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Hatayda idarenin Türkler 
mesinden Araplar da m 

geç-
nun 

Filistinde araplar İngiliz 
kampına hücum etti 

100 Kişi öldü Bütün Hataylılar arasında bir anlaşma ''Türkiyenin 1 

ve yakınlaşma cereyanı başladı Lindbergi,, Bir köy ateşlendi 
Halepte halay idaresinin Türklere geçmesini 
protesto için yaptırılmak istenen nümayişe 

kimseler iştirak etmedi 
Antakya : 8 [Türksı>zünün hususi muhabirinden]

Bir müddettenberi bütün Halayda sükQnet avdet 
etmiş bulunuyor. Boğuşma devrine şimdilik bitmiş 

nazarile bakılabilir. Bilakis Hatayda mevcut bütün 
unsurlar arasında bir yakınlaşma ve anlaşma cere
yanının başladığı g5ze çarpmaktadır . Bu vaziyetin , 
Türkiyenin Hatay işini halletmek için her fedakıir
lığı gı>ze almış bulunduğunu herkesin hatta bütün 
Suriyelilerin bile anlamış olm ,sından ileri geldiği 
muhakkaktır. 

iki üç gün evvel Hatayda idarenin Türkler eliPe 
geçmesini protesto için Halepte g0yd bir nümayiş 
Yapıldı . Bu nümayişe ancak altmış • yetmiş baldırı 
Çıplak iştirıik etti. O gün bizzat Halepte bulunu· 
yordum . Gördüklerimden ve temasta bulunduğum 
Arap şahsiyetlerinden ı>ı'jrendiğime göre.bugün artık 
Arapların yüzde doksanı Hatayın Türklere terkedil· 
mesini candan arzu etmektedir. Hattı\ bir kaç gün 

evvel Antakya Halkevinde Kuseyir nahiyesine mer· 

but bütün Arap köylerinin mümessillerinin iştirakile 
büyük bir toelantı yapıldi. Bu toplantıya, Bay Suphi 
Berekat, kardeşi Bay Arif ve Duseyri zade Mustafa 
Ağa da iştirak etti. Bu şahsiyetlerin toplantıda bu
lunmaları çok şayanı dikkattir. Ve bu hadise Fran
sızları büsbütün telaşa düşürmüştü . 

Son değişiklikle Halayın idaresi başına getiren 
Türkler şunlardır : Hatay Umumi Valiliğine Doktor 
9ay Abdurahman , Antakya Kaymakamlığına Bay 
Süreyya, Antakya Belediye Reisliğine Bay Vedi Mü· 
nir, Kırıkhan Kaymakamlığına Doktor Bay Vedi, Ka 
ramut nahiye müdürlüğüne Bay Hami . 

Hatayın idaresi Türklerin eline geçtikten sonra , 
şimdiye kadar Türk halkının başına bel11 kesilen soy. 
suzlar birdenbire ortadan silindiler ve kayboldular . 
Daha dün Türklüğe en büyük hakareti yapanlar bu
gün Türkleri alkışlamakla tereddüt etmiyorlar . 

Bu değişiklikte Türk kuvvet ve süngüsünün yeni 
bir mucizesidir . 

Denizlide dün şiddetli bir 
yer sarsıntısı oldu 

Sütten zehirlen
me hadisesi 

.. Denizli : 9 (Anadolu ajansı muhabiri bildiriyor)
Dun gece burada saat 20,20 de çok şiddetli ve de
vamlı bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. Yalnız 
bazı binaların duvarları çatlamıştır. 

ÇiNLiLER GERiLiYORMU 
Otuz Japon gemisi Çin sahil

lerine asker çıkaı·dı 

Memleket has

tahanesinde de 

dokuz hasta süt 

ten zehirlnndi 

Evvelisi gün şehrimizde sütten 
bir zehirlenme hadisesi vukua geldi· 
j!ini ve bunlardan altısının tedavi 
edilmek üzere memleket hastahane
sine gı>nderildiklerini yazmıştık . 

Haber aldığımıza göre ayni gün 
hastahaneye verilen sütü içen hası a
l ardan da dokuzunda ıehirlenme ala
imi görülmüş ve hemen tedavileri ya-

Sabiha Gökçene 
Amerikalılar 
böyle diyor 

Amerika matbuatı Sabiha 
Gökçen hakkında 3000 

kelimelik acele bir 
makale istemektedir 

Sabiha Gökçen 

Ankara : 9 ( Telefonla ) - Kah
raman tayyarccimiz Sabiha Gökçen 
Amerikada günün en büyük şöhretli· 
!erinden b:ri halini almışlır. 

Şimal! ;·, merika gazeteleri ona 
• Türkiyenin kız Lindbergi,, adını 
vermişlerdir. 

Kil hraman kızımı11n şöhreti şim

dide Cenubi Amerikaya ve Kanadaya 
yayılmaktadır. Amerikanın en büyük 
neşriyat tröstü olan lnteı neyşinel 
Niyüz servis lstaııbul muhabiri Ma
ranz'a gönderdiği bir müstacel tel
grafla Sabiha Gökçen hakkında 3000 
kelimelik bir makale istemiştir. 

3000 kelime: en az beş sütün yazı 
demektir. Beş sütunluk bir yazının müs· 
tacel telgrafla Avrupadan Aınerikaya 
gönderilmesi bu hadiseye Amerikanın 
büyök bir alaka gösterdiğini anlat
mağa kafidir. 

Kudüs: 9 (Radyo)- Şimali Filis
tinde dün gecedenberi çok mühim ha 1 

<liseler cereyan etmektedir. Bu mıntı ) 
kayı silıihlı arap çeteleri lngiliz kam- ı 
pına hücum ederek bombalar atmış- 1 
!ardır. Çok şiddetli çarpışmalar olmuş 
300 kişi yaralanmıştır. ı 

Bu civarda bir yahudi köyüne 

ateş verilmişsede köy yanmaktan kur 
tartı mıştır. 

Hükumet, bu mıntakaya yeni kuv
vetler göndermiştir. 

Alınan yeni karara göre, bu ci. 
varda daima iki asker! kamp tesis 
edilecektir. 

KudOste, Hayfada ve yafada bel
li başlı bir hadise olmamıştır. 

Orman kanununda yapı
lan bazı tadiller 

Muhtelif encümenin kabul ettiği 
hükiimet teklifleri nelerdir? 

Ankara: 9 - Orman kanununda 
yapılacak tadilattan birkaç gün evvel 
bahsetmiştim. 

Orman kanunu üzerinde yapıl

ması kararlaşmış olan tadillere aid 
kanun proies nin Kamutay m.ıhtelit 

c ümenindc tetkik edilmesi bitmiştir. 
Muhtelit encümen, hükiimetin 

öylü ve milli ekonomi lehine yap
rdığı yeni ilave tekliflerini, büyük 

bir memnuniyetle karşılamış ve mü
zakerelerinde bu tadillerin fsas lu· 
tutulmasını ittifakla kararlaştırmıştır. 

Bu mevzu üzerinde beliı miş olan bü
tün ihtiyaçları kökünden halleden ve 
Türkiyenin en büyük devalarından 

biri olan ağaç mevzuu üzerinde dev. 
Jet ve millet menfeatlerini çok güzel 
telif eden yeni projeniu tam metnini, 
Ziraat Vekilimiz B. Kurdoğlu'nun mu
vaffakiyet vesikalarından biri halinde 
sc tunlarımıza alıyoruz: 

Projenin metni 

Madde 1 - (3116 sayılı orman 
kanununu.1 ek kanun layihası:) 

3116 sayılı kanunun 18 inci mad
desi aşağıdak' şekilde deıtiştirilmiştir: 

Ormrnların içinde veya orman 
~ ınırlarına köy ortasından ufki hattı-

müstakim üzerinde 10 kilometre 11• 

zaklığa kadar bulunan köylülere zatr 
ihtiyaçları için dikili ağaçlara aid ta
rife bedelinin onda birini ve ayrıca 
kesme ve taşıma masraflarını öde
mek şartiyle ormanların istif edilmiş 
yerlerinden veya orman memurunun 
göstereceği mahallerden kerestelik, 
kaplık, tomruk ve mahrukat verilir. 

Aynı mesafe dahilinde bulunup ta 
geçimleri; ötedenb ri, kendi vasıta
lariyle pazarlara getirip sattıkları 

kereste, odun kaplık ve kömüre 
bağlı olan köylülere tam tarife be
deli alınarak izin verilebilir. 

