
SAHiP ve BAŞMUHA RRIRı •• •• Perşembe 

25 Ağustos 938 
Ondôrdüncü Yıl - Sayı: 

5 Kuruş 
Kur .. luş Tarihi 

---..-K;5;n;u;nu•s•a•n•iiiiiii•l•9•2•4iiiiiiiiiiiiiiiiiim l 
ADANA: Telefon 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE l:Jlucami yakınında hususi daire Pk. 44 

aşvekilimiz Celil Bayar • 
' 

Elizıg yolunda 
tin Ankara ya gelmiş olaiı _ _ B~ş_v~~ilim!~ 1 
Yarım s3at -- llir iStirahattan sonra 

anevraları takip etmek için 
Elizıg' a hareket etmişlerdir 
aşvekilimizin dönüşte 
eçrneleri çok muhtemel görülüyor 

Ada nadan 

tLAL BAY AR SALIYA lST ANBULDA OLACAK 

r ............. .., ................................. < 

' Hatay l 
meclisi i 

• 
• 2 Eyliil günü i 
; toplanıyor ı 
• i 
i Antakya: 24 (Hususi mu i 
i hablrlmlzden)- Hatay par- i 
i lamentoaunun açılma töre- i 
i nl 2 eylQI 938 cuma gUnU i 
i Hileden evvel saat onda • 
i gUndUz sinema binasında 
i yapılacaktır-. 
• Sinema b ı n a s ı n 

da flmdlden hazırlıklara 
baflanmı,hr. Mecllsln ilk 
açlJdıAı gUn; Halayda mllll 
bayrem sayılacak ve iki i 
eylQI her sene mlllf bay . t 
ram olarak teslt edlfecek· • 

. tir. • 
· ~·~·~-~·~·~ ·~·--·~·~·~·~·~·---i 

1 
Karmıt nahiye~inde 

1 Yapılan elli göçmen evi 
sahiplerine teslim edildi 

Başvekilimiz Celal Bayar gençllk arasmda 

Kırmıt nahiyesinde göçmenler 

için yaptırılan elli evin komisyon 
malısusunca kabulu kat'isi yapıla
rak sahiplerine verilmiştir. 

d~~kara : 24 ( Hususi muhabiri
Pr~/ - Dün akşam lstanbuldan 

aJ Be hareket eden Başvekil imiz 
asaı·aYar • bu sabah Ankaraya 
Başv <ıl etmişlerdir . 

Ckılirniz istasyonda Vekiller, 
............ 

• 
Mebuslar ve bir çok zevat tarafından 1 
karşılanmışlar ve yarım saat kadar 
istasyon binusında istirahat ettikten 
sonra Siva yolile, Elazıg manev rn· 
larında bulunmak üzere hareket et
mişlerdir . 

l\iiçük 
f{onseyi 

antand daimi 
bitirdi • • • 

mesaısını 

Dahiliye Vekilimiz Şükrü Kaya , 
Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüştü 
Aras, Başvekilimizi Ankara hududuna 
kndar teşyi etmişlerdir . j 

Başbakanımız Salı günü f stan
bulda bulunacaklardır. Celal Bayarın 1 
Adana, Konya yolile dönmeleri çok 1 

muhtemeldir . 

Modern şeklide yapılan bu ev· 
lerin her biri bir büyük oda, bir 
hol, bir mutfak ve bir ahırdan 
ib:ıret olup üstleri marsilya kiremidi 

ilr ö-Hilü bulunmaktadır. bu evlerin 
herblri birer dönüm arsa üzerine ya. 
pılmış olup bunların ortasında cum 
huriyet meydanı, anıt yeri ve mektep 
yapılmak üzere geniş arsalar ayrıl· 
mıştır. 

Sıhhat Proğramımız 

Yurdda bir çok hastaneler, bakım 
yurdları ve mektepler kuruluyor 

Ankara: 24 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Hükumet proğramında e
saslı bir yer almış olan sıhhat ve iç
timai muavenet mevzuları hakkında 

da alakalı makamlar çok geniş ve 
şümullu bir iş proğramı hazırlamış
lardır. 

Bu proğram, bir taraftan hasta
neler, dispanserler, bnkımevleri gibi 
halka mahsus sıhhi tesisleri çoğalt
mak; diğer t:ıraftan bunları idare a· 
decck olan eleman sayısını, bütün 
memleketin ihtiyacını karşılıyacak bir 
scıyıya yükseltmek gayelerini hedef 
ıutmı:ıktndır. 

Yeni proğram, tesis edilecek o
lan müesseselerin yerlerıni de tesbit 
etmiş olduğundan derhal tatbika baş
lanacak bir şekildedir. 

Proienin csaslaı ma göre ; 
25 kaza merkezinde sıhhat mer-

' kezleri inşa ve tesis edilecektir. fiuı.· 
lar, kaza merkezinin olduğu kadar 
etraftaki nahiye ve köylerin de sıh· 
hat işleriyle meşgul olacaklardır. 

Hastanesi olmıyan veya ihtiyaca 
kafi gelmiyen 27 vilayette yeniden 
50 şer yataklı hnstaneler açılacaktır. 
Nüfusları fazla olan 4 vilayette ise 
yüzer yatnklı 4 hastane kurulacaktır. 
En büyük on vilayetimizde de 150 -
500 yatnkh hastaneler tesisi kararlaş 
!aşmıştır. Yeni proğramın yalnız has
tanelere 3İt olan kısmı; bugün mem
lekette mevcut olan yatak sayısını 
tekmil ihtiyacı karşıhyacak bir had
de yükseltmektedir. 

1 'eremle miicadele 

• Yeni proğramın, mcnılc~.etin u
mumi sıhhatı üıeril'dc müessir olan 

ve musaplarının sayılarının mümkün 
olduğu kadar azalması ı;ağlam bir 
nesil davası olmak hususiyeti gosıe
ren haşlıca hastalıklarla esaslı bir 
mücadele imkanını vermektedir. Bu 
arada veremin en asgari hadde indi
rilmesi için iki yerde her biri 500 ya
taklı verem hastanesi, gene iki yer
de 500 er yataklı verem sanatoryo
ınu, gene ıki yerde her biri 250 ya
taklı cerrahi verem sanatoryomu, iki 
yerde her biri iki yüz. yataktı verem 
prevantoryoınu açılacaktır. Yeni pro
jenin verem bahsi üzerinde kurulmasını 
nıu\·af ık gördüğü tesislerle, sıhhı te
sislerimiz, veren~~ karşı, bugünkün
den asgari bir misli fazla cihazlanmış 
olacaktır. 

Sıhhat ve içtimai Muııvenet veka
letinin vert'm bahsi üzerinde göster
diği hassasıyet ve yeni iş proiesinde 
bu mevzua verdiği ehemmiyeti anlat
mak için şu son tedbiri ka}dctmek 
kafidir: Vereme knrşı şifa hassası ve-
rebilecek iklimlere sahip olan yerler
de kurulacak büyük hastane, sanator
yum ve prevantoryomlardan başka 

30 Vilayette, yeniden, verem mücade
le dispanserleri açılacaktır. 

Doğum işleri : 

Nüfusumuzun artması ve doğan 
çocuklarımızın yaşaması bakımından 
en esaslı bir tıp mevzuu olan do

ğum işlerine yeni projede çok geniş 
bir yer ayrılmıştır. 16 yerde her bi
ri 30 50 yataklı doğumevleri kuru 

lacaktır. Köy ebe mektepleri üze· 
rindeki çalışmahra devam edilecek 

- Gerisi üçüncü sahifede -

acaristanın si1ihlan
a ıneselesinde uyuşuldu 

Bir resmı tebliğ neşredildi 

Suriye-Fransa 
muahedesi 

' 
Tasdik işi 1940 sene

si sonuna kald?. Şam 
-~ -

mahafili endişede 

GENiŞ B~R HAVA PROGRAMI 
Mot~rl !a~_yar m kte leri açllacak 

t · bır planor fabrikası kurulacak 
h~ı 

ı ~1 
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1 ıı~tıLc-.ıııdc ı\\n cnri s!:ın ilt· Budnpcştc: 21 t Rml,yoı - .ı\lnca· 
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"------- --___..__-
' i müdahele 'Omite 
1 hafta içınde toplanıyor 

İspanyaya giden İngiliz 
llıüşahidi Londray~ döndü 

' larıcı 
._ 1çı 11 1 

ra: 24 (Radyo) - fspanyadakl vaziyeti bizzat mUfahe. 
" ~e "911iz hükOmell tarafmdan bir mUddet evvel lspanya
;ıcır-1:0rteklze gönderl~en lngiltz mUşahidl Lord Plimot 
''•tıcı e nazırı Lord Halıfaks ----
~ Şa:" kabul edllrl'lştlr. 

