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B. M. meclisinde Sancaktaki Yobazlar 
Surtyede hazırlanarak hudutlarımı camileri tezvirhaneye döndürdiler 

za gönderilen ~akiler meselesi Şapka giymek suçundan mevkuf 
Türk milletinin kuvveti her nerede Türkler hala tahliye edilmedi 

ve her kime karşı olursa olsun hakkı 
ve vaziyeti korumağa hazır ve kadirdir 

Halep muhafızı isyana karşı tertibat aldırdı 

•• un 
nın 

meclis kürsüsündeki hatipler Fransız memurları
politikayı T ürkiyeye karşı takip ettikleri, fena 

şiddetle tenkit ettiler 
Ankara • 7 ( Muhabiri mahsusumuzdan ) - BugUn mecliste heyecanlı bir celse oldu bir çok 

hatipler sö~ aldılar meselenin mevzuu son gUnlerde Dlyarbeklr vllllyetl içine Suriye hudutla· 
rından geçerek soygunculuk yapan fakat bir kısmı lmhe olunan hırsız kafllelerlnln Suriye da. 
hlllnde hazırlanarak içeri gönderllmelerl meselesi idi • Dahiliye veklll bu meseleyi meclls hu. 
zurunda bUtUn açıklığıyle izah etti • Muhtelif hatipler söz alarak Fransanın Surlyedekl memur
ları ve bunların TUrklyeye karşı takip ettikleri kötU polltl.<ayl çok ş;lddetle tenkit ederek Fran
sa hUkQmetlnln Surlyedekl vazlydJ ve orada cereyan eden harekete kar•• açık olan vazlyet
lerını tebarUz ettirdiler • ŞUkrU Kayanın çok alkışlanan ve yarım saat suren nutuklarının hUlll· 

t /" --... -·--- --·-~ 

Vergiler 

Mükelleflere kolay 
gelecek şekilde 

değiştiriliyor 

Bazı vergiler eksi 
lecek bazıları da 
birleştirilecek 

•asını aşağıya yazıyorum • 
lskenderundan bir görünüş 

Ankara : 7 [ Türksözü mu
lıabırinden ] - Alınan haberle· 
re güre Büyük Millet .Meclisinin 
lıu devresinde .Meclise vergi ka
nunları üzerinde mühim tadilat 
teklifleri verilecektir. 

Son zamanlarda memleket hu· 
dutlannın bir kı~mında uzun yıllar
danberi unuttuğumuz bazı vakalar 
Cereyan etmiştir . 

Türk milleti Atatürk devrinin 
hariçte sulh, dahilde sükun prensip· 
leri içinde yaşamaktadırlar. Hudut· 
larımızın büyük bir kısmında yıllar- l 
danberi emniyet ve ~ükiin vardır . 

Suriye hududu üzerinde de hır
sızlık ve kaçakçılık gibi hadiseler 
de ender bir hadde indirilmi~tir . 
Fakat son zamanlarda elimizdeki 
?eHllere göre Suriyede hazırlanarak 
ıçeri bazı çeteler gönderilmiştir . 
Bilh~ssa bu vakalar 1937 yılından· 
b ri daha faal bir manzara göster
m ktedir . 

Martın 15 inci günü Diyarbekir 
ve Mardin arasında bir soyguncu· 
l~k vakası oldu. Aynı zamanda Der-

11.rnde de y ı pılan ciddi islabat üze· 
rın.e bazı eski ağalar hariçten gelme 
esırlerle hükumetin tedbirlerine 

ukavemet etmek isteı:liler hariç. 
en gelen soygunculara çaldıkları 
Şyaları şenliklerle, tezahürlerle pa· 
arlarda satmaktadırlar. Bu sırada 
iğer bir çete Gercus civarında kuv· 
ellerimizle temasa geldi . Bu çete 
aralı ve ölü bırakarak dağıldı ve 
üt~n bu çetelerin hariçte hazırla· 1 
rp ıçeri girdikleri anlJşıldı . Bundan 

Bay Şükrü Kaya:~ 

sonra memleketimizin hudutlarını 
muhafaza için ı uncelindki islahat 
programımızı durcluramıyacak karar 
alındı. Bu gösteriyor ki yapmak 
isted!ğimiz şeyleri durdurmak müm
kün dı-ğildir. Programımız ter d· 
düdsüz tatbik olunacaktır. Halk 
hudutlardan geçen soyguncuları müf. 

rankocu arın hezimeti 

iikfımetçiler dün 
100 kadar 

11 
• 

esır 

1 top, 
aldılar 

tank 

iki Alman müfettişi tevkif edildi 

Madrit: 7 (Radyo Markoni) -
rnhuriyetçiler dünkü çarpışma· 

rda 11 top, bir tank ve 110 ka. 
r esir almışlardır. 

Pilhao: 7 (R ı dyo Markoni) -
Üııkü büyük harekat tamamen hü. 
rnet kuvvetleri lehinde cereyan 
miştir. 

Bu Çarpışmalarda iki Alman mü. 
ttişi tevkif edilmiştir. 

Madrit: 7 (Radyo - Markoni)
~kümetçiler dün Asturi sahillerini 
Uteın d" a ıyen ateş altına almıştır. 

Madrit: 7 (Radytı Marİ<0ni) -
Milisler asilerin Kazablankada bü· 
yük bir hücumlarını püskürtmüşler 
dir. 

Asi kuvvetleri mütemadiyen ge· 
rilemektedirler. 

Madr;,. 7 (Radyo . Markoni) -
Arabanka ve Arabankada asiler 
büyük bir mıntıka gaybetmişlerdir. 

Asiler o kadar bozulmuşlardır 
ki istinad hatlanna kadar gerilemiş· 
lerdir. 

rezelerimizle beraber tenkil etmiştir. 
Halkın huzurunu daha ziyade temin 

için yeni tedbirlerde aldık. Hudud 
boyundaki bir fırkamızı ihtiyat ef· 
rat ile Dersim jandarmalarını ihtiyat 
kuvvetlerle takviye ettik. Bazı ha. 
berlere göre cenup hudutlan hari
cinde diger çetelerde hazırlaumıtbr 

- Gerisi ikinci sahifede -

Antakya: 7 [Hususi muhabiri
mizden] - Suriyede vaziyet vaha· 
met kesbetmektedir. 

Haleb muhafızı hudut yakının
daki bölgeleri dolaşmıs ve jandar
ma müfrezelerinin kuvvetlendirilme. 
ıini emretmiştir. 

SiıriYerıin her yerinde olduğu 
gibi Haleb bölgesinde de Vatanile· 

Başvekiliıııiz 
Bugün An karadan Belgrada hareket ediyor 

Başvekilimize büyük merasim yapılacak 
Ankara : 7 [ Türksözü muhabi

rinden J - Başvekilimiz ismet lnö· 
nünün Belgradı ziyaret günü artık 
kat'ileşmiş bulunuyor. Başvekilimiz 
yarın şehrimizden lstanbula hareket 
edecek ve oradan Semplon ekspre. 
sile gidecektir. 

