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Akderıiz fırtınası uzak değil ı:ürkiye-Su-
. rıye Hudut 

Hatay Mümessiller Heyeti hadi
selere nihayet verilmesini istedi 

fransa gazeteleri Şunu söylüyorlar komisyonu atani gaze eler efkarı 
mumiyeyi tehyiç ediyor I ••Almanya nihayet sulh 

askesini atıyor,, 
Almanyanın en büyük kruvazörlerinin 
dahil olduğu bir filo Akdenize açıldı 

Londra : 24 (Radyo)- lngiltere 
ve Fransa hükumetleri Berlindeki 
sefirlerine tebliğat yaparak Alman 
y•nın Valansiye hükumetine karşı 
beynelmilen ihtilaflara sebebiyet ve
recek ve avrupa sulhunu tehlikeye 
koyacak her dürlü hareketin veha
metine Almanyanıo nazarı dikkatını 
celbetmiştir. 

Londra : 24 )Radyo) - Alman
ya ve ltalya sefirleri memleketlerinin 
deniz kontrolünden kati surdtte çe
kildikleri bildirmişlerdir. 

Londra : 24 (Radyo) - Valan
ıiya önönde yapılmak istenilen deniz 
nümayişine lngiltere ve Fransa İşti 
rak edemiyeceklerini bildirmişlerdir. 

Londra : 24 (Radyo) - lngiliz 
kabinesi bu sabah toplanarak dört. 
ler müzakeresinin akameti üzerine 
hadis olan vaziyeti görüşmştür. 

Llzbon : 24 (Radyo) - Alınan 

malumata göre; Büyük Alman kru· 
vazörlerinden bir kaçının iştirakiyle 
büyük bir filo Akdenize hareket et
miştir. Bu Alman deniz harb filosu
nun bu gece veyahut sabaha karşı 
Cebelüttarika vasıl olacağı tahmin 
tdilmektedir. 

Londra : 24 (Radyo) - Avam 
Kamarası yine toplandı ve ltalya ve 
Almanyanın kontrolünden çekilmesi 
işini tekrar müzakere etmiştir, 

Paris : 24 (AA) - Leipzig ha 
disesi etrafında Petit Pariziyen ga
zetesi diyor ki: 

M Tesirsiz kalan ve faili bir müşte. 
rek suçlu telakki edilebilecek dere
cede meçhul bulunan bir torpil me
selesi neticesinde alman zimandarlan 
hareketlerini ölçmiyerek V ıılansiyaya 
karşı muhasama haline gelirltr ise 
filhakika cidden endi je veririci bir 

vaziyet karşısında kalınacaktır. Zira, 

Dicle üzerindeki köprü 

Cenup hududumuzdaki veba 
~--------------~~~~-

. Kordon pek yakında 
kaldırılacaktır 

----······----
Hudud boyunda tecridhaneler açıldı 

binlerce halk kamilen aşılandı 

Karakamış : 24 [ Muhabiri mah
susumuzdan ] - Bir Hazirandaııbe 
ri Suriyenin şimal hududunda hasta 
lıktan yeni musap görülmemekte
dir. 

Çobanbeyli istasyonundan Nu 
seybine kadar bütün hudut boyunca 
ve hududun üç kilometre dahilin· 

deki bilumum köylerde beşer gün 
ara ile iki defa veba aşısı tatbik 
edildi 

Bu son gelen bir emird~, iki de 
fa aşı olup vesika ibraz edenlerden, 

Suriye dahilinde arazisi olup kaldır
~a_k Üzere gideceklere izin verilme
sını Gaziantep Valiliği bildirmiştir. 
.. Şu hale göre kordon kaldırılmak 
u:ıercdir , 

lslahiyede hudutdan memleketi
mize giren bilumum yolcuların sıhhi 

durumlarını kontrol ve bunlardan 
ateşli hastalık arazı gösterenleri mÜ· 

ahede altına almak üzere bir hafta 

!vvel bir sıhhi heyet gelmiş ve Ak 
çakale istasyonunda yataklı bir tec 

rithane açılmıştır. 
Veba mücadele heyet~ reisi.'.'°· 

fesör D.ıktor Server Kamıl ResuJa. 

yinde bulunmaktadır. 
H"'kumetimiz tarafından çok 

ciddi ~ir Srctte alınan tedbirler sa
yesinde , hastalık, hududumuzd~n 
içeri sokulmadığı gibi bütün tedbır· 
ler d~ tatbik edilmek ve bilhassa 
binlerce halkın aşılandırılmasile tam 

yerinde bir iş yapılmıştır. 

bu takdirde, ademi müdahade eseri 
şiddetli bir sademe ile yıkılmış ola· 
cakbr. Kendi emniyetltri bakımın. 
dan akdenizde ve pirenelerde çok 
tehlikeli yeni bir vaziyet karşısnda, 
cebelüttarik da ve F asdaki menfa. 
atları da tehlikeye girecekıbulunan 
Fransa ve lngiltere, ispanya siyaeet· 
)erini yeniden tetkik eylemeğe ve lü. 
zumlu muhafaza tedbirleri almata 
ve lüzumlu muhafaza tedbirleri al· 
maga mecbur kalacaklardır. Avruda
ki sulh da büyük bir tehlikenin ya. 
macına gelecektir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Untflll 
Küçük dertlerimizden 

Ü 

Pul 
Nevzad GUven 

ş hayatımızda bizi bir hayli 
endişeye düşüren öyle küçük 
güçlükler vardır ki, izale ve 

halledilmeleri [ kolomb'un yumurta
sı ] kadar kolay olduğu halde bir 
türlü çare bulamayız. 

Bu belkı, bu çeşid küçük fakat 
manasız yere katlandığımız güçlük
lere karşı boyun eğme itiyadımızdan 
ileri geliyor. 

Mesela, sorarım size : 
Hanginiz bir istida, bir senedin 

altına usulO ile pul yapıştırmasını 

ve iptal etmesini bilirsiniz ? 

Eminim ki, bu satırları okuyan
ların yüzde doksanı buna müsbet 
cevap verecek vaziyette değildir . 

Hakkınız da var. Çünkü , bu iş 
umulmadık derecede maharet ve 
malumat istiyen bir meseledir. 

Filan pul , filan pulun sağ ve 
ya solunda olacak , puflar yazılan 
kağadın bılmem ne kadar sağında , 
yazının ne kadar altında olacak. fa
rıh pulun üzerine şöyle , imza btlyle 
atılacak . 

Pul yapıştırma bu tarif ve kai
delerin bir parmak haricinde yapıl
mış ise nakdi ceza hazırdır. Veyahut 
yeniden pul alıp istida veya senedi 
yeniden hnzime mecbursunuz. Bu 
yüzden teftiş görüp hayli ağır ce
zalara çarpılan memurların sayısını 
kim bilir?. 

Halbuki (Erbabı mesalih)i güç
lükten, memurları cezadan, devleti 
teftiş külfetinden kurtarabilecek bir 

şekil bulmak güç olmasa gerek.mesela, 
heman bütün Avrupa r.ıemleketle
rinde olduğu gibi resmi ve kanuni 
mahiyeti haiz bütün işlerin (Papye 
tembre) denilen bir kağıt üzerine 
yazılması gibi. 

Devletin bastırıp satışa fçıkara
cağı bu kAğıdın üzerinde kabartma, 
souk bır damga vardır. Muhtelif de
ğerlerde basılmış olan bu kılğıdlar 
ayni boydadır. 

Çeşidli renklerde bastırılan pul· 
!arın tab ücretinden yapılacak ta
sarruf her halde bu ( damgalı ka
ğıd) tarın kağıd masrafını karşılıyabi
lir. Olmasa bile üzerine ilave edile
bilir. Erbabımesalih nasıl olsa kAğıt 
pArası vermektedir. 

Fransız delege heyeti baş
kanı bir ziyafet verdi 
SAMİMi SÖZLER 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunan Türkiye - Suriye hudut 
komisyonu Fransız delege heyeti 
başkanı dün gece komisyon murah
has heyetleri şerefine Seyhan park 
lokantasında bir ziyafet vermiştir. 
Ziyafette Vali , belediye reisi , ku· 
mandan ve bir çok yüksek zevat ha 
zır bulunmuşlardır . 

