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GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

HATA YDA HADİSELER EKSiK OLMUYOR 

Lazkiyede çeteler f aa 1 iyefem i geçti 
Mahalli hükômetin :çeteye karşı 
koymak istemediği anlaşılıyor 
Bayram hazırllkları 

.. 

Zavalh usabacllar hala yasanın 
tatbikını men'e hazırlanıyorlar 
Antakya: 3 [Türksözü muhabi

rinden] - Bütün Sancakta bayram 
hazırlıkları hızla devam etmektedir. 

Karıtbncılann sinsi hareketleri 
durmuş değildir. 

Aleviyun dağlannda türeyen 
ve ilk önce on kişilik olduğu söyle
nen çete efradı halihazırda kırkı 
tecavüz etmiştir. 

- Gerisi ikinci sahifede-

Filistin ile Almanya 
ve italya da meşgul 
Filistinin taksimi meselesi 

bir proje halindedir 
henüz 

Orta Arab hükumetlerinin her 
biri zıd fikirlerde 

1 
Kahire : 3 (Hueuef) - Filistin meeeleeinin halline matuf oa.r.k ha· 

zırlanmış bulunan lngiliz heyeti raporunun mOhteveyatı hakkında yapı
lan neşriyat, Araplar arasında galeyanı mucip olmuştur •. 

Yeni vaziyeti mukavemetle karşılamak üzere bUyOk bir toplantı yapı
lacaj:lı ve kararlar alınacağı söylenmektedir. 

Kudüs : 1 Tem
muz ( Hususi )
Yalan şark ve bil· 
hassa Filistin mu· 
hitinde günün en 
büyük meselesi ola. 
rakArab birliği ve 
Filistinin yeni reji· 
mi mevzuu bahsol· 
maktadır. 

Filistinin taksimi 
havadisi birdenbire 
ortaya çıkmamış- 1 etH ••hslyetl, mutasav-
t B Cenubun en ehkerm.1m111

Y1n ~ .. a,ına gec;lrllecek ır. u havadis Fi- -ııu-hld ... 
ver tnuH• E 1 ı Abdullallın Ankarayı 

listindeki lngiliz •arkllerden m r d bir intiba 
t hk 'k h · · zlyaretlerln en ... a ı eyetının A b h .. kiimetlerinin 
L . . .. aftan da orta ra u 

ondraya dönmesmden sonra sızma • d" ı · ynı za· 
d birleştirilmesi hava ıs erı a ta ha•lamı•lır. Fakat son gu"nler e ı h k t 

y ., d b .. "k bir gürü tü ve are e 
Filistinin yeni mzamı kurulacağı sı - man ~ ~:~si ikinci sahifede -
ralarda Fılistinin taksimi ve öt~ ta-

Hükômetçiler Burgos'~ 
bombardman ettiler 

12 ölü 27 yaralı 
---······· -

Ademi müdahale komitesi Va 
lansiya hükümetinin hattı 
hareketini iyi bulmamakta 

L d . 3 (Radyo) - ispanya 
8alamank• : 3 (Radyo) - 1 

Bip kac; hUkOm•t tayyare•I Bur
ıoau bombarduman etmlftlr • 
'9h1Pde 12 klfl IHmUf 27 klfl· 
de Jarelanmı,11r. Burgo•un 
bip çok mehalıelerlnd• yangın
... '11kn11ftlr. 

on ra. . . 
işlerine ademi müdahale komı~~ı-
nin önümüzdeki toplantısında butu~ 
Avrupa devletlerinin ispanya harbı 
karşısında takibedecelderi batb ha

. _ Gerisi üçüncü aahifede -

Atatürk'ün 
• 

sevgıve 

teşekkürleri 

Ankara : 3;(A.A.) - Ka
botaı hakkının TUrk bayra
ıına geçtlll gUnUn yıldll· 
nUmUnde yurdun her tara
fında vatanda,ıarın samı. 

mf duygu ve 2 yUksek ••· 
vlnçlerlnl blldlren bir çok 
telgraflar alan Relal CUm
hur AtatUrk bundan çok 
mUtahaaaıa olmuflar ve 
memnunf7et n te .. kldlr. 
lerlnln lblllına ıAnadolu 
aJanaanı memur •tmlfler
dlr. 

BjlMIM 
İki tablo .. 

Nevz•d CIUven 

Vü&Adt . ............ ... 
..... ... biri.de ...... Siat 

pce OD bupld:ar. SJıa •Jı.raaca Mili, 
bir hanende aptos böceli gibi ba
p-maktadır. 

llti tablo: 
Birincisi - Üzerinde içki •fİfeleri 

toplanmış olan bir masanm etrafında 
bet altı .kifilik bir grub gtıluyor, söy
luyor, ejleniyorlar •. Masadan yukse
len seslerin tonundan ve netenin in öl-· 
çusuzluğunden anl&fılıyor ki rakı, 

eşek sudu tesirini yapmağa başla

mıştır. 

ikincisi - Bu masanın heman iki 
Uç metre sağında diler bir ma.oıa et
rafında on iki, on Uç Yatlarında iki 
kız çocuğu.'lY anlarında anneleri ol
duğu anlAfılan bir Bayan. 

Masanın Uzerinde mini mini bir 
yavru mışıl, mıfıl uyumaktadır. 

• • 
Derhal isyan edecek ve di.yecek-

siniz ki: 
- « Birbirine bu kadar zıd ve 

yan yana;gelmeleri insanın içine acı 
dolduran iki manzaranın bu kadar 
yakınlaştığı az görulen şeylerdendir.> 
Hallınız:var, fakat vakidir. 

Filhakika . birinci tabloda tasvir 
ettiğimiz in anları tenkide buyuk bir 
hakkımız yoktur . İçmek . eğlenmek, 
gulmek herkesin hakkıdır . Yalnız 

onların başına k:ı.kabileceğimiz nokta, 
umum1 ve herkesin malı olan yerlere 
mah,us nezahet ve adabın hududunu 
biraz a~mış olmalarıdır . 

Bizi :ısıl duşundUrmesi , içimizi 
sızlatması icabeden şey ikinci tablo· 
nun arz ettiği manzaradır . 

Eglenmek , neşelenmek herkesin 
hakkıdır dedik . Fakat bu hakkın , 
önUnde ikinci dereceye du~duğU bir 
takım ulvi vazifeler vardır . 

Mesela annelik, babalık vazifeleri 
gibi .. Bu vazifelerin ulviyeti , iste· 
dikleri buyuk feragat ve fedakarlık· 
tan dolmak.tadır . 

Analık ve babalık sanatının egoiz· 
me hiç tahammulu yoktur . 

Bir gece yarısı bir yaşındaki ço· 
cuğunu kupkuru masanın sert tahta· 
ları Uzerine terk edip , genç kız de
nilebilecek Yattaki iki çocugunu daha 
uzun seneler ayak atmamaları icab 
eden bir muhitin içine sokan annenin 
yaptıgı bir cUrUmdur . Hem de cemi
yetin buyuk menfaatlerine karşı işlen
miş bir cUrUm . Ne yazık ki kanun
larımı• bu çeıit curumleri'"cesalandır-

r mamaktadar • - -

Kari Radek 
affedilmiş 

MARE,AL TUKACEYSKI ALEY
HiNDEKi VESAiKi YEREN 

KENDISIYMI, .. 

Türkkuşu talebelerimiz 
Dün sabahki posta ile 

a aa aa ononune 
"Paris Soir., ~azetesine Riga'dan 

telefonla bildiriliyor: 
Moskovadan, çok salAhiyettar güttü Der 

!
balardan alınan bir habere göre; 

i kanunda Troçkistlerle yapılan 

akeme neticesinde hidematı şaka
Y• mahk6m edilmiş olan lzvestiyanın 
•thur başmuharriri Kari Radek Ko
nttınist partisinin siyasi burosu tara
fından verilen emir Uzerine affedil
ıdiş ve serbest bırakılmı~tır . 

