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5 Kuruş 
GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

çok karışık 

riyasetinde hudud ve inzibat 
bir toplantı yapıldı 

F rankonun hariciye 

nazırı Italyaya gitti 

Her iki tarafın da gönüllü kabul 
etmemesi için bir anlaşma 

yapılmasına çalışılıyor -----------··-------
Deniz yolları idaresi lskenderunda acentelik kurdu 

Eski ba,vekll Kaballero Mekslkaya gidiyor 

Paris : 22 

( T 
k ·· .. h b' · Bu heyetin Başvezir Esseyit Cc- \ Fransa hükumetinin resmi dave- ( Radyo ) - Is. 

Şam : 22 Ür sozu m~ a ınn- panyada Bask 
den)Kabine dün sabah sakın ve her mil Mürdüm ile ve Hariciye veziri ti üzerine Lübnan Reisi Cümhuru 

d b. t 1 Esseyı't Sadullah Cabı'rı'den mu". M E ·ı E d P · · cephesinde harp türlü teşevvüşten aza e ır op a?· · . mı e arıs sergisıni ziyaret devanı etmekte-
tı yapmak üzere ( Dummar ) a gı- rekkep olarak hafta içinde Cenevre için 15 Haziranda Beruttan hareket 
derek orada altı saat süren bir top· ve Parise gideceği ayrıca haber ve- edecektir. dir. 

t rı'lmektedı·r. Havas ajansı Jantı yapmış ır. Sancak delegesi Düryo , berabe· 
Bu toplantıda neler. konuşuldu.· asi kuvvetlerin b d Suriye- Fransa itilafının F ran- rinde Sancak mesalilıi hassa reisi Bilbaoya 25 ki 

ğu hakkında dışarıya ır şey sez ı· sız meclisi mebusanında kabulü ake· Kapiten Keriye oldug· u halde iki rilmemiş ise de , aldığımız haberlere lometre yaklaş-
b

. I k d 1 · · binde Bay Cemil Mürdüm Suri gün evvel Kilise gitmiştir . tıklarını bı'ldı'r 
göre, ka ıne s en fıun mese esının 
son hal şeklini konuşmuş ve bu mc- yenin Milletler Cemiyeti nezdinde Delege Kiliste Antep valisinin mektedir . 

S . . _ selede Suriyenin haklarını müzakere murahhas olarak Avrupaya gide· riyasetindeki Türk heyetile hudut Bilbao : 22 
011 Paris Seya/ıaıında Baş Vekilimiz etmek üzere Cenevreye bir heyet ı cek ve Başvekalete de Dr. Abdur· ve inzibat işlerine ait mutad konuş- ( Radyo ) _ Bil 

ismet lniinü Paris Elçimiz göndermeğe karar vermiştir. rahman Şehbender geçecektir. - Gerisi Üçüncü sahifede - baodan 1000 ço 
Suad Davaz/11 Birlikte 8••bakanımız ismet lnönD· r-·-·----·-· ---ı ~~~~~eva~:;ll=~~ 

:uıı Parla ziyareti ve Fransız Mı·ııetler 'Cemıeyetı• Kamutayda ıruştır. 
ıa•vıet adamlarıyla yaptııtı mU· Cebelittarik :. 

!tatları bUyUk bir ehemmiyet 
Ve memnuniyeti• kar.ılıyan 1 s·· d .. k 22 ( Radyo) -

lspanyol kasabalarından birisi bir hava 
bombardumanından •onra 

Fraııaız matbuatının ne,rlyatı _ yarın açı ıyor U çe ffiUZa ere Frankonun hariziye nazırı !talyaya 
11•vam etmektedir. Sl• yarJn başlıyor gitmek üzere Cebelittarika gelmiştir. 

Son gelen haftalık [La Trl· 1 d k b l 
bun• dea· Natlon•)da gördUitU· 8 97 • • • d "d" spanya a i ya ancı gönü lülerin 
ITIU;ı bir - makaleyi de aynen U, CJ ıçtıma evreSJ lf geri çekilmelerini teminen iki mu· 

1•rcume ediyoruz: Ankara : 22 (A.A.) - Ka- harip arasında bir mütareke yapıl-
~ ürkiye Başbakan, ismet lnönü- s k } M c mutay bu günkü toplantısında ması için müştereken teşebbüste 
Q nün çok kısa olmasına rağmen anca mese esi Ve ısırın emiyete Pazartesi gününden itibaren 

1 
bulunmağa tar:ıftar olup olmadıkla-

d Paristeki ikameti uzun asırlar- k b 1·· • • •• k d•J k b~d~e müzakeresine katar ver- rını anlamak üzere ademi müdahale 
anberi bir anane halini almış olan a u u ışı muza ere e 1 ece mıştir. ve anlaşmasına giren hükümetler nez· 

1 bugün de ananenin, çok kuvvetli .. ~ .. - .. ._ ___ ......... -------·--
olmasını istediği iyi münasebetlerin Cenevre 22 (Londra) - Milletler miyeti genel sekreteri, ispanya hü- B dinde lngiltere tarafından müraca-
sağlamıaşmasır"ı büyük yardımı ota- k 1 1 aşvekiJimı"z atta bulunulduğu Londradan bildi-
cakt d Cemiyetinin 86 ci içtima devresi kılmetinin ecnebi memle et erin s-ır. Çünkü Paris ve Ankara a • rilmektedir, 
bugon iktidar mevkiinde olan insan- pazarertesi günü açılacaktır. Bu top- panyol dahili harbine müdahalelerini in ÖDÜ Parİste Paris: 22 ( Radyo ) _ E.ski 
1

1

ar Yürüyecekleri yolu iyice temiz- lantıda Sancak meselesi de görüşü- protesto için yaptığı muracaatının 1 em· · )ecektir. spanya başvekili Largo Kaballero 
b 

8 
ı~e ve süpürmeye karar vermışe konseyin önümüzdeki toplantısında P · 22 [A A] B b nııyorlar. Mısırın Milletler Cemiyetine ka· arıs: · · - aş akan siyasi hayattan tamamile çekilmeğe 

villa satın alınmıştır. Yakında oraya 
hareket edecektir . 

------·------
Sovyet Rusyada 

44 kişi asıldı 
-

Yeni tevkifler 
Moskova : 22 (Radyo) - Tass 

ajansı veriyor: Sovyet Rusyada Troç
ki taraftarlığıle, bozgunlukla ve Ja· 
ponya hesabına casuslukla maznun 
biri kadın olmak üzre 44 kişi idam k Başbakan ismet lnönü Paristeki bulii için çarşamba günü fevkalade müzakere edilmesine karar verildi- ismet lnönü dün Londradau Parise karar vermiştir . Bunun içindir ki, 

ık arııeti esnasında Fransız Başba- bir toplantı yapılacaktır. Milletler Ce- ğini beyan etmiştir. gelmiştir. Meksikada 750,000 Pazetaye bir _ Gerisi ikinci sahifede -
. anı Leon Blum ve dış işleri Ba~ka!,:-.,.!. __ .:...__..:,._.:_ __________________________________________ ----------------------

~1 lvon Dellos ile mUteaddit-
Onuşmatar yaptı. 

k· Şurasını derhal söyleyelim 

1
1~ bu .konuşmalar, aynı sosya! 
uı ka.muı ve adalet prensipten 

' erıne kurulmuş Türk ve Fran-
' sızrc h . . k · um urıyetinin yekdiğerıne 
farşı duydukları derin sempa
ıyı aksett' n . . ıren çok samimi bir 
ava ıçınde .. cereyan atmıştır. 

lık ~u Yakınlık - hatta akraba
nün ~~enılebilir . ismet lnönü
d'Q otel Matignon ve Quai 
Qe rseye Yaptıl}ı ziyaretlerde 
miç~n konu~malarda teyit edil-

ş ır. 

m '~met lnönür.ün reçen cu
bi~r;esı. geçirdiği ı;ün bOyük 

111 aalıyet günü olmuştur. Sa
f:' on bırde kendisi El"sıe de 
ranı:ı C , da · 11 umhur Re sı tarafın-

k n kabul edilmiş saat on se-
'1Zde • et . meçhul askeri ziyaret 
m~:Ş Ve SO~ra Türkiyede hür, 
Qe e Yadedılen büyük asker 

dlmneraı Gouraut bizzat tak
etf" · rııışt 1

" 1 altın defteri imzala-
ır. 

me~aat on dokuzda , Fransız 
usan m 1 . . . 1 

rııet I . .. ~c ısı reısı ve s-
dost nönunün şahsi , büyük 
ıi u Edvard Herio tarafından 

Yarat edilmiştir . 

kın Mebusan reısımiz Herio ya
n Şarkta yaptıgı seyahat es
t~~nda Türkiyede S. E Ata
k ve ismet lnönü tarafından 
,:,:dı~ıne karşı gtısterilen ha-

t tlı karşılamayı unutmamış
'' 
"" Denılebılirki Herı:ınun ismet 
""nü rııa ne yaptığı bu ziyaret çok 
au:aıt zeııınler harniaınıştır . 
ces;: bu miliakatların neti
ITıekt 11.e çok hayırlı g'.irün-

edır . 
-cı •rıeı UçUncU_sehlfede-

' . 
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Sahife 2 

Biz kaç Ankaralı,. yanıba,ımızda, her gUn 19 Mayıs ,enlik· 
terinin tekrar edlldlOlnl bilmekteylz ? .• Halbukı;çırtllk yolunun 
Ustunde ve çlftlljiln sırtlarına bel vermı, güzel bir bina ve 
onun etrafını çevrellyen dUzgUn saha Uzerlndekl faallyeti, bU
tUn memleketin bilmesi lazımdır, ÇUnkU sıhgatll, zlnde,gUrbUz 
ve yılmaz nesil, ancak bu çalışma sayesinde dojiacaktır • 

Türk gençliğini Türkiyeye 
kazandıracak müessese 

edent rbiye 
•• •• u 

Profesör Kurt Daynos , bizim 
çocukların çok iyi malzeme olduğu
na kanidir . Yalnız "- Cevheri çok 
kuvvetli , fakat ham malzeme ,. di
yor . Clelden aşağısının çok kuvvetli 
olduğunu . bacakların uzun yürüyüş· 
!erin tesiriyle geliştiğini ve kuvvet· 
leştiği , fakat belden yukarısının aşa· 

Türksöıü 

l 
~1-. ............................ _ ................................................. -' 

Dezenfekte maki
nelerinden 
bir tanesi 

İzmire gönderiliyor 

Vekaletten şehrimize Zir~at mü· 
cadele müdürlüğüne gelen bir emir: 
de, pamuk tarlalarının dezenfektesi 
için vilayetimize gelen 15 Pülveri
zatörden bir danesinin lzmir Ziraat 
mücadele müdürlüğü emrine gönde
rilmesi bildirilmiştir. 

Bu makine bir kaç güne kadar 
göndeı ilecektir. 

Asker kaçakları 
Dahiliye ve Milli Müdafaa Ve· 

kaletleri tarafından müştereken ve
rilen bir karar üzerine, askerlik mü
kellefiyeti içinde bulundukları halde 
nüfus ve askerlik kütüklerine adları 
yazılmamış olanların tesçilleri ala
kalı memurların müşterek gayretle
rile ikmal edilecektir. 

Bunun için bu gibi kaçaklar mev. 
kufen nüfus dairelerine gönderile
cekler nüfus muameleleri bittikten 
sonra askerlik şubelerine teslim olu
nacaklardır. 

İlk okullar sergisi 
Şehrimiz ilk okulları tarafından 

Gazi ilk okulu binasında büyük bir 
sergi hazırlanmaktadır. 

Haber aldığımıza göre sergi ya
rın açılacaktır. 

Çiğit ekimine 
devam ediliyor 
Tanınmış çiftçif,.rden aldığımız 

malumata göre; bazı tarlalara mib 
zerle çiğit ekimine devam edilmek· 
tedir. Çiftçi hava vaziyetinden şika
yetçi değildir; 

B~lediyenin 937 büdçesi 
Şehir eclisinin dünkü 

fevkalade toplantısı 
----·······----

Tadilen tasdik edilen 937 büdçesi ile 936 büdçesinde 
bazı fasıllarda münakaşa işleri görüşüldü 

Belediye Meclisi Salı günü içtima edecek 
Şehir M.~disi dün saat 10 da 

Belediye Reisi Bay Turhan Cemal 

Berikerin riyaseti altında Fevkalade 

olarak içtima etmiştir. 

Bu içtimada, Vilayetçe tadilen 

937 büdçesi ile 936 büdçesinde ba · 

Evleneceklerin 
muayeneleri 

Evlenme muayenesine tabi tu
tulan namzedlerin, evlenmeğe mani 
hastalıklardan birisine musap olup 
olmadığının, kayıdlı bulunduğu ma· 
halli hükumet doktorluğundan sorul· 
ması için müracaat edenlerden pul 
parası alınmaması ve beş seneden
beri aynı şehirde oturanlar için nü
fush kayıdlı bulundukları yer hükil· 
met doktorluğundan malumat bek
lenmiyerek muamelenin yapılıp ra 
por verilmesi k,rarlaşmıştır. 

İlk okullar dün tatil 
edildi 

Şehrimiz ilk okulları dün tatil 
edilmiştir. 

Talebeye karneleri tamamen ve· . 
rilmiştir. 

zı fasıllar arasında münakale ve 
munzam tahsisat verilmesi işleri gö· 
rülmüş ve tedkik edilmek üzere en
cümenlere havale edilmiştir. 

Belediye Meclisi önümüzdeki Sa
lı günü tekrar içtima etmek üzere 
dağılmıştır. 

Gaz kursları 
Dün faaliyete geçti 
Şehrimiz Namık Kemal ilk oku

lu ile Milli Mensucat fabrikasında 

açılan gaz kursları dünden itibaren 
faaliyete geçmiştir. 

Kurslar bir kaç devre tekrar
lanacaktır. 

Dün 286 amele 
geldi 

Dün şehrimeze, Malatya, Alaziz 
bölgelerinden 286 amele gelmiş bun. 
!arın beş on danesi Malatyaya gitmiş 
ve diğerleri yakın bölgelerde ki tar· 
lalara dağılmışlar ve bir kısmıda kar
sı yakada kalmışlardır. 

