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Hamid iye 
karşılandı 

Mısırda fevkalide tezahüratla 
Vekillerimiz Filistindeki ihtilal Mersin gençleri 

Memleket içinde se
Hamidi ye mektep gemimiz Mısırda yahata çıkıyorlar 

fevkalade tezahuratla karşılandı 
Fransızlar 

terviç ve 
kapaklı bir 
teşvik mi 

surette 
ediyor 

Deniz yoliyle ve Seyhanı 
geçmek suretile sehri

mize geliyorlar 

Halk, ''Yaşasın Ata
türk,, diye bağırdı 

Taymis gazetesinin dikkate değer bir baş makalesi 

İngilizler Suriye -Filistin hududu nal 
boydan boya tel örgü çektiler 1 

Mersin: 11 (Hususi) - Mersin 
ldmanyurdu gençleri ellerindeki deniz 
vasıtalarile ve deniz yoliyle ve Sey
hanı geçmek suretile Adanaya bir 
seyahat yapmayı kararlaştırmıştır. 

lakenderlye : 14 ( Anadolu ajansının hususi muhabiri bildi 
rlyor ) - Hamldlye mektep gemisi dUn aaat dörtte isken 
derlyeye dahil oımu,tur. 

Hamldlye lakenderlye !imanına girerken ••hrl topla selam
lamı, va sahll bataryaları taraflndan ayni suretle aetamtımmı,. 
tır. Binlerce halk motorlarla mektep gemimizi kar,ııamı, ve 
gUveı tedekl TUrk bayrağımızı co,kun bir aıkı• tufanı içinde 
seıamlıyarak: 

- Ya,aaın Ataturkl biye bai:iırmı,tır. 

İzmirde müdürü tabanca ile teh-
1 

did edenlerin muhakemesi 

Mecllsln tatıllnden sonra ••h· 
rlmlze geleceoı anlaşılan 
Nafıa veklllmlı: Al! Çetlnkaya 

Ankara - Selah iyetıar bir kay ' 
naktan verilen hab"'e göre mecıi•in 
yaz tatilinden sonra bütün vekilleri
miz memleket dahilinde ve muhtelıf 
mıntakalarda tetkik seyahatlarına çı
kacaklardır. 

1 

Gençlerimiz bu seyahate hazırlık 
olmak üzere dün yurdun [Y egin] a· 
dınd ki kotrası ile Seyhan ırmağının 
denize döküldüğü yere kadar bir 
tecrübe seyahatı: yapmış ve güzel 
neıiceler almıştır. 

adanaya yapılacak olan seferde 
yurdun ytııi almış olduğu dört ton· 
luk [Arıkut] kııtrası da iştırak ede
cektir. 

J'J;aca•İstanda Hitlerizm 

Bir Nasyonal - Sosyallst 
partl•I teşekkUI etti 

Budapeşte 14 ( Radyo ) - Dün 
parJ.monıoda bir nasyonalıst • sos· 
yalist partisi teşekkül etmiştir. Dokuz 
azadan mürekkep olan bu yeni fırka 

evvelki iki fırkanın gitıi~ı yoldan 
gidecektir. Halk mahkemede hay· 

dudların yüzüne tükürdü 
Kültür bakanı B. Saffet Arıkan 

Van ve Erzuruma, içişleri bakanı B. 
Şükrü Kaya şark vilayetlerine, Güm
rük ve inhisarlar bakanı B. Rana 
Tarhan cenup vilayetlerine, Ekonomi 
bakanı da garp vilayetlerine gidecek
lerdir. 

KudUste ••hlr kapılarından birisi 

Fırka, bilhassa zirai işlerle uğ'ra. 
şacak ve ilk iki partinin Yahudi düş· 
manlığı proğramını muhafaza edecek
tir, 

lzmir - Bucada Kültür lisesi mü· 
dürü Haydan tehdid eden Zeki, Ah
met, Salahatıin ismindeki talebelerin 
muhak~mesine bugün başlandı. Mü
dür Haydar uzun mektep hayatını, 
çok talebe yetiıtirdiğini, mektebi is 
!aha çalıştığını anlattı. Ağlayarak ha
diseyi izah elti: 

- Maamafih bu üç talebemcen 
davacı değilim, dedi. 