Gençlerimiz geçmeden evvel Atatürk 
Anıtına merasimle çelenk koydular 

Kuvvetle zannedildiğine gööe, Karl 
Radek bu affını son Generallar da
v'asında oynadığı role medyundur. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

---~------~·------~--~ 

Dahiliye 
Vekilimiz 

Dün Moskovaya 
hareket etti 

latanbul : 3 (Türksözü muhahi· 
rinden) - Dahiliye Vekili Parti Ge· 
nel Sekreterimiz Bay Şükrü Kaya 
bu gün refakatlerinde Parti Genel 
beyetin<ıen Rahmi, mebus doktor O
zan ve Hariciye Vekaleti memurla
rından Nizameddinlc birlikte 

DUn lnllnU hava kampına giden genc;lerlmlz 

- Gerisi ikinci sahifede -

Adnna Türkkuşu talebeleri dün 
sabahki lstanbuJ postasiyle lnönüne 
hareket ettiler . Beşi kız , yirmi se· 
kizi erkek otuz üç genç talebemiz , 
dün sabah saat 20,5 da kuıum önün· 

Sadullah Cabiri diyor ki:· 1 

.vn1m.J.ıı n Wr • , . ı,' .. ' . ./, 

teslim kendi saknİlerine 
verildi. Biz oradaki Arap kardeşlerimize 

müzaharet etmeliyiz 

Halep ruhant:reisleri ve hırısti
yan cemaatı arasındS:şu sözleri 
söylemiştir; 

Melikimiz kral Faysal 1920 se
- Gerisi üçüncü sahifede -

de toplanarak önlerinde askeri ban· 
do olduğu halde Atatürk parkma , 
Atatürk Heykelinin önüne gelmit· 
)erdir . Talebelerimiz burada çok 
güzel bir şekilde bazırladaklan çe
lengi koymuşlar ve bu sırada bava 
kurumu başkanı Sabri Gül tarafm. 
dan genç talebelere kısa bir hitabe· 
de bulunulmuştur • 

Buradan dotnıca istasyona Pil 
J.rı ,,_ ·- lfk 1 • · 

" TiirldmfQ talebelerinin Unket 
edecqini evvellden haber aı. ı.llta 
la dolu idi • 

Vali muavini , emniyet direktö· 
rü , hava kurumu ve Türkı.'11fU ida 
re heyeti , bir çok Türkkuşu talebe• 
lerimizin bu yıl böyle otuzüç lcili 
olarak lnönü kampına gidişlerindea 
hepimiz giiğiialerimiz iftihardan b~ 
- Clerl•I Uc;UncU -hlfedo -

Şam; 3 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Paristen dönen Suriye he
yetinin lıtanbuldan geçerken Tür
kiye siyasi ricalile temasları Suri
yede ~hemmiyetle takip edildi. Res· 
mi devairden ve vataniler mahafi
linden bu temaslarda Türkiye - Su
riye umum münasebetlerinin mev
zuu bahsolduau söylenmiştir. 

Bununla beraber heyet Fransa-
TOrkiye muahedesinı imzala-

\ GÜZELLEŞEN MARDiN 1 
madıkları ve Cenevre anlaşmasını 
tasdik etmedikleri söylenmektedir. 

Hariciye ve dahiliye veziri Sa
dullah Cabiri Halepten geçerken 
vatani merkezini ziyaret etmiş ve 
Paris müzakerelerinden bahsetmiş- ı 
tir. 

Eğer bu annenin lıava almağa ih
tiyacı var idiyse, şehrin çocuk sıhhatı 
ve ahlakı için:daha az tehlikeli olan 
bir yerinde, akşamın daha erken bir 
saatına kadar kalması lazımgelirdi. 

Yok, mahakkak saz dinlemek arzu· 
sunda idi,yse. çocuklarını e" de bıra
kabilirdi. 

Evde: çocuklarını beraber bıraka
catı kimsesi yok idiysc. o zaman da 
annelik vazifesinin istediıi feragah 
göstererek evinde kalması icap ederdi. 

İtiraf : etmeliyiz ki, mekteplerin 
duvarı dışında çocukların bedenJ ve 
ahlik sıhhatlariylc çok az alakadar 
olmaktayız. 

Bu husus. ekseriya vazife ve me
suli.vetlerini tamamile anlaıııamı~ olan 
ailelerimize kalmıştır . Bu zavallı in
sanları tenvir etmek, bizim için bu
yuk ve milli meselelerimizin başında 
gden bir davanın halline yardım et
mek demektir . icabettiği takdirde 
biraz şiddetli tedbirleri bile almak
tan çekinmemeliyiz . 

Kuçuk yqtak.i çocukları , talebe
leri kahve gibi, gazino gibi ve bil
hassa içki kullanılan yerlere girmek· 

ten ve uyku zamanı umumi yerlerde ı 
dol&fmaktaıı, ana, babaları da dolaş
tırmaktan menetmek her halde alma-

ccak. tedbirlerden birisidir • 



S11bife 2 Tfirksözl! 

Büyük ~!~j~!nda fakat r 
'1----------------------------------·-----------,_, Mussolini harp istemiyor 

------·------
Fransızca " L' lntransigeant " 

gazetelerinin Roma muhabiri " mev
kii itibarile siyaset bahislerinde ma
h1matlı " bir zatla bulunduğu konuş· 
mayı naklediyor. 

Muhabir, ltalyanın Almanya gi· 
bi harp doğuracak hareketlerde bu
lunduğunu hatırlatıyor ve diyor ki : 

" 1935 Eyh1lünde, lngiliz anava
tan filosu Akdenizde toplandığı za
man, Ouçedin bu ihtiyarlamış ve bo. 
zulmuş filoyu kendisinin ade~çe az 
fakat asri techizatlı ve tayyarelerin 
yardımile genç filosu ile batırmakta 
tereddüt ettiğini söylediler bana . " 

ltalyan : 
- Tabii doğru değil, diyor. Dü

çe harp istemiyor. 
- Ben de öyle zannediyorum. 

Fakat bir an harp etmek zaruretin· 
de ol~uğunu düşünmemiş midir 7 

Kaç kere işittim şöyle denil· 
diğini : " ıngiltere silahlanmasını bi · 
tirsin diye beklersek yandık 1 Ne 
kadar vakit geçerse bir harbi ka· 
zanmak ihtimalimiz o kadar azalı-

yor • " 
ltalyan " garip bir gülümseme " 

ile cevap veriyor . 
- Şuna eminim ki , bizde harp 

isti yen kimse yok . Fakat , vaziyete 
karşıdan bakacak olursak , şu mu
kakkak ki , bir daha gelmiyecek 
olan bir " ruhi an " da " ruban ha· 
zırlanmış , müsait an ) da bulunuyo
ruz. 

lngiltere iyi silahlanmış değil ; 
Fransa , gerek siyasi , gerek mali , 
dahili müşkülat içinde ; Rusya da

ha vahim bir inhilal halinde , küçük 
anlaşma bizim son kazandığımız ne
ticeler dolayısiyle sarsıldı ; Belçika 

bitaraf; Polonya Fransız dostu ol· 
duğu kadar Alman dostu .. Şimdi , 
Alman kıtaları ile ltalyan kıtalarını 
toplayın . 

" Sonra bir de düşünün: Alman 
:ra açlıktan ölüyor ; ltalya da daha 

büyük bir refah içinde değildir ve 
Habeşistandaki toprağını işletmek 
için lazım olan yardımları bu lamı· 
yor .. 

Muhabir gülümsiyerek arkada· 
şına şöyle diyor : 

-- Demek ki en müsait bir za 
manda bulunuyorsunuz l 

Öteki haykırıyor : 
- Hayır 1 Bunu demek isteme· 

dim . Musolini harp istemiyor .. 

Filistin ile Almanya ve f taly. da meşgul 
----···----

- Birinci sahifeden artan -

esnasında meydada çıkmıştır. 
lngilizlerin tahkik heyetinin ra

porunu tetkik ederek Filistin rejimi 
hakkında bir karar verdikleri ve ar· 
tık tatbikata gtirdikleri anlaşılıyor. 

Eski (i'iirid) gazetesi bu muselede 
şiddetli bir lisan kullanarak, "lngil. 
terenin artık müstakbı-1 Filistin reji 
mini tatbik ve oradaki cebhesini 
takviye edeceği Filistindeki Arab. 
larda, Yahudilerde iyice bilmelidir:. 
demişti. 

