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HATA YDA TÜ.RK PARASINA 
SUiKAST YAPILIYOR 

24 Franga değiştirilmekte olan Türk 
lirası şimdi 15 franga 

Türkiyeden giden Türklerin seksen bin lirası çalındı 

Antakya : 7 (Türksözü Muhabi. 
rinden) - Bugünlerde Hatay Türk
lerini çok müteessir eden yeni bir 
mali facia başgöstermiştir. Bu da 
Hataydaki sarrafların halkı göz göre 
j!-öre soymasıdır. 

Şimdiye kadar 23,5 frank muka. 
bilinde dej!-iştirilmekte olan bir kaj!-ıt 
Türk lirası bugünlerde 16. hatta 15 
franga değiştiril mel tcdir. 

Buradaki sarrafların bu hareketine 
mahalli hükümet göz yummakta hat
ta onları teşvik etmektedir. 15 franga 
Türk liralarını toplayan sarraflar bun-

lan Tüıkiyeye geçirip mühim mıktar
da bir kazanç lemin etmekledirlar, 
Türkiyeden Hataya dönen Hatay 
Türkleri şimdiye kadar asgari 250,0CO 
lira para bozdurmuşlardır. 

Yapılan hesap neticesi elde edi
len kati rakbma göre Antilkya ve 
İskenderundaki sarraflar Türklerin 
seksen bin lirasını açıkça çalmışlardır. 

Bir Türk lirası şimdiye kadar 
117,5 Suriye kuruşuna gitmekte iken 
bu vaziyet karşısında seksen kuruşa 
kadar r.lmmağa başlamıştır, Bund an 
gaye: 

,, 
Böyle olacağını bilsey
dik Türkler aleyhine 

ayaklanmazdık ,, 
Arslanın Şekip 

gazetesine 
bir fta]yan 
beyanatı mühim 

Doktor Şehbender Cemil Mür
düm aleyhine faaliyette 

Şam: 7 (Türk.özü muhabirinden) 
- Şekip Arslan bir kaç gıin evvel 
bir italyan gazetesine şu beyanatta 
bulunmuştur : 

- Araplar her dürlü parçalanma
yı ve Filistine Yahudi hicretini siddet
le reddetmektedirler. lngilizlerin bu 
yolda aldıkları kararları esefle karşı· 
lamaktadırlar, Şayet İngilizler vaklile 
harp esnasında yaptikları konuşma· 
larda Filistine Yahudi getireceklerini 
bildirmiş olsaydılar, Araplar onlarla 
itUakı şiddetle ıeddeder ve din ar
J..adaşları Türkler "aleyhine ayaklan· 
maz]ardı• 

Doktur Şah bendere gelince : Şeh- I 
bendcr Mısırda olmakla beraber baş 

vekil Cemil Mürdüm aleyhinde çalış
maktadır. i u cümleden olarak bir 
kaç gün •evvel oradan göndendiği 

beyanname sureti buradaki Babil mat 
baasında basılmiş ve muhtelif ellerle 
halka dağıtılmıştır. Fakat hükiimet 
derhal beyannameleri toplamış ve Ba
bel matbaası sahibini tevkif etmiştir. 

Son aldığım malümata göre, inti. 
hap esnasında bulunmak üzere Şam
dan Antakyaya kalabalık bir heyet 
gönderilecekmiş. Bunun bir seyahet 
maksadı ile değil oradaki tahrik siya
setini idare ve intihap esnasında ka. 
rışıklıklar çıkarmak arzusı;ndan başka 

bir şey olmadığı açıkça anlaşılmak

tadır. 

Filistin hakkındaki Kral logonun 
son beyanatı j beyaz kitap 

Belgrad : 7 (Radyo) - Arna 

vutluk kralı Ahmet Zogo, Belgradda 

çıka Vınene gazetesinin Tiran mu 

habirine şu beyanatta bulunmuştur; 

Ku1üs : 7 (Radyo) - lngiliz hü. 

kümeli tarafından neşredilen Filisti· 

ne ait beyaz kitabın muhteviyatı A . 

rap efkarıumumiyesinde müsbet te

sirler yapmıştır. Yalnız. Araplarla 

Yahudiler Fılistinin taksiminden ev· 

ve! u~un bir intikal Pdevresiııin geç· 

mesi ile memleket ekonomisine za 

•ar geleceğinden korkmaktadırlar. 

1 - Türk parasının şcrefile oy· 
nam2k, 

2 - Hataya dönen Tliı klcrin 
ceplerindeki parayı azaltıp onları 

sefalete düşürmek, 
3 - Kar etmek. 
Türkiyeden Hata) a dönen Hataı lı 

Türklerin mali vaziyetini kuı tarnıak 
için mutlak suretle doviz işini hallet
mek lazımdır. 

Ceyhan taştı 

Nehir dört metre 
yükseldi 

Ceyhan; 7 (Hususi 
muhabirimizden)- Mın
tıkamıza yağan 'yağmur 
ve yukarı dağlardan eri
yen kar sularından cey
han nehri taşarak ana ya 
tağından çıkmış ve dört 
metre yükselmiştir kasa 
ha cıvarındaki sallar bağ
landı. nehrin daha yük
selmesi muhtemeldir . 

Alakadarlarca gere
gen tedbirler alınmıştır. 

Suriye muahede
sinin tatbiki mü
zakereleri başladı 

Kont Dö Martel 

Şam: 7 (Hususi) - Fransız F ev 

kaide komiserile Suıiye delegeleri 
arasında Fransız ·Suriye muahedesi 

nin tatbiki hususunda müzakerelere 

başlanmıştır. Göı üşmelerde bil-

hassa ekalliyetler meselesi ile idari 

Memleketlerimiz iki dost ve kom 
şu memleketlerdir. ihtiyaç ve emel

lerimiz, bariş içinde yaşamaktır. Ar 

navutlar bu hususu idrak etmişler· 
dir. Zira ancak barış içinde tarakki 
edilebilir. Cihanda ve Avrupada çc 

tin meseleler vardır. fakat bunlar 

halledilmiyecek bir şekilde değiller· 
dir. 

sas meseleler halledilmiştir. Geriye ve dini hukuk 7Jeseleleri mevzubahs 

Ben yeni bir harbe ihtimal ver. 

ıniyorum. Zira yakında lıir harp pat 

lamıyacaktır. Balkanlardaki vaziyete 

gelince; Balkanlıların bir arada ve 

dostluk içinde yaşadıklarıııı söylemek 

isterim .Evvelce balkanlar barut ve 

ateş içindeydiler. Bugün ise, saadet, 

dostluk ve barış içinde işlerini ser. 

bestçe y;ıpıyor!dr. Arnavutlukla kom 

şu ınemleketler arasında mevcut e-

ufak işler kalmıştır ki bunların da edilmektedik. Suriye devlet servis· 

ılostane ve kardeşçe neticelendiri· !erinde Fransız mutahassısları kul-

leceğine k;ıniim. lanıması da görüşülecektir. 

Anlaşmalar daima kardeşçe olmalıdır. .. • • • 
Unutmamalısınız ki Balkan devlet· 1 Bukreş elçımız yenı Ro-
lerinden birinin zaif düşmesi diğer men başvekili ile görüştü 
Balkanlıların da zaif düşmesine se 

bep olur. Onun içindir ki barış içinde 
el birliği ile;çalışmak her zaman la

zımdır. Bu işleri başarmak için de 

her meşakkate katlanmalıyız. 

Bükreş : 7 (Radyo) - Roman· 

ya başveki Bay Goga dün Türkiye 

büyük elçisi Hamdullah Suphi Tan. 

rıöver ile uzun bir miılakat yapmıştır, 

r· .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . < 
Atatürkten 
Adanahlara 

1 

Bay Tevfık Hadi Baysal 

Vali ve C. H. Partisi Seyhan 

/lyönkurul Bşk. 