Talebeler reisin sualine karşı ha
diseyi inkar ettiler. Kendilerine iftira 
edildiğ'İnı söylediler. Reis şöyle de
di : 

Kafkasyadaki 
Türkler 

Uzaklaştırılıyor ve yerine 
Ruslar getiriliyormuş 

Pariste çıkan Taşnak komitesinin 
Organı olan gazete •' Kafkasyada 
neler oluyor? Türklerin yerine Ruslar 
mı yerleşiyor? ,.başlıı}ı altında şunları 
kaydediyor: 

Mevsuk bir menbadan aldığımız 
haberlere göre Kafkasyadan ve diğer 
biitün Sovyet memleketlerind .. n mü. 

tcınadiyen ecnebi tebaları gelmekle· 
dir. Buraya gelen haberlere nazaran 
•ovyet hükümeti. Kafkasyadaki, müs
luınanları Rusya içerilerine naklede. 
~ek bunların yerlerir e Ruslar ( Ma-
•k~nları ) yerleştirmeğe karar 
v~rınişlerdir B u n d a n yirmi 
:un e v v e 1 , Kafkasyada -

1 
( Ermeni, gürcü ve tatar ) 

~Skerj kıt'alar bir gece içerisinde 
Usya içerilerine sevkedilmişlerdir. 

~Yni membadan bildirildiı!'ine göre 
k •.!kas cümhuriyetlerine de asker 
a u •vetJerini daima hazır ve emre 
llıade bulunmaları emri veril • 

Ilı. . 
ıştır , Rus askerleri geldıkçe, 

Yerj' 
1 

1 askerler derhal Rusyaya nak· 
kCdiJmektedirler, Bunlar son dakikaya 
adar nereye sevkedileceklerini bil· 

llıemektedirler. Sovyet hükümeti der· 

~a~de bu son günlerde bütüıın dikka 
bnı Kafkasya üzerinne teksif etmiş 
Ulunuyor. 

- Burada sizler için ağlayan, si
zi affeden bir adam nasıl olur da ya
lan söyler? O istese sizi daha evvel
de siyi kovabilirdi. 

Şahit olarak dinl~nen bir talebe 
suçluların, müdürün odasına gitme
den evvel yatakhaneden tabanca, bı
çak aldıklarını söyledi. Diğ'er şahid· 
!erin celbi için muhakeme 17 hazirana 
bırakıldı. 

Salonu dolduran ve koridorları 
kaplıyan halk, jandarma muhafaza. 
sında götürülen maznunların yüzüne 
tükürerek " Alçaklar! ., diye bağır
dı . 

Asi meksikalı 
general 

Atla kaçarken polis 
tarafından öldürüldü 

Meksiko 14 ( Radyo ) - Asi j 
general Sedillonun cürüm ortağı olanı' 
bir general muhasara edildiği yerden 
atla kaçmağa teşebbüs ettiği esnada 1 
polis tarafından atılan kurşunlarla l 
öldürülmüştür. 

General Sedillo cumhur reisinin ı 
emrile divanıharbe sevk edilecektir, 

• 

Nafia vekili Ali Çetinkaya sulama 
işleri programına dahil mantıkaları 
ziyaret edecek ve tetkiklerde bulu
nacaktır. 

lngiliz komiseri 

Şarki Erden hududundaki 
askerleri teftiş etti 

Kudüs: 14 (Radyo)- lngilt~re 
fevkalade komiseri; şarki Erden hu 

dudundaki askerleri teftiş etmiş ve 1 

orada bulunmakta olan Emir lzzettın 
ile bazi zabit ve neferlere lngiliz sa 

lib nişanını vermiş vı: tayyare ile Ku
düse dönmüştür. 