Başvekilimize, Hariciye Vekili· 
miz Tevfik Rüştü Arasla kalabalık 

bir hariciye memuru kitlesi refakat 
edeceklerdir. 

Alınan haberlere göre Belgorad. 
da Başvekilimize büyük bir karşıla· 
ma merasimi yapılacaktır. 

Küçük Antant konseyinin toplu 
olduğu bir sırada Başvekilimizin Bel· 
grad seyahati Avrupa nıahafilinde 

Atatürkün 

Diyarbekirin fahri 
hemşehriliğini kabul 

ettiği gün 
Ankara: 7 (Radyo Markoni)

Diyarbekirliler, Atatürkün Diyarbe· 
kirin fahri hem~ehriliğini kabul bu· 
yurdukları Beş Nisan gününü heye· 
canla kutlamışlardır. 

Numan Menemenci 
Hariciye vekalet: siyasi 
müsteşarlığına tayin 

edildi 

Ankar~: 7 (Türk Sözü muha. 
birimizden) - Hariciye vekaleti 
siyasi müsteşarlığına Caziantep say. 
lavı Numan Menemenci oğlu tayin 
edilmiştir. 

büyük bir ehemmiyet uyandırmış
tır . 

Başvekilimiz yarın sal:-ah büyük. 
!erimiz tarafından uğurlanacaktır. 

Şimşek gibi 
Bir İtalyan mühendisi saatte 

517 kilometre yaptı 

DÜNYA REKORUNU KiRDi 

ita/yan mühendısı F111io \icloı 

Romadan bildiriliyor : - Tay. 
yare mühendisi Furio Nidot bu sa· 
bah Beynelmilel tayyare sürat re. 
korunu kırmıştır. 

Furio sa'ltte 517 kilometre ve 
836 metre katetmiştir. Genç mü
hendisin üzerinde rekor kırdığı bu 
tay:are askeri fabrikasının yaptığı 
s~r~ muharebe tayyarelerind~n biri
sıdir. 

re karşı emniyet ve itimat gittikçe 
sarsılmaktadır. 

Vatanileıin sancak meselesinde· 
ki muvaffakiyetsizlikleı i hirçok 
Arap gençlerinin hala Berutta mev
kuf bulunmaları emniyetsizliğin göze 
çarpan sebeblerinden biridir. 

Diğer sebeblere gelince: Fran 
sanın Suriye Fransa anlaşmasını tas. 
dikten kaçınacağı hakkındaki tah
minler ve Arap olmıyan bilhassa 
hiristiyan unsurların manda idaresi
nin devamını istemeleri ve bu ha. 
reketin manda subayları tarafından 
silahla ve fikirle kuvvetlendirilme· 
sidir. 

Sancakta irticai mahiyetteki pro
pagandalara şiddet verilmiştir. 

Antakya ve lskenderuna hususi 
olarak ırönderilen yobazlar camiler. 
de namazlardan önce Türkler aley
hine bir sürü söz söylemektedir. Bu 
yüzden tezvir kaynağı haline konu. 

Bu meyanda ı·asıtasız vergi
lerin birleştirilmesi için bir proje 
lıazırlanrnış; muamele ı:e isııhlilk 
ı•ergileri kanunlarının değiştirile

rek mükelleflerin yükünü hafif
letecek çalışmalara b«şlanmı~tır. 
Ayrıca kazanç urgısı kanununu 
tcldil edeuk mülıim bir kanun 
projesi lıazırlaıımakıadır. 

Bu saretle bazı veı gi ve re
simlerde yapılacak tenzilatın muh
ıelıf gelırlerin çoğalma.ıile temin 
olunacağına §Üplıe edilmemekte
dir . 

~lan camilere hemen kimse gitmeme
ğe başlamıştır. 

Şapka giyen ve bu yüzden tev
kif edilen Türkmen aşiretinden bir 
çok kişiler hala tahliye edilmemiştir. 

Bu mevkufların Şama gönderi
leceğ zannolunmaktadır. 

Suriye karışıklıkları 
Cebelidüruz meselesini görüşmek üzere 

Hüsnü Eletraş Şama davet edilmiş 
----······----A 

Ali komiser kont dö Martel Iraktan döndü 

Şam : 6 ( Hususi ) - Reisi vü· 
zera ile Sultan Etraş paşanın anlaş· 
malan neticesinde Emir Hasan At· 
raşın vali meselesini ve Cebelidüruz 
müşkilatını görüşmek ve bir hal ça· 
resi bulmak için Şama davet edilme. 
si tekarrur etmiştir . 

Bunu tebliğ için Cebelidüruzun 
merkezi olan Süveydaya giden he· 
yet Hasan Atr~şın Suriyeli valiye 
~uvafakat ettiğini ve fakat şimdiki
nın değilmesini istediğini bildirm' t' 
H .. k. . b ış ır. 

u umetın una muvafakat t . . 
ğ. .. l . e mıye ce ı soy enıyor . 

Vatani kütle reisi vüzera vekili 
Bay Afif sulhun evinde ve nazırlar ve 

meclisi mebusan reisiuin de huzurile 
toplanarak hal meselesi için Halep, 

Bundan evvelki dünya rekoru 
Asurice Amoux adında bir Fransız 
tayyarecisinde olup 476 kilometre 
360 metre idi: 

Humus , Hama vatanilerini de davet 
eder~k bir kongre yapılmasına karar 
vermışlerdir . 

• Meclis zaten 17 Nisanda açıla
cagından bu mesele için daha evvel 
davete lüzum görülmemiştir . 

Şimdi idari miisteşar unvanı alan 
Cebel hakim vekili Mösyö Mruno 
Şama gelerek Şam Ali komiser ve· 
kili ile Cebel işlerini görüşmüştür . 
Cebel meselesinin Havrandaki tesiri 
hissedildiği anlaşılmıştır . 

Görüşmek üzre Şama davet edi · 
len Emir Hasan Atraş şimdilik ken· 
disi gelmemiş ve bir yoklama yap
mak üzre kendi yerine Hilal Naif 
Atraşı göndermiştir. 

Hilal Atraşla reisisi vükelinın 
görüşmesi neticesinde Emir Hasanın 
Şama gelmesi tekarrür etmiştir. 