Adana 

C. Adana Kurtuluşunun Yıl-
dönümü münasebetiyle bana 
gösterilen temiz duygulardan 1 
pek mütehassis oldum . Teşek· 
kür eder, sayın halka başarır
lar ve esenlikler dilerım . 

K. ATATÜRK 1 
t Bay Tevfik Hadi Baysal ; 

'';alı re Se,h1111 /l_rör•liiııul lln§knr.·t i 
ı . Adana ı 
ı C. Adana Ovasının Sulama t 
* kanallarının temel atmn törenı t 

i 
münasebetiyle bana g':)sterilen * 
temiz duygulara teşekkür ede- * 
rim. . * 

t K. ATATuRK * 
* [ Dahiliye J ',kili mı= t'e Genci t 
* kurınay Başlı:anınuzdaıı geic1' Ltb $ 
İ rıkler de içerıdedır) İ 
.................................................................. 

Yunan veliahdinin nişanı 
yap.lıyor 

Bükreş: 6 (Radya) - Veliahd 

Mişel, Yunan veliahdinin düğününde 
hazır bulunmak üzere Romanya 

bandıralı Sainmaryo vapurile Kös

tenceden hareket eL:ıiştir. 
Belgrad: 6 (Radyo) - Romanya 

veliahdini harr.il vapur Karadenizde 

hüküm süren şidd;ıtli fırtınalardan 
rlolayı geri dö:ınıek mec11uriyetinde 

kalmıştır. Veliahdin gemis:nden hiç 

bir telsiz alınam1ınaktadır. 
Ankara: 6 (Radyo Romanya 

veliahdini hamil gemiden haber aiı
namaması üzerine endişeler artmış 
ve torpidolar, tayyareler arPşlırma

ya çıkmıştır. Bilhassa tayyareler ge· 

miyi bulmak için faaliyetle araştır· 
malarına devam etmektedirler. 

BelgraJ: 6 (Radyo) - Yunan 

veliahdi Polun nişanlısı Luizi hamil 

tren kar fıı tın ası dolayısile üç saat 

tehirle Belgrad istasyonuna gelmiş 
tir. Yugoslav kral naibi prenses Poul 

namına yaveri istasyonda nişanlı 
prensese Lüket taktim etmiştir. 

Prenses Luizin yanında ebeveyri, 
dört karde~i olduğu gibi kendisine 
Danimarka pr~si ve preııse~i de re· 

fakat etmektedir. 
At.na: 7 (Radyo) - Prenses 

Lu izi hamil tren dün öğled~n sonra 

Atiııa i ı.tasyonuna giııııiş ve lop 

atılmak sur, tıle sclaıııl. nmıştır. ls 

tasyondJ ı3a~vekil Mdaba<, soray 

erkaııı, Uırçok lllZıriar \C kalabalık 
bır halk kıllesi pr· nse;ı k.ıı şılamış· 

laıJır. 

Belgrad: 7 (Rad}o) Yunan 

veliahdı po'un cvlenın· merasimin

de l>ulunınak üzerP ~raf nail.i prens 

Paı.I ve refikası Olga bugün tıenle 

Atmaya hareket etnıişlrrdir. 
Bükreş: 7 (Radyo) - Yunan 

veliahtinin nişan ıııeıasiminde bulun· 

mak üıere veliahd Miştl bugün 

trenle AtinaJ a hareket etmiştir. 

Süveyşte bir 
hava üssü 

Kahire : 7 : (Radyo) - Süveyş 
kanalı mıntakası fngiliz ku nandanlı 
ğı Genereffador, yakın şarkın en mu· 
azzamtayyare karargahını vucüde 

getirmeğe karar vermiştir. inşa mas 

raflarına Mısır hükümeti de İştirak 
edecektir, portsaitdoki sivil tayyare 

karaı gabı da genişletilmekte ve as· 

keri bir hale getirilmektedir. 

Çin hükumeti silah f ab
rikalarına mühim rçok 
siparişlerde bulundu 

Çinliler bir Japon karar
gahını tahrip ettiler 

I 

Harap olan Hankovdan bir köşe 

Şanghay : 7 (Radyo) - Altmış 
Çin layya.esi, Nankin civarında Ja
pon tayyare karargahını ve yangtse 
şehrindeki iki Japon top çekerini 
bombardman etm7şlerdir. 

Beş tayyare tahrip edilmiş, biri 
düşürülmüş top çekerler de batırıl

mıştır. 

Şanghay : 7 (Radyo) - Royter 
ajansının bildirdiğine göre Çin hü
kumeti dört Kiinunuevvclde yabancı 
devletler silah fabrikalarından yirmi 
milyon dolarlık silah sipariş etmiştir. 

Bu silahlar içinde ağır top batarya
ları olduğu gibi yedi bin makineli 
tüfenk, yüz bin gaz maskesi de var
dır. Siparişin yarı parası peşin olarak 
tediı e adilmiş tir. Silahlar Çin hükü-

metine biri Hindi Çini, Yuana ve di
ğeri de Kanton yoluyla idhal edile· 
ceklerdir. 

Hankov : 7 (Radyo) - Yirmi 
iki Japon bombardman tayyaresi ile 
on altı avci tayyaresi bu gün öğle. 

den sonra Hankov üzerinde bir ce
velan yapmışlardır. Tayyareler Han
kov üzerine geldikleri zaman dafi 
toplarının mukabil ateşile karşılaş
mışlardır. 

Tayyarelere bir şey olmaımş ve 
Hankov tayyare meydanına elli 

bomba attıklan gibi istasyonu da 
bombalamışlardıt. 

İstasyonda fazla hasar olmamak
la beraber civar evlerine isabet 
eden bonıbaler bir çok kişilerin ölü
müne sebebiyet vermişlerdir. 

Ruzveltin nutku etra
fında tefsirler 

"Nutuk Demokrat devletlerle Totaliter devletler 
arasında ki uçurumu daha ziyade derinleştirmiştir,, 

Londra 7 (Radyo) Royter bildi 

ı iyor.: Ruzveltin parlamentodaki 

nutkunu bıhis mevz.ı eden Diploma 
lische Korrespondenzgazdesi dıyor ' 

ki : 

"Ruzveltiıı uu ı.utkunda totıılı la 

İre devletleri enternasyonal ınu•he 

delrre ıiayet elıııeınckle tah .lit edi 

yor. 

Fılhakika bu devletle ı de bazi 

sİştemden ve bazi muahrdelerden 

ayrılmak temayülü görülüyorsa bu 
asıl demokrat devletlerin teahhütle 
ri hilafına olarak mezkur muahede

lerde ihlal etmiş oldukları hak pren 

siplerini elde etmek içindir. Ancak 

insalık ve adalet prensiplerini muza! 

fer kılmaya çalışan devletlerdirki 

terakki edelıilirler. Bile bile hak 

sızlıkta ısrar edenlerin böyle bir 
iddiası olmamalidır. 

.Sonra demokrasi kelimesini ha· 

kimiyetı manasında kullanmakta 

da biraz ihtiyat gösterilmelidir. Fil 

hakika daha geçen gün Amerika 

hüicumeti azasından biri Amerikada 

altmış ailenin llıir nebi hakimiyeti 

sürılüğünü söylemiştir. Her halde 

parlamanto rejimi bu olmasa gerek 

Halbuki Totalitaire rejimler bütün 

kudrel ve kuvvetlerini millet~en al 

makta ve bütün sosyal sınıflar ara

sında tam lir müvaune kurmakta· 

dır. her halde kendı hesabına A iman 

ya bu preosiplerl>en mülhem olmak 

ta ve ayrıcada diğer memleketlerle 

de barış ve anlaşma gayesini takip 

etmektedır. R eisi cumhur Ruzveltin 

nutkunda ise hiçte Löyle bir tema 

yül göıülmüyor. Bilakis bu nutuk 

demokr2t deniJ,m devletlerle Tota 

litaire denilen devletler aı asındaki 

uçurumu daha ziyade derinleştir

nıektedir.,, 

Büybk millet 
meclisinde 

Ankara 7 ( Telefonla ) - Bü • 

yük m i 1 1 e t meclisinin bu gün 

kü toplantısında devlet ziraat işlet· 

meleri kurumu teşkili hakkındaki 

kanun layihası münkere ve kabul 

edilmiş halk bankaları ve halk san 

dıklarına sermaye verilmes İne dair 

kanunun dört encümenden munte

hab üçer azadan müteşekkil muhte 

litbir encümende miizakeresi kar:u

laştırılmıştır. 