Bu iznin ne haller dahilinde ve 
ne şartlarla verileceği, talimatname 
ile tesbit olunur. Ziraat Vekaleti, bu 
iznini, bu vaziyetteki köylülerin re
fah ve kalkınmaları istihdaf eder 
tarzda yapacağı planlara uymaları ve 
araların bir veya müteaddit birlikler 
kurmaları ve işleme yerlerini ve ça. 
lışma tarzlarını göstereceği şekillerde 
ıslah etmeleri şartına bağhyabilir. 

Madde 2 - Aynı kanunun 36 
ıncı maddesi sonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Ç Şanghay : 9 (Radyo) - Renkçov demlryolu istikametinde 

t.
11llller geri çeklldl. Şenkovdakl slvlllerln yarısı~fehrl terket· 
•leı- M t -

:pılarak kurtarılmışlardır. Yaptığ'ımıı ---------------------------

Orman idaresi nakliye tezkereleri 
ne müstenıden müruriye tezkeresi 
verir. Orman malları aded, cins, nevi 
itibariyie ibraz olunan nakliye veya 
müruriye tezkereeine tavafuk ettilti 
ve dğmgalı oldugu takdirde, heyeti 
umumiyesi üzerinde hacmen o;. 10 ve 
veznen ° o 15 e kadar zuhur edecek 
fazlalık, nakliye veya müruriye tezke
resinde yazılı satış bedeli üzerinden 
orman resmi alınarak serbest bıra. 

kılır. 

[ 'W • o orlu Japon kıtaları Hopeyden hareket ederek garbe 
lı • cenubi garbiye dojiru 30 
llomatra llarlemı,ıerdlr. 

Otuz Japon gemisi •imal 
~lllllllerlne yanafarak kUlllyet-

11 
l'lllkdar da asker çıkarmı,ıer

ı ... 

n Tokyo : 9 (Radyo) - Hariciye 
n Czareti mümessili gazetecilere beya 
. atta bulunarak Japon tayyarelerinin 

:•rtıdiye kadar Çın sivil halkına asla 
;cavüz etmediklerini fakat bu kuv
vetlerin müstahkem şehirlerle Kanton 
c~ 1-tankovu bombardımana devam 

eccklerini söylemiştir. 

vcıı Ş?nghav : 9 (Radyo) - Çin kuv. 
~o erı Kayfanki tahliye ederek Şen
tıı v İstikametinde çekilmeğe başla· 

ııtı H l>Q 
1 
r. opeyden h~reket eden Ja· 

ile~ ar da garba ve cenuba doğru 
~ektedirler. 

Papa, Frankoya 
teessüf ediyor 

Paris : 9 (Radyo) - Figaro ga
~ct · · es•nın yadııt.ına aöre, Papa, açık 
~eh· & <> 

ırlcrin bombardımanından dolayı 
~cııcral F rankoya teessüflerini bil
lrtııiştır, 

Cebelüttarıktaki 
lngiliz gemileri 

İngiliz ticaret gemilerini 
muhafaza tedbirleri 

Cebelültarık: 9 (Radyo) - B ş 

lngiliz harp gemisi Maltaya gitmek 

üzer' Cebelüttarıktan ayrılmıştır. 

Buraya gelen haberlere göre bir 

lngiliz astroyeri bu sabah Alikan 

teye gelmiş ve birkaç gün evvel 

tecavüze uğrayan lngiliz ticaret ge· 
mileriııin ortasında demirlemiştir. 

Çekoslovakyada 
mecburi hizmet 
P.rağ: 9 (Radyo)- Matbuat hüku· 

metın 3 senelik mecburi hizmet 

kararını .'.11~riyete sokacağını yazmak 
tadır. Hukumet mahafiline göre, bu 

kararın meriyete konulacağı şayiası 
henuz mevsimsiz görülmektedir. 

tahkikatta bu hastaların hepsinin 
sıhhatları iyidir. 

Diger taraftan hadiseye hemen 
el koyan cumhuriyet müddeiumumi
li~i, tahkikatına ehemmiyetli bir su
ı etıe devam etmekle ve icap eden
leri sorguya çekmektedir. Tahkikatın 
neticesi b r kaç gün içinde onlaşıla· 

cak tır . 
Bızim hariçten y•:ptığınıız ıahki

kata j(Öre hiçbir kayıt ve şaı ta tabi 
tutulmıyan sütçüleri korakl.dıklar ı 

ycılerde sütleri bakır ve pis kapl ara 
koymak suretile bu g-ibi müessif ha· 
d ıselerin zuhururıa sebebiyet vermek· 
ıcdiıler. 

Alake.dar dairı•ler; en ziyade bu 
ciheti göz önünde tutarak elde mev. 
cııt talimatname ahkamını tatbik et
tirmek suretile bunun önüne geçebi
lir ve halk temiz siit, yoğurt, yağ 
gibi şeylerini temin etmek imkanını 
bulabilir. 

Fransanın Akdeniz 
filosu Beruta geldi 

Beı ut : 9 ( Hususi ) - F ran

.ar.ın Akdeniz filosu buraya gelmiş· 
tir, donanma berutta bir hafta ka 

lacak ne yeni limanın açılıs resminde 

bulunacaktır. 
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HükOmetçl askerler kaçıyor 

Bir Amerikan aliminin 
Moskova ziyareti 

Moskova: 9 (Radyo) - Kıy
metli Amerikan aliı:ılerinden Birkin 

birkaç gündenberi lurada bulun· 
makta idi. Profesör şerdine dün 

büyük bir ziyafet verilmiştir. Bir· 

kio bugün Leningrada hareket et· 

ıııiştir. Profesör lskandinav memle· 

ketlerine de uğrayarak oraJJn Ame

rika ya geçe~ktir. 

1 İspanya cephesinde 

1F rankocular 
ilerliyor 

Salamanka: 9 (Radyo) -Frank. 
sist kıtaat ileri hareketlerine dün de 

devam etmişler ve Kastellone yirmi 
beş kilometre yakınlaşmışlardır. 

Açık ••slrlarln bombardımanı 
i 

Nevyork; 9 (Rad!'o) - Nevyork 

Yukardaki hadleri asan mikdar,; 
bütün fazlalığa şami lolm1k üzere 
kaçak adiylem musadere olunur. Nak
liye veya mururiye tezkeresine muva
fık olııp da damgasız ohn emvaiden 
cezaen ayrıca iki kar satış bedeli alı· 
nır. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Times gazetesi Çinde ve ispanyada 

açık şehirlerin tayyareler tarafından 
bombardıman edilmesi karşısında A
merika halkının nefret duymakta ol

duğunu kaydetmektedir. 

Londrada 9 (Radyo) - ispanya 
sahillerinde lngiliz gemilerinin bom· 
bardıman edilmeleri lngiliz Efkan 
Umumiyesinde akislef uyandırmışdır. 
Gazeteler hükumetin lngiliı hüku. 

metinin ne gibi tedbirler alacağı 

işle meşgul bulunuyorlar ve muhtelif 

kimseler mukabele bilmisil tedbirler 

ıleri sürüyorlar. 



S.hife 2 

Ziraat bahisleri 

w 

SUN'i. Y AGMUR NASIL 
Y AGDIRILIR ? 

Ameıika, Rusya ve diğer mem 
lelcetlerde ıklim itibarile kuraklığa 
maı uz olan arazi sun'i yağmur ile 
sulanarak zürraın menfaati korunu
yor. Rusyada kuraklı~a en fazla 
mar:ız olan yer Volga nehri hava· 
)isidir. Bu havalidı yaşayan on bu 
çuk milyon insan birçok seneler 
kuraklık yiizünden açlığa düçar ol 
duğu İçin, Sovyet idaresi sun'i yağ· 
mur makineleri ile araziyi sulamağa 
başlamıştır. 

Köylü ve çiftlik sahiplerinin az 
masrafla ve en faydalı bir şekilde 
sulama tertibatı almaları için bir 
kaç türlü tedbir vardır . 

KURAKLIÖIN SEBEPLERi 

Birinci ve esaslı sebep yağmur 
yağmaması veyahut atmosfer ta· 
h<IVvülitı yüzünden arzulandığı de· 
recede her yere yağmurun ayni 
miktarda düşmemesidir. 

Toprağın eyi sulanması ve mah 
sulitın güzel yetiştirilmesi için 500 
milimetre kar veya yağmur düş 
mesi icaheder . 

Kuraklığın diğer bir sebebi de 
hububat ekilen toprağın sıcak ık -
limli geniş sahralara komşu olma· 
sıdır. { Oı ta Asya gibi ) . 