Filistindeki Arab ve Yahudi 
gazeteleri artık boyuna bu mesele
den bahsediyorlar. Yeni rejimin esas 
ları şunlar olacağı anlaşılıyor; 

1 - 31 Temmuzda lngiltere, 
Akvam Cemiyetine Fili>tinin tak· 
sim hakkında bir layıha verecektir. 

2 - Ondan sonra Filistinde in· 
gilizlere yeni rejimin tatbiki için 
üç senelik bir manda ver:lecektir. 

3 - Arablar Filistinin dağ kıs
mını ve arkadaki çöl kısmını alacak· 
lar. Yahudiler sahil ve ovaları alacak
lardır. Bu sırada garbi Erden de 
kısmen taksim edilecek Yahudilere 
de oradan bir az yer verilecektir. 

4 - Kudüs Beytüllahim, nasıra 
doğrudan doğruya lngiliz mandası 
altında kalacaktır, 

5 - Yahudi ordusu teşkil edince 
lngilizler buradan çekilecektir. 

6 - lngiltere ile Yahudiler ara· 
sında Balfur vadine ve manda ve· 
sikasına göre yapıhn trahhüdata 
uygun bir muahede yapılacaktır. 

Filistinin Yahudi kısmı Cumhu
riyet ve Arab kısmı Krallık ola· 
caktır. 

Yahudiler esas itibariyle bun
dan memnundurlar. lngiltere ile ra 
bıtalarının kalması islerine gelir. 
Yahudi hükumeti yalnız Dominyon 
olamıyacak ve Akvam Cemiyetine 
giremiyecektir. Yahudilerin mura
caatı üzerine layıhada Yahudiler 
lehine tadilat yapılmıştır. O bir ta
raftan kendilerine muzaharat etmek 
için Amerikalı Yahudiler de Rüz
velte muı acaat etmişlerdir. 

••• 
Arap ittihadına gelince: 
Bu m~selenin matquata Mısır 

Vesayet meclisi reisi prerıs Mehmed 
Alinin layihasile aksettiği malumdur. 
Bu layiha Arabistanda olduğu ka 

dar komşu memleketler de lngilte· 
re ve F ransada da geniş münakaşa. 
!ara meydan açmıştır. 

Layiha Lübnan, Suriye, Filistin 
ve şarki Erdenin birleştirilerek bir 
Arap krallığı teşkilini teklif ediyor. 

Bu teklifin ertesi günü Filistin 
müftüsü Şama gittiği gibi Su· 
riye liderlerinden doktor Şebben· 
der de Mısıra gitmiştir. 

Filistin yahudileri de bu işi büyük 
bir ilgi ile takibediyorlar. 

Yeni hükumetin başına erden 
kralı Emir Abdullahın getirilecegi 
söyleniyor. 

Filistin müftüsünün eskiden Emir 
Abdullahın bu gibi amaline muhalif 
olduğu malumdur. Diğer tanftan 
da kuvvetli bir Arap birliğinin taraf 
tarı olan müftünün şimdi harekete 
geçmesinde hedefinin ne olduğu 

açıkca tayin edilemez. 
Bu işi kendi manda sahalari ol. 

duğu için fngilizlerle Fransızlar tabi 
atile takib ve belki de tahrik edi
yorlar. Fakat bu işlerle 'Almanların 
ve ltalyanların da meşgul olduğu gö· 
rülüyor . 

Alman menl:>alarının aldığı hava· 
disde Filistin ile Suriyenin birleşti
rilmesi tikrinin yarııbaşında lrakın 

da bu birliğe girmesi fikrinden 
bahsediliyor. Fakat prensin teklifinde 
bu ikincisi yoktur. 

Mısırlı Prens layihasını Londra 
hükumetine göndermek üzere Filistin 
ali komiserine verdiği gibi bir nus· 

hasını da şark işlerinde ihtisası olan 
Lord Cerea göndermiştir. 

Bu lay ihaya göre yeni Arap 
hükumetinin resmi dini İslam ola· 
cak , Fransa lngiltere ile sadakat mu· 
ahedesi yapacak ve akvam cemiye· 
tine kabul edilecektir. Yahudilere 
akalliyet hukuku verilecektir. 

Bu hukuk, doktor Vaizmenin 
anladığına göre yahudi mıntıkasının 
Mısır hududundan Lübnan hududuna 
kadar tahdidi, ayrı bir idareye sa· 
bip olması komşu Arap memleketi 
ile bu yolda hır muahede yapması 
şeklindedir. 

Bu olunca Araplara paraca yar· 
dım da edeceklerdir . 

Suriyede belli başlı siyasiler is 
tiklal istiyor F ransaya bağlı olduk· 
tan sonra bir de lngilizlerin idaresi· 
ne maruz kalmayı istemiyorlar . 

Şehrimiz 
hava 
hangarı 

Yakında işliyecek hava postaları 
için şehrimizde bir hava meydanı 

yapılacağını ve tesis hazırlıklarile 
meşgul olunduğu·ıu mütaaddid de
falar yazmıştık: 

Bu meyan<ia yapılacak büyük 
hava hangarı için nafia vekaleti 
15,000 lira tahsisat koymuş bulurı· 
maktadır. 

Hangarın inşasına bu ay içinde 
başlanacaktır. 

Komisyonculara 
Vergi tahakuk ettirilir 
ken gözönüne alınacak 

noktalar 

Finans bakanlığı, konsinyasiyon 
suretile iş yapan komisyencularla, 
komisyon mukabilinde iş yaparı ti· 
caret ve fabrika mümessillerinin 
vergilerinin ne suretle alınacağı ha· 
kında yeni '>ir kaıar almıştır. 

Bakanlığın bu kararına göre 
uergi, tarh ve tahakkuk ettirilmeden 
önce ~ omisyorıcuların hakikaten 
konsinyansiyon suretile komisyoncu. 
luk işite meşgul olup olmadıkları 

araştırılacak, satılmak üzere gonde 
rilen malların komisyoncunun mül
kiyetine geçip geçmediğine dikkat 
edilecektir. 

Komisyoncular bu mallar mül
kiyetlerine geçirdikleri veya kendi 
rıam ve hesablarına aldıkları malı 
sattıkları takdirde komüsyoncul?r 
tacir addedilecek ve ona göre ver
giye tabi tutulabileceklerdir. 

Komüsyon üzerine muamele ya· 
pan ticaret ve fabrika mümessille
rinin yaptıkları işlerin , komüsyoncu· 
luk mu, yoksa mümessillik mi oldu· 
ğu aranıl~caktır. 

ithalat, ihracat ve beynelmilel 
nakliyat komüsyoocuları, ithalat ve 
ihracat muamelatını bizzat kendi 
nam ve hesablarına yaptıkları tak· 
dirde tacir sayılacaklar, b~kası na· 
mına yaparlarsa komüsyoncu adde 
dileceklerdir. 

Münhasıran Türkiye içinde nak
liyat işi yapanlara beynelmilel nak 
liyat komüsyoncusu denilemiyecek· 
tir. 

Bu üç nevi komüsyonculuk işin 
<len başka komüsyonculuk işleri 
yapanların beyanname vermeği is
tilzam eden başka bir işleri yoksa, 
bunlar beyannameye tabi tutulınıya· 
caklardır. 

Hayvanlarını 
çalmışlar 

Karacaören köyünden (Kozan) 
Ahmed oğlu Salibin evinin bahçe
sinden bir kısrağı ve bir beygiri 
meçhul bir adam tarafından çalın 
mıştır. 

Bugünkü maç 
Bugün ldmanyurdu - Seyharı 

Adana spor öğleden sonra saat 
5 de kar, ılaşacaktır . 

Emir Abdul'ahın lngilizlere çok 
mail olduğunu iddia ediyorlar . 

Hakikat halde tatbik edilmek 
üzere işlenen ve takip edilen layiha 
lngiliz tahkik heyeti raporudur . 
Prens Mehmet Alinin layihasına ge· 
lince henüz Fılistin Suriye mahafi· 
tinde ve ilişikli matbuat aleminde 
bir münakaşa mevzuundan ibaret 
görülmektedir . 