Filistin taksim komitesi 

Filistinde bir taraftan hakiki vazi 
yeti tayine uğraşan komisyon tetkik
lerle uğı aşırken diğer taraftan tüfek 
ler patlamakta devam ediyor. 

Mayıs ayının başlaıında Azzuuda 
altı arap polisinin hainane katlinden 
sonra hemen her gün katiller; da~a 
kaldırmalar, silahlı soygunculuk vesa 
ire şekillerde tedhiş haberleri alınmak 
tadır. Sa. aria ve Galilce tepeleri bu 
gibi haydutluk hareketlerine sahne 
olan yerlerin başında gelmekle bera
ber Kudüs civarında da yahudilere 
karşı bazi tecavüz hareketleri vuku 
bulmuş ve yahudilerde bunlara muka
belecie bulunmuşlardır. 

Yahudilerin araplara karşı muka 
bil taarruzda bulunmaları yahudi ce· 
maatinin liderleri tarafındn takbih e
dilmiş ve tecavüz hareketine geçen 
havalideki yalıudiler para cezasına 

Kudüs: 14 (Radyo) - Fılistin 
tabim komitesi, bugün öğleden ev 

vcl gizli bir celse yaparak Haham· 

!ardan Bokisham, Klav, Voçmiskiyi, 
uzun müddet dinlemiştir. 

Komite; bu ayın yirmisinde açık 
bir celse yaparak Filistin yahudi ce 

miyeti eisini dinliyecektir. 

tabi tutulmuşlardır. Fakat haydut ç.; 
telerinin son za manladaki faaliyet· 
]erinin asıl kurb~nları Araplardır ve 
bilhassa hükumetin hadimi nazarile 
bakılan köy ağ•ları; yahudilere top· 
rak satmakla ittiham edilen veyahut 
haydutların para taleplerini is'af etmi· 
yen eşı af ve müfrit Kudüs müftüsüne 
muarız olanlardır. Haydutlar askeri 
inzibat kıtaatı ve poli• tarafından şid 

detle takip edilmektedirler. Geçenlerde 
hoyd dlarla bir çarpışma esnasında 
bir ingiiiz polisi olınüş fakat çete de 
bastırılmıştır ve daha dün birçok arap 
öldürmüş olon bir haydut çetesi daha 
tenkil edilmiştir. inzibat kıtalaıı şimdi 

Askeri Heyetimiz Antakya yolunda 

Solda: Askeri Heyetimize riyaset eden Genel Kurmay ikinci Başkanı Orgeneral Asım Gündüz Payasta 
trenden indikten sonra Halk ve Askerin ortasından geçerken. Sağda: Orgeneral Asım Gündüz Payas istas. 
yonunda kendisini karşılamaya gelenlerden Antakya Başksnsolosumuz CelAI 'Tevfik Karasabanla görüşüyor. 
( Siyah elbiseli ve başı açık olan zat Başkonsolosumuz ve arkasından görülen Fransız Subayı, Halayın yeni 
Delegesi Kolonel Koledir . ,. 

en sarp arazide yerleşmiş bulunuyor 
ve bir taraftan yol inşasına çalışılı· 1 

• B. M. Meclisinde 
yor, Mamafih bütün bu tedbirlerin Fi-1 
listinde asayişin muhafazası işinde en 
büyük davayı halletmesi veya ebedi 
leşeceği beklenemez, Bn dava Suriye 
Lübnan hududunun inzibatı meselesi· 
dir. Aylardanberi Ftlistindeki asilere 
asker, sıliih, talimat ve para yeliştiril 
mektedir. Kudüs müftüsü Al Zokdaki 
inzivasından lngiliz ve siyonist aleyh
darı harekatın heyeti umumiyesini ida 
re etmektedir. Bu meselede bazi 'U 

riye politikacılarının Fılistind~ki asi 
haydutlara karşı sadece harsi bir ra· 
bıta ile iktifa ettiklerine inanmak air 
haylı müşküldür. Bundan başka Lüb· 
nan hükümeti kendi topraklarının bir 
üssüllıareke olarak kullnnılmasını talı- 1 dit yolunda girişeceği herhangi teşeb 

büsün Fransız yüksek komiserinin 1 
ademi memnuniyetini celbedeceğinden 
korkmaktadır. 