Fransız delege heyeti başkanı 
Filip David ziyafet esnasında kade
hini kaldırmış ve ( büyük ve asil 
Türk milletinin ve onun Büyük Şe· 
linin şeref ve sıhhatıne içiyorum ) 
elemiştir. Valimiz Tevfik Hadi buna 
derhal çok samimi bir mukabelede 
bulunarak ( büyük F ransanın ve 
Türk Fransız dostluğunun şeref 
ve sıhhatine ) diyerek kadehini 
kaldırmıştır . 

Dün geceki ziyafet çok samimi 
ve manalı olmuş ve uzun hasbihaller 

rapılmıştır . 

Türkiyeye gelen Hatay Heyeti 
azasının hayatları tehlikede 

-~--~-~ - .. 

Antakya : 24 [ Türksözü mu
habirinden ] - Sancağın vaziyetin
de hiç bir d•ğişiklik yoktur. Hadise. 
ler mütemadiyen tevali ediyor. 

Suriyede "atani gazetelerinin bil 
hassa Sancak hakkında uydurma ve 
mühayyel haberlerle efkarı umumi
yeyi tehyiç ettikleri malumdur . 

Geçenlerde Yüce Komiserlik ta · 
rafırıdan gazetelere gönderilen bir 
ihtarda, aslı faslı olmıyan yalan ha. 
berlerin tahkik edilıneden neşredil
memesi bildirilmişti. Bu ihtara rağ
men yalan haberlere devam etmtk· 
tedir. iki gün evvel Suriye hükumeti 
matbuat Jtalemi de gazetelere gön
derdiği bir tebliğde yalan haberlerin 
neşredilmeden evvel tahkik edilt'rek 
efkarı umumiyenin tehyiç edilmeme· 
si ihtar edilmektedir. 

Cum köyünde geçen gün bir ha· 
dise olmuş ve köy halkından Re
cep Kreyşi gectleyin harmandan dö · 
nerken köy ortasında üzerine pala· 
!arla hücum edilmiş ve ba; ı parça· 
lanmıştır . 

Hadisenin esası şudur : 
Recep Kreyşi ayni köyde otu· 

ran ve Türk tebasından Mehmet 
Dervişin yanında rencperlik eder . 
Bir Arap köyü olan Gumda bu ada· 
ma karşı kin bağlanmıştı . 

Recep Mehmet Dervişin yanın· 
da çalıştığı için kendisine tecavüz 
edilmiştir . Hastaneye köylüler ta· 
rafından getirilen Rec~bin yaraları 
ağırdır ve hayatı tehlikededir. Za
vallının 8 çocuğu ve iki karısı var
dır . 

Yakın Şark paktı 

Hadise üzerine babtorvn Jandar
ma karakoluna müracaat edilerek 
vaka ihbar edilmiş isede , Jandar
ma karakolu tahkikat için köye gel• 
memiştir. 

Parti Başkanı Bay Abdülgani 
Türkmene, beraberinde mümessiller 
heyeti arasında Bay Şükrü Melek 
bulunduğu halde dün sabah lsken
derundan şehrimize gelen Delege 

Bunun kurucusu ve koruyucusu 
• Türk ordusudur -------------- M. Düryöyü ziyaret etmiştir. 

MISIR GAZETELERİNİN DOSTANE NEŞRİY,ı\TI Delegeyle Başkan arıısında uzun 
bir görüşme olmuş ve Başkan De
legeye yazılı bir protesto tevdi et
miştir. Kahire: 21 Haziran (Muhabiri 

malısusumuz bildiriyor] -
Bütün Mısır efkarı umumiyesi yakın 

Şarktaki hadiseltrle alakadar bulun 
maktadır. 

Mısırın en büyük gazet~si olıın 
[Elmukattam] gazetesinin askeri ya· 
zıcısı Şark paktı dolayısiyle Tiirkiye 
lran ve Irak münasebatından bahse
den bir makalesinde şunları yazıyor: 

"Türkiye hükumeti ordusunun 1 
t~nsik ~e inkişafı için çok büyük~ / 
bır faalıyet göstermektedir. 

Türk ordusu Şaıkıkhrıbiıı en ı 
kavvetli ve en büı iik c. rcurndur. 
Hali hazıı da ı::O,OCO olan Lu muaz· J 

zam ordunun scfcruı·r mevcudu lnr 
buçuk mılyonu geçmokttdir. KBdııı
laıın hizmeti " kcıiyesi f' "'j .. si cd 
tahakkuk edecek olursa bu ordunun 
3 milyonluk Lir ınevcudu olacağı 
şüphesizdir. 

Türk ordusunun en büyük l i ruclıanı 
da dığer birçokları gibi silah ve mü· 

hiınm~ ve nıalırmei harbiyeleı ini kendi 

1 fabrıkalarından tedarık etınesıdir. 
Bu fabriklarda Türkler otomobil ve ı 
~skeri kamyonlara kadar her vasıtayı 
ımal etmekte ve kömür için ca ha. 
ricin yardımına muhtaç ol.nama!- İl · 
dırlar. 

Türk ordusundan sonra Şaı kı 
karibin en kuyvetli ordusu lran or
dusudur. Bu ordunun hazari kuvveti 
70,000 ve seferi kuvvetı de 700 000 
bin ntferdir. ' 

Bu suretle halk için büyük bir 
kolaylık temin edildıği gıbı tasnıf, 
ve dosyalama ışi de kolaylaşır .. Bu 
temiz ve yeknasak kağıtların husu
siyetinin devletle olan işlerimizde 
bize telkin edeceği a!}ır başlılık ve 
hürmette ayrı manevi bir kı1r olur. 

Hayatı gittikçe pratikleşen in
san için bu çeşit kOçOk fakat Ozün
t~IO derdlerden kurtulmak ta büyük 
bır ferahlıktır ... 

lran ordusu Fransız zabitleri ta
rafından tensik edilmektetedir. 

fran ordusundan sonra Irak or
dusu gelir. Irak ordusu muktedir el· 

lerde olup henüz hali tensiktedir. 

Ve yakın vakıtta Şarkıkaribin iyi bir 
askeri elemanı olmağa namzetfü. 

Bu protestoda bilhassa son bir
kaç günlük hadise ve tecavüzlere 
temas edilerek hükumetin ciddi ted
birler alması istendi~ i zannedilmek
tedir '. 

Mülakat samimi bir hava içinde 
geçmiştir. 

KADINLARIN UGRUNDA KURBAN 
f ~HAYVANLAR 

OLAN 1 
1 

Bir Fransız mc:ıııu "s ı bir kadrnııı ı;i } i ıı.ı; ı •\·ııı 1 aç çe<: hap·ının k 11 r
ban gittiğini gösteren şu güzel , rcsımli listeyi ne~ıelıııişlir. Y .. lnız mccnıua 
listenin başında gelmesi icabeden asıl ve başlıca kurbanı unutınu~tuı: Erkek .• 



Sahife 2 

YENi iRAK ' 

inkişaf yolunda 
a rak bir çok mede-0 niyetler görmüş ve 
ye~tirmiş bir mem · 

lekettir . Her gün biraz 
daha fazla ilerliyen haf· 
riyat frak'da medeniye
tin çok eski olduğunu 
göstermektedir . Mem -
leketin geçirdiği birçok 
istihalelerden sonra A-

İrak; içtimai, iktisa
di, siyasi, kültürel sa
halarda gelişmiş tam 
bünyeli genç bir şark 
devletidir. 

raplar İslamiyetin ilk se- •------------------
nelerinde lrakı tekrar fethetmişler 
ve burada Hülefay R aşidin , Eme
viler ve Abbasiler zamanında hü
küm sürmüşlerdir . Tavaifi Mülkü 
devrinden sonra Irak , Osmanlı im
paratorluğuna intikal etmiştir . Har 
bi umumi neticesinde İngilizler ta· 
rafından istila edildikten sonra, 1921 
senesinde merhum Kral Faysal ara
yi umumiye ile frak kralı intihap 
olunmuş , ve bu suretle şimdiki Irak 
devletinin temeli atılmıştır . 

f raklıJar lngilizlerle uzun siyasi 
mücadelelere girişmişler , ve en ni · 
hayet 30 haziran 1930 tarihinde 
lrakla lngiltere arasında aktedilen 
muahede neticesinde 1932 tarihinde 
Cemiveti Akvama dahil olarak , 
tamam istiklalini kazanmıştır . 

