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Antakya ve Iskenderundaki son vaziyet 
Yeni Rejimin meriyete girişi iki haftayı geçti 

bir yenilik yok , değişen tek şey : 

Müstemlekecilerin hareketleri 
Türk mallarının yok bahasına satılması devamda 

Antakya : 11 ( TÜRKSÖZÜ mu
habirinden ) -Hatayda rejimin mev· 

kii meriyete konulduğu on günü 

buldu. Bununla beraber değişm hiç 

bir şey yok. Değişen tek şey müs· 
terııleke memurlarının hüviyetleri
dir , 

Yeni rejimin meriyete girişi do
layısile mandater hükumete göre 

Vukua gelen değişiklikler şunlardır: 

1 - Yüce Komiserlik rejimin me· 
tiyete girdiğine vı: Sancakta yeni· 

den teşkil olunan mahkemelerin su

teti teşkilini bir kararname ile ilan 
etmiştir • 

niden tayinler yapılmamış olmakla 

beraber eski hakimlerin 29 dan 

itibaren Sancak halkı namına hü· 
küm vermeleri kendilerine resmen 

bildirilmiştir. 

iV - Sancak hükumet devai

rinde kullanılmakta olan resmi ev 

r;ık üzerindeki ( Suriye Cumhuri 

yeti ) ibaresi silinmiş, yalnız ( Müs

takil lskenderun Sancağı ) ibaresi 

ipka olunmuştur. 

Kırıkhanda yeni Hatay rejiminin il.ilim üzerine yapılan şenlik 

il - 29 tarihinde Suriye bayrağı 
İndirilmiştir. ikinci bir işare kadar 

-· Sancakta mandater hükumetin bay-
1•ğ1ndan başka her hangi bir bay

rak çekilmesi yasaktır. 

V - Sancak muhafızlığı reıı mın 

başlamasile mülga addedilmiş ve 
Sancağın en yüksek mahalli ma· 

kamı , Sancak hükumeti teşekkül 

edinciye kadar Genel Sekreterlik 
olacağı kabul edilmiştir. 

Halkın malları aatıllyor 

Ziraat Bankası Türk emlakini 

satıhta çıkarmış ve yok bahasına 
ihale etmektedir • 

MUSOLİNİNİN SON NUTKU 

Roma imparatorluğu 
yakında kuruluyor 
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llI - Sancak mahkemeluine ye-

Frankocular çok 
şiddetli hücumlarda! 
iki tarafın anlaşması imkansız 

Madrit : 11 (Radyo) - Asi kuv
VetJere mensup Balera, Kanerya ve 
datıa iki büyük harp gemisi dün, on
~ dakıka fasılasız bir surette Afi. 
canta yı bombardıman etmeşlerdir. 
ıa.rar ve ziyan henüz tesbit edilme· 
~1Ştir. Şehirde kesif bir duman taba· 
~sı ve yer yer yükselen alevler gö· 
hUlınektedir. Onbeşinci dakikada asi 

1 
arp gemileri bombardımanlarnı sık. 

ı"Şhrmışlardıki, Cumhuriyet kuvvet
crne mensup Tayyare filoları hemen 
~thhların üzerine saldırmışlardır. Mu
abil taarruza geçen Tayyareler asi 

rcınileri kaçırtmaya muvaffak olır.uş
l~dır. Cumhuriyetçi Tayyarelerin at

ı lan bombalardan bir asi harp ge. 

misinde yangın çıkmıştır, yanmakta 
olan harp gemisi Alicantadan mün
kün olduğu kadar uzaklaşmaya çalış
maktadır. 

Madrid : 11 (Radyo) - Aragon 
cephesinden bildiriliyor: dün öğle
den sonra aragon cephesine üç asi 

Gerisi ikinci sakifede ) 

------·------
İtalya, Ademi Müd.ahale Komitesini 

de bugünlerde terkedecek 

Roma : 11 ( Radyo ) - Havas 
ajansından : Musolininin Venedik Sa
rayı balkonundan söylediği sözlerden 
bir çok yüksek mahafil türlü mana -
lar çıkarmaktadırlar . Musolininin bu 
söz!erile , ltalyanm yalnız Milletler 
Cemiyetinden değil , ayni zamanda 
Londra Ademi Müdahale Komitesin
den de çekileceği anlaşılmaktadır . 

Büyük bir faşist g_zetesi şunları 
yazmaktadır: Londra Ademi Müda
hale Komitesi aı tık tefessüh etmiştir 

ve hiç bir iş başaramamaktadır . Bü
yük Faşist meclisinin toplantılarından 

- Gerisi ikinci sahifede -

U·fitl1M 
Bir Çinli 
Peygamberin 
Sözleri ___ ........ -

NEVZAD GÜVEN 

ıe· ""'--~--------·--
ce ekiz yüz sene C'/Vel ya. 
;;;;;;JJ şamış Çinli bir Peyğam

ber ümmetine sık sık şu 
sözleri tekrar edermiş : 
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ULUS 
~Ugünkü nüshasile size 

çok güzel bir 

Çukurova ilavesi Hafit makineli tUfenk trşıyan blr Japon askeri 

• 
verıyor NANKiN DÜŞTÜ, 

'uz~:&~· ~L~;E~~slMLI TOKYODA BAYRAM! 
.\<iana,Mersin, T arsustan 

nefis röportajlar jCinliler, henüz her şeyin bitme-
~ bulacaksınız 1 diğine emin ve metindirler 

11
1l0NKI POSTA iLE ŞEHRiMiZE ----------

lı 
GELECEK OLAN 

Kanun evvel 
tarihli ULUSU 

llıutlak okuyunuz 

Londra : 11 (Radyo) - Royter \ yük bir sevinç (içinde bayram yap· 
ajansının Şanğhay muhabiri, Japon- maktadır. 
Jarın Nankine temamen girdiklerinin Şanğhay : 11 (Radyo) - Çinli. 
söylendiğini bildirmektedir. Jerin kanaatına göre Nankinin müda· 

Tokyo : 11 (Radyo) - Bu sabah faasını_n a~keri bakımd~n. hiç bir e. ! 
gazeteler lfevkelade nüshalar çıkara- hemmıyelı yoktur. Nankının Japonlar İ 
rak Nankinin işğal edildiğini halka tarafından işğalı Şaıığhayın işğah gibi J 
bildirmektedirler. Tokyo halkı bü- harb nafhalarından bir hadisedir. ' 

« insanlar ne kadar aptaldır: 
Meyve toplamak için ağac~ tırmanır· 
!ar. Halbuki bir muddet bekliyebilsc
lel'. meyveler kendiliğinden <lUşecek
tir. 

Kadınların nrkasındnn koşarlar, 
Halbuki biraz sabretseler kadınlar 
kendiliklerinden ayaklarına gtlecektir. 