·--
Sahife ; 2 Tlirkıözll 8 Kanunusani '1938 

Kraliçe Marie Antoinettein idam ol
ma dan evvel yazdığı mektup bulundu .r 

Sıfırın altında otuz 
iki derece 

Bir Amerikah 20,000 dolara bu 
mektubu satın almak istiyor 

,,_. ...................... _______________ _. ....... __ , ______ , Varşova: 7 (Radyo) - Polon· 
yanın her tarafında şiddetli sovukla 
hüküm sürmektedir. Cenubi Poion 
yada sovuk derecesi dün sıfırın altın 
da otuz iki olarak kaydolunmuştur. 

Kraliçenin bu mektubunda ölüme giden bir insanın 
korkusu değil çocuklarından ayrılan bir ananın 

müdhiş acıları duyuluyor 

Fransada Oponicedt", Kont Hen· 
ri Apponinin kütüphanesinde Kra· 
)içe Marie Antoınette'in idam olun. 
madan evvel yazdığı mektubun as

lı bulunmuştur. 

Kraliçe bu mektubu idam olu· 
nacağı güııün gecesinde yazmıştı. 

Aşağıda görüleceği üzere bu acı 
mektubu birdenbire kesilmiştir, Yor. 

gunluk ve ıztıraptan bitap düşen 
Kraliçe yazarken uyuyuvermiştir. 

iki saat scınra kendisi uyandırılmış ve 
Giyotine götürülmüştür. 

Maric Antoinette hapishaneyi 
terkederken bu mektubu gardiya· 
nına vermış ve onu kocasının kız 
kardeşine götürmesini rıca etmiş 

tir. Fakat bu mektubu o zaman 
F ou9uier - Tinoille'e teslim edil
mişti. Bundan sonra bir aralık mek

tup ortadan kayboldu. Çok geçme· 
drn ihtilalci Courtais mektubu bul· 
muş ve sonradan Kral ailesine ver
mek üzere saklamıştı. Fakat on ye · 
dinci Louis tahta çıktığı zaman ken 
disine bu mektubun sahte b!r nüs· 
hası verildi . Mektubun orijinalı bir 
ecnebiye muazzam lıir para muka
bilinde satılmıştı. 

Opovicede yapılan bu son ke

şif bu giin alimler arasında büyük 
bir heyecan ve merak uyandırmış· 

tır . 
Marie Antoinette bu mektubu 

kendire m~brns kağıd üzerine yaz· 
mıştı. Krallık tacı l:u gün dahi ka· 

ğıdın üzerinde faıic edilebilmektedir. 
Daha şimdiden bir çok kolleksiyon 
meraklısı Opovice koşmaktadır. Hat 

ta bir Amerikalı bu mektup ıçın 

20000 dolar teklif etmiş fakat kont 
Opponi red etmiştir. 

KRALiÇENiN SON MEKTUBU 

sın. Ve bizim intikamımızı almağa 
asli kalkışmasın. 

• 
• 

Katolik ve Romen dininde ölü
ı yorum, Ecdadımın dini ve terbiye 

edildiğim din .. 
Dinin bana vereceği son teselliyi 

bekleyemeyeceğim ıçin -Çünkü bu 
dinde rahiplerin hala mevcut olup 
olmadığı ve bulunduğum yere kadar 
geldikleri takdirde tehlikeye girip 
girmiyeceklerini bilmiyorum - Yal
nız allahtan af duyuyorum. Ve ha 
yatımda i~liyebilmiş olduğum günah 
!arımın affını yalvarıyorum. 

Umuyorum ki, çok rahim olan 
allah bu son dualarımı kabul edecek 
ve onun affına, lütuflarına mazhar 
olacağım. 

Sana sevgili kardeşim, ve bütün 
dostlarıma, istemeden sebep oldu· 
ğum acılardan dolayı beni afetmeni· 
zi yalvarıyorum. Ben bütün düşman· 
!arımı ve bana yaptıkları bütün kö· 
tülükleri affediyorum. Ve son dafa 
olarak halalarıma kız kardeşlerime 
allaha ısmarladık diyorum. 

Hayatta dostlara sahip oldum. 
Onlardan ebediyen ayrılmak fikri 
bana çok acı veriyor. Hiç olmazsa 
son anlarımda kendilerini düşündü 
ğümü bilsinler. 

Allaha ısmarladık iyi ve müşfik 
kardeşim. Bu mektup sana kadar 
gelebilecek mi ? lıeni unutma! Seni 
ve zavallı yavıuları bütiin kalbimle 
kuc2klaıım. Yar al bi 1 onları ebedi

yen terketnıek ne müdhiş şey ı: Al. 

laha ısmarladık!. allaha ısmarladık 1. 
Artık uhrevi vazifelerimle meşğul o
lacağım. Hareketlerimde serbest ol· 

1 madığım için belki bir rahip getire· 
ceklerdir. 

Büyüklerimizin 
tebrikleri 

Vali ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Başkanı 

SEYHAN 

C. Kurtuluşunun On Altıncı Yıl
dönümünü kutlayan Adanalıların 
parti hakkında gösterdikleri temiz 
duyguya teşekkür eder, iyi günler 
ve başarılar dilerim. 

Dahiliye vekıli ve Cum· 
lıuriyet Halk partisi 

t:enel sekreteri 
ŞUkrU Kaya 

Seyhan ı· i lüyetine 

Adana kurtuluşunun On Altıncı 
Yıl dönümü bayramı münasebetile 
ordu ve hakkımda gBsterilen sevg i· 
lere teşekkürlerimi sunarım. 

Genelkurmay Ba§kar,ı Mareşal 

Fevzi Çakmak 

Adana Beledlye ba,kanlıjirna: 

Kurtuluşunun on altıncı yıl dönümü 
kutlayan Adanalıların partı hakkında 
gösterdijı;i temiz duyguya teşekkür 

eder iyi günler ve başarılar dilerim. 

Dahiliye Vekili C. ll. P. 
Genel Sekreteri 

ş. Kaya 

Bir yurttaşın hava kuru
muna yardımı 

TUrkslSzU gazetesine: 

Hemşerileri'llizden Çerçi Yusuf 
kurumumuza 40 lira hediye etmiı· 

tir. Kendisine teşekkür ettiğimizin 

sayın gazetenizle iblağını rica ede· 
riz. 

Adarıa Türk Hava 
kurumu Başkanı 

Bürhan Belge 

Birkaç gündeberi şehrimizde 

bulunan, matbuat umum müdürlüğü 
müşaviri arkadaşımız kıymetli edip 
Bürhan Belge dünkü ekspresle An· 
karaya hareket etmiştir. 

-Kraliçe bu mektubu görümcesi 
Bayan Elısabethe yazmıştır. 

• Sevgili kardeşim, son dafa o· 
]arak sana yazıyorum. Beni yüz kızar. 
tıcı bir ölüme mahkum etmediler. Bu 
ölüm canilere mahsustur. Beni kar· 
deşine kavuşmağa mahkum ediyor

lar. Vicdanen müsterih olanların sü
künetine sahibim. Kral gibi ben de 
masumum ve umuyorum ki, sonuna 
kada ben de onun gibi itidal ve vic· 
dan esaletimi muhafaza edeceğim, 

Kaliforniya sahillerinde bir macera 

En büyük acım zavallı yavrula. 
rımı terketmektir. Çokiyi biliyorsun 
ben yalnız onlar için yaşadım ve se· 
nin için müşfik kardeşim. 