Sonu Cumaya gelen tatlllerln 
ertesi gUnUde tatll yapılacak 

Ankara: 13 (A. A.) - Büyük 
Millet Meclisi; bugün mahrukat ka · 

nunu ile orman kanununa ek kanun 

layihasını ve ulusal bayram ve ge· 

nel tatil günlerine ait kanuııda tadi

lat yapılmasına ait layihayı kabul 
etmiştir. 

Bu sonuncu kanun ile 19 mayıs 
Gençıik b~yramı günü tatil günü 

olarak kabul edilmektedir ve tatil 

günü cumaya tesadüf ettiği takdir

de müteakip cumartesi günü de 
tatil edilecektir. 

Suriye ve Lübnandaki Fransız 
kuvvetleri hiçbir suretle müessir o 
lamıyacak bir dereceye indirilmiş 
bulunuyor. Lübnan ve bilhassa Su

riyedeki Arap hükumetleri kendile· 

rini daha ziyade kendi vasıtalaıi;le 
idare etmiye bırakılmışlardır. 

işte bu hal ve şerdİt lskende

run Sancağında Araplarla Türkler 

arasında neden bu derece gergin 

vaziyetlerin hadis olmakta olduğu· 
nu izah etmektedir. 

Suriyedeki Fransız makamlarının 
lngilız komşulariyle teşriki mesai et
mek hususundaki sebebi ne olursa 
olsun, şurası muhakkaktır ki Fran· 
sızların zaafı ve a'a~asızlığı Fılistin· 
de ı,:ok pahalıya ma!olmoktadır. 

Bu yüzden Fi 1istinin şimal ve şi 1 

mali şarki huJutlarında inş ı edilme 

sine lüıu.n göı ülen tel örgü maniaları 1 

yine o havalide ddimi olarak bulun 

durulması zaruıi lir hale giren si· 

!ahlı inzibat kuvvetleri hakkında Ku· 

düs muhabirimiz etraflı malumat 

vermektedir. (X) Bu tertibat hiç şüp· ı 
hesiz müsellah kıt' ala rın Filistin hu 

1 
dudunu aşmalarını çok daha müşkül 1 
bir şekle sokacaktır. Fakt Filistin· 

deki lngiliz idaresinirı halen Fransız 
mandası altındaki topraklardan vaki 1 
olan taarruzları karşılamak için bu 

derece geniş masraflara katlanmak 

Japonlar ileriliyor 

Hankovdaki İngiliz teba
ası şehri terkedecek 

Tokyo:l4 (Radyo)- Japon Kıtaatı 
Sarı nehir hoyunca ilerilemekte ve 

Çinlilere mühim zayiat verdirmek. 

tcdir . Kıtaat Hankova yaklaşmış 
bulunmaktadır . 

Hankovdaki lngiliz Konsolosu ; 

vaziyetin veharnet kesbetmesi üze· 
rine tebaasının burasını tcrketme· 
!erini bildirmiştir. 

mecburiyPlinJe kalması ve bu hare· 

ketin bil assa F ransır. matbuatının 
lngiliz · Fransız işbirliğinin yüksek 

faydalarını saymakla bitiremedikleri 
bir zamanda vaki olması bir hayli 
gariptir. 

--------
(X) Times gazetesinin Kudüs 

ınulıabırinin verdiğ'i malumata göre 
mevzuubahs' tel tırgü maniaları Filis· 
tinin şimal ve şimali şarkisinde Lüb· 
nan, Filistin ve Suriye-Filistin hudut
ları boyunca rekzedilmektedir. Bu 
lertibatın iki ay zarfında ikmal edile· 
ceği ve 90,000 lngiliz lirasına malo· 
lacağı tahmin ediliyor. 