~ 1 
llany ıt, Lord Hnlifaksa Portekiz Evvelki giinkü yağmur 

1ııtr'Qlllen nıümessi lerıle, kezn Fran 
l trıış~~ıltcrile yapı ığı görüşmele 

l)td r, Evvelki gun akşam üzeri şehri 
d1h lllimot b · · ııı le undan sonra ademı mıze ve ovaya yarını mat kadar 

Şam : 23 ( Hususi ) - Burada , 
çıkC\n Fransızcı '' Lakronık .• ga 

zctesi , dünkü sayısında Parısten 

telgrafla aldıgı şu haberi neşret 
ınektedi r : 

Suriye ~ Frnnsa muahedesinin 
Fransız meclisinde tasdiki keyfı-

1 yeti 940 senesinin sonuna tehir 
Adilmiştir . 

Bu haber, Şamda derin bir te
essür uyandırmış ve efkarı umu
miyede hayal iııkisarı doğurmuş· 

tur. Bunun üzerine derhal toplanan 
Suriye kabinesi vaziyeti müzakere 
ettikten sonra Lakronik gazetesini 
yalan haber neşrettiğinden dolayı 

bir hafta müddetle tatil etmiş ve 
gazetelere kir de resmi tebliğ gön
dermiştir . Bu tebliğde Lakronik 
gazetesinin verdiği haberin tama· 
mile yalan olduğu ve muahedenin 
bu devre içinde Fransız parlamen-
tosunca tasdik edileceği beyan 
olunmaktadır . Bu resmi yalanla
maya rağmen , Şam halkı endişe 
içindedir. 

J Kahkaman Tayyareclmlz 1 

f 
Sablha~Oökçen ve Türkku 

u Öğretmenlerl 1 
~- --- - -

Ankara : 24 ( Hususi muhabi-
rimizden ) - Gençliğin ·rnrkkıışu'"' 
kanatları altına nkın halinde toplan
ması, ha7. ırlanmış olan üç senelik 
programın mümkün olduğu kadar 
siiratle gerçekleştirilmesini zaruri kıl
maktadır. Bu arada Ergazi'dcki mo
törlü mektep için yeni ve muazzam 
bir paryon inşa edilmektedir. 140 
bin liraya çıkarılacak olan bu beton 
pavyonun inşasındnn sonra, mekte· 
bin talebe sayısı bir misli artacaktır. 
Geçen sene burada okuyan ve turizm 
pilotu brövesi alan 18 gence mukabil 
bu sene talebe sayısı 30 u bulmuştur. 
Yeni pavyonun in.şasından sonra bu 
rakam, yüze çıkacaktır. t-" da\ komitesinin müstacelen .. ğ d k h 

•1 '"I etı liizlııı .1 . " .. 1.. yagan ya mur an pamu ma sutlarına ki) J en11. 
1 

1unu ı erı surmuş ur • . ... . . .. •• 
ltııt" 

1 
ğ ııe gore, ademi ınüdahc hıçbır zarar gelmedıgını yaptıgıınıı 1 

Belediye intihap 
pusulaları dağıtıldı 

Diğer taraftan yeni çok mühim 
bir tedbir olarak yeniden dört }'erde 
motörlü kamplar açılması üzerinde 
tetkikler yanılmaktadır. İstanbul, iz-

l!t h kkhurgostan daha bazı me 1 tahkikattan memnuniyetle öğ 
\J l r •nda izahat ıstc\ cccktir 1 d'k h f 

k
' el d Pıimot b · J b 1 • • ren ı yağmur er tara a ayııı mik· 

t t h uı gosa ır e· 1 d 
tlır, a 'J pılmasını lüzumlu gor tar a olmak üzere on n ilimetre 

yağını\ tır. 

Belediye intihap pusulaları ev

lere verilmek üzere dün mahalle 
mümessillerine verilmiştir. i 

mir, Bursa gibi büyük vilayetleri. iz
de açılacak olao bu kaplar, turizm 
pilot yetiştirme meselesini çoh ko-

dıktarı sonra, burada, 
geniş bir havacılık sittsi 
meydana gelmiş olacak
tır. Fuat bulca, dün, Er
lı . zi mektebin den ıyrıl
dıht . ıı sonra plcnör atol 
} cşne gelerek tetkıkler· 
de bulunmuştur. 

Kallte yükseliyor: 

Bu Hnt~i l:arnplaıla, 
geçPn srneki kamplar 

arasırıcia en çok göze 
r çarpan fark, Lüyük mik
lar yükselişi~ beraber 
bir de kalite üstünlüğü 
göstermektedir, Bu se
ne lnönü'de A, B ve C 

bröveleri alarak turizm pilotu yetiştirilmiye 
hazırlanan talebeler tamamiyle liseninin ikin 
ci devresine devam edenler arasından ay. 
rılmı~tır. Mesela bu sene, dokuzuncu sınıfa 
devam eden talebe, kampa alınmıştır. Yer 

Jnylaştırmış olacaktır. 1 olmaması yüzünden alınan bu ted· 
Bu gün büHin planörlerimiz. ı b 

İre gelecek sene, yeni tesisler do memleket dahilinde yapılınnktadır. 
Pl:inBr ihtiyacının devamlı olarak ar- layısiyle lüzum kal mı}'acağında ta· 
tdığını göz öniine alan kurum, bü- ]ebe seyısı bini bulacaktır. 

yük bir kurmayı kararlaştırmıştır. Muallimlerin, pliinör üzerinde 
Geçen sene 20 tane getirilmiş olduğu kadar. motörlü tayyareler ü. 

olan Fokc Vulf tayyarelerinden 6 ta-
ne daha ısmarlaumıştır. zerinde bilgi sahibi olmalarına dik· 

Evvela yetişmiş parsonel ihtiyacı kat edilecektir. Hep, planör, üzerin-
üzerinde duran kurum genci mcirkez de olduğu kadar motörlü tayyerede 
binası ile plot mektebi arasındaki de muallimlik yapacak vasıfları haiz 
sahaya büyük pansiyon binası yap- 1 1 1 1 

o ma arına ça ışı acaktır. ünümüzdeki mayi karnrlaştırmış inşa işini eksilt· 
miye koomuştur. Bu bina da yapıl· ( Gerisi ikinci sahifede ) 
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Çekoslovakya 
ve Almanya 

(Tiirksözli 

r Şcehüır h©ıb><eırO<eırü l 
'1------------------·-------------------------· .... ----, 

Valimiz Akkapuda Bir kaçakçı şebekesi 
meydana çıkarıldı 

25 Ağustos 
25 

HAYAT iÇiNDEN 

Gösterişe 
kapılmayı Yu 

Ur 
Je=' vet kelle ve kul~ 
o;;;;;_ de.' konuşması bi.lt - Bi 

olur da biraz 1 iht' 
k ıya 

kofluğu mcydaoa çı ar.. c ı. 
b 

.. "o a~tı 
kes bilir, fakat u soıu ktc 

1 
yazan 

Valimiz Tevfik Hadi Baysal; 
dün .sabah Akkapuda yapılmakta· 
olan ilk okul inşaatını gözden ge
çirmiştir. Okul ders yılından evvel 

bitirilmiş olacaktır. 
Şebekeden ele geçirilen bir ka-

domates için de doğru old B p e 
diye kadar, belki aklınıza ci ub_b 

PERTINAKS Kazalarda 
işlerini 

mücadele 
tetkik çakçı arkadaşlarını tamamen gösterdi 

. . ır 
ırııştı. hu .. 

Manav dükkanının baş tı ~ 
güzel güzel dizilmiş kırmııı 

1 
ı. 

Almanyanın askeri hazırlıkları 
ht r gün daha süratlc artıyor: Büyük 
bir isticalle yapılan Ren istihkamları, 
harp endüstrisi fabrikalarında istih
salin hızlı ritmi, ordu mevcudunun 
bir milyondan, bir milyon 350,000 
e cıkarılması bu meyandadır. 
Diplomatik müzakereler perdesi ar 
dında, Hitler Almanyası bütün im 
kanlarını seferber etmektedir. 

Führer, askeri makaııizmayı hız· 
)andırırken lııgiliz ve Fransız müza 
kerecilerinin üzerinde tesirmi yap
mak istiyor? Yoksa tamiri imkansız 
bir harekete mi karar vermiştir? Bu 
sualleı e cevap vermek mümkün de
ğildir. Söylenebilecek yegane şey, 

kuvvek istimali yolile diplomatik şan 
tajın aynı tarzda başladığıdır. 