Borsadaahm 
satım 

Dün şehrimiz bar&asında huğda· 
yın kilosu 4·27,5 kuruş ile 4·75 , 
arpanın kilosunun da 3·50 kuruştan 
alım ; satım muameleleri yapılmış
tır . 

Zabıtada: 
Bir kadın bekçiye baka 

ret etmiş 

Hüseyin kızı Emine adında bir 
kadın fazla içerek sarhoş olmuş ve 
evinde bağırıp çağırmağa başlamış 
bunun üzerine kendisine ihtarda bu· 
lunan bekçiye de hakaret etmiş ol
duğu ve bunun üzerine kadın hak· 
kında takibat yapıldığı, polis vukua
tı raporundan anlaşılmıştır. 

Maliyede tayinler 

Konya tahsil kontrol memuru 
Tahir .5eyhan Vilayeti hususi mu 
hasebeye tayin edilmiştir. 

Hatayda hadiseler 
- Birinci sahifeden artan -

Etrafa dehşet veren, fakat şim
diye kadar bir tecavüzi hareketi gö· 
rülmiyen işbu çetenin tenkili için 
muhafızlık jandarma müfrezeleri 
göndermiştir. 

Lazkiye mahfilinde, jandarma 
müfrezelerinin hiçbir faaliyete geç
miyecekleri kanaatı vardır. 

Bu mahafile göre, gönderilen 
müfrezeler zevahiri korumak mak· 
sadiyle gönderilmiştir. Çünkü hüku. 
met herhangi bir sebeple Alevi ka· 
nına girilmesinden tevakki eylemrk
tedir. 

Günlerdenberi reklam edilen 
[Araplık kongresi) çarşamba günü 
şehrimizde Usbetül Aınelil Kavmi 
kulübünde toplanmıştır. Fakat hü 
kumet memurlarından bazılarının da 
bizzat idare ettikleri kongre bekle
nen neticeyi vermemiş, bilhassa Sü· 
vediye, Harbiye ve Karamurt nahi· 
yesinin büyiık bir kısmı halkı top· 
lantıya gelmemiştir. 

Toplantıda Meb'uslar Usbacılar 
ve Kuseyer Arap köylerinden bazı· 
lan hazır bulunmuş, gündüz ve gece 
yapılan iki toplantı fikir çarpışmala
lariyle ve nutuklarla g~çirilerek ka· 
rar ertesi güne bırakılmıştır. 

Söylendiğine göre toplantıdan 
maksat, Cenevre anlaşmasına karşı 
bir blok teşkil etmek ve Sancakta 
Araplık propagandası yaparak yeni 
rejimi tatbik sahasında akamete uğ· 
ratmaktırl 

Dün de devam ettiği anlaşılan 
kongre (1) nin neye karar verdiği 
henüz öğrenilmemiştir. 

Sancakta, Komünistlerin bugün
kü vaziyetten bilistifade ulu orta ha· 
reket etmeye başladıkları görül
mektedir. 

Her tarafta ortaya çıkmağa ve 
kendini göstermeğe başlıyarı bu a· 
narşist zümre (kongre) münasebe
tiyle de.tekrar görünmüş ve pek 

garip olarak millici hir perde altında 
sözde bila tefriki cins ve mezhep 
halkı ittihade davet eylemiştir. 

Komünist partisi namına bastı
rılan Arapça ve Türkçe iki beyan
name, kongreye gelenlerin biraz da· 
ha dağılmasına bu suretle de hız
met edilmiştir. 

Saçma sapan fikirleriyle efkarı 
umummiyeyi avlamak istiyen Komü
nistlerden beyanname dağıtan iki 
kişi ayni gün tevkif edilerek adliye· 
ye sevkedilmişlerdir. 

Artin, Mıhyan ve Kasım adında 
bu anarşistler, dün Müddeiumumi· 

Dahiliye kadroların 
da mühim 
tebeddülat 

Aldığımız malumata göre Dahi· 
liye Vekaleti mektupçu ve idare he· 

yeti azaları arasında geniş mikyasta 
tahvil ve tayinleri ihtiva eden yeni 

bir kararname hazırlamıştır. 

Esrar 
satarken 
yakalandı 

Mf'rmerli ·mahallesinden Hışmau 
Mehmed oğlu Ekrem, Mehmed Ha

nefi adında birisine bir gram yirmi 
santigram esrar satarken cürmü meş 

hud halinde yakalanmış ve hakkın
da kanuni muamele yapılmıştır. 

Güzelleşen Mardin 

Mardin : 3 ( Türksözü muhabi· 
rinden ) - Yakın zamanlara kadar 
sönük bir halde yaşayan Mardin, bu
gün çok güzel bir şehir haline gir· 
miştir. Caddeler genişletilmiş , parke 
taşlarla döşenmiştir . Caddenin üstün· 
de çok güzel binalar inşa edilmekte· 
dir . 

Şehir dahilinde mütenc!dit küçük, 
büyük parklar yapılmıştır . Bilhassa 
Cumhuriyet meydanı ve yeni postane 
binası civarında bulunan park pek 
orijinaldır. Gönderdiğim fotograf,yeni 
yapılan cadde , postane ve civarın· 
dakl parkı g:stermektedir. 

Şimdilik Palas oteli yanında çok 
büyük bir Halkevi binası inşa odil
mektedir. Bu bina, çok büyük olaca
ğına göre inşaatın ancak teşrinde 
bilirilebileceğ-i tahmin edilmektedir. 
imar bakımından Mardinin parlak bir 
istikbali vardır . 

Dahiliye vekilimiz 
Moskovaya gitti 
- Birinci sahifeden artan -

Romanya vapurile şehrimizden Ro· 
manya - Prag yoluyla Mosko 
vaya hareket etmiştir. 

Şükrü Kaya ve arkadaşları Mos· 
kovada Hariciye Vekili Tevfik Rüş· 
tü Arasa intizar 'edeceklerdir. 

Bu ziyaret tamamile dostane bir 
mahiy<!ttedir. Türk Cumhuriyeti mem· 
leketimizin sıkıntılı zamanlarında bi 

ze dostluk ve yardım elini uzatmış 
olan Sovyet Rusya hükumetine kalb

den gele bir rabıta ile bağlıdır. Vekil. 
)erimizin bu seyahatinin; ecnebi mem 
Ieketlerde mübalağa edilmiş olan 
Rusyadaki hadiselerin akabine te

sadüf etmesi bizim de Sovyet kom· 
şumuza karşı aynı dostluk duygula· 

rile ınütahassis olduğumuzu ifade 
etmektedirler. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü A
rasın riyasetinde bulunacuk olan he· 

yetimiz Rusyada 20 gün kadar ka· 
)arak Rus ricalile görüşecek ve ba
zı ilmi, İçtimai tetkiklerde buluna. 

caktır. 

Şükrü Kayaya Maarif Vekili Saf 
fet Arıkan vekalet etmektedir. 

likteıı Müstantikliğe sevkedilmişler· 

dir. 
Bunlar Komünist olrluklarını ve 

lskenderundan buraya sureti mah· 
susada geldiklerini gizlememişlerdir. 

4 Temmuz 1937 

Tarihte kabotaj 
M. Fahri OUlser 

c:;F arihte ilk kavmlara de 
U nizciliği öğreten Türkiye sJ 

hilleridir. 
Yelken gemiciliği devrinde, Tii 

gemileri deniz nakliyatında mühiıl' 
roller oynardı. Bugar gemiciliğiniC 
doğuşundan sonra bir gerileme bar 
lamış, yelkenler sönmüş ve kapits 
list memleketler modern deniz vası 
talarile kendi emellerine göre hiı 
met ederek her tarafı istismare ba: 
lamışlardır. 