İrakın tarzı idaresi demokrat , 
parlmanter ve meşruti krallıktır . 

Kuvvei teşriiye meclisi mebusan 
ve ayanın elindedir . Meclisi mebu · 
san azası iki derece ile ahali tarafın
dan intihap ve meclisi ayan azası 

da kral tarafından tayin olunur . 
Kuvvei icraiye kabinenin elindedir . 
Kabine Başvekil ve yedi vezirden 
teşekkül eder . 

Başvekili kral intihap eder ve 
diğer vekillerin intihabım Başvekilin 
reyine bırakır . Kabine parlamento 
önünde mesuldür . 

lrakın nüfusu 4 milyon , mesa
hai sathiyesi 400 bin küsur metre 
murabbaıdır. Merkezi hükumet olan 
Bağdad şehrinin nüfusu 400 bindir . 

frakı Dicle ve Frat denilen iki 
büyük -şimalden cenuba - nehir 
kateder . Bunların etrafındaki arazi 
fevkalade münbittir . Bu iki nehir , 
mansablarına doğru birbirleriyle bir
leşerek çok geniş bir nehir olan 
Şattülarabı teşkil ederler ki burada 
lrakın en mühim limanı olan Basra 
şehri kaindir . 

Irak 14 mutasarrıflığa taksim 
edilmiştir . Mutasarrıflıklar kayma· 
kamlıklara ve kaymakamlıklar da 
nahiyelere ayrılır . 

Iralan dahili emniyet ve inzibab· 
m ıoı Şarta " denilen polis ye Jandar· 
ma muhtelit kuvvetleri temin eder . 
fşbu kuvvetin piyade , süvari , he 
cin suvar ve müsellah otomobil kıt
alar1 vardır . Mevcudu zabitler de 
dahil olmak üzere onbin kişiyi bu· 
lur • 

Sıhhi teşkilat dahiliyeye mer-
but umum müdürlük tarafından ida 
re olunur. Her liva merkezinde bir 
sıhhiye reisi ve her kaza merkezin· 
de ihtiyaca göre doktorlar mevcut
tur • 

Bağdad , Basra ve Musul'da bü 
yük merkezi Lhastane]er ve buna 
merbut laboratuvarlar ve rohtgen 
müesseseleri , her liva merkezinde 
ve her mühim kaza merkezinde bi· 
rer hastahane ve nahiyelerde dis
panserler vardır . Bu teşkilattan 
maada , emrazi sariye ile mücadele 
teşkilab da mevcuttur . Ve her gün 
daha fazla genişlemektedir . Aşiret
ler halkına sıhhi irşadat için seyyar 
sıhhiye otomobilleri servisi tertip 
edilmiştir . 

1927 de Bağdadda bir tıp yük
sek mektebi tesis edilmiştir . Ayn· 
ca küçük sıhhiye zabiti , erkek ve 
kadın hasta bakıcılar ve ebe mek
tepleri mevcuttur . 

Hililiahmer ve bahusus himayei· 
etf al cemiyetleri Irak ahalisine bü
yük hizmetler görmektedir , 

Sıhhi tesisat ve teşkiJarın mo
dern bir şekle ifrağ edildiği günden
beri , Irak , evvelce kendi.iinı Hin
distandan bir kaç senede bir ziyaret 
eden , kolera, veba gibi büyük afet· r 
lerden kurtulmuştur . 

lrakın takriben bütün liva mer
kezlerinde asri hapishaneler inşa 
edilmiştir . Buralarda mahkumlara 
muhtelif sanatlar öğretilmekte ve 
mahkumiyetterini bitiedikleri zaman 
memlekete nafi bir uzuv olmalarına 
çalışılmaktadır . 

Bağdad şehri bir şehremini .tara
fından diğer Jiva ve kaza merkezleri 
ise: birer belediye reisi ve belediye 
meclisi tarafından idare ediJir . 

Irak ordusu 3 fırka bir süvari li
vası , motorize gurupları , ve hava 
kuvvetlerinden müteşekkildir. Ordu 
her gün daha fazla kuvvetlenmekte 
ve motorize edilmektedir. Irak büt
çesinin üçte biri Milli Müdafaaya 
hasredilmiştir • 

Bağdadda orduya Jazım olan za 
bitleri yetiştirmek üzere bir harbiye 
ve bir erkanıharbiye mektebi vardır. 

iki sene evveline kadar Irak or
dusu gönüUülerden teşekkül etmekte 
idi. iki seneden beri mecburi askerlik 
usulü tatbik edilmektedir . Binaena
Jeyh önümüzdeki senelerde Irak or
dusu gerek keyfiyet ve gerek kem
miyet noktai nazarından evvelki va· 
ziyetine çok faik bir mevki işgal 
edecektir. 

Irakta 2300 kilometre uzunlu
ğunda demiryollan vardır . Bunlar 
Kerkük, ve Mu.sul'a yakın olan Beci 
noktasını Bağdada ve Bağdadı Bas· 
raya ve İran hududuna raptederler. 

Şehirlerin arasındaki şoseler mun
tazamdır. Büyük bir kısmı, hususile 
arızalı mmtıkalardan geçenleri as
falttır . Bütün mühim şehirler ara
sında muntazam otomobil ve kam· 
yon servisleri vardır . 

Irak dış memleketlere bir çok 
kara ve hava yollariJe bağlanmıştır. 
Türkiye iJe Toros ekspresi vasıtasile 
merbuttur . Kara otomı>bil yolları 
Bağdadı Şama, Hayfaya, Tahrana , 
Ha1ebe ve Medineye raptetmektedir. 

Irak, Bağdat merkez olmak üze· 
re, Avrupa ile Asya arasında mühim 
bir bava· merkezi teşkil etmektedir. 
İmperial AiWays, Air France, K.L. 
M. Luft Hansa, Mısır hava şirketle
rinin tayyareleri Iraktan muntaza
man geçmekte ve lrakı Mısır, Şam, 
Mel :ourne, Calkutta , Amsterdem , 
Londra ve l'arise raptetmektedir. 

Bağdat ve Basrada dünyanın en 
modern tayyare istasyonlarından iki 
sivil aerodrom mevcuttur . 

Irakta Posta telgraf ve telefon 
teşkilatı haddi kemale ermiş dere· 
cede muntazamdrr. Bağdatla bütün 
liva ve kaza merkezleri ve mühim 
nahiye merkezleri arasında telefon 
hatJarı vardır. Bağdatla Suriye ve 
Hayfa arasında bir telefon battı ay. 
rıca mevcuttur . 

Avrupamn ekseri memleketleri 
ile telefon muhaberesi mümkündür. 
Irakta adJi teşkilat ve mahkemeJer 
de çok muntazamdır . Bağdatta bir 
temyiz mahkemesi ve mühim liva 
merkezlerinde birer istinaf mahke· 
mesi ve kaza merkezlerinde bidayet 
derecesinde münferit hakimlikler var. 
:dır. Hakimler Adliye Vekaletinde 

mevcut ve hakimlerden mürekkep 
bir heyet tarafından intihap ve iradei 
seniye ile tayin edilir. · 

Türksözii 25 Haziran 1 

Spor 

Lik maçları 
,! ____________ .._ ............................. İlllllim ... ______ .... ______ , ~ 

<Çukurova bölgesinin 9 

Bölgede 
amele 

haftalıkları 
Aldığımız malumata göre; böl. 

gelerimizde amele haftalıkları birkaç 
hafta evvelki nisbetini muhafaza et
mektedir. 