Alman işlerinin umumi cereyanı 
nı yakından takibedenler endişede
dirler. Führer, mayıs ayındaki enler· 
nasyonal buhranın kendisinde uyan 
dırdığı acılık hissini yenemiyor. Fran 1 

sa ile lngilterenin kendisiri Çekoslo 
vak seferberliği önünde geri çekil j 
miye mecbur ettikleri kan~atindedir. \ 
O zamana kadar hep yüksl"lici bir 
seyir takibctmiş olan talihi ilk defa 1 

olarak durmuş ve hatta yolundan 
sapmıştır. Nasyonal - sosyalist par 
tisi büyükleri Almanyanın kısa bir 

harpten galip çıkacağına inanıyorlar

dı. Fakat zafl"r bu kadar kısa za
mada elde edilebilecek miydi? Ma
yısta ordu şefleri bu kanaatte değil
lerdi, v.: her şeye rağmen diktatör 
onlara bak vermiştir. Fakat Prağ 

görüşmeleri neticesinde Südet Al
manlarına arazi muhtaıiyeti verilme 
diği taktirde, alman generalleri veto I 
larında israr edebilir ve bir defa da. 
ha sözlerini d i n 1 e t e b i 1 i r · 
!er mi? Bazı emarelere göre, ma · 
reşal Göring bugün eskisi kadar 
katiyetle şiddet tavsiye etmiyormuş. 

Fakat bundan böyle, B. Göbbels 
in dirije ettiği gazeteler vasıtasile 

kızıştırılmış olan kamoyu da hesaba 
katmak lazımöır. Geç~n gün Çekos
lovakya da bir südet Almanı Avus 
turyadan göçmüş bir diğer Alman 
tarafından öldürüldü. Bütün Alman 
gazeteleri bir ağızdan cinayeti bir 
çeke atfettiler. Yalnız bu vakıa bile 
korkulu bir tarafgirliğe alamettir. 
Yüksek kumanda heyeti, macrranın 
tehlikelerini ölçmekle beraber, ikin
ci bir defa buna mani olabileceğine 
emin değildir. Nuremberg nasyoral 
Sosyalist kongresi 13 eylulda açıla 
caktır. Bu parti toplantısında Füh
rerin gelecek ayların hareket tarzı 
nı tayin etmesi anane icabıdır. Dört 
hafhya kadar bir karar verilmek 
icabedecektir. 

Diplomatik müzakerl"lerin bugün 
kü gidişi askeri hazırlıkları müşahe 
deden doğan iki faraziyeden birini 
seçmek için bize ip ucu verecek 
mahiyette değildir. lngiltereyle Fran· 
sacla Yzb. Vidman'ın lngiliz hüku
met meı kezine gönderilmesi etrafın· 
da büyük gürültüler koparılmıştır. 
B. Hitler'in yardımiyle Lord Hali· 
faks'ın neler konuşmuş oldukları bu 
gün malumdur: Yüzbaşı Vidman ln
giliz bakanına südet Alman vilayet
lerini ilhak etmek niyetinde olmadı. 
ğını ve lngiltere ile Almanya arasın
da muallakta bulunan meselelerin 
halli için derhal müzakerelere giriş· 
mek istediğini bildirmeye memur e 
dilmışti. icabında lngiliz kabinesiyle 
ir anlaşmaya varm~k üzere Mare 

şal Göring Londraya mümessil gön· Mücadele Baş Ttknisiyeri Sa 
ı Jandarmamız; on bir kişiden mü· 

derilebilecekti. Lord Halifaks Önce dettin Sarık~ya ve Mücadele stas· 
rekkl"p bir kaçakçı şebekesini mey 

den şu esası ileri sürdü: Çekoslovak yonu Müdürü Haydar; Koz~n , Ka-
dana çıkarmış ve bunlardan bir da . 

meselesi sulh yoliyle halledilmediği dirli, Ceyhan ve Osmaniyede ya· 
nesini yakalamıştır. Bu kaçakçılığın 

bıraktıkları içerisinde muhtelif 
ipekli ve yünlü beş eşya Lulu· 
nan beş bohça ve bir adam elege· 
çirilmiştir. 

müddetçe müzakerelerin müsbet bir pılaiı son mücadele işlerini tetkik 
ne suretle meydana çıka.rıldığını K k k d şlarını şekilde yüıümesi mümkün olmıya· dmek üzere buralara gitmişleıdir. . aça çı ar a a 

V d aşağıya yazıyoruz: 
caktı. D~mek oluyor ki bu i man söylüyor : 
Halifaks görüşmesinin fazla dikkate Z l • . k Gece karanlığında dola- 1 Or a eve gırme Yakalanan kaçakçı Antakyanın . 
deli.er bir tarafı yoktur. Bu mülakat şan gölgeler: d Abd'! • ı 1 

11 Menhüllü köyün en ı og u 
sadece, Alman şefinin, müşkül an· istemiş Yanıkdeğirmen mevkiinde dev- Ahmettir. Bu adam sorguya çeki 
!arda, metodunda israr ederek, bü· riye gezmekte olan Turunçlu kara· lince herşeyi itiraf ediyor ve arka· 
yük garp devletler;ni biribirinden kolu jandarma erleri gecenin karan daşlarının ayni köy ahalisinden 
ayırmıya ve Londra'nın meydandan Reşatbey mahallesinde oturan lı,.ında bir gölgenin dolaştığını gör· Ş 1 

11 Mehmet oğlu Mustafa , ahin oğ u 
Çekilmesiyle 1918 de kurulmuş olan Tevfik oğlu Hayreddin adında bi müş ve burılara (Durl) emrini ver- h Ş h I H 

Süleyman , Mi ri a in oğ u a-
statükoyu muhafaza nizamını kötü· risi son derece sarhoş olduğu halde miştir. Bunlar tabana kuvvet vere • l h L S 1 h 

san, ıvıe met oğman oğlu a i , rümleştirmeye çalıştığını gösterir. Sugediği mahallesinde oturan Bekir rek gecenin karanlıg" ından bilistifade M 1 b' 
Selim oğlu, Adananın irzaçe e ı 

Bu anda, Lord Runsiman'ın mis· ı karısı Hasibenin zorla evine girmek ·gözden kaybolmağa muvaffak ol · mahallesinden Mustafa oğlu Cafer 

yonu birinci pl~nı işgal et~ekted'.r. j istediği vaki olan sikayetten anla - , muşlardır. olduklarını ve bunların Ceyhandan 
Führer'in bu mısyondan, Vıdman ın I şılmış ve suçlu yakalanarak hakkında Geçit yolları tutuluyor: trene binerek şehıimizde Mirıaçe· 
manevrasından beklediğine benze~ 1 kanuni takibat yapılmıştır · Bu vaziyetten şüphelenen dev· lebi mahallesinde oturan Ahmet 

neticeler ümit etmesi imkansız d.,- riye bir taraftan takibatına devam Şakirin kardeşinin oğlu Süleyman 
ğildir. Evvelce de yazmıştık.Çekos- ı Sabri Gül ederken Turunçlu, Merkez 'Ve Erzin ve Mustafa oğlu Caferin evlerine 
lovakya meselesinin makar>izması de j Adana 'J ürk hava kurumu baş- karakollarını haberdar ediyor. Bu gitmek niyetinde bulunduklarını söy 
ğişmiştir. Evvelce, Fransız hükume- ı kanı arkadaşımız Sabri Gül dünkü ralardan çıkarılan müfrezelerle bü· )emiştir . 

tinin her fırsatta, 16 iıkteşrin 1925 ekspresle Almanyaya hareket et· tün geçit yolları tutulup ehemmi· Kaçan bu adamlar jandarmaca 
muahedesi icabı olan taahhütlerini miştir. Mumaileyhin hususi mahiyet- yetli bir tarama hareketine geçili· ehemmiyetli surette takibedilmekte 
yerine getirmek kararında olduğunu te olan bu seyahatı on beş gün yor. olup bugün yaıın hepsinin yakala· 

1 
bildirmesi bu makanizmanın teme- kadar devam edecektir. Beş bohça kaçak eşya: nacağı şüphesi& olup dahıı bir çıık 
lini teşkil ediyor ve bu taahhüde k d d k 

1 V d d G ·· l" Bu sırada kaçakçıların kaçırma· kaça eşyanın a mey ana çı arı · 1 Fransız milleti ile birlikte ngiliz e a uç u t k d 1 
d g• a muvaffak olamıyarak bir yere lacağı umu ma ta ır . 

milletini de sürüklüyordu . Bundan Bir müdedtenberi rahatsız ol u -------------------
böyle heışey Lord Runsiman'ın an· ğunu yazdığımız belediye reis __ m~- 1 
keti neticesinde yazacağı rapora ı avini arkadaşımız Vecad Guçlu, G • b" h ı K d } k ' 1 

bağlı olacaktır. Çünkü İngiltere ka- ı hastalığını tedavi ettirmek üzere enış ır ava a ın arı estp pa-
1 

moyu. bu rapora. muhteviyatı ne , dünkü terenle ıstanbuıa gitmiş ve Pro·· g"' ramı · t:P.l y· apan adam 
1 olursa olsun • kütle halinde iştirak durakta belediye memurları ve r.~ l 

h 
. . . rl Yat 

tesler, epsının rengı pa uk h 
kancı elinize alıp muayene 

1 
n b· a 

izin verirse, dolgun oldukl ır 
de ne pek, ne de pek yuııı 
madıklarını görürsünüz, artı IJ;lier 

!arın halis kırmızı domates. Yeni 
larında şüpheniz kalmaz. Bı leke 
ne alır, salatasını lezzetle Y .. 
yetile, bağrınıza basar, ll atinin 

.. k büt 
nuL 1 . . 