Orta Asya toprakları bazı sene· 
ler yüzde yetmiş derecede hara· 
retle kavrulur. Yüzde kırk beş de· 
rece sıcaklıkla c sen (kuru ve sıcak} 
namfarile anılan rüzgar bütün ürün 
lcri bir kaca gün , hatta bir kaç 
saat içinde kurutup mahvetmeğe 

kafidir . 
Y cşilli~indeı1 bir şey kaybetme· 

yen yapraklnr avuç içine alınınca 

toz haline gdir . 
Nebatat ateşt~ pişirilmiş , mey· 

veler yapışık bir şekil alır . Hubu 
bat dan •cikleri henÜz sütlü bir hal · 
de iken sıcak rüzgarlar esecek olur· 
sa danecikler benekli, benekli olur. 

Bundan daha tehlikeli olanı sisle 
birlikte es~n rüzgardır . Bu rüzgar 
geniş ve kurak sahralardan topla 
dığı tozlan hirlikte sürükliyerek 
ekili tarlaların üzerine döker . Bu 

Amerikada ilk defa tathik edilen 
bu usul yağmurlama Avrupa mem· 
leketlerinde en çok tatbik sahasını 
Çekoslovakya, Macaristan, Yugos. 
lavya, Şarki Almanyada bulmuştur. 

Bu memleketler. geniş meyvt-. 
sebze bahçelerile buğday ve patates 
tarlalarını, çayırları sun'i yağmurlar. 
la sulamcıktadır. 

Ya~nıuriama aleti üç parçadan 
mürekkeptir: Birinci: pompa, ikinci 
su bomları, üçüncü: yağmur dande· 
rini serperı alet... 

Tekerlekli bir vasıta üzerine yer 
leştirilen pompalar maksada çok el· 
Vt!rişlidir. Çünkü içab ettiği taktirde 
bir mahalden diğer bir mahalle nak. 
li kolaydır. 

Sun'i yağmur için nehir, göl, 
babkl ık, kanal, pınar ve her nere· 

dm o1ursa olsun su alınabilen su bo 
rularındaki suyun gittiği yağm"rla 

ma aletleri iki guruptur 

Birinci gurup Horizontal: uzun 
Lir kanat şeklinde olup yağmur da· 
nelerini kısa mesafelere kadar fış· 

kırtır. Kanatta küçük delikler vardır. 
ikinci grup vertikaldır: Bir aletin uç · 
larına gt"çirilen Horizontal diger bir 

boru vasıtasile küçük delıklerden çı 
kan yağmur danelerini uzun mesafe 
lere kadar fışkırtır. Bu iki grup ile 
çalışan arazi sahipleri kuraklık gö · 

ren toprağın uzaklık veya yakınlılığı ı' 
na göre her iki grup teı ti binden 
birini kullanır. l 

Volga nehri civarında yapılan tec 
rübelerden anlaşıldığına göre Sun'i 1 

yağmur sayesinde buğ.fay, arpa, ça) 
dar vesaire istihsalat1Ad.t yüzde on 
ikiden altmışa kadar bir fazlalık gö 
rülmüştür. 

Bu neticede yüzden yüze sekse· 
ne kad:ır patate~te yirmi beşten yüz 
yirmi beşe kadar bir fazlalık garül ı 
nıüşse ,,e bu cihet bir parça da ik 
lime tabidir. Yağmurla na zamanının 1 
iyi intihap edilmt>sİ de ayrıca mües 
l'irdir. Orta AsyP.da sun'i ve ekono 
mik bir şekilde yağmurlama seyesin· 

türlü kuru rüzgarlar mahsulatı kö· de bir hektar pamuğun yüzde kırk 
künden mahveder . sekiz derecede fazla istihsal edildi~i 

Kuraklıkla mUcadele aafhaları görülmüştür. Sadece sun'i yağmurun 

insanların kuraklıkla sun'i bir şe çok ciddi bir düşmanıd:ı vardır. Ou / 
kilde mücadelesi çok r.ski çağlaıda düşman r~zgardır. Şiddetli rüzgar 
başlamıştır. t>stiği zaman yapılan s ııı'i. sulamalar: 

Mısır Mezopotamya, Çin' Orta da yaRmur danecikleri mütenasip 1 

Asya milletleri lsadan çok sene ev bir şekil fe serpilemez. rüzgar bunl.ı 
vel nehir, dere ve menbalardan al · rı uçurur ve henuz luvada iken ku 
dıtı sularıbendler, künklerle kurak rutur. ~unun içiıı sun'i yağmuru rüz· 
hğa maruz tarlalara girdirerek sula gar esmediği bir zamana tesadüf et 
mışlardır, tirmek lazımdır. 

( Türkıözü tô Haziran 1938 

halb>eırnern 1 

1 .................................................. , .................... ,,,. 13 rakamı ve kraliçe 
Elizabet 

Un- Ekmek 

Düşmemesinin se
bebi ne imiş? 

j Buğday ve Arpa 
fiatlarıımız 

Un ve ekmek fiatları hak
kında alakadarların 

verdiği izahat 

Dünkü nushamızda buğda. fi 
atlarına nazaran un ve ekmek fiat
larının yüksek bulunduğunu yazmış- l 
tık 

Dün alakadar makamlardan yap• 
tığımız talıkikata ğöre her ne kadar 1 

yeni sene yerli buğday mahsulü üç ı 

kuruştan itil>aren satılmakta isede 
şehrimizde satılan ekmeklt:rin yerli 
buğdaykrdan yapılmayıp iç Anad0. 

1 

lu buğdaylarından yapılmakta oldu
ğu ve bu buğdayları da eskiden 
olduğu gi~i hala 5,25 kuruştan sa. 
tılmaktadır. 

Yerli buğdaylardan elde edilen 
unlarla yapılan ekmeklerin kabar· 
madığı ve hımııziyetinin fazla oldu· 
~u göıülJüğünden bu buğdaylar 
ekmek imalinde kullanılmamaktad ı r. 

Adanada yetişen butdaylar glo· 
ten itibarile Anadolu buğdaylarına 
taik evsafta iselerde ancak pisküvi 1 

ve makarna imaline elverişlidirler. 
Bu vaziyete göre Anadoluda ye· 

ni buğday mahsulü elde ed.I Jiği za. 
man fiatların bir mikdar düşmesi 
beklenebilir. 

Resim ve elişleri 
sergisi töreni 

Amele ücretleri h lla yük 
sekliği mu haf aza ediyor 

Çıftçi faaliyetleri devam etmek· 
tedir. Her darlık, her zorluk karşı
sında mt"tanetle çalışan Çukurova 
çif tçi.,i, ma~sulün hemen hiç değerde 
satıldığı, buna mukabil istıhsal mas· 
raflarının geçmiş senelere nazaran 
çok kabarması önünde işinin başın· 
dan biran bile ayrılmıyor. 

Haf tal arın çiftçi bakımından plan· 
çosu kötüdür. Buğday ve Arpa gün 
g~çtikçe düşüyor. Dünkü pivasa ha 
ıeketleri ar.ıısında Buğday 3 3,5, Ar. 
p:ı 2,5 2,~5 kuruştan satılmıştır. 

Bundan onbeş gün veya bir ay 
ev ve iki açık satışlar, çiftçiye mah 
sulün istikbali için iyi ümitler ver· 
mişti. Çünkli; Haziran vadeli Arpa 
ya 3,25 tt:klif eeilmiş ve bu fiattan 
epeyce de muamele kaydedilmişti. 
Şimdi ise mahsül bol bol piyasaya 
dökiilünce fiatlar da o nisbc tte düş· 
müştür. 

Çapa haftalığı dün yine 5-5,5 
liradan, Patoz haftalığı da vasati 
olarak 7 ti adan verilmiştir. 

Belediye reisim"z dün 
Ankaradan geldi 

Bt"lediyeye ait işleri merkezde 
görüşmek lizere bir müddet evvel 
Ankaraya gitmiş olan Lelediye re· 
isimiz Turhan Cemal Beriker, dün· 
kü ekspresle şehrimize dönmüş, İS· 

tasyonda belediye eıkinı ve dostları 
Dün akşam halkevinde açılacıı l tarafında'l karşılanmıştır. 

ğını yazmış olduğumuz resim ve 

cıişteri sergisi hazırlıkları ikmaı edi· Radyolar hakkında 
lemrdiğiPden açış töreni bugün saat 1 
17 de yapılacaktır. 

Erkek öğretmen okulu 
kadrosu 

Ağustos 937 iptidasında mev· 

1 
cut olmakla beraber kullanılmıya· 
~ığı mezkiir ay nihayetine kadar 
idareye veriltn beyannamede yazıl 

Gelebek ders yılı şehrimiz crkrk 
öğretmtn kadrosu ve tahsisatı ba j 
kanlıktan gönderiln.iştir. Bu kadroya 
göre talebe adedi 250 ye çıkarıl · 1 

mıştır. 