Ümit edelim ki, bugün onlar bü . 
yüyor. ve üçünüz: toplanabilirsiniz. 
O zaman senin müşfik ihtimamlarine 
mazhar olabilirler. Kendilerine Öğ· 
retmekten biran geri kalmadığım 
şeyleri hatırlasınlar. Yani vazife aş. 
kı ve prensipleri hayatın başlıca te. 
melidir. Ve birbirlerine karşı göste· 
recekleri emniyet ve itimat kendile· 
rini mesut kılacaktır. Kızım daha 
büyük olduğu için kardeşine daima 
yardım etmeğe ve oğlum da kız kar 
deşine muhtaç olduğu hizmetleri ve 
ihtimamları göstermeğe meçbur 
olduklarını anlamalıdır. Elhasil iki· 
si de bilmelidir ki, kendilerini haki. 
kalen mesut edecek şey birbirlerile 
iyi anlaşmalarıdır. misal olarak bizi 
alsınlar! dostluğumuz bize ne büyük 
teselli olmuştur. Aileden daha sami- 1 
mi dosta sahip olunabilir mi? Oğlum I 
babasının son sözlerini asla unutma· 

KAPTANSIZ YAT 
Amerikalı bir 

Nevyork, 1 ikincikanuu 1938-
Paris-Soir muhabirinden: 

" Sulara kapılmış giden bir kü. 
çük yelkenli keşfettim. Bana ime. at 
işareti verdi. Kurtarılması için he· 
men romorkörler gönderir.ız .• 

Amerikan hava filosuna mensup 
bir deniz tayyaresinin pilotu, Büyük 
Okyanus kıyılarında yaptığı bir ke 
şif uçuşundan Kaliforııiya'daki ha· 
reket üssüne döner dönmez, büku
met memurlarına işte bu sözleri söy
lemiştir. 

Sulara kapılarak sürüklenmekte 
olan yelkenli, Sanfransisko zengın· 

!erinden Bay F auldin' e aid Aafje a· 
dındaki küçük, güzal yattı. Bu yat, 
on gün kadar evvel, on kadar genç 
kadın ve erkeği alarak, San Pedro 
limanından hareket etmiştı. Gezinti· 
nin çok neşeli geçeceğini uman yol · 
cular yolda bir feciaııın şahidi ol· 
muşlardır . 

Gönderilen romorkörlerce bulu· 
nup sahile getirilen yatın baş güver· 
lesinde bir ceset, gemi sahibi Bay 
F aulding'in cesedi vardı, ve yolcu 

!ardan biri de, tutulup bağlanarak 

• 
gencın oyunu 

denize atılmış olduğu 
ti. 

ıçın, eksik· 

Yolcular, başlarına geleni şöyle 
anlatmışlardır: F aulding, milyoner 

ve denıze aşık olduğunu söyleyen 
Jak Morgan adında bir gençle ta· 
nışmıştı. Bu genç denize aşık mı idi. 
Kendine göre evet. Yani, korsanlık 

etmek, büyük denizlerde ıneceralar 
gecirmek sevdasınada idi. Mi 1 yoner 
mi idi? Hakiket şu idi ki Jak Mor 
gan'rn milyoner olmak için ilk do. 
lan yoktu. 

Fakat, Faulding, denizi seven· 
milyoner arkadaşıoin hoşuna gitmek 
maksadiyle bu deniz gezintisini ter 
tip etmiştir. 

Aafje. limandan çıkıp ufukta U· 

zaklaşınca Morgan, düşünmüş olduğu 

planı tatbika kalkışmıştır. Cebinden 
rovelverini çıkarıp Faulding'in alnı· 

na dayamış vt: 

- Gemiyi bana bırakınız, yok· 
sa yakarım. 

Der demez, iki ahbab arasında 
korkunç bir kavga başlamış ve deh· 

şet içinde kalan diger yolcuların gö 

Ziraat mektebinin ' 
b h ·ı .. 1 a çecı ere goster 

diği kolaylık 

Bu yıl Ziraat mektebinde yetiş-

Belediye encümeni 
toplandı 

Şehriııı i z Belediye Encümeni dün 
öğleden sonra Reis Turhan Cemal 
Beriker'in Başkanlığı altında toplan· , 
mış ve bazı kararlar ittihaz etmiştir 

Avusturyada parti 
lantıları görültülü 

olacak? 

-top-.. 
mu 

tir~en limon .. portakal,_ıuru~ç, fida~- . yıldırım bir ada
larıle meyvelı meyvesız dıger nevı 1 

fidanlar parası mukabilinde verilecek mı öldürdü 

Belgrad: 7 (Radyo) - Vrene 
gazetesinin Viyanadan aldığı bir 
habere göre Avusturya nasyonal 
sosyalist teşkilat erkanı taraftarla 
rına, krallik taraftarlarının bu ay 
içinde yap~cakları toplantılara ma
ni olmaları hakkında talimat ver· 
miştir. O günlerde karışıklıklar vu 
kua geleceği kuvvetle zaıınedilmek· 
tedir. 

tır , Fidan ihtiyacı olanlar dikeçek)e . 
ri bahçenin genişliği ve mt vkii ile 
istediği fidan miktarının !yazdırmak 

üzere müracaat el meleri lüyumu ı 
Zirrat müdürlü~ündtn bildirilmiştir 

Milli mücadele kahra
manlarımız şehrimizde 

Milli mücadelede Adana ve Tar. 
sus cephelerinde kumandanlık yapan 
Cemal Efe ile Bay Ferahi, Tarsus 
tan yapılan davet üzerine Tarsusa 
gelerek Tarsus kurtuluş bayramında 
bulunmuşlar ve oradan da şehrimize 
gelmişlerdir. Cemal Efo ile Bay Fe. 
rahi şehrimizde belediyemiz tarafın· 
dan izaz edilmişlerdir. Bu arada dün 
her ikisi de matbaamızı da ziyaret 
etmiş 1erdir. 

Askerlik dersleri 
Üniversite ve Liselerde askerli. 

ğe hazırlık dersleri saatlerinin ders 
az olan günlere verilmesi ve bu 
günlerin kültür direktörlerince tes· 
bit edilmesi kültür bakanlığından 

alakalı makamlara bildirilmiştir. 

zü önünde F aulding vurulup öldürür· 

müştür. 

ilk mücadeleden bu suretle ga. 
lip çıkan Morgan, Faulding'in davet 

lelerini kamaralarına kilitlemiş ve 

onlara cenup denizlerine doğru gide· 
rek ıssız bır adayı hareket üssü ya· 
pacağıııı ve o civarda rastlıyacağı 

gemileri soyacağını söylemiştir. 
Bu suretle geçen iki gün zarfın . 

da gemiciliği korsanlıktan güç bulan 
Norgan davetlilerden ikisini ken 

dine yardım etmeleri için kapalı ol 
dukları yerden çıkarmıştır. Bunlar 
da pek tabii olrrak bir dalgınlıgın · 
dan istıfade edip Morgan'ı yakala; 
mış. ve iyice bağlamışlardır. 

Böylece tutulup bağlanan Mor· 
ğan derhJI kapeşteden denize fırla· 

tılmıştır. 
Morgan'ı denize atanlardan Horn: 
- Yüzmeğe çalıştı mı, yoksa 

çırpınıp derhal sulara gömüldii mü, 
buna dikkat bile etmedik, zira çok 
tehlikeli bir adamdı, 'dt ıniştir. 