Halbuki bu güıel dom' 11 ıh 
gerçekten olgun domates 01 Bu ar 

b·ı · · dat1 ~lı madıklarını ı emezsınız. n 
1 

a 
ç-:kten olgun domates oluP acak 
dıklatınll pek çok ihtimal sınin 
Çünkü satılmak i.-in biraı e~t 

• y • d k 
yere gidecek domatesleri ' uı 
şilken değilse de sarı iken ~ 
lar. Yeşilken koparılan 
sonradan kızarmaz ama, sarı 
tes satılmıya çıktığı yerde llıe 

' r göre bir sıcaklık bulunca ka Ycnj 
bile kendi kendine kızarır. , '.re t 

Ancak, domatesin dükk& ~1 ist' 
zarması gerçekten olgun do 1nın 
]ine gelmesi değildir. Bir doi11 ası t 

gerçekten olgun domates saY rıiıııa 
çin onun tar !asından kızarııı3.~ 
dıı. Ôükkaılda kızaran d 
renkçe tamam fakat kimyacı 
bi bakımından ham bir dorJ1

1 

Ham domatesle ol~un dgrıı3 

tasında Önemli fark vaıdıt. 
D1;ımal ş ta_rlasıhdQ kı' eker 

olgun hale gelince, _terkibindtel ti ; 
nisbetle 94, 95 su ıle 3.75 ş ~eı. 

. •t 'r 
edecektir . , dostları tarafından uğurlanmıştır. 

Londra kabinesi, 29 Nisan Fran- ı 
sız - lngiliz anlaşmasının evvela ' 
bir anlaşma gayreti yapılması hu
susundaki hiikmü mucibince bu ta
vassut şeklini empoze etmiştir . 15 
Hazirana doğru , F ranMz bakanları, 
lngıltereyi Konrad Henleyn'ın aza· 
mi derecede ayak diremiye sevke· 
deceğini ileri sürerek bu fikrinden 
vazgeçirmişlerdi . Fakat 20 Tem
muzda, Lord Halifaks onları emri· 
vaki karşısında bıraktı: Bir gün ev
vel lngilterenin Çekoslovakya elçi. 
sine talimat gönderilıniştL . Londra 
kabinesi B. Beneş'e de kararını em· 
poze etmiştir . Çekoslovakya Cum
hurreisi lngiliz teklifıni reddettiği 
takdirde, reddinin neşredilmesinden 
kcrkardı. Çünkü bu hadise İngiliz 
kamoyu üzerinde fena tesir bıraka

cak ve Fransız yardımına mani ola
caktı. Buna mukabil, Lord Halifak 
sın tavassutu , Fransız politikasına 

B. Çemberlayn ve B. Halifaks tara 
fından verilmiş olan teminatı izale 

Mektupçu rahatsız 
Vilayetimiz mektupçusu Agah 

Ak kan, gözleı inden rahatsız bulun· 
duğundan vazifesi başına geleme· 

ıııektedir. 

- Birinci sahifeden artan -
Nevyorktan gelen haberlere gö

re Amerikanın Klevland şehri yeni
.j~n h'!yel'an lçitıde çfrpıhmaktadır. 
ÇünkÜ bu şehre musallat olan ma
hut sadik cerrah yeniden ortaya 

çıkmıştır. 

lunuı. Bunlar belki ehrmmı) •st•I 
\ rilec~k şeyler drğil, hele dohJlll 25Q 
\ azotlu maddeleriyle yağı da .1 t11 

i
l miyetsiz. Fakat domatestekı lkı~ 

rin ehemmiyeti inkar edilerııtı tlc 

etmiş değildir . 

Evvda, İngiltere, uzlaştırma gay· 
rt ti yapıldığı esnasında , Almanya 
kuvvet istimaline teşebbüs ederse 
Fransanın yanında mevki almaya 
karar vermiştiı . 20 Mayıs sabahı , 
İngiliz elçisi tarafından bu karar 
Berline bildirilmiştir. ikincisi İngiliz 
Devlet adamları , Çekoslovak ka
binesi ile Südet Almanları arasında 
bul~nacak hal şeklinin ne Pıag hü
kumetinin hükümranisine, ne de ha. 
rici siyasetine dokunmıyacağını ka· 
bul etmiŞlerdir. Lord Runsiman bu 
vaitleri dışına çıkamaz. Plebisit,ara 
zi muhtariyeti, memleketin bitaraf. 
lığı bu vaitlere uygun düşmez . 

Gerçi Lord Runsiman'ın ne şe· 
kilde hareket edeceği şimdiden ka 
tiyttle tayin edilemez . Bununla b.! 
raber, orta Avrupada , lngiliz müt 
tefıkleıinin icap hususunda vardığı 

sene hu kalitede eek~en muallim 
1 tiştirilıııi~ dlat:aktlr. 

ye ! 

Fekede kaçak tahta 
yakalandı 

F ekede oturan Emin oğlu lsmail 
Erkurdun evinde kaçak keresteler 
bulunduğu haber alınmış ve yapılan 
araştırmada 20x34 ebadında tahta 
lar bulunarak müsadeıe edilmiş ve 
kendisinin hakkındada kanuni taki- 1 

bat ~apılmıştır. \ 

~~·\Wi: ..... } · ' 
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Gök yüzü açık, Hava hafif rüz
garlı, ufuklar kesif sisli. En çok sı
cak gölgede 35 derece. Geceleri etı 
az sıcak 19 derece. 

kanaat ne olursa olsun, demokratik 
Çekoslovakyanııı çerçevesi içindto 
Hitlerci bir Devletin teşekkülün,., 
müzaheret etmiye kadar varması ta 
savvur olunamaz. 

Bu sene bir D brovesi ihdas e

edilm i ştir, Bu bürüveyi alanlar, bil · 
hassa rt kor uçuşları için mzumlll 
olan bilııilere tamamiyle sahip ola· 
bileceklerdir. Kalite yiiksekliği hak· 
kinda en kuvvetli vesika olarak 
metşlü mekteplerdl"şi gençlerin 2 
günlük bir çalışmadan şonra tek 
başlarına uçabildikleri gösterilmek· 
tcdir. Gerçekl~n bu kı1dar az bir 8 
zamah ıçinde tek başina uçmak. 
enternesyonal mikyaslara göre bir 
fevkaladelik sayılmaktadır. 

Türkkuşunun a!ıil gayesi olan 
ııençli~in r.ıilli müdafaa ve ordu 
hizmetlerine hazırlamak mevzuu 
üzertnde ilk tecrübeler çok muvaf· 
fagiyetli naticelt.r verm:ştir. Tilrk· 
kbşu kamplarında yetişip brove a· 
!anlar, askerlik hizmetleri geldiği 
zaman. hava okulundan yetişerek 

a. keı i pilot ve rasıt olabilecekler· 
nır. 

Bir Amerika şehrinde 

Askı takmak neden 
Halbuki, arazi muhtariyeti Hit

lerci bir hükumetin teşekkülü ma 
nasına gelir. 

1 yasak edildi? 
Bu itibarla Lord Runsiman'ın 

misyonunun Çekoslovakya mesele
sinin esasına halel getirmiyeceği 
düşünülebilir . 

1 

Adolf Hitler diplomatik yollar· j 
dan istediğini elde etmek hususunda 
pek emin olamaz. Ona göre, ihtila 
fın nl"ticesi şüphelidir . U yüzden 
kendisinin reyi sorulmadığı için, hiç 
bir taahhüt altına girmediğini elçi 
leri vasıtasile tasrih ttmiye ehem· 

miyet vermi§tir. - ULUS -

Herkes Amerikada serbest o1a· 
rak hoş vakit geçireceğim diye dü 
şünür. H.Jbuki son günlerde Long 
Biç şehrinde olsanız, bir dakikada 
belinize 20 tane polisin birden sa 
rıldığını görürdüniiz. Eğer pantolo 
nunuz askılı ise vay halinize ... Çün
kü buranın bele~iyesi askı "hoş gö 
rünmüyor., !tiye menetmiştir. Yani 
hiraz nezaketsiz bir manzara rrze
diyormuş. 

Bu yasağa iok içerliyeıı bir <f> a: 

Aşağı yukarı altı ay evvel, b11 
katil ~imdiye kadar ohüç insah bo· 
~azlamış simdi de on dördüncüsü· 
hü parça parça etmiştir, hem de na. 
sıl,bir cerrah mehareti ile!.. 