Şehir içi ve dışı asayişi 

Geçen son kırkı;ekiz saat içinde 
şehrimiz içinde ve köylerde 1-ıiçbir 
zabıt..a vukuatı olmadığı polis ve 
jandarma raporlarından anlaşılmış· 

tır. 

mamış olan veyahut ağustos 937 
den sonra alınıp yine kullanılmıyarak 
mühürlenmesi esbabı tarafından isti 
da ile talep edilen radyloar mühür 
lenip ruhsatnam~leri istirdat edile· 
cek ve müteakip mali seneye ait 
üc•etler tahsil o!unmıyacaktır. An· 
cak haziran gayesinden yani o sene 
nin ücrdi kanunen tahakkuk ettikten 
sonra mühür le nen radyoların o se· 
neye ait iicıctlerinin tahsil cdiltce· 
ğı Seyhaıı pa~ta. t lgraf ve neltfon 
müdürlüğündan verilen malumattan 1 

anlaşılmıştır. 1 

Ekmek buhranı 

Şehrimize gelen amele 
fazlalığından ileri gelmiş 

Evvelki gün ıebrimizde ötleden 
sonra bir ekmek buhı anının baş göı 
terdiğini ve buna sebep o1arak datli 
matnameye uygun olmıyan bazı fırın 
ların kapatılmasından ileri gdditini 
yazmıştık. Dün alakadar makamlar 
bize bu hususta şunu söylemiştir: 

Dün şehrimize fazla miktarda 
amele geldiğinden geç vakıt bazı 
fırınlarda ekmek bulunmadığı anla· 
şıldığından belediyece derhal sıkı ted 
bir alınmıştır. 

Şehrimizde her hangi bir ekmek 
buhranının zuhuruna mani olmak için 
icabeden bütün tertibat alınmıştır. 
Esasen beledi;e kapatılan fırınlarda 
sadece ekmek imali menedilmiş olup 

1 

bu fırınların birçokları' halen satış 
yeri halinde kullanılmakta olduğun· 
dan şehrin her noktasında daima ek· 
mek bulundurulacaktır. 

Lik maçları 
fikstürü 

(13) rakamı, bütün Avrupaca 
meıum bir rakamdır. lngiltere icra· 
!içesi (Elizabet), (13) rakamırun te· 
ametine kani olmadığı için, Temmu· 
zun 13 ünde (Taymis) nehrinden re
çerek, lngilterenin tarihi kuranda 
şerefine verilecek (gardenparti) de 
ha7ır bt•lunacaktı . 

lngiltere kraliçesinin şerefine ve· 
rilecek (gardenparti) için 13 Tem· 
muzu intihap etmesi, (13) rakamın
dan korkmadıtını isbat içindir. 

Koca fare, sekiz aylık 
çocuğu yedi bitirdi 

Yugoslavyanm Siyalat .ıehrinde 
çok fare vardır. 

Geçen hafta, ,Venika adında f •· 
kir bir kadın, oturduğu bodrumda 
8 aylık çocuğile akşamdan yatmıı 
ve gündüz fazla yorulmuş oldutun· 
dan, çabucak, derin bir uykuya dal· 
mıştır. 

Venika, sabahleyin kalkbtanda, 
8 aylık yavrusunun; gırtlatı parça· r 
lanmış, gözleri oyulmuş ve dili yen· ın 
miş bir halde ölü oldupnu görmüş 
ve feryadı l:asmışhr. Zavallı kadm 
kimden şekva etsin ki, yavrusunu bd 
hale koyanın; koca bir fare oldup 

26.6.938: Seyhan· Toros: Top· nu, senradan anlamııtır. 
çu kışlasmda: saat 16.30 da: Hakem 

Selami Akal 1 Baron Von Kram, bir sene ftf 
17.7.938: Seyhan· Toros: Topçu hapse mahkum oldu .. 

kışlasında: saat 16.30 da: Hakem ı 
Selimi Akal. I 

3.7.938: Yurd· Toros: topçu kış· 1 

!asında: saat 16.30 da: Hahem Ha· 

lil Akal. 
24.7.938: Yuıt · Toroı Topçu 

kışlaşmda: saat 16.30 da: Hakem 
Halil Akal. 1 

70.7.938: Yurt· Seyhan: Topçu 
kışlasında: saat 16 30 da: H•kem 
Srlami Aka!. 

31.7.938: Yurd • Seyhan: Topçu 
kışlasında: saat 16.30 da: Hakem 
Selimi Akal. 

NOT: 
Resmi maçları idareye T . .'.), K. 

Futbol Federasyonu tarafından seli 
hiyattar kılınan T.S.K Seyhan Böl 
gesi diplomalı hakemleri: 

Riza Salih Saray, Baba Veske 
Selami Aka!, Halil Akal'dırl 
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Hava hafif rüzgarlı. Gökyüzü a· 
çık. En çok sıcak gölgede 32 dere. 
et>. Geceleri enaz sıcak 17-18 de
rece. 

Avrupanm en meıhur tenil şanı• 
piyonlarandan Baron Von Kram, Ga 
liçyada sevmiş olduğu bir Y abudi 
kızı ile münasebabnı temadi ettirdi· 
ğinden, Almanyada cAri ırk kanunu• 
na göre, geçen hafta bir ~ne hapse 
mahkô n olmuştur. 

Baron V on Kram, mahkemenin 
kararını ıo~uk kanhlıltta dinlemiş vd 

- Yazık! mahkum oldutuma ,Je· · 
til, hapishı1nede tenis oynıyamıyaca 
ğıma yananm. 

Demiştir. 

Korkmıyalım, Amerikah· 
ların buldukları yıldız, 

küremizle çarpışmıyacak 

Amerika utronomlan, ytnİ bir Y"I• 
dız bulmuştu ve ismini de koymuş
lardır: (Volf 424)1 

Yeni yıldız lcürremiıe çok yalall' 
dır. 

Astronomlar; bu yıldızın, günün bi
rinde ~ürremizle çarpışması endişe· 
sini göstermişleue de AmcrikaJıh•'. 
bu tehlikenin varid olmadığını, yeni 
yıldızın çok aulhperverl oldupnll 
ve bu itibarla kürremizle h:çbir ı• 
man çarpışmıyacağt n~ticesine var" 

Bu şekilde sulamalar toprak ra ------------------------------------------------------....... 
tip de~ilse matlup neticeyi istenil· r

1 
- · . I R d . . 

1 
b' L hr 

diii derf'cede vermez. M ışe t~ zıvı ._~r Al t. 1 

mışlardır. 

_ .. .. .. prens ır ve tsıu man 
Çun~u kuru ve sıcak .. ru:g '.~ ~op ımparatoru ikinci Vıl 

ragı zehırler; nebatları surpuşturur. I helm ile kardeş çocu 
Hatta kanal ve su boruları va ğudur. inziva\ a ç('kildiğirıi bildiren 

sıtasil~ toprağı f~.zla .. mikta~Ja sula · h~berc_ gö. e, pr.ens Lehistanın uzak 
mak bıle kuru ruzgı>ra mucad~led n bır koşcsındekı şatosuna çekilmiş 
istenilen randmanı veremez. v · orada kimse ile görüşmederı ) a 

Bunun içindir ki, dığer bazi ted şıyorumuş. Hatta, kendisine tel~fon 
birlere müracaat etmtk icap eder. edenlere bile cevap V«"rn.iyor, an 
Buda yalnız toprağı de~il havayıda cak pek e.ski arkadaşları ile görü· 
ratip bir hale ~okmakla olur. şüyormuş. 

Kuraldığa mani olmağa mahsus Bu. yetnıi1ölik "münzevi prens,. 
(Yatmurlama) namı verilen . aletler bir gün Fransanın c~nup sahillerin· 
vardır. de görünüyor. Burası, bilhassa kı· 

Ekilmiş topraklar bu aletle yuka şın, orada havalar daima güzel git· 
rıd .. n bol miktarda su dökültrek tiği için Aristokratların, eski hüku 
değil yağmur daneleri gibi serpile· met a :famlarının toplantı yeridir. 
rek sulanır. Bu daneler tabii yağ Mesela, geçen yaz, eski lngiliz kralı, 
mur ıcklinde nebatat üzerine dökü Loyd Corc, Eden gibi eski lngiliz 
lürken2 havayı da svğutur ve iki ci kral ve nuırları biril>irlerile orada 
betten faydalı olur. Yapraklar mu görüımüşlerdi. 
tedil derecede ıslanarak tozları yıka Prens Mişel Radzivil, hu sıcak 
nır. sahillerde dolatıyor, f'tlerıiyor ve bu 

Yatmurl•m•nın tarihi arada Montekarloya da gidiyor. 

Geçen asrıo nihayetine doğrı.ı 

Bir prense boykot, 
Montekarloda bir kad nla tanışı 

yor. 