• 

~ahife 2 

Çin de 
harp 

('l'ürksözü) 15 Haziran 1938 
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Ulus okullarında > ~ ~....,.._,,,_~~__,.,.__,."1 
. . .. . .. .. .. . :ı şnkay®tD®ır: 

Fakat hıç şuphe yok kı dunyanın mu-ıônumuz~ekıyıld~ha faz-~ . 

iş kanunu 
Geçen yıl bug:in mer'iyet 

mevkiine girmişti ' ı la faahyete geçılecek ~ Peynırler 

kadderatı bu basit hadiseye bağlıdır 1 Vilayetimizde ulus okullarının : Köylerden getirilen peynirler, 

Resmi suretle harp yoktur. Çin 
toprakları üzerinde sulh hükmünü 
icra etmektedir. Halbuki, son on 
ayda, bu sulh, son derece azam tli 
mıkyasta, büyük orduların seferber
liği, kıtaller ve tahripler şeklini al· 
mıştır. Fakat Japonyanın Çine karşı 
olan dostluğu zeval bulmamıştır. 

Japonlar, Çinlilerle gene mesııd 
ve velud münasebetler idamesine 

' muvaffak olacaklarını ümit etmek· 
tedirler. Onların Çinlilere herhangi 
bir sebeple ve istiye istiye fenalık 
etmesine ve mazileri müşterek iki 
eski ırk arasına fena bir zihniyetin 
inkişafına mahal vermesine imkan 
yoktur. Japonları Çin topraklarından 
bir metresini bile ilhaka hiç biışey 
icbar edemez. Onlar Çin istiklal ve 
tamamiyetini idameye karar ver 
mişlerdir. Onların tek dilekleri ken· 
disi ile iyi komşuluk münasebetleri 
tesis edebilecekleri bir Çin hüku· 
metinin mevcudiyetidir. Onlar esa 
sen istediklerinin yapılmaoıasıııa ve 
istemediklerinin yapılmasına da mü 
saade edemezler. Hepsi bu kadar. 
işte Japon imparatorlı•k hükumeti 
nin bütün dünyaya arzettiği nikap 
budur. 

Fakat her şeye rağmen bir "ha 
dise. vuku bulmuştu. Barışçı Japon 
larla h~ydut çinliler arasında karı 

şıklıklar çıkmıştır ve bu karışıklıkla· 

rın mevzuu da, görünüşe göre, Çi· 
nin inkişafı hakkındaki japon plan· 
larına muhalefet etmektir. Bu hay 
dutlarla bu bolşevikler tarafından 
bu gibi "hadise. lerin tekrar edil. 
mesine mani olabilecek bir Çin hü· 
kumetinin teşkili hususunda Çinli. 
lere yardım etmek maksadile 700 
bin . 800 bin Japon askeri Çine 
iyice girmiş ve Çinlilere de türlü 
türlü şeyler çektirmekte bulunmuş
tur. Fakat bunların hepsi Çinin men 
feati namına yapılmaktadır. 

Yazan: Vinston Çurçiıl 

"PARI · SUAR,, gazetesinden 

berindeıı kurtulmaktı. Anlaşıldığına 
göre bunlar buna muvaffak olmak· 
tadırlar . 

Mümkündür ki Çinliler ateşli va· 
tanseverliklerini çete harbi usulü 
ile mezcetsinler , ve !abit cephe 
harplerine ve büyük çevirme hare
ketlerine fazla ehemmiyet vermesin. 
ler. Zira Çinlilerin umdesi de her 
tarafta harbetmek , ve hiç bir ta· 
rafta mağlup olmamak • olmalıdır . 
Çinlilerin bu umdeyi fiil sahasına 
koymakta oldukları tahmin edile· 
bilir. Şayet vakıa bu ise Japonyanın 
vaziyeti gittikçe güçleşebilir. 

Farzediniz ki Çine bir milyon 
Japon askeri gönderilsin ve altı ay 
sonra bunların nerede bulundukla 
rını keşfetmek lazım gelsin : Bun 
!arı bulmak pek kolay bir iş olmı 

yacaktır. Münakale yolları uzadıkça 
müstevlinin güçlükleri de artar . 
Bu Japon askerleri için , hergün bi· 
raz daha fazla masraf edilmesi lazım 
gelir. 