ı Domates ham haldeyken f dil . 
l'k . . hettı l ı rik ilP a~it ma • aynı nıB e y 

Bir tarlanın içinde, beton yığın· 

!arının altından bir kadın cesedi çı 
karılmıştır. Kadın parça parça edi
lerek Üç pakele gayet itina ile yer 
leştirilmiş, Üzerleri muntazaman ev· 
vela kağıt!~ sonra mukavva ve bez· 
le iyice sarılmıştır. Kadının bütün 
~taları ve damar'arı ameliyatlıane 
lerde yapıldığı gibi anatomi me.tod 
!arına göre meharetle kesilmiş ve 
açılmıştır. Vücud e kadar parçalan· 
nıışlır ki, poİis bu sadik caniyi nıul· 
laka meydana çıkaracağını vadet
miş fakat halk bir tür~ü inanma
mıştır. Çünkü bu katildeki soiuk 
kanlılık hiç bir kimsede görülme· 
miştir. Onüç cinayet işlediği halde 
izi hep meçhul kalmıştır. 

Po is her zaman olduğu gibi 
şimdiye kadar kaı b~laıı kadınların 

listesini neşretmiştir. 

zeteci müdürü olmuştur. Belediye 
nin bu kararını o kadar gülünç o 
kadar manasız bulmuş ki, tek başı 
na bu karara karşı durmıya karar 
vererek, pantolonuna kıpkırmızı ko 
caman bir askı takarak plajlarda 
dolaşmıya başlamıştır. Tabii derhal 
yakalanmış, mahkemeye sevk edil 

miştir. 

Eğer gazete müdüı ünü mah· 
~. u.n edecek olsalar drhşetli bir neş
riyatla karşılaşacaklarını anladıkla

rından belediye azaları ani olarak 
toplanmış bu davayı feshetmiştir. 

lunurİarken domates olgurıl•· ~tır 
l 'k' . . el: ' . birincisi çoga ır, ı ıncısı P ~ 1~ 

Bu kadar ince farka da tro 
mi yet vermiyebilirsihiz. t ak3~ 
oksaliğe ehemmiyet vermem'.

1 
drğildir. Onun marifetlerini bit '.<ıcu 
Bit asil ııksalik ham domate>t 

1 
lunur, da, tam olgun domates\ 
men hemen hiç yoktur. LJenıel 

1 
ıt 1 . . 1 . o~ 

olgun domatesın asıt erı az ~ ili 
na karşı alkalen madenler 

0 
1 . 

domateste çoktur. Asidin at 
0 c 1 

k 1 3<1 a)kalen madenlerin ço o ırı ·~1 
vücudumuzun, kanımızın aradı 1inj 
dir Bundan dolayı tarlasınd'1 • d~,,. . ··k~' 1 .• , 
çeklen olgun domatesle du ıı1 Und 

kendi k~n~i'."~ kızarmış ~dıl 
adeta bırbırının zıddı şeyle ,n i 

mek olur. . ı' nij 
ikisinin arasındakı fark ~. 

kimya bakımından olmakla da ıı1 
maz. Tarlasında kızarmış olguP r 1ın1 
mateste dört türlü vitamin '

1

1 
d• 

A B C ve D vitaminleri. IW lıııı 
' ' 1 sinden ötürü domates havuç 8 ~ 

ııı, 
opuşur. ,~ nl 

ikinci vitaminden yana k~.' •t 
U .. "CU kı 

mazla aynı payededir. çurı_ c ı ki •. 
min yönünden onun derecesııı_ 1 . 1 llıı . bı 1 ilt 
cak limonla portakal yetışe da 
Dördiıncü vitdminden dolayı 'd ' 
cak mevsirııde balıkyağının yer'., fallı 

bı 'n 
tar ... Zaten kırmızı do-~atese i)stı" 1

03
: 

mandanberi o kadar ıtıbar g I' )c''ff ,. Gtq 
mesi, eskiden zerzavatçı ~··~~i 0 
de yatarken, şimdi manav u lı' 

d. 1 ' loıası ç larında baş se ır ere iCUru ~1 • 1 ~ 
. . 1 . .. .. d d'r HalbU ıı. 

vıtamın en yuzun •n ı . Jı1l 

mateste bu vitaminlerin Lu'urı lif 
1 sırı' dan da ancak domatts tar a 
· se e 

zaımış ve olgun hale gelmıŞ 
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Sıhat 
..., 

programımız işe 

Y1 Yurdda bir çok hastaneler, bakım 
Urdları ve maktepler kuruluyor 

Türksözü Sahife 3 

YAZLIK 
Sinema 

e kul~ 
b'lı ..... 8 . . 

ası 1• ırıncı sahifeden artan -
az ıo .h 

ır 
kar .. &la 'kYaç hissedildikçe yenileri a. 

.... o ca lır ilk I' sozu kt · p anda açılacak yeni 
rru old Bcplcrin sayısı 6 dır. 

u b .... 
klınıza . b uyuk sıhhat mevzuunun i· 

cı ir k 1 
h.. o u olarak da, yeniden 

rı üzerinde hatıra gelebilen bütün 
çareleri, vatandaş sağlığının emıine 

vermiş bulunmalctaclır. Sıhhat işle

rinde bugüne kadar vermiş olduğu 
randıman ve elemanla cihaz eksikli· 
ği yüzünden yapılamıyan işler göz 
önüne alınarak yepyeni şifa yurtları 

kurulacaktır. 

Arap Çeteleri altı 
Türk Köyünü bastllar 

Bu Akşam 
Halkımızın pek beğendiği ve 

IGNAS ismile andıkları sevimli 
hoş ve nükdedar komiği 

(FERNANDEL) 
i en çok hareketli, hoş ve komik 

sahnelerle dolu, zerafet ve 
nükte filmi olan 

u .. k n baş 1 Yu Çocuk hastanesi kurula 
k mızı 11

• Bunla ·k· · ·· ·· ·· J ır 1 rın ı ısı yuzer, uçu e -
' parlı kYataklıdır. !stanbuldaki Şişli 

u ha t ayene n b· s anesi, 250 yataklı mo-
olduklı ır hastane haline getirilecek
k yuııı 

·z artı 
' mates 
az. Bi 

etle ye 
sar, göl 

{),. 
,er lesisl . 

'( "· e . 
le~ı Proje, yalnız büyük ve 
ş 

1
ct sıhhat bünyesinde yer 

ato ~n hastalıklarla değil; halk 
ının k .k k b .. e sı ve noksım sayılabi 

dorııı' eri i~t~n şubeleri üzerinde ted 
ol Bu tıva etmektedir. 

ıa~es Hail klı arada 4 yerde her biri 500 
ız.oluP laca~kıl hastalıkları . hastanesi 

h 
. ı sih· lır. lstanbuldakı akıl has· 
tıma ·•ın ın d 
b' aı eıt 0 ern ve 200 yataklı 

l ır. dı k 
1 
akıl hastanesi halinesi hali 

es erı u ın k 
.k ~ ~ ası ararlaşmış!ır. 
ı en "ti lerJb· 1 
ılan ıl' da ır e, memleketin her ta-
a, sa~ lık~ bua-iin lstanbuldaki akıl 
erde 1 , ııı arı hastanesine vaki olan 

nca kar· Ye'".11eketin dört muhtelif ye· 
zıırır. lercnıden kurulacak olan has· 

di1kki Vi i :~ksiın ettirilerek, sllratle 
un do ın 1 n

5 1
Y:n bu gibi hastalıkların 

Bir don' as1 t ın~mkün oldtığu kadat il" 
eının d'I t· tes saY / .!' e ı ecek ır. 

, 1 ''>ıo· 
ızarnı~ \ ı l'ıırdım : j 
ran d ~~~ikProje, içtimai yardım iŞfli . 

1
• 

imyacı ~İt Urulacak teşişlçre de ge· 
ir donl1l ayırın B . . ı 

~ er ~ ıştır. u arada ıkı yerde 
dgnı1 ~ta~( k. . . . 
d ı YUrd ı ımsesızler ve ıhtı . 

1 ıt. aki 1 u kurulacaktır. Öene bu 
d~ . ~ 11 

•keti c~birl~tden bifi olatak; 
kıbınde ·ti t ın~ıde ılk de!a, afil hıis· 
3.75 ş~ ~elercsı.s edilecektir. Bu tip 
hrmmı) st 

1
• şıfa bulması kabil olmı-

1 d ııı' .• ıkı 
e e b iSo ara mahsustur ve 5 
ğı da .3 ~tıt Şer yataklı S hastane a-
testekı ik' 

ı ın d 
dilerıı 1 rıc . ay ınlanması ve sıhhi 
eyken 1 da ~ıhazlanması için sıhhi pro 
nisfıe 111 le ışıne devam edilecek 30 • 

1 Ye .d ' ~lgun.~; ~tır, Mı en sıhht müzeler ku 
sı pek ilvv. I er kez hıfzıssihha mü· 

1 .t Cnd· 'I a da toııı . ı~ı ecek ve bir mo 
j: akB1 çıftlıA-i ihdas edilecek-. ~ 

rmerıı'·ı 
erini bl 
omate>11 

omatesıı 
r. l)eıııe> 
ri az ol'. 
enler 0 

Hiıı aı ıı 

llıevc 1 
'.Otuk ~~ u geri kalmış ve 
1tdek· ınııesseseleri kurulacak 
•esi 

1 sa.ğır, dilsiz ve körler 

11 
.l?enıtlctilecektir. 