Aslen Yah..ıdi olan ve bugün 
Fr::nsız tahıiyetinde bu'unan mat 
mazel Jaod Suşcstof da pren~le 
derhal ı.ı kad<'ş oluyor. 

Nıhayet prens matmazele izdi· 
vaç teklif ediyor. Janet derhal razı 
oluyor. Kendisi 25 yaşında, Mişel 
70 yaşındadır Yani aralarında 45 
y.:ış fa k vardır ama adam ne de ol · 
sa prenstir ve L histanda Lirçok 
malı mülkü, malikaneleri çifti.kini 

vardır. 

J ı:ınetle pı ens, niş rnlı vaziyetin. 
de. Artık kolkoh geziyorlar ve 
Montt'karlodan kalkıp parisc geli 

yorlar. 

Pariste de birkaç aylık nişanlı · 
lık hayatı yaşıyorlar. Aı tık evlen· 
mek hazırlıklarına da başlamışlar 

dır. En fazla Lir ay sonra düğünleri 
olacak. 

Bir gün Prtns Mişel: 
- Lchistana gideyim de para 

alıp gıeleyim, diyor ve gidiyor. Bir 
daha da görünmüyor. Çünkü prr.ns 
Lehistana diye yola çakmış, fakat 
fngiltereye gitmiştir. 

Matmazt.I Janet, evveli Fransız 
polisine müraca~t ediyor; bir neti· 
ce alamıyoı. Sonra Paristeki Lthis· 
ta ı s..f aretin~ baş vuruyor, oradan 
da birşey temin edemiyor. Lehli 
't ahudi kızı, p ensle beraber yaşa· 
yacağı hayıtl hakkında kurd ğu ha· 
yallerle yapayalnız kalmıştır ... 

Prens Mişel Radzivjldden bir 
müddet hiçbir haber alınmıyor. 

Fransız polisi dt, o zaman hadise 
ile alakadar oluyor ve tahkikata gi· 
rişiyor. Bunun üzerine, ihtiyar pren 
sin Londrada olduğt• anlaşılıyor. 

Çok gaçmedcn, prensin Lond 
rada dul bir Avu)turyalı kaJınla ev 
len Jiği haber alınıyor. Prensin Lehli 
matmazele tercih ettiği kadın, A 
vusturyalı bir tüccarın karısıdır ve 
kocasından bir müddet evvel bo· 

=-

Tuzlarımızı ihraç 
için tedbir 

şanmıştrr. lstanbul : 9 (Telefonla ) - Bit -.....ı 
Prensle kadının düğünleri geçen ~ 

haf ta oldu. Şimdi Londrada yaşı· müddettenberi Fransada bulunan · 
hisarlar idaresi tuz ve müslcirat it yoı lar. Matmazel Janet ise P .uiste 

taliine küskün bir halde bulunmak. leri müdürü Cavid dün şehrimijf 
tadır. dönmüştür.! • 

Kızan haline bütün Lehiatanda Tuz ve müskirat itleıi müdii,a 
ki Yahudiler çok acımışlar ve pren F ransada, içki ve tuzlanmıun bariJ 
ı: kızarak, boykut ilin etmişlerdir. satışlan ik m~ş~ııl olmuştur. Hah" 

Prens Mişel Radıivilin gelirini aldıtıma göre, merkezi ve fimali A 
çiftlılderindeki istihsalit teşkil etti· rupa memleketlerine salış yapmak 
tine göre, bu mallar satılmayınca zere yeni bazı anlaşmalar yıpılmıf 
prens parasız kalacaktır. 1 

Fakat acaba, Lehistandakı Ya Prens Polun beynelmile 
hudilerin bu malları almamaları ile panayırı :zi) areti ıı. 

1 
prensin çiftlik mamulatı satılmıya. 
cak mıdır? Yalnız bu boykuta Leh. Belgrad : 9 (Radyo) - Krıl ~ ~; 
!ilerin de iştirak edeceği ümit olu· ibi Prens Pol bugün refakati.,de 11 

.. ~1 

nuyor. 1 veri olduğu bald~ beynelm.il~I Bel' ç,~ 
grad panayN'lnı zıyaret etmııhr, 
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" " " " .. " '-I 
ı lıbbt Tetkikler I 
~ .......... ....... 
Ekzantrikler ve 

• 
sınır 

• hastalıkları 

Bir çifçi koca incili kart
postal iizerine sığdırmış 

Yer yüzünden hayatın ycknasak 
bir tarzda geçmesinden bir dere 
ceyc kadar kaçmak için yapılması 
~ok güç v~ büyük fedakarlıklara 
ıbtiyaç ırösteren birçok işlere teşeb· 
büı etmiş insanların sayısı pek 
de az değilair. 
b· Mesela parisli bir polis komiseri 
ır kibrit kutusu içerisine sığabihile· 

Cek bir telsiz telgraf makinesi yap· 
llııştır. Bir yumurta kabuğu içerisine 
Yerleştirilmiş minimini bir oda takı
~1 geçen sene Paris sergisinde teş · 
ır edilmişti . Bir yüzük içine kon· 

llıuş fotoğraf makinesi, minimini bir 
rdra kutusu içeı isine sığdırılmış 
ır fgtoğrif makinesi de küçük rş· 

Ya Yapabilmek sanatının tekamül de
'':Csini göstermeye çok güzel birer 
llıısaldir. 

Bir amerikalı mühendisie tama
ııı· 

11 
1Yle aslına uygun olarak yaptığı 

~llldan bir motörü, Parisli bir ban 
a katitibi rarafından yapılan loko 

llıotjfj de unutmamalıdır. Bu loko· 
e ;:?tifin bütün ağırlığı 548 gramdır. 

,ukemmel olarak işler. Yapıldığı 
guııtlenberi hiç , bozulmamıştır. Son-

• ~a katib bv lokomatifi yapmak için 

a 1 '~e~e cigara kutuları ve kibrit ku· 
~ arıyle kibrit çöplerinden başka 
alzeıne de kullanmamıştır. 

L· Diğer minimini bir lokomotif de 
e ·~'Yon civarında bir makinistin yap 

iı lokomotifıir. Bu lokomotif dün· 
taııı.n en mükemmel lokomatifi olan 

e! .asıfık lokomotifinin tıpkısıdır. T az 
. ~kli hava frenine varıncaya kadar 

~·ç bir noktası ihmal edilmiş değil · 
ır . 

Bunlar fenni aletler tarafı. Baş· 
türlü meraklılar da var. 

Mesla 8000 kibıiti bir ilaç şi . 
eaj ağzında tüfenk çatar gibi ça· 
'ak muavezene le tutan bir adamın 
erakıııa neldcrsiniz? 

ıl· Soara, tatıl günlerini posta pul · 
Ş· •rı~dan bir elbise biçip dikmekle 

'çıren adamın yerinde olsaydınız 
n' C.ba çıldırmaz mıydıniz? 

,, c· ı: a _Avusturyalı bir çiftçinin bü· 
bi· 1~1 bır kartpostal üzeıine sığdır 

't? merakını nasıl karşılayacaksı· 
r tn Bu adam bu iş için durup din· 
ni ,,ıııeden üç ay uğraşmış ve bir 

11 ltPoatal iizerine 32,000 kelime 
a· ,1.'llışlır. Bu kelimel yazmıştır. Bu 

r ~r pertevsizle tamamen oku-

na biliyor. Fasıl başları da kırmızı 
mürtkeple yazılmıştır. 

Fakat şu macera hepsinden ga 
ribdir: 

Rolyn küçük bir dükkanda çiçek 
satan bir kadındır. Müşterilerinden 
birisi kendisinden aldığı bir damete 
mukabil bir piyanko bileti veriyor. 
Bıı bilet çiçekçiye 50 farank kazadı
rıysr. Çiçekçi bu parayla Fransa is· 
tikraz tahvillerinden alıykr, talii bu 
seferde yardım ediyor. 5000 farak 
kaeanıyor. Tcrar tahvilat alıyor. Bu 
seferde 100.000 frank kazauıyor. 
Bütün bu parayıtahvillere yatınyor 

ve tamamen kaybediyor. Bu kayıb 
çiçekçi için ağır bir darbe oluyor, 
sinirleni•ı or, nerasteniye tutuluyor. 
Bir gün hastalığı, evinden çıkamı 
yacak hale geliyor. Komşuları bir 
doktor geliyorlar, 

Doktor hastanın odasına girince 
şaşırıp kal.yor. Bütün duvarlara ka-

1 
ğıt üzerine iramiyeli tahviller kap · 
lanmış tahvillerin üzeri d~ tramvay 
biletlerile süslenmiştir. Ayrıca hasta 
nın baş ucunda bir yığın halinde 
yeraltı şimendiferleri biletleri dur· 
maktadır. 

Buna benzer bir y•k• deh• 

Hollandah bi' banger müthiş bir ı 
servet kazanmıştı . Bu parayı bir 
hamlede borsada kaybetti, Bu ka · 

zanma ve kaybetme isi tamam üç 
defa tekerrür etti. Dördi.ncü defa 
zeng'n olunca bu defa artık ihtiyat 
la hareket etmeye yemin eıti ve 
bir müddet rahat rahat yaşemak 
için Parise geldi. 

Adamcağız her tülü endişeden 
azade yaşamrk için kendisine on se
nelik bir hayat planı çizdi. Bir lo ' 

kantaya on senelik yiyecek parasını ! 
peşin verdi. Bir berberle, bir terzile 
de ayni pazarlığa girifti' :Tyatrolar 
da on sene için koltuklar kiraladı, ki 

tapçı dükkanında, çiçekçide hatta ' 
bir kadına rasgelir de ona bir hediye 
vermek içak eder diy' kuyumcuda 
birer hesabı cari açtırdı. 

Bütün bu vakala . nan bir ders 
çıkarılabilir. Tabii hayatın dışına 

çıkmak pek imrenilecek bir Şf'Y de 
ğildir. Orijinal bir adamla bir sinir 

1 

hastası arasında pek büyük bir fark 
almasa gertk. 

rman kanununda yapı- 1 

lan bazı tadiller 
it 'B İrinci sahifeden artan - 1 
i~ 

~ki~rıııan sayılmıyan mahallerden , 
1 

'•i'll er, ihtiyar heyetlerinden hiçbir 1 
Cti\e Ve ücret tabi tutulmaksızın 

l.f c~k lllazbatalarla yapılır, 
dak'a . de 3- 37 inci madde aşa

, o1 Şekilde tadil edilmiştir. 
' • ınand 1 b , tife) . an çıkan hası atın edel 
~ erı ını t k 1 · 'b · 1 • 
1 s;ı . n a a ar ıtı arıy e ve pı· 

tı q~u_ıc1~blarına göre Orman umum 
~ r Uğ" 1 k z· u tarefından tanzim edile 
~itaat yekaletince tasdik olunur. 

n;ı adde 4 - 39 uncu madde so 
A aş~ğıdaki fikra eklenmişti•: 

v· Ynı şartla ve keza bir bedel 
' ıvesiııe t. b' 
1
• kaıer a ı tutmaksızın Ziraat 

1 ormanlardaki kuru dal ku 
~ .. lı ÇI 1 . ' rpı arın, ormanı tahrıb et· 

miyecek tarzda toplanıp ormandan 
dışarı çıkarılması için köylülere izin 
yeıilebilir, 

Madde 5 - 127 inci madde 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Orman suçlarından dolayı tutu 
lan ağaç, tomruk, kereste, mahru· 
kat ve sair mahsulat ile nakil vası 
taları l..ıekçi ve bekçibaşılar tarafın 
dan zaptedilerek muhafaza edilmek 
üzere en yakın belediyeye veya köy 
muhtarına veya muhtarın vekiline, 
bu da bulunmazsa, ihtiyar heyeti 
azazından birine makbuz mukabilin· 
de teslim olı;r, Bunlardan çürüye. 
cek veya bozulacak olanlarla mu
hafazası her hangi yüzden müm:Cün· 
süz veya müşkül ve yararlı olanlar, 
sulh haki.. .i izniyle en yıkın pazar 

( Türksözü) Sahife 3 

Kamutayda 
Ankara: 9 (Telefonla) - Ka· 

mutayın bugünkü toplantısında Çe
koslovakya ile yapılan ticari anlaş· 
manın ve Yugoslavya ticaret muka· 
velesine munzam Protokolun tas 
diklerine aiJ kanun layihaları müza 
kere ve kabul edilmiştir. 

Rüştü Aras 
An karada 

Ankara : 9 (Telefonla) 
Hariciye Vekili lstanbuldan An· 

karaya dönmüştür 

Sigaralar u
cuzlayacak 

lstanbul: 9 (Telefonla)- inhisar · 
!ar idaresi mamulatının ucuzlatılma · 

sı hakkında proğrama konulmuş olan 
tatbikatı önümüzdeki aylar içinde 
bitirılmiş olacaktır. 

idare bu işi piyasaya ı:cuz siğa 
ralar çıkarmakla başlamıştır. Yeni 
yılın siğaralan daha hazırlanmakta

dır, 
Harman tecrübeleri biter bitmez 

imalatına başlanacak olan bu sığara 

larda her kiseye elverişli fiatlarda 

olacaktır. 

mahalline götürülerek idarenin satış 
komisyonu m nifetiyle ve açık art 
tırma ile satılır. Masraflar çıktıktan 
sonra geri kalan para, emanet ola. 
rak bankaya yatırılır. .5uçlu lehine 
karar ııalinde, müsadere edilmiş 

mallar mevcutsa derhal, satılmışsa 
bedeli iade olunur ve nakil mesra . 
larından başka hiçbir şey alı om az. 
Karar suçlu alt yhine olduğ ı tak 
dirde ise müsadere edilmiş mad
deler satılmamış ise satılarak. satıl · 
mışsa bedeli, hazineye irad kaydo 
lunur. 

Madde 6 - Ziraat Vekaleti, 
lüzum göreceği ahval ve mrntakalar· 
da, icara Vekiller Heyetince de tas· 
tik edilecek esaslar dahilinde fabri 
ka sahibi orman imalatçılarına aşa
ğıdaki şartların tamamı veya bir 
kısmı mukabilinde tayin edeceği be 
deflerle, aıttırmasız ağaç, tomruk 
ve ormanda kereste imalinden kal· 
mış ve kalacak parçaları verebilir: 

a) imalatçı tarafından vekaletin 
tesbit etttiği imalat planının tatbik 
ve takibinin teahhüd edilmiş olması. 

b) Maliyet ve işletme ş11tlarının 
vekaletçe kontrol edilmesinin kabul 

edilmiş olması. 
c) Vekaletçe tayin edilelek esas 

ve hadde uygun satış fiyatının stok 
tesisi ve şevk planının kabul edilmiş 

olması. 
d) Çalışılan ormanda mevcut 

veya ta hassül edecek enkaz ve par 
çaların kıymetlendirme ve sevk şart 
)arının kabul ve teahhut ~dilmiş ol· 

ması. 

E) Bir veya mütaddit birlik teş 
kil şartının kabul edilmeei. 

Madde 7 - Dsğrudan doğruya 

Devlet t . rafından işletilecek orman· 
larla, milli sermayeli Türk şirketleri 
veya milli bankalarla müştereken 

işletilecek ormanlar ve devlet orman 
işletmesi mütedavil sermayesine aid 
muameleler muhascbei umumiye, ar
tırma, eksiltme ve ihale kanunları 

hükümlerine tabi olmayıp icr.ı vekil 
feri heyetince tanzim olunacak ka· 
rarnamelere göre ve ' ususi ticaret 
icablarına gşre yapılır. 

Bu işletmelere aid hesap devresi 
ilkteşrin bidayetinden eyliil sonuna 
kadar devam eder. 

Bilançolar, ilkte;rin biday~tinden 
itibaren dört ay içinde Dinavı mu· 

.---------------------~--------------------

Amerikadaki 
insan hırsızlığı 

Hükumet tetkikler 
yaptıracak 

Vaşington : 9 ( Radyo )- Me

busan meclisi , insan kaçırmak me- 1 
selelerini tetkik ettirmek üzere 
150,000 dolarlık bir tahsisat ko· 
nu'ınasını kabul etmiştir. Bir heyet 
bu iş üzerinde tetka ler yapacak 
ve bu para bu işe sarfedilecektir . 

Bulgar tayyarecileri 

Tenzilatlı yaz tarifesi başladı 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Sayın müşterilerini her zaman için memnıın etmeği düşünen müessesemiz 
tenzilatlı yaz tarifesile beraber Film san1yiinin harikalar dizisind en iki 

büyük şaheseri birden sunmakla bahtiyardı 
1- Baştan nihayete kadar yeni heyec~nlar kaynağı Aşk, Kin , intikam 

Şaheseri. Herkesin sevdiği en büyük facia Yıldızı 
SILVIY A SIDNEYIN EN SON ESERi 

( Gönül yarası ) 
2- Kıymetli bir sanatkarın baştan başa Aşk, Muzik, Güzellik, Heyecan 

dolu en enfes eseri 

Kazak kalbi 
(Kazak kalbi) 

Oynayanlar: ÜNLÜ ISPANYOL TENORü 

Jose Mojika ) 
MORENO-MONA MARIS 

(Don 
ROSITA 

1 

Belgraddan döndüler Çok hissi mevzua malik ve son derece müessir sahnelerle dolu bu 
iki müstesna filmi mutlaka görünür. 

Sofya: 9 (Radyo) - Bulgar tay. Yaz tarifemiz : BALKON 25 kuruş 
yarecileri {heyeti bugün tayyarelerile DUHULiYE 15 • 
Belgradd~n Sofyaya dönmüşlerdir, ! LOCA Bir liradır 
Tayyarecıler Yugoslav tayyarecileri DiKKAT: Sinema dahili müteaddit Vantilatörler ve alınan hususi teda-
tarafından uğurlanmıştır. 1 

, bir ile son derece serin bir ha!e g etirilmekte ve müşterile-

E 
1 rimizin sıcaktan müteessir olmala rına meydan verilmemek-

m niyet memurları 
1 
____ t_ed_ir . ____ _ 

sigorta edilecek 1 Telefon 
9387 

Asri 250 

Ankara: 9 (Telefonla)- Emniyet -------------------------------~ 
işleri umum müdürlüğü tarafından 
hazırlanan yardım sandıkları nizam· 
namesi devlet şurasına v~rilnıiştir. 

Bu nizamnamenin bir maddesine 
göre, bütün emniyet memurları san· 
dık tarafından siğorta edilecektir. 

I~- - 1 
ÇOCUK HASTALl :<LA• l 1 

MÜTEHASSIS! 1 

Dr. Nihal Bayat 

'vtersin Yoğurt pazar 

ı 1 Kabul saatıarı : Her gUn 

1 15-18 -
B" .. 

u u 1 meraklılaıın ne zaman açı 
lacağ'ını sabırsızlıkla l..ıekledikl eri 

yazlık Sinemada 

f' 

Gayrimenkul malların 
açık artırma ilanı 

D. No: 9381 1132 

Seyhan birinci icra Memurluğun· 
dan : 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 
g•yri menkulun ne olduğu 

Sekiz dönüm üç evlek bağ ke
şif sırasında, Tarla haline geld ıği 
görülmüştür. 

Gayri menkulün bulunduğu mev 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Seyhnnın yıl anlı mevki inde şarkan 
tarıkı am, görben canbaz lbrehim 
ağa şimalın tankı has. cenuben sa· 
hibi ferağ iken elyevm Hacı Yasin 

Takdir olunan kıymet : 
Beher dönümü otuz lira 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
1 inci artırma 11- 7-38 Pa-• 

zartesi 2 inci artırma 26 - 7- 38 
salı günü saat 14- 16-9~8 '1132 

1 - fş bu gayri menkulün ar-

i 

Dörtyol belediyesinden: 

1 - Şartname ve projesi mu· 
cibince Dörtyolda yaptırılacak be 
lediye binası inşaatı açık eks 'itmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 6819. 44 ku 
ruştur. ilk teminat 511. 42 kuruştur. 

3 - Eksiltme 20.6.938 pazar
tesi saat 15 le belediye encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projeyi gör. 
mek isteyenler parasız olarak bele
diye muhasebesinde görebilirler. 

5 - Taliplerin kaııunda yazılı 
vesaiklerilcrile birlikte müracaatları. 

10- 14 - 18-22 9386 

Hizınetçi aranıyor 

Evde çah,mıık Uzere bir 
kadın aaçı va bir hizmetçi 
ııranıyor. lstlyenlerln idare 
hanemize mUracaııt etmelerl 

c 
1
-

Bu Akşam 
Yaz sezonuna 

tırma şartnamesi tarihin en 
itibaren Adana 1 numara ile Adana 1 Bu gece 
1 inci icra dairesinin muayyer. nu 
marasında herkesin görebilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olanlardan faz· 
la malumat almak isteyenler, iş bu 
şartnameye ve dosya numa 
rasiyle memuriyetimize müracaat 
etmelidir, 

nöbetçi eczane 
Büyük Gala Müsameresi Olarak 

Dehekar 

Charles Boyer ve güzel 
Jean Arthur 

tarafından calibi dikkat ve fev · 

(Bkt~a~;~d~~a ;~~;si) 1 
Emsalsiz şahesc ıle başlıyor 1 

Kuvvetli bir temsil heyeti, Sü 
rükleyici Bir mevzu ve dikkatle 
Zevkle S• Y• e c: ilecrk nefis bir fil~ 
DiKKAT: Sinema saat Tam 8,45 
ba~lar . Lutfen masalarınızı ona 
göre işgal etmeniz rica olunur. 

PEK YAKINDAıOoPEK YAKINDA 
ı0oPEK Y AKINDAıOo 

Bütün dünyada bir şimşek gibi 
parlayan En yeni, tn fantazi ve 

kibar komik 

( Fernadel ) 
Gör . . lşid . . Söyleme . : . 

fevkalade Komedi miizik Hol 
şaheMerinde görünecektir 

----------~~~..;.93_88 __ _ 

hasebata tevdi olunur. Disanı mu · 
hasebat, bu bilançoları, lu idarenin 
mevzuatına ve ticari işletmenin İcab· 
!arına göre tetkik ve muhakeme e· 
der. 

Madde 8 - Bu kanun neşri ta
rihinden muteberdir. 

Madde 9 - Bu kanunun tatbi
kine icra vekilleri heyeti memurdur, 

2 - Artırmeye iştirak için yu
karıda yazılı kıym~tin 0/0 7,5 nisb~ 
tinde pey akçasiyle veya milli tir 
bankanın teminat mektubu tevdi e. 
diltcektir, (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ue irtifak hakkı 
sahipleı inin gayrimenkul üzerindeki 
haklarını busesiyle faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tar ~ 

hinden itibaren 20 gün içinde evra. 
kı müsbiteleriyle birlikte memırriye· 

timize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sici liyle sabit ol· 
dukça satış bedrlinin paylaşmaw:d;;n 

1 

hariç kalırlar. 
- 4 - Gösterilen günde artırma 

l y.a _iş•irak ede-~lcr artırma şartname 
~mı okuş ve luzumlu malumatı almış 
ve bunları temamen ka l..ı ul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

. 5 ::: Tayin edilen zamanda gay· 
rı menkul üç defa bağrıldıktan son· 
ra en çok artırana ihale edilir. An· 
cak artırma bedeli muhammen kıy 
metin yüzde 7 5 şini bulmaz veya sa 
tış isti yenin alacağına ı üchani olan 
diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
bunların o gayri menkul ile temin e. 
dilmiş alacaklarının mecmuundan 

Yağcamii civarında 

Ali Nasibi ecza nesidir 

fazlaya çıkmazsa en r çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzer" artırma 
on beş gün daha tem..Jit ve on be· 
şinci gü nü ayni saatta papılacak ar· 
tırmaea bedeli satış istiyenin alaca . 

ğına rüchani olan diğer alacaklıların 
o gayri menkul ile temin edilmiş a. 
lacakları mecmuundan fazlaya çık. 
mak şartiyle, en çok artırana ihale 
edilir. Böyle bir Lbedel elde edilir. 
Böyle bir bedel elde edilm.:zse ihale 
yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya veri
len muhlet içinde parayı vermezse 
ihale ka rarı fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte hulunan 
kimse arzetmi ş olduğu bedelle al· 
mağa razı olur~a ona, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok artırana 

ihale edıliı. iki arasındaki faık ve 
geçen günler için yüzde beşten beş· 
ten hesap olunac~k faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hac· · -lrnak] 
smn mcoıuriyetimizce alıc 
olunur. 

Madc:I 
Gayri menkul yuk 

len tarihinde 
icra memurluğu od 
gösterileu artırma ' 
sindesatı lacağı ilf 

!t lcı. •• 

ıdan tahsil 

.e 033) 
arıda gösteri 

Adana ı inr: 
asında işbı• 

şartnam,. 

,n e/ur , -



l 

Sahife: 4 

Her mevsım ve muhite g;jre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

larmın muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Ça>lar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne geımı,ur. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcaOını kar,ılar 

c. 

-Matbaa, Tüccar ve Fabrikatörlere -
Her cins gızete, matbaa ve renkli kağıtlar ile tüccar ve fabrikatör · 

ier için kırtasiye levazımı en ucuz ve en iyi cinslerden olmak üzere her 
zaman stok halinde mevcuttur. 

Fotoğrafçılar ve amatörler için makine, cam, kağıt, film, paspartu ve 
i !açlar her yerdenucuzdu r. 

28 Şayner filmler 30 kurı:ş, Hypo- sülfit kilosu 25, karbonat 35, sül
fit 40 lstanta, Leonard ve Minuto kartpostallar 117.50 ve Kapelli 11 O 
kuruştur. S. P. C. 

9-12 9317 
Sedad Sahir Seymen 

U.ay caddesi No. 41-Mersin 

-----~~ .............................. ~~~------------------------! 
r~~~---------,1 Adana birinci icra 

memurluğundan: 
Zeki}rye borçlu Madam Aıınanınl 

No. 70 Tarihi:Mayıs 926 1 
Mah~llesi:Kuruköpıü Cinsi:Mağaza ; 
Miktarı: arşını: 100 ı 
Hu,ludu: Yemi. i Nikola iken Ma 

dam Anna Y eeari Nokola iken Ha
san arkası Herkilya iken muhacir· 
lere verilen ev cephesi Niwla iken 
Madam Anna. 

No: 71 Tarihi: Mayıs 926 
Maha lesi: Kuruköprü Cinsi: Ev 
Miktarı: Arşın : 300 
Yemini Ômer yesarı Nikola iken 

Zekeriya ve Mustdfa arkası Nikola 
ile Naum Türkmen iken şimdi mu 
hacirleı e verilen dükkan cephesi 
arkası Yuvan iken muhacirine ve. 
riJ,,n arsa . 

No: 72 Tarihi: May11 926 
Mahallesi: Kuruköprü 
Cinsi: Ev iken şimı..li arsa 
Miktarı: Arşını: 469 
Yemini Uncu Yusuf yesarı ahraz 

vereseleri iken muhacirlere verilen 
yer arkası Nikola iken muhacirlere 
veril'n yer cephesi Hüseyin . 

Halihazır vaziyetleri : Mağaz1nın 
huduuundan başka diğerlerinin hu· 
dudunda tehalüf olmayıp ve 71 No: 
lu evin dört oda bir mutbah ve bir 
su tulumbasını şamil olup ve 72 No: 
lu ev dahi tamamen yıkılmış arsa 
halinde olduğu , 

Takdir olunan kıymet : 70 No:lu 
mağazaya ( 350 ) lira ve 71 No:lu 
eve ( 2000 ) lira ve 72 Noh.ı ev ise 
şimdi tamamen yıkılmış arsa halinde 
olduğundan arsanın hcher arşınına 
birer lira kıymet takdir edilmiştir. 

Artırmanın yapılacağı yer gün 
saat: Adana Birinci icra memurlu· 
kunda birinci artırması l 1-7-938 
pazartesi günü saat 10-12 de ve 
ikinci artırması 26171938 salı giinü 
saat 10-12 de yapılacağı. 

1- işbu gayri menkulün artırma 
fartnamesi 9/6/938 tarihinden itiba 
ren 38/1272 no.ile Adana icra dai 
resinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al
mak istiyenler, işbu şartnameye ve 

dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
nda yazılı kıymetin o;0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminal: mektubu tevdi 
edilecektir . (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diier alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
~~rakı m~sbitelerije birlikte nıem4• c:. ., 

~ .. ~ % c 
... ..;e. "' 

.. ·'$-. 
' · -..,. 

1 

' 
1 

Türk sözü 
Gündelik siy•si gazete 

Abone şartları 

Kuru~ 
t 2 .A. ylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık ~oo 

ı Aylık ıoo 

l - D ı~ nıcııılck~deı için Abone 
bedeli değ'işmez yalnız posla m~srafı 

zammedilir 1 
2 - ilanlar için ıdareye müra

caat edilmelidir. 

riyetirnize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

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

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

alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
!arın o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklannın mecmuundan faz- 1 

laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada , 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıtarın o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih ::le 
yapılmaz Ve _satış talebi düşer. ı 

6 - Gayrı menkul kendisine ilıa-, 
le -~luna~ ~imse de-r hal veya verilen İ 
muhlet ıçınde parayı vermezse ihale 
kararı f~~holunarak kendisinden ev- ı 
vel en yuksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa raıı' 
oluı sa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen 15 gün müddetle ar
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he· 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me· 
muriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
Gayri menkuller Yukarıda göste 

rilen tarihinde Adana 1 icra 
memurluğu odasında işbu ilan ve 
ğöstcrilenartırma şartnamesi daire
sinde satılacağı ilan olunur. 

( işbu satış 2280 No. lu kanuna 
göre yapılacaktır . ) 9294 

Türksözü 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir 

Telgraf adresi : B \ŞEGMEZ 
9170 

Telefon : 168 
39 

---------------------------------------~·-------~--------------

Adana amuk Üretme Çiftliği Müdürlüğünden : 
1- Müessesemizin Şubat 1939 ayı sonuna kadar olan aşağıda cins 

ve miktarları yazı'ı yanıcı m1cldela ihtiyacı kapalı ~ a f usu'ile rksiltmeye 
çıkarılmıştır 

Cinsi 
Gaz 
Mazot 

Fiyatı Asgari 
280 Kr. 1600 Tn 

145 " 3200 " 
Benzin 305 700 

" " 
V alvaline 680 11 O 

" " 
Vakum 40 3500 Kilo 

" 
Gres 24 • 60) " 

Azami 
2000 
3600 

900 
130 

4000 
700 

Tt neke 

" 
" 
" 

Kilo 

" 

Tutarı 

5600 
5220 
2745 
884 

1600 
168 

Lira 

" 
" 
" 

" 
2- Muhammen bedeli ( 16,217) lira, ve muvakkat t. minat ( 1217) 

liradır. 
3- Şartnamesi Adanada Pdmuk Üretme Çıftliği Müdürlüğünden üc 

retsiz olarak alınabilir , 
4- Eksiltme Adanada Pamuk Ürelme Çıftliği Müdürlüğünde mübayaa 

Komisyonu huzurunda 16-Haziran-938 tarihine müsadif perşembe gü 
nü saat 15 de yapılacaktır . 

5- isteklilerin 2490 sayılı kanun ahkamı dairesinde tayin ediltn gü. 
nün saat 15 şine kadar teklif mek tuplarile komis) ona müracaatları. 

9350 1-4- 7-10 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastahkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi Ordu 

Bay Halil evı 

E,i civarı 
6- 30 

~ Haruniye Kaplıcası 

Savatlı 
9358 

açıldı 

Sıhhat, 
türlü 

konfor , her 
istirahat 

Bı.hçe kazasının Ha uniye N ıhiy~sine iki saat mesafede bulunan 

( Har•ıniye Kaplıcası ) Her türlü hastalıklar ve bilhassa Roma 

tizmalılar için Türkiye le bulunan K ıplıcılarn iyil~tin len Jır. Burada ya 
pıl11cak banyolar sayesind~ hastalığınız kısa bir zaman içinde zail olur. 

Muntazam yol, nakil vasıtalarını her gün bulabilirsiniz . Yatacak yer· 
!erimiz, bakkal ve kahvehanemiz mevcuttur . Fiatlar çok ucuzdur. 

Müstecir 
14-15 9319 DURSUN YUSUF. 

--~~~~~--~-~~~~~~~~~~~~ 
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10 Haziran 1938 

""' 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkj j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa. 

ruz kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

Ki TAP 
* 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede ao 
cak Türksözünde ya 
pılır. 

Resmi eurak, ced· 
veller, defterler, çeklet. 
karneler, kağıt, zarf. 

kartvizit ve bilumuııı 

tab işleriniz, en kısı 

bir zamanda en ncfıı 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksöziinde ya· 
pılır . 

Türksözü matbaa· 
sı "Türksözünden. ba. 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. 

-------------------- --..... ~~--~--------------------------'! 

Ti 
• 

1TORKiVE i~ BANKA:.I 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

• 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk Renksiz 
Koku Kokusuz 

1 
Tadı : Latif 
Teamül : Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N· 
mikdaır ) 0.2 sffl: 

Mecmu serilik dcıeccsi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi m"ddeler için sarfolunan müvellidilhumU1' 

litrede 0.40 mııt· 
Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 ( 
Klor ( Cı ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ., 0.00-IO 
Nil rit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

er.nin en son usullerine riayet rderek kaynadığı yerinden itibat1 

ııistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli beli 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütiin Fiziki ve Kimyevi evsafını ııı~ 
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize ı< 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayirı etiği Sıhhiye Memuru huzurlarında Jı 
macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra dolO 
rmakta ve ağızları Sıhh3t Memuru tarafından mühürlenerek şehriırıi1 

gelmektedir . 

1 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

l ı ;,, 
Kayadelen Gazozları 

Kaya delen Gazozları da 1< aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, ~ı 
temizdir. Daima Kaya delen Ou:oı:ıa rını tercih ediniz . 12 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted'r. 

9375 

'------;.;;;.;.;;;---~~--~----------~----
Umumi neşriyat müdürü 

Macid Giiçlii 
Adana Ttirksözü matbaası 
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