboluncaya kadar 
halkın mendilleri 

dalgalandı 
_ lstanbul : 8 ( Hususi ) - Bü · 

Yuk Şefimiz Kemal Atatürk bugün 
s_&at 17,30 da refakatlerinde Dahi 
lıyc Vekili ve Parti Genci sekreteri 
~ay Şükrü Kaya olduğu halde ma· 
•Yetleriyle beraber lzmir vapuruna 

l
rilciben Karadcnize hareket etmiş· 
erdir . 

. Büyük Şefimizin seyahatlerinin 
tik hedefi Trabzon şehri olup bun· 
dan sonra karadan Erzurum ve ha· 
valisini teşrif buyuroıalan lcuvuetl: 
nıuhtcmeldir . 

Alınan malümata göre; Büyük 

Reisi Cumhur Hazretleri bu se· 
Yahatlerinde memleketin şark hava· 
lisini yakından görmekle beraber 

ı&ı bu havali ile alakadar merkezi sana· 
Yİ tesisatını teftiş buyuracaklardır . 

• Büyük Şefin hareket saati malüm 
d :ğildi. Bunun için halk daha sabah· 
tan nbtım yanındaki caddeleri dol· 
durmuş Atatürkünü gözlüyordu . 

efimiz avdetlerinde de !stanbulu 
şereflendireceklerdir. Kemal Atatür· 
kün bu seyahatı yirmi beş gün ka. 
dar sürecektir. 

Saat 16 da Avrupadan avdet 
eden hariciye v'kilimiz Tevfik Rüş· 
tü Aras da Büyük şefimizi uğurlama 
merasiminde , bulunuyordu. Esasen 
Rüştü Aras trenden iner inmez 
doğruca Dolmabahçe sarayına gi. 
dere k Şefi ziyaret etmişlerdi. 

ıJ 

Sabah karanlığından saat 17,30 a 
kadar on binlerce halk Büyük Şe· 
fini uğurlamak için bekledi . lstan 
bul bugün de bir bayram gününü 
çok andınyor . 

Hariciye vekilimizi karşılayan 
yüzlerce Hataylı istasyondan doğ· 
ruca sabile gitınişler ve on binlerce 
lstanbullununu arasına karışarak, şe
fin gelmesini beklemişler ve Atatürk 

ispanyada dün tank ve 
tayyare hücumları oldu 
ADEMi MÜDAHALE KONTROLUNU YAPAN GEMiLERiN GARANTi· 

SiNE AID MÜZAkERELER DEVAM EDiYOR 

Doyçland İspanyoİ sularından çekildi 

General Mola tayyare ile niçin 
ve nereye gidiyor muş? 

. Londra : 8 ( Radyo ) - lhti · 
lalcıle s·ı . . t'hk. 
h 

r ı baonun ikincı ıs ı am 
atlar k B" "k bir t ına adar ilt ılc<likr . uyu 

ı:! ank ve tayyare hücumu yapıl· 
v~~- Hükumelçiler çok sıkı~ık bir 

•~ete düştüler . 
llı'd erlın : 8 (Radyo ) - Ademi 

u ah 1 k . tiıı a e ontrolunu yapan gemıle · 
. ıraraıır . .d - 1 1 ırıltere . ısıne aı muzakere er n 

etıııcktıldc' Almarya arasında devam 
e ır 

1 Berli .'8 aııd 1 11 • ( Radyo ) - Doyç 
~Panyol sularından döndü . 

kayıı kili dra : 8 ( Radyo ) - Asi 
a ard -re Ge a:ı alınan malumata go· 

teşk'1 t·ııera) Mola "eni bir hükumet 
· •ııe ' ıc;ın Geıı 'neınur edilmişti . Ve bu iş 
ıniıı ecJ Cra~ F rankonun önün.Je ye· 
lllİni Ya;cktı ·Ve tayyare ile bu ye· 

llıağa gidiyordu . 

Madrid : 8 ( Radyo) - Hükü. 
met kuvvdleri Madri ,I civ rında ile· 
ri hHtkeıkrine devJnı etmektedir· 

1 Htiklınıetçiler Arava_;ra mnar· er . 
lığını İşgal etm i şlerdir . 

Loııdra ; 8 ( Radyo ) Royter 
. n 

0 
lspanyol cephelerindeki mu· 

aıansı ı . B lb 
habiri bildiriyor : Madn.<l ve '. ao 

h 1 · de hükiimetçıler lehınde 
cep c erın . OOO 
h etmektedir . Yenıden 5 
arp k .. 
milliyetçi Bilbaoyu ter etmıştır . 

------· Fransız kabinesinde 
Paris: 8 (Radyo) - Dün kabi. 

ne içtimaıuda 40 saatlik h~!tanın 
tatbiki meselesi etrafında muzake· 
reler yapılmış ve ihtiyar usta~ara ~a 
tekaüd maaşı ve.riimesi derpış edıl· 
ıniştir. 

sinde Bagd~da gidiyorlar tasdik edilerek bazı kanunların birinci 

• 

• 
' 

vapurlarına binerlerk'n • Sen çok 
ya a • diye batırarak d kikal rca 
mendil sallamışlardır. 

Bugün hem~n bütün lstanbul, 
şefinin kalblerde yarattığı heyecanla 
sevincinden röz yaşı döktü. Bugün 
bir daha anlaşıldı ki Büyük Şef, Bü· 
yük Milletin kalbinde her gün daha 
büyüyor. daha seviliyor . 

Bay Tevfik RU,dU Aras 

lsİanbul : 8 (Radyo) - Hari· 
ciye Vekilimiz Tevfik Rüştü Aras 
Avrupa seyahatından bugün dön 
düler. Bu ayın 12 veya 15 inde 
Rüştü Aras. ve Celil Bayar Anka· 
radan Bagdada hareket edecek· 
)erdir. 

Emir Abdullah 
memleketimiz
den dün ayrıldı 

lstanbul: 8 (Radyo) - Şarkul· 
erden Emiri Abdullah bugün büyük 
merasimle şehrimizden Hayfaya ha· 
reket etmişlerdir. 

SURİYE HEYETİ 
Pariste ne işle meşgul? 

MENFi ELEMANLAR SURiYE TOPRA~INA AYAK BASAR 
BASMAZ SiYASi FAALiYETE GEÇTiLER 

Şam : 8 ( Hususi ) - Paristen 
gel~n h~~erlere göre Türkiyenin 
Parıs sefırı Fransanın hariciye nazı· 
~ı?ı ~~yar~t ettikken s?nra Suriye re. 
ısı vu~elası Bay Cemıl Mürdüm ilede 
otelde görüşmüştür. Cemil Mürdüm 
Fransa ve Türkiye ile aramızdaki 
üç devlet muahedesinin müzakere. 
sine yarın başlayacağiz. Bu mu~he· 

d~nin n~ .zaman i~zalanacağı şim· 
dıden bılınmez.D"mıştir. 

•• • 
Ba ı vekille. i Pariste Türkiye · 

Frausa ile dostluk muahedesi müza. 
keresinden bahsederken Suriyede 
Hatay ana yasasının imzalanması 
üzerine Cenevre kararına karşı bü 
yük tezahurat yapılıyordu. Bütün 
dükkanlarda kapatılarak umumi grev 
yapılmıştır. 