ı ıe 
ı-.· sıster· .,, . 

Jlro· 
Ve i . ıe, bunlardan başka 

çtırn • ' 
aı muavenet nıevzula olırıa 5' 

n aradı~' !in· 

asında: d~~· Manav dükkanında kı-
d .. kk' ·"ates· . 

c ud ıı1 u~du;. ın vıtaminleri ne hal-
ış o gUnu k· 

d·f · ımse temin ede-
~eyler ' n. 

, 1Çin 
unilı k rııanav dükkanlarında 

fark J kap11 ırınızı domatesın gös· 
akla Jı ııı d ilıayınız. Gerçekten ol· 

ı ,,un · ar1 oınat 
ış o " ~I>- es yemek yahut 

• _.31 ~ .... 
mın ı a kı•a Yedirmek isterseniz 
1 . 13ir1 < rın 
erı. •ltııı. ış domates bulmı · 
avuçla '~ d .. 

ı~ı oıııat .. . 
l er, on es uzerınde bu ye-

ana kU? ~ 1 •r a u eskiden tetkik et· 
. ·· ra 1 çüncu ı .~ald11 sıııdaki ihtilafı da kö-

sine ~ıı... ilııştı M ece ·ıir 1 ··•ısi t r, eğer o zaval· 
etişebı 0tda arlasında k' · · d 

d• k , ımısı e, 
1 ı • e.ı ızar o ay •(j ~ ~crııı· ınış domatesleri 

Yer' ~'lı ı ş d 
nın ·r ı ates. . ~ onun için 

1ıı c~,. ıyıd· k 
tese t ti ~ır d ", imi si de do-
ar giiS ası~~' erlerrııiş. 

k .. fel' ~'lı a kız 
ı u-k~: atc8 ~k ~tmış, gerçekten 
v du t;()k Şısi pek az tat-

" ç ' suyu ' rulrıı8 · ,., .. ~k. r Pek bol vitamı'n· 
u• 11 a d ' Hallı 0/ · 01 •;ı y/ . alı bir yem~ktir. 

Lu 'uP ' ınış de d. b·ı · . ı 
Jı' ıye ı ırsı· 

arlasııı f 
im işse e 

Sari ve iptilai hastalıklar hasta· 
neleri yapılacak bunlardan ikisi yü
zer, 3 ü ellişer yataklı olacaktır. 

iki yerde her biri iki yüz elli ya. 
taldı cüzzam hastanesi açılacaktır. 

Altı Ev yakıldı, 
Bir Türk öldürüldü 

Trahom mücadelesi genişletile- Reyhaniye : 24 (Hususi muhabi· 
cek, yeniden hastaneler açılacak ve rimizden)- Hamam nahyesinde çok 
enstitüler kuıulacaktır. tanberi hazırlanan Suriyeli Arap çe 

Sıcak iklimler hastalıkları ve sıt teleri nihayet dün akşam harekete 
ma enstüleri büyütülecektir. geçerek hududu aşmışlar ve iki Türk 

6 yerde tephirane ve 375 kaza köyünü basmışlardır. Hadisenin taf· 
merkezinde seyyar etüv bulundum· silatı şudur: 
lacaktır. Başlarında meşhur şeki Abdür. 

6 yerde her türlü malzeme, labo- rczzak bulunan dokuz kişilik bir çe· 
ratuvar ve teşkilatlariyle birlikte 1 te gece yarısından sonra ay karanlı· 
bulaşıcı hastalıkla mücadele heyetle- : ğmdan istifade ederek Hamam civa. 
ri vücude getirilecektir. ı rından otomobille hududu geçmiş 

20 seyyar Doktor ile birlikte ve hudud yakınındaki Ayrancı Şarki 

1 

köyünü basmışlardır. Tepeden tır-50 takım sıhhi propaganda malze· 
t k·ı·t ·· d 1· 1 k nağa kadar harp tüfekleriyle müsel· me ve eş ı a ı vucu e ge ırı ece I , 

b 1 b b · d hh. f'I 1 lah olan çeteler köyün altı harmanı ve un arın era erın e sı ı ı m e· 
1 · · ı h t·· ı·· t d 1 na ve Türklere ait allı eve ateş 

rı, seyyar sınema arı, er uru e a· 
· · •t k .. ··k vererek yangın çıkardıktan sonra yi . 

vı yapmıya musaı seyyar uçu 
muayene ve ombülansları buluna· ı ne otomobille geldikleri yere gitmiş· 

kL • !erdir. ca ur. -
• _ _ . 

1
mYine dün akşam on kişiden mü· 

l:ioglık sPferberlıgı: rekkep bir çete "Yeniköy.e gelerek 
Sıhhat ve içtim~! Muavenet ve- ! baskın yapmak istemişler, fakat u· 

kaİetİ, ~u ~~~!ik ve ~ümullü iş P~~.ğ-ı yanık bulun~n. köy halkı çeteye .~ar. 
tamlyle mt'mleket!e bıt Rajlık ;~1 •• • şı koyunca ıkı taraf arasında musa· 

b~r.liği açmak ladıf; Yeni .t>rtı)e!. ke~· j .lenı~ 031; ... ;:;~ır. Yarın_ı sa~~ .sür:n 
dısıııden beklenen ırayeyı, Şef ın bır · Çatpı!ııJadaiı sdnta çeteler 11• rı don· 
dövi.zinden. ilham alarak: şu üç keli- J meğe icbar edilmişt~r. !rısan a zayiat ' 
nıe ıle hulıısa etmektedır: Yavuz ve olmamıştur. Aynncı Şarkı Köyünde 
gü ı büı! bir rleslf,, 1 1,eteler tarafından yakılan harman· 

Yen! prbje lçihe he kadat tıı- l larla evlerin maddi zararı henüz tes
man ve paraya lüzUm oldlJğlı hesajj pii edi11t1ettıişlir. 
lanmıştır. Bütün tesisler için senelilc Ara lar bir Türk 
proğıamlar yapılmıştır. Nıhayet on p .. .. .. 
!ehe !ç!ndf!, millet sıhhatine yepyeni gencını oldurdu 
bir çehre verecelr olan bütün tesis- gvvelkl gece de Uzun Kelede 
ler ikmal edilmiş olacaklır. Bu on 
senelik zaman içine sığdırılacak iş· 

ler, yalnız madde halinde yukarıda 

sayılanlar değildir. Bunlar, mesut ve 
sıhhatli bir nesil yaratma bakımın· 
dan asgari proje addedilmektedir. 

Vekalet; proğrammın mümkün 
olduğu kadar süratle gerçekleşmesi 
için karşısındaki en büyük zorluğun 
paradan ziyade yetişmiş personel 
eksikliği olduğunu tesbit ettiğinden 

eleman meselesini de, yeni cihazlamı· 
ya uygun şartlara göre planlaştırmış 
bulunmaktadır. Tıb talebe yurdu ge 
nişletilecek ve büyütülecektir. Bu 
sene çıkan 121 genç doktora veka· 
(etin muhtelif işlerinde ve memle· 
ketin muhtelif yerlerinde vazifeler 
verılmek üzeredir. Önümüzdeki sene 
Tıb talebe yurdu kadrosu bine çı -
karılacaktır. 

Ankara'da kurulacak olan Tıb 

fakültesi hakkında 3228 numaralı 

kanunun tatbikine faaliyetle devam 
edilmektedir. Sekiz milyon liraya 
mal olacak olan bu büyük ve bir 
çok memleketlerde eşi olmıyan mu· 
azz am inşaya başlanılmış hulunmak 
tadır. 

Tıb fakültesinin inşa edileceği 
yerde bulunan 179 parça mülk, u· 
mumi menfaat kanunu hükümlerine 
göre satın alınmış ve bedeli olan 
500.000 liraya yakın para tamamiy· 
le ödenmiştir. Tıb fakültesi ile bir
likte 1200 yataklı bir klinikler ile 
gene 1200 yataklı, tıb talf be pansi· 

yonunun da avan projeleri en sa· 
lahiyetli mütehassıs mimarlara ha
zırlattnılmıştır. 

Ankara tıb fakültesinin ilk kıs· 
mı olan doğum ve nisaiye kl.nikle· 
rinin inşasına ait her türlü hazırlık

lar bitirilmiştir. lıeri aylar içerisin· 

r 
1 Kara taşa 

otobüs seferleri 

, 

1 

Seferi elli 
kuruş 

ADANA -KARATAŞ 

Cumartesi günleri saat 12 
de. Acem hanından. 