Buharlı gemiler karşısında yel 
kenlilerle rekabet edebilmek müş" 
küldü. Memleketin, denizcilik ba~r~ 
mından müsait olmasına rağmen ın 
kişaf edememesine ·sebep iktisadi 
zaafiyet olmakla beraber gemi inşJ 
sını ve deniz ticaretini tehdit edenbu 
ve imkansız kılan meş'um bir ba~ld 
vardı ki, ,buna ( kabotaj ) deni" 

yordu. r 
Kabotaj tarihe kısaca bakılacak 

rı 

olursa, bunun ilk defa 1535 detin 
Fransızlara verilen deniz imtiyazla· 
rile başladığını görürüz. r 

Bundan sonra Venedik de ken·rer 
di mallarını doğrudan doğruya Türliat 
ki yeye idhal imtiyazlarını almıştır. ~n 

Diğer bütün memleketler, Fran 
saya verilen kapitülasyonlar muci·~a 
hince, ancak Fransız:bayrağile tica··ın 
ret yapabiliyorlardı. •e 

17 inci yüz yılda aynı halk Hol'n: 
landaya, 18 inci yüz yılda Avustur ıy) 
yaya, Rusya ve lsveçe, ispanyaya dile 
verildi. ış 

Bütün bu yüz yıllar Osmanlı de 
niz münakale [tarihinin, benliğinİ:an 
kaybetmiş en karanlık safhaların' arı 
teşkil eder. 1e 

1850 de ( tersanei amire ) nin ~zi 
kurtuluşu, bir yıl sonra ( Şirketi Ha) 
riye ) ve daha sonra da Haliç ve lı~i 
mir körfez şirketlerinin kuruluşları ıs~! 
denizcilik tarihimize milli bir cere· irıı 
yan vermişlerdir. k 

ikinci hareket, Meşrutiyetten son,ara 
ra başlar; bu tarihten sonra ( Os· 
manlı seyri sefairı şirketi ) adıyla bi tul 
müessese kurulmuş ise de bu şirkete ca 
milli sermayeler hakim olamadığın· 1il~ 
darı ve işletme imtiyazı bir lngiliı lec 
sermayedar gurubuna verilmiş oldu· rd 
ğundan muvaffak olamadı. ba 

Genel savaş denizciliğimizin in• 
kişafını büsbütün imkansızlaştırdı .. ~tı 

1920 de (Seyru sefain idaresı) r 

tekrar kuruldu. 'le 
Tarih sayfalarında, Türkün de-

niz savaşlarında:O ünlü menkibelcrin az 
okur ve iftihar duyarız. tar 

Piri ve Tuıgud reislerin, Barba·, !iş 
rosların deniz akınları şanlı bir de5' ıe 
tan halinde her zaman yaşamakta· le 
dır. 

Türk tarihinde, denizciliğe ait ıdild 
en yüksek ve değerli manevi zafer- Iİnd 
)erden biri de, Lozan muahedesile t ull 
kabotaj hakkının Türk gemilerine l>ıhy 
geçmiş olmasıdır. 

Cumhuriyet nükumetinin her sa· Ya) 
hada bize bahşettiği geniş hürriyet hak 
denizcilik alanında da tecelli etmiş inıe 

fu. -~ 
Ulusal egemenlik denizcilik işle· lake 

rinde de yüksek nüfuzunu göster· ~ 

dikten sonradır ki, Türk limanları 

arasında yolcu ve eşya nakli gibi 
sarih haklar Türk gemilerine inhi· rşı 
sar etmiştir. 

Cumhuriyet hükumeti, milli ser fatt 
mayelerle kuvvetli bir deniz ticaret a k 
filosunun teşkili için (devlet deniı la 
yollıırı işletmesi) :.dı altında büyük 14 r a 
anonim so•yetesi kurmuş ve bütün n 
milli deniz kurumlarını bir birlik ha· 
linde toplamıştır. 

Cumhuriy~t hükumeti, yurdun mü· tıd 
dafaasında ve ekonomik inkişafında 1\izt 
denizciliğin mevki ve ehemmiyetini le.k e 
tamamile takdir etmiş ve denizcilik t 

1 

işlerine aid nizamnameler, karama· ' 
meler ve kanunlar çıkarmıştır. ca 

Türk ticaret filosu '. tunajının her 

gün biraz daha yükselmesi devletin b 
~ri 

başda gelen ülkülerindendi.r 
Tarih doğarken Anadolu kıyıla 

ı aııı 
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Birinci sahlfeben artan -

bara kabara sevinç duyduk . 

~ 11 BÖLGEDE 
ası A SPOR 

Geçen sene yine bu günlerde 
Adana , ancak onbir talebe gönder· 
mişti . Memlekette, yurdun havadan 
müdafaası unsurlannı hazırlıyacak 
olan Türkkuşunun , geçdn sene yeni 
olmasına rağmen Adanadan onbir ta. 
lehe gitmesi de şayanı memnuni
yetti . Fakat bu yıl bu yekunui 
üç defa artması her halde çok sevi• ! 
nilecek bir hadisedir . ~ ~' Futbolda son 

~tleğişiklikler vehakemler 
Dün erkenden caddelerden gd 

çen gençlerimizin yürüyüş ve bakı~S j 
larında yarın için bizlere emniyet aşı. 
!ayan bir mana vardı . 

~I 

ePh Lik maçlarının birinci devresi 
atı Ugürıkü oynanacak olan Seyhan 
r dıııan Yurdu maçiyle sona eriyor. 

iki heyecanlı maç seyrettik. Genç: 
ak r güzel çalışmışlar faat oyun tarz · 
(le ~rııııızda hala noksanlar seyredenle-

tııı .,. .. .. a· .,ozune batıyor. 
Bunun sebebini nereden ve kim· 

n· rdeıı aramalı. Buna kimse cevap 
.. 1eremez mi? Pekala verilebilir. Fa 
r at hiç kimse alakadar olmuyor da 
'Ondan n .. 
İ'fa ~da~a bölgesinde buse~e~i Spor 

3
• alıyetı çok gevşek, hatta hiç aya· 
~rıda olduğundan uzun zamandır 

01Jerıçlerde spor yapmağa heves kal. 
r nadı. Nihayet yazın en çok sıcak 
dllylarına tesadüf eden bu günlerin· 
le Lik maçları var diye zoraki ça · 

e ışına ve didişme başladı. 
j Biz bu didişmeleri ve bu heye· 
;aııı acaba İlkbaharın o güzel hava· 

1 arında niçin bu gençlere vermedik 
1e bu sıcaklarda onları üzüyor ve "· . l zıyoruz. 

1 Bunların hepsinden vazgeçtik; 
~iç olmazsa seyrettiğimiz maçlarda 

1 
. ısuJ ve kaideye uygun oyunlar göre 
irıı de bizim bölgede de diğer mm. 
~ kalardan bir gerilik, bir aksaklık 
. •ar demi yelim. 
i Temmuz sonunda Torosspor 
e tulu bu Ankara ya ve şampiyon çı· 
_F,acak takımımız da bölgemizi tem
fıleıı Samsunlulara iadei ziyarete gi· 

• l~cekler. Hariçte yapacağımız maç. 
rda noksanlarımız anlaşılırsa aca. 
a gülünç bir mevkie düşmez miyiz? 
. Yaplan iki maçta haktınlerimi 
~n birçok noksanlarını gördük, bun 
~ nizamnameyi biriki defa tedkikle 

~le edilebilir kanaatındayım. 
E.ğer bizler gençlere örnek ol· 

tıaz ve yanlış tarzda hükümler ve 
ar.arlar verer~k oyunları oynatırsak 

1 -tışenler de böyle öğrenir gider 
;e biz de böylece eski kaideler için
e bocalar dururuz. 

Dünyanın her tarafında tatbik 
. ildiği gibi Türkiyenin her bölge
~rıde de taç atma ile avut çekme 
1 ulleri tamamen yeni bir tarzda ya
Pılıyor. 
I' 1' aç atarken oyuncu serbesttir. 
alııız topu başının üstünden aşır· 

hakla mükelleftir. Fakat gördükle· 
tııe göre oyuncu ayağını oynattı 

hı bir ceza veriliyor. Ve bunda da 
ıakerıı yan hakemlerine bağlı kala
. ~ onu dinliyor. Yan hakemlerine 
Uracaat ancak kendisinin göreme· 
ği ve karar veremediği hadiseler 
rşısındadır. 

i Bu bizde yanlış anlaşılmıştır. 
atta yan hakemler sahanın ortası 

a kadar koşarak hükmü iskat edi· 

rlar ve verilmiş bir kararı da ba. 
n değiştirmekte amil oluyorlar. 