Pamuk tarlalarında çalışan kaz
ma amele-sinin haftahğı 4,5-5 lira, 
yerli amelenin haftalığı beş liradan 
altı liraya ve Patöz amelesinin haf 
taJığı da altı liradan sekiz liraya ka
dardır. 

Ceyhan ve havalisindeyse Patöz 
amelesi haftalıklarının 9-10 liraya 
kadar kesildiği söyleniyor. 

\ 

Bir adamın üzeri-
ne oraklarla hücum 

ettiler ve •• 

Haruniye nahiyesinin Elekli kö. 
yünden Ômerin hizmetçisi Nebiye 
aynı . köyden kısacık Hasan oğlu 
Mustafa, f brahim oğlu Osman ve Os 
man oğlu Hacı ve Hacı oğlu Celil 
isminde bir kaç kişi ellerindeki orak. 
larla hücum etmişler ve Nabinin vü 
cadunun muhtelif yerlerini aiır su
rette yaralamışlardır. 

Yaraları çok ağır olan Nabi kan· 
lar içinde yere }'\!Varlanmış ve suç· 
lular kalimıştır. 

ZaDıta caribleri şiddetle takibet· 
mektedir. Yaralı tedavi altma alın 
mıştır. 

· Baytarda 
"' . 

Göçmenlere alınacak hayvanatı 

muayeneden geçirmek üzere bir j 
müddettir Ceyhanda bulunan - mer· 
kez mücadele baytarı ·Şay. AH ~ı~a 1 
Taşkın şehrimize avdet etmiştir. •. 

Irak kendisine mahsus bir para J 

sistemine mali~tir. Vahidi kıyasi bir ~ 
dinardır. Bir dinar altı Türk lirasına! : 
muadildir. 

lrakın bu seneki ?ütçesi beş mi~
yon küsur dinara baliğ olmuştur . 
lrakın sen~vi bir milyon din~;a baliğ 
olan pdrol varidatı bu .. bÜtçeye gir~ 
meyip imar işleaine ma~sus , olan 
fevkalad~ bütçeye dahildir. . 

.. !rakın ithalatı beş milyon · dinar
dır. Bunların ekserisini kumaşlar ve · 
makineler teşkil etmektedir. lhracat 

üç milyon "diı:iardır. lnr'acat 'mcillatı°:." 
nm kısmı azamını kurma ' muhtelif 
hububat, yün ve deri teşkil etmek 

tedir . Geçen sene Iraktan üç yüz 
bin tona yakın hububat ve 2qo bin 
ton hurma ihracatı yapılmıştır. Tran
sit ticareti iki buçuk milyon dinar • 
tutmaktadır . ' 

lrakm şimal kısnu yağmurla, or~ 

ta kısmı makineler vasıtasile cenup 
kısmı ·da kanallarla . irva ve iska e
dilir . 

En mühim mahsullar sıra ile hur
ma, buğday, arpa, pirinç, her türlü 
hububat, meyve ve öakliyat,. 

Son senelerde tütün ve pamuğa 
da büyük bir ehemmiyet verilmek· 

tedir. Halihazırda tütün mahsulü 
memleketin ihtiyacını tamamiylt! ka· 
patmaktadır. 

Irakta hayvanat mebzuldur. Ko-. 
yun, keçj, at, deve, katır ve manda 
çok yetiştirilir, Civar memleketlere , 
mühim canh hayvan ihracaatı var· 
dır . 

lrakda, zeagin petrol, asfalt, kü
kürt madenleri bulunöuğu gibi aynı 
zamanda demir, kurşun, bakır, altın 

Bölge spor 

Başkanlığının işleri 
Bu sene yapılacak Türkiye birin· 

cilik müsabakalarına iştirak edebil
mek için bölgeler kulüblerinin fiksu· 
turlannı tanzim-ederek futbol fede
rasyonuna bildirmeleri bir tamimle 
bildirilmiştir. 

Bu tamimde bölgenin ba~kanı 
tarafından verilen cevapla beraber 
futbol ajanlığının tesbit etmiş oldu· 
ğu fikstur listesi de gönderilmiş
tir . 

Bisiklet federasyonunca bölge 
bisiklet ajanlığına seçilen Cevad Dib 
lenin vazifesi bölge Başkanlığınca 
da tasdik edilm i ştir. 

Çukurova bölgesi 
futbol ajaµlığı 

bildiriyor. 
27-6937 Pozar günü saat beş

te Adana ldmanyurdu-Torosspor 
kulüblerinin birinci futbol takımları-· 

mn lik heyetince tanzim edilen fil{
sunur mucebince şehir sahasında ha· 
zır bulunac~klardır. 

Hakem : Seyhan Adanaspordan 
Azizdir. · . 

ı Tarla kavgası 
Zincirli mezraı bağlarında Yakup 

oğlu Hüseyin , lbrahim oğlÜ Ahmet 
ve Muharrem Qilu Şükrü ism~nde üç ~ 
kişi bir tarla yiiıünden kavgay~ t~ 

..,.f;.ıır 

tuşmuşlar ve neticede Hüs !yiri , 
Ahmedin sol !<:olunu sopa ile kır· 
mışttr . 

Suçlu yak:alanmiş , yaralı da 
memleket hastahanesine kaldırılmış
tır . ... . 

fialk~vlt:ri müfettişi 
~ . 

. Tokat Savlavı B~y 'ÇaliP. Pekel, / 

Mersin Halk Partisi , ve Halkevi iş· 
lerini teftiş etm~ktedir>'· . -" 

:ve gümüş madenleri bulunduğu son 
yapılan fotkikattan anlaşılmıştır. Bon~ 
lar yavaş yavaş hükumet tarafından 
işletilecektir. · 

Irak .zil"aat usullerini fep.nileştir
mek için çok gayret göstermekte
dir. 

Frat üstünde, Fratın sularını tan
zim eden meşhur Hindiye barajı bü
yük bi~ fayda temin 'etmektedir. 

Diclede Kütülamere yakınında 
bir sene sonra İkmal edile~ek ve bir 
,milyo·n beş yüz bin dinara malola· 
cak Gar.raf bar.ajı inşa edilınekte
·dir . . 

Irak umumi büdçesir,in yüzde 11 
ini maarif işlerine tahsis etmiştir. 

Erkek iptidai mekleplcrinin ade· 
di 450 ye yakındır. Bu mekteplerde
ki ' talebelerin adedi 50 bini bulmuş
tur . Kız ilkmekteplerioin adedi ise 
120 olup bunlarda da 20 bin kız ta
lebe okumaktadır. 

Kız ve erkek ilk mekteplerinde 
muallim. ad~di iki bine yakıı:ıdır. O
tuza yakın orta mekteplerde 4500 
kız ve erkek talebe vardır. Bağciad , 
Basra ve Musuida beş lise yüksek 
mekteplere talebe yetiştirmektedir. 

Miniminilerin tahsili için ayrıca 
20 çocuk yuvası kurulmuştur. • 

Muallimleri yetiştirmçk · üz~re 
Bağdad'da bir darülmuallirnin , bır 
darülmuallimat ve bir darülmualli
limintulya mevcuttur. 

lrakda yüksek mektep olarak hu· 
1 kuk, tıo ve harbiye mektepleri var· 

_;} . . 
dır. Buqd11;n. mad.a lr:ak · ~1ükumeti 
h~r sene Avrupa, Amerika, Mısır ve 
Berutu11 yiksek mekteplerirıe 20 -
25 genç göndermekteclir. · 

Bütün Irak mekteplerinde izci 

Resim Sergisi 
dün akşam 
kapandı 

Mersin Halkevi Ar Komitesi 
gençlerin şehrimiz Halkevinde aç 
mış olduğu resim sergisi dün akşam 
kapanmıştır. Sergi çok beğenilmiş 
ve binlerce kişi tarafından ziyaret 
edilmiş ve sergideki tabloların ek
serisi satılmıştır. 