Cumartesi günü saat 14,30 
da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 te Acem 
hanından 

Pazar günleri saat 6,30 da 
Acem hanından 

KARAT AŞ-ADANA 

Cumartesi günleri saat 18, · 
30 da Pl ;jdan 

Pazar günleri saat 18,30 da 

Pliijdan 

Yerler numaralıdır. Daha evvel 

iden Acem hanı yanındaki Ömer 
başeğmez ticarethanesine mü. 1 
racaat edilerek kapatılabilir. 

de inşaata başlanacaktır. 

* * * 
Hükğmeti; sağlık seferberliğinden 

dolayı kutlamak ve orıun tat'>ik va
zifesini üzerine alan Sıhhat ve içti· 
mai Muavenet vekaletine de başa

rılar dilemek şu rejim idealleri ba 

kımından bir vazife oluyor; Bol nü
fuslu, şen, kalabalık Türkiye; gürbüz, 
yavuz, sıhhatli bir nesil; bir vatan· 
daş vücudunun halkçı bir memleket 
iyin her bakımdan olan hudutsuz 
dıığeri ... 

CArapların feci bir tecavüzii olmuş 
ve Naif Attar adlı bir Türk genci 
evinin önünde akşam vakti öldürül· 
rnüştür. 

Ak Kuyu cihetinden gelen agelli 
iki Arap; şahsi düşmanlık yüzünden 
kendi halindeki bir Türk gencini çif. 
te ile vurmuşlar ve Bök tarafına fi
rar etmişlerdir. Derhal ifadesi alınan 
maktul, vuranları bildiğini söylemiş 

ve bir kaç ad vermiştir. Vurulduk
tan az sonra ölen Naif Attarın ce
nazesi dün sabah şehr i mize getiril
miş ve gözyaşları arasında defne~il 

miştir. Bir hafta evvel Naif Attarın 
önüne çıkmışlar ve 25 .:iuri lirasını 

çalmışlardı. Hala Türklere tecavüz
den vaz geçmiyen Araplar takib e· 
dilmektedir. 

1 ÇOCUK HASTALHLARI 1 
MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 1 
Adanaya geldi 

Hastalar mı hergün Mahmut 
oaşa hanı karşısında 18 numa · 

1 
~ada hu~!!Sİ muayenehane~inde 
saat 14 -18 arasında ka-

Teşekkür 

Türh Sözü f(azeles ı ne 

Eşim Abidenin ani ölümü dola
yisiyle Osmaniyenin zorkun ve kü
reci yaylaları halkının gösterdikleri 
candan yardımlarına ve Ceyhandaki 
kıymetli dostlarımın göz yaşlarımı 
silmek üzere ta yaylaya kadar gel 
mek zahmetini ihtiyar etmelerine ve 
Ceyhanda yapılan cenaze töreninf' 
iştirak edenlere ve beni gerek nıek· 
tupla ve gerekse evime kadar gelüp 
taziye edenlere karşı ayrı ayrı mu 
kabele etmek imkanını bulamadığım 
dan her birlerine karşı sonsuz teşek 
kür ve ıninnetl e rimin iblağına kry 
metli gazetenizin tavassutunu rica 
ederim. 

Ce) lıaııda Mı .1 ırlı llü.ınrn Tu 

Türk Hava Kurumu 
Adana Şubesi Başkanlı
ğından: 

Çırçır, prese fabrikalarındaki 
tüccar ve halka ait pamuklar tesbit 
edılmiştir. Bunların haricinde pamuk, 
koza, kütlüsü olanların 27 Ağustos 
938 cumartesi gününe kadar Kuru 
mumuza bildirmesini rica ederiz. 

9669 2-3 

Haruniye kaplıcası
na otobüs seferleri 

Cumartesi Osmar.iyeden saat 
18 de hareket edecek Pazar günü 
Harnniyeden sabahleyin saat 4 de 
Osmaniyeye hareket edf'cektir. 

2-2 

Osmaniye Yeni otel 
katıbine müracaatlaıı 

9670 

Yağ ve Pamuk Limited 
Şirketinden : ZORAKi ASKER 

Şirketimizie Mersin'de 1400 
metre murabbalık bir sahasına pa
zarlık usulu ile parke veya beton 
yaptırılacaktır. 

Nefis komedi eserinde takdim 
edecektir. 

Mevsimin en güzel ve gülün çlü 
bir filmidir. 

Taliplerin şifahen veya tahriren 1 
Mersinde şirketimiz Direktörlüğüne 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

9667 

1 7 9671 

Mürettip alacağız 
Satılık ev enkazı 

Çınarlı mahallesinde Asfalt 
cadde üzerinde ev enkazı salı 
lıktır. isteyenlerin matbaamıza 

nura caatları. 

Gazete kısmında çalışa
cak iki mürettip alaca

ğız. İdarehanemize mu
racaat. 

ııw 

Doktor O.peratör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm apart
manında hergün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka-
Öar kabul eder. g. A. 9598 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Pasaport Kanunu 
Ka11ıııı ııo. 35 19 Kabul tarılıı: 2816/9:Jf:! 

\'e§ İr tarih i : 15171938 

- Dünden artan -

Bu sıfatl?rı sabit olmak kaydile bir lira harç mukabilinde umuma 
mahsus pasaport verilir. 

Madde 38 - Daimi surette pasaport taşınmasını mecburi kılan 
ecnebi memleketlerde ikamet eden Türk vatandaşlarına bir lira mukabi
linde müddetsiz pasaport verilebilir. Ancak bu suretle müddetsiz pasa · 
port alanlar hakkında o memleketlerden çıkış halinde salahiyetli Türk 
makamlarınca umuma mahsus pasaport ve vize harçları hükümleri tatbik 
olunur. 

Madde 3:1 - 26 ncı maddede sayılan vizeler için aşağıda göste
rilen harçlar alınır : 

Vizenin 
cınsı 

Çıkış vizesi 

Çıkış vizesi 

Giriş vizesi 

Giriş vizesi 

Transit vizesi 

Transit vizesi 

Pasaportun 
cinsi 

Umuma mahsus 
pasaport 
Müşterek pasaptırt 

Umuma mahsus 
pasaport 
Müşterek pasaport 

Umuma mahsus 
pasaport 
Müşterek pasaport 

Vizesiz umuma mahsus veya müşterek 
Türkiyeye girmelerine müsaade edilenlerinden, 
rak alınır. 

Alınacak harç 

25 kuruş 
Adına pasaport yazılan 
şahış için 25, diğerleri 
için onar kuruş. 

200 kuruş 
Adına pasaport yazılan 
şahıs için 200, diğerle· 
ri için 20 şer kuruş 

100 kuruş 
Adıra pasaport yazılan 
şahıs için 100, diğerle· 
ri için 20 şer kuruş 

pasaportlarla gelenlerin 
vize harçları iki kat ola· 

Türkiye Cümhuriyeti konsolosluğu bulunmayan ecnebi memleket. 
lerden doğrudan Joğruyan gelenlerden, yalnız vize harçları alınır. 

Bir ecnebi memleketin vize harçlarını arttırması veya eksiltmesine 
karşı ; Hükumet lüıum görüldüğü takdirde. o memleket için vize harçları 
arttırılır veya indirilir. 

(Sonu Var) 9583 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 

CINSt Satılan miktar 
En az En çok 

_ [(. s. _ A. s. Kilo 

= K'apill};;lı pamuk ·- - ~ -

Piyasa parlağı • -
23 

Piyasa temizi .. -----iane 1 
iane 2 
Ekspres 

' 
Klevlant 35 1 35,50 

YAPACI 
Beyaz 

1 
1 

1 Siyah 1 

ÇfCIT -
Ekspres --, ı--1 iane 
Yerli "Yemlik,, 1--ı-· -1 1 .. "Tohumluk., 

:;usUBAT 
F u Iday Kılıns 

'" Yerli 3,15 -- -3,50--

.. Mentane --
Arpa -

2,90 2~95 
Fasulya --
Yulaf 3,5-~ - 3,12--
Delice ---- -
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 

Mercimek ---- -
15---1 

1 
Susam 1 

UN 
Dört yıldız Salih - 1 
üç 

" " 
1 

~ - - Dört yıldız Doğıuluk - -.o ~ 
üç -

1 
-" .. " ::ı c o..= Simit " - "' ·- > -Dört yıldız Cumhuriyet - -

"' ::ı 
:-1 "" __E_ç ------,... .. " 

Simit 
" 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
24 / 8 / 1938 iş öankasından alınmış~r. 

Sa11tım f'ıme 

Hazır 76 Lirtt 1-+ /-scı-I« 

1 

1. Teşrin Va. 60 Rayişmark 

Frank ( hansız ) 

ı_ /Jl 2 Kanun 4 69 
" Sterlin ( ingiliz ) 

Hint hı.zır 3_189 Dolar ( Amerika ) 
Nevyork 8 28 Frank ( İsviçre ) 00 00 

Yalnız on beş gün 
devam t>decek olan 
fevkalade tenzilat
tan istifade ediniz 
Fırsatı kaç ~mayınız 

Şimdiye kadar 36 liraya satı
lan sağlam 

şık ve hafil s ı N G E R 
bisikletleri 30 liraya satılmağa 

başlamıştır. 