Şamda halk Sultan Selim t"'kke. 
sinde toplanarak hükümet sarayı 
önüne gitmişler ve orada Fahri Ba· 
rudi prot~sto suretini okcmuş Baş 

- Gerisi dordüncü sahifede -

müzakereleri yapıldı 
Ankara: 8 (Radyo) - Kamuta

yın dünkü toplantısında lstanbul ad· 
liye binasının yanmasi üzerine teokil 
olunan yenileme bürolarının kaldı• 
rılması. hakimler kanununun muvak· 
kat maddesindeki müddetlerin uza· 
tılması, maarif teşkilatına aid ka
nunun 11 nci maddesi kükmünce iki 

yıl teciline aid kanunların birinci mü· 
zakereleri yapılmış ve 1Junu takiben 
Türkiye - lran aı asında imza edil. 
miş olan ve muahede ve mukavele· 
!erin tasdikine aid kanun layibalan 
hariciye vekaleti vekili Saracoğlu 
Şükrünün beyanatını mütaakib oku· 
narak kabul edilmiştir. 

ener-Güneş 
.Muhtel iti 

Rapit'i 2-3 
ağlüp etti 

......................... ! .............. . 

Alman devlet adamla 
rınırı temasları 

Fo Noy at 
Şerefine verilen ziya 

f ette dedi ki : 
Hitler harbi nefer olarak 
görmüştü. Facianın 

azametini bilir 

Belgrad : 8 (Radyo) - Fon 
Noyrat Stoyadinoviçi ziyaret etmiş· 
lerdir. Mülakat bir saattan fazla sür. 
müştür. 

Stoyadinoviç bu ziyareti iade 
etmiş ve gece bir ziyafet vermiştir. 
Ziyafette samimi nutuklar teati edil . 
miştir. Fon Noyrat demiştir ki : 

- Hitler büyük harbi bir nefer 
ola~ak yaşamıştır . Bunun için harp 
facıasının azametini bilir ve asli 
harp istemez. 

Belgrad : 8 (Radyo) _ •Alman 
Hariciye Nazın Belgradda bulunu· 
yorlar. Nazır yarın öğleden sonra 
Belgraddan iki tayyare ile hareket. 
le saat 6 da Sofyada bulunacak
tır . 

Fon Noyrat Bulgar hükumeti 
-Gerisi dördüncü sahifede _ 

Blomberg 
Şerefine Venedikte 

manevralar 
Hitler ve Mussolini 

harp değil sulh 
istiyorlar 

Roma : 8 (Radyo) - Napoli 
körfezinde 120 harp gemisinin işti. 
rakile Blomberg şerefine donanma 
manevralan yapıldı. Ve Blomberg 
şerefine aynca askeri tezahürat ta 
yapılmıştır. Blomberg ile Mu~solini 
nin vedaı çok samimi olmuştur. Mi
safir, gemisile Napoliden ayrılırken 
topla selamlanmıştır. Müteakiben 
Mussolini de tayyare ile Romaya gel· 

miştir. 

Napoli : 8 (Radyo) - Diln ak
şam Mussolininin verdiği ziyafette 
Blomberg Stafani ajansına şu beya· 
natta bulunmuştur : 

- Seyahatimi siyasi ve bilha • 
sa askeri sebeplere atfedenler var. 
Bunu böyle düşünmek manasızdır. 

Şunu kat'iyetle söyleyim ki Musso. 
lini ile Hitler harp de~i\ sulh isti. 
yorlar. 

Roma-Berlin mihverinin takvi
yesi dünya sulhunu temine matuf. 
dur . 

Eğer bu seyahatim buna vesild 
olursa , ki muvaffak olacağız . 

lıalyada geçirdiğim güzel gün· 
ler tarihi ve ebedi birer hatıra ola· 
rak anılacaktır. 

Makinede: 
Antakya: 9 [Sabaha karşı] -

Antakyanııı Çanacık mahallesinde 
dün gece 200 kadar müsellah Alevi 

ve Arap Türk evlerine hücum etti. 
Üç Türk ve 15 Arap yaralandı. 
Mahalli hükümet Halepttn jandarma 

- kuvvetleri getirdi. - M. T. 
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Ankara hıfzı••hha enalltUeU 

~-v.amtz.Ela yeni hamleler 

karaöa bir 
ilesi a ıror z 

• •••••• 
aaoo KiŞiYE BiR HEKiM OLUR MU ? 

Ankara: Haziran [ Tür.ksö~ü ı ko~nun veraiği sağlık üzerine 
~ub.birinden ] · ikinci bir Tıp fa- attardan alırdı; dişi ber her çf'ker ve 
kültmıiz Anürada aÇ1hyor • cerrahliğ1 .sünn~tçi yapard;. 

Buı,ün Türkiyede 5500 kişiye Cumhuriyet kanunları, bütün bu 
bir hekim isabet etmektedir. Fakat orta çağ itiyadlarım ortadan kal-
hepimiz biliriz ki dünyada 879 ki- dırmış ve hekimi köye sokmuştur : 
şiye \lir hekimin düştüğü memleket Sıtma, trahom , zührevi hasta-
ler de vardır . Ve normal nisbet Jıklar, verem mücadele teşkilatı bir 
2000 de 1 dir. taraftan, Türk harllerile tedris ve 

Biz bu normal nisbeti esas tuta. msdern mektep diger taraftan, de 
cak olursak bugün 17 milyon nüfus miryolları ve umumi kalkınma üçün-
için 8,500 hekimimiz olması lazım- cü taraftan halkın sıhhatine daha 
geldiğine hükmedebiliriz . lstanbul- çok ehemmiyet vermeğe başlıyarak 
Claki tek fakültenin bu eksiği doldur- hastalandığı zaman hekime baş vur-
masma imkan yoktur. mak lüzumunu duymasına sebep 

Osmanlt imkaratorluğunda as· olan başlıca amillerdir . 
keri ve mülki tıp mektepleri çoktan Yeni fakültenin kurulması için • 
kurulmuş ve hekim çoktan sanatını hazırlanmış olan kanun Kamutayda 
icra etmekte bulunmuş olduğu hal- müzakerededir. Bu kanun yakın bir 
de çocukluk günlerimize kadar geri zamanda kabul edilerek çıkacaktır. 
dönmeğe ne hacet-hepimiz, dünkü Memleketimizde ikinci bir fa. 
gibi, hatırlarız ki köylerde ve kasa· kültenin açılması memleketimiz sıh. 
balarda değil, hatta büyük şehir hati üzerinde büyük bir tesir yapa-
lerde hastalar sıhhatlerini, hekimden caktır. 
önce nefes veren hocadan ve kur- Bu fakülte memleketin mühtaç 
şuncu kadından bekler ve ilacı he- olduğu doktor adedini tamamlamağa 
kimin reçetesi ile eczaneden değil , çalışacaktır . 

İzmirde bir ihtiyar kadın 

Tam dört.sene uyudu 
---·-· .... ~··· 

lzmirde bayan Mevhibe dün u
bah uykusundan uyanmı,tır . Bunda 
bir f~aladelik yok değil mi? Fa· 
kat bu uyku sizin ve bizim bilditi· 
miz uykulardan değil. Mevhibe dört 
sene uyumuş ve dün sa ah bir gece· 
Jik uykusundan kalkarmış gibi geri· 
nerek uyanmıştır . 

M'*lcyi anlatalım : 
Evli bir k~dın olan Mevhibe , 

beaüz J(Cnçtir • Hastalık bqlangı· 
.a.ndan itibaren mvhtelif bir şekil ve 
devreler arzetm .. tir , Dörder, beşer 
ay uyuyan genç kadm , f:ı11lalarla 

Jtalkıyor , fakat tekrar but,Janarak 
üyuın.tp betlı1ordu • 

Bundan evvelki hastalığında da 
tam bir büyük sene uyumuştur • 
Hasta bulunduğu müddetçe yalruz 
portakal suyu ile gıdalandırılmıştır . 

lzmirin Asansör mevkiinde otu
ran bn kadın , iki çoaığa maliktir • 
Doktorun tavsiyesile kadına evveli 
süt verilmiş • fakat midesinin haz
metmediği anlaşılmca portakal suyu 
gıdasına başlan111qbr . 