AR 
"Ar., isimli güzel sanatlar mec

muasının 6 ncı . sayısı emsalsiz bir 
dolgunluk ve zarafetle çıkmı~tır. 
Tavsiye ederiz. 

Feke köylerindt: 
3169 hayvan muayene 

· · edildi 

F ekenin Mansurlu nahiyesinin 
Keklikce, Burhaniye· ve Musalar köy
] erindeki hayvanatta Tabak hastalığı 
çıktığından Baytar teşkilatı derhal 
hastalık mıntıkasında faaliyete geç
miş ve 725 Sığır, 2240 Keçi ve 204 
Koyun olmak üzere 3169 hayvanı 
muayeneden geçirmiş ve tedavisine 
batlamışbr. 

Bir meslek ismi 

Yeni çıkan Zirant vekale.ti vazife 
ve teşkilat kanunu Baytar kelimesi 
yerine Yeterine~ kelimesini ikame. 
etm'iş olduğundan bundan böyle 
baytarlara Veteriner denecektir . 

Zabıtada: 

Komşusunun eşyala
rını çalmış 

Kurtuluş ~ahallesinden Kadir 
oğlu Hamid isminde birisinin, ayni 
mahallede oturan Bekir oğlu Ahmet 
Çeliğin açık bulunan evinin bahçe
sinden l>ir çok eşyalar çaldığı za· 
bıtaya şikayet edilmesi üzerine tah. 
kikata J>a_şlanmışbr. 

J 

1 Sigortasız mol yanınca kaybolur . Sıgnr: mal 1 
ya11111ra; l·edelı dı:rlıal ödenir . 

GÜVEN 
SUMER BANK ve 

Sigorta 
Sosye • 
tası • 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 
. Kurumudur 

Güven' e güveniniz. Ve ; Si
gortalarınızı güvenerek veriniz . 
MUracaat : /(ıza. ,"ı'ı1fılı Sara y 
No: 11 A. Bebekli Kilise sokak 

Posta kııtusu : 95 Telefon ,\ o : ~fiS 

1 . 8221 5.,......,30 

teşkilatı mevcuttur. Son zamanlarda 
gençlik askeri teşkilatı ib<las edil
miştir. 

Orta mektep talebeleri her ta
rafta bir kaç saat askerlik dersleri 
almaktadırlar, 

Maarif Vekalrti sp.1ra çok ehem 
miyet vermektedir. Spor hayatı Irak. 
da büyük bir hızl~ genişlemekte
dir. 

Yapılan hafriyat neticesinde çok 
zenginleşen Irak müzesi bütün alim· 
!erin nazarı dikkatini celbelmiştir . 
Ayrıca bir de Arap asarı müzesi 
açılmıştır. 

Irak harici siyasette sulh ve dost· 
. Juğu kendisine şiar edinmiştir. !rakın 

Ankara, Mısır, Tahran, Ci'dde, Lsn· 
dra, Paris, Berlin, Roma ve Cenev
rede elçikleri mevcuttur. · 

futbol şampiyon~n~ ~ 
üzere Lik heyetınıo 

etmiş olduğu fikstür mucibio~.d 
çen hafta Seyhan Adana~srı:·. 
T orosspor kulü bleri karşılaş 
Bu karşılaşma neticesi de 
kalan bu iki takımdan To 
bu pazar da 936 yılı Çukuro..,a 
piyonu olan Adana İdman 
ile karşılaşacaktır. Y'fı 

lki senedir gerek hariçle d~ 
temaslarrla ve gerekse da~il. rl 
lüblerle karşılaşmada çok ıyı,j 
ler alan Yurdlularm son zarll 

1 k .... d "" antremansız ı yuzun en 
nisbeten sar~ılır gibi ol~u~tu. ;j. 

Ve bu sebebledir kı uçd 
evveline kadar rakib ldublarııt Jı 
larını büyük farklarla y~e 
Yurdlular son zamanda Tor0 

yaptıkları maçta berabere k 
dır. 

Gerek takım halinde ve~
ferd itibariyle diğer kulublar . 
tün olan Adana İdman Yurd11• 

cileri takımlarının fena vaı~ye;, 
zarı itibara alarak sıkı bır ı.11 
altında antremanlara oyunc&P"'· 
devamlarını temin etmişlerdir· 

Demek oluyor ki bu haft~ 
rossporla karşılaşacak olan#_ 
İdman Yurdu takımı· tam ın ~ 
antre edilmiş bir halde çıka JI. 

Torasspora gelince bu k 
muzun da son haftalar zarfın~ 
tığı maçlardan elde etmiş 
neticeler çok iyidir. 

Genç ve enerjik eleman 
teşekkül eden Torosspor ~ 
Yurd için yiç de ihmal edilcce 
kvvvet değildir. 

Şu hale nazaran bu hafta 
deceğimiz maç çok heyecanlı 
ğı gibi 937 senesi şampiyonluk 
diveninin galip gelerek takıOl 
birinci basamağlm teşkil etmek 
Her iki takımın da bu pa:r.ar g 
yeti kendi kulubları hesabın' 
etmek için varkuvvetleriyle 
cakları muhakkaktır. 

Gençlerden şimdiden 
kiyetler bekler temiz ve spor 
bir oyun oynamalarını dileriz. 

SpO 

Kadirlide 
sabıka il 

yakalan 
Kadirli : 24 ( Hususi ) -

denberi hayvan hırsızlığı y:tP1 

hırsızlara yataklık eden Kad 
Ömerli köyünden Yakup i 
birisi yakalanmıştır . J 

Bu sabıkalı , Kozanlı d . 
lbrahirni öJdüren Kıldış ôme~ 
vikten dolayı tevkif edilmiş b 
yor. 

Muhtelif sirkat vakalarır~ 
muhtelif hadiselerin faili oları b' 
bıkalı ni~ayet Jandarmamızıtı I; 
ret ve Kadirli adliyesinin h9 

yeti sayesinde ele geçmiş bulıl 
tadır . Sabıkalı Yakubun ırı0 

mesine yakında başlanacaktır· 

---~ 
Mersinde 

Güzel bir Halkevi bit! 
yapılıyor 

Mersin : 24 ( Telefonla); 
rada 1000 kişiyi alacak büyıı 
Halkevi binasının inşasına b9 

mak üzeredir. 
Tesbit edilen plana göre btl 

nanın bütün komitelere Hizı01 

daireleri ve toplantı salonf~rı~ 
caktır. Bina müstakbel Atatıır 
kının yanında olacaktır . 

y 
s 
s 

s 

t 

t 



ııS 

ııı 

ı.ıb 

25 Haziran 1937 Türksörli 

ViNDSOR D 
Avusturya Kralı yapılmak isteniyor 

YIYANADA BU MAKSATLA BiR PARTi KURULDU VE INGILIZ 1 

Sahife : 3 
!!?!9 

s anın 
Vasi ve serin salonunda 23 haziran çarşamba 

akşamından itibaren KRALINA MÜRACAAT EDiLDi 

Bazı Fransız ve lnglllz ga- 1 
~etelerl; Vlndsor dUkasmı Avus
turya tahtına geçirmek için 
'11yanada gizli bir parti tefek· 
f<UI ettl§lnl haber vermekte
dirler. Bu hususta Fransızca 
Marıanne gazetesinde şu laf· 
suaı verilmektedir. 

muz 1934 den sonra, bu adam 
Şuşnig'e siyasi vasiyetname vermiş 
ve bunda, Avusturya tahtına Otuo 
da Habsburgun çıkmasına imkan 
yoksa bir İngiliz prensinin çı~ arılma· 
sını tavsiye etmiştir. 

Şotan kabinesinin 
mevkii sağlam 

değilmi? 
Yaşamak istiyoruz- Her şey kazananın filmlerinin 

unutulmaz büyük artisti 

Tarih; 5 haziran cumaertcsi. 
Dekor: Viyana civarında beyaz 

Şarabiyle şöhret bulmuş olan Vöslau 
namındaki kaplıcalı sayfiye lokanta. 
larından birinin şarkısında terennüm 
edildiği veçhile Serrinlikle dolu ko· 
rulukları ... 