Gemidekiler nihayen serbest bir 
nefes:aıabılmışler, fakat yelkenli kul· 
!anmayı bılen F aulding ile Morgan 
aralarında bilinen şekilde çekilince 

1 

yat da suların ve rüzğarın keyfine 
tabi olarak kendi başına meçhule 
doğru:gitmege başlamıştır. 

No olacaktı? '.Açıklarda, yahut 
kayalaı üzerinde gemi parçalanıp 

gezmeğ-: çıkanlar başlarına gelen 
felaket ydmiyormuş gibi ölüp gide 
cekler mi idi? 

imdat gelinceye kadar yiyecek 
ve içecek maddeleri tayin şekline ko 
nuldu. Yola çıkarken üç güoliik bir 
seyagat tasavvur edilmişti ... Zaval· 
lıları tayyare on gün sonra görmüştü 

Bu meceranın kahramanları bu 
gün sağlam topraga ayak basmışlar. 
dır. Davetliler araşında Morgan'ın 
karısı da vardı. 

-Kocamın maksadı sadece şaka 
olmak gerektir! demiştir. 

Şaka? 
Yat sahibi ile kendi hayatına 

mal olan bir şaka. 

Cebre çiftliği köyünde Antak
yalı Alı adında birisinin evine yıldı 
rım düşmüş, Ali ölmüş ve ayni evde 
bulunan Duran isminde bir adam da 
yaralanmıştır. 

Duran derhal memleket hasta. 
hane~ine kaldırılmış ve tedavi altına 
alınmıştır. 

İki kadının kanlı 
kavgası 

Yortan mahallesinde oturan 
Mehmet çavuş karısı Zeliha ile ayni 
mahallede oturan Abdullah kızı Ay
şe aralarındaki bir meseleden dolayı 
kavgaya tutuşmuşlar ve sopa ile 
birbiılerini yaralamışlardır. 

7 Kanunusani 1938 

Gök yüzü kapalı, 
rüzgarlı, en çok sıcak 

grad derece. 

bava hafif 
12,7 santi· 

Bahçe hükumet tabibi 

Bahçe hükumet tab;bi Hüseyin 
Hamid, Tursun bey hükumet tabib
liğine tayin edilmiştir. 

Samsun mavnacılarının 

kaza zedelerin ailelerine 
yardımı 

Samsun: 7 (Hususi) - Batan 
hisar vapurunda ölenlerin ailelerine 
bir yardım olmak üzere Samsun 
mavnacıları aralarında 300 lira 
toplayarak arkadaşlarının ailelerine 
hediye etmişlerdir. Kazazedelerin 
ailelerine kızılay da ayrıca yardım 
yapacaktır. 

Romen meclis intihabı 

sekiz nisanda yapılacak 

Bükreş: 7 (Radyo) - mevsufen 
haber alındığına göre Romen meclis 
intihabı sekiz nisanda yapılacaktır. 

ITALYAN BÖRUŞU 

Havay adalarına gönde
rilecek hava filoları 

Kaliforniya : 7 (Radyo) ~- Ha 
vai adalarının müdafaası İçin 1938 
yılı içinde kırk iki bombardıman tay. 
yaresinin gönderil nesi kararlarştırıl
mıştır.Bundan mada oıı iki tayyare 
den mürekkep bir filo Agustosta, 
diğer on iki tayyarelik bir filo da 
:on teşrinde Havai adalarına gide 
ceklerdir. 

İspanyaya gönderilecek 
sosyete heyeti 

Londra: 7 (Radyo) - D:plom1 . 
tik mahafilin kanaatine göre, on bir 
ikincikanunda toplancak alan ade 
mi müdahale tali komitesi, bir mart· 
ta ispanyaya gönderilecek heyetin 
tayini ve ispanyadaki gönüllülerin 
geri çekilmesi işini tesbit edecektir. 

Amerika siyaseti ve bir
ga:7.etenin mutalası 

V' şington: 7 (Radyo) - Reisi 
Cumhur Ruzveltin nutku etrafında 
tefsirl1;rde bulunan Vaşiııgton gaze 
lesi ezcümle şunları kaydetmekte · 
dir; Amerika sulhu idame etmek için 
büyük gayretler sarf etmiştir. Fakat 
bı.ı gayretlerde kabuğunun içine gi· 
rıp soklanmaya benzer bir hareket 

hissedilmektedir. 

r 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

l 

1 - Dış memleketler için Abone 
bedeli dejı;işmcz yalnız posta m~srafı 
zamınedilir. 

2 - lliinlar için 

caat edilmelidir. 

idareye müra-

Fetihten dogan sulh 
Ruzyeltin göklere çıkardıj!ı sulh fetihlerden dojı;an sulhtur. 
Bu sulh enternesyonal bir kaç kapitalistin kurduğu küçiik sendikanın im. 

tiyazlarını korumaktadır. Bu sendikadır ki, vaktiyle Habeşistanı daha iyi 
istismar edebilmek içiıı İtalyayı mütecavizlikle ith~m elmiş ve şimdi de 
Çini istismar etmek için japonyaya karşı ayni ithamda bulunmaktadır. 

Gene böyle bir fikirledirkı, vaktile Almanyadan çalarak kendı muazzam 
sömürge imparatorluklarını ilave etmiş olan demokrat devletler Almanya· 
nın bu müstemlekelerini geri istemesini reddediyorlar. 

"Amerika kendine baksın,, 
Eger Ruzvelt totalitaire devletleri demokratik hücrelerine tekrar sokmak 

isteyorsa aldanıyor dünyar!a bafka bir yol üzerinde inkişaf etmektedir. 
Aınerikadaki 12 milyon işsizi, işçi evlerinin sefaletini Amerika istihsa· 

!atının mütemadi azalmakta oldugunu ve yeni bir krizin başlangıcı olmak 
üzere Nevyork borsasındaki dehşetli sukutu galiba unutuyor.,, 

Olornale d'ltalla 
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Yugoslav ana Kraliçesi 
Belgrada döndü 

Belgrad : 7 ( Radyo ) - Yugos· 
lavya ana Kraliçesi Mari dün saat 
ikide hususi trenle Bükreşten Bel 
grada dönmüştür. Kraliçe Mari Bük 
reşte bulunduğu şu son günlerde 

yeni Romen Başvekili Goganın zi
yaretini kabul etmiştir . Goga Kra 
liçe Marinin huzurundan çıktıktan 
sonra Belgrada intişar eden Vereme 

gazete.5i muhabirini kabul etmiş ve 
Yugoslav, Romen dostluğunun sıkı 
bir teşriki mesai ile idame edilece. 
ğini, Kraliçe Mariyi ziyaretten dola 
yı çok memnun olduğunu söylemiş. 
tir . 

Romen Hariciye Nazırı 
Prağ ve Belgrada gidiyor 

Bükreş : 7 ( Radyo )-Remanya 
Hariciye Nazırı bugün Prağa gide
rek pa tart esi günü Belgrada gele
cektir. (\'azırın bu seyahati Prağda 
küçük antant lehinde bir tezahür 
addedilmekte ve büyük bir mem. 
nuniyetle karşılanmaktadır. 

Adana icra me
murluğundan: 

D. No: 38-592 

Tapunun tarih ve No. 
No: tarihi köyü 

417/2 Mart 931 Karagöçer 

Cinsi : Tarlanın beş hisse iti
barile iki hissesi 768 hisse itibarile 
~6 hissesi Elife zevci Mehmet ve 

192 hissesine kadimen ve 144 his. 
sesine intikalrn ceman 336 hisse. 
sine Dudu ve 58 izerden 232 his
sesine Osman evlatları Mehmet ve 
Haşim ve Feride ve Şerife ve 42 
işerden 84 hissesine Osman zevce
leri Ümnıügülsüm ve Teslime . 

Mıktarı : Dö: 250 
Hududu : Şarkan ve Şimalen ta 

rik Cenubeıı Kadir ve Kırık Ali ile 
mahdut. 