Mevhibenin apqda -lcınk bir dit 
vardır . Portakal suyu , bu ar.a.ktan 
şırınga ile ağzına sıkılmış ve bu te· 
davi usulü , tam bir buçuk yıl de. 
vam etmiştir • Kocası her gün mun
tazam bir şelölde kendisini Jldalan • 

Türlcsözti 

Şehüır h a b e r o e ır .n 

Belediye 
nizamlarına 

aykırı 
giden esnaf 

Gt"çen Mayıs ayı içinde beledi 
ye tarafından caddeyi işgal ile 45, 
ruhsatsız İnşaat yapan t 22, sokağa 
pis su çıkaran 21, başı boş hayvan 
bırakan 21, sıhhi muayeneye gitmi 
yen 17, açıkta gıda maddesi satan 
16, ehliyetsiz araba ve otomobil sü· 
ren 14, bozuk gıda maddesi satan 
13, kaçak et kesen l 1, noksan ek. 
mek çıkaran 8, sinek mücadelesi 
yapmıyan 13, dükkanı pis tutan 10, 
caddeye 1!Üprüntü döken 6 .;uçlu ile 
diğer helediye yasaklarını işliyen 117 
kişi muhtelif para cezalarile ceza· 
landırılmıştır. 

Ayrıca daimi encümen tarafın
dan yangına sebebiyet veren fırıncı 
Arif yirmi beş lira, tarifeden fazla 
fiatla yemek satan lokantacı Meh· 
med en lira, hamur ekmek ~aran 
fırıncı Şevket yirmi lira para ceza· 
sile bilahare aynı suçla fırınının üç 

gün kapatılmasına, hanını pis tutan 
Abdullahın hanının üç gün seddine, 
mahlut kahve satan kuru kahveci 
Hasanın beş lira para cczasile tec· 
ıiyesine ve formüle aykm gazoz 
imal ettiklerinden dolayı Ayran Ka
yadelen. Çukurova, Hayat gazozha
neleriııinin b•r defasında onar lira 
para cezasile tecziyelerinden sonra 
da birer hafta sedlerine, keza formü. 
le aykırı un imli ettiklerindeli P.f>s. 
nalı Salih Ye Cümhuriyct fabrikala· 
nnm para cezalariıe !teoziyelerind ka
rar verilmiştir. 

Zehirler geldi 

Mersin gümrüğüne geldiğini yaz
dığımız , 100 ton zehirin bir kısmı 
şehrimiz ziraat mücadele dairesine 
gelmiştir . 

Bunlar pamuk tarlalarında kulla· 
nılacaktır . 

Ziraat mücadele memurları bu 
gün tatb'ikata çıkacaklardır . 

Amele haftalıkları 

Bu senenin amele haftalıkları 
hakkında selahiyattar kaynaklardan 
yaptığımız tahkikata göre ; amele 
haftalıkları 350 · 400 kuruş arasın· 
dadır. 

Yeni orman 
kanunu tatbik 

edilmekte 

Şehrimizde bir Hazirandanberi 
yeni orman kanununun tatbikine 
başlanmıştır. Kaçak kereste , odun 
ve .kömür hangi vesaitle olursa ol· 
sun derhal zaptedilmekte ve sahibi 
Cuaihwiyet müddei ~ tes· 
lim edilmektedir . 

Hav• Kurumu müfettişi 

~hrimiz Türk Hava Kurumu 
müfettişi Bay Halil dün berayi teftiş 
tehrimiıden Antalyeya gitmiştir . 

dırnuş, nihayet genç kadın hastaltk 
devretini ıtamamla)'IJ'Ca iyileştirmiş
tir . Aile halkı , uzun süren bu has· 
talaktan .senra nihayet saadete ve 
hayata kavuşmuştur. Bir memur olan 
koası da çok memnun ve 'me~r. 

Vilayet encümeni 
dün toplandı 

Vilayet encümeni dün öğleden 
evvel Vali Tevfık Hadi Baysalın b:1ş· 
kanlığında toplanmıştır. 

Tapudaki intizam 
Gayri m("nkul malJar üzerindeki 

mülkiyet haklarını ve haklardan do· 
ğan diğer hakları medeni kanunumu· 
zun hükümlerine uygun bir şt:kilde 
temin ve tedvir etmek için tapu ve 
kadastro kanunlan tapu sicil nizam· 
namesi , tapu ve kadastro teşkilatı 

kanunlariyle önemli adım atan asri
leşen tapu ve kadastro işlerini şeklen 
de modern bir hale ifntğ için mer. 
keı ve mülhakat teşekküllerinin ma. 
sa ve dolap gibi ihtiyaçlarını taOLİm 
edilen resimlere uyllJn ve yckne· 
sak bir surette imali mahalleriRce 
mümkün olup olmıyacağı ve müm· 
kün olduğu takdirde keşif ve rapor 
ları yapılmak üzere tapu ve kadas · 
tro umupn müdürlüğünden bir ta· 
mim gelmiştir . 

Baytarda: 

Damızlık aygırların 
aşı iıi bitti 

Damızhk ay,gırlarm aşı mevıimi 

son bulmuıtur: Merkezde bulunan' 
damızhk aygu lar Mercimek aygır 
deposuna sevk edilmiştir. 

Şarbon aşıları 
Bazı mıntakalar hayvanahnda çı. 

kan şarbon hastalığım önlemek için 
şarbon hastalığında tatbik edilen 
(Şarbon)ilaçları şehirmiz baytar mü. 
dürlüğüne gelmiştir. 

Mahkemeler.de : 
Bir katilin muhakemesi 

Yolgeçen köyünden Azizi bıçak· 
la :raralıyarak öldürmekten suçlu ve 
mevkuf Mehmed oğlu .Hacı Yılmaz 
hakkındaki d,uruşmaya dün Ağırce· 
zada devam edilmıştir. 

Tahkikat bittiği için müddeiu· 
mumi muavini Şeref Gökmen esas 
hakkındaki düşüncesini söylemiş ve 
suçlunun cezalandırılmasını istemiş· 

tir. Suçlunun vekili Sabih Üçok da 
müdafaasını yapmıştır. 

Mahkeme karar vermek üzere 
duruşmayı başka bir güne bırak
ml§br. 

Maarif müfettişi 
'Maarif müfettişlerind~n Bay Hu· 

lusi Yozgaddan ~hrimize gelmiş 
bulunmaktadır. 

Tavzih 

Türksözü gazetesi yazı işleri 
direktörlü~üne : 

Gazetenizin dünkü .ayısn}da To
ros Spor Mersin meçı yapılmadı 
')'8Z11tnda Toros Spor oyuncularmtn 
mizereti olduğundan maçan yapıla· 
madıgı yazılmıştır. Halbuki kulübü
mü?: bir gün evvel telgraf ve tele· 
fonla Mersin idman Yurdu genel 
kaptanlığına pazar günü maç yapı· 
lacağmı birdirmiş ve muvafakat ce
vabt da almış olduğu halde Mersin 
idman Yurdu gelmemiştir. Aynı sü· 
tunda tashihini saygımla rica ederim. 

Toroa Spor KulUbU Bafkanı 

Türk Sözü - o şekilde 
ki mnlümatın kulübün heyeti idare 
azalarından birisi tarafından bir ar
kadaşımıza verildiğini de kaydetml). 
den geçenıe)iz. 