Söylendiğine göre eski Başve· 
1 kilinin fikrinden ilham alan Vöslau 

davetlileri faaliyete geçmişlerdir. 
Bunlar, en güzel asri romanın 

kahramanı olan sekizinci Edvard.n 
Viyanada tahta Çlkınasının Avustur 
yaya, Vallis V nrfild'in vatandaşları 
olan Amerikalıların muhabbetini 
kazandıracağı fikrindedirler. 

Paris : 24 ( A.A. ) - Milli halk 
toplanma komitesi , yarın büyük bir 
nümayiş tertip edecektir . 

Bu nümayişin hedefi, bütün cum· 
huriyetçilerin , milletin ekseriyeti-
nin istemekte olduğu ve halkçılar 
cephesi vahdeti için matlup olan 
programdan başka program , başka 
bir ekseriyet ve başka bir hükumet 
kabul edemiyeceğini beyan ve ilan 
etmektedir . 

Alman balon arı 
tehditle yere 

ind.ril i 
Berlin : 24 (A.A.) - Alman is

tihbarat bürosu, Praguadan almış 
olduğu bir telgrafı n~retmekte· 

dir. 

Janes Gagney-Margarat Lindsey 
tarafından temsil edilen 

İlaveten - Gençlik ve spor!. 
Ayrıca -Ödemiş Zeybekleri 

Pek yakında.: 8245 

AL 1 
Cajino de Paris 

filminde 
RUBY 

1 Keeler Eşhas: Birkaç maliyeci ekserisi 
Yahudi Viyan~ aristokrasisine men· 
sup birkaç şöhret ve hatta birkaç 
siyaset adamı ... 

Onlarca, din meselesi, bertaraf 
edilemiyecek biı mani teşkiletmez, 
ve Anglikan Ebuar dö Vindsör, tıp· 
kı protestan dördüncü Hanri gibi 
kendisini Roma kilisesine tevdi ede· 

Paris : 24 ( A.A. ) - ~iyasi 
müşahidler , chautempsnın şahsiye 

tiyle yeni kabineyi teşkilden zevatın 
hükumetin ayan ve mebusan meclis· 
lerinde büyük bir ekseriyet kazan· 
masıııı temin edeceğinden şüphe et· 
mektedirler . 

Bu telgraf ta Gordon Benuett ku. 
pası müsabakasına iştirak etmiş o· 
)an iki Alman balonunun Çt"koslo· 
vak balonları tarafından yere inme. 
ğe icbar edilmiş oldukları beyan edil 
mektedir. 

Jols6n 
_________________ _,, ________ ..,,. __________________________ . 

Toplantıdan maksad: Kratlığı 
ihya!. 

Halihazırda Viyanada herkesin 
gizliden gizliy~ bahsettiği bir hadi· 
se işte bö)le başladı. 

Avusturyada bir Vindsorist parti 
teşkil edilmiştir. Partinin karar ve 
niyeti majeste beşinci Corcun bü 
yük oğlunu, Mari - Terez ve Fran· 
sua - jozefin tahtına çıkarmaktır. 

Ciddi bir teşebbüs mü? hoş)lir 
hayal mi? 

Bunu şimniden .kestirmek güç· 
tür. F nkat ~.mdiden, sabık Sekizinci 
Edvardın hayatına dair tarihi dos· 
yaya, belki hepsinden daha meraklı 
olan yeni bir safha ilave etmek 
mümkündür. 

"Vöslau misafirlerinin kravatla· 
rı dükün armasile tezyin edilmişti 

misafirler cuzdanJarını iyice açarak 
ve ilerideki aylarda, yeni harekatı 

besliyecek olan mühim meblağlar 
vererek biribirlerinden ayrıldılar . ., 

Viyanana pazartesi ğünleri çı· 
kan büyük haftalık bir gazeteye 
muhabir Pem tarafından verilen 
malCale bu cuınlelerle bitiyordu. Fa· 
kat bu makale neşredilmedi. Bunun 
s~bebi var!a. R.c.smi matbuat büro· 
su tam val<:tıncfu, b:ışmuharrir nez. 
dinde teşebbüste )Ulunmuştu. 

Sabık İngiltere kralının, Avus
turya tahtına namzetliği ndsıl kona 
bilirdi] 

Viyana siyasi, mali, münevver 
ve kibar scs7ete mahfellerine men· 
sup büyük ekseriyetin k .. tolik veya 
yahudi olsun aynı zamanda hem 
kral taraftan, hern de liberal olduk· 
ları mnlumdur ki, küçük itilaf, Al· 
manya ve hatta meşhur Roma Ber 
lin mihverinin teşkilindcnberi ltalya 
esasen halihazırda Salamankada 
bulunan ve elde edemediği Avustur
ya tahtı yerine bu defa da Jspanya 
tahtına çıkmak istiyen Ottonun A· 
vusturya tafüına çıkmasına şiddetle 
muhalefet edD'orlar. 

Nihayet Eduar . David dö Vind· 
soru Avusturyaya bağlıyan hissi 
bağlar da malumdur. Beşinci Corcun 
oğlu her sene Avu.)turyada kış spor
larile meşgul olmaktadır. Tahttan 
feragat ettikten ~onra, yine Avus· 
turyaya Baron dö Rotşilde misafir 
olarak gitmiş ve orada biraz rahat 
ve sükun aramıştır. 

Halihazırda da yine Avusturya· 
nın Karenti vilayetinde Voselkon· 
bıırg şatosunda, yeni Düşesle bal 
ayını geçirmektedir. 

Bundan maada, bir Viyana ga· 
zetesinin yazdığına göre, Dük mü· 
kemmelen b Jcliği Almancayı bir 
Avusturyalı şivesile konuşmakta · 
dır. 

işte siyasi kıymeti inka; edile 
bilecek deliller. Fakat Mataya muh 
r ııası diye de bir şey vardır. 

Bu matava kimdir? harbtenbe
ri İngilizlerle yaklaşma taraftarı 
olan eski bir başvekil, 

Dolfusun katlinden - 25 te;n· 

bilir. 
Şimdilik, namzetliğini vazetmesi 

için sabık lngiliz kralına, belediye 
reislerinin imzasını taşıyan birçok 
istidalar gelmektedir. 

Fakat dük dö Vindsör ne ce· 
vap veriyor? 

Burası meçhuldur. 

Ruzvelt ile Vanzeland 
arasında müzakereler 

Nevyork : 24 (Radyo) - Van
zeland bugün Ruzvelt ile bir çok 
meseleler üzerinde müzakerelerde 
bulunmuştur . 

Ruzvelt Vanzelandın bazı mali 
tekliflerini kabul edecektir . 

Ceyhan bölgelerindeki 
hayvan hırsızlıklarının 
önünü almak lazımdır 
ARAZİ TAHRİRİ iŞLERİ iYi 

Göçmenlere hayvan veriliyor 

Alman balonlarından birisi, bir 
tayyare tarnfından takieedilmiş ve 
tayyarenin pilotu Alman pilotunu 
elindeki rüvelverle tehdit etmek su· 
retile yere inmeğe icbar etmiştir. 

Çekoslovak pilotunun Alman ba· 
!onlarının seferine rınani olmak için 
emir almış olduğu söylenmektedir. 

Alman istihbarat bürosu , cii· 
yor ki : 

" Bu feci hadise hakkında sala· 
hiyettar makamların raporunu bek· 
lemek lazımdır. 

Grev Kralı 
Con Levisi Ruzvelt 

susturcak 

Vaşington: 24 (A. A.) - Kong· 
re yeni içtimai kanun projesini ted· 
kik etmektedir. Çünkü son grevler 
sendikalann kanuni bir mevcud ik
tisab etmesi ve tavassut ve hakem

y sinemada 
Bu akşam 

s·yah inci) 
Uzun zamandanberi filmlerini seyretmediğiniz meşhur artist 

Jozefin Beyker 
Tarafından önemli bir tarzda yaratılan ve daha bir çok opera parçalarile 

süslü bir müziki ve güzellik şaheseri seyredeceksiniz 

GELECEK PROGRAM : 

Hayat mücadelesi 
Büyük bir filmde büyük bir roman bir kadının fevkalade heyecanlı 

ve içli hayatı 

PEK YAKINDA : 

Moris Şovaliye ( Neş' e ile ) filminde 

100 sene sonra 
Sizleri hayret , heyecana, dü ünceye sürükleyecek görülmemiş bir tarzda 

yapılan ve size yüz sene sonra olacak dünyayı 100 sene evvel perde 
üzerinde canlatacaktır 

8256 Ceyhan: [Hususi muhabirimiz. 
den] - 936 yılında memleketimize 
göç ederek gelen Romanya ve Bul 
garyalı Türk göçmen kardeşler 

de sıksık hayvan hırsızlıkları olmak
tadır. 

Zabıtanın yaptığı sıkı takibata 
rağmen bazı hırsızlar elde edilmekte 
ıscd~ birçokları bulunamamaktadır. 

lik sisteminin islah olunabilmesi için 
patronları sendikalarla ititafnamelcr 1 
imzasına icbar etmek üyere şimdıki 
kanunların ve bilhassa Vagner ka-nununun takviye edilmesinin zaruri __________ _. ____________________ _, 

Karmık veKıvrıklı köylerine is· 
kan edilerek tarlaları tefrik 
edilmiş ve o zaman göçmenlere tef
rik edilen bu tarlalar köylüleıimiz 
tarafından sürülerek tohumları dahi 
ekilmişti. 

Göçmen kardeşler iskan edil· 
dikten sonra kendilerine hükumet 
tarafından hem nakdi para verilmiş 
ve hem de yemeklik buğday ve çift 
alatı olarak da her haneye birer pul
luk dağıtılmıştı. 

Öğrendiğime gör~. şimdi de bu 
göçmenlerimize çift hayvanatı ola
rak birer çift öküz verilmektedir. 

Göçmenlerin oturması için daha 
henüz evleri kurulmamışsa da, bu 
yıl içinde ve sonbahar aylc.rında ya
pılması ihtimali vardır. 

Arazi tahriri işi devam ediyor 

Bölgemizde, son arazi tahrir ka
nunu mucibince, aylardanberi tahrir 
işi devam etmekte ve son giiolerde 
tahrir heyeti faaliyetini artırmıştır. 

Merkezi kaza ve nahiyelere 
bağlı bulunan köylerin birçoklarının 
arazileri tahrir edilmiş ve tahrir edil 
miyen pek az köy kalmıştır. 

Bu tahrir neticesinde birçok ara
zi meydana çıkacaktır. Arazileri 
tahrir edilen köylere aid tanzim edi· 
len cedveller muntazaman makama 

verilmektedir. 
Hayvan hırsızhkları 

Son haftalar içinde öölgelerimiz 

İngiliz mebuslarının 
tahsisatı 

Londra : 24 ( A. A. } - Avam 
Kamarası , kısa bir müzakereden 
sonra, 17 reye karşı 325 rey ile 
mebusların tahsisatını 600 liraya 
çıkaran teklifi kabul etmiştir . 

Beynelmilel iş 
bürosu 

Cenevre 24 (Hususi ) -Dün 
beynelmilel iş bürpsunun önümüz
deki üç sene için daimi encümen 
azaları seçilmiştir. içtimai muavenet 
vaz'i khnunlarında 84 ,reye karşı 81 
rey ile Yugoslavya da encümen a· 
zalığına seçilmiştir. Encümene sekiz 
aza seçilmekte olduğundan Yuğos
)avyaya da bir mevki ayrılmış olu. 
yor. 

Yuğoslayva Sıhhat ve Muave. 
net vekili Küçük antant idaresine de 
seçilmiş olduğundan bu hadise Bal. 
kan ve Küçük antantm Avrupada 
takdir edildiğine delalettir. 

Abidin Özmen 

Diyarbekir : 24 ( Hususi ) -
Umum miifettiş Bay Abidin Ôzmen 
dün buradan Mardine harek~t et· 
miştir. 

Hami diye 
İstanbul da 

lstanbul : 24 (Hususi) - Dün 
Hanyadan hareket eden !-Iamidiye 
mektep gemimizin bu gece lstanbu· 
la muvasalatı beklenmektedir. 

Dünya boks 
• 

şampıyonu yenildi 
Şikago : 24 ( A. A. ) - Dünya 

ağır siklet boks şampiyonluğu : 
- Zoe louis, dünya boks şampi

yonu jameş Braddock'u üçüncü Ra· 
vundda nakavt etmek suretile yenmiş

tir • 

ol nğunu mıydana çıkarmıştır. 
lhtilaJın genişliyeceği zannedil 

memektedir. Çüngü Ruzveltin mü· 
dahalesi, Levis'in yeni grevler çıkar· 
ması sebeblerini izale etmekte ve 
federal otoritenin her zaman kadır 
olduğunu göstermektedir. 

Akdeniz 
uzak 

fırtınası 
değil 

- Birinci sahifeden artnn -

jurnal diyor ki: 
Berlin şu cihetten tegafül edemez 

ki Londra ve paris, uzlaşma zehniye 
tinin en son haddine va. nıışlardır ve 
bu haddi tecavüz ihtimali artık mev. 
cut değildir.,, 

Echo de Paris diyor ki: 
" ispanya harbinden tiksinmiş 

ve büyük rsikler almak İstemiyeıck 

yavaş yavaş geri çekilmekte bulun· 
muş bir Almanyaya inanmağa ba~
lamıştık. Bugnü kendi kendimize 
soruyoruz: acaba son beş ay zarfın· 
da, ltalya Berlin ile sıkı bir anlnşma 
halinde, sadece Alwanyanın vekale 
tini mi yaptı? Şurası kayde şayan· 
dır ki siv harbin neticesi yaplaştıkça 
Almanya yeniden ilk mevkide mey· 
dana çıkmaktadır.,, 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
" Bugün, bütün bir millet arka 

sında olarak ve her türlü gürültüden 
kaçarak ilk vazifesi, Akdenizde bi . 
zim de söyliyecek söüımüz bulun· 
duğunu yalnız hatırlatmak değil fa. 
kat ayııi zamanda kaydetmek lolması 
lazım gelen bir hükumete malik bu 
lunu yoruz. ,, 

Epoque diyor ki: 
11 

Alman sulhunun hakiki çehresi, 
yavaş yavaş meydana çıkmaktadır . ., 

Populaire diyor ki: 
" Almanya Valansiyaya karşı bir 

tecavüz yapınağa ve ltalya da bu 
tecavüze iştirake .. veyahut bu teca· 
vüzü müdafaa etmeğe hazırlanmak· 
tadır. Bunları durdurabilecek yegane 
şey, her ne bah<ısına olursa ol.,un 
beynelmilel hukuk kavaidini kur 
tarmak hususunda gösterilecek sarih 
ve enerjik bir azim ve iradedir . ., 

Jour gazetesi diyor ki: 
" Almanya, bu meselede hareket 

serbesti~ini elde etmekte \'e V:ılan . 
siaya karşı alacağı tedbirlerde ken· 
disini yekane hakim tanımakta bu
lunduğunu bildirmektedir. Bngün bir 
ademi ınuv"kkiyet karşısında bulu· 
nuyoruz. Burı~ın vehametini gizlemek 
doğıu değildir. Mamafi Fransız ka 
bine buhranının h ili keyfıyetinin 
bu mes"'lenin inkişafında bir tesiri 
göziikebilir. z;ra Berlin Parisdeki 

1 

buhranın bir kaç gün daha sürece 
ğini zannetmekte idi. ,, 

Londra : 24 (A.A) - Matbuat, 
dört devlet arasındaki müzakerele
rin inkitaı dolayısiyle üınidsizlik iz 
har etmekte ve her türlü acele ha
reketlerden tevekki etmak Jfızımgel· 
diğini kaydetmektedir. 