Beher dönümüne takdir olunan 
kıymet: 10 lira 
No: tarihi Kö) Ü 

418 3 Mart 931 Karagöçer 
Cinsi : Tarlanın 340 hissede 50 

hissesi - BUDAHf -
Miktarı : Dö: 340 
Hududu : Şarkan Mulla Mustafa 

ve refikaları Garben Deniz kena. 
rında kına şifi Şimalen Aktaşlı hü 
yük Cenuben balkanlık ile mahdut. 

Beher Dö: ( 5 ) lira 
No. tarihi Köyü 
419 4 Mart 931 Karagöçer 

Cinsi : Tarlanın üçte bir hissesi 
BUDAHI 

Miktarı : Dö: 150 
Hududu : Şarkan fnnaplı t'lkımı 

Garben kulak Şimalen lsmail Ce· 
nuben Bayram /\li ile mahdut. 

Beher Dö: 8 lira 
No: tarihi Köyü 
216 5 Mart 931 Nalkulak 

Cinsi : Tarla,48 hisse itibarile 
dokuzardan 36 hissesine evlatları 
Mehmet ve Haşim ve Feride ve 
Şerife ve 6 ışardan 12 hissesine 
Zevceleri Ümmühani ve Teslime. 

Miktarı: Dö: 100 
Hududu : Şarkan Hafile hanım 

Şimalen Halil oğulları Bekir ve Mus. 
taf a ve Yakuba satılan mahal gar. 
ben Abdurrahman efendi cenuben 
Ahmet oğlu ~üleyman ve lbrahime 
.. atılan mahal. 

Beher Dö: 7 lira 
No: Tarihi Köyü 
13 6 Mart 931 Saıımsak 

Cinsi : Tarla, BUDAHI 
Mık tarı : Dö: 50 

Köseivanofun beyadatı 

Sof ya : 7 ( Radyo )- Kral Boris 
dün öğleden sonra Başvekil Köse· 
ivanofu kabul ederek kendisile bir 
müddet görüşmüştür. 

Başvekil saraydan çıkarken et· 
rafını alan gazeteciler ziyaretin se
beb'ini izahetmesini istemişler ve 
lvanof da şunları söylemiştir: 

Kral, Saylav intihabına ait kanun 
projesile muaddel intihap kanununu 
imza etmiştir. 

Şu hale göre müstakbel Heyeti 
Vekile de şimdiki Heyeti Vekile 
azaları yer alamıyacaklardır . 

Romanya İtalyanın Ha
besiştan fütuhatını ka

bul mu ediyor ? 

Roma : 7 ( Radyo ) - Stefani 
ajansı Romanya hükumetinin Ro. 
madaki elçisinin ftalyan kralı ve Ha 
beşistan imparatoruna hitabeden 
itimad mektubu ile tayinine karar 
verildiğini ltalyanın Bükreş elçisine 
resmen tebliğ ettiğini bildirmekte
dir . 

Hududu : Şarkan Kulak Garben 
Nasıf tarlası Şimalen Hasan tarlası 
Cenuben Osman tarlası Şarktaki 
huduttan Garpteki Masıf tarlasına 
kadar 300 hatvadır. 

Beher Dö: 7 lira 
Karagöçer K. den Sarı Fakı o~lu 

o~man vereselcrinin Elhedef Şirke
tine borçlarından dolayı 

Açık artırma ile paraya çevri
lecek gayri menkulün ne olduğu : 

tarladır . 

Adananın Karagöçer ve Sarım· 
sak köylerinde kain olup ) ukarıda 
tudut ve evsafı saireleri ve beher 
dönüme takdir olunan kıymetleri 
Y< zılı beş parça tarladır . 

Takdir olunan kıymeti : Yu 
karıda hizalarında gösteri1miştir. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat : 

Adana Birinci icra Dairesinde 9 -
2- 938 çarşamba günü saat on· 
dan 12 ye kadar Birinci ve 24-
2- 938 perşembe günü ayni saat. 
!erde ikinci artırması yapılacaktır. 

1- işbu gayri menkuliin artırma 
şartnamesi tarihinden itibaren 
38 - 592 No. ile birinci icra dai . 
resinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 
38 592 dosya numarasile meınu· 

riyetimize müracaat etmelidir. 

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

3 - f potek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı ınüsbitelerile birlikte memu
riyetiınize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu siciJile sa
bit olmadıkça satış btdelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

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 

TCirksözft Sahife : ! 

., ~-----------------------------------------~ 
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IMatbaacıiıkl 1 Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi T(irk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir lab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 
Kütüphanenizi gii

zelle:,.tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk
sözünün mücellitlıane· 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zariJ 
bir kapak bölgede an 

cak Türksözünde ya
pılır. 

Resmi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab İş eriniz, en kısa 

bir zamanda en nc:fis 
bir şekilde en zarif hu 

rufatla Türksözünde ya· 
pılır. 

Tür .... sözü matbaa
sı "Türksöz(indt n,, baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

1 
sinde yaptırınız. Nefis---------

...... .... ------~--.,_..--=ıol!!ll....,._.._.._..===-==-=-

• Tan sınemas 

Senenin en muazzam, en müdhiş ve en büyük filmi , şaheserlerin , şahe· 
seri, temsil kudretinin bir harikası olan 

( Kızıl Korsan ) 
Kapdan Blut 

Fevkalade filmi sunuyor 

19 uncu asırdaki korsanların 

müdhiş savaşları ve pek he
yecanlı macera ve aşklarile 
dolu olan bu büyük süper film 
ınevsin1in en müessir bir ese
ridir. 

[BAŞ ROLDE] 

-Errol Flaynn-
iLAVETEN: Bu büyük filmle beraber CiM LONDOS - ALI BABA 

Güreş maçı fılmi de gösterilecektir. 

DİKKAT : izdihama meydan vermemek için yerlerinizi erken 
temin ediniz 

8832 

alacaklılar bulunup ta bedel bun· 1 ----------~--...-
ların o gayri menkul ile temin edil-
miş a~caklarının mecmuundan faz- A 
laya çıkmazsa .. çok artıranın ta- 1 saray sınema 

sıııda 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma I 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak aı tırmada , 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 

rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile lemin edilmiş ala-

cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana il ale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih~lc 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse deı hal ve} a 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 müddetk 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 Yukarıd~ . g~st:rilenl 
tarihlerde A d a n a bırıncı ıcra 

memurluğu odasında i ş b u ilan 

Bu akş n1 8, O a 

Senen"n en m ıht ·ş m programını 

sıınu) or 
ı-

Paris i şantöz 
OYNAYAN. 

Marta gger h'in 
Yıldızlar yıl lızı S s kr liç si bü 
yük sanatkarın en son şahane eser 

reklam ister mi ? 
-2 

Lorel Hardi ve İkizler 
Türkçe sözlü fevkalade eğlenceli 

komedi 
PEK YAKINDA : 

Halk kahramanı 
Harikalar harikası T..ürkçe söz'ü 

şahes,.r fılm 

8838 

ve göste.rileıı artırma .şartnamesi 

dairesinde satılacağı ilan olunur . 
8841 

• 
1 a 

8 İkinci kanun cumartesi akşamından itibaren 
Sayın müşterilerinin sabırsızlıkla bekledikleri senenin en büyük 

Oynayanlar 

MÜZiK: 

adın isteyince 
LfLDAGOVER 

Adolf Vohlbruck-Ed thofer 

Beynelmilel büyük şöhreti haiz 

( Oskar Straus ) Orkestrası 
Bugün gündüz matinede iki film birden 

1- İspanyol Dansözü 
2- Lorel Hardi-f kizler 

şaheseri 

) 

PEK YAKINDA: PEK YAKINDA: PEK YAKINDA: 
Metro Goldvin Mayerirı en mıı1Zzam e~eri : Dünyaca tanılan altı büyük 
yıldızın temsilleri ... GLAK GABLE-HELEN HAYES-JOHN BARRY
MORE-LIONEL BARRYMORE ROBERT MONTGOMERY-

MYRNA LOY in şaheserleri : 

Gece Uçuşu ) 
Sinema 8,30 da başlar. Sinemamız sobalarla teshin edilmiştir 

8837 Telefon : 250 

Seyhan Valiliğin
den: 

Huısusi Muhasebeye 40 lira i'c· 
retli bir daktiloğraf alınacaktır. Or· 
ta mektepten mezun v~ kanuni ev. 
safı haiz bulunanların evrakı müs
bitelerile Vilayete müracaatları ve 
10/1 93g pazartesi günü saat 15 

1 de müsabaka imtihanında hazır bu· 
lunma!arı ilan olunur. 