Bundan ba,ka harp melzemesi · 
nin günlük istihlaki de ehemmiyetli 
teşkilat icrasını muciptir, Çinliler tes. 
lim olmad.kça Japonların Çini nasıl 
fethedebileceklerini anlamak yaban .

1 
cı bir müşahid için hakikaten güç 
şeydir. Japanyada herkes Çinlilerin 
teslim olacaklarını sanıyordu. Bunla 1 

rın teslim olmamış c.lmaları Japonya 
da tarihimizin en büyük felaketi söz· 
!erile tarif olunmaktadır. 

Birçok selahiyetli zatlar, Japon 
hayati kuvveti için tahripkar olıtcak 
bir hamleye sebebiyet vermek için 
Çinlilerin sadece mukavemet göst61'· ı 
meleri lazım geldiğini söylüyorlar. 1 

Zira bu "hadise. Çinde tek hadi. j 
se değildir. Rus endişesini de hesaba 
katmak lazımdır. iyi cihazlanmış ve 
mahalli tezgahlar mahalli levazım 

fabrikaları tarafından malzemesi ge 
niş ölçüde temin edilmiş bir milyon 
mürettebatlı Rus orduları yukarıda 1 
şimalde Siberya hududu boyunca dal! 
ha doğrusu Siberya cebhesinde bu· 
lunmaktadır. Zira bu cebhe sessiz 

bir muharebenin sahnesidir. Bu teh -
1 

ditkar ağır siklete karşı Japonya en · 
iyi kıtalarından mürekkep yarım mi(· 
yon askeri seferber halde bulundur· 
mak mecburiyetindedir Ani bir Rus 
taarruz.ı karşısında bu yarım milyon 1 

luk Japon ordusunun kafi gelip gel 
miyeceğini kimse söyliyemez. Her 
halde bir eli ile rus kütlelerini yerle 
rinde tutmağa ve öteki eli ile de 
koca Çini boğmağa teşebbüs etmek 
Jap ,nya için cesurane bir teşebbüs 1 

tür. Hulasa bu oldukça yorgun oldu·: 
ğu halde mukadderine de rıza göster 
miyen bir millet için kötü bir iştir. 
Joponya Çınde çarmıha gerilmiştir, 
Rusya Japon tabirile "tesadüfen. 
fa.liyete geçmek üzere hazır bekli 
yor. Rus tayyarecisi güzel bir g<ce
de Tokyo ile diğer japon şehirlerine 
korkunç zararlar verebilir. 

* * 
Burada, Sovyet Rusyanın Uzak. 

şarkta lngiltere ve Amerika menfa 
atlerine ettiği hizmetleri tebaruz 
ettirmeliyiz. Rusya, en iyi japon OT· 

dularını cephesine bağlı tutmakta· 
dır. Bundan başka, Türkistandan 
Çinin Lang - Çeu eyaletine ve o 
radarı da Çir.in ortalarına kadar gi· 
den harikulade bir otostrad 
üzerinde kamyonlar Çin ordularına 

Rus malzemesi taşıyor. Bu yol üze 
rinde yarım milyan çinli durmadan 
çalışıyorlar. Bu gidip geliŞleri önle· 
mck ne lngil ~ertnin, n•~ de cihan sul · j 
hunun menfaatine değildir. 