Faka( insanların en buyuk apt:ıl
lıkları harp yapnıaları. ve birbirlerini 
öldurmeleridir. Halbuki biraz bekle
seler kendi kendil~rinc öleceklerdir. > 

Çinli Paygamberin birinci ve ıkin
ci tavsiyelerinin, insanların müdhiş 
bir sürat sar'asına ·tutuldukları bu· 
günde ne derece tatbik edilip edi
lemiyeceğini bilmiyorum. Tabii öm
rünü çok kısa bulan bugünkü insan 
az zamanda mümkün olduğu kadar 
çok yaşamak için sürattan daha iyi 
bir çare bulamamıştır. 

Modern insanın, meyveyi yiye
bilmek için meyvenin yere, vüsale 
nail olmak için kadının ayağına düş
mesini bekliyecek kadar tahammü
lü yoktur. 

Fakat Çinli Peygamberin say
dığı insan aptallıklarından üçün· 
cüsünü,münakaşa~etmeden, en bü
yük ve feci bir insan aptallığı ola· 

• iT ahsill gençliği •ve 
- -- -. 

• 

Ankarada uçu,ıarı seyreden halk 
Ankara : 11 : (Telefonla) - Yüksek, orta ve hatta ilk tahsil 'gençliği 

havacılığa karşı büyük yer vermektedir. Kültür bakanlığının yüksek ve orta 
tedrisattan başka, ilk tedrisat programlarına da hav11cılık dersleri ilave e
deceği söylenmektedir. 

SURiYE MUAHEDESi 
T ASDiK EDiLMiYECEK 
Fransız Parlamentosu 

Hariciye Valetine 
muahedeyi 

iade etti 

Suriye kabinesinin istifasına 
muhakkak nazarile bakıhyor 
Şam : 11 [ TÜRKSÖZO muhabirinden ) - Fransa - Suriye 

muahedesinin tasdik edllmlyeceğl artık tamamen anıa,ılmı, 

bulunuyor. Bu sebeple Suriye kabinesinin istifasına muhak

>"'··-·-·-.. -·-·-·-·-·-·-·-·< 
ı Filistinde ! 
i - i 

f Çeteler büyük i 
1 f ı· . . ! aa ıyete geçtı ! 
• ! 
• 1 

! Kudüs : 11 [ Radyo J- Şim. ! 
! diye kadar Filistiniıı şımalrnde ! 
! faaliyetıP. bulunan Arap çeceleri, ! 
! cenupta da faaliyete geçmiş ve ! 
! lngılız kuvvet/erile ~arpışmoğa ! 
! başlamıştır. ! 
! Bir çok yerlerde çarpışma de· ı i vanı etmektedir. Bir kısını çeteler, İ 
İ hükı1met kuvvetlerinin tazyiki ile İ 
İ da(!lara çekilmişlerdir. j 

·-·- .. -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-; 
rak kabul etmemiz lazımdır . Filha· 
kika kendisini, mahlQkatın en mü
tekıi.mili ve zekisi sayan insanın 
kendi benzerini öldürmesi kadar 
vahşi bir manasızlık yoktur. insanın 
madde sahasındaki icadları 1 keşif
leri tabiatın eserlerile boy ölçüşe· 
cek kadar mükemmeldir , denilebi
lir, Eğer insanlar , rahat ve huzur
larını bozmaktan başka bir şeye ya
ramıyan bu buluşlarına harcadıkları 

zeka ve emeği, aralarında daha ra
hat ve ''aha düzen içinde yaşaya
bilmelerini temin edecek kanun ve 
nizamları bulmak için sarfetmiş ol
salardı muhakkak ki , daha akli 

kak nazarlle bakılmaktadır. 
Surlyenln Hariciye Sekre

teri de istifa etti. Yakında Su
rlyeye bir Fransız tahkik heye. 
yetinin geleceği de . söylen
mektedir. 

Parlsten buraya şu haber
ler verlllyor: 

Röyter ajansının bura muhabiri 
Cemil Mürdüm beyin parise gelmesile 
Suriye muahdesinin Fransız parlamen
tosunda ademi tasdiki meselesinin 
tekrar mevzuu bahsolunduğunu bil
dırmektediı. Buna da sebep olarak 
müfritlerin son Cezire hareketleri o• 
lduğu resmi surette söylenmcktıdir. 
Bundan maada tasdik edilmemesine 

ikinci bir sebepte İskenderun' meselesinin 
muahedenin şekline veteceği değişik 

olduğu ve İskenderun rejiminin tat
biki başlangıcında Suriyeye daha ba
şka mıntıkalarını da kaybetireceği e
ndişesi olduğu bildirilmektedir. 

Beyrut Savtulahrar .gazetesinin 
neşriyatına göre muahedenin iadesine 
Patrik Mansenyör Tapininin Paris se
yahatının da sebep olduğ gösteril
mektedeir. 

---------
hareket etmiş olurlardı . Fakat in· 
sana aklından ziyade ihtiras ku· 
manda ettiği içindir ki, kendi ben· 
zerini bile öldürmekte tereddüt gös. 
termemektedir . 

Bu aptallık Habil-Kabil facia
sile başlamış ve bugüne kadar de· 

vam etmiştir. Bundan sonra da de· 
[vam edeceğine hiç şüphe yoktur. 



~haife ; 2 TürksôzU 

KOMŞU OÖZÜLE 

ESKİ GAZELLER lhıalb>ernerö 
Yunanlatanda gazelin men edllmeal mUnaaebetlyle, 
komeu Yunan gazeteleri TUrklyede gazelln kaldı
rllmıf olmaaımn isabetinden bah• etmektedirler. 
AfaAıya ETNOS ve ETNIKI gazetetertnln bu mevzu. 

,, ___________________________________ , _______ , ____ ..._, 
En usta satıcı 

dakl yazılarım aıra ile alıyoruz • 

Gazelin vatanı türkiyedir, orası bunu çoktan yasak etti, gıramofon 
plaklarının; Amaaanamaan 1, kulaklarımızı patlatıyordu; fakat bu yasak yalnız 
graınafon plaklarına inhisar ettiğinden, gazelhanların da menedilmesini gö. 
nül arzu ederdi. Bu yabancı meyveden tamamiyle kurtulmalıydık. 

* * • 
Bizde de gazel son darbeyi yemiştir. semamıza melankoli saçıyor ve 

Akropol kayasının altında falso teşkil ediyoıdu. Anadoludan koğulduktan 
sonra, bize geldi. Satılan gramafon plaklarının yarısını gazeller teşkil edi
yordu. Muhacır mahallerinden bütün köylerimize yayıldı. Aşık Mehmet, a. 
şık Manol ve savdalı Fatma, sevdalı Eleni oldular. Yurdundan koğulan 
gazel bize geldi ve misafir iken hakim oldu. Gözümüzü Garbe dikerken, 
kulaklarımız Şarkta olamaz. 

Kamutayda 
Bır çok kanun layihaları 

müzakere edildi 

Ankara : 11 ( Telefonla)- Bü
yük Mıllet Meclisinin son toplantı. 
smda Askeri ve Mülki tekaüt ka
nununun 66 ve 68 inci maddelerine 
birer fıkra ilavesine , bazı maden 
hurdalarının memleketten dışarı çı· 
karılmasının yasak edilmesine ve 
satın alınmasına, ispenciyari ve tıbbi 
müstahzarlar kanununun on altıncı 
maddesinin değiştirilmesine ve Ya 
lova arazisinin istismarına ve para· 
sız arazi dağıtılmasına dair kanun 
layihalarının birinci müzakerelerini 
yapmıştır. 

P. P. 

Fransız - Romen 1 

temasları 

Delbos Belgradda 
Bekleniyor 

Bükreş : 11 (Radyo) - Fransa 
hariciye nazırının burada, Romen 
hariciye nazırı Antonesko ile yaptı 

Devlet demiryolları şeh
rimiz idaresinin 

Takdire şayan 
bir hareketi 

Bir okuyucumuz anlattı: 

- Dün son Geyhan postasile 
Adan<lya geldim. gara inerken bir 
paketimi koınpat tmanda unuttum. 
Neden sonra bu noksanlığın farkına 
vararak devlet demiryollnrı Adana 
işletmesine derlıal müracaat ettim. 
Ve bunun için de !<1 are şefliğine te· 
lefonla malumat vermekten başka 
bir teşebbüsle yorulmadım. Çalışkan 
memurlar derhal paketimi unuttu 
ğum katarı Mersin yolundaki istas· 
yonlarda araştırarak kaybolan eşya 
mi buldular. Ve bugün bana teslim 
ettiler. 

Devlet denıiryolları Adana şube 
.si memurlarına büyük teşekkürümü 
lütfen gazetinzle iblağ ediniz. 

TUrkaözU : Meınurlarımızın 

gösterdıkleri bu alaka ve hassasiyet 
bize büyük bir sevinç verdi. 

Meşhut suçlar kanununun 
b.r izahnamesi 

Meşhut suçlar kanununun subay 
!ar hakkındaki tatbik suretini bilJi
ren bir izahname hazırlanmıştır. 

Bu izahname lmucibince suç i~-
leyüp te karakola getiı ilen ve saat 

20 den sonra serbest bırakılması 
mahzurlu görülen subaylarertt'si gün 
saat yedide doğruca-müddeiumumi· 
liğe teslim edilmek kaydiyle hemen 
aid olduklon garnizon komutanlı
ğına teslim edilecektir. Sovyet Rusyada 

seçim hareketi 
Stalin devlet reisi olacak 

ği görüşmeler etrafında bir tebliğ 

resmi neşredilmiştir. Bu tebliğ res· 
miye göre, Delbos ve Antonesko, 
beynelmilel vaziyeti merkezi Avru· 
pa kısmından tetkik etmişlerdir. iki 
memleket arasındaki dostluk müna
sebetinin gitkçe inkişafta oldu~u Vt'. 

görüşlere tetabuk ettiği müşahede 
edilmiştir. iki memleket siyasetinin 
Milletler cemiyetine sadık olarak ı 
ilerlemekte bulunduğu bir kere daha 
teyid edilmiştir. Fransız, Romanya 1 
müşterek müttefiklerine müzaharet· ----·------------

KALENIN'DE BAŞKA BiR iŞE 
BETİRILECEK MI• 

lı.ondra : 1 t ( Radyo )- Deyli 
T eolgraf gazetesinin verdiği bir ha 
bere göre, Sovyetlerin idare si~te. 
mindc Y.eni değişiklikler olacaktır . 
Y mi intihabatta Komünist parti· 
sinin umumi katibi olan Stalin , fır· 
kasının reisliğini de uhdesine alacak 
ve halen reis buluna'l Kalenin de 
diger mühim bir vazifeye getirile· 
cektir. 

Moskova : 11 ( Radyo )-Seçim 
işleri i~in büyük mitingler yapıl· 

maktadır.Bir çok otomobil fabrikaları 
işçileri Lenin,Stalin namzetleri için rey 
verecekleıini yaptıkları büyük bir mi 
tingle ilan etmişlerdir • Moskova 
Elektrik fabrikasının 5000 işçisi de 
gösterilen namzetlere reylerini ver· 
mek için bir miting yapmışlardır . 
Şimdiye kadar yalnız Moskovada 
on bir büyük miting yapılmıştır. 

Komünist partisi genç Sovyet· 
lere bir beyanname neşretmiştir . 
Bu beyannamede , gösterilen nam
zctlere , Ko nüni,,t olsun olmasın 
herkesin rey vermesi icabettiği bil
dirilmektedir . Diger taraftan Üni
versiteler talebelerinin neşrettikleri 
bir beyannamede de şöyle denil
mektedir; Bizi dahili harplerde hi. 
maye eden büyük Komünist partisi 
olmuştur. Bizi okutan , bize ekmek, 
giyecek temin etmiş olan da bu 
büyük partidir. 

Bizim gençliğimizin fabrika ve 
fabrikatorlar hesabına mahvolma· 
sınm önüne geçen de yine bu par 
tidir. Bize, parklar, okuma yerleri , 
Sinemalar, diger bir çok eğlence yer 
)eri vücude getiren yine büyük Ko· 
münist partisidir. Bu parti ayni za· 
manda bizim çalışma ve istirahat 

te devam ettikleri memnuniyetle kay. 
dedilmektedir. Karşılıklı emniyet 
eşasi üzerinde görüşmeler yapılmış
tır. 

Romen gazeteleri, karşılıklı yar
dım işinin de .görüşüldüğünü, fakat 
Milletletfer cemiyeti nizamnamesinin 
on altıncı maddesi mucibince ortaya 
çıkan müşkilattan dolayı bu husus· 
ta bir karar verilmeğini ve Fekat, 
iki memlet erkanı harbiyelerinin her 
zaman temas halinde bulunacakla. 
rııu ve silahlanma işine ehemmiyet 
vereceklerini kaydetmektedirler. 

Delbos. Antonesko görüşmele· 
riudı•, Macaristan ve Lehistan mev 
zuubahis edilmiştir. 

Delbos, Romen gazetecileı ini 
kabul <"derek demiştir ki: kral ile 
görüştüm, fakat bu hususta bir şey 
söyliyemem. Yalnız. Bükreşi bu zi
yaretimle, bilhassa, iki memleket 
kültür işlen daha fazla derinden 
tedkik edilmiştir. 

Belgrad ; 11 (Radyo) Dd-
bosun, Belgrada yapacağı ziyıuet et. 
raf anda gazeteler hiç bir şey yaz 
mamakta~ırlar. · Şimdilik gazeteler 
Yugoslav başvekilinin Roma ziyare
tinden bahsetmektedirler, 

Bazı gazateler, Delbosuıı Bdg· 
rada geli~i ile, sol cenah partisinin 
şiddetle hükün.et aleyhinde buluna
cağım kaydetmektedirler. 