At koşusu 

Burada milli şporun kadrosu ha
zırlanmaktadır. Kültür bakanlığı Ga
zi terbiye enstitüsiine bağlı beden 
terbiyesi enstitüsü işte bu gaye ile 
kurulmuştur. 931-932 ılers yılında 

kurulan bu mektep, üç senedenberi 
mezun vermekt~dir. Mektep bugün 
32 si erkek 13 kız olmak üzre 45 
talebesi vardır. Şimdiye kadar mek
tepten 51 talebe mezun olmuştur. 

Mektebin ders müddeti şimdilik iki 
senedir. Mezun olanların eksiksiz ola· 
rak yetiştirilebilmeleri için mektep 
müddetinin üç sene olması düşünü
mektedir. 

ğısı kadar inkişaf edemediğini söylü· ---·----------

Eylul 25 de ikmal imtihanları 
yapılacaktır. 

Son sınıf imtihanları önümüzdeki 
hafta başlıyacakhr. 

Bugün öğleden sonra yeni koşu 
yerinde ikinci at koşuları yapılacak 
tır . 

Enstitüye mütehassıs olarak bun
dan dört sene evvel Berlin üniver
sitesi öğretmenlerinden profesör 
Kurt Daynos getirilmiştir. 

Vücud ve dimağ kabiliyetlerini 
biribiriyle muvazi olarak inkişaf et 
tiren bu müessesenin bügüı ı için iki 
gayesi vardır: Birincisi bütün spor 
şubelerinde iş görebilecek mükem· 
mel spor öğretmeni yetiştirmek; 

ikincisi müsaid imkanlardan fay· 
dalanarak kulüpler vesair spor işle· 
riyle uğraşan kurumlarda rtişkiıı
lerle uğraşacak : vaziyette eleman 
yetiştirmek ... 

Bunun için enstitü, evvela yetiş· 
tirmek için aldığı gence, hayatının 
sonuna kadar dinç kalmayı ve ya
radılışına göre neler yapması lazımsa 
onu öğretiyor. Yirminci asır İnsanı 
için bu bile tek başına bir kazanç 
değilmidir? 

" - Bari şu toprağın üzerine 
yumuşak şilteler koysanız , hiç ol
mazsa kum dökseniz .. insan vücudu 
bu çakıl taşlarının üstünde saatlerce 
yuğrulmaya nasıl tahammül eder ,, ? 

Siz , böyle mütalaalarla fikir 
yürüte durun , fakat karşımızda üze· 
rinde tek bir ot bulunma yan çakıl 
taşlı toprak üstünde şu genç kızlar 
ve genç erkekler , sizin kaygunuzla 
alay eder gibi yatıp kalkmakta top· 
rakla altüst olmaktadırlar . 

" - Siz de topr.ııkla biraz yan· 
yana kalınız. Şu ufak taşlar sizi hiç 
acıtmıyacaktır . Biz toprağın ço
cukları olduk .. ,, 

yor. 
Yeni dava : 

Halbuki bu müessesenin davası 
bambaşkadır ; biz , bütün Türk mil
letinin sağlam , gürbüz, sıhatli, dinç 
ve neşeli olmasını bir yaşama şartı 

olarak ele almışızdır . 
Bu davanın gnçekleşmesi, spor 

sevgisinin millette bir ahlak haline 
gelmesiyle kabil olacaktır . Profesö· 
rün fikri şudur : " Bu gençler yetişe· 
cekler , memleketin dört köşesine 
dağılacaklar , orada ellerine alacak· 
lan ufak yavrucuklara spor yapma· 
nın zevkini , aşkını , heyecanını aşı· 
!ayacaklar . Nesillerinde mÜşterek 
spor zevki bulunacak ve yeui Türki· 
yenin bir vasfı da spor seven bir mil· 
let olacaktır . 

Sonra sizin bu hususta bir başka 
lıususiyetiniz de vardır : o da mille
tiPizin asıl karakterlerinden birinin 
sporculukla tanınmış olması .. Gü· 
reş , atıcılık , binicilik , kayak gibi 
sizin milli obn bir çok sporlarınız 
vücud ve dimağ inkişafı için en asil 
spor şubeleridir . " 
Değı,en gençlik : 

::>ekiz sene evvel , Çapa kız mu· 
allim mektebinde bir beden terbi· 
yesi kursu açılmıştı . Burada bir se· 
nelik bir staj yapılıyordu . Orada 
ders gören Bayan öğretmenler, uzun 
çorap giyiyorlardı . 

Bir gün Romanyadan sporcu 
kızlar misafir olarak geldiler. Onla· 
rın çorapsız çalıştıklarını ve idman 
hareketleri için çorapsız olmanın da
ha faydalı olduğunu gören genç kız. 
!arımız on gün sonra çoraplarını çı
karmışlardı . 

O hadiseden bugüne kadar tam 
sekiz sene geçmiştir . 

Bugün beden terbiy: enstitüsün-

de yalnız talebeler değil , civardaki 
ufak çocuklar ela beden hareketleri 
yapıyorlar . Dört yaşında bir yavru· 
nun nasıl sıçradığını , ot minder 
üstünde nasıl taklak attığını ve hiç 
korkmadan ip merdivene nasıl sarıl 
dığını muhakkak görmelisiniz .. 

Kırlara yayılalım, gülelim koşa
lım arkadaşlar . 

Gençliğe neşe, kuvvet saçmak 
tır ahdimiz inancımız. 

Bu kıp kızıl ufuklar , bu dağlar 
ovalar . 

Bütün bu ülke hep bizim , hep 
bizimdir kardeşler ... 

Memleket.ancak gezildikten,gÖ· 
rüldükten, tanındıktan sonra daha 
çok sevilir . Topraklıı beraber kal 
mak bu gen~lerde gezmek , dolaş. 
mak, öğrenmek, bilmek, ve bir cüm
le ile yurda aşık olmak itiyadını ka
zandırmış, tatil günlerini , hep civar 
köylerde geçiriyorlarmış . 

Çelili vUcudlar: 
Kavuşturulmuş iki kolun arasın

dan lastik top gibi fırlamak elleriyle 
el tutup ayakları birbirine y~pıştıra
rak değirmen taşı gibi dönmek, bir 
metreye yakın maniadan atladıktan 
sonra ot minder üzerine taklar at· 
mak, elektrikle işliyen yuvarlaklar 
gibi kendi mihverleri etrafında dön 
mek ... 

Makineden bahsetmiyoruz; bu 
hareketleri, büyük bir soğukkanlılık· 
la yapanlar, çocuklarımız, sağlığı, 
gürbüzlüğü ve sıhhatı kendi ellerine 
vereceğimiz genç kız ve erkekleri
miz yapmaktadır. 

Beden terbiyesi enstitüsünü, bü
tün vatandaşlar gezmelidir. Orada
kiler yarınki Türk neslinin örnekleri 
halinde karşımızdadır. 

"Ulus,, 

8 Haziranda da ikmal imtihan
ları olacaktır. 

Bu hafta içinde Ceyhan 
tarafından toplanan 

Süneler 

Ziraat Mücadele Müdürlüğü, mü· 
cadele teşkilatı tarafından, Ceyhan 
havalisinde Mayısın 1 inden 15 ine 
kadar 56 kilo Süne haşaresi tcplan
mıştır. 

Ziıaat Müdürü 
Vilayet Ziraat Müdürü Bay Nu· 

ri, ziraat işlerini tedkik için köylere 
hareket etmiştir. 

Zabıtada: 

Hırsızlığa teşebbüs 

Mehmet oğlu Mustafa Kalender 
İsminde birisi gece Şeyhzade ma
hallesinde oturan ama F atmanın evi
ne girerek oradan arabacı Hasanın 

evine geçmiş ve kapının kilidini kı· 
rarak açmak için uğraşırken ev sa
hibi tarafından cürmü meşhut halin· 
de yakalanmıştır. Hırsızın üzerinde 
iki anahtar, bir maymuncuk bulun
muştur. 

Komşusu Münevveri 
döğmüş 

Yüksek dolap mahallesinde otu· 
ran Temur Ali oğlu Mehmet Na 
·zım, komşularından Hasan kızı Mü· 
nevveri ağır surette döğdüğü zabı
taya şikayet edildiğinden Nazım bu. 
lunarak hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır . 

Kızamığın önünü 
almak • • 

ıçın 

Bölgelerde kızamık hastalı ~ının 
önünü almak için sıhhat teşkilatı beş 
koidar harekete geçmiştir . 

Kızamık geçirmekte olan fakir 
aile çocuklarına bakılacaktır . 

Jandarmalar 

D.ıhi iye vekaleti şehir içinde kul· 
]anılan Jandarmanın rolis gibi mu. 
vazzaf olmasına dair bir kaııun hazır· 
lamaktadır . 

Sovyet Rusyada 
44 kişi asıldı 

(Birinci sahifeden artan ) 

edilmiştir. 

Paris : 22 (Radyo) - L'ekodö 
Pari gazetesinin yazdığına göre Le· 
ningr!ıd, Odesa ve Kiy~fte 14 belli 
başlı komünist lideri tevkif edilmiş
tir. Pari Midi gazetesi, Rus kadın 
zabıta garnizonlarının terhis edilme· 
!erine kat'i olarak karar verildiğini 
de yazmaktadır. Çünkü kadın zabıt· 
!arın, küçük kasabalarda bulunan 
garnizonlarda erkeklerle düşüp kalk· 
dıkları ve ahlakı ifsad edecek, halk 
arasında, müthiş dedikodulara mey. 
dar verecek şekilde yaşadıkları mey
dane çıkarılmıştır. Rigadan bildiril
diğine göre, Sovyet Staviskisi namı 
verilen Piskoyef ile meşhur muhar-

rirlerinden Yasiycnski de tev kif edil · 
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Ceyhanda 
• 

Kültür ve köy imar işler' 

Ceyhan : 22 [ Türksözü ınu~ 
birinden ] -Son yıllarda Ceyb\ 
kültür ve köycülük faaliyeti oldu 1 

ilerlemektedir . 
Bundan bir kaç sene evv_elineS 

!inceye kadar bölgemizin bır ç 
köylerinde birer ilk mektep : b_u~ 
maması köy çocuklerımızı tahsıl 
mahrum bırakmakta idi . . . _.ı 

Fakat , şu iki üç sen! gıbı I" y 
kısa bir zamanda mektepsiz buluı;: 
bir çok köylerde 3 · 5 sınıflı yad y 
ve yatısız mektepler açılm~ş o1

1
; ı 

ğundaa tahsil çağına gelmış 0 ~ B 
yavrular tahsillerine devama baŞ d 
mışlardır . h 

Köy kanunu mucibince herk~ 
de bir köy odasının yaptırılması J sı 
rut oldnğu ve bazı köylerin fakır , iek 
ması dolayısiyle şimdilik bir iki ~ef k 
yün birbirine yardım etmesi suret g 
le 30 küsur köyde köy odası~ le 
yapılmasına başlandığını bundan ge 
ce bildirmiştim . 

Yapılan köy odaları 1 ve 2 f'I. ını 
planlar üzerine olup , 1 r.J.Iı' se 
odalar büyük ve varidatı fazla 0 (J du 
köyler de diğer 2 N. lu odal.~'.ı 
geliri kıs°\ ve nüfusu az olan kol 
de yaptırılıyor . . ' 

939 yılı son bahar aylarında 1~ 
şasına başlanan köy odalarının he~ 
si henüz ikmal edilmemiş ise. de el: Fa 
937 yilı içinde hepsi ikmal edıleC ıJt se 
tir . Bu hususta ilçebay son gayre 
çalışmaktadır . bu 

ilçebay haftada bir iki gun k0Y ıne 
!ere giderek köy kalkınması ile ~ bir 
kından alakadar olmakta , muhlı' son 
ve köy katiplerinin vazifelerini ta ço 
ve layikiyle yapup yapmadıkla~ p

0 
anlamak için teftişlerinde devaıll ı y(i 

mektedir . 
Bundan önce llçebaylık tara~ Şey 

dan hazırlanıp vekalete tasdik e ·~ ş 151 
k ·· ·· d ·ı b neh l me uzere gon erı en eş se ıiss 

kalkınma ve imar planları geldikte' 
sonra meriyete geçecektir . Ön 

Bu , plfüıların tatbikine !: aşla; Yer 
dıktan sonra çok iyi neticeler el 
edileceği umulmaktadır . gid 

Kozanda 
Bir hırsız şebekesi 

yakalandı 

1-ıat 
bile 

Yatı 

sını. 

ları 
bir 
dığı 

b·rı Mad Kozan : 22 ( Hususi muha 1 

mizden ] - Birkaç zamandan.Dl ıl 
kasabamız halkını pek bilyük bıf sf 
dişeye düşüren ve yek diğerini fi ti' 
lasıı ve heme ı her gece takibed. •• .. .. ı• ıvıos 

evlerden eşya hırsızlığı vakal~rı utıt san 
rine faaliyete geçen kazamız ılçe ıı.I bet 
yı Bay Avni Arıkan ve janda''.

0
. ıiinc 

kurnanJanı Bay Şemsi Nironun l la 
rulınak bilmez bir az;n ile çalı~o;:~ ken~ 
!arının semeresi olarak elde edı Us 

ipucu üzerine geceli giindüzlü gali dı,,_tı 
k k J;O ·'' retle hareket eden mer ez ·ara G 

kumandanı Bny Ali Vuralın aldı~ kirııs 
isabetli tedbirlerle esasrn zan altı0 llırç 
alınmış hımzlık faillerinin kasab; ~ıi g 
ya 8 - 10 kilometre mesafede Üşü 
lunan dağlık v~ gayet sarp bir 'i(1 

de depo İttihaz ettikleri mağ~ra ~; 
edilmiş ve bir çok eşya, kilim, ıııe 

tıf busat vesaire meydana çıkarılnııi 

Bu hırsızların ve müteaddit e~, 
!erden çaldıkları eşyanın meyda0 ~ akat 
çıkarılması neticesi olarak bu g~el ~iııı 
bütün kasaba halkı tam bir eınııı} Cğıl 
ve huzur içindedir. kar 

:---------/ı akı, 
Bugece nöbetçi eczane 

Yeniotel civarında 

Tahsin eczanedir :_ _______ , ___ / erir!{ 

İiçG 

miştir. ··rii ara 
Çarlık zamanında polis ıııüd'.'·ı~ 

olan Preobrvenski odasında 0 

o'aral· bulunmuştur. 
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Yazan : Nihad TangUner 

Türksözll 

Japon imperato. 
runun kardeşi 

Adanaya geliyor 

Başbakan 
İsmet İnönü 

- Birinci sayfadan mabad-

POMPEi 
lstanbul : 22 ( Türksözü muha· 

birinden )-Taç giyme merasiminde 
Japonyayı temsil eden Japon impa
ratorunun kardeşi Prens Sisibunun 
şehrimize gderek Ankara-Adana
Suriye tarikile memleketine döne
ceği haber alınmıştır . 