.. netice şudur ki Uzak şarkın 
başlıca hadisei Çinin yeniden doğu . 
şudur. Japonya Çine; belki bunun 
bizzat yapamıyacağını yapmıştır: 
Onun birliğini bir kere daha tabak· 
kuk ettirmiştir, General Şangkay· 

şek, en kalabalık bir milletin milli 
kahramanı olmuş. Çini meşru olma 
yan amansız bir istismarden kurtar 
mak ümidini kesmenin yolunu bul. 
muştur. Henüz vakti iken bundan 
garp demokrasileri de mütenebbih 
olmanın çaresini keşfedebilirler. 

bu sene iki devrede açıldığını ve köylülerin ellerinden mutavassıtlar 
i tarafından alındıktan sonra yağsız ikinci devrenin mayıs 938 de sona 
1 erdiğini yazmıştık. Her iki devrenin peynirlerin de yağlı cinsleri fiatına 

son ihsai malı1:nalı şudur : ve bahalıya satılarak halkın alda 
Büyükler için 92 dershane aÇıl· tıldığı ve bir kısım bakkal dük· 

mış olup bunlardan 3 danesi ( B ) kanlarında satılan tulum peynirle 
dersbaneleridir. rinin de yenilemiyecek derecede 

Bundan başka biç mektep gör· kokmuş olduğundan şikayet edil 
mektedir . meyen çocuklar için de 17 dersha· 

Belediye zabıtasının bu mese· 
ne açılmıştır. 

Bu dershanelere devam eden leye de ehemmiyetle nazarı dik· 
katini celbederiz . 

talt belerin yekunu 4044 olup 2482 
si erkek ve 1562 si kadındır. 

( B ) dershanelerindeki talebenin 
miktarı ise 69 dur.' 

Çocuklar için açılan 17 dersha· 
nenin mevcudu yukardaki rakamlar 
dahil olmamak üzere 6:51 dir. 

Bu dershanelerin verdiği mezun· 
!arın yekunu 1501 erkek, 597 ka· 
dm olarak 2098 dir ki bunların '.L6 
danesi ( B ) dershanelerinden mezun 
durlar. 

Önümüzdeki sene ulus okulları 
faaliyetinin daha geniş mikyasta 
olac: ğına hiç şüphe yoktur. 

Talebe kampı 

Bir dam çöktü 

Bir adam altında kalc:lrak 
ağır surette yaralandı 

iş kanunu geçen yıl bugün me · 
r'iyet mevkiine girmişti . Bu müna
sebetle işçilerin, minnet ve şükran 
hislerini bildirmek üzere bugün bü · 
yüklerirnize telgraflar gönderecekle· 
ri haber alınmıştır. 

Halkevindeki sergi 

Geçen cuma günü halkevinde 
açılan muallim ve talebelerin resim 
ve el işleri sergisi büyük bir rağbet 
görmekte ve sergiyi her gün •ıüz

lerce yurddaş ziyaret etmektedir. 

Ziraat mücadele 
işlerini tetkik 

Vilayetimiz ziraat mücadele baş 
teknisyeri Sadeddin Dörtyol, Osma. 
niye, Kadirli ve Kozanda yapılmakta 
olan mücadele işlerini tetkik etmek 
üzere kazalara gitmiştir. 

Saimbeylide bir 
cinayet 

Bu yıl Bürücek yaylası 
teshil edildi 

Cumali köyünde Salih adında 
birinin damı; üzerinde istirahat et 
mekte olan yetmiş amelenin ağırlı
ğına dayananıayarı.k çökmüş ve 
bunlardan Eski istasyonda oturan 
Rami oğlu Bahri enkaz altında ka 
larak vücudunun muhtelif yerlerin 
den ağır surette yaralanmış ve te. 
davi "dilmek üzere şehrimize geti 
rilerek Memleket hastahanesine ya· 
tırılmıştır. 

Bir adam tabanca ile öl-
1 dürüldü. katll yakalanaı 

1 Saimbeyli kazasının Çukurkışla 
köyünün Direk mahallesinde oturan 
Veli oğlu Ali adında birisinin aynı 

mahall~de oturan Gani oğlu Aliyi 

Orta okul talebelerinin kamp 
müddetlerini bu yıl Bürücek yayla· 
sında geçirmeleri Kültür bakanlığın 
ca tensib ve keytiyet Kült'.ir direk
törlüğüne bildirilmiştir. 

