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5 Kuruş 

Hatay işinin Cenevredekı safhası 
1 

Milletler Cemiyetinin- dünkü toplan
tısında raporunu Sosyeteye 

takdim ederken 
BA y SANDLER_ DEDi Ki 

hiç bir devlet iş 
olsa bu muahede 
tetkikten sonra , 

gelirse ancak 

İN ÖN Ü 
Afi nadan 

ha re ket etti 
Baş Vekilimiz şerefine 

Kral Jorj bir öğle 
ziyafeti verdi 

Bay Metaksasın 
izhar ettiği sevinç 

·------
k·· Cenevre : 26 (Radyo) - Dün
u gayn resmi toplantıda fskende 

tun . 

Başvekilimiz t' ranaız meçhul 
askerine çelenk koyuyor Inönü Yunan meç-

ler ıne~elesı ve Sandler ve eksp~~-
.. kornı tesi faaliyeti hakkında soz 

soyle . 1 
tır . nnıış ve müzakere1er yapı mış Müzakereleri mevzuu nedir ? hul askerini ziyaretle abideye 

çelenk koydu J( Sandler tanzim ettiği raporunu 
I 0.nseye takdim ederken dil mese
l~sınde hala ihtilaf olduğunu ve akal-

dı~etler muel~sinin de henüz halle-
ılme . b .. 1 . 

5 .. I ~ış ulunduğunu soy 7n11ş ve 0
2: erıne şunları ilave etmiştır: 

h - Sancak hakkında, Konseye 
aber vermeden hiç bir devlet iş 

Yapamaz. Tatbik edilecek bir mua-

hede dahi olsa bu muahede metni 
Nilletler Cemiyeti konseyi tarafından 
tetkikten sonra, Konseyin Hatay 
hakkında düşündüklerine uygun ge-
liı se ancak 0 zaman mer'iyete ko 
nabilir. Bu esas üzeriııde kat'iyen 
durulmasını Uluslar Kurumundan ri-

- Gerisi ikinci sahifede -

~~-=-------=--=--===---~~_;_~~ 

Türkiye - Romanya 
Arasında dövizsiz mübayaa 

l' evfik Rüştü Aras Bay Tatareskoyu 
Ankaraya davet etti 

ftol"IANYA iLE YENl_BIR TiCARET MUAHEDESi YAPIYORUZ 

Bükreş : 26 ( Radyo ) - Alman j 
llıalu f T•' k' lia. ~ata göre; geçen ha ~a u.~ ı~e 
A tıcıye Vekili Bay Tevfık Ruştu 
b tasın Bükreşe yaptığı ziyaretin 
a aşlıca hedefi, Türkiye ile Romanya 
dtasında bir ticaret muahedesi ak· 
fj~lrn:kt~: Bunun içindir ki B~y ! ev
. 1 Ruştu Arasa ticaret ve ıktısat 
ış erj ınu··d·· ·· B N dd' f k uru ay izame ın re· 
a at etmiştir. 

yapılan müzakereler Türk ve 
onıen Hariciye Vekillerinden başka 
oınen r· . .. ıcaret ve Sanayi Naı.arelı 

. Usteşarı Becerans , Romen Hari · 
ıye Nazareti iktisat şubesi müdürü 
a~ Eristo ticaret ve sanayi naza
ctı umumi katibi Hariam iştirak tr..· 
"11Şlerdir. 

~
Tevfik RU,tU Aras son BUkref 

seyahatinde Antonesko ile 
beraber 

maya varılacağı kan~ati vardı~. Bay 
Nizameddin daba bır kaç gun bu 

_ Gerisi ikinci sahifede -

ispanya bu. -
gün bir hara 
beye dönmü. 
bulunuyor . 
Her gün bi 
kasaba ta; 
taş üstündt 
bırakıln1ama· 
sıya bombar. 
dnnan edil 
mektedir. 
Yandaki re-

sim de bu fa
cialardan bir 
sahnedir.Asi
ler dün de Bil~ 
baoyn üç saat 
bon1bardman ~ 
ettiler . 

Bilbao bomb manı 

Asiler Cebelüttarıkda .rastgeldik
leri gemiyi bombahyorlar 

~---------·-=ı----~--

Bilbao : 26 (Radyo) - 11 tay. 
yare Cebelüttanktaki gemileri bom
bardıman etmiştir. 

Bilbao ; 16 (Radyo) - Kuman· 
danlardan Vondel, halk hükumeti 
tarafından idama mahkum edilmiş· 
tir. Hüküm henüz infaz edilmerr.iştir. 

Bilbao: 26 (Radyo) - Asilerin 
tayyareleri Bilbao üzerinde uçmuş 
lar ve şebı i üç saat bombardıman 

etmişlerdir. Şehir<leki hükumet kuv· 
vetleri bir müdaf da hattı vücuda ge. 

haıp malze nesi bırakmıştır. Ta<-rnız 
bliyük bir topçu hazırlığından sonra 
yirmi tank ve diğer ınotörlü kıtala
nn iştirakiyle yapılmtştır. Tankların 
gürültüsü Franko kıtalarını çok şa 
şırtmıştır. 

~------~·--==--~-
Bu müzakerelerin en nazik nok

ası 'I'ürkiyenin döviz vermeksizin 
<>ırıanyadan petrol, kereste vesaire 
atın almasını temin etmekti. Burada 
alahiyettar mahafilde bir uzlaş-

tirmişlerdir. · 

Bütçe müzakereleri 

Başvekilimiz bugün istanbulda 
A~ina : 26 (Radyo) - İsmet 

lııöııü ve arkadaşları dün Yunan 
meçhul askerine büyük bir törenle 
çelenk koymulla rdır. 

Kral ikinci Joıj tarafından ekse· 
l.103 13aş Vekil şerefine büyük bir 
öğle ziyafet verilmiş bu ziyafette Baş 
Vekil lrı 'inii, Bayan nönü, Ruşen Eş
reş Üııaydın, ~ayan Ünaydın, Bay 
Metaksas, Bayan Metaksas, Amiral 
Şiikıü Okan, Saray teşrifat şcfı ve 
bir çok Atirıa yiiksek sosyetesine 
mensub ·zatlar ve Bayanlar buluu· 
muşlardır. 

G~~ede Yunan hükumeti namına 
Bily Metaksas tarafından bir ziyafet 
ver;Jnıiş ve bunu bütün Atoa yüksek 
sosyetesinin iştirak ettiği bir suvare 
takib etmiştir. 

Yunan Başvekili Bay Metaksas 
Yunan gazetecilerine demiştir ki: 

- ismet İnöııü ile tekrar görüş· 
nıt'.kten duyduğum samimi sevinç ve 

iftiharı hakkile izah edemem. O ka· 
dar memnun o badar memnunum Kİ 
buna had yoktur. 

Türkiye ve Yunanistan tam ma. 
oasiyle bir anlaşma içindedir. Bu 
Türk Elen dostluğu aynı zamanda 
Halkan antantı içinde büyük bir maz. 
hariyettir. 

Atina: 26 (Radyo) - Türkiye 
Başvekili Ekselans ismet lnönü, Ba· 
yan ismet lnönli, Amiral Şükrü 
Okan ve arkadaşları büyük merasim
Je teşyi edilmişlerdir. Kıymetli yol· 
cumuz bu gece lstanbulda olacak· 
lardır. 

Hatay'da garip hare
ketler ·yine başladı 

Türkler Cenevre' de davayı kazanırsa 
Vatani meclisi istifa edecekmiş 

Alevi ve Ermeniler yine teşvik ediliyo · 

~ntakya : 26 [ Türksözü mu- 1 

habırınden ] - Sancaktaki bir kaç 
müşevvik zorla Alevi Türklerin dük
kanlarını kapattırmak istemişler ve 
zabıta da buna iltizami göz yum· 
muştur. Halk Partisi Reisi Abdülga 
ni bu vaziyeti derhal protesto etmiş
tir . 

Suriye Hariciye Yeklllnln 
aöyledlS)I nutuk 

leri üzerinde izahat vermiş ve isken .. 
derun meselesint- sözü getirerek de. 
miştir ki : 

" - Bu mesele beyne]milel bir 
iş oldu. Biz eJimizden geleni yaptık 
ve yapm .. ak+~ytz. Halktan bir şey 
saklamaga luzum görmüyorum. Bu 
mesele hakikaten çek m-h· 
.k . F u ım ve na-

z~ tır. akat ne yapalım ? Kabine· 

h devam ediyor 
35,000,000 lirallk fev

Kallde tahsisat 

Bilbao : 26 (Radyo) - Hüku. 
met tayyareleri de faaliyet göster· 
meğe başlamışlardı Dün Madrid 
cebhesiııde asilerin bir tr~nini mtral 
yoz a teşiııe tutan tayyareler sonra
dan harp cebhesine giderek on asi 
tayyaresiyle çarpışmışlar ve hareket 
üslerine dönmüşlerdir. 

mn ve kitlenin bu fişte bir~ ;kusuru 
yoktur. İstikbalin neler doğuracağı· 
nı bilmiyorum. 

Bütün bunlarla beraber ben me
- Gerisi ikinci sahifede -

Hariciye ve Dahiliye Veziri Es. 
seyid Sadullah Cauiri camide top. 
lanan halka hitaben bir nutuk söy-

1 ~yerek Suriyeni~ mUhtelif ınesele-

J ~-.-...--~~~~~,........___..,_..,.,., ......_==__.zo:w ~~ 

. Verilmesi hakklndaki proje ka
mutay ruznamesine ahndı 

i . Ankara : 26 ( Türksözü muha: 
tınden ) - 35 846 OQO lira fev. 

alad . , ' . 
e tahsısat verilmesı hakkmdakı ro· k Je amuta ruz 

tır . Bu paradan 2,5 milyon göçmen 
işlerine , beş milyon lirası yapbrıl~
cak gemilerin taksit karşılığına ' bır 

_ Gerlel ikinci eahlfede -

Aragorı cebhesinde de on hükQ. 
met tayyaresi asi ç~bhelerini bom
bardıman etmişlerdir. 

Londra : 16 (Radyo) - - Roy. 
ter muhahiri bildiriyor: 

Hükumetçi kaynaklardan alınan 
maIUm·:tta göre ; hükumet kıt· 
alan Guadajalora cebhesinde on beş 
kilometre kadar ilerlemişler ve yedi 
kasaba zabdetmişlerdir. Çok az mu
kavemet gösteren düşman bir çok 

IJrıktor Şu /ı t 

DoktorŞaht 
Parise geldi 

NAZiRiN GAZETECILERF y AKI 
MANiDAR BEYANATI 

Paris : 26 ( Radyo ) _ Alman 

- Gerisi ikinci sahifede _ 

Sabaha karşı : 
Dük dö Vindsör nihayet evlendi 

Viyana : 26 ( Radyo ) - Dük de Vindsör'ün izdivaç merasimine Viyanada 
lngiliz ileri gelenleri ve eski sefirlerden bir kaçı ile Baron Roçild davet 
edilmiştir . 

Mısır a_kvam cemiyetine kabul edildi 
Cenevre : 26 ( Radyo ) - Akvam cemiyeti fevkalide celsesinde Mısırın 

akvam cemiyetine kabulüne karar verilmiftir . içtimaa doktor Rüıdü Ara s 
riyaaet etmi tir . 



Sahife 2 Türk sözü 

D • 
Adalar denizin e küçük bir adada 

böy e bir hü ômet kuruluyormuş Kültürde: _.. ,..... __ _ 
Hollandalı meşhur bir operatör 

ltarafmdan doktorlara mahsus bey· 
nelmilel bir hükumet teşkil edilmek 

sureti} le insaniyete dala n üess·r 
hizmet edilmesi iç.in çoktanberi ya· 
pılmış olan bir teklif nihayet tahak· 
kuk etmek üzere bulunu} or . 

Bu tasavvur, esas itibariyle ala· ı 
kadarlar tarafından müttefikan tas
vip edilmişti . Fakat doktorluk ser
best hiikumeti için arazi bulmak 
hususunda zorluk çekiliyordu . 

Nihayet matlup olan yer dahi 
temin edi?miştir . Tıb devleti , ada 
lar denizinde Yunanistana aid ada
lardan birinde kurulacaktır . 

Bu büyük insani işin tahakkuku· 
na Yunanistan hükumeti yardım ede· 
rek bütün tababet aleminin şükra
nını kazanmıştır . Doktorlar , daha 
doğrusu cerrahiar hükğmeti kurmağı 
ilk düşünen zat , Hollandalı opera· 
tör Esserdir . Bu zat , yalnız kendi 
mesleği olan detoktorhığu değil , 
amatör olduğu diğer sahalarda da 
beynelmilel büyük bir şöhret kazan· 
mıştır . 

Dünyanın en bü} ük pul kollek· 
siyonlanndan birini bu zat toplamış· 
tır . Ho!Janda şatranç şampi}onu 

bu aoktordur . Her hangi işe teşeb· 
büs etmiş ise başarmıştır . 

Bunun için doktorlar hükumeti 
için Yunanistanı yer vermeğe razı 

etmiştir. 
Şimdi 60 yaşında olduğu halde 

bir delikanlı gibi tcrtaze bulunan 
Dr. Esser umumi harpte büyük biz· 
metler göstermiştir . 3000 yataklı 
bir Salibiahmer hastanesini muvaffa. 
kiyetle idare etmişti. Ağır hark nıec
ruhları ve malulleri üzerinde pek 
çok ameliyat yapmıştır . 

Buradan aldığı tecrübeler üzeri
ne tababet aleminin en yeni bir 
branşı olan " Bü:ıyeyi eski haline 
koymak , yani terkibi beden cerra· 
hisi ,, ( Almancası : Wiederherstellen· 
de Chirnrgie ) cemiyeti müessislerin· 
den biri bulunuyor . Doktor , bu 
branşı geniş mikyasta büyütmek ve 
devlet ve milliyetten a} ırarak müs. 
takil bir varlık har ne getirmek isti· 
yor. 

Bu maksatla bir çok seneler 
çalışarak nıhayrt iki sene eyvel bu 
tababet branşı için merkezi Paıiste 
Pelais Royaldn be)nclmiJel münev· 
ver]erin teşriki mesai ( Dooperatıon 
intellectuelle ) dairesinde bir beyne!· 
milel enstitü me} dana getirmeğe 
muvaffak olmuşdu . Bu müessesenin 
adı " lnstitut Esser de chirurgie st· 
ruclive ,, LulunU)Or . Es5rrin bün· 
yevi ecrrahlık müessesesi , demek
tir. 

Cooperation intellectuellein reisi 
Oksfonl üniversitesi profesörlerin· 
den Guilbert Murray ve Nobel mü 
kfıfatını kazananlardan bir çoğu ve 
bütün dünyanın en güzide alim ve 
t abibleri bn ensti tüniin azasından 
bulunuyor . 

Devlet şeflerinden bu enstitüye 
ilk fahri aza yazılan lt lya kralı ol· 
muştur . Yunanistan kralı , Fransa 
Cumhur reisi Lebrun , Herriot ve 
Laval dahi falıri aza yazılmışlardır. 

Enstitü çok ehemmiyet bulmak. 
la beraber serbest ve büyük ameli· 
yat hastahaneleri ve seririyat için 
geniş arazi bulmakta zorluk çeki
yordu. 

Böyle geniş ve müsait araziyi 
hükumet idaresile birlikte enstitüye 
bırakılması için Dr. Esser bir çok 
Clevletlerc ve bunlarıp şeflerine mü· 
racaat etmişti. Bunlardan yalnız 
Yunan Kralı yPkından alakadar ol· 
muş ve müna~ib bir ada ve yer ara. 
ması iç"n Nıki Torpıdo muhribini 

Holandalı doktorun emrine vermiş· 
tir • 

Doktor bu gemi ilı! Adalarde· 
nizindeki adalann hepsini gezmiş 
'ie tetk1kat yapmıştır. 

Doktorlar hükumetinin kurul 
ması için intihap .. olunan ada, seksen 
kilometre murabbamdaki Kyra Pa· 
nagbi'adır. İporad gurupuna dahil 
bu adn, Aynarozun bir şubesi olup 
bir manastırı ihtiva ediyor. 

Adanın diğer sekcnesi, zeytin 
ormanlıklaıında yaşıyan yan vahşi 
atlara ve keçilere bakan çobanlar
dır . 

Dr. Esser, doktorlar hükumeti. 
ni tesis için artık yer bulmuştur. 

Yunanistan hükğmeti bu adayı 
hükümranlık hakkı ile beraber dok· 
tora bırakıyor. Dr. Esser tabipler 
hükumetini kurmağa neden lüzum 
gördüğünü, bu adadan döndüğü za· 
man gazetecilere şu suretle izah edi
yor: 

" Enstitüm, mü:-;takil ve bitaraf 
olmak mecburiyetindedir. Diğer dev· 
!erle her hangi siyasi bir bağ ile 
mukayyed olmaması icabediyor. Ken
di maksa~ına uygun kanunları ol· 
malıdır. Çlinkü gerek harp, gerek 
sulh zamanında her türlü harp ma
h'.i1larmm adaya serbestçe getirilme· 
si ve harici müdaheleden ari olarak 
bakılması için müstakil olmalı ve her 
devletle seı bestçe münasebette bu. 
lunabilmelidir. 

Bunun için tabipler hükumeti 
hiç olmazsa Milletler Cemiyeti ve 
beynelmilel kmlhaç kadar istıklal 
ve salahiyet sahibi olmalıdır. 

Tabipler hükumeti erkanı dün
yanın en maruf operatörlerinden 
teşkil edilecektir. Hükumetin hususi 
tayyareleri olacaktır. Bununla Avru· 
panın her tarafından mütehassıs ope
ratörler va.kıt kaybetmeksizin adaya 
gidebilecekler ve döneceklerdir. ,, 

Ders kesimi 

Şehrimiz Orta tedrisatında diin 
öğleden sonra derslere son veril· 
miştir. Lise ve son sınıfların sözlü 
imtihanları 28 mayısta yapılacaktır. 
Diğer bütün sınıflarda sözlüye ka. 
lan talebelerin sözlü imtihanları 4 
Hazirandan başlayarak 19 Hazirana 
kadar devam edecektir. 

Sözlüye kalmadan geçen tale· 
belerin karneleri Mayıs sonuna ka· 
dar verilecektir. 

Akşam kız sanat 
mektebi sergisi 

Şehrimiz akşam kız sanat mek· 
tebi Sı:!rgisi 5 Haziranda törenle açı· 
lacaktır. 

Adana kızlarının bir yıllık mesa 
ilerini gösterecek olan bu sergi çok 
zengin alacaktır. Sergi eşyası; mo
dacılık, dikiş, nakışa ait parçalardır. 

İlk okullar sergisi 
Bir Haziranda açılıyor 

Şehrimiz ilk Okullar sergis bir 
Aaziran sabahı Gazi Paşa İlk Oku· 
lunda açılacaktır. Serginin fanzimine 

evvelki günden itibaren başlanmıştır. 
Bir Kültür müfettişinin murakabesi 
altında bir öğretmen grubu sergisi 
hazırlanmaktadır. 

Orta tedrisat 
muallimlikleri 

Yeni bir imtihan açılıyor 

Kültür Bakanlığı Orta tedrisat 
muallimliği için Haziran için<le ye 
niden bir imtihan açmağa karar 
vermiştir . , 
· imtihan, Muallim mektebi mezun· 

Bütçe müzakereleri ıan arasında yapılacaktır. 

devam ediyor 1 Kız enstitüsü müdürlüğü 

- Biı 'nci s..-ıhif eden artan -

miJyon lirası Eti banka , 4 milyon 
lirası ::>ümer banka, 4,25Ô,OOO lirası 
su işlerine , 9,650,000 lirası Milli 
müdafaa işlerine , 4,320,000 lirası 

deıniryollar inşaatı masrafına , 219, 
000 lirası üçüncü umumi müfettişlık, 
950,000 lirası dördüncü umumi mü-

fettişlik işleı ine , 450,000 lirası Lise 
ve Orta okullar inşaatına , 300,000 
lirac;ı elçilik ve konsolosluk binaları 

İnşaatına , 120,000 lirası Jandarma 
sıl:ıblarınm y n'I nme ine, c bhane 
ve bomba salın alınması , 735000 
lirası Ankar da yaptırılacak fakülte 
ve mektep! t le İstanbul üniversite· 
sinin inşa , tamir ve tesislerine har· 

. canacaktır . 
Ankara : 26 ( A.A. } - Kamu· 

tayın dünkü toplantısında 937 yılı 
bütçe inin müzakeresine devam edil· 
miştir . Bu mfüıasebetle Dahiliye ve 

kili Şükrü Ko} a , Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Bakanı Refik Saydam 1 

Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu kendi 
vekaletlerini alakadar eden mesele-

ler üzerinde izahat vermişlerdir. Dün 
iizerlerind<" müzakere geçen ve ka· 
bu) edilen bütçeler Maliye , Diiyun 
umumiye , tapu ve kadastro , güm 
rük ve inhisarlar , dahiliye , matbu. 
at, emniyet işleri Jandarma sıhhat 
ve içtimai muavenet adliye bütçe· 
!eridir . Kamutay bugünkü toplantı
sında diğer bütçe müzakerelerine 
devam edecektır . 

1 
Şehrimiz kız akşam sanat mek· 

tehi müdürü Bayan Haver Altunç 
terfian mektebin enstitü kısmı mü· 
dürlüğüne de asaleten tayin edilmiş· 
tir . 

Ağaç keserken 
çuruma yuvarla

ı ölen adam 

Dün, Dörtyolun Çağlalık mahal 
le inden Hüseyin oilu 35 yaşlarında 1 

Meh net aJında birisi , Sükel deresi 

me\ kıinde 45-50 derecelik milli 
bir yamaçtan Çam ağacı kcseı ken 
uçuruma yuvarlanmış ve parça parça 
olmuştur. 

Bir kadına göz 
koyarak .. ! 

Bakırsındı mahallesinden Kebapçı 
Ahmet isminde birisi, Mirzaçelebi 
mahallesinden sebzeci Ahmedin 
karısı Fatmaya göz koymuş ve bu 
arzusunu tatmin için Fatınanın evi· 
ne giderek, evin pencerelerini kırmış 
ve İçeriye girerek Fatmanın üzerin~ 
atılmıştır. 

lstimdad eden Fatma aynı za. 
manda kaçmıştır. komşuların 

yetişmesi üzerine hadisenin onu 
alınmış ve Suçlu yakalanarak hak. 
kında kanuni iş yapılmıştır. 

- r, & 

Baytarda: 
Nalband kurslarını 

bitirenler 

Şehrimiz Halkevi ve Baytar mü 
dürlüğü tarafından idare edil en ikin 
ci nalband kursunun da bittiği ve 
imtihanlann y;ıpılmakta olduğunu 

yazmıştık. İkinci kurslardan otuz iki 
nalband mezun olmuştur. Bu nal· 
bandların hepside iyi derecelerle 
mezun olmuşlardır. 

Sığır tüccarlarımız 
Bölgemizden bir çok Sığır tüc

carlarının Aksarnyda açılacak olan 
panayıra iştirak edecekleri anlaşıl· 
maktadır: Panayır 1 Haziranda açı 
lacaktır. 

·Dünkü hava 
Bugün hava mütehavvil 

Dün şehrimizde en çok sıcak 
29,8 santigrat dereceyi bulmuştu . 
Haf jf bir rüzgar bütün gün ve gece 
devam etmiştir . 

Barometreye göre (bugün) hava 
bulutludur . 

Maliyede: 

Bir tayin 
Şehrimiz tahakkuk şubesi me· 

murlarmdan Bay Hasan Hulki Ersoy 
Edime tahakkuk şubesi şefliğine 

tayin edilmiştir. 

l(ozan memleket hasta-
hanesi operatörlüğü 

Kozan memleket hastahanesi 
operatörlüğüne ; Kayseri memleket 
hastahanesi baş tabibi doktor Hay. 
reddin tayin edilmiştir . 

Ziraat müdürü 
Vilayet Ziraat müdürünün böl· 

gelerdcki Zirai vaziyeti tedkik için 
mülhakata çıktığını yazmıştık. Zira· 
at müdürü Bay Nuri tetkiklerini ~ i· 
tirerek şehrimize dönmüş bulunmak 
tadır . 

------. ------
Hatayda garip 

hareketler başladı 

( Biıinci sahifeden artan ) 

yııs ,) ğılim ' m y·ıs oluuya1ını ! ,, 
S,uıc1k ınc·s ·! ~iııiıı, Türkı}enin 

iştcklerine uygun bir şeki de halle 
dılınesi üzerinr, Ş1•ndaki vatani ına. 
hafıli arasında dedıkodular b..,~la 
mıştır. 

Söylendiğine göre, bu aıılaşmn 
yi protesto için bütün azalaı m ve 
hatta nıebuslarııı bile istifa cJcı ek 
çekilmeleri istenmektedir. 

Halep : 26 [ Hususi] - f l.ıl ·p· 
de bu sene vatani kitle bü}ük bir 
ınevludü nebevi ihtifali y:ıpmıştı ... 

Bu münasebetle Halebe gdt'n 
Dahiliye ve Hariciye veziri Sadu1la'1 
Cabiri ihtifaldan ·sonra Suriyenin v.1· 
ziyeti hazırası hakkında mühim bir 
hitabede bulunmuştur. 

Vatanilerin Halep merkezi muh· 
terem misafirleri Cabiri ile görii~ 

mek üzere Halep ve mülhakatı ilcı i 
gelenlerini davet etmiştir. 

Dahiliye Vezirinin Halebe g + 
mesi Şam ile Halep arasında biı li· 
!iğin takviyesi maksadına mebni idi. 

Cenup ve şimal vatanileriııin bu 
ihtifal ve ziyaret vesilesile birleşme 
leri bu maksada doğru ileri bir adım 
olmuştur. 

Halkevi gençleri 
Dün bir talebe 
günü yaptılar 

Şehrimiz Halkevi temsil fırkası 
gençleri dün öğleden sonra Asri si 

nemada bir bir talebe günü yapmışlar 
ve itaat İslam vodvilini üçüncü defa 
oynamışlardır. Temsile hemen bü. 
tün talebeler gelmiştir. 

Gençler, itaat ilamını dördüncü 
defa oym, arak 28 Mayıs Cuma gii· 
niı gecesi bir halk gecesi verecek. 
!erdir. 13u temsil için cüz'i bir duhu· 
)iye tayin edilmiştir. 

Gelenler - gidenler 
Saimbeyli Kaymakamlığına tayin 

edilen Hekimhan K:ıymakamı Bay 
Hüsnü, Hekimhandan şehrimize gel· 
miş ve mahalli memuriyeti olan Sa· 
i nbeyliye hareket etmiştir. 

Bal almak isterken 
kayalıklardan aşa
ğıya yuvarlandı 

Boyunluk köyündeıı (Kadirli) Ali 
oğlu Hacı Mehmet isminde birisi, 
köy civarındaki bir kaya ucLndan 
arı kovanlarından bal almak ister 
ken uçurumdan yuvarlanmış ve par. 
ça parça olarak derhal ölmüştür. 

Arzusiyle bir erkeğe 
kaçan kız 

Aşıkıyle beraber 
yakalandı 

Deveciuşağı köyünden (Ceyhan) 
Mehmet Ali kızı 18 yaşlarında Ayşe, 
aynı köyden pek sevdiği delikanlı 
Jardan fsmail oğlu Mehmetle sözle
şerek köyden kaçmışlardır . Ayşe· 
ııin ana ve bab<lsı zabitaya müracaat 

27 Mayıs 1937 

Uykudan uyanınca 
bilmediği dilleri 

konuşmuş 

F ransız hekimleri bugün işitil· 
memiş bir ha 'iseyi halletmek· 
le meşguldur. 

F ransada Lö Mip adında bit 
köyde yoksul bir bahçevanla orı 
dört yaşında ki kızı Marsel yaşa· 

maktadır. Marsel günün birind" or 
manda gezerken yolunu ~aşırıyor ve 
glinlerce ortadan kaybolduktan sonr• 
1931 yılı martında köyün kenarında 
baygın bir halde bulunuyor. 

Kız yıllarca kendisine gelmiyor. 
Bir çok hekimler, baş vurmadık çer~ 
birakmıyorlar fakat hiç bir şey, 

kızcağızın sağılmasına yardım etmi 
mor. Kız derin bir uyku uyuyur. 

Artık hastanede tedavi altına 

alınmış olan Marselden herkes ümi· 
di keşmiş; te~ rar iyileşeceğine ihti· 
mal vermedikleri için tedavi çarr· 
!erinden de vaügeçilmiş, hasta ken· 
di haline bırakılmıştır. 

Fakat, Marsel, hiç bekl<"nme· 
diği bir anda yavaş yavaş ağzını 

açmağa ve fısıldar gibi konvşına~ıı 
başlıyor. Ertesi giin sesi iyileşiyor 
ve sözleı i anlaşılır bir hal alıyor. 

işte asıl bundan sonıa aklın ve 
ve havsalanın alamadığı şeyler olu· 
yor: 

Marsel iyi tahsil görmüş bir kız 
olmadığı gibi ana dilinden başka 
bir dil de bifmi} or. Fransızca} ı dıı 
adamakıllı b.!ceremiyor. Fakat, ilk 
günler fevkalade temiz bir fransızca 
konuşmaya, ar kasından fngilizceı 
rumça ve hatta ltnlyanca kelime ,e 
cümleler söylemeğe ba~lı)OT. 

Doktorların son raporlarına gv· 
re, mükemmel surette Latince de 
konuşmaktadır. 

Halbuki bu çocuk ormanda ka)'· 
bolduğu güne kadar hiçbir yaban 
cıyle bir araya gelmiş değildiı. 

Fransız hckinıleı i bu ınuaınına} 1 

halletmiye çalışıyorlar. 

etmiş ve bunun üzerin~ delikanlı ve - ~--..,_,,,_ ____ ...,, ___ __.-,_.A 

kız yakalanmışlardır . Gençlerin ka. 
nuni vaziyetleri tetkik edilmektedir. ' Türkiye - Romanya 

Hatay işinin 

Cenevredeki safhası 

- Birinci sahifeden arlan -

ca ederim . 
Cenevre: 26 (Radyo) - Ne· 

güs, Milletler Cemiyetine delege 
göndermiyeceğini, Sosyetenin Genel 
Sekreterliğine resmen uildir"lliştir. 

Cenevre : 26 (A.A.) - Mili t
ler Cemiyeti Konseyi dünkü gizli iç 
tiıııada bu toplantı devresinin 29 
Mayısta ktipanma ı hilliııde silahları 
bırakm:;ı konferansı bürosunun bu ta 
rihte içtiınaına karar vermiştir. 01 
ınadığı takdirde büro öniimüzdeki 
hafta toplanacaktır . 

- Birinci sayfadan mabad-

radndır. Müzakereler devam cdıyor. 
Türkiye hiikumcti memlekette 

mevcut p:!trol madenlerini meydan' 
çıkarmak ve işletmek arzusunda bu' 
lunduğu cihetle Bay Tevfık RüştLİ 
Aras, Romanya Arziyat EnstıtlisÜ 
ıniiJiirii Urazec ile göriişm k arııı 

sunu izhar etmiş ve mum:ıilcyhi Ro 
manya Hariciye Nazırının nez Jind 
kahul etmiştir . 

Prof esJ den Tiirkiyenin jcolojık 
vaziyetini tetk k etmesi rica e Jıl 
mi~ tir . 

Tiirkiye H riciyc V kıli Oukre'-1 
son ziyaretinde Başvekil Bay 'f, ta 
reskoyu da Aok ıraya d<>vet etın Ş· 
tir . 

Küçük anlaşma mümessilleri Je ,---~-==-::-
bu haf ta içinde Cenevrede içtima 
edeceklerdir. 

Doktor Şaht Parise 
geldi 

- Birinci sahifeden artan -

iktisat nazırı doktor Şaht Parise mu 
vasalat etmiş ve bugün Alman sefa. 
retinde matbuat ınüıncssillrrini ka
bul ederek beyanatta bulunmuştur . 
Doktor Şaht gazetecilere ezcümle 
demiştir ki : 

- Biitün hüsnüniyet sahibi olan· 
!arla olduğu gibi Fransızlarla da tcş · 
riki mesai etmek şüphesiz arı.umuz· 
dur. 

Gündelik siye f g z te 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
';00 
100 

Dış memleket r iı;ın Abone 

bedeli değişmez yalnı- posta m sr. fı 
zammedilir . 

2 - l!anlcır ıçin idaıeyc müra 
c aal edılmel dır . 
L _.J 

tan 
n) 

u 

-



lCiyanomem- Kamutaygurubund 
tiınize geliyor siyasi durumun 

...., talılili 
1 : 26 (Türk Sözü muha· 

) Romanya başvekili Ta· 
Bu far Başvekili Köse lva· 
rn Hariciye nazın Kont 
. lllemleketimizi ziyaret 

n Bülcreşten teyit edilmiş· 
Ytnellı misafırımiz Cum· 
bayramında Ankarada bu 
rdır. 

tup yolcuları 
raporu gönderdiler 

ova· 26 (R dyo) - Ku 
T raporlarını gönder
db ı lhnan malumata go

ış fırbnalar huküm sürmek· 

Ankara : 26 ( AA. ) - Cum· 
huriyet Halk Partisi kamutay guru· 
bunt:n bugünkü toplantısında Ha· 
riciye vekaleti vekili Şükrü Saraçoğ 
lu Hatay meselesinin son durumu 
ve Başbakan ismet lnönünün se~a· 
bati ve siyasi temaslan hakkında ıza 
hat vermiş ve Başbakanımı~n ~una· 
nistanı ziyaretinde Yunan mılleti ve 

h-kumet tarafından Türkiyeye ve 
u b -Türkiye Başvekilınin şa sana goste· 

rilen geniş muhabbet ve .coşkun 
dostluk tezahurab hakkındaki beya· 
nah alkışlarla k·u11lanmışbr • 

Bugece nöbetçi eczane 
Eski oruzdıbak civarında 

Fuat eczanedir tyahJar yıldızlara bakarak is 
tayin ctm ktedırler. Seyyah· L.-------·---

annda ; " Açık bir bava· 
Yakla m t çalışccağız • 

111 rikalı tayyareci 
Şang taya vardı 

nkbay : 26 (Radyo) - Nev
bu ha~eket ed n Amerika1a tay 

gün saat 18,25 de bura· 
1thr. 

lldrada otobüscüler 
revi mesele oldu 

Suphi paşa fabrikasından 

Saygı deter muıteıi!erimizm na· 
zan dıkkatıne : 

Fabrıkamızdaki mevcut pamuk 
Jannız 22 5 937 tarihinde nıtiba

• 
0

, ..... 1z olduA-u ıçin meıuliyet ren sıg ....., a 
kabul edemiyecetini ılin ader. 

MÜDÜRiYET 

8138 3-3 

Kiralık yurt 
pğrüc k yayla ında Y $r~u 

yurdu mevk ınde. Doktor Ahme~ 
Remzinin yurdu kıralıktır. lstekhlenn 
f tıkamet Eczanesine müracaatları. 

8147 1 3 

Hilaliahmer civarında 

Diş tabibi 

usuf Hüsnü Başarır 
unduğu seyah tten avd t etm·ı ve talarıru kabu!;!ıaşlamışbr . 

k n a al ı "D D i h 

Altıncı kısım 

[ Puvan'ın heyecanı J 

Filvaki Limas 'nin büy k ilcra· 
. . kendısine bildirdiği meş'um 

mı)C 1 k b' 
b . Puvan okı.dar sa m ta ı 

saata:ı en . J 
n bir türlü yerınde ura-

a na~gm .d .. 
ı B"r def bu ha ıs n n şu-

mı ruu. 1 d" h 
d 

. . kendi ken ne esap 
mulü erecesını 'b. 

• t• Her zaman oldı ğu gı ı 
etmem ı. · 

b hleyin kahvealbsım )'apmca cı-
sa da k' koruluk ta mü tadı ol ,ın sa
var a ı k . 
bah zinti ini yapmağa çı mış, ora 

? hancı kendisine yaklaşarak, 
• da hır ya .. "k mükafata kaıan-
numarasının huyu .. 

1 
. f Faka 

dığım kendisine soy emış ı. 

ne ehemmiyeti vardı. d 'ld. 
Puvan paraya muhtaç eğı ı .. 

B "t ihtiyaçlannı temin edecek 
a ı vardı Bunun için Limase'ye 

parası k l,.d 1 d .ıc
böyle bir işın fev a a e o ma ı.-
soylematti. Fakat yavat yavat bu 

Sahile : ! 

inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
1 -{ · .ın den i ibaren aşağıda yazılı Barut, Saçma ve 

zemelerinde tenzilat yapılmış olduğu ilin olunur . 
av mal As~isi ema 

Kutusu Eski rıatı 
100 Adet L. K. S. 

Yeni Fiatı 
L K. S 
3 25 

Bu akıam 
KınnlZI av kovaru 70 M/M 
Kırmızı av kovanı 65 M M 
Ali Moı renkte av kovanı 

1 4 so 36-37 senesinin en muazzam ve en muhteşem eseri olan 
1 4 ()() 3 ()() 
1 3 50 
1 3 ()() 
1 3 00 

2 75 
2 25 
2 25 

,. Turuncu • ,. ,. 
Yeşil sinek marka av kovaru 

BARKAROL 
Kayısı renkte • • 
Yeşil büyük kapsüllü av kovanı 
Kurşuni renkte av kovaru 

1 2 75 
1 2 75 

2 00 
2 25 Venedik Şarkısı 

1 2 ()() 1 15 filmini aunar 
Beher 
adedi OYNAYANLAR 

Dolu kırmızı av fişengi 1 9 
9 
8 
7 
6 

50 7 50 Kadınlann perestişkarı : Güstav Fröhlich 
,. Mor • • 1 

1 
7 
6 50 

Cazibedar yıldız : Lida Baarova 
,. Turuncu. • 
,. Kayısı ,. ,. 1 

1 
50 6 

V eneditin latif man-ıaralan . . .. Göz kamaıbncı sahnelerle dolu ••• 
u'ınevaz bir ses ..•• Mest eden musiki •••• ince hazin bir aşk macer&11 

,. Kurşuni " ,. 
Keçe tapa 100 adedi 
Yağlı • 100 • 
• takım tapa 100 adedi 

Kapalı kapsül 1 kutusu 100 adedi 
Kırmızı renkte iki abmlık av 
fişengi 100 adedi 

40 
75 
85 
7 

3 50 

5 
25 
50 
60 

50 60 

50 
Ayrıca:Ekler Jurnal yeni dünya havadisi 
Dikkat: Sinemanın dahiline müteaddit Vantilatörle 

vazedilmiştir 
PEK YAKINDA : 2 75 

Av saçma~• 1 kilosu 
En ala av barutu 1 kiloluk kutusu 

52 50 47 50 
2 90 2 20 

.... Siyah Güller ... 
"". " 12 • • 
•• " " 14 " • 

ı 'o 1 15 
80 60 

Lilian Harvey - Willy Fricb 
Birinci nevi dumansız av barutu behf'r 
kilosu. 
ikinci nevi dumansız av barutu beher 
kilo u. 
yerli duman ız av barutu beher kilosu 
6 M M Floher kurşunlu bchtr adedi 
6 M M ,. tek şarjlı ,. ,. 
6 M M ,. çift ,. ,. ,. 
9 M M ,. kurşunlu • • 
9 M M ,. tek sarjh ,. ,. 
9 M M ,. çift ,. ,. ,. 

8143 

8 ()() 

6 00 

7 ()() 
1 
1 
2 
3 
3 
4 

26-27-28 

6 00 

5 ()() 

6 ()() 
50 1 
50 1 25 
00 1 50 
50 1 15 
15 2 ()() 

()() 2 50 

1:..--_B_E_L_E~·-E-iL_A_N_L_AR_ı_ .... 
1 1&1•1• ........ . ~ ... 

açak ebiltme ile sabo aJmacabr. 
2 Muvakkat teminah: Yüz otuz ~I liradır. 
3 ihalesi: Mayısm 31 inci pazartesi günü saat on bette Belediye en· 

cümeninde yapılacaktır . 
4 Şartnameıi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
5 Taliplerin ihale günü muayyen saatta trminat makbuzlarile birlikte 

Belediye encümenine müracaatlan ilin olunur .8104 15 19-23 29 

8148 

8100 12 
1- ieşçıkan mahallesinde Emrazt Zübreviye hastanesi yanında Beledi

yeye ait arsa, dondurma, ve gazoz sablmak ve 937 yılı Haziı anından iti
baren bir sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artbrmaya Ç1kanl 

as c 2- ızaa H a x a as: -

mışhr. 4- Muvıkkat teminatı (375) kuruştur. 
2 Muhammen ic r bedeli (50) liradır. 
3 ihale 29 M yıs 937 perıembe günü saat on beşte Belediye tn· 

cümeninde yapılacakbr . 

5- Talipler ihale gün ve saabnda Belediye encwntnine şartnameJİ rör 
mele istiyenler her gün muhasebeye müracaatlan ilin oluaur • 

8103 15-19-2!-27 

T0RK8ÖZ0N0N ZABITA ROMANI No. 8 sanki.. Onda, bir milyon kazanan 
adamın yüzündeki neşeyi asla göre

N kled nler 
M. Bekfı - Nihad TengUner 

hadise üzerine, Allahın kendi ine 
faydası olmıyan bu ptıırayı ona ka. 
zandıracağına, ihtiyacı olan bir ta 
lam ba ka ailelere vermemekle çok 
haksızlık yaptığım düıündü. Bu pa
ra ile oe yapacatıru kendi kendine 

soruyordu. 

miyecekler ki.. 
Şimdı bu gazeteci gidecek, bir 

de makale yazacak: artık adım ve 
resmim gazete sütunlarına geçecek, 
bütün g z te bayilt!rinin sergilerine 
serilecelc, yarın öbürgün daha bir 
sürü sersem gazetrci gelip karşıma 

• dıkilec k, hir sürü mürekkep har-
lirdi. Yahut bir kısmıyle birtakım ayacak.. Ne can sıkıcı şeyler .. Diye 
tahvilat uhnalabilırdi. • söyleniyordu. 

Nıbıyet bunlar, onun geliıini biraz Gittikçe ujrıyacağı sıkıntıyı da. 
'daha artırmış olacaktı. Ne olacak ha iyi kavramata başladL 
sank~ onun daha bütün aelirini har y 

•- k • .. almz gazetecilerle it bitmiyor. cadıtı yo1t i . Bu varidat da yıldan 
1 Nekadar hayır cemiyetleri varsa on 

ytla top anıp büyük bir yekün teckil 
N v lann hepsinin reisleri birer birer ka· 

ediyor. e yazık ki mirasından isti· d 
L d edecek b" k' . k pumu çalma ta başlıyacak ve ben en ra e ır 11nsesı yo tu. Hü 
kOmet, kendısinc varıs olacaktı. San· bayır işleıi için para koparmak isti· 
ki bıakhğı para hazineyi zengin mi yecckler.. Birçolc sarraflar gelip 
edece\ti. hi~se senedleri, tahvilat satmak için 

mu racaa t edecekler.. Terziler, tüc· 
.. Gazeteri gelip ona bir milyon carlar gelecek, zenginler, fakirler 

kazandıtmı müjdelediti zaman biç 1 k h"l. b . gc ece , u asa ana günlerce go··z 
bir sevmç eseri görmedifine şaıb. ki 
Bana mecud servetime eklenen bu açtırmıyaca ar.. Rahatımı kaçıra 
bir milyonun biç bir faydası olma- caklar .. Ne yapmalı şimdi ya Rab· 
dıtuu bilse hiç ıqmudı. Bu fazla biın? Bu cadaloz icarı da nereden 

ben" ı b bu h:leti benim elime solcuştur-
para, ım a lfbiım ayatta hiçbir du .. Kaçmalı .. Çare yok b.fkL Q.i. 
deiifiklik yapauyaclcbr. Resmimi kına utramadan, mulwara baılama· 
çekmek için lcullandıt fototraf caını- dan ••lllP lfbneli .. Uzun yıllar ra-

itte ormanda gezinirken kaçma· 
ta böyle karar verdi. Ve eve döa· 
dü. Hizmetçili Elodinaı' a: 

- Benim kabvealba yara ... 
at evvel bazula. Emrini verdi. Ve 
yol eşy. lanru bawllara yerleftir 
meye başladı. Bu karar okadar ini 
oldu ki hizmetçi de ıaıırdı kaldı. 

- Bir saat gibi muntazam ve 
sükOnetle yaşamata alışmlf olan Pu. 
v n aklım 1111 bozmuş. Diyordu ve: 

- Gu tav S. Puvan seyabata 
çıkıyor. Öyle mi? Diyordu. 

Hürriyet meydanındaki kO<"a &. 
bideler yerinden kalksa da vagcma 
binse bukadar şaşma_dı. 

D 
. Efendim yemetmiz hım. 

edı. 

Puvan hemen sofra .,...._ ... 
ve acele kabvcallJllat: pe-: 
çeteyi elinden hrlatb: 

- Elodi, ben yola çakıyorum. 
Nekadar kalacatımı bilmem, fakat 

sen yme bergün buraya gel, utra 
ve ben burada imi,im gibi v.-.. 
dev-.et, 

- Likin nereyn pli~ 
eleclclim? 

Puvan bu 1llle .-.., ... 
cevap ver.erek oda bl•._~'"-:, 
lada: 

Bunu da Kredi dione piyango-
suna diler paralınn yanma koyabi· 

na yazık.. Gazete okuyuculan beniın hat Sea MMcle. 
rumimi ıorup de ne anlıyacakl.r ~~~ 
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BU AKŞAM 
GÜST AV FR0HL1CH 

BARKAR L 
LİDA BAAROV A Asri 

V enedik şar ısı Filminde Sinemada 

1/Haziran/937 den başlıyacak Umumi Arazi Tahriri 
Cüzü tam 
numarası Cüzütam adı 
159 Madama (Hüseyin çavuş, Gani, 

Semere zade , Salih , Rifat ve 
çavuş çiftlikleri) 

160 İncirlik ( Ceyhan çiftliği) 

161 Akarca 
162 Cihadiye 

163 Dağcı 

164 Zıpkıcı 

165 Müminli 

Tahrire başlan· Cüzütam 
gıç günü numarası 

1 Haziran 937 166 

7 

14 
18 

22 
25 
28 

" " 
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.. .. 
,, .. 
" .. 

BEYANNAME 

167 

168 
169 

170 
171 
172 
173 

Cüzütam adı 
Abdülhadi ( Molla 
Ömer çiftliği ) 

Tahrire la" 
!angıç giir.ii 

1 ten muz 937 

Acıdere, ncımdig< ri 6 
Suluca (TaLakzt..dc 
çiftliği) 

Dedeler yayla pınarı 9 
Büyük \'t- küçük 13 
Yarımca {Veli çavuş 
çiftliği ) 
Baklalı 17 
Şevke tiye 21 
Mi~s 26 
Adana 2 

,, ,, 

.. " 
tJ ., 

,, ,, 
,, :tJ 

" .. 
A . u~tos 

2901 sayılı arazi tahrir kanunu mucibince Alana merkez kazası dahilinde 1 Haziran 937 den itibaren İkinci 
. tahrir komisyon mca tahriri yapılacak C~lÜta.nların arfl.uile, sırası ve tahrir g'jol •ri yııı,..arı.1-t gö.)t~rilmi.~lir. 

1- Kanunun 4 üncü maddesi mucibince arazi ve arsaların m•ıtası;trrıf ve şağilleri komisyona bu arazi ve ar 
slların hududunu var ise tasarrufunu veya işgalin m·j;tenit olduğu ve3ik lan · g33termeğe, komisyonca lüzum 
görülecek ma!umatı vermeye mecburdurlar . 

Bu Mecburiyetlere riayet etmeyenlerden komisyonca tutulacak zabıt varakasına mii.:.teniden beş liradan yirmi 
beş liraya kadar ve kasten yanlış malumcıt verenler.len yirmi b~ş lira hn iki y(iz l:raya k l br h~fıf par.> c . ·zası 
alınır . 

2- Arazi ve arsalar mutasarrıfı yoksa intifağ hak sahibi o da yoksa muta;aırıf gibi işgal e ienin adına 
yazılır . 

3- Arazi ve arsaların mikdarının tayininde ihtilaf hasıl olursa bısit şekilde ölçülecektir. Çiftlikler hususi or 
manlar bağlı olduğu cüzütam vt münasebetine göre komşu köylerdc·n birine kaydolunacaktır. 

4-Her cüzütamın tahriri bittikçe,arazi ve arsanın nev'i,mikdan,kıymeti vergi nisbeti ve mikdarı bir ihbarname 
ile alakadarlara tebliğ olunacaktır. Alakadarlar bu ihbarnamenin tebliğini takibcden gündeıı itibaren bir ay için. 
de Vilayet idare Heyeti nezdinde itiraz edebilirler. Bu tahrire müsteniden tasarruf hakkı iddia olunamaz. 

5- Evvelce kayit harici kaldığı görülen araziden dolayı tahririn meriyetinden evvelki seneler için vergi aran 
mıyacaktır. Ana göm her arazi ve arsa sahibinin tahrir sırasında komisyona müracaat etmelerini alakadarlara 
bildiririm • 

1 

SEYHAN V ALiSi 

T. H. Baysal 8146 
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TURKSOZU 
GAZETECiLiK VE MATBA C 

Kütüphanenizi güzelleştirmek 11 A n la r Reklam bir ticaretha- ' a nenin, bir müessesenin 1 

en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan 
Türksözüne veriniz . 

istiyorsanız kitaplarınızı Türk 
sözünün miicellithanesinde yaptıı ınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türbözünde 
yapılır . 

Renkli işler r~t~n1~:v; 
türlü tab işlerinizi ancak Türksözü .. 
niin Otomatik makinalaıında yaptı
rabilirsiniz . 

Resmi evrak, ccdvcller, defler· 

ler, çekler, karneler kağat,zaıf, 
kartvizit ve bilumum tab işletiniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Tüısözünde 
yapılır . 

Kitaplar Eserlerinizi Türk -
sözü matbaasında Gaz t r Türksözü mat

baası"Türksö-
bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eseriniz. daha kıymetlene
cektir. 

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

• Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü-
• tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin e1ile doldurulan bir kristaldır 
Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapalarına dikkat ediniz. 

Kayadelen 1:ransitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 40 

İnhisarlar Adana tütün 
fabrikası müdürlüğünden 

1- F abrikarnızın 30,000 sandık 
tahmin edilenbir senelik nakliyatı 
bir sene için eksiltmeye konulmuştur 

2- Nakliyatın muhammen be
deli bin liradır • 

3- Şartname parasız olarak fab 
rika müdürlüğiinden alınır. 

4 - Muvakkat teminat 7 5 lira· 
dır . 

5- Eksiltme Haziranın yirmi 
üçüncü çarşamba günü saat 13 de 

fabrikada yapılacağından isteklilerin 
fabrika müdiirlüğüne müracaatları . 

8016 23-8-23-8 

CLETRAC 
6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLER 

Sağlam , uzun 
O. T. r. A. S. 

.. .. omur ve ışı çok ucuz temin eder 

Beyoğlu : İstiklal caddesi İstanbul 
M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi ADANA 7949 

-----~----~--------~------,,_,--==_.,.,,,.,_....,._..,.. ______________ ,_., ____________________ __ 

Ceyhan belediyesinden: 

1- 26 numaralı istasyon cadde· 
sinin çarşı mebdçinderı i t i b a r e n 
O 430-f 106 kilometresi arasın
da 676 metre uzunluğundaki eski şo
sa s2>külerek yerine yeni olarak top· 
rakkale pazalt taşından paket kal· 
dırım ve kısmen Arnavut kaldır unı 

yapılacak ve iki yanlarına Lordur 
dizilerek bir taraflı beton tretuv:ır 

inşa cdılcocktir. 

2- 13u inşaat ve ameliyatın ke· 
şif lutarı (17832) lira 58 kuruştur. 

3- İhale 1-6-937 salı günii 
saat 14 de belediye salonunda,dainıi 
encü nen huzurilc ve kapalı zarf usu· 
Jile yapılacaktır . 

4- Eksiltmeye girmek için is· 
teklilerin, Nafia Vekaletinden bu gi· 
bi işleri yapabileceğine dair 937 se 
nesine n;t el-:liycı .... f:'~"'il is~ih:- ı rt_ 
ıniş olmaları m ·şrutlur . 

5 istekliler, le klif mektup , mı 
ihale saatından önce 24CJO numara 'ı 
(arttırma, eksiltme ve ihale kanun.ı) 

hükümlerine uygun surette ihz r ve 
temhir ederek ihale saa tından öııc ! 
encümen reisliğine tevdi etmiş ola
caklardır . 

6- Saat 14 den sonra verilecek 
teklif mektup arı kabul edilmez. Ve 
postada vukubulacak tehirler nawn 
itibara alınmaz. 

7- Btı işin muvakkat temiwı tı 
(1337) lira (75) kuruştur. 

8- Fazla izahat almak , şaı tııa· 
me ve projeleri görmek istiyenler her 
glin mesai saatı içinde fcıı işleri f,ü · 
Nsuna brış vurabilirler. 8115 

19-23-27-30 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 
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------=-------------------------------------------
İstanbuldan ameliyattan gelen Adana Memleket 

· hastanesi dahili hastalıklar mütehassısı 

Doktor Osman Bozkurt 
Hastalarını kabul ve tedaviye başlaınıştır 

7990 20-26 

Umumi Neşriyat Müdürü 

M. Bakşı 
Adana Türksöıü matbaaaa 
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