Köylü sigaraları 
kazalarımızda 

satılacak 

Adana baş müdürlüğünün 
çok güzel bir teşebbüsü 

Aldığımız malumata göre Ada . 
na inhisarlar başmüdürlüğü nuntı . 
kasına bağlı bütün ~aza merkezle· 
rinde ve Kasabalarında Adana ve 
mers nmerkezleri müstesna almak 
üzere beşinci nevi köylü ~igara ve 
tütünlerinin de satılması takanür 
etmiş ve bu işe de başlanmıştır. 

Uzun zamandanberi bu meseleyi 
tetkik etmekte olan şehrimiz inhisar· 
lar uaş müdürü Bay sırrı, umumi 
müdürlüğe İşin ehemmiyetini tebarüz 
ettirici teklifler yapmış ve değerli 
ba~ müdürün bu teklifi umum mü· 
aürlükçe kabul edilmiştir. 

Ciddi mesaisi sayesinde inhisar· 
farın merkez ve mülhakat sahşların· 
da büyük tezayüd temin eden bay 
Sırrının balkın ıza temin ettiği bu 
vaziyeti de büyük nıemouniyetle mü
phede etmiş bulunuyoruz. 

Bir ay içinde 
Kaç kişi evlendi ? 

Şehrimiz Belediye evlenme daire
sinden aldığımız nota göre; 1 Mayıs· 
tan 31 Mayısa kadar bir ay içinde 
40 çiftin evlenme muamelesi yapıl
mıştır. 

Mülkiye müfettişi 

Mülkiye müfettişlerinden Bay 
Cavitl Niğdedrn şehrimize gelmiş 
ve Malatyaya gitmiştir. 

İki köylünün 
kanlı kavgası 

iskele köyünden Halil Kaymaz 
oğlu Ali ile ayni köyden Mehmet 
oğlu Mustafa bir münakaşa yüzün
den dil kııvgasma başlamışlar ve 
kavga büyüyerek birbirlerine hücum 
etmişlerdir. Neticede Mustafa, Ali. 
nin kafasını taşla yaralamış ve kan
lar içerisinde bırakmıştır . Her ikisi 
hakkında da zabıta takibat yapmak 
ıt:adır. 

Kaçak rakı 

Adasokağı mahallesinden Mah· 
mut oğlu Sadık'ın evinde bir şişe 

jçerisinde kaçak boğma rakısı faka 
lanmış ve SadıK h.kkında kauuni 
icap yapılmıştır . 

Zabıtada: 

Bir kadın elini makineye 
kaptırdı 

Milli Mensucat fa · rikası amele· 
)erinden Cumali kızı hava isiminde 
bi~ kadın sağ elini fabrikanın kelep 
makinesine kaptırarak yaralanmıştır. 

Hava derhal tedavi altına alın· 
mıştır . 

Çekmeceden aşırılan 
küpeler 

istiklal mahallesinde oturan Hacı 
Arif kansı Zebranın, komşulanndan 
Saadetin oğlu Reşidin evinde temiz· 
lik yaparken konsol gözünden bir 
çift elmas küpe aşırdığı zabıtaya şi . 
kayet edildiğinden tahkikata ba;
lanmrş)lr , 

9 Haziran 

Otelcinin nezak 

Amerikada otelcilerin çok -
ve nazik olduklarmı söylerler. 
has5a Memfis şehrinde bir 
geçen şu hadise bu nezaketin W 
vetli bir nümunesi demektir· 

Otelin müşterHerinden b' · 
ce yatarken kapısını kilidle 
nutmuş ve ertesi · sabah, k• 
tepssisinde otel müdArünün Ş 
tubunu bulmuştur: 

"Dün gece odanızın kapı_. 
lidlemediğinizi gördük. Sizi r 
etmeğe gönlümüz bir türlü rall 
madı; binaenaleyh odanızı biıde 
lunan ikinci anahtarla kapıyı ~ 
tık. Şukadar ki .. " 

Mektubun bundan sonrası 
Amerikanvaridir ve hesapla 11 

dardır ve şöyledir: 
..... Hesabınıza. kapı kilid 

ücreti olarak yanm dolar ila~e 
• • 1 

mıştır., 

BU DA BiR MESELı 

Asrımız tedkik devridir ? 
için atların ayflklarına ne zalf 
beri nal vurulduğu da elbet t 

değer bir meseledir 1 • ~ 
Tarihlere göre atlara ılk ~ 

Romalılar nal wrmuşlardar ; . ,; 
nun atlannın ayakl~rı nallı İ~". I 
sacla atlara nal miladın 481 dl" 
nesinde vurulmuştur . ~ 
TALEBENiN DE TA~YA8ı"1 

YARI 

Amcrikada, V ~şington şeb 
yüksek tahsil gören talebe 
da 312 çocuğun hususi t~y 

malik oldukları anlaşılmıştır · 
Bu 311 talebenin 298 i t 

kfini kendileri idare etme 
A~k 14 kişinio ayn pilotlal' 
dar. 

Tayyareli talebenin m~ 
kısmı d_erıleriDe hergiin 180 · 
ıe uzaktan ;gelmektedirler 1 

Soeyal hayat 

Sovyetlerde gaz 
ve kitap 

Sovyetler Birliğinde nef 
hakkındaki son istatistiklere 
bütün memlekette neşredilen 
lelerin mikdarı, inkilaptan bel' 
mislinden fazlaya çıkmıştır. 

Halen, Sovyet)er Birliğind 
dilde 9.250 gazete çıkmaktadrl 
)arın tir'1jı, 38 milyon nushadıt• a 
gazetelerden 1,974 Ü doğrudafl 
ruya fabrika ve kombinalar# 
traktör istasyonlarında ve 239 tJ 

yüksek mektepler dahilinde 
dilmektcdir. 

1913 senesinde intişar edet' 
lapların umumi t. ajı 87 nıilyoO 
ha idi; geç.en sene Sr vyetler . 
ğinde Jse bu mikdar 371 
nushayı bulmuştur. . 

Birlik dahilinde kitap neşlt 
98 .dil üzerinden yapılmaktadı; 
çen sene Birliğin muhtelif rnil 1 

!erinde " Rusça hariç ., 133 
nusha kitap çıkmıştır. 

1936 senesinde Sovyetfer~ 
ğinde intişar eden teknik ki ~ 
1913 te çıkari)anlardan adet ', 
rile on defa traj itibarile de 3 
fa daha fazladır. 1,,, 

Aynı suretle zirai kita~lat tO 
itibariyle 4,5 ve traj itibarıle ~ 
fa yüksektir. Tabii ilimler hf 

- Gerisi dördüncü sahife~ 
Z L oı:z:::::e::; :ım& 

Bıçakla tehdit ~ 
Yusuf oğlu Hacı Ali ve J{d 'I 

oğlu Mahmut ismindeki şahısla~ 
mi kadınlardan Hamit kııı F:;t 
bıçakla tehdit ettiklerinden Y 
ınışlardır . 
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Yazan: Nihad TangUner ~ 

MalOI adam 
~--------··--------~-

b urban çocukluk arkadaşı 
~ Necliya: · 

- Onun bana likayd 
olcnad~ını anlaın.ağa başlıyorum, 
ded· ı. 
L_ı Necla, onun yuzüne dikkatle 
uaatlı: 

- Evet!.. 
- Ne diyorsun yahu bir kadırun 

beni beğenmesi mümkinmi? 
Kadın, muztarib ve endişeli bir 

gözle onu süzdü: Büstü yapılsa eski 
sanat müzesinde yeri vardı. Saçları 
h~~dinden fazla gür, bakışı çelik 
gıbi .. Yiizüne gelince: işte orada 
dunnah!.: 

Çünkü Bürhanın yüzü bir kafes 
ten f aıksızdı. Haı bde sak atta ol· 
rnuştu. 

Bu f elik et içinde bile yaşamak 
arzusu Bürbanda sönmrmişti. Malü 
liyetini itiraf etmek istemezdi. 'I e 
hatta sporla uğraşıyordu. Sakat aya
ğına bakmadan yarışa girmek ister, 
çolak olduğu için boks yapamasa 
bile ata binmekten kendini ala· 
ınazdı. 

Burhan muhitte tenis şampiyonu 
bile olmuş ve mükif atlar almıştı. 
Necla yavaçal 

d 
- Bana o kaq_ı• ha~t, 

ed· ı. 
- Bu benim için htman parlak 

bir iıdiva~ olacak.. s,~ısı Bay Sa· 
dık benim mühendislikle çalıştığım 
fabrikanın patronu .. ~tek kaza vu .. 
Delici bir az şımarık, fakat o kadar 
sihirli ki ... 

Necla titredi Bu adam çölde 
kaybolan bir seyahm, serabtan bah-
sedişi gibi anlatıyordu. . . 

Bakışına bir mani vermesın dı· 
Ye lcor"uyordu. Fakat Hayır, 0 da 
gülüyordu. 

_ Babası bana: "Biliyorsunuzki 
Bay Eurhan, diyor, siz ailemizden 
sayılırsınız,.. Bu manidar dtğil mı? 

- Sen onun fabrikasında mü
hendissin adeta ortak gibisin o se
nin teknik kıymetini takdir etmez 
olur mu?. 

- Annesi evvela biraz soğuktu. 
fÖrüyorsunki ben dikkatsizlık etmi· 
Yordum. Çünkü onu anlamıştım. Ni· 
bayet o da yaza Bursadaki köşkle 
rinde ıe~rmemi teklif etti. 

Meşhur Panari yalpa vuruyor, 
ama ben cininin izini buldum. He· 
men iki saata kadar Nist gideceğim. 
Artık buradaki işler imi size bırakı 
Yorum. Binardı vekil tayin ~diyorum. 
~dilik Şafak gazetesini atlatmak 
'çin hirşeyler karalıyacağım. Bizim 
lirnase bunağmı tekrar kafese ko
Y•cağım. 

. Bigulo genç arkadaşlarını k.~".~1 
~vıncine ortak etmek için buyuk 
~kramiye hikayesini baştan sonuna 
•dar onlara anlattı. Nasıl telgrafçı 

ve IÖför olduğunu, Limaseyi araba-
•ına b' d .... ın irip nasıl götürdüğünu ve 
OleJde b . '-n nasıl garsonluk yaptığını aş 

aşatı kadar saydı. 
~le:- .l~te bunları duydun ya ... Gü
~ fışar, koca bir yazı yaz .. Lıma· 
linet~· biraz da çimdikle., Sana ge· 
""- 't ıvand .. buradan ayrılmıyacak· 
titıct olculuğumun devamı müdde-

b~ninle rnuhabere edeceğiz. 
Q'ıu· rerek ıo arkadaşlarına talimat ve. 

tlle . . . h 
lırlarrı rını sıktı ve bavullarını • a-
rayıp •h gitti. Ve ayrılırken de uğ
r~ Ptra alrnayı da unutmadı. Di 
du. re de bol bol v.aiJlerde bulun-

d' Derbill . . . . 
ı. Ve eve gıtti. Golflerını gıy· 

oiL• l'l'ı<>de bi b" ' ••ua hüt.. rn r gazete muha ırı 
il.tile~ ~rnıyle tahkik seya 

- Kabul ettin mi? 
- Şübhemi ediyorsunuz. Ertesi 

gün heman Lamia ile beraber atlara 
bindik, tam da at koşturacak hava 
idi, Benimle yanş etmek mi isteyor. 
du bilmem ... O benim bir son ba· 
har sabahı bir av partisini takib et
tikten sonra akşam üstü de tenis 
maçına yetişdiğimi nebilsin .. 

- Nebllecek öyleyal.. 
Burhan gülüyordu. 
- Atları sürüyorduk ... Beni ge· 

çebilirmiydi hiç, hay~tım. hemen. he· 
man at üstünde geçtı. Bır suvan za· 
bitini düşün ... Fakat ona müsamaha· 
kir da davranmak icab ediyo·du. 
Ve at başı beraber gidiyorduk. Yal· 
nız düşünüyordum, Lamia dansı se· 
ver .. Halbuki ben ... 

Necla, Burhanın ellerini tutarak: 
. Burhan, dedi, senin bir kadı 

nı teshir edecek başka meziyetlerin 
var ... Bir defa sen zekisin .. Tanıdığım 
erklerin en cesurusun... Hula~a sen 
ahsiyeti kendine mahsus bır var· 

fıksın ... Bir hoppa kıza av avladığını, 
tenis ()fQ&dajını göstermekten baş· 
ka birşey düşünmüyorsun .. 

isterse dihi olsun böyle bir 
kadın spor yapmadan erkekle uyu-

şamfZ .. 
Burhan kol saatine baktı ve ce· 

vap verdi: 
- Ümit ederimki hafta sonunda 

bir davetname alacaksın bunu sana 
en samimi bir dost gibi şimdiden 
söylüyorum. 

Necla, Bürqanll) müstakbel ka· 
rısından davetnameyi almışll. Davete 
gitti. 

Opu ga,r9a b~~&lar. 
Lamia taze bir gül dalına ben· 

ziyordu. Sade, bir elbise kesmişti. 
Genç kızın annesi de orada idi. Nec· 
laya takdim edilir~en müstpkbel ka· 
yınvalide: 

- Biz Burhanı çoı seviyoruz. 
diyordu. 

- Ona şüphe .yok .. 
- Burhan takdir ettiğim bir 

gençtir. Kendisine iyi bir mevki ver· 
dik. Hatta daha da iyi olacak .. 

Necla mırıldanıyordu: 
- Tabii, damad olduktan .socıra 

daha iyi olac,k .. 
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Tam trenin hareket vaktında is 
tasyona gelmişti. Şef dö tren dü. 
düğünü dudaklanna Blmıştı. O anda 
Biguloyu gördü, elini sıkarak onu 
vagona yt:rleştirdi. 

:4 35 numaralı kompartımana 

girerken birdenbi~e ür~müş gibi öy· 
le geriledi ki.. elındekı bavulu da 

düşürdü. Karşısınd~ Limase ve Pa. 
.• . görmüştü. Lımase ve Panarı 

narı yı .. 
başbaşa iki dost gibi siga.ra. ıçı~~~ 

1 d Onlar da onun gıbı Nıs ın 
ar ı. 

yolunu tutmuşlardı. 

Ondördüncü fasıl -

[NI• yoıund•l 

.Panarl potrflBrU nerede 
buluyor? 

Meşhur Panari cinayetin yapıl· 
dığı otelden çıkınca hemen Burıol 
caddesinde 56 numaraya koştu. 

Karahan 
T evkifmi edildi? 

Londra: 8 (Radyo) - Deyli he
rald gazetesinin hususi istihbaratına 
göre; Moskovada bazı tevkifat ya 
pıldığı ve bu meyanda hariciye neza 
reti müsteşarı Bay Lreviski ile Sov· 
yellerin sabık Ankaıa büyük elçisi 
Karahanın bulunduğu söyleniyor. 