Hükumet sarayında artık Cebel 
meselesinin halledileceği umulmak

- Gerisi üçüncü sahifede -
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Sahife 2 Türksözü 

ALMANYAOA 

,------------·------------·-----------------·--, 
lşehir haberleril ' , 

üniformalı 

A lmanyada sa 
nat da öteki in- " Köylüler tohum ekmeği hıra 
sani faaliyetler • 

gibi"parti tarafından il- kın! kırmızı çıçekler yakında aça 

sanat 

Hava vaziyeti Hars Komiteleri 
Oyun 

ob~ 
ham edilmekte, devlet cak! köylü çift sürmeyi bırak! biz 
tarafından kontrol olun.I yakında kılınçla çift süreceğiz. ,, 1 Evvelki günkü Y_~ğ?.1urlar 
makta ve nasyonal sos nerelere duştu? Çok geniş bir program tatbikile 

meşgul bulunuyor 

cu 
oyuncak 
oyuncak 
tedirler. 
temayülle 
tetkikat 

yalist felsefesine ayak ı 

uydurmak mecburiyetinde bu- Bir meslek sahibi ancak bu şart- 1 

1unmaktadır. !ar içinde hayatını kazanabilir . Ar- 1 
Politikada oldu~u gibi estetes- tistin elinde b;r tek hürriyet vardır 1 

tikte de eski liberal kanaatlere yer ki o da susmak ile konuşmaktan bi- ı 
v ~rilmemektedir. risini tercih etmek hürriyetidir . Fa· 

1 

" Üçüncü Rayh, artistik yaratı- kat bir defa konuşmağa karar ver. 1 

cılığm hürriyeti nasıl korunur, bunu dikten sonra artık , kendisi duyduğu 
bilir; fakat bu hürriyetin hudutlarını Vt: hissettiği gibi değil , aldığı di · ı 
estetik olmaktan ziyade politik bir rektife göre konuşmak mecburiye· 
zihniyetle çizmek ic<lbeder . ,, tindedir . ,, 

Bay Göbbels'in bu tarifine Bay Bu yeni tedbirler yüzünden " ya· 
Hitlerin şu sözünü de ilave ede i- hudi ,, " liberal ,, ve " dekadan " ! 
lirsiniz : sanatların bütün bütün ortadan kal· 1 

dırılabildiği şüpheli olmakla beraber, 1 " Hıristiyanlık devrinin sanatı 

hıristiyan olabilirdi: nasyonal sosya· 
Jist devrinin sanatı da nasyonal sos· 
yalist olmak zarnretincledir. ,, 

Sanata yeni tatbik edilen bu teo 
rinin ne gibi ameli netice]er verdiği 
Pariste Centre d'etudes de politique 
Etrangere tarafından basılan güzel 
bir tetkikte gayet güzel tahlil edil
mektedir. 

u eser M. E. V nnert tarafın· 

dan yazılmı) tır. Bu kitap nazi AI
manyanın karakteri hakkında biıçok 
ağır başlı siyasi kitapların çoğundan 1 

daha vazıh ve esaslı malumat ver· 
mekte vaziyeti tasvir etmektedir. 

Yeni Almanya, eski Alman sa· 
natmı da üniforma içine koymuştur. 
Sanatı kontrol etmek üzere iki ayrı 
organizasyon vardır : 

Birisi parti, birisi devlet. Fakat 
bu iki muvazi kontrol vazifesi aynı 
adamlara verilmek suretile hakikat
te birleştirilmiştir: 

Her ikisinin de başında, şüphe 
siz, Fürer bulunmaktadır. 

Bay Göbbels bir defa demiş· 
tir ki : 

- Alman artistleri, kendileri· 
nin bize ait bulundu klarmı, ruhları· 

mızın ruhumuzla ruhlu, heyecanları
mızla heyecanlı olduklarıdı, hayal
lerimize kanat verdiklerini, ümidle
rimizin yıldızını teşkil ettiklerini dü
şünerek gurur ve saadet · duyabili-
rız . ,, 

Almanyada sanatı himaye ve 
kontrol için şöyle te~ekkü1ler kurul· 
muştur : 

Nasyonal sosyalist edebiyatmı 

koruma komisyonu, sanat idare ofi· 
si, nasyonal rnsyalist kültür birJiği, 
Alman edebiyatım ilerletme merke· 
zi . Bunların da bir çok kolları ko
mite ve şubeleri vardır. 

Devlet, milli kültür senatorn ve 
milli kültür korseyi tarafından tem
~il olunur ki bunların da yedi ayrı 

meclisi vardır. 
Bunların içinde milll kültür kon· 

H yi en ehnrmi) etli olanıdıl; çünkü 
her hangi bir sanaf eseri vücude ge 
tirmek istiyen bir artist buraya ka· 
yıdlı olmak mecburiyetindedir. 

Bay Nernert'in söyL diğine göre 
Almanyada bir ressam, isterse ken · 
di evinin duvarlarım resimlerle süs 
liyebilir. Fakat " güzel sanatla; oda . 
sı ,, na· girmeksizin başka bir yere 
bir fırça bile süremez . Ediblerin 
~air1erin, muharrirlerin, tiyatrocula · 
tın musiki odalarına girmeleri la
zımdır. 

Bu organizasyon hakkında Bay 
Vernertin yazdığı bir kaç satırı alı· 
yoruz : 

" Teorik bir idare organı olan 
milli kültiir konseyi , hakikatte bü
tün sanat tezahürlerini nasyonalist 
sosyalist sınır) ırı içinde tutmağa ça. 
lışmaktadır . Ekonomik , sosyal bü 
türı sahalarda .ilerlemiş ve acemi 
her ferd kontrol altındadır . itaat 
ve u sallık ferd i in bir nevi temrin 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

' onların yerine konu 1abilecek bir sa· 1 

natın yaratıldığı da şüphelidir . 1 

Üçüncü Rayh'ın büsbütün de ori-
1 

jinal bir sanat yarntmamış olduğunu 
söylemek haksızlık olur. Bay Ver· 
nert , geç nazi şairlerinin ' milli kal. 1 

kınına neşidelerini büyük bir semi
miyetle terennüm ettiklerini söylü · l 
yor . Yeni sanat , halk yığınlarını I 
yeııi bir temaşa eseri olan ve Things· 
piel denilen bir temaşa nevine doğ- ! 
ru sü. ükl~mektedir . 1 

Ayrıca yapılan bir takım neşri· ı' 
yat da milli ruhu uyandırmak ve 
yükseltmek vazifesini görmektedir · ı 
Mesela Fölkişer Beobahter şu cüm· 
leleri yazmıştı . ı 

" Ehramlar , Firavunların hika- j 
yesini anlatır . Roma yolları Sezar · 
Jarın kudretini söyler ; Adolf Hitle 
rin ysliarı da Alman milletinin ebe
diliğine- şahid olacaktır . " 

Bunlarla beraber edebiyatın , 
tiyatronun , resmin ve sinemanın bu 
günkü Almanyada uykuda bulundu
ğunu söylemek dürüst bir hareket 

1936 senesinde Almanyada oku· 
1 nan edebi eserlerin çoğunu lirik man. 

1umeler , harba , kahramanlığa ve j 
tarihe dair yazılmış eserlerdir . 1 

Musiki , nisbeten , öteki sanat I 
kollarından daha az tesir altında 

kalmıştır . Çünkü musiki ile muay
yen bir h<> beri bir taraftan bir tara· 
fa aktarma etmek imkanı yoktur . 