Avut atmaya gelince: Bekler 

~da bulduğu deniz medeniyetini, 
Uzlerce yıllar sonra devletinin pek 
"kında başaracağı modern liman· 
r, kuvvetli filolar ve her türlü de
z Vasıtalarile aynı yerde yine bu· 
caktır. 

. Bu imkanı bize bahşeden cum· 
~r t' . ıyc ımıze minnetler 1 bay· a o sun; 1 rıı yapıyoruz. 

kaleciye topu vermezler. Top kaleci 
tarafından aynen bir bek duruşu ya. 
pılıyormuş gibi ayakla atılır ve bu 

suretle oyun başlar. 
Bu harekttler şimdiye kadar böl· 

gemizde tatbik edilmptli. Bunun tat· 
bikini bugünkü ve bundan sonraki 
maçların hakemlerinden bekleriz. 

Futbol ajanlığının bu hususta 
faaliyete geçmesini, eğer yoksa yeni 
talimatnameyi yahut değişmiş şekil. 
!eri havi eklerin getirilmesi hususun 
da icap eden muameleyi yapmasını 
isteriz. Zannedersem beklem~k ve 
istemekte de haklıyız. 

* * * 

Londra mektubu : 

Kız ve eıkek hepsi de ateş gibi 
gençlerdi . Gençlerimiz buradaki 
uçus derslerinde fevkalade mzvaffak 
olmuşlardı . Ve öyle ümid ediyo· 
ruz ki : Yarın lnönündeki kapında 
da aynı muvaffakıyeti gösterecek· 
ler<lir . 

Metaksasın son 
nutku 

Atina : 3 (Radyo) - Yunan 
Başvekili General Metaksas bu gün 
öğleden sonra muazzam bir halk kit· 

lesi . ön~nde Yunanistanın bayındırlık ı 
faalıyetı hakkında hir nutuk söyle· 
miştir. 

SAGLIKKURUMLARI 
Londra : Haziran 28 - lngilte. 

re parlamentosunda sağlık bakanı 

bir nutkunda sonbaharda yeni bir 
mücadele açacağız . demiştir. Bu 
mücadelenin dövizi şu olacaktır . 

( ::>ağlık kurumlarından istifade 
ediniz) bunun hedefi her yuddaşı iyi 
sıhhatli yapmayı onun tabii hak
larındanbiri haline getirmektir . 

Hükumet halkın sıhhatini ihmal 
ede'tlediği gibi ona lakayd da kala· 

maz. 
Bütün yurddaşları sıhhatte gör· 

mek ve bunu her türlü tedbirlerle 

temin etmek ister . 
Halkın sıhhatini korumak hasta· 

!arını tedavi etmek için bir çok mü· 
esseseler bir çok sosyal yardım ku
rumları yapılmıştır . Her yıl milyon 
!arca para harcanıyor. Fakat alınan 
semere bu emekler ve bu masraflar· 

la mütenasip değildir . 
Bunun sebebini halkın ilgisizli. 

ğindl' buluyoruz · 
lngilterenin sağlık sosyal yardım 

kurumların dünyanın en iyi ve en 
geniş teşkilatından olduğu halde bir 
takım , şubeler kendinden beklenen 

işi vermiyor . 
Bunun en mühimlerinden biri de 

Hükumetçiler 
Burgosu bombar

dıman ettiler 

- Birinci sahifeden artan -

reketin tesbit edileceği söyleniyor. 
lngiliz gazeteleri, lngiltere ve 

Fransanın deniz kontrolunu tatbik 
etmekte oldaklarıııı ve ispanyadaki 
mu\ıasım tarafların muharip olarak 
tanınmasını kabul etmemekte bulun· 

duklarını yazmaktadırlar. 

kadın çocuk hastalıkları bakımevleri 
ve doğumevleridlf . 

Bu ilgisizlik ana babanın ihma· 
!inden olabileceği gibi bu müessese· 
ler hakkında kafi derecede bilgileri 
olmamasında da neşet edebilir . 

Bunun için sağlık yardım kurum· 
!arı hakkında geniş bir yayım yap· 
mak niyetindeyiz . Halka bunların 
faydalarını , nerelerde ne gibi sağ· 
lık yardım kurumları olduğunu ve 
onlardan nasıl istifade edeceklerini 
öğredeceğiz. Ve bu müesseselerden 
istifade etmeleri işini de ayrıca ta 
kip edeceğiz . 

Bu kurumların yıldan yıla çocuk 
vefeyatının azalması, doğum işleri· 
nin sıhhi elden geçmesi .. Yolların · 

da görülen faydaları o zaman bir 
kat daha artacaktır . 

Hayati mühim bir ır.esele de do 
ğumun lngilterede azalmağa başlama· 
sıdır . Bunun sebepleri hakkında 
yeniden daha geniş araştırmalar ya. 
parak müessir ıslahat icrası için cid. 
di tedbirler almak niyetindeyiz . 

Sadullah Cabiri 
diyorki : 
Birinciden artan -

nesinde Arap kulubünde (Araplar 
lsadan, Musadan , Muhammedden 
evvel Arapdırlar) demiştir . 
. Ben de burada din , mezhep ih

tılı\fı olmıyarak hepimizin kardeş 
olduğunu ve hep birlikte cihad yap. 
mış olduğumuzdan şimdi de elbirli
ği ile çal ışmamız Jazımgeldiğini tek
rar aderim . 

Cabiri bu istisnai devrede hüku
mete müzaharet lüzumuna işaret 
ettikten sonra lskenderun mesele
sine temas ederek Suriyeden ay. 
rılan lskenderun bir hasmımıza tes. 
!im edilmedi yine kendi sakinlerine 
verildi. Biz de oradaki Arap kar
deşlerimize müzaharet etmeliyiz. 
Demiştir . 

Paris : 3 (Radyo) [- Havas a· 
jansmın Londrada iyi malumat alan 

mahafilden öğrendiğine göre. lngiltere K t Alt k 
Valansiya hükumetine kontrol işinde . ara aŞ 10 Um 
çalışan gemilere karşı yapılacak her } " • } d 
türlü taarruzlara derhal şiddetli ted· p a J l açı l 
birlerle mukabele edileceğini bildi· 

recektir. 

1Asri • 
ınemanın 

- Birinci sayfadan mabad _ 

Daha evv elce muhak emes i esna
sında da Kari Radek kurşuna dizil en 
Mareşal Tukaçevski·nin birtakım 
komploculnrınn olau mUnasebetlerine 
dair imalarda bulunmuş fakat Muddei 
umum!nin bu husustaki rnusir sua lleri 
karşısında daha ilerh ·e gitmiyer ek 
sözlerinden geri dönmuştu . O zama n 
Radck'in çok mllhim vesaika sahip 
olduğu ve bu vesikaları Paristeki 
dostlarına göndermiş bulunduğu söy· 
lenmiş ti. 

Bugün bu vesikalar arasında Ma. 
reşal Tukaçevski'nin komplocularla 
ve bazı ecnebi casus teşkilatiyle mü· 
nasebettar olduğundan vesikaların da 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Radek birçok defalar mahpus 
bulunduğu yerden Mareşal Tuka· 
çevski ye müracaat etmiş ve affını 
temin etmesini aksi takdirde kendi. 
si için çok fena olacak ifşaatta bu 
lunacağını bildirmişti. Fakat Mare
şal Voroşilof'un kendisine karşı fev· 
kalade olan itimadına güvenen Tu· 
kaçevski Radeke bir kerre bile ce 
vap vermemişti. 

Bunun üzerine Kari Radek Müd· 
deiumumiye müracaat ederek bir 
mülakat almağa muvaffak - olmuş 
ve affi rnukabiliııde bu vesikaları 
kendisine teslim edeceğini bildir· 

Yayla gi?i serin ve vasi salonunda bu akşam 
Kara Yılkı_ Ben bır pranka kaçağıyım fı l mlerinin unut ıılmaz büyük artisti 

Polmonı ve sahne arkadaşı Bette Dovisle beraber çevirdiği en son 
ve en büyük şaheseri 

~ (Yılmayan adam)-... 
iLAVETEN: Sergüzeşt filmlerinin kahraman artis ti "HOPKINSON. un 

en meraklı ve en heyec.nlı filmi olan 

korkunç süvari 
AYRICA : Fevkalade eğlenceli MIKI MAVS 

Bugün gündüz matinede: İki film birden 
Kanlı İntikam-Korkunç süvari 

- ------------- 8283 --.-......;;..;..____.,: 

YAZLIK sinemada 

Hayat mücadelesi 

Baş rolde Güzel Yıldız 
(Elinon Bodaman) 

miştir. Müddeiumumi Vişmski Sta · Büyük bir filmde bü ük bir b' k d • 
linin müsaadesini aldıktan sonra 

1 

içli hayalı müessir mevz~ h' romf'Janl, ~r a mm fevkalade heyecanlı ve 

1 
. a sa ıp, ı m erın en acıklmdır. 

razı o muştur. Bır kadın seviyor f . k b ı .. .. 
1 ' 1 e e gormuyor y • t il' · 1 
şte bu vesikalar sayesindedir ki çocuğunu elinden alıyorlar ve onu h t , · egane ese ısı o an 

Sovyet polisi Mareşal Tukaçevski ve Bu derece hissi aya a yapa yanız bırakıyorlar. 
ve mJe,_sir bıı fılm pek az görülmüştür. 

diğer Generallar aleyhinde kuvetli 
delaile sahip olmuşlardır. PEK YAKINDA : 

Bundan iki ay evvel tahliye edil · MAURICE CHEV ALIER ve dilber yıldız MARI GLORI nin 
miş olan Kari Radek bugün Mos · yarattıkları şaheser film 

kovanın yakınında küçük bir kasa· ( Neş' e ile) 
bada oturmakta ve Sovyet gazete 
!erine imzasız siyasi yazılar yazmak. 
tadır. 

Para anlaşması 
meselesi 

Londra : 3 (Radyo) - lngiliz 
Maliye Nazırı, Avam kamarasında 
Fransız - lngiliz - Amerıka arasında 
aktedilmiş olan para anlaşmasına 
sadık lr aldığını bildiı diğini söyltmiş. 
tir . 

r - , 
Fransızca dersleri 

Orta ve Lise sınıflarındaki tale. 
belere miisait şartlarla Fransızca 
dersleri verilir . 

ıllaılıaamı za 

nıüracaat 
\i 1'u. re111=inc 

Ceyhan icra memurluğun- ' 
dan: 

Ceyb~nın Muıadiye mahallesin· 
den Rüstem oğlu Ahmede . 

Büyük tarihi filmlerin en güzeli 

Lükres Boriya 
ve 100 sene sonra 

8282 

ViK ORYA 
Bisiklet ve Motosik

letleri 

DÜNYANIN 

En sağlam ve 

garanti 

malıdır 

Müracaat : Rıza Salih Saray 
(Telefon No: 265) 
(Bebekli kilise sokak No: 11 A) 

------·-· 1 - 26 8286 -----..... ----~~--~~--~--~ 

Adanada Macar Ziraat makine . 
leri şirketine olan borcunuz için hac 
zedilen gayri menkullerinizin gıya· 
bınızda haczedilmesi dolayısile icra 
ve iflas kanununun 103 üncü mad 
desine g~re tanzim edilen davetiye 
varakası ıkametgahınızın meçhul bu 

lunması dolayısile tebliğ edilememiş 
olmakla mezkur maddeye göre teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 8284 

D. Demiryolları Adana 1· l t . d 
ş e mesın en: 

Satılık makine 
Ef~ktif 60,nominal 16 beygir 

kuvvetınde müstamel • Ransoms 
mar~alı bir buhar makinası ( Loko~ 
mobıl ) ehven fia ta satıh ktır C . ey. 
ha!1 veya Adana Osmanlı Bankasına 
muracaat .8290 1-3 g.a 

t Ay lığ~· beş lira tahmin edilen Adana şehir istasyonundaki 16 num ara:C 
an rtepo ır sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya konul 
muş ur. 

Artırma 8 temmuz 937 perşembe günü saat 10 da Adana işletme 
müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 450 kuruştur. 
Kira şartnamesi işletme merkezinde görülebilir . 
lstekliler,5 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesaik 

ve muvakkat teminatın Adana veznemize yatırıldığını gösterir makbuz 
ile vaktinde artırmada bulunmaları.8247 24-27-J - 4 



Sahife 4 Türksözü 4 Temmuz t91ı 

l BELEDi.YE . A 1 Ceyhan 1 c r a 
iLANLARI murluğundan: 

~~~~~~~~~~---------------------------------= 

me-

1- iki bin metre tul Toprakkale Bazalt bordur taşının alınması açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bedeli keşfi beş bin yüz yirmi liradır . 
3- Muvakkat teminatı üç yüz seksen dört liradır. 
4- ihalesi temmuzun 8 inci perşembe günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır . 
5- Şartnamesi keşif ve sair evrakı belediye yazı işleri kalemindedir. 

İsteyenler orada görebilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir

likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8237 20-25-30- 4 

1- Şehir yolları için 150,000 adet Toprakkale parke taşının satın 
alınması kapalı zarf usulile tksiltmeye konulmuştur . 

2- Keşif tutarı (14325) liradır 
3- Muvakkat teminatı (1074) lira (50) kuruştur . 
4- ihalesi Temmuzun 12 inci pazartesi günü saat 15 de belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartname, keşif ve sair evrakı belediye fen işleri müdürlüğün 

dedir. 
6 - Taliplerin ihale günü saat on ikiye kadar teklif mektuplarını be

lediye reisliğine vermeleri ve ihalede hazır bulunmaları ilan olunur . 
8251 24-27-30-4 

Tanzifat ve tenvirat vergi mükelleflerinin dikkatine 
1- 937 senesi tanzifat ve tenvirat vergi ve resimlerine ait müfredat 

cetvelleri: Çınarlı asfalt cadde buz l.ıayii kahve divarına Kayalıbağ: Etfa
iye dairesine Camiicedit: Çukur kahve divarına: Türkocağı: Şafak lokan
tasına: Mestanzade: Mestanzade camiine: Hürriyet: eski bayram Hürriyet 
ocağına: Sdrıyakup: Alemdar mesçidine: Alidede : Hasan ağa camisine : 
Sucuzade: Sucuzade ocak binasına: Karasoku: Cumhuriyet otelinin altına: 
Kocavezir: hayvan, sebze pazarı tahsilat evine : tepebağ : Kürt Hasanın 
oğlu Sunullahın dükkanına: kuruköprü: şerbetçi Mehmet Alinin dükkanına: 
Hanedan: Hacı Bayram kuyusu meydanlığına: istiklal eski istasyon bele
diye buz bayii Adil Doğanın dükkanına: Döşeme: Doğumhane karşısı: Re. 
şatbey: Yarbaşı polis karakolu civarı: Cemalpaşa: su deposu karşısındaki 
meydanlıl:a: Cumhuriyet: Cumhuriy~t mahallesinde Halil lbrahimin dükka
nına: Karşıyaka: Karşıyaka ocağına: Mirzaçelebi Kamil Karazincir mase
resine: Seyhan: Süleyman dükkanı civarına: Mıdık : Hazım Alinin dükka
nına: Akkapı: bakkal Alinin dükkanına : Köprü köyü: köydeki kahveye 
asılmıştır : 

Birinci taksit: Ağustos: ikinci taksit: ikinci teşrin aylarının sonu olmak 
üzere iki t~ksitte alınır. Taksit müddetleri içinde ödenmeyen vergi ve re· 
simlere % de on ceza eklenir. Bu cetveller 29-6-937 salı gününde asıl
mış ve 8-7-937 perşembe günü kaldırılacaktır. itirazı olanların bu on 
gün zarfında istida ile müracaat etmeleri ilan olunur .8267 30-2-4 

1- Atatürk parkında y a p ı 1 a c a k büvetin inşaatı eksiltmeye 
konulmuştur . 

2- Bedeli keşfi 2197 lira 79 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı 165 liradır. 
4 - ihalesi temmuzun 15 inci perşembe günü saat 15 de belediye en 

cümeninde yapılacaktır . 
5- Şartname, keşif ve projeleri fen işleri müdürlüğündedir.istiyenkr 

oradan alabilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir

likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8274 1-6-10-4: 

1- Yol silindiri ve kanaranın ihtiyacı olan otuz ton maden kömürü 
açık eksiltmeye konmuştur . 

2- Beher tonunun muh1mmen bedeli (25) liradır . 
3- Muvakkat teminat (56,25) liradır. 
4- ihalesi temmuzun 19 uncu pazartesi günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır . 
5- Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilirler. 
6- isteklilerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir 

likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 8288 4-7-11-16 

1- Asfalt dörtyol ağzında askeri fırka önüne kadar olan kısımdaki 
yaya kaldırımın muhtacı tamir aksamı açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Ke 1if hedeli 1089,26 liradır . 
3- Muvakkat teminatı 81,69 liradır . 
4- ihalesi temmuzun l\/ uncu pazarlesi•günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır. · 
5 - Şartname ve sair evrakı belediye fen işleri müdürlüğündedir. is

teyenler oradan parasız alabilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir

likte belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 8287 4-8-13-17 

1- Belediye memur ve müstahdenılerile şehir fukarasının bir yıllık 
ilaç ihtiyacının satın alınması açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Muvakkat temina ~ ı (15"0) liradır. 
3- ihalesi temmuzun : 5 iı:ci perşembe günü saat on beşte belediye 

encümeninde yapılacaktır . 
4- Şartname~i belediye başkatipliğindedir. lstiyenler oradan parasız 

alabilirler . 
5- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir-

ı.l t belediye encümenine müracaatları ilan olunur.8265 27-1- 4-8 

D. No: 930/2019 
Açık artırma ile paraya çevri

lecek gayri menkulün ne olduğu : 
Tarla ve arsa maa bina . 

1- Çakaldere köyünde tapunun 
36 numarada mukayyet 20 dönüm 
tarlanın tamamı. 

Takdir olunan kıymet : 
Beher dönümü (7) liradır. 

2- Çakaldere altı kara mevkiind . ' 
tapunun 76 numarada mukayyet 55~ 
dönüm tarlanın nısfı. Takdir olunan 
kıymet: Beher dönümü (3) liradır. • 

3- Çakaldere köy civarı tapunun 
35 numarada 25 dönüm tarlanın ta
mamı. Takdir olunan kıymet: Beher 
dönümü (8) liradır. 

4- Çakaldere gör kuyu mevki. 
inde tapunun 8 numarasında mu 
kayyet 25 dönüm tarlanın tamamı . 
Takdir olunan kıymet:Beher dönümü 
(7) liradır. 

5- Çakaldere altı kara mevkiin
de tapunun 75 numarada mukayyet 
40 dönüm 76 arşın tarlanın nısfı . 
Takdir olunan kıymet: Beher dönü
mü (10) liradır. 

6- Çakaldere altı kara mevkiin
de tapunun 72 nu -narada mukayyet 
5 dönüm 1304 arşın tarlanın nısfı . 
Takdir olunan kıymet: Beher dönü 
mü (10) liradır. 

7- Çakaldere altı kara mevkiin
de tapunun 74 numarada mukayyet 
25 dönüm tarlanın nısfı. Takdir olu
nan kıymet: Beher dönümü (10) lira
dır. 

8- Çakald~re Bucak mevkiinde 
tapunun (1) numarasında mukayyet 
50 dönüm tarlanın 3 hissede iki his
sesine kadimen ve bir hissesine te
ferruan Mehmet bini Bahşiş. Takdir 
olunan kıymet: Beher dönümü ( ıO) 
liradır . 

9- Çakaldere altı kara mevki. 
inde tapunun 73 numarada mııkax
yet 5 dönüm 1130 arşın tarlanın 

nısfı. Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümü (10) liradır. 
10- Çakaldere köı içinde tapunun 

9 numarada mukayyet ( 800 ) arnn 
arsa maa binanın tamamı . Takdir 
olunan kıymet : Arsa maa binanın 
tamamı (800) liradır . 

Artırmanın yapılacağı yer, Cey
han icra dairesinde. 

Birinci artırma , 10/8/937 salı 
günü saat 14 den 15 e 

ikinci artırma , 26/8/937 per
şembe günü saat 14 den 15 e kadar 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 10/7 /937 tarihinden itiba
ren 930/2019 No. ile Ceyhan icra 

dairesinin muayyen numarasında her
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malGmat al
mak İsi iyenler , işbu şartnameye ve 
2019 dosya numarasile memu · 
riyetimize müracaat etmelidir. 

CLETRAC 
6 silindirli tam Dizel mazotlu TRAKTÖRLER 

Sağlam , uzun ömür ve ışı çok ucuz temin eder 

O. T. r. A. S. 

Beyoğlu : İstiklal caddesi İstanbul 
M. Hilmi Remo Abidin Paşa Caddesi ADANA 7949 16 .-

Erkek lisesi direktörlü
ğünden: 

Aş1ğıda cins ve miktarı yazılı 
20 günlük erzak eksiltmeye konul
muştur . Taliplerin 7 Temmuz 937 
çarşamba günü saat onda Kültür 
direktörlüğünde toplanan komisyona 
saat 14 de müracaat etmelerini di
lerim . 

8289 4 - 6 

Erkek lisesinin askeri kampı es· 
nasında yirmi günlük erzak ihtiya
cını gösteren listedir . 
Ekmek 5000-6000 kilio 
Koyun eti 2000-2500 " 
Sade yağı 400- 600 " 
Maden kömürü : 10000 14000 " 
Sabun 100- 200 • 
Pirinç 800-1000 " 
Makarna 200 - 400 " 
Kaşar 50- 75 • 
Peynir 50- 75 .. 

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 saatta yapılacak artırmada 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 

~~~~--~----~~----~--~--~-' 

Çiftehan kaplıcası 
Açıldı 

n· 
Tabiatın bu büyük lfıtf ve nimetinden istifade ediT 
Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalarınınkirı ş 

yüksektir ~ 
rı 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve mi& ti 
muztarip olanlarla Cilt hastalığı olanlar mutlaka bu ı!ıcay.a gelmeli.~ 

Senelerce çocuğu olmayanlar Kudreti fatıranın bu feyzınden mıı5 

ve mesut olmuşlardır. 

Gazinosu, lokantası, fırını,ba kk aliyesi,berberi vıı ~ 
Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir. Her şeyi ucuzdur . 

Tren Ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır b 

Fiatlar şunlar· Kuruş 
dır : 200 Bir gecelik 

otel odası 
125 Bir gecelik 

taş odalar 
7 5 Birinci baraka 
50 (kinci n 

30 Hususi banyo / 
15 Umumi ., ) 

Odalar dört kişili); v 
ki 

Fazlasından farktı bi 

Bir kişi Ücreti giİ 
iki defaya kadar· 

etı 

Ve 

Ya: 

rüçhani olan diğer alacaklıların o Yazın Çiftehana gelıniyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. Kışın 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin o/o 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milll bir 
bankanın teminat mektubu tevcli 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte nıemu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış btdelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

gayri menkul ile temin edilmiş ala- tiğiniz iztirabı unutınayınız.8264 7 

. cakları mecmuundan fazlaya çıkmak -------------~-~~---------""" 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 

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

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 

alacaklılar bulunup ta bedel bun 1 

Böyle bir bedel elde edilmezse ih~le 
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 yü'.<sek 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
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me · 
nıuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
Gayri menkul Yukarıda gösterilen 
ıO / 8 / 937 tarihinde Ceyhan icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi dai
resinde satıl'icağı ilan olunur. 8285 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAY.ADELEN l( 
Kayadelen sıhhat ve ge•1çlik kaynağıdır 

K-ayadeien 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 
Kayadelen 

Kaplarına kin'y<gerleıin elile colc'uıul<ı Lir krisl· 

Fenni cihazlaıla, raylaını iizerinde vagonlaraakııılıt 

Men bamdan sevk yerine galvanizli borulaıla getirili s 
Bir su değil, sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmız• Kayade e 
tapalarına dikkat ediniz. 

Ka adelen Transitleri : Mersin ve Adana Kayadelen depolarıd'' 
Y Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönde ııa. 

7953 72/I<, 

Uınumi;Neşriyat Müdürii ~; 
M. Bakşı ıaı 

b J ö~ Adana Türksözü mat aa 