Daily Telt'graf diyor ki: 
" Taarruz eden tahtelbahirin hü 

viyeti anlaşılamadığı muhakkaktır. 
Bu hususta tahkikat yapılması el· 
zemdir. lspanpol yük gemilerinin 
zaptı veya limanların abloka edil· 
mesi hakiki harb hareketleridir. Bu 
gibi hareketler İspanyol ihtilafının 
mahiyetini değiştirebilir. Ademi mü
dahale arzu edildiği şekilde işlenmiş 

Times gazetesi şöyle yazıyor: 
11 Bu son günler zarfında işlerin 

makul bir şekilde ilerlemesi ümidleri 
tahakkuk etmek üzre idi. Von Noy
Neurathın Loudrayı ziyaretini bir 
lngiliz devlet adamının Berlini ziya. 
reti takib edecek ve bu suretle ile
Tİ} C doğru bir adım atılmış ola· 
cakhr. 

Fakat tam bu sırada beklenilen 
temaslar geri kaldı. Bazı kimseler 
Alman siyasetinin değişmesini Fran· 
sada tnhadc.lüs eden vaziyete atfet
dilınektedirler. 

Bazı Alınan mahfellerinin Fran
sadaki karışık vaziyetin Almanyanın 
lehine döneceği kanaatini besledik
leri zannı hasıl olmaktadır. Bu ka. 
naat, hiçbir es:ısa dayanmamak. 
tadır. 

Bertin : 24 (A.A) - Havas 
ajansı muhabirinden: 

iyi malumat almakta olan ma. 
hafi! Almanya hükumetinin Valan· 
siya hükumetine karşı girişeceği 

icraatın Valansiyanın bombardıman 
edilmesine kadar ileri gideceğini 
zannetmemektedir. 

Mamafih "Kızıl korsanlar "a karşı 
ciddi bir ihtar teşkil edecek bahri 
nümayiş icrasına intizar olunmak· 
tadır 

Mmanya ile ltalyanın ademi 
müdahale kom:tesinden çekilmeleri 
çok vahim addediliyor. Çünkü 
çok mühim beynelmilel akisler 
hasıl etmekten hali kalmıyacaktır. 

100 sene sonra 
isede Avrupada sulhu muhafaza et· 
miştir. Halıhazırda ademi müdahale 1 
cephesinin yarılması Avrupayı teh· 1

' 

did eden bütün tehlikeleri yeniden !....---....;. ____ _,,, ____ _ 
doğuracaktır. n 
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Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAYADELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplarına kimyagerlerin elile dolduıulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, rayların iizerinde vagonlaraakıtılır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su dt-ğil , sıhhat ve gürbüzlüğün iksiridir 

Kayadelen Gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı Kayadelen 
tapaları na dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen depolarıdır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evleıinize gönderilir 

Siyah 

Bira 
DA 

Geldi! .. 

c.;; 
: -· •• 

7953 64 

/r:.,, ...._ .. ..,~.rı. .. ~.:-~~·-.. ..;··· ... :"' 
. - .. 

Ankara birası 
Her depoda, her yerde vardır. 
Herkes gibi siz de : Bu besleyici sağlık koruyucu Ankara Birasını 

içiniz 1 • Her yerde israrla arayınız. 
ADANA ACANT ASI : 

R S l'h S , (Telefon No: 265) 
ıza a l aray · ( Bebekli Kilise sokak No: 11 A .) 

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 kalernındedır. 

isteyenler orada görebilirler. . . 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarıle hır· 

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

,.. ÇIKTI 

Bürücek vE Kayabaşı 
RAKILARINI 

İçki bayilerinde bulacaksını Münhal bulunan memurluklar için 29-6- 937 salı günü saat 15 de 
imtihan açılacaktır . 

imtihana girebilmek için en az orta mektep tabsili görmüş olmak ve 
askerlikle alakası bulunmamak şarttır. 

ı:...---------·---·...:.:H~. ~8~19~3;.__1~3-----~ 

isteklilerin evrakı müsbiteleri ve bir tane vesika fotoğraflan ile bera
ber belediye reisliğine müracaat etmeleri ve imtihan günü hazır bulunma-
ları ilan olunur.8257 25- 27 

Seyhan C. Müddei Umumiliğinden: 
1- Adana ceza evinde bulunan mahkum ve mevkuflar için verilecek 

bir senelik ekmek ibtiyacı (165) bin kilodur. Münakasa düz kırma ve Üç 
yıldız tabir edilen ikinci nevi ekmek üzerinden yapılacaktır. 

2- Bu işe ait yapılmış olan şartname ve sonradan yapılan ilave pa
rasız olarak ceza evi müdürlüğünden verilecektir. 

3- Ceza evinin yakarıda yazılı ekmek ihtiyacı 24-6-937 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmış 
olup 9- 7-937 cuma günü saat 15 de C. Müddei umumiliği makamıııda 
toplanacak komisyon tarafından ibale edilecektir. . . 

4- Şartnamedeki tarifat dairesinde üç yıldız un üzerınden eksıltmeye 
talip olanlardan (1113) lira ve düz kırma için de (866) lira muvakkat te
minat alınacaktır . 

S- Kapalı zarf usulile yapılacak teklif mektupları artırma , eksiltme 
ve ihale kanununun 32 inci maddesindeki şartlara uygun olarak 9- 7-937 
cuma günü saat 14 de C. Müddei Umumiliği makamına verilmiş olacaktır 

6- Teklif mektupları hangi nevi yani düz kırma veya üç yıldız üze
rinden eksiltmeye iştirak edildiğini ihtiva eıiebileceği gibi bir mektupla 
bunlardan ikisine de talip olunduğunun bildirilmesi caizdir . Mektuplarda 
verilecek ekmeğin cins ve fiatı sarahatan yazılmalıdır . 

8254 25 - 29- 2- 6 

DEMEl'.Till. 
KELVİNATCA iki d o~.ı d~~ ~ : ~ lş!edliil ,/ 

hal:le ayna ran d.Jrr.3n oh.!o ndılen yeglne soiuk hava dol 

7966 7 

Bürücek yaylasında 
Çağşa1{ mevkiinde 

. . sJ 
H!r türlü konförü haiz, her keseye e lverişli,temiz yataklı otelırıııı 

müşterilerimizin emrine aınadedir . 

T . h . - ııı 1 
emız ava, ıyı su, almak istiyenlerin behemehal burası 

Adana M. hastanesi Baş- ı,-,------------.... cih edeceklerine şüphe yoktur .8249 2-3 

hekimliğinden: J TÜRK.SÖZÜ :--------------------~../ 
Hastanemize kadın hasta bakıcı 

ile terziye ihtiyaç vardır.isteklilerin 
evrakı müsbitelerile birlikte hasta
neye uğramaları ilan olunur. 

8244 23- 24-25 

Zayi tasdikname 
934 yılında Adana Orta mek

tebinden almış olduğum 598 No. lu 
ta•diknamemi zayi ettim . Yenisini 
cıkaracağımdan hükmü olmadığını 

ilan eyl~ıim. 

8255 

Gilodo fabrikası kimya· 
hanesinde 

YUSUF AŞAR SOYLU 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

l 2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~ oo 

100 

1 - Dış menı lekeller için Abone 
bedelı d e~işmez ya lnız posta m"sıa fı 

zammedilir . 

2 - lı anla r için 
caat ed ilmel idir . 

idareye müra-

\. ________ ..J 

K Al k 
32 kuruşa Koyuneti 

arataş tın um 
1 } ". ld Kasap H. Osman Ocal'ın, kasap. 

p a11 açı 1 lar halının dış ve iç tarafındaki dük
kanlarında Koyun elinin kilosu 32 
kuruş2 satılmaktadır .8258 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

- -----------; 
Karataş Altunkum 

Plajı açıldı. 

:!;;:d, 

S!. 
TiR 

• 
1T(jRKiVE iŞ BA.Ml(.•51 

242 ___./ 
• 

10-26 8~2~06;:_ _______ ....:.::..-------~--- =--------~--:: 

Umumi Neşriyat Müdiiriİ 
LM. Bakşı 

Adana Türksözü matba'
1 