8839 

Kiralık ev 
Ocak mahallesinde ikinci çık

mazda dört odalı mubah, elektrik 
ve suyu bulunan ev kiralıktır. 

lstiyenlerin idaremizde Fuat 
Nabiye müracaatları. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y enipostane civarında 

Fuat eczanesidir 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Kararname No 7695 

Türk parası kıyn1etini koruma hakkında 

12 Numaralı kararname 

( Dünden Artan ) 

Bu gibi r;msaddak makbuz suretleri üzerine kambiyo murakabe mer
cileri ce döviz mezuniyeti veıilme!;i makbuzun taalluk ettiği malı gönde· 
ren ecnebi memlekett ki müessesesinin l.:u mala aid matlubunu henüz al· 
rnadığına d ir verec~ğı 'esikanın mah ili Türk konsolosluklarından tas
dik eJılm ıne ve döviz talebinde bu unanlar tarafından asıl makbuzun 
hiç bir suretle döviz ınüba) aamnda istimal edilmediğine ve makbuz a· 
tiyen bulunduğu takdirde istimal edilmeyip kambi)o murakabe mercile
rine ibraz edıl cegine dair noterden musaddak hir taahhüdname verilme· 
sine vabestedir. 

Bu hüküm bu kararnamenin neşrinden evvel dövizi alınmadan zayi 
olduğu iddia olunan makbuzlar hakkında da aynen tatbik o· 
lunur . 

Madde 25 Bedelinin tediyesi veya sened nin kabul ve imzası mu. 
kabilınde tt:;slimi meşrut konuşm ntolarla gelen mallar için döviz mezu. 
nıycti verile bilmesi koııuşmentonuun buşart la vurudunu bankalarca ve 
malın o ay koı t nj ı ına dahil olduğunu veya kontenjana tabi olmadığı· 
nın gümrük idar 1 r ·ne t sdik na ve tayin edilecek müddet zarfında afi. 
kadarlar tarafından g ımrük makbuzunun ibraz olunacağıııa dair kambiyo 
murakabe me ciine b"r taahh'idname verilmesine bağlıdır. 

Bu hü' üm konuşmentosu doğrudan doğruya tüccar namına gf"len 
mallarda vad si hulul eden senedin tediyesi için vaki olacak döviz taleb
leri hakkında da ayn n tatl ik olunur 

Bu şekıldekı bir t hhüdün bi ahaı a ademi ifası malın her hangi bir 
sebeble henuz gümrükten çıkarılmamış olmasından müubais bulunduğu 
takdirde bu cihet u ulü dairesinde tevsik edilmt:k ve alakadarların sun'u 
taksirinden veya sui niyetinden mütevellid olmadığı isbat olunmak şar 
tile taahhüd müddetlerininin teındidine kambiyo murakabe mercilerince 
izin verilebilir. 

ibraz edileceği taahhüd olunan makbuzun zıyaı iddiası kabul olun. 
maz. 

Taahhüdlerini kambiyo murakabe mercilerince kabule şayan görüle· 
ıneyccek mazeret serdile ifa etmeyenler işbu kararnameye muhalif ha· 
reket etmiş addolunur. 

Madde 26 - ldhalat eşyasının gümrük makbuzlarına dcrcedilecek 
mal kıymeti ve masrafı haricinda kalan teahhur faizleri ile alameti fari-

kanın lıaı içte tescilı masrafı ve lis.ıns ücreti veya ihtira hakkının istimali 
gibi ahvalde harice tediyesi icap eden dövizler alakadarlar tarafından ib
raz edilecek ilıticaca salih vesaik mukabilinde kambiyo murakabe mer. 
ciler inin vizesile temin olunur. 

(SONU VAR) 
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• 
Sahife : 4 ( Türksözü ) 8 Kanunusani 1938 

• 
Adana icra Memurluğundan : Seyhan Defterdarlığından : 

Tapunun tarih ve No: 
No. Tarihi köyü: 

3 Ağust0s 930 Merkez 
cinsi: 

tarlanın üçte 
bir hissesi 200 
hisse itibarile 
59 hissesi 

mikdarı 
Dö 

100 

Hududu 
beher dönüme 

konul an kıymet 
Lira 

10 

Mevkii Hududu 

Karaenbiya Kurudere Milli 
Emlak arazisi yol 
ve Abdullah oğlu 
Bekir bağı ile 
çevrili ........ 

Cinsi 

tarla 
hektar 

2 

Miktarı 
metre Mu. 

·,579 

muhammen bedeli 

Beher dekarı 20 liradan 
Şarkan eski ırmaktan 
garpteki tarike kadar 
412 hatva garben ta. 
rik şimalen Mulla Ha 
san iken şimdi Mulla 
Veli vereseleri cenuben göl 
olup şimalden cenuptalci gö· 
le kadar 380 hatvadır. 
Şarkan tarik garbc-n 

Yukarıda eveafr ve dekar itibarile muhammen bedeli yazılı tarlanın mülkiyeti açık artırmağa çıkarılmıştır. lha· 
lesi 24 ikinci Kanun 938 Pazartesi günü saat on dörttedlr. isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat akçasile mez· 
kur gün ve saatta Defterdarlığa gelmeleri. 8840 8 - 14-19-23 

6 • • BUDAHI --- 100 

14 • • Naşi· tarlanın üçte bir 100 
diye: 

hissesi 

18 • • Hak- tarlanın altıda Dö 
kıbey dört hissesi 400 100 

hisse itibarile do. 
kuz hissesi 

21 • " • BUDAHI --- 100 

1 Nisan 929 " 

eski ırmak olup şark-
tan eski ırmağa kadar 
360 hatva şimalen Muf-
la Hasan tarlası iken 
şimdi veresesi Memili 
vesaire cenubcn göl 
olup şimaldm cenup· 
taki göle kadar 440 
hatvadır 

Şaıkan garben tarikiam 
şimalen Hacı Süleyman ce 

nuben Çulkesen Mustafa tar· 
lası. 

Şarkan eski ırmak garben 
göl şimalen tarik cenuben 
Mufla Hasan iken şimdi 
Mehmed efendi 

Şarkan ırmak garben göl 
şimalen tarik cenuben Muf. 
la Hasan iken şimdi Meh
med ile mah<lud 

kıymet 

(10) 

(12) 

kıymet 
(10) 

kıymet 

(10) 

İnhisarlar Adana 1 

baş müdürlüğün
den: 
Kiralık depo aranıyor 

inhisarlar Baş müdürlüğüne mü . 
racaat 

2 - 4 

T. H. K. Adana şubesi 
Başkanlığından : 

8825 

EKSiL TME ŞARTNAMESi 

KAY ADELEN A · 
manos tepelerinden 
en fenni cihazlarla 

ve kaplarla nakle. 
dilen sudur . 

K 
A 
y 
A 

KA y ADELEN SU· 

ları ve gazozları sıh
hat ve gençlik kay 
nağıdrr . Daima KA 
Y ADELEN içiniz . 

KAYADELEN 
KAY ADELEN su· 
farı ve gazozları en 
sıhhi ve tabii has
saları haizdir. 