Kutba vardılar 
Moskova: 8 (Radyo) - Mazo. 

ruk kutup tayyaresi evvelki giin şi· 
mal kutba muvasalat etti. Dün diğer 
bir Sovyet tayyaresi de şimal buz 
denizi posta merkezine levazım ve 
erzak götürerek geri dönmüştür. 

istanbulda 
ibnisinan 

ihtifali 
21 Haziranda 
yapıla~ak 

Ankara : 8 [ Türksözü muhabi
rinden ] - Türk Tarih Kurumu, 
büyük Türk Hekimi ve feylesofu 
lbni:iinan'ın 900 üncü'"yıl dönümünün 
bu büyük merkezi de ilime layık 
bir şekilde kuthnmasını düşünmüş 
ve lbnisina ihtifali komitesi seçerek 

1 işe başlamıştır. 

Sahife : 3 

Asri sinem ad 
f' 

Bu akşam iki büyük film birden 

-1-

( Gençlik ve spor ) 
2-

Kend Mayner 

( Esrarengiz dağ) 
Birinci devre 

Ayrıca: Dünya havadisi 
Bugün gündüz iki buçukta iki fı\m birden 

( Kara Güller ) 
..-intikam-.. 

Almanyada 

ihtifal yirmi bir Haziran Pazar 
tesi günü saat 14 de lstanbul üni· 
versite bioloji enstitüsünde Türk Ta· 
rih Kurumu tarafından açılacakbr. 

ihtifal programı aynca gazeteler. ________ , _______________ ....;8;.;1;.;;8;.;,8_ 

On iki milyon azalı hava 
kurumu 

Berlin: 8 (Radyo) - Alman ha. 
va nazırı havacılığa dair 'verdiği bir 
nutukta Alman hava kurumunun on 
iki milyon azası ve üç bin . dört yüz 
mektebi bulunduğunu söylemiştir. 

Ve bu düşüncelerini açıkça on. 
lara söyledi: 

le ilin edilecektir. 

Amerikada altın 
fiatları 

Vaşington : 8 (Radyo) - Altın 
fiatlarının yükseltilmesi bazı maha. 
filce memnuniyeti mucip olınuştur. 

.... il 

· müsaade etmeli., Bilseniz nekadar 
seviyoruz.. Bu ailede herkes onu 
seviyor. 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

öpüşmeden yatılmaz 
Liane Haid-Hans Moser-Theo Lingen-İvan 

Pefrovith Susi Lanner - Evet karısı istikbalden endi· 
şe etm.iyecektir . .Burh{ln çok iyidir. 

Lamia eğlence planlara hazırlı
yordu. Düşündükleri kır, spordu ... 

Ertesi günü hava sıcak olduğun· 
dan FJorya'ya gittiler .. Bütün bu 
p1inlar, gezintiler Burh~mn da hoşu
n=t gidiyor ve Umiayı hakdir edi
yordu. Bu hali gören Nedi nedense 
kaşlarını çatıyordu. 

Neclay~ ~ir .şey hatırlamış gibi: ' 
- O sızın dostunuz mudur? Dedi. 
- Evet çocukluk dostu .. 
- :Y almz o kadar mı ? Sizi ile-

Tarafından temsil edilen fevkalade neşeli eylenceli bir film sizi 2 saat 
güldürecek ve eyi vakıtler geçirtecektir 

PEK YAKINDA : 

Limia tenis fileleriai haZarlar. 
ken Necli Burhanla konuşuyordu, 

erkek yavaşça: 
- Her ıey iyi gidiyor. Diyordu. 

Bana pek lutufkir davranıyorlar .. 
ıBen hatta açıktan açığa olmasa da 
istikbal plilarımı onlar:a çıtlatır 

gibi oldum. 
Onlar böyle konuşwkcn Lamia 

geldi ve: 
- Topları filenin yanında unut· 

tum. Dedi. Burhan topallığını belli 
etmemeğe çalışarak ilerledi. Bu sıra 
da Lamia Neclayı anlatıyordu: 

- Onu işe yar41r görünmeğe 

T0RKSÖZ0N0N ZABITA ROMANI 

ride onun karısı olacağını sanıyor
duk. Ne olu+sa olsun bu vesile ile 
§izinle taruştığımııa çok memnun 
kaldık. 

Necla dayanamadı : 
• Fakat bu da nereden ÇJktı? 

- O her zaman sizden muhab· 
betle bahseder . 

Bürha~ dönerken Lamia Neclaya 
sordu : 

- Tenis oynarmısmız ? 
- Hayır ben sporcu değilim . 
- O halde zavallı Bürhaıı:a ben 

meşgul olmağa mecbur olacağım . 
Çünkü tenis onun hoşuna gidiyor . 

O sırada malul delikanlı yaklaş. 
mıştı . 

Oyuna başladılar. Vakıa Bürhan 
iyi uyuncuydu , fakat oynarken zah 
met çekiyordu • Onun bu halinden . 

No. 20 

Nekadar .soğukkanlı da olsa Pa. 
nari hu cevabtan sinirlendi. Demek 
ki kapıcı onun suç arkadaşlarından 
dı. Kendi kendine: 

- Hele senin de hesabını gö. 
rürüz. Diyerek tekrar sordu: 

- Evet, evet .. Yoldaşı. Ken· 
dilini görmek istiyorum. Odasında 
mı? 

- Vallahi efendim, zavallı ço. 
N ki d 

1 
cuk bu sabah geldiği zaman öyle 

a e en er bi k' 'd' k' Z 
M. Bakfı - Nihad TangUner l t ın ı ı . ı.. avallı d~lik~nôlı .. 

Panarı omuzlarını sdktı: yle ya 

O d 
.. t .. d dedi. Tabiatiyle bitkin bir halde gele· 

raya yanın a go ur üğü iki müfet- le Ad ı_ , 1 d k . · .. · .. b kt h ce . amcağızı ooğaı: a ı tan son· 
tışı gozcu ıra ı. ve emen lcapıc:ı· 

od 
. k ra ... 

nın asına gırere : Tekrar sordu: 
- Potrflör odasında 1D1? Diye _ Demek odasın.da! 

sordu. u_ b - a,JClyır, u saatta onun ba~ka 
Kap)Cl gült>telc: iıleri Y,4rdır. 

- Kiracımızın adını sanını iyi . :- Tabii "Safak gazetesi,, yazı 
tamyorsunuz. Galiba kadeb ar1'adaşı ışlen odasında .. Pekala bilirsiniz ki 

0~ksmıı. Dedi. ~ bQ gazetenin IDQbanirlerind.&r. 

(Gizli Vesika) 
Mılll ~üdafaaya ait son clerece ehemmiyetli bir ALMAN VESIKASI 

büyük Casusluk fılmı 

Rişart Talmaç tarafından temsil edilen YUMRUKLAR KRALI 

Ve Çingene aşkı-Kocam aldatırsa 

Lamiada miiteessir oluyordu . 
Necla otlar üzerine oturmuş on

ları seyrediyordu . 
Delikanlı: 
- Oyunu kazandım , diye ba· 

ğırdı . Ve çimenlerin üzerine düştü. 
Soluyordu. 

Oyun bire altı Bürhanın galibi 
yetiy]e bitmişti . 

Panari bu cevaba :gülümsedi. 
Gazetecilik Je tuhaf bir meslek .. 
Diyordu. Havadis almak için öyle 
adamlarla teşrikimesai ediyorlar ki .. 
Ne ise gidelim bakalım. Diye dü. 
şündü ve oradan ayrıldı. 

Şafa1' gazetesine değil ya nere· 
ye kaçsan Panari seni kafese koyar 
diye söyleniyordu . 

Yolda gidtrken Şafak gazete· 
sinde bir tanıdığı olduğu hatırına 
geldi. Meşhur ~uhabir Linıaseyi 
muhakkak orada bulacağını tahmin 
ediyordu. Ve doğruca onun yanına 
gidtp tahkikata oradan haşlamayı 

kuruyordu. 
Gazete i darehanesinden İçeri 

girerken en evvel onu sordu. Evet 
buradadır .. Geleli yarım saat oldu. 
Dediler. 

- Garebilir miyim? 
- E~er vakh varsa .. ikinci kata 

çıkm orada odacıdan anlarsınız. 

~sansö~e atladı. ikinci kata ~ık· 
lı . Lımasenın dairesine doğruldu. 

Odaya girdiği zaman Limaseyi 
çok meşgul buldu. 

Kapmm aç.almuı üzerine bf11nı 
kaldıran Limase onu görünce: 

- O, Oedi. Siz misiniz ~ösyö 
Panari .. Buyurunuz. Eminim ki Pavi 
oteli cinayetini talcib edi)0t a111ro, 

8187 

Lamia hisscttirmiyerek ona ver· 
diği avanslardan daha fazla bir şey 
vermedi. Raketini havada sa!layarak 
banyoya koştu . Arkasına bakmadı 
bile .. 

Vicdanıııın qıeçhul kaynakların· 
dan yalazabnan bir his Neclayı ye· 
rinden fırlattı ve malul genç adama 
doğru koşturdu .. 

işte ben de onun peşindeyim. Fakat 
buyurun oturun; belki size bir fay
dam dokunur .. 

Taşıdığı ünvana layık olan bü· 
tün gazeteciler gibi, Limase de bir 
taraftan yazısını yazıp sigarasını du 
manlatırken bir taraftan da mısa
firiyle konuşuyordu. 

Panari: 

- Sizi rahatsız etmek istemem. 
Bu vesileyle sizinle görüştüğüme 
memnunum. Yalnız ufak bir süalim 
var .. 

- Emredersiniz. 

- Lütfen bana Podöfülörün kim 
olduğunu söyler misiniz? 

Limase başını kaldırdı. Gözlerin
de hiç de bir taaccüb amaresi olma· 
dığı halde: 

- Fakat bu Podöflörü de size 
hangi şeytan öğretti .. 

- Madam Glc.yörün evinde 
kendisini tanıyan birisi .. 

Bu cevab üzerine Limase elini 
şakaklanna dayıyarak bir lihza dil· 
şündü. V c meseleyi derhal intik.ı 
ederek güldü: 

- Tanıdım, ttmdım. Onu lize 
haber vereni. Dostum Panari, ıiz 
muhayyelenizi çok işle~ ve yanlı~ 
y9La sapmıısımr. 

- Sonu• 



Sahife : 4 

Polonya cümhur 
reisi ve kral Karol 

Bükreş: 8 (Radyo ) - Polonya 
reısı cumhurunun şerefine verilen 
ziyafette bir nutuk söyliyen kral Ka· 
rol, Polonya - Romanya dostluğun 
gayelerini tebarüz ettirmiş ve bu iki 
millet ittifakının günden güne inki · 
şaf etmekte olduğunu kaydeylemiş· 

l 
tir. • ! 

Fon Noyrat 
- Birinci sahifeden artan -

tarafından resmen ve merasimle kar. 
şılanacaktır. 

Bulgar gazeteleri ziyaretin Alman 
isteğı ıle vu,,..ıbulduğunu yaz.na'.da
dırlar. Prngram :ıen ı. h zırla .. n:ı 
mışsa da uır perestış \ dı ka ma 
nası ıfade ettigıni v Bdg ad ol 
duğu gibi Sof yada da b ır ua· 
kede veya vesıkan n ıı. z lar. rııy c.. 
ğını bildirmektedır. 

l 

Suriye heyeti 
- Birinci sahifeden artan -

vekil vekili ile ıehbender cevab ver
miştir. Mülhakatta da grev olmuş
tur. 

• • • 
Şam bu tezahurat içinde çalka-

nırken Lübnanlılar Beruta gelen emir 
Şekip Arslan ile Ihsan Cabiriyi bü 
yük törenlerle karşılıyordu. Emir Şe 
kib Arslan yirmi senedenberi Avru. 
pada idi, Ihsan Cabiri de uzun müd 
det Avrupada idi. Affı umumı kanu 
nu ile bütün menfiler ana vatanıda 

dönerken onlarda memleketlerine 
döndüler. istikbale Suriyeden gelen
ltrde oldu. Emir Şekib Arsl~n Laz· 
kıyelidır w Lübnan li<lerleıinden· 
dir . 

Emır Şekıb Arslan halka uzun 
bır hı al-ıede bulurı ... .ış ve Liilınanlılara 
v ıdetı ta• ı}e t• ktı-n sonra Arap 
b, lığiııden e ııbıetmiştir, 

----. ------
Seyhan vilayetinden : 

937 yılı yol vergısi nakdi mükel· 
lefiyelirıin (6) altı lira olarak Tem· 
muz ve Birinci Teşrin aylarında iki 
müsavi taksitte ve b"deni mükelle
fiyetin de 1 / Eylul / 937 gününden 
ikinci Teşrin 937 sonuna kadar ve 
151 Mart 938 gününden 15 /Mayıs/ 
::ı 38 gününe kadar bilfiil eda edile
ceği ilan olunur. 8183 

Halkevi baş~{anlığından: 

9 Haziran ttJ 
,-·------.... r •• 

RKSÖZÜ TÜRKSÖZ'Ü 

Gündelik siyasi gazete 
-------
Abone şartlan 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

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

2 - !ıanlar için 
caat edilmelidir . 

idareye müra-

~---------------J 
Hulusi iflas masası idare 
heyetinden : 

Tevzıı kararlaşıp mukaddema 
i!an edilen paranın alacaklılara tedi 

, yesinc başlanmış olduğunc1an mu
kayyet alacaklıların her gün •aat 
16 dan 18 e kadar Ticaret Odasın 
da iflas idaresine müracaatlan rica 
olunur. 8186 

Bugece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczanedir 

TU 
GAZETECiLiK VE MATBAACILlt< 

lla,.. nlar Reklam bir ticaretha- 1 cı·ldler Kütüphanenizi güzelleŞ. 
nenin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplarınııı ~ 

en büyük propagandasıdır. Reklamla- sözünün miicellitlııınesinde yaptırınız. Nefis bi~ 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türks 

rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan yapılır . 
Türksözüne veriniz . 

türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niln Otomatik makinalaıır.da yaptı
rabilirsiniz . 

Kitap,ar ;:ze~ı%i:ti~~a~:~; 

Tablar Resmi evrak, cedveller, d J. 
ler, çekler, karneler kağal.P" 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir ıs 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla TürsÖ ' 
yapılır . 

1 Türksözü ın•, ze e er baası"Türk 
bastırınız . temiz bir tab nefis bir zünd~n,,başka her boyda gazete, 
cild içinde eseriniz daha kıymetlene- ı mua tabeder 
cektir . ' . , 

TORKso·· zu.. • Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığıjb 
• tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır.~ 

Alman mısafırler Sofyada iki 
gün kaldıktan sonra yine tdyyareler-1 
le Budapeşteye giJeccklerdır. l3uda· 
peşteden buraya gelen haberlere gö
re M.ıcar gazeteleri Alınan diploma 
sisinin Tuna havzasındaki devletle
re karşı olan alaka ve dikkatinin de 
önümüzdeki haftadan itibaren fazla
laşmağa başlıyacağını ve Baron Fon 
Noyratın üç devlet merkezini ziyaret 
etmesinin Almanyanın bu devletlerle 
olan münasebatını da daha iyi bir 
şekle sokacağını kaydetmektedir
ler • 

Halk dersaneleri ve kurslar ko (" Sıcaklar başladı 

Sovyetlerde gazete 
ve kitap 

mitamız, orta okullarda ikmale kalan 1 1 
talebeler için bu yıl da Temmuz ve BELEDi.YE }•LA" NLARI 
Ağustos aylarında Namıkkemal oku. 