Almanyada " neşe vasıtasiyle 

kuvvetlenme ,, teşkilatı vardır . P u 
teşkilat , bir çok İşçi yığm1anna me· 
sela Bah'ın " Sent Matiunun ihtiras· 
ları ,, eserini dinletmekte ve işçiler 
bu eser karşısında şaşırıp kalmakta-
dırlar. 1 

V agner, askeri rniizik ve eski 
Alman halk şarkıları nazi rejiminin 
elinde bir musiki silahı gibidir . He- 1 

le hslk havaları büyük bir rol oy· 
namaktadır . 1 

Bay Vernert, genç Hitler çocuk· 
)arının mektcbten çıkarken söyledik
leri şarkıyı naklediyor ki şudur : 

Bauer lass das saen , 
Bald VVaschen rote Blumen; 
Bauer lass das pflügen 
VVir pfJügen mit dem schvvert. 
Tercümesi : i 
Köylüler, tohum ekmeği bırakın, 
Kırmızı çiçekler yakında açacak; 
Köylü saba.u bırak , j 
Biz yakında kılıçla çift süreceğiz. 
Militarizm i}P mistizm Almanya· 

nın bir çok yerlerinde bu suretle 
birbirine mezcedilmektedir . 

------·------
Mahkemelerde: 

Ayşeyi bıçakla yaralıyanın , 
muhakemesi 

Umumhane sermayelerinden Ay· 
şe Nermini bıçakla yaralamaktan 
suçlu kasap Selabaddinin dün ikinci 
sulh ceza mahkemesinde yapılan du· 
ru ması sonunda su lunun 29 ha si· 

Dün sabahtan gece yarısına ka
dar hava açıktı . Bu vaziyet hemen 
bütün çifçilerimizin neşesini kaçırdı. 
Evvelki günkü hava çif çimize bü
yük ümid1er vermişti . 

----········ 

Yaptığımız tahkikata göre ; ev
velki günkü yağmur Hüseyin Hacılı, 

Çıldırım , Boğalı . Yolgeçen , Kü· 
çükdikili , Müftüköy , Dörtağaç ve 
Ağba bölgelerine epeyce yağmıştır. 

.Gençler, köylere, kasabalara gidip irşat 
konferansları verecekler 

Bum 
idaresind 
ile bir ço~ 
kikat yap 

Evvelki gün şehrimize de biraz 
düşen bu yağmur dolu ile karışık 
yağdığından bir çok meyve mıntı

kalarında zarar yapmaktan hali kal
mamıştır . Bazı mıntıkalarda ceviz 
büyüklüğünde dolular düşmüştür . 

Dün termometre şehirde en çok 
sıcak 23,6 santigrad dereceyi gös· 
termekte idi . 

iş beyannameleri 

Mühlet dün bitti , fakat 
uzatıldı 

İş beyannamelerini doldurup iş 
dairelerine verme müddeti dün ak· 

şama kadardı . Fakat bu müddet 
15 Nisan akşamına kadar temdit 
edilmiştir . Bu müddet zarfında da 
iş beyannamesi alarak doldurup ver
meyenler hakkında kanuni muamele 
yapılacaktır . 

Sinan gecesi 

Şehrimiz Halke ıi yarın akşam 
Halkevi salonunda bir " Sinan ge
si ,, tertibetmiştir. 

Büyük Mimarın hayatı, eserleri 
hakkında konferanslar verilecektir. 

Sebze ve meyveler 

Fiatlar ucuzladı 

Şehrimizde sebze ve meyveler 
gittikçe bollanmaktadır. Yeni çıkan 

sebze ve meyvelerin cinsleriyle dün
kü fiatlerini aşağıya yazıyoruz: 

Semizotunun kilosu 15 kuruş, 
Bezelyenin kilosu 20 kuruş, Erik 
kilosu 1? kuruş, Kabak yemeklik 

kilosu 16 kuruş, Dolmalığının kilosu 
40 kuruş, Asma yaprağının kilosu 
10 kuruş, Baklanın kilosu 6,6 ku. 

Dünkü gün vilayet hars komi 
tesiyle kaza hars komitesi idare 
heyetlerinin toplandığını yazmıştık. 

Hars komitesi çok büyük bir 
program hazırlamıştır. 

Kaza hars komitesinin propa· 
ganda, yayın, konferans olarak üçe 
ayrılan kollardan propaganda kolu 
şehrin en galebelik yerlerinde ve 
civar mahallelerde şimdıye kadar 
12 İrşad konferansı vermiştir. 

Çok iyi randıman alınan bu kon· 
ferans1ara bundan böyle de devam 
edilecektir. 

Köy •ıoHarı açıldığından bu kol· 
laradan köylerde propaganda yapa
cakların da listesi hazırlanmıştır. 

Sinemalarda filmler arasında 
gösterilmek üzere vecizeler ve kah· 
velere mekteplere ve şehrin göze 
çarpacak yer]erine asılmak üzere 
afişler hazırlanmaktadır. 

Propaganda işinde halkevile çok 
sıkı elbirliği ya1'ılmakta olup kurslar 
komitesi tarafından seri halinde ve· 
rilen halk konferanslarından 15 da. 
nesi hars işimiz mevzuunda hazır 
]anmıştır. 

Köycülük şubesi de köy İrşad 
gezilerinde bu iş üzerinde önemle 
duracak dil, tarih, edebiyat şube· 
si de umumi toplantılarmda bu mev
zu etrafında müzakereler yapacak
tır. 

Gerek şehir ve gerekse köy 
mekteplerindeki öğretmenleri top· 
lıyarak icap eden işlerin temini için 
konuşulacakbr. 

Halkevi temsil kolunun şehir 

ve köylerde bu mevzua dair bir 
piyes vermesi düşünülmektedir. 

Şehir civarı mahallerle köylerde 

Yine dört kişi pey 
nirden zehirlendi 

Zehirlenen aile hastaha 
neye nakledildi 

Cümhuriyet mahallesinden Ah-

ruş, taze Sarmısağın kilosu 16 ku· 
ruş, kuru Sarmısak kilosu 35 kuruş, , 
taze bademin kilosu 15 kuruş, taze 

med oğlu Selim, karısı Safiye, oğlu 
İsmail, kızı Hatun Kalekapısmda Sa
lih oğlu Mustafadan aldıkları payni
ri yiyerek zehirlenmişler ve bunun 

soğanın kilosu 5 kuruş, kırmızı turp, 
nane, maydanoz, Terenin demeti bi
rer kuruş, Patates 7,5 kuruş, kuru 

soğanın kilosu 5 kuruş, Kuru bam
yanın kilosu 20 25 kuruş, Marul 
tanesi 2,5 kuruş, Pırasanın demeti 

12 kuruş, Turuncun 15 tanesi 5 ku· 
ruş, Elmanın kiloı-u 12 kuruş, Limo 

nurı fanesi 3 kuruş, Y enidünyanm 
kilosu 25 kuruş, J .. panağln demeti 
3 kuruştan şehrimizde satılmaktadır, 

Vilayette: 

Vazifesine son verildi 

Vilayet muhasebe katiplerinden 
Bay Mehmet Hüsnünün maliye veka 
letince 2996 numaralı kanunun ikin· 
ci muvakkat maddesi mucibince me· 
muriyetle alakasının kesilmesi tensip 
edilmiş ve bu emir kendisine tebli" 

üzerine derhal hastahaneye nakle· 
dilmişlerdir. 

Peyniri satan hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

1 Nalbant kursunda 
İmtihanlar ayın yirmi -

sinde yapılacak 

Şehrimiz Halkevi tarafından idare 
edilmekte olan Nalbant Kursunun 
birinci devresi bu ayın yirmisinde 
bitecek ve imtihanlar yapılacaktır . 
Mayısın ilk haftasında da ikinci dev 
re Kurs faaliyete b3şlıyacaktır . 

Koşu programları 
Vekaletten geldi 
O,)maniye ve Ceyhan kazalarında 

yapılacak ilkbahar At Koşularının 
programları tasdik edilerek Veka· 
letten elmi tir. Bu rogramlar ma· 

• 

milli şarkı ve destanları yaymak yö· 
nünden kahvelerdeki gramofonlara 
plaklar dağıtılacaktır. 

Propaganda kolu şehir dahilinde 
halk mektepleri açmağı da karar
laştırmış ise de mevsim dolayısiyle 
bu işin önümüzdeki yıla bırakılması 
düşünülmüştür. 

Konferans kolu evvela geçen 
pazar kız enstitüsünde bilhassa Etili 
bayanlara sinemalı bir konferans 
verdirmiştir. Alınan iyi sonuçtan 
bu işin devamı uygun gf)rülmüşlür. 
Önümüzdeki pazar büyük bir sine
mada yine böyle bir konferanslı si· 
nama verilecektir, 

Bundan sonraki konferansları 
verecek köylerin listesi de hazırlan· 
maktadır. 

Bundan böyle haftalık ve onbeş 
günlük programlar yapılacaktır. 

Komitenin yayın kolu şimdiye 
kadar bazı neşriyatta bulunmuş ise 
de merkezden alınacak direktife göre 
esaslı faaliyete geçmek üzeredir. 

Evvelce yazdığımız üzere yayın 
kolu ve şimdiye kadar 4000 beyan
name dağıtmıştır. Ayrıca halkın 
anlıyacağı şekilde braşür çıkarılma· 
sı da kararlaştırılmıştır. 

Seyhan vilayetinde Eti Türk 
kardeşlerimizin oturduğu köyleri 
tesbit eden ve tuna göre mektep 
ve ihtiyaç listesini hazırlıyan hars 
komitesi şimdiye kadar 12 toplantı 
yapmış ve muntazaman iki haftada 
bir her perşenbe günü umumi şe

kilde toplanmayı kararlaştırmıştır. 
Hars komitesinin faal heyeti sık sık 
tekerrür eden fevkalade toplantıla 
rından başka her hafta muntaza -
man içtima etmektedir. 

Damızlıklar 
Halk Kısraklarına çekil
meğe devam ediyor 

Haradan getirilen daınızlık Ay· 
gır ve Merkeplerin, halkın rnüraca· 
atı üzerine Kısraklara çekilmt! işine 
dev:ıın edilmektedir . 

Halkımızın bu hususta malumat 
almak üzere baytar müdürlüğüne 
müracaat etmeleri lazımdır . 

Zabıtada: 

Umu111i evde kendisine 
taharri susu vermiş 

Kömürcü İshak oğlu Basri is~ 
minde birisinin umumi evlere gide
rek kendisine taharri memuru süsü· 
verdiği anlaşılmış olduğundan hak· 
kında takibat yapılmıştır. 

Hakaret etmiş 
Mehmet oğlu Sakip, Ahmet oğlu 

Mustafa isminde birisine hakaret et-
tiği zabıtaya şikayet edildiğinden tah 

1 kikata başlanmıştır. 
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Yazan : Nlllad TangUner 

Heyecan 
Paris Elçimiz 

Delbosla görüşlü 

aziranın kavurucu bir günü.. 1 
Adana İstasyonunda duran 
T oros Ekspresi yeni yolcu· 

ruu almıştı. Son binen yolculardan 
boylu dinç bir adam ve yanında 

~yu zeytuni tayyörlü yeşil şapkalı 
man geçkin bir bayan ikincinin 

~ridorunda gezerek bütün yerleri 
zden geçirdiler. Ve nihayet tenha 
lduklan bir komparbmana girdi-

r. 

Genç adam derhal yerine yerle· 
rek cebinden bir mecmua çıkardı 

" rasgele açarak okumağa başladı. 
Bayanda pencerenin yanında bul

uğu yere oturdu ve likaydane, dı· 
ansını süzmeğe daldı. Bu, uzun 
rmedi. Sıkıldığı belli idi. Dışarısını 
•lcub içeriyi tetkike başladı. 
Geçkin kadının hal ve vaziye

'nden yolcularla heman bir konuş 
kapusu açınak istediği anlaşılı· 

rdu. Kompartıma:ıdaki üç genç 
lebc bu vaziyeti hissetmiş gibi 
erba) birer kitap, gazete çıkararak 
umağa başladılar. 
Bayancağız bu vaziyeti gözden 

Çll'lnadı. Ve böyle bir teşebbüse 
Çllledi. Bir iki defa, beraber gel. 

·,..; d ,. 
g• adamla konuşmak istedise e,., 

ete okumakta olan erkeği, ona, 
azetesinden başıru kaldırmıyarak 

dan savma cevablar verdi. 
Genç adamın gazetesini okuma· 

dığı aşılcardı. O, bu hareketile, ya
nındaki şişman geçkin kadının ken
disine aidiyetini inkar etmek i$ti 
yordu. 

Bütün konuşma teşebbüslerinin 
netice vermediğini gören kadın der
hal ka ktı pencereyi açb, oturdu, bi
raz sonra tekrar kalkb kapadı. 

Can sıkıntısından duramıyordu. 1 

Görüşmenin Halay mev
zuatı etrafında olduğu 

sanılyor 
Paris : 7 (Radyo ) - Havasın 

bildirdiğine göre; bügiin hariciye ve
kili bay Delbos 1 ürkiye büyük el
çisi Suad Davası kabul etmiş ve 
uzun bir mülakat yapmıştır. 

Samldığına gör\!; bu mülakat 
Hatay mevzuatı etrafında ceryan et
miş bulunmaktadır. 

Nihayet koridora fırladı. \ 
Vagonlar, raylardan akan bir G 1 k h • ı· 

si!ratle kayıyordu. Talebeler ve genç e ece arp Şima l 
adam gazetelerine dalmışlardı. Tren 1 Af rı· kada olaca km 
bütün hızıyle Bozanb sartlannı tir- iŞ 
manıyordu. Birdenbire koridorda 
koşuşmalar oldu ve çok geçmeden 
kompartmanın kapısı şimşek gibi 
açıldı, bir kondöktor, korku ve deh-
şetten gözleri fırlamış bir halde ba
şını kapıdan uzattı ve genç adama 
haykırdı: 

- Biraz evvel yanınızda oturan 
şişman bayan kannzmı idi? 

Genç adam, zerre kadar telış 
göstermeden cevap verdı: 

- Evet kanmdı .. Nevar?. 
- Şimdi trenden düştü! 
Ancak bu söz, soğuk kanlı ada. 

mı harekete getirdi. Heyecan ve 

Ludendrof'un yazısı 

Berlin : 7 (Radyo Marlconi) -
Ludendrof bir mecmuada yazdığı bir 1 
makalede demiştirki: 

- Önümüzdeki harpte mühim 
hareketlere sahne olacak başlıca yer 
şimali Afrikadır. 

Ludendrof şunlan ilave etmiş 
tir . 

Sovyetler birliji bütün nazarlara 
kapalıdır. 

Çin-Japon 

hiddetle batırdı: Münasebatı İ!!kişaf ediyor 
- Ne duruyorsun be adam çek 

sene imdat işaretini... Biletler onda 
idi. Bana cezamı verdireceksin! 

Tokyo: 6 (Radyo) - Çin hü 
kumetiyle yapılan ticari müzakere. 
ler ihkiıaf etmektedir. 

Medeni Kanuna aykırı 
olarak evlenenler 

Japon - Çin iktisadi vaziyetiyle 
beraber umumi iş birliği de büyük 
inkişaf yolunadır. 

Filistinde 
Vaziye hali düzelmedi 

Vaziyet nahiye ve kaymakamlar tarafından sıkı 
bir surette kontrol edilecek 

K~ 7 (Radyo • Markoni) -
Galilede yerleten Yahudi çiltçiler 
hükQmetten emniyetin teminini iste 
miılerdlr-

Türk ceza kanununun bir mad- 1 

esi evlenmeleri kanunen memnu 0 1 
. lcioıseleri memnuiyetlerini bilerek 
ıdlerini yapan memurlarla bunla_· ı 
e\'lenmeyesevkeden veli ve vası

re. Ceza tertibetmekle beraber ~e-1 
• nikahın yapıldığına dair vesr 
arı görmeden dini tekilde nikah 

kdeden imam vesair ruhani memur 
rı cezalandırmakla iktifa etmiş, 
emnuiyet hilafına veya medeni ni· 
" yapmaksızın dini merasim icr~ 
SUretile evlenenler hakkında cezai 
ÜeyYide koymamıştı. 

B uyüzden bir çok kimselerin 
ernrauiyet hilafına mükerreren ka· 

aldıktan görülmüştür. Hukuki 
kıymeti olmamakla beraber bu 

lın devamının aile nizamına iras 
~CC'Cği zararlann şümul ve ebem-
1Yeti gözönünde tutularak Türk 
Za kanununun bazı maddelerini 

ekiştiren bir tadilatta : Medeni ka 
n hükumlerine göre evlenmeleri 
~nınu buluumasma rağmen evlen· 
ış olanların üç aydan iki seneye ve 

ralannda evlenme akdi olmaksızın 
vlenm nin dini merasimini yaptışan 
kek ve kadınların da iki aydan al
aya kadar hapis cezasile ce· 
landınlacaklan kabul edilmiştir • 

'"iin evli bulunması keyfiyeti de 

Bu tedbırlerle memleketin huzur 
e sükunetinin temin edilecetüıe ka· 
atımız vardır. Bu kafı gelmezse 
ba vasi tedbirler alınmasım iste

Yalruz en son şu noktayı teba. 
ettirmek isteri n: 
Türk milletinin kuvveti her ne
e ve her lcime kıuşı olursa olsun 
~ ve vaziyeti korumaya hazır ve 

dar. 

pddet sebebi -:.ytlıırak erkek yeer. I 
keğin evli oldupnu bilen kadıe bak· 
landa alb aydan üç seneye kadar 
hapis cezası tertip olunmuştur. 

Fili;tinde vni14\. biraz aakinet· 
miş ise de tamamen düzelmiş de. 
iildir. 

Kanunun bu husustaki hüküm 
)erinin iyi bir surette tatbikin'n temi
ni ve istenen ga~nin elde edlli'bs1-
mesi için muhtarlar, haber aldıklan 
bu gibi evlenmeleri ihbar ile mükel· 
lef tub.ılmaktadır. V;pıifelerine ihmal 
gösteren 111uhtarWt 1:la beş liradan 
y6zliray4 kadar atar J*ra cezasile 
mabkGm edilecekler, tekerrürü ha, 
)inde bu zezaya aynca bir aya ka
nar hapis cezesı d• ilave olunacak-

br. 
Bu suretle, kanun vazımn taad

düdü zevcabn memleket içinde her 
hangi bir şekilde devamına imkan 
bırakmıyarak bazı aileler arasına 
yerlesmiş olan orta zamanlara ait 
bu kötü taammülün de yokedilmesi· 
ne büyük bir önem verdiğini gös
termektedir. 

Bu neviden birleşmeleıin bilhas-
sa köylerde daha fazla taammüm 
etmiş oleuğu görülmektedir. 

İçtimai bünyenin temelini teşkil 
eden ailenin düzenini bozmakta olan 
bu çirkin itiyadın tamamen orta~an 
kaldınlmasa için muhtarlara vazife. 
lerinin şümul ve ehemmiyetinin ~
latı l ması ve kaymakam ve nahiye 
müdürleri tarafından devamlı surst· 
te takip ve kontrol ed~lerek i~ali 
görülen kanuni müeyyıdel~re ~dd~t
le çarp+. .. ılması lüzumu hıssedılmı~ 
ve ceza mevzuablDIZ arasana yeaı 

girmiş olan bu hükmlerin muhtar 
larla köylüye münasip teki vasata· 
larla anlablnıasana karar verilmiı· 

tir. 

Kamutay 
gurubunda 

Ziraat bankasının mem
leketimizdeki rolü 
Ankara: 7 (Türk Sozü muhabi

rinden ) - Cumhuriyet Halk Par
tisi kamutaygurubunun bu günkü top· 
lanb!ında Zıraat bankasmm iktisadi 
ve zirai hayatta memlelce yapbtı bü· 
yük hizmetlerden ve banka memur· 
lanmn yüksek mesai. inden takdirde 
bahseden başbakan ismet lnönü bu 

ı banka için hükumetin meclise tak
dim ettiti kanun layihasının müza. 
keresinde Ziraat bankası memurla
rının tekaüd ve ikramiye haklarının 
diğer milli bankalar memurlan hak
kındaki mevzuata uygun olarak tek· 
rar tetkik ettirilmesini tebaruz ettir 
miş ve bu mesele üzerinde söz alan 
bir çok hatipler, İktisad vekili Celil 
Bayar, bankanın ehemmiyetinden ve 
bugün .. ü sağlam durumundan itimad
la bahsettikten sonra baş bakan 
ismet lnöaünün teklifleri ittifakla 
kabul edilmittir. 

Şehir tiyatrosu 
lstanbuldan hareket etti 

lstanbul 1 (Hu~i muhabiri
mizden) - Şehir tiyatrosu bugün· 
den itibaren iki ay sürecek bir tur 
neye çıkta. Evveli Ankaraya ve 
oradan da Adanaya ıeçecekler
dir. 

Hindistanda 
isyanlar büyüdü 

Londra: 7 ( Radyo ) - Royter 
bildiriyor: 

Hindistanın limali garbi hudud. 
lannda isyan hareketleri devam et
mektedir. 

Hükfunet beyannameler neşre
derek; hükumetin i.syam basbrmak 
için ağır ateş kullanacağım bildirmiş 
ve bu mıntıkalardaki halkın çekil
mesini beyan etmiştir. 

Avam kamarasında 

Sahife ı ! 

Asri sinemada 
8 Nisan perşembe akşamından itibaren : 

Senenin en güzel ve emsalsız mü2iklerle süslenmiş kuvvetli bir mev· 
zula beraber ince bir aşkı tasvir eden son derece hissi bir filim , 

(Paganini) 
lvan Petrovich - Marta Beling - Eliza Illiard -

Apele Sandrock 
gibi büyük ve tanınmış artistlerin iştirakile vücuda getirilen bu emsalsız 

şaheseri sayın müşterilerimize bilhassa tavsiye ederiz . 

Ayrıca : Ekler Jurnal yeni dünya havadisleri 

PEK YAKINDA : 

Şehir Tiyatrosu Darül-
eay Edenin beyanatı 

ı.ondr• , 1 (Radyo·Markoni) - beda yi tekmil kadrosile 
Avam kamarası bugün toplandı. Is- j Geliyor 
panya ve ademi müdahele komitesı 7968 
işleri hakkında izahat veren bay 
Een demiştir ki: 

- Kontrol plinınm tatbik tari· 
hini teıbit imkanı yoktur. 

Trakyada 

Zirai kooperatifler 
açılmağa başladı . 

1 
Ankara: 7 (Radyo) - Trakya· 

da emirleri gelf"n zirai kooperatifler 
birer birer açılmaktadır- Dün Ezi. 
nede iki kooperatif törenle açılmış· 
tır. 

Binicilerimiz 
Beyaelmil atlı müsabaka
lara iftirak için Romaoya

ya hareket ettiler 

TAN SİNEMASI 
Bu akşam 

Sanatile bütün bir kitleye hitap eden zamanunwn en büyük trajedi 
sanatkan 

Harry Baur . 
Dramatik,hissi,sürükleyici ve iqli bir mevzuu ihtiva eden ve kuvvetli 

bir haile olan 

Vicdan Azabı 
isimli filminde sanabn en yüksek mertebesine vasıl olmuştur.Cidden gö

rülecek ve zevkle seyredilecek Fransızca sözlü bir büyük film 

ilaveten: En son Foks Jurnal , dünya haberleri 

Pek yakında: 
Binlerce Tayyarenin iştiralcile vGcude getirilen misli görülmemif bir 

harp filmi, bir şaheser 

Hücum Filosu 
7958 

l.tanbul: 7 (Türle Sözü muhabi
Jllizden - Roma, Viyana, Brüksel
de yapılacak beynelmilel atlı müsa· 
bekalara iştirak edecek binicilerimiz 
dün gece vapurla Romanyaya ha
reket etmişlerdir. 

1 

Adana Elektrik T Ürk 
.ııcı:...ı., Yarbay Saiıııin idare. Anonim şirketinden : 

Yüzbaşı Cevad teğmen, Eyyup ı 
Saim ve Cevad Kuladan ibarettir. Transformatör istasyonlarında yapılmasa gereken temizlik işleri dola-

1 
yısile 11 - 4-1937 pazar günü sabah saat 8 den 13 e kadar tekmil elek. 

H • d • . • trik şebekesi cereyanının kesileceğini sayın abonelerimize ilin ederiz • 
amı ıye gemımız 796s 

Yunanistan ve Yugoslav- Seyhan tapu müdürlü • 
yaya gidecek ğünden : 

İstanbul: 7 (Törksözü muhabi. 
rinden) - Hamidiye Mektep gemi 
sinin bu mayısta Yunanıstan, Yu· 
goslavya limanlannı ziyaret et· 
mesi kararlaşbnldı 

Suriye karışıklıkları 
-Bırinci sayfadan mabad -

tada olmasına rağmen vali mesele· 
sinde iki tarafta kendi fikrinde israr 
etmektedir. 

Ali komiser kont Dö Martel· 
Bağdaddan Suriyeye dönmüştür • 
Arı komiser mülakat vermemiş isede 
(lraka gidişim Suriyenin menafii için 
idi. ve muvaff akiyetle neticelendi) 
demiştir. Reis vüzera vekili Beruta 
gitmiş olan Ali komisere telgrafla 
Cebelidürüz meselesini anlatmıştır. 
Bizzat kendi de bunun için Beruta 
gidecektir. 

Heyetin Paristen dön,ceği ha
ber almması üzerine vataniler De-

~ömleklileri_n de bulunacatı bir 
iltikbal merasımi hazırlamlflanLr. 

Adananın Kocavezir mahalle- r,-----------·-. 
sinden taraftan d<>tusu ve şimali 
cenubu yol, batısı sahibi senet ar· 
sa•ile mahdut (81) metre mUl'Bbbaı 
arsa yol fazlası olarak belediye se-
netsizden satmıştır . Bu arsanın be· 
lediye namına tapusu olmadığından 
senetaizden tesç.il edilmek üzere ilin 
tarihindm itibann on gün sonra ye
rinde tahkikat yapılacakbr • Bu ar
saya bir hak iddia edenler varsa on 
gün içinde ellerindeki vesaiklcrile 
birlikte Adana tapu dairesine ve 
tahkikat günü de mahalline gelecek 

T"ÜRK8ÖZti 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartlar 1 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kul'Uf 
1200 
600 
300 
100 

memura müracaat eylemeleri ilan 1 - Dış memleketler için Abone 
olunur • 7964 bedeli değişmez yalmz posta murafı 

Za yİ zammedilir • 
T · k 2 - lllnlar için idareye mlra-

ayyare pıyan osunun al+.ıncı ke l ed'I el'd" . d . . l / l O F • caa ı m ı ır • 
şı lesbı?ın. . serili 35148 numa. '------------""f.· 
ra ı ıletımle, on beş yıldanberi Hu. 
s~si Muhasebe müdürlüğüne verdi. 
ğım yol parasına ait makbuı.larımı 
ve hüviyet cüzdanımı çaldırdım • 
Tayyare Cemiyeti ile Hususi Muha· 
sebe müdürlütfuıe ve nüfut müdür· 
lüğüne başwracatımclan bunlann 
hükümleri kalmadıtuu bıldiririm. 

7962 
Abicb .,..a caddelincle 

MINBAY 
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Sahife : 4 Türk sözü 8 Nisan 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

PAMUK ve KOZA 
___ K_il.:..o.....:..cFi}at_ı __ 

En az 
K. S. 

En çok 
K. S. 

- ı ~ 

:-ı U 13 U B A T 

Bu~ .• day ~~~~ -ı--== 5,90 

Satılan Miktar 
Kilo 

~=,_:.:.::=-=== 

Ment-a-ne ___ - -- 1 -----

----------

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

L 
tinde pey akçasile veya milli bir 

iverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
7 / 4 / 1937 1 

bankanın teminat mektubu tev~i 
ş Bankasından alınmıştır. 

Santim Ptne edilPcektir, (124) 
, _________ ....C.::'._'.'.:'.'.'.!___'._C~~ 

Hazır j 8 ! 00 _,ı'i'-'":..:.',----.-----ll-~--j 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
_M_a_y-ıs_v_a_d-cl-i --- -7 - 1 7 8 . Rayişmark 1 96 diğ"er alakadarların ve irtifak hakkı 
_T_c_m,_m_u_z.:..:c.::v::.a::.d_el-i -- -7-- - ı 84 Frank ( Fransız ) 

62
17
0 

1-
00
15- sahiplerinin gayri menkul üzerin. 

ı-----~-----'- Sterlin ( İngiliz ) 

1 
__ H_in_t--'h--'a-"-zıc...r _____ ı__6 _ ı' 33 Dolar ( Amerika ) 

1
_!'!___ 20 deki haklarını hususile faiz ve mas. 

Nevyork 14 36 Frank ( isviçre ) rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
~----~~~~ ...... .-..;.....;~;..ı....;.;.;;;;;....:..;;_~,;;.,-----------; ' tarihinden itibaren 20 gün içinde 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAVADELEN 
İştihasızlığın, hazımsızlığın, yegane reçetesidir 

K a yad elen Kaplarına k ' nıyageıloin eli!e dolduı ulan bir kristaldır 

Ka} adelen Fenni cibzlaıla, raylı:rın i'zerinde vagcnlara akıtılır 

Kay ade len Menla ı ndan fe>k yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayac elen Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen tapala-

rına dikkat ediniz 
Kaya delen Transitleri: Mersin ve Adana Ka yadelen depolarıciır 

Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 
7953 2 

evrakı müsbitelerile birlikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder-. 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lilzumlu malumatı alınış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğPr 
alacaklılar bulunup ta bedel bun 
ların o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz· 
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 

--------- ---·----------------• ayni saal:ta yapılacak artırmada 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 

Kelvinator 
Sağlığın mi 

yardır . Sizi bir 
çok l.astalıklara 
kaı ~ı koruı Da
ima taze gıda 

verir. Adınanın 
yakıcı sıcaklarını 

unuttu. ur,evinize 

1 
~ın~at ve rıe~'e ' 
verır. 

Kelvinator 
Iluz dolapları 

yiyecek ve içe
ceğinizi mu hafa· 
za etmekle mide 
ve barsak has
talıkları na mani 
olur,ateşli hasta 
lıklarda en Lü
yük yardımcısı · 
dır. 

Peşin ve veresiye satış yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni Mağaza ,, 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 7966 

1 

rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile,en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih'11e 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 

1 le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 

11 geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 

Üç parça Gayri menkulün yu
karıda g ö s t e r i 1 e n 10.5·937-
25-5-937 tarihinde 937 /347 icra 

memurluğu odasında işbu ilan ve~ 

gösterilen artırma şartnamesi dai
resinde s;ıtıl'lcağı il~n olunur. 

7961 

Cenubun en 
mütekamil 

büyük en 
•• • 

muessesesı 

T Ü R K S Öz· •• 
•• u 
r 

i
l Gazete ı Türksözü matbaası uTürksözünden,,başka 
------- her boyda gazete, mecmua , tabeder . 

i
l Kitap ı Eserlerinizi Türksözü matbaasında bastırı· 

nız. temi· ' .. -1-- nefis bir cild içinde ese· 
riniz daha kıymetlenecektir . 

k İlan 1 Reklam bir ticarethanenin, bir müesseseııiıı _______ I en büyük propagandasıdır.Reklamlarınızı, 
ilanlarınızı her yerde okunan Türksözüne veriniz . 

S 1 
Cild 1 Kütüphanenizi güzelleştirmek istiyorsanıı 
_______ I kitaplarınızı Türksözünün mücellithane· 
sinde yaptırınız. Nefis bir cilt, renkli ve zarif bir kapak böl· 
gede ancak Türksözünde yapılır . •• O ı Tab ı1 Resmi evrak, cedveller, defterler , çekler , 

karneler kağat, zarf, kartvizit ve bilumurn 

Z 
tab işleriniz , en kısa bir zamanda en nefis bir şekilde en ıa· 
rif hurufatla Türksözünde yapılır. 

•• u 1 
Ren.kli tab 1 Mütenevvi renkli her türlü tab işlerinizi 

. ________ ! ancak Türksözüniin Otomatik makinala• 

nr.da yaptırabilirsiniz . 

TÜRKSÖZÜ : Kağat piyasasının tereffüüne 
rağmen aldığı bütün işlerde büyük bir ten
zilat yapmaktadır . 

ğundAn ı BELEDİYE iLANLARI 
Dörtyol icra memurlu • 1 
Numarası Tarihi Mahallesi 

244 29/9/934 Çokmerzimen -------- _ , __________ ~ 

Cinsi Mevkii Miktarı 
Değirmen Dörtyolda 920 metre 

Hududu : Şarkan değirmen har· 
kı , Edhem efendi bahçesi garben 
yol şimalen hark cenuben Edhem 
efendi bahçesi ile çevrili. 

Maliki : Dörty0lda mukim Rifat 
oğlu Ramazan . 

Yakarıda cins ve miktarı yazılı 
bir bap etrafı taş divar ve üzeri ki· 
remitli d~rununda bir taş dönmekte 
olan un değirmeni Dörtyolda mukim 
Necip oğlu Musanın 700 lira alaca· 
ğının temini istifası için haczedile
rek satılmak üzere mevkii müzaye· 
deye çıkarılmıştır. ihale peşin para 
ile olup 3-5 - 937 pazartesi günü 
Dörtyol icra dı.iresinde açık artırma 
suretiyle icra kılınacaktır. Talip olan
ların 0/0 7,5 nisbetinde teminat ak· 
çası ile durt 9J7 /299 dosyaya mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. 7959 

Zayi mühür 
Noterlikten tas tikli resmi • müh 

rümü yitirdim . Bu mühürle hiç bir 
kimseye borcum yoktur . Yenisini 
yaptıracağımdan eskisinin hükmü 
kalmadığını bildiririm . 

Eskihamam mahalle· 
sinde terzi 

7960 RABiA 

Zayi şahadetname 
Büyük Dikili okulundan 928 yı 

lında almış olduğum şahadetname. 
mi yitirdim . Yenisini alacağımdan 

e_s~isinin hükmü kalmadığını bildi
rırım . 

Hüseyin oğlu 

7963 RECEP AV CI 

Keçeciler caddesi namiyle anılan Asfalt caddesinin bir!nci sınıf 
olması itibariyle Hallaç, Marangoz, Taşçı, Kantar, Bisiklet ve ayak 

mircilerinin 1 Haziran 1937 tarihindan sonra bu caddede çalışrTl 
belediye encümeni karariyle yasak edilmiş olduğu ilan olunur. 

• 

7933 

/ 

TiR 
1TüRKiY! i~ BANK.ASI 

190 

Umumi Neşriyat MüdÜ 

M. Bakşı 
Adana Türksözü matb 