Bu tcnzılatı Singer bisiklet fabrikası yal 
nız 15 gün devam d 

mek üzere Reklam için yaıırııışlır. 

Acantası: Adana Hiiku net caddesinde 

Ömer Başeğmez Ticarcıhanc~iclir 

Telgraf - Başeğmez TclLfon - 168 
42-80 9490 

l! er mevsım ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

larının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaylar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmt,ııı-, Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcajını kar,ılaı-

C. 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

Tlirkıöın 

c. H. P. Seyhan ı lyonkuru 1 B şkanlı-a 
ğından: 

1 - Adananın Seyhan mahallesinde yapılacak iki de 

binası inşaatı (4167) lira (55) kuruş keşif bedeli ile açık e 

rsaneli ilkokul 
ksiltmey~ ko 

nulmuştur. 
2 - Eksiltme 6 Eylul/938 salı günü saat (16) da parti binasında yapı 

lacaktır. 

3 - isteklilerin keşifnameyi ve sair evraki görmek için parti başkan-

lığ~na müracaat eylemeleri gerektir. 
4 - isteklilerin (312) Lira (52) kuruş muvakkat temina t vermesi ve 

Sanayi odasın-Nafia müdürlüğüuden alınmış ehliyet vasikasile Ticaret ve 
da kayıtlı olduğuna dair makbuz göstermesi mecburidir. 

21 - 75 - 30 - 6 9 665 

r 
' •• •• •• 
TURKSOZU 

Matbaacılı~j Gazete 
-· 

Mütenevvi renkli 

her türlü ta b işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk · 

sözü matbaasında bas-
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü ~ 

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünürı mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

ı L A N 
• 

T A B 
* 

f<.ITAP 
~ 

c f L o 1 

* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
ak bölgede an 
rksözünde ya· 

bir kap 
cak Tü 
pılır. 

Res mi eurak, ced
efterler, çekler, 
, kağıt, zarf, 

veller, el 
karneler 

kartvizit ve bilumum 
eriniz, en kısa 

anda en nefis 
ide en zarif hu 
ürksözünde ı a 

tab işi 

lıir zam 
bir şekl 
rufaılaT 
pılır . 

Tür 
sı "Tijr 

ka her 

ll. sözü matbaa· 
ksözü. nden ba~ 

boyda gazete, 

mecmua , tabeder. 

------
Devlet Demiryolları Adana İşletmesinden : 
Borve Niğde istasyon hangarlarının zeminlerinin pat ke işleri açık ek

siltmeye konulmuştur. Eksiltme 12-9-938 pazartesi günü saat 10 da 
Adanada işletme binasında yapılacaktır. işin tutarı 1725,5 metre muı ab 
baı olup beher metre murabbaı 260 kuruştan muvakkat teminat p~ras~ 
336 lirft 47 kuruştur. Bu işe dair olan şartname ve mukavele proıelerı 
Kayseri, Bor, Niğde, Mersin ve Tarsus istasyonlarında veAdana yol Baş 
Müfettişliğinde parasız olarak görülebilir. isteklilerin 2490 numaralı ka· 
nun mucibnce lazım olan vesaikle beraber ve yeni sene Ticaret Odası ve 
sikasını muvakkat teminatın idaremiz veznesine yatırıldığına dair olan 
maıcbu~ veya formülüne uygun bir şekilde banka mektubu hamilen ek· 

siltme saatında hazır bulunmaları. 20-25-30-6 9663 

Kumbar&1 biri 
' 1 

TlJRXl)'I! 
CUMHV IJY6TI 

~IRAAUBANKASI 

Yeni otel ve Seyhan lokantaların
da alakart ve tabildot 

Tabildot 

50 kuruş 
9638 13 

1 BELEDİYE İLANLARI _______________________ .... , 
Kanara Büfesi İcara Veriliyor. 

1 - Belediyeye ait Kanarada mevcut kanara biifesi lıir sene 
detle kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuştur. 

2 - ihalesi 8 EylUl/938 perşembe günü saat 10 ıh yapılacaktır 
3 - Bir senelik muhammen icar bedeli 30 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 2 lira 25 kuruştur. 

5 - isteklilerin ihale gün v• saatinde yaptırmış oldukları temini 
buzlarile birlikte belediye encümenine ve şartnameyi görmek isti 

hergün beledi ve Hesap işlerine müracaatları ilan olunur. 
25 - 30-4- 7 9674 

Çiftehaıi Kaplıcası 
Açıldı 
•ı-•-•111 

• 

Tabiatın büyük lütiif ve nimetinden istifade e 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıcaları 
kinden yüksektir. 

Pa 
ki 

Qy 
Cs\ 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğeı r ~ 
Mideden muztarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka b i'~ı 

JLICA YA _gelmelidirler: ek 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudrrti fatıranın lııı fcyzinJr~ au bı 
müstefit ve mesut olmuşlardir . :~ 

\jazinosu, Lokantası, Furunu, Kasabı 

BaKkaliyesi, Berberi vardır. 

Hcı ıürlü esbabı istirahat ıniikemmddir her şry UCUZDU~ 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilat\ıdır. 

FİYATLAR ŞUNLARDIR ; 

Kuruş • 
Bir Gecelik Otel Odası 200 Odalar dört 1<1 

• " 
Taş Odalar 125 tir. F azlasındafl 

" " 
Birinci Baraka 75 

alınır. 
• • ikinci 50 

c k 
ligiıı 
1 

" 

il 

1 

s 
Hususi Banyo 
Umumi Banyo 

Bir kişi ücreti,· ı, lı 
de iki defaya 1<9 b,,i 

Yazın Çiftehana gelıniyenler kışın ağrılardan 'lll uyamaılaf 
Kışın çektiğiniz İslirabı unutmayınız 

iki. g. 13 - 18 

·~---------~~-~--~------.,.,. 
Seyhan nafia müdürlü- 1 

1 iünden: ! 

1-- Dörtyol gümrük muhafaza l 
karakolu in~aatı 3979 lira Lcdel ile 
ıçık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 13·9 938 terilıine 
müsadif salı günü saat 11 de nafıa 
daire inde yapılacaklır. 

3- isteyenler keşif evrakını gör 
ınek için nafıa müdürliiğünr muraca 
at edebilirler. 

4 - istekliler 298 lira 42 kı.ruş 
muvakkat teminat vermesi ve Lu işi 

yapmağa iktidaıı olup olmadığına 

dair de nı.fia müdürlüğünd, n alın· 

mış vesikayı gösterml'si mecbuı ilh. 
9676 25 -:iO 4 8 

Satılık taş ve enkaz 
Boy 25 70 
En 25 30 
Kalınlık 15-20 

Yukardaki eb'adda Mnsin Suk 
gaıl parlak taştan 2500 adtt taş 
vo bunlarla beralıer enkaz da salı 

lıktır. istekliler, 

Ulucami civarında Köıııür pnzarım 

dönecek yerde Abdurrahman Şe 

nere müıacaatlaıı 9672 

Seyhan Tapu 
lüğünden: 

Adananın tussuzoğl~ 
kilin doğusu batısı lıoyra 11 

lesi Toııın M hmet ve Şt 
veresesi ile malıdud 34~ ı 
rabbaı lıir ev ile kıble ı 

su Torun Mehm .. t veıı sel 
yol pcıyıazı taıik ve el:ı• t 
seleri ile ınahdud bir 'ı ~ 
metre 11,urabba'ı hdk<·••r 
ohıak Ali oğlu Zaza /\~ 
anccd ıntıkal etme~ ~ur 1 

sene lenheri lıilanıza te•0d 
!ikinde iken 337 srnı·~ n 
vı r,ı,,cti karısı Zt·yn<P ' 
Asaf ve M,kdad ve kııl 
ve Sakine ve Hanifeye 
olup lıaşkac3 var.si olo• 
netsiz tasarıufata kıyasr~ 

,,ı 
ve satııı lalep oluı.ma~• 

·~ kayıtları bulunmasına b .. ,, 
kn keşıf ve tahkikalı ı< 

9.938 tarihine :ııucadif 
günü mahalline men.ur 

Bu yer lrnkkında [ııf 
eden varsa evrakı musl• 

\ 

Zayi şahadetname 

lıkte tapu müdiirlüğiine 
, nü mahallinde bulunar3~ 

runa müracdalları ilan ° 
Adana 5 Kaı;onusani ilk oku· 

!undan almış olduğum 10-6-936 
tarih ve 251373 -2134 numaralı 

şahadetnamemi zayi ettim. ) enisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olma 
dıgını ilan eylerim. 

Karasokuda oturan Çio 
koğraf Rifat kızı 

9673 dAHRİYE ÇELIKKO" 

9675 

/ ________ _,,,, 

Umumi neşrıyat ıı1 
Macid Gii~ 

Adana TürksözÜ 

•t, 19 
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