Fransız Dışişleri Bakanlığının 
Türkiye ile münasebetlerimizde son 
~ama~l~rda vukuallf gelen gerginliği 
ızale ıçı~ duyduğu şiddetli arzuyu 
burada zıkretmek lazımdır . V.e bu 
arzunun bilhassa ( gerçekleştirme ) 
duygusuna dayandığını ilave etme
lidir. ff:!!:!.. enç adam salona girdiği 

~ zaman filim başlamıştı. 
Ya k d GöLleri karanlığa alışınca· 

~ a~ yerinden oynamadı. 
Yar· ~rnıh karanlık içinde gayri ihti 

ı tıtr d' B len ke e. 1• . una sebeb, burnuna. ~e-
Bu k skın bır Pompei kokusu ıdı. 
da oku ona, on sene evvel ba ?ın· 
hatn gl eçen büyük macerayı derhal 

ıı attı. 

sır ~ynayan bir Rus filmi idi. Ara· 
'ek~ arlı manzaralar geçiyordu. Pro· 

k sıyondan fışkıran beyaz ziya, bal· 
onu az k k g ço ışıklatıyordu. Fa at 

lce~çl adam görmek istediğini göz· 
tıy e d w ·ı Ç k ~ egı , koku ile arıyordu. o 

oCÇmed h' d E en ır yeri seçerek otur u. 
lhih .. 1ektrikler yandığı zaman Se

onde oturan sarışın genç kızı 
seçın· . d ıştı, Bu, maalesef aradığı ve um· 
Uğu d w 'Id' egı ı: 

- Yalnız Necla Pompei kullan
lhaz. Ya d d' 

İrin
1

d eb~· d b" "k ürn· v e ır anda oğan uyu 
ıt bir anda sönmüştü. 

p Semih bundan on yıl evvel 
akülte sıralarında Necla ile delice 
evişrnişl d' er ı. 

b Genç adamın Anadoluya gidişi 
U sahifeyi kapamıştı. Bir kaç ay 
. ektublaştılar. Bir gün muhabere 
ırdcn kesiliverdi. Bundan dört sene 

ıonra Semih fs~anbula döndü. Onu 
tok aradı fakat bulamadı. işte bir 
0ınpei kokusunun içini sızlatan bü· 

)'\ik hatırası bu idi. 
Öndeki genç kız fıkır fıkır bir 

'tYdi. Semih bu küçük sarışın kar
~·ısında eski hatırasının tavsadığını 
ıssetm· t' 

ışı. 

.. Çok geçmedi . Onunla anlaştı , 
on sırada kızın yanındaki koltuğa 
YerleQr 

'I 1 • 

'd Filmden,tiyatrodan ve daha ileri 
~ erek aşktan, sevgiden bahsettiler .. 
il~tta oracıkta birbirlerini sevdiler 

" 

au:enç kız ona, evlerinden aile ba
rından bahsetti anne ve baba· 

ının b· , 1 ır aydanberi Berlinde olduk-
annı k b· ve evde yalnız olduğunu, te 
ır hizm t 'd ;:. e çı en başka kimse olma· 
ı&ını anlatın k b . .. . t' ~d a ta eıs gormemış ı . 
a em 1 1 

F
. an aşmışlardı ne zararı var . 
ılm bit .. S ı·. mıştı . emih ona e mı 

- N·ı Ös .. s: layet goruyorsunuz ki. 
an yo ımon koı kağ ın biridir. in 
et onu kendisine korkunç bir hiy 

veren o . 1 k 1 1 .. ün sıya l yağlı sa a ıy e go 
a ce nekadar koı kak olduğunu as 
e ~~ 1'.Yanıaz. Uzun zamandan heri 

U
n ısıni tanıyan ben buranın kapu 
su K · 

1 
oson, herglin O'idip tiitün al-

gı Cııınh . ~ d k ... t .. ii M urıyet caddesin c ı tu u~ 
. admazel Sevil'dcn başka luç 
hnse ·ı~ . d . ı · konu~mamış bır adam ır .. 
ırçok d f 1 b 
1 

.. c a ar si~arasını almaga e-
&onderir p· hi ğ d Ü .. • ıpo~unu ç a zın an 
Şurınt'z M·· d ır F · utemadiyen uman sa-
a~r. akat tütünü bitince sıksık 

mazeJ s ·ı•· . .. c k evı ın yanına gıtmege 
Si llıt s·· b L d ·· oz aramızda, gali a uu 

aJ mazelle arasında birşey var .. 
ka;ıaze) on~ iyi gözlerle bakıyor, 

onu benım kadar tanısa.. Bi· 
. Mösyö hiç evlenmek fikrinde 
ıl B"t" · • .. u un servetıne rağmen be. 

t kalmıştır. Sebebi de bu kor· 
il lığıdır. Bir kadınla konuşacağı 
lrıan başkalaşıverir:. Yoksa çok 
tıf b' 
1
. ır delikanlı.. Hem o kadar ge. 
ıdir ki 1' .. 

e . kam El'>dinas bu konferansım 
tır en b' d b ld B' ij "k ır en ire kapu açı ı. ır 
çu telgrafçı başını kapudan SO· 
tak: 

td: ~ösyö Puvan nerede? Diye 
· Lımase daha cev. . 

uzatıp, başka bir gün yine buluş
mak üzere vedala~acaktı. Fakat genç 

kız : 
_ O, dedi . Ayrılacak mıyız ? 

Katiyen olmaz .. 
Çapkın bir gülüşle ilave etti : 
- işiniz var mı ? 
- Hayır .. 
_ Şu halde bize gideriz .. 
Semih, keyfinden az kalsın zıp· 

layacaktı : 
- Hay hay , dedi. 
Genç adam, tesadüfün bu bü· 

yük Jiitfuna inanamıyor , kendisini 
rüyada sanıyordu . 

*** 
Zengin döşeli salonda, lokanta· 

dan gelen yemekleri yediler .. Arada 
şarap içmeği de unutmadılar ... 

Bu şık evin güzel kızı maalesef 
piyano bilmiyordu. Fakat Semih, sa 
lonun köşesindeki piyanoyu bir ta· 
but gibi bırakmak istemedi. Ona eıı 
ağır serenadlardan çaldı. Bund?n 
sonra radyo gramofona koydukları 
vals ve tangoların ahengile sarmaş 
dolaş oldular .. Ve nihayet uykuları 
geldi. Şüphesiz, fıkırdak Berin onu 
gece yarısı bırakamazdı : 

- Haydi, Semih, dedi, yata
lım ... 

*** 
Şarkvari loş yatak odasında sa· 

bahleyin kendisini bir şezlonga hı· 
rakan Semih, saadetten sarhoş ... göz· 
!erini yummuştu .. 

Genç kız ağırlaşmıştı .... Ona 
sordu : 

- Semih beni hakikaten sev-
din mi? 

- Şüphe mi ediyorsun 1 .. 
- Ben kim olursam olayım be 

ni sevecek misin ? 
- Sen sensin ya ... 

Doğrumu Semih ? ... 
- fnaıı bana 1 .. 
- Ben bu evin öz kızı değilim 

Semih 1 .. 
- Ne çıkar! .. 
·- Ben bu evde küçük yaştan 

beri bulunan bir evladlığım Semih .. 
Genç adam, başı öne düşen Be

rini omuzlarından yakaladı : 
- Ne o müteessir gibisin .. 
- Hayır korkuyorum da .. 

Çin maliye nazırı 
Londrada temaslarda 

Londra : 22 (Radyo) - Royter 
bildiriyor: lngiltere hariciye nazını 
Çin maliye nazırını kabul ederek 
kendisine İngilterin Pasifik Okyanos 
devletlerinden biri veyahud bir kaçı 
ile yapacağı bütün müzakerelerde 
daima Çin menafiini nazarıdikkkate 
alacağını söylemiş ve teminat ver
miştir. 

- Neden .. 
- Artık beni sevmiyeceğinden .. 
- Çocuk olma.:. Ne çıkar .. 
Genç kızın gözlerindeki elem 

birdenbire kayboldu .. 
Biraz evvelki düşündüklerini unut
muştu. 

- Bak, dedi. Sana babam an. 
nem kadar sevdiğim insanları Göste
reyım. 

Koştu . Biraz sonra elinde iki 
küçük camlı portre ile dönmüştü , 

Evvela şişman , dinç bir erkek 
resmini göstererek izahat verdi : 

- Babam gibi sevdiğim adam .. 
Sonra diğer koltuğu arasına kı.;· 

hrdığı resmi çıkararak ona doğru 

tuttu : 
- Bu da annem gibi sevdiğim 

kadın .. 
Semih , buna, ilk gösterilen re· 

sim gibi lakayd kalmadı , hayretle 
doğruldu vegayri ihtiyari 'llırıldandı. 

- Ne!. 
Genç kız onun bu hayrf tini fark 

etti : 
- Ne oldun .. 
- Şey, bu resme benzer bir ka· 

dm görmüşdüm de . . Müşabeh~te 
hayret ettim . 

Genç adam şimdi anlamıştı .. 
Pompei kokusu onu aldatmamıştı . 
On yıl evvel çılgınca sevdiği kadını 
ona buldurmuştu . 

Her şeyi derhal intikal etti . Fa· 
kat Berinin vaziyetini itiraf edişi gi 
bi o da sonradan öğrendi~i hakikati 
oııa söylemedi . O anda gözlerinin 
önünde biriken hatıralar , güzel kı
zın ılık bakışlarmJa boğuldu . 
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den Eloninas atıldı: 
- Birinci katla sağda. 
Telgrafçı gittikten sonra gözle 

rinde okunan bir hayretle: telgraf 
_ Acayıb. Dedi. Mösyö Simo· 

na hiç de telgraf geldiği yoktu. Bu 

da yeni çıktı. 
Gazeteciye mütalaa beyan et-

meğe vakıt bırakmadan kadın yine 

devam etti: 
_ Mösyö Simon ömründe diye • 

bilirim ki, ilk defa bir telgraf alıyor. 
Müvezzi şimdiye kadar ona bir mek
tup bile getirmemiştir. Simon ba· 

k. . k 
basının bir tek oğluydu, ımsesı yo · 
tur. Bir dostu bile .. Fakat ona, böy· 
le yaşamak hoş geliyor .. Çünkü hiç 
bir şikayeti yok .. Yalnız işte bugün 
mucize oldu. Çünkü ona bir 
var .. 

Ay, bayılacağım. Olur iş değil .. 
Ben hizmetine girdim gireli Mosy~ 

· mon Sen Mande 'de o kadar mun-

Nakledenler 
M. Bakfl - Nihad TangUner 

tazam bir hayat geçiriyor ki .. Ben 
sabahleyin saat 8 de geliyorum. O 
yaram saat evvel uyanmış çikolata. 
sını bazırlamıs içiyor bile.. Odasını 
düzeltiyorum. Kahvealtısını getiri· 
yorum. Ben odayı tanzim ederken 
Mösyö Puvan masasının başında bil
mece1eri ha11edeceğim diye uğraşır 
durur. Saat 11 de sofraya geliyor .. 
Yediği şeyler de, Sardonya, yumurta 

Filhakika ( gerçekleştirme ) sa
atı da çalmıştır . Ve eğer Akdenizi 
al4kadar eden bazı karışıklıklar zu
hur edecek olursa Fransız hükume
tinin büyük bir memnuniyetle gö
zünü Ankaraya doğru çevireceği 
şüphesizdir . 

Türkiyenin Paris sefiri S. E. Su· 
ad Davazın ötedenberi mevcud müş· 
külatı izale için müessir bir surette 
çalışmakta :olduğunu da söylemek 
mecburiyetindeyiz . 

Diğer taraftan Türkiye -Fransa 
- Suriye arasında üç taraflı ve as
keri anlaşmalarla - bu nokta çok 
ehemmiyetlidir - takviye edilmiş 
bir muahede yapılması da mevzuu. 

bahistir . Bütün bunlar son zaman· 
larda çok bahsedilea bu mıntıkada 
sulhun takviyesini temin edecek 
mahiyette birer hadise değil midir? 

Ve sonra Sancak meselesi hak
kında Rüşdü Arasla, Ponso arasında 
yapılan müzakereler de sona ermiş-

tir . Şu anda ancak imza beklen· 
mektedir . 

Binaenaleyh ismet lnönü Paris 
zlyaretıyle her noktadan arzu edilen 
uyuşmalara doğru büyük ve mühim 
bir adım attırmış oldu . 

General ismet lnönü , Kemal 
Atatürkün en büyük iş arkadaşı , 
onbeş senedenberi Türkiyenin yeni· 
leşme inkilabının her sahasında mu· 
azzam ve verimli bir çok eserler 
meydana getirmiştir . 

ismet lnönünün müessir bir su
rette kontrol etmediği hiç bir dev
let işi sahası yoktur. 

Bilhassa kendisi bir çok yeni
likler arasında ray siyasetini bClyllk 
bir ehemmiyetle benimsemiştir. Bu 
politika Türkiyenin demiryollarının 

şayanı hayret bir derecede artma· 
sile neticelenmiştir. 

ismet lnönünün memleketin ik
tisadi ve endüstriel techizatına verdi

ği ehemmiyet de herkesçe malum
dur. 

Hakiki ansiklopedik bir espriye 
ve geniş bir kültüre sahip olan is
met lnönü açık, sade bir dille 
sık sık Türk gençliğine hitap ve 
modern fikirlere ve milletinin bu sa
hadaki ihtiyaçlarına sür'atl9 intib:ı'< 
etmektedir. 

işte, Paristaki ikameti istikba.I 
için ehemmiyetli bir ğaranti olan 
büyük, değerli devlet adamı .. 

No. 5 

meyve.. Çiınkü o kanaatkardır. Ev
den çıkınca bulaşıkları yıkayıp ev 
den gidiyorum. Çünkü Simon ak
şam yemeğini Venslen kapusunda 
küçük bir lokantada yer.. Ve orada 
da kimseyle konuşmaz buna eminim. 
~nıuı gibi orijinal bir adam görme
dım. Fakat Mösyö Simon demin du. 
rup dururken "ben seyahata çıkaca. 
ğı~~ demesin mi? Şaştım kaldım. 
Hala kulaklarıma inanamıyorum .. 

~Öztinü bitirememişti, kapu bir
denbıre açıldı. Telgraf müvezziinin 
başı birdenbire görüldii. Gözleri se. 
vinçle parlıyordu: 

- Alo.. Alo Limase.. Bu ka· 
puyu bukadar beklemek için sen bo. 
şuna bu zahmete katlanmışsın ... Bah
çeva~ kıy af etine girecek ne vardı 
sankı .. : 

Şaşıp kalan Limase'nin ağzın 
dan bir feryad çıktı: 

- Bigulol .. 

Sahile : ~ 
• 

Asri sinemada 
22 Mayıs cumartesi akşamından itibaren 

iki müstesna film birden 

- 1 -
Ben Lyon - Barbara Veeks 

tarafından temsil edilen 

( 12 numaralı Ekspres ) 
Heyecandan, meraktan tüyleri ürperten ve de'ışet içinde bırakan bÜyük 

esrarengiz film 
-2-

( 0rta mektepten Emil ve arkadaşları) 
1000 çocuğun iştiraki!~ vücuda getirilen muazzam film 

8134 

Suriye çok karışık ,--------.., 

- Birinci sahifeden artan -

malarda hulunduktan sonra isken 
deruna dönecektir. 
Şam mebusu Fahri Barudinin evi

ne, geceleyin meçhul bir adam ta
rafmda_n iki el silah sıkılmıştır. Mü
tecavizin kim olduğunu meydana 
çıkarmak için polisin sarfettiği emek 
boşa çıkmıştır . 

lstanbul : 22 ( Türksözü muha
birinden ) - Denizyolları idaresi 
lskenderunda bir acentelik kurmuş
tur . Hatayın anayasası kabul olunur 
olunmaz buradan ilk vapur lskende
runa hareket edecektir . 

Seyhan Defterdarlığın -
dan : 

Karataş ve Y arbaşı ve Çınarlı ve 
Şeyh Mustafa ~ahallesi Jandarma 
karakol binalarının hazine namına 
yeniden tesçili istenilmiştir. 

Bu karakollarda bir hak iddia 
edenler var ise ilan tarihinden iti
baren on gün içinde ellerindeki ta· 
sarruf vesikalarile birlikte bir istida 
ile tapu müdürlüğüne ve ayni za
manda 1-6-937 .salı günü tahki· 
kat için Karataşa ve 2-6-937 
çarşamba günü Çınarlıya ve 3-6-
937 perşembe günü Yarbaşına ve 
Şeyh Mustafa mahallesine gelecek 
memura müracaat eylemeleri ilan 
olunur . 8136 

Limase bu telgrafçının kim ol· 
duğunu. ~imdi anlamıştı.. O, Fecir 
gazetesının muhabiri Bigulo idi .. 
Asıl oyunu o oynamıştı. 

.. A.~aba Bigulo yukarıya çıkrnca 
M~.?0 Puvan,la mülakat yapabildi 
m_'. · .. ~u, pek muhtemel değildi. 
Şuphcsız bü)'iik ikramiyenin sahibi 
eğ·er kapuyu açtıysa Lile birdenbire 
onun suratına kapamıştır. Fakat ne 
d.e ol.sa bu suretle atlatıldığı için 
hıddetınden köpürüyordu: 

- Vay canına, dedi. Sonra yi 
ne, Bigulo, Masyö Puvan'ı göreme· 
miştir. Ben nasıl olsa Elodinas'tan 
bir sürü tafsil at aldım. diye teselli 
buldu. 

Elodinas, gözleri önünde geçen 
bu hadiseden şaşırıp kalmıştı. Bunun 
ne ~emedk olduğunu bir türlü kesti . 
remıyor u. 

Umurunda bile değildi O I 
'Ik. . · muza· 

rını sı ·tı, yıne an)atmagw a b l d 
aşa ı: 

- Evet. Dedig"im g'ıb· M" .. s· ı.. osyo 
.ım~n seyalıata çıkıyor. Muhakkak 
şımdı Valizini yerleştirmekte olma· 
lıdır .. Ne oluyor bilmiyorum. Bizim 
efendide bugün bir fevkaladelik var .. 
Değişikliğin büyüğü şimdi oldu. Ve 
söyliyeceği şeyler kadının ağzında 
kaldı. 

Birdenbire ne görsün.. Saatçı 
kapucunun vekili hemen eJiııi ba.flll& 

TÜRK SÖZÜ 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

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 - lıanlar için idareye müra

caat edilmelidir . 

L----------------~~ 
İnhisarlar Adarıa başmü
dürlüğünden : 

790 Numaralı Müskirat kan unu 
mucibince Müskirat tezkirelerinin 
Haziranın birinci günü akşamına ka • 
dar tebdili lazımgeldiğinden 25 Ma
yıs 937 giinünden itibaren içki ba
yilerinin idaremize müracaatla tez. 
kirelerini değiştirmeleri ve bu müd· 
detten sonra yapılacak kontrollarda 
tezkirelerini değiştirmiyenlerden iki 
k ıtresim alınacağı ilan olunur. 
8130 21--22--23 

-------------------------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

atmış, saçlarını yoluyor, bir hamle· 
de kırmızı peruke~ini yere fırlatıyor 
diğer eliyle bıyıklarını koparıp atı.' 
yor, bir ande sırtındaki mavi bluzu 
çıkarıp fırlatıyor, onun altından da 
güzel giyinmiş, yakışıklı bir delikanh 
çıkıyordu. 

~lodinas, ~eye uğradığını bile· 
medı._ İmJa~ dıye bağıracaktı. Fa
kat Lımasenın eli ağzını tıkadı: 

- Sus, mahalleyi ayağa kaldır
ma.: Korkacak birşey yok l t . . .. şeye 
rımı sana bırkıyorum. 

. Muhterem Koson gelirse kendi· 
sıne söyle· T . . . . d' . ·· amır ıçın getı r ığım 
saat da ona yadigar olsun. Diyerek 
sokağa fırladı. 

Dördüncü kısım -
l iki iyi rakip] 

Bigulo'nun babası bir gazete mü
vezziiydi. Bir de gaıeteci kulübesi 
vardı. Bigulo küçüklüğünde topaç 
gibi bir çocuktu. Ona Bibi derlerdi. 
Daha iki ayak üstünde durmata bat· 
!ayınca babası koltuğunun altına bir 
deste gazete sıkıştırıp •Havadis. 
diye bağırtmağa başlamıştı. 13 ya· 
şına gelip de ilk mektep ıabtdetn•· 
mesini alınca babası onu ~ pnte· 
ye çırak diye vermiıti. 

-Sonu var-



Sahife : 4 Türksôzü 

ı---------------------------~, 

ÜRKSÖZÜ 

1 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK-

il "' 1 Reklam bir ticaretha- 1 cı·ldler Kütüphanenizi güzelleştirmek an ar nenin, bir müessesenin istiyorsanız kitaplarınızı Türk 
b •• .. k d d R ki A l ı sözünün mücellithanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 

en uyu propagan ası ır. e am a- renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan yapılır . 
Türksözüne veriniz. 

Renkli işler r~~1~0::v; 
türlü tab işlerinizi ancak Türksözü
niln Otomatik makinalanı;da yaptı
rabilirsiniz . 

Tablar Resmi evrak, cedveller, defter· 

ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

K·ıtaplar ~~e.~lerinizi Türk-
sozu matbaasında Gazeteler Türksözü mat-

baası"Türksö

zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua , tabeder . 

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

TÜRKSOZU 
Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü

: tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Ayran Menba suyu 
Dünyanın en iyi bir menba suyu olduğunu bir daha resmen isbat etmişti. 
Kar ve fazla yağmur yediği bir zamanda mcnbaından alınan su nünıune. 

sinin Sıhhat Vekaleti Bakteriyoloji hanesinde tahlil edilen bakteriyoloji rar 
poru sureti aşağıdadır : 

Rapor : 
1- Nümunenin alındığı tarih : 27-1-937 
2- Nümune alınırken suyun derecesi : 11 
3- Nümunenin alındığı nokta : Menba 
4- Nümuneyi alan zat : Doktor Ziya 
5- Nümunenin sureti irsalı : Buzsuz 
6- Nümunenin müesseseye geldiği tarih : 29-1-937 
7 - Nümunenin muayenesine başlandığı tarih : 29-1-937 
8- Nümune mua}ene edilirken suyun derecesi : 15 
9- 1 Santimetre mikabında jerm adedi : O 

10- Koli test . Koli yok 
Bakteriyoloji Servisi Şefi N. 

M. Sagun 
Yokardaki rapora göre Ayran menba suyu derinden gelen kimyanın 

ve bakteriyolojinin tarif ettiği hakiki bir menba suyudur . Reklama değil 
hakikate inanınız. 

Ayran menba suyu hıfzıssıhha usullerine riayet edilerek hiç bir şekilde 
el değmeden Sıhhat memuru önünde dolar orada nıöhürlenir ve her türlü 
pislenmek tehlikesinden varestedir. Anın için emniyetle içeçeğiniz yegane 
menba suyu Ayran menba suyu olmalıdır. 

8086 7-13 

Hüsnü Ergüven 
Mevsimin en yenı ve en ~Üzel şapkalarını ancak 

Moda pazarında bulabilirsiniz 
·--------- -

Yüksek bir zevk 
İyi intihap 

Güzel desen 
llaJrfl ı·, ren ucu:ıluk 

Elyevm lstanbulda lıulıınan Hiisnü Ergüven en son moda yazlık çeşit !erini 

[ YÜks k k}" J mü~terilerine mağazasında teşhir etmek-e zev ı tcdır . 

8013 14-15 
1 

Zayi tasdikname 
933-934 senesinde Adana Or

ta okulundan aldığım tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığını bildiririm. 

Kuruköprü mahallesi 32 
inci sokak 87 inci evde 

Mustafa oğlu 
8139 SALIM ATIK 

Gaip diploma 
Osmaniye istiklal ilk okulundan 

aldığım diplomamı zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Osmaniye Rizaiye ma
hallesinde Ahmet oğlu 

8135 HÜSNÜ ONAL 

Zayi nüfus cüzdanları 
Benim ve kardeşimin isimlerini 

taşıyan ve Burdur Nüfus dairesinden 
almış oldu&umuz Nüfus cüzdanları
mızı 22-5-937 cumartesi günü 
postane civarında zayi ettim . Bu 
nüfus tezkerelerini bulup getireni 
mem.1un edeceğimi bildiririm . Bulun
madığı takdirde yenisini alacağım

dan bu cüzdanların hükmü olmadı
ğını ilan eylerim. 

Burdurun Sakarya ma
hallesinden ve şimdi Milli 

B 137 Mensucat falırikasında 
boyacı 

MEHMET HALiL Ôzkardeşler 

----------------------------~~~~~~~~~~~~~-
İstanbuldan ameliyattan gelen Adana MemleJ.:et 

hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Dok~or Osman Bozkurt 
1 

Hastalarını kabul ve teciaviye başl .tmıştır 
1 

2 3 Mayıs 1931 

İnhisarlar Adana tütün Adana Borsası Muameleleri 
fabrikası müdürlüğünden --------~':":':"::-:---:=:!;'":"'-·------~ 

1- Fabrikamızın 30,000 sandık 1---------.-....:P..:A.::M~U,;..:K:_v:_;e~K:.:..;=.O:.::Z:.:...A.:__--.------__./ 
Kilo Fiyab tahmin edilen bir senelik nakliyatı 

bir sene için eksiltmeye konulmuştur CiNSi En az En çok .J 
Satılan Miktar 

2- Nakliyatın muhammen be- I=--;";""~...,.-==:=:;-~ I=~"~· -==5;:;,·= ı~"~·===~s·===l===~K~il~•..-.-
Kapımalı pamuk 

Ceyhan belediyesinden: 

19~23-27-30 

-

32,75 
30 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

Buğday Kıbrıs 

,, Yerli / 

" Mentane 
Arpa 
Fasulya 

l-'7-; ..... ------1------ ------ ----------Yulaf ,, 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 
Mercimek 
·~---ı---ı------Susam 

UN 

1- Taşçıkan mahallesinde Emrazı Zühreviye hastanesi yanında Bel~ 
yeye ait arsa, dondurma, v~ gazoz satılmak ve 937 yılı Haziı anındaıı ~ 
haren bir sene müddetle kıı aya verilmek üzere açık arttırmaya çık 
mıştır. 

2- Muhammen icar bedeli (50) liradır. . t# 
3- ihale 29-Mayıs-937 perşembe günü saat on beşte Beledıye 

cümeninde yapılacaktır · 
4- Muv~kkat teminatı (375) kuruştur. . ( 
5 _ Talipler ihale gün ve saatında Belediye encümenine şartnameY1 

ınek j,tiyenler her gün muhasebeye müracaatları ilan olunur . 

8103 15-19-23-27 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kimyagerlerin elile doldurulan bir krisl• 
ıJ 

Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılrr 
.<f 

Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getirili) 

Bir su dı-ğil, sıhhat ve gürlıüzlüğün ibiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı KayadeJe 
tapalarıııa dıkkat ediniz. 

R 

'i 
d 
k' 

ri 

Yli 
d 
fı 

nı 

g 
K 
e 

Is 
y 

r 

di 

s 
ın 

la 
dı 

ba 
v 

Tı ansitleri : Mersrn ve Ad ara Kay ad elen depolarıoır 

/:
·Jıl ı Bü) ük damacanalar : 100 kuruşa evlerinıze gönder• 

7953 ;7 
------..._----~~~-------

Kayadelen 

Unııııni Ne m'ııt MiıJür' 

M. Bakşı şa 
-----------------7~9~90;._ __ _.._.~1~8._;;2_6 ________ ._: J 

8100 9 Adana Türksözü matbaası 