!unda lngilizce, Fransızca ve Riya- '1...----------------------------
- ikinci sahifeden artan -

daki kitaplar ise adet itibarile 5 ve 
traj itibarile 60 defa yı.ksektiı, 

Dynya edebiyalı klasik kitablan 
da Sovyetler birliğinde büyük tiraj
larla basılmaktadır. Son yirmi sene 
içinde Romain Rolland'm eserleri 1,5 
m;lyon, Darvviıı'in eserleri 181 bin, 
Hegel'in eserleri 140 bin nüsha ola· 

•• 

ziye kursları açacaktır . Bu kurslar 
dan faydalanmak isteyenlerin Tem· 
muzun birinci günü Namıkkemal 
okuluna gitmeleri ilin olunur.8185 

rak basılmış ve satılmıştır: Diğerleri 
de böyledir, 

Rus edebiyatı da bütün halkın 
malı haline gelmiştir. Yirmi sene için· 
de Gorki' nin eserleri 32 milyon, Puş. 
kin 'inkiler 19 milyon ve Tolstoyıun 
kiler 14 milyon nüsha olarak basıl

mıştır. 

MUJDE 
Ucuz radyo almak için gümrük rüsumunun inmesine bekleyenlere müjde 

bu rüsum tenzil edilmediği halde SAHiBiNiN SESi size gümrük resmi 
kalkmış gibi gayet ucuz olmakla beraber mükemmel, bütün mevcdi yeni 
model birradyo takdiınile şeref duyar . 

8182 

12 ay vade ile satış 
Peşin ve veresiye satış yeri 

Sahibinin sesi " Yeni Mağaza ,, 

2 

Ş. RIZA 1ŞCEN 
Belediye civarında 

ADANA 

1- Abidinpaşa caddesinde belediyeye ait 349,50 metre murabbaın· 
daki arsa açık artırma ile ve peşin para ile sablacaktır. 

2- Muvakkat teminatı ikiyüz liradır . 
3- Ş •rtnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. 
4- ihalesi haziranın 21 inci pazartesi günü saat on beşte bel•diye en· 

cümeninde yapılacaktır. lsteklilerin o gün teminat makbuzile birlikte ~-
lediye encümenine müracaatlan ilan olunur. 8176 5-9-13-17 

1- Cemalpaşa mahallesinde ve Vali konağı caddesi üzerinde beledi· 
yeye ait bir ada numaralı arsa altı parçaya ayrılarak açık artırma ile sa· 
blığa çıkarılmıştır . 

2- ihalesi Haziranın 24 üncü perşembe giinü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır • 

3- istekliler ihaleye iştirak edebilmeleri için beher parçaya tahmin 
edilmiş olan bedelin 0/0 7 ,5 nisbetinde teminat makbuzile ihale günü en
cümene müracaat etmelidirler. 

4- Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir . İsteklilerin her gün 
orada görebilecekleri ilan olunur.8184 9-14-18-22 

Seyhan Milli Emlak müdürlüğünden: 

Kapu 
No: M~vkü 

Zifirciler 

• 

Müstecirin ismi 

Boştur 

• 

Cinsi 

Dükkan 

• 

Muhammen 
br.deli 

1ÇECEG1N1Z SU 
Ayran Menba suyu 

olmalıdı1 
Sıhhatinizi korumak, susuzluğunuzu gidermek için her yerde 

Ayran suyu İçiniz . 
Mide, bağırsak, ve böbrekl~rinizi korumak, hayatınızı uzatmak "' 

ile iztirapsız geçirmek isterseniz her türlü mikrop ve televvüstcll 

AYRAN MENBA suyunu tercih ediniz . 

8086 3-3 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdıt 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulanbir k · 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakı~ı~ 
Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getır 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbiizlüğün iksiridir Ji 
Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmız• Kayad .... I 

ta palarına dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolan'J! 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönd 

1953 sy 
• 

--------·------------------------------·· 

11 
13 
59 
55 
50 

Köşkerler Köşker Ziya 
Şükrü 

" 

10 
10 
50 
40 
50 
50 
50 
20 
20 
50 
50 
20 
10 
20 
10 
10 
25 
85 
79 
60 
35 
35 

D. Demiryolları umum nıüdürlüğünden : 
ilk eksilim si fe ,bc~ilen ve rr • hawmen Lede'i (42 CC,O) lira ol~n lCO 

ton renkli veya bry. i: •iı. u 2,- 6· 1937 r· w •tM R~rii mat 15 de ye
niden kapalı zarf u. ulu ıle Ankarnda idare b.ı .~ınd satın alınacaktır. 

Bu ışe gimı ic ıst y"n <'r.n (3!50) 1 ralık • uvakkat kmınat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gaz.ctrnın 7-5-1936 gen ve 3297 1o:lu 
nüshasında intışar etmiş olan tahmatname dairesinde Naf•a Vekaletinden 
alınmış müteahhitlık ves.ka~ı ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 210 kuruş mukabilinde Ankara , lzmir , Haydarpaşa ve 
Adana veznelerinde satılmaktadır. 8173 5-8-9-1 ! 

İstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 
hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlamıştır 

7990 25-21: 

63 
61 

1 

76 
27 85 

6 
8 

2 11 
53 
37 
17 
15 
11 

• 
• 
• 
• 

l' ekmez pazarı 
Un pazarı 

" 
• 

Sipahi pazarı 

• 
• 
" 
• 

Karasoku 

• 
Durmuş Fakı 
Çukur Mesçit 
Su gediği 
Hıdırilyas 

Mehmet o. Ahmet 
Mehmet 
R~şat işgalinde 

Rahmi 
Boş 

Abbas işgalinde 
Mustafa 
Berber Selim 
Boştur 

Mahmut 
Boş 

• 
lbrahim işğalinde 
Muallim Münire 
Hayriye 
Kokucu Galip 
Mehmet Emin 
Fınncı Ziya 
Eski idman yurdu 

• 
• 
• .. 
• 
" 

Mağaza 
Anır 

Dükkan 

• 

• 
• 
• 

Hane 

• 
Hane 

• 
• 200 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlakin birer senelik icarları 15 gün 
müddetle açık artırma yolu ile müzayedeye çıkarılmıştır . ihaleleri 16-
6-937 çarşamba günü saat 14 de defterdarbk satış komisyonunda icra 
kılınacakbr. isteklerinin •/• 7,5 teminat akçalarih müracaatları ilan olurur. 

8165 1-4-9-15 

5 5El'E GAnANTİ .;;;...;:=-------

BULUNHAYAH EV 1~.ı:ı..SASI 

DLHAYAl'f !3AJ11<AYA Bl>tl'I. 

rllikrop h•r3ızdan C.::."ı~ kork ı.:' , 

Paranızı ka:sada s=1kladı!ı"1z J:İ ... 

yly9ce'der:nı~• C"iO 

•oluk hava dolaplarında muh.ı.faz: " 

iki defa a.ı ii!<.r. ':. 1'1-: 

•)•nı rand~l'!'.o.H ı v •. rtı.•, 

yez~no ı.o~uk I" J.\":. lı ' ~· .. · 

8100 

Umumi Neıriyat Müdilıiİ 
M. Bakşı 

Adana Türltsözü matlıl"' 