Altın fiyatı 

lstanbul : 11 (Telefonla) Al 
tın fiatı dün de 1 kuruş artmış 

ve borsa haricinde 1113 kuruş 
alış, 1115 kuruş satış fiati almıştır. 

fakat, altın satmak isteyince sarraf 
lar 1100 ve almak isteyince de 
1 l 25 kuruş istiyorlar. 

Hülrumetin altın hakkında vere
ceği kararın bir an evvel alakadar· 
)ara tebliği beklenmektedir. 

Alman Gençlik Şefi 

lstanbuldan ayrıldı 

Jstarıbul : 11 ( Telefonla ) 
Dün Ankaradan şehrimize gelen ve 
hükumetimiz tarafından misafir edi· 
len Alınan Gençlik Şdini Bay Schi 
rachi buğün Şehrimizden Bükreşe 

hareket e1 miştir. 

Stoyadinoviç Belgratta 

Milano : 11 ( Ra<lyo )-Yugoslav 
Başvekili ve refikası Mılano Faşi~t 
federasyonunu ziyartt ettıkten sonra 

Belgrada hareket etıni~lerdir. lstas 
yonda, Yugoslav Baş vekilini ve ı e· 
fikasını Kont Ciyano, Lüyük Gene· 
raller ve kalabalık bir halk alkış 
larla uğ1Jrlamışlardır . 

İcra Vekilleri He
yeti toplandı 

Yugoslavyanın en azılı 
· katili hapishanedenkaçtı 

Ankara : 11 ( Radyo ) - icra 
Vekilleri Heyeti dün Başbakan Ce· 
lal Bayarm Başkanlığında toplanmış 
ve üç senelik maden işletme pro 
gramına ait esasları ve tatbik şe· 

killerini kabul etmiştir. 

== 
saatlarımızı da ayırmaya muvaffak 
olmuştur • 

Belgrad : 11 (Radyo) - Muh 
telif katil cezalarından idama mah· 
kum edilen meşhur katil ve hırsız 

Miloçe dün Ridova hapish;ınes inc.len 
firar etmiştir. Bu azılı idam ,nah· 
kumur un yakalanması için bütün 
Yugoslav vilayetlerindeki zabıta 

teşkilatı haberdar edilmiş ve hudut· 
Jarda sıkı tertibat alınmıştır. 

Hava s1eferleri 

Adana-Ankara-İzmir 
hava yolu Nisanda açılıyor 

iyi bir kaynaktan aldığımız ma 
lıim'lta göre Adana - Ankara - iz 
mir hava seferleri 23 Nisanda baş 
lıyacaktır. Bu hava yolunun açılış 
gününde de büyük tören yapılacak 
tır. 

Alman tayyaresi gitti 

iki haf tadan beri şel rimizde bu 
lunan ve havaların fena gitmesinden 
dolayı kalkamıyan Alman tayyaresi 
dün Ankaraya müteveccihen hare· 
ket etmiştir. 

Halkevinde 

Bir öğretmenimizin 
yıldönümü 

Dün gece halkevinbe orta ve ilk 
tedrisat= öğretmenlerinin iştirakile 
çok samimi bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantı orta tedrisat resim Öğ 
retmeni Tahsin Karayelin meslekin · 
de 35 mcı yıldönümünü kutlamak 
için yapılmıştır. 

Lisans usulü 
Buğday ve maden kömürlerinin 

ihracından evvel Lisans usulünün 
tatbik edilmesi hakkındaki Vekiller 
Heyeti karan , şehrimizdeki alaka
darlara gelmiştir. Bu kararın tatbik 
suretine dair iktisat Vekaletince 
bir talimatname hazırlanaci\khr. 

11 KAnunu evvel 937 

Gök yüzü açık, güneşli, ufuklar 
zayif sisli, hava sakin, ruzgarsız, rn 
çok sıcak 19 santiğrat derece. 

F rankocular şiddet-1 
li hücumlarda 

- Biı inci sahifeden artan -

Thyyare filosu kurkuııç bir baskın 
yapmışlardır. Bir çok müstahkem 
mevkılere sayısız bomba atılmıştır. 
Havanın kapalı olmasına ve üç gün
denbcri cephe mıntakasına kar yağ
makta devamn:etıigi için asi tayyare
ler alçalmak cesaretini gösteı ıniş!er
dir. 

Fakat bombardıınantrı en kor. 
kunç anlarında Cumhuriyetçi tayya. 
re filoları yetişmiş ve aragon cep 
hesi ÜZt>rinde düşman tayyarelerile 
muharebeye tutuşmuşlardır. iki taraf 
tayyarelernin dehşetli bir surette 
çarpışmaları sonunda asi tayyare
lerden üçü } ere inmeye mecbur e· 
dilmiş ve iki bombardıman tayyare 
si de düşürülmüştür. 

Lonra : 11 (Radyo) - Cum 
huriyetçi ispanya ya yaptığı seya· 
hattan dönen işçi · Partisi reisi A· 
thler yaptıgı seyahatı izah eden bir 
nutuk iradederek demiştir ki, cum
huriyetçi f spanyanın mağlup o1du· 
ğunu kabul etmek hiçbir zaman 
doğru degildir, Madridin asiler ta
rafından zaptı imkansızdır. Bu da· 
hıli harp, her iki tarafın her palan· 
m.ısı ile bir müddet daha devam 
cJrcektir. 

Çünkü hiç bir uylaşma yapıl
mak taraftarı Madrid hükumetinde 
mevcut degildir. Cuınhuriyetçi fs
panyollar uzlaşmaktansa çarpışma· 
yı tercih etmektedirler, 

iktisat haftası 
bugün başlıyor 

lktisad ve tasarruf haflası bugün 
başlıyor. Dün de yazdığımız gibi, 
bugün, saat dokuzda yerli mallar ser
gisi törenle açılacaktır. Y etli mallar 
sergisi,eski postahane binasındadır. 

Serginin açıiışını mütaakip saat 
10 da Atatürk parkına gidilecek 
ve anıta merasimle çelenk konacak-
tır. 

Vilayet inzibat komisyonu 

Vılayet inzibat komisyonu dün 
öğleden evvel toplanmış, Lazı me
murlar hakkında kararlar alınmıştır. 

Ölüm 

l 

~pbe 
Arzın en usta satıcısı, şu ,ıı 

k ki Eskimolara Firigofrik sat 

damdır' . . Gr• 
1937 Paris sergısıne 

dan bazı zengin Eskiaıol~r ol 
k ztarıP fakat sıcaktan ço mu "b ya 

lan için birer Frigofrik mu \u 
mecbur olmuşlardır! işte, 
da bundan ibarettir. 

Kadın polis 
L dra içİP 

Skotland Yard, ° F kat 
dm po is aramaktadır. ; polİ 
lara bakılırsa lngiltere ka ın g0 
. . h' 1 b. diyarın 
ıçın ıç o mazsa 1 ~ • 1ınak 
lik kraliçeliğine sl'çılnııŞ 0 

zımdır. d ııd 
1 asın a Bakınız şart ar ar 

vardır: "cut 
Boy hiç olmazsa 1,61, ~u bir 

- · Jaca\c hıç · vzun ve mutensıp o ' I ke.sıı 
k d. Jer e. . 

Şehrimiz Belediyesi zabıta ko. 
miserlerindt'n Bay lsa dün ölmüştür. 
Ölen komiserin cenazesi Belediye 
zabıta memurları ve bir polis kıta 
asınin i~tirakile merasimle kaldiril· 
mıştır. 

şi eksık olmayaca , ış . i gıyı 
lacak, büyük olmuyca~. •Y8,8ş 

mesini ve giydiğini kendısıne Y
1 

k· 
· ı k .. l par a masnıı bı ec. , goz er 

lsa çalışkan, doğru bir zabıta 
memuru idi. Ölüye tanrının rahmeti 
ni diler, ailesine baş ı;ağlığında bu
lunuyoruz. 

Bir koyun hırsızı 

Karanlıktan istifade ede
rek zabıtanın elinden 

kurtuldu 
Camal paşa mahallesinde oturan 

topçu su bayı Hilminin evinin bahçe· 
sinde bağlı bulunan bir koyunu meç
hul bir adam 'çalmış ve fakat bahçe
den çıkarken devriye tarafından gö 
rülerek takip edilmiş ve kork tmak 
için 2tılan silah üzetine hırsız koyunu 
bırakıp karanlıktan istifad~ ederek 
kaçmıştır. 

1 

Bir ev basıldı ku- 1 
marcılar tutuldu 

Salih, Osman, Mehmet, Ömer ve 
berber Hısan adında beş kişi, Aşi 
ret ha u civarında Mehnıedin 43 
numrolu evinde toplanarak kumar 
oynadıkları sırada zabıta tarafından 
yakalanmışlardır. Kumarcıların ÖııÜn· 

de yirmi küsür lira para ile iki çift 
zar bulunır.uştur. 

Musolininin 
nutku 

son 

- Birinci sahifeden artan -

sonra, Habeşistan krallığı yerine İtal
ya İmparatorluğu ihdas edilecek ve 
Musolini bu lınpanıtorluğun en yük
sek makamı b.ışına getirilecektir. Bu 
suretle de yeni bir makam ilı las 
edilmiş olacaktır. Digeı: taraftan sa
Jfıhiyettar mahafil, ftalyad;ı kurulacak 
ol;ın yeni ınakdm ile Musolininin de
ruhte edccc*i va1jfe digcr devletler 
tarafından kabul edılsin edilmesin 
tatbik sahasına gireccgini beyan et
mek tedirJer . 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yenicaıni civarında 

Toros eczanesidir 

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık

mazda dört odalı mul>ah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

lstiyenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 

c, 

zel ve cazip olacaktır. ·r! 
K .. .. "z m•' harr• ursusu " . 

1 r bır 
Bazı koltuksuz nazır 8 

' • p,4• 
da kürsüsüz müderrisler 01~l de 

fikir adamlarından Andre 11 
•• 

. d .. müştur, 
yakın bir vazıyete uş diY' 

Andre Jidin Sovyetler ne 

ziyareti meşhurdur. fak ... ~ tta11 
bimiyoruz: bu zat bu seya 

8 
()ef 

nraki neşriyatile anlaşılan ne t(ieıııC 
ları, ne de kızları meıPnun luPdl 
miştir. iş tıpkı, müslüma~k 0 

0ııl• 
gün ölen hiristiyan deh ~ 
annesinin: I .. cendird1 

- A... oğul, sayı gu edttı1e 
Muhamme<li d~ memnun utııı• 
öldün! Diyerek matem ti ,

1
p1 

benzedi. Çünki Jidin ya~ 8 
d• -

gazeteler neşretmekte sat ar 
tihza ile karşılamdktajırlar· 

r 
._...,.. ___________ ~_ 

Gündelik siyasi g aıetc: -Abone şartları 

11. Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

f(urıış 

ııoO 
600 

. ft,'o~ l 1 jçıl'I 
ı - Üııi mcııılehtıl c ıııasf 

bedeli değişmez yalnız P01118 

zammedilir. ııııı'' 
2 - ilanlar için ıdare)'e 

caal edilmelidir. ~ 
'~~.:.:.:=~------ ~ 

htık&J 
Adana sulh . 1 • 

Hakimliğindefl: 
501 · ·ıe ~ 

"d resı 1 1 
Adana inhisarlar ı 8 •• d•fl 

K .. 1111 .. 
dana11ın Abdı Oğlu 0Y ı,s~ 

L: sı · mail oğlu ölü Mehm et ·ar~ 111" t 
arasında nıütehaddis dava11 .~k•ı11 . aha ı 1 dei aleyha sakinenm ın teb ı ı' 
meçhul oldu~undan ilanen r~ğı11 
yapılmış ve bu tebliğata 'V kil 

· ve ~ mahkemeye gelmemış aP 
cJ o •tAn :ıı gı)" 

gön ermemıJ ve ı a ·ırrıis ti 
kararı tebliğine karar ve~ı e t"' 
muhakeme 19. 1.938 tarih~n gu" 
edilmiş olduğundan nıe!ku:. · "e 

ı edıgı 
saatta mahkemeye ~~ .m kdırdt 
bir vekil göndl!rmeciıgı ta ıwi ı 

d''eCC» 
yap kararının tasdik c 11 

olunuru. 
8788 

------....... --------~ 
Kaçakçılar vatafl 

hainidir 

•i 

s 

~il 
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__ A_d_a_n_a_B_o~r~sa-.s,.,...ı~M~uilı'!"a_m._e_l_e_le_r_i_---: ,__-
8
-.--d---d--h--k----- r.1

•_•_•_·_--_-_---

1

---------

.. PAMUK ve KOZA ütün üoya a şö ret azanan 1 1 
Kilo Fiati Satılan miktar Asri lı~l l~,j Alsaray CiNSi 

En az En çok Wh• k 
- Kij;ımah p_am __ ,__,uk'""""'"'= ~=s. ~ s. = - Kilo - 1 z m ar a - -

._-_,,_;_,_:~_::_:_~e_a~-1~zğı_i -'~'-. __ •--';-'-~---\- ~·50 -- -------- rH--e-r-ı· k-,.~sı· n--e-m--a--d--al 
' iane ı Mc, tor, Amortisör, ldrolık fren, Mafsal Y AGLARILE radyator lehimi ~ l 

iane 2 temizleıneğe yağı, otomobil cılası daima ucuz olarak. ~~BU AKŞAM~ 

Ekspres Ş. Rıza İşcen Yeni Mağazada 
Klevlan t - J -

YAPA GI 

ÇlôlT 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

2,75 __ , 
" "Tohumluk,, 

:-1 lJ B U B A T 
_Buğday Kıbns 

" Yerli 3,50 
,, Men tane 

_Arpa ---
~asulya -

_Yulaf 
belice -----1----- - - - -

----1----~yemi 
_J(eten~to~h-u_m_u __ _ ----ı-----·----------

--1-I----.__Mercimek 
Susam 

UN 
ı-::D,...o_-r_t ..._y_ıld_ı_z _S:....a-'-li"'h ______ ı 650-72~ 

.. 1 üç " " ı 625 
.C '.il -Dört yıldız Doğruluk ı-650 __ _ 
~ ~I ÜÇ ,, ,. J-600--
,g ~ 1 Simit ,, 900 
"' ~ 1 Dört yıldız Cumhuriyet -6~-
~ "'I üç .. .. '----- __ 62_5 __ _ 

..._ Simit ,, 

Liverpol T clgraflan 
11 I 12 I 1937 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

----~-------~~=n=4İm::_~~~M~e -,~-------,---,.-
-,ı-ı:-a_zı_r ------\ 

4
4 1 

5
6

6
7 ı -;::;:ı;':..::"'--------\-1-\ 97 -J!:.- Kanun vadeli Rayişmark 

" d 
1 4 60 

Frank ( Fransız ) --23-r4T 
~art va e i S ı· ( . ·ı· ) 628 00 ter ın ıngı ız 

-J:!!.nt hazır _4_ /_!2_ Dolar ( Am·e-n-.k~a~)-- 1-79- 09-
~cvyork 8 07 Frank ( İsviçre ) -

-------------~----- ~-----------------------
Yeni postahane karşısında 

Diş Tabibi Yusuf Hüsnü Başarır 
. haçla sinir almayı hassaten iğne ile hissi iptal ederek diş kesmek ve 

'1 rıir almayı maziye bırakmıştır. Hastanın sıhhatini tehlikelere dü~üren 
llı.üteaddit mahzurları dolayısilc bu günkü diş tababeti iğne yapılmadan ve 
Vucudda muzır bir madde ithal etmed~n azami ~ekiz dakikada ıztırapsız 
~'.fi kesen, sinirini alıp o anda dolduran, dişi çıkaran, dişi beyazlatan. çl"-
ılecek apseli ve kistli dişleıi tedavi ile kurtaran ytni ve son bir tcJav i 

Usulünü ideal diş tal,abcti meydana getirmiştir. 
I Rontkene terfik elliğim ve hastalaıımın sıl hı,tlırırın ~OIU)UCuıu O· 

arı bu son tedavi ile n.uayrnthanı mdc çalışmağa ba~ladım. Göımek 
~tıu edenlere muayene hanemde bu tı davi gösterilir. 

8761 6 -10 
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1 

,1 
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' 1 

1 

1 

1 

' 
1 
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1 

1 
1 
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1 
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----------------------------~-~~-~----------

Satılmak tadır 

Belediye civarında, Adana RUS-Japon harbi 
7967 88 

• 
Aksırık; öksürük, burun akması, düskünlük 

' 

~hli~eslnln yanılmaz habercileri oldutunu bilmi~ormusunuzJ' -~rtP:e ~arşı koymak için hemen A S P 1 R 1 N alıntz i 
··~ ' ... C1ip, ,f9~kalgınlığı ve ağrılara karşı en emniyetli ilaç bvcfi:m .... 

ısrarla 

, .... ·-;i 
' "" . 

.-~; !. 

ı "" • • 

PIRIN 
isteyiniz! 

20 ve 2 tabletlik şekillerde bulunur. 

Her teklin üstündeki @ markası aldıiınız malın 
! ,, hakiki oldutunun ve iyi tetlr!nln ıarantlsidlr. 
• 

12-26 8715 

.. 

POR ARTÜR KAHRAMANLAR! 
- J'ürkçe !lii:.lii 11ıua.:zf11n fltm -

Yakın bir tarihin aşk \'e ihtirasla dolu safahatı .. Vatanseverlik ve 
milliyet duygusunun bir timsali 

Yalnız bir harp filmi değil 
Gliz alıcı, muhteşem bir dekor, en yüksek sosyete içinde 

büyUk bir sevgi macerası 

- 1 1 -
ilaveten : 

ge Manevraları 1 
' ( s,•slı .<(i:lii ) 1 

Türk ordusunun dinamik kudretini gösl ·ren fılm 

- 1 1 1 -

CUMHURİYETİN 14 ÜNCÜ 
YILDÖNÜMÜ MERASİMİ 

YUNAN 
SASIN 

Telefon : ASRI 

- iV -

AŞVEKİL İ MET AK
ANKARA ZİYARETİ 
- Sinı·m,ı ıı. ı:; dr /,aşlar -

250 Telefon: ALSARA Y 212 

Her iki sinemanı11 karnesi her iki sinemada kabul olunur. 

Bugün gündüz 
Kaçıyor-Rus 

2,30 da T arzan 
Japon harbi 

~--------------~-~~-~~---~~----

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

il.<1bul tuıılıi : ·f'(ı! l'J:J7 

DÜNDEN ARTAN -

Madde 58 - Türkiye Cumhuriyeti Ziıaat Bankası Meıuurları Teka
üJ Sandığı hakkında lıu kanunun neşri tarihindtn itibaren iki ay zarfın
da bir nizamname tanzim ve neşredılir. Bu nizamname ile memurlara te· 
mim edilecek hak ve menfaatler 27 11 1936 tarih ve 2904 numaralı ka

nunla muhtelif hal ıe vaziyetlere göre mümasilleri için tesbit edilen hak 
ve menfaatldrden fazla olamaz. 

j t-----------
0~ lAN 

Seyhan Nafia ınüdürlü
ğünden : 

Ancak hizmet müddetleri otuz seneyi dolduranlar tekaüdlüklerini İS· 

tiyebılirler. 

Madde 59 - Her lıeş senede b r d~fa mecburen ve lüzumu halinde 
daha evvel sandığın mali vaziyetıle tahsis formüllerinin mütehassısları 
t.rafınJan tetkik ve leftişi n•tic~sin ie sandığın mali vaziyetinde darlık 
ve muvazenesizlik g3rülürse Bmkaca sandığa yapılacak yardım artırıl
mJksızın memur aylıklarından krsil •cek sandık aidatının artırılması veya 
me nurlara verilen tckaiid aylı~ının vı: tazminatın eksitilmesi gibi teJbir· 
ler ittihaz ve sendı~ın daimi muvazeneli bir halJe bulundurulması temin 
edilir. Sandık menabiinin bolluğu halinde bankaııın ve memurların teka 
üd sandığına öJeyecekleri aiJat nisbetleri azall labilir. Bu artırma ve ek· 
siltmeler umumi hüyet kararile olur. 

~ 
le r 

j, 

Sineması 

S BU AKŞAM 

ayın müşterilerine en güzel f, im 
ler:nden birini sunuyor 

Ş~N. ŞUH, GÜZEL. VE EN 
BovoK SiNEMA YILDIZI 

~ ( Franzıska Gaal) 
~llÜrıe kadar yarattığı şaheser· 

ler in tn güzeli 

~ 1 ( Altun Kelebek ) 
~~ llıarıca sözlü nefis filminde sa-

lını~ .. 1 .. 
~İd ·• en guze eserını sunmuştur 

raı den görülecek ve tekrar gö
llıesi arzu edil,•cek büyük bir 

süper film ... 
-2-

l' (E:ge Manevraları) 
lt~~nıen sesli ve sözlü 1500 met

Ilı U Türk Ordusunun şanlı bir 
'tıkabesini gösteren milli film 1 

~il PE:K YAKINDA : ŞOVBOT 
Yonlar sarfile vücude getirilen 

emsalsız bir şaheser .... 
Sinema 8,5 da başlar 

'tıaıaton : No • 266 '=- 8781 

Eksiltmeye konulan Adana Do. 
gum Evinde yapılacak ( 3186) lira 
( 43) kuruş keşif bedelli Mutbah ve 
ameliyathane inşaatına istek çıkma
dığından pazarlıkla verilmek üzere 
müddeti 23-12-937 tarihine mü· 
sadif perşe~be günü saat on bire 
kadar uzatılmıştır . isteklilerin bu 
tarihte ve keşfini görmek için de 
islediği vakıtta Nafia Müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

8750 28-2-8-12 

Satılık Eczahane 

Ceyhanda tanınmış ve kıdemli 
yirmi dokuz senelik Vatan Eczaha. 
nesi sahibinin ahvalı sıhhiyesinden 
dolayı satılıktır. Almak isteyenler 
sahibi Ali Rıza Atasagun'a müraca
atları. 

3-7 8778 

Kiralık hane 
Beş Kanunusani mektebi yanında 

itfaiye sokağında 125 numaralı ev. 
de iki oda ~ iralıktır. Talipleıin lda 

rehanemize müracaatları. C. 

~. . 

•. 

~~'§.. 
TliRKiYE iŞ BANKA~, 

326 
• 

----~------------------------
Maden kömürlerimiz geldi 

Ali Rıza Kelleşeker 
Türkiyenin en iyi ve en cins Zongı;ldak; Kok, So:ııikok, Kriple, An 

trasitMa 1 en kömürlerimiz geldi. Kış girdi. Halkımız beyhu.le yere te
laş etmesin. Dünyanın en iyi cins kö n"irlerine her c:hetle rekabet c~mek

tedir. 
Duman ve koku neşretmez. bir kerre tecrübe kafidir. 

Satış yeri : Tarsus kapısında 
Kelleşeker. 

Ali Rıza 

864i 30-30 

Madde 60 - .Sandığın yıllık büdcesi ve bilançosu Bankanın bütçe 
ve bilançosile birEkte ve aynı usul dairesinde tanzim ve tasdik olu 
nur , 

Madde 61 - Sandığın memurları banka mamurları hak ve selahiye. 
tini haiz olup aylıkları Sandık bütcesinden verilir. Sandığın kırtasiye, tes· 
hin ve diğer idare masrafları banka bütce•inden temin olunur. 

Sandık idare heyetine tayin edilecek banka müntesiplerine bir guna 

iicret verilmez. 
Madde 62 Bankada halen müstahdem olsun olmasın 56 ıncı mad-

denin ikinci fırkasında yaz,Jı karar ve za} iileri mucibince tekaüde tabi Dev. 
let ve banka hizmetlerindeki haklarına mukabil lıankadan tasviye tazmi_ 
natı veya memurun YarJım Sandığından Hastalık münasehetile yapılan 
yardımlar ve hizmet mukabili vnilen ücretler haricinde para alanlar bu 
kanunun neşrinden itibaren üç. ay zarfında Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasına verecekleri birer beyanname ile bu tekaüd haklarını muhafaza 
edebilirler, Bu takdirde banka lan veya yarclım sandığıudan aldıkları pa
paralar, vergileri hariç olmak üzere, bankaTekaüd sandığınca namlarına 
borç kaydedilir ve borçluların umumi muvazeneye dahil veya mülhak 
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Adana Ziraat Bankasından 
Arttırma 

kaplının 
ura No. 
1-1 

t-2 
t-3 

2-4 

2-5 

3-6 

3-7 
3-8 
3-9 
4-10 

4-11 

4-12 
4-13 
4-14 
5-15 

s-16 
.S-17 
5-18 
6-19 

9-20 
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Borçlunun adı ve sam Gayri menkulun 

Köyü Mevkii 
Aanedan ma: HaJiJ Yolgeçen 
lbrahim kızı ölü Münevver 

.. 
" 

Çınarlı. ma: Akarcalı Hacı 
lbrahim otlu Abdüsselam 

" 
Çınarlı. ma: Akarcalı 

Hacı lbrahim eıi Behice 

" 
" 
" Mihmcndar köyünden 

Çolak Hacı Mahmut 
Kızı Emine 

" 

" 
" ,, 

Eski debbathane. ma: gübeli 
Ahmet kızı Ayşe 

" ,, 

" 

" 
" 

Akarca 

" 

" 
" ,, 

Zıpkıcı 
Mihmendar 

" 

" 
" ,, 

Karaotlanlı 

Atzıbüyük 
Karacaoj'lan 

., 
Karga namı diteri 
Kekeç kö : Musa 
otlu Durmut 

Karga namı 
Jiteri kekeç 

Deli çay 

" ,, 
Babıtarsus Ma. mua 
saracı Hacı Abdülka 
dir otlu Mebmedin 
kızı Kerime 

köprü ma. sabık 
polis Hasan Hulusi 

• • • 

" . 
" " 

• • 

" " 

" .. 

" " 

• • 

" " 

" . 
" " . " 

,, ,, 
incirlik 

yanmca 

• 

.. 

• 

" 

• 

• 

• 

• 

" 

" 
" ,. 

,, 

" 

Ormangökpınar 

" 

• 

• 

• 

" 

• 

" 
Avcıdereıi 

Yum urcudereai 

Yoktur 
Karpuzlar 

Ormangökpmar 

Cinsi 
Tarla 

,, 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" Tarla 

" 

" 

" 

" 

.. 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

Hissesi 
Tam 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

Tam 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 

Metre murabbaı 
35841 

114716 
34003 

294080 
192990 

376790 

183800 

19299 

96900 
68925 

113037 

96495 

101090 

99062 

178745,5 

306027 

275700 

137850 
68925 
68924 

271105 

36760 

22975 

21137 

32165 

22975 

20218 

18380 

14704 

18380 

27570 

55140 
36760 
36760 

Tapu senedinin 

Tarihi 
Kinunusani-340 

" 
., 

" 
., 

Nisan - 928 
Nisan - 928 

Şubat- 338 

" " 

" " 

" " 
1- inci teşrin 

316 

" 

" 

.. 

" 

2 inci teşrin 
323 daimi 

.. 

" 

" 
Eylul-340 

" Eyliil ·- 328 

Mart-325 

• " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

Atustos 

" " 

" " 
" Mart 325 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

• • 

No. 
41 

40 
39 

109 
110 

87 

75 

78 
96 

98 

96 

97 

95 

99 

834 

839 

835 

836 
163 
162 

Tapu hududu: 

Şa: göl, Şi vece: tarik, ga: Hacı Süleyman 

Şa veci: tarikiam. G. Hayriye, ce: Rukiye 
v aa: tarİ" 

Ş: Fakı ver('seleri, şi: mezarlık ve tarikiam, e 

kiam, ce; Abdi 
Şa: Kürkçül':r ve Bahçe, ıa: Behice, şi; şif, ce: ~ 
Şa: Behice, ga: Zıpkıcı yolu, şi; Fatma, ce: bat ye 

lık ve çorağa giden yol , fe 
Cc: çorağa giden tarik, şi: Hüseyin ve evladlan, P: 
şa: Salabattin J("hY' 
Şa: Kara lbrahim ve Has:ın ve Yusuf, ga: Musa a 
ve deli Mehmed, 
Şi: keçeli oğlu Mulla Ahmet, ce: tarikiam N i 
Şa: Çiftliğe giden ~·ol, şi: ve ce: ve ga: Meh~et . ~eli 
Şa: Hacı Ali, ga: Hacı lbr~him, şi: karafakı, ce. 

Mehmet veresesi t 
Sahibisene ' Şa: ve ga: tarikiam, şi: çerçi o. lsmail ve 

ce: Abdullah 

Şa: tarikiam, ga: Hacı Ali ve Ahmet, şi: Haaali, ce: t41• 
cı Mehmet yetimleri otcıi• 
Şa: Bayram, ga: çolak oğullan, şi: Hakkı ve çolak 

lan, ce: tarikiam . til'" 
ş~: Hacı oğlu lsmaii, ga: tarikiam, şi: Hacı Ah ye 
leri ce: çerçi o, lsmail ve sahibisenet . ı .. 
Şa: Abdullah, ga: Bayram, şi: tarikiam, ce: çerçı o. 
mail ve tarikiam 
Şa: Ahmet, o. Abdurrahman, şi: keza ve 
lan g: karyeyi mezkilre, kıbleten çotlu yolu 'bi _.~ 
Şa: Hacı Ali, ga: Musa saracı hacı Kadir ve sah• 
net kıbleten Halil, şi: çotlu yolu , it' 

89 daimi 

Şa: incir ağacı ve kiregos, kıbleten : çotlu yol~, ~ 
him ve Hüseyin emmi yetimleri ve arslan şi: ge1111~ur ~ 
Şa ve ce: sahibisenet, şi: hacı Kadir, ga: Abdurr• 
Şa: tarikiam, şi: yapınca, o, Ali, ga; dere ce:köy.y~lu "e 
Şa: cebel, şi: çay. ga: tutlu tarlası, ce: Musa Ka~)'af.ıOİ' 
Şa: Hasan, ga: tarikiam ve Parsih veresesi, şı: 
ve evlatları Sakine, ce: Ali ve Fatma Jd 

'k budou .. 
Şa: Karabasan, ga: kaza, şi: çalılık, ce: tarı 422 daimi 
gayri muayeneden bulunduğu) 

421 • Şa: yol, ga: hali ve pınar, şi: tarik, ce: cebel ve ,altl 
lık, (hududu gayri muayeneden bulunduiu ( ~: ~ _. 
san, ga: dere: şi: tarik, ce: hali şif (hududu ıayrı 
yeneden bulunduğu) . _:ı (bil' 

425 ,, Şa: Karabasan ga: derf', şi: tarik ce: balı 1" 

dudu gayri muayeneden bulunduğu) 
418 ,, Şa: Karabasan ga: dere, şi; cebel çalılık, 

dudu gayri muayeneden bulunduğu) 
425 " Şa; dere, ga: çalılık şi: dere, ce: hali 

muayeneden bulunduğu) . . du I' 
419 ,, Şa: hali ga: Karabasan, şı: cebel. ce: tırık (budu 

ri muayeneden bulunduğu) . ;' 
426 ,, Şa: hali, ga: şif, şi: dere, ce: cebel (hududu ı•Y" 

yeneden bulunduğu) f'f 
427 " Şa: dere, ga: keza. şi: hali, ce: cebel (hududu 

muayeneden bulunduğu) . " ı,ıİ' 
58 ,, Şa: dere, ga: kama yolu, dere ıarafnıdaki şaf, JI· 

kiam, ce: tepe vesaireler b ti" 
62 ,, Şa : cebel tarafındaki tepe vesaire, ga: dere, fİ! ı• 
57 rafından bayram. Ali, o. tarlası, ce: Ömer .. tJfİ 
61 " Şa: cebel cihetind~ki tepe vesaire, ga: tarik fi· 

tarik, ce: derenin kavuştuğu h d.,d 
Şa: dere, ga: Karabasan, şi : yol, ce: hali şif ( " 424 daimi 
gayri muayeneden bulunduğu) , 
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Mütenevvi renkli 

her türlü tab itlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

mıtik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türlc

sözü matbaasında baa
tmnız. Temiz bir tab 

nefiı bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelleştirmek istiyorsa

mz kitaplarınlZI Türk
aözünün mücellitha!IC9 

t LAN 
* 

T A B 
* 

KiTAP 
• 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zarif 
bir kapak bölgede an
cak Türksözünde ya· 
pıhr. 

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kitıt, zarf, ı 

kartvizit ve bilumum ' 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfia 
bir tekilde en zarif hu· 
rufatla Türksözünde ya
ptlır , 

Türlr.sözü matbaa
sı "'Türksözündtn,, baş. 
ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

KAY ADELEN A -
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KAYADELEN su· 
ları ve gazozları sıh· 
hat ve gençlik kay 
nağıdır . Daima KA 
Y ADELEN ıçır ız . 

KAYA DELEN 
KAYADELEN su· 
lan ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has-
salan haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KAY ADELEN su-
ları ve gazozları e· 
vinize kadar gönde
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KA YADELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAYADE· 
LEN ) tapalarına dikkat rdiniz. KAY ADELEN Transitleri : Mersin ve 
Adana KAYADELEN dtpolandır. Büyük damacanalar: 100 kuruşa ev
lerinize önderilir. l linde ylpbnUız. Nefis 

1 
Menbadan Kayadelen nakleden vagonlar her referde Kayadelen suyu ile 
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Sayın abonelerimize . ' Mevsim dolayısile evlerini değiştiren saY_'
11 el 

ı · · · l · · t alabılıO ne erım1zın gazete erını mun azaman dJ 
' için yeni taşındıkları ev adreslerini naatb•' 

bildirmelerini rica ederiz . 

- or. Muzaffer Lokm81'1 
Hastalarını her gün 

kabul etmek ted:r. 

• e•• eski muayenehatl 

c 