E 
L 
E 
N 

KA y ADELEN SU· 

lan ve gazozları e· 
vinize kadar gönde. 
rilir . Depoya haber 
vermek kafidir. 

KA y AD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı ( KAY ADE
LEN) tapalarına dikkat ediniz. KA YADELEN Transitleri: Mersin ve 
Adıf!a KAY ADELEN depolarıdır. Büyiık damacanalar : 100 kuruşa ev

lerinize gönderilir. • Naşi· tarla 
diye 
tepe. 

Dö 
300 

Şarkan Zeynep ve Fatma 
tarlası· garben kulak şima. 
len Yusuf oğlu Ali cenu 
ben göl ve kulak. 

kıymet 

(14) Menbadan Kay ad elen nakleden vagonlar her ,eferde Kay ad elen suyu ile 
Adanada inşa edilecek Türkkuşu llO 

:.Jy~ık~a~n~m~a~k~ta~d~ır:..,.;·~------~8~4-95._ ______________ ~ ----------•! binasına ait eksiltme şıırtnamesidir. -

2 
" 

köy 
• Naşi· tarla 

diye 
Dö 

100 
Şarkan tarikiam iken el
yevm Zeynep garben sa
hibisenet şimalen Zeynep 
ile mahdud. 

Gayri menkul malların açık artırma ilanı Madde 126 Nümune 21 938-989 

kıymet 

( ı4) 

Adana icra memurluğundan: Tuzlanın merkez nahiyesinden Hüseyin kızı F atmanın Elheılefler şirketine 
ipotekli borcundan dolayı tarladır 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, numarası: Tuzlanın Merkez nahıyesinın naşidiye 
ve hakkı bey mahallelerinde kain olup yukarıda hudut ve evsafi sairesi ve takdir olunan kıymetleri ... yazılı yedi parça tarladır. 

Takdir olunan kıymet: Yukarıda hizalarında gösterilmişlir. 

Artırmanın yapılacağı yer gün saat: Adana birinci icra dairesinde 9 2 938 çarşanba günü saat 10 dan 
12 ye kadar birinci ve 24-2. 938 perşenbe güni.i aynı saati arda ikinci artırması y~pılacaktır. 

1 - işbu garimenkulün artİrma şartnamesi tarihinden. itibaren numara ile 938 989 İcra dairesinin muay 
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. ilanda yazılı olanlardan fazla malumat almak isti'.•enler işbu 
şartnameye ve 38·989 dmya numarasile memuriyetimize muracaat etmelidir. 

2- artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetiıı 0/07,5 nisbetinde pey akçesile veya milli bir banka
nın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlıların ve irtifak hakkı sahipkrinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masıafad air olan iddialarım işbu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbite 

lerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu siciliyle sabit oldukca satış 
bedelinin paylaşmasında hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumatı al· 
mış ve bunları temamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edılen zamanda gayri menkul üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. An-

cak artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 şin bulmaz veya satış istiyenin alacağına ruchani olan diğer 
alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayri menkul ile temin edilmiş aiacaklarının mecmuundan fazlaya çık· 
mazsa en çok artıranın taahhürlü baki kalmak üzre artırma on beş gün daha temdit ve on beşinci günü 
aynı saatta yapılacak artırmada bedeli satış istiyenin alacağına rüchanr olan diğer alacaklıların o gayri 
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartiyle, en çok artırana ihale edilir. böy. 
le bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz, Ve satış talebi düşer. 

6- Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde par~yı vermezse ihale 

kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklıfte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razıolursa 
onr nzı olmaz, veya hulunmazsa hemen 15 gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale 
arasındaki fark ve geçen günler İçin yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
hlmaksrzın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Yukarda gösterilen tarihlerde icra memurluğu odasında işbu ilin ve göstcril•n arlırma şartnamesi da. 
iresinde satılacağı ilan olunur. 8842 

1- Eksiltme götürü olarak ve 

kapalı zarf usulü iledir . 

2- Eksiltme 10-1-1938 pa 
zartesi günü saat 15 de Adana T. 
H. K. şubesinde yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye aşağıdaki şart 

farı haiz olanlar girebilir : 

A-Kanuni ikametgahı olmak 
B-Türk olmak . 

C-Halen inşaat müteahhidi 
olarak faaliyette olduğuna dair res. 

mi vesika ibraz etmek . 
D - Şimdiye kadar bir defa 

en az ( 25,000 ) liralık resmi bir 
bina inşaatı işini muvaffakiyetle ba. 

şarmış olduğunu isbat etmek. 

E - Dördüncü maddede ya· 
zıh muvakkat teminatı vermek. 

F- Mukavele müsveddesi ve 

ona merbut bilcümle evrakı görüp 

imza etmek. 

4- Bu işin muvakkat teminatı 

•/o 7,5 he&abile 2174 lira 81 ku· 

ruştur. 

5- istekliler muvakkat temi · 
natlarını eksiltme saatından bir saat 

evvel T. H. K. Adana şubesi vez 
nesine yatırarak alacakları makbuzu 

ve 3. maddede C. ve D fıkralarında 
yazılı vesaiki teklif mektuplarını ha 
vi kap:ılı zarfla birlikte eksiltme sa

atında T. H. K Adana şubesinde 

toplanacak eksiltme komisyonuna 
tevdi edeceklerdir . 

6- Kati ihale Türk Hava kuru· 

mu Umumi mericezindrn sorulduk
tan sonra yapılacak . 

18-23-28-1-9 8807 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

or. Muzaffer Lokman-

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 

7967 77 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında 

Hastalarını her gün e~ki muayenehanesinde 

kabul etmekted 'r. 

Tabib ve eczacı alınacak 
Askeri fabrikabır umum müdürlüğünden : 

iki tabib ile bir eczacı alınacaktır. isteklilerin şartları üzere istida ve 
birer hal tecrübesi ile Umum müdürlüğe müracaatları. 

1-4-7 - 10-13 

" 
/ , 

·I 

TiR 
• TORKiYE iŞ BANK..•S 1 
341 

Defter tLtmakla mükellef müesse
se ve tüccarların dikkat nazarlarına: 

Eğer matluba muvafık ve zevkinize göre tam arzu ettiğiniz defterleri 
vaktinde almak İstiyorsa 01ız - Hemen Saat kulesi yanındaki " Yeni A 
kağıt satış evi Bedı i Gülek mağazasına koşurnz. " 

Paks marka kenarları Şirazeli gayet sağlam büyük ve küçük her boy
da - tek ve çift sahife numaralı defterlerinizi gayet ucuz fiatla ve 
tam kadrolu olarak tedarik edip yeni sene hrsabatınızı intizam dairrsin· 

de tutunuz. 

İslahiye sulh hukuk mah l 
. d 1 

1 
kemesın en : ı 

Gıyap kararı 
Dosya No. 170 

Müddei : Kabaklar kö)ünden 
Emir Ali kızı Elif 

Müddea aleyh : Mersinin kuzu 
culu köyünesn Emir Ali kızı Sult~n 
Elif tarafından aleyhinize ikame olu 
nan taksim dava,r üzer İne daveti ka 
nuniyeye icabet etmediğinizden hak· 
kınızda gıyap kararı verilmiş ve 
21- 12.937 tarihli duruşmaya gelme 
meniz üzerine mahkeme 25-1 - 938 j 
tarihine müsadif Salı günü saat 

talik kılınmış olduğundan tarihi teb· 
liğden itibaen brş gün zarfında iti· 
raz etmediğiniz surette mahkemeye 
kabul olunmıyacağınız tebliğ olunur. 

8844 

Ereğli Bez fabrikasından: 
Fabrikamızca birkaç ateşçi 

ve Makiniste ihtiyaç vardır. Bu işte 
ihtisas ve ehliyeti bulunanların ev· 
rakile birlikte fabrikamıza müraca 
atları ilan olunur. 8843 8 11 15 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