Ticaret mektebi son sınıf lale. 
helerinin de bu yıl kampa çıkmaları 
için emir gelmiştir. 

muallimler mezuniyetle
rini kullanıyorlar 

imtihanları bittiği cihetle ilk o 
kul muallimlerinden bazıları izinli 
olarak lstanbul, Ankara, lzmir ve 
sair vilayet ve kazaları gitmeğe baş· · 

lamışlardır. 

Orta mektep muallim 
muavinliği imtihanları 

Bu çöküntüde on kişinin öldüğü 
ve bir çoğunun yaralandığına dair 
çıkarılan şayianın hiçbir aslı yoktur. 
Hadise yukarıda yazdığımız gibi 
yalnız bahri adındaki bir amelenin ' 
ağır surette yaralanmasile neticelen· 
miştit. 

Nişanlal ma 

Vilayetimiz emniyet direktörü 
Necmittin Akgünün Kızı Fahire ile 
Baytar Yüzbaşısı Şahabın ııişan tö 
renleri hususi bir şekilde yapılmış. 
tı •. Genç nişanlıları tebrik eder ve 
devaı:ılı saadetler dileriz. 

Bu da para çalmış 

Mehmet oğlu Salih adır.da biri 
geceleyin açıkta uyumakta olan Ah. 
met qğlu Mustafa adında birisinin 
cebinden beş lira parasını çalıp ka· 
çarken yakalanmıştır. 

taıranca ile öldürdüğü ve katilin ya· 
kalanarak adliyeye teslim edildiği 

vilayete bildlrilmiştir. 

Bulgaristanda altın 
madeni bulundu 

Profesör Bakalofun " Tabiat ve 
ilim ,, adlı Bulgar mecmuasında 
yazdığı bir makaleye göre Bul
garistanın Trın kasabasına civar 
olan kayalıklarda enteresan bazı 
altın damarla• ına tesadüf o l unmuş· 

tur . 
K vartz madenini teşkil eden bu 

damarların kalınlığı bazı yerlerde 
3-5 metre kadardır ve bunların 
içinde altın damarları d3 mevcuttur. 

Bu sırada Çin haydut ve bolşe. 
vikleri de, umulmuş olduğundan da 
ha kalabalıklaşmak imkinını bul· 
muşlardır, Bu suretledir ki "hadise. 
uzamış bunların almış oldukları va· 
ziyete karşı Japonya tarafından Çi· 
ne munzam bir himaye aızolunmuş 
t.ır. Japon işgal ordularıııın ilk bü· 
yük taarruzuna Şanghayla Nankin 
hedef olmuştur. 

Balkan işleri ve Bulgarlar 

Yapılacağını yazdığımız orta 
mektep muallim mua>'inliği imtihan· 
larına bugün saat 8,45 de umumi 
meclis salonunda başlanacak ve öğ· 
leden sonıa da devam olunacaktır. 

Ticaret mektebi 
imtihanları 

İzmirde iki azılı 
katil yakalandı 

Yapılan tetkiklerden bu damar· 
!arda mevcut olan altın miktarı bir 
tonda 13 gram nisbetindcdir . Bu 
miktar her ne kadar az ise de bu 
damarlar üzerinde işleme yi zaruri 
kılacak bir mahiyette olduğunddn 
ilgili makamlar incelemelerine ko 
yulmuşlardır. Ayni makaleye göre 
bir tonda 20 30 gram altını havi 
damarlara da rastlanmaktadır . 

• 
Çinlilerin bu derece mukavemet 

göstermiş olmaları keyfiyeti nahoş 
Yazan: Mlhail Mac:,arof 

bir sürpriz teşkil etmiştir. Bunların ı r· k' y . y I 
bu suretle mukavemetten sonra ur ıye. unanıstan, ugos av· 1 

b k b. d t k k ya ve Romanyadan mürekkep olan Bal 
aş a ır yer e e rar mu avemet . • 
.. 

1 
k .. J kan An tan tını gayesı, yalnız ha, p 1 gos erme ıızere apoıı mengene· 

· d k t 1 1 l k f· t" sonrası hudutlarının mubafazas nı 
sın en ur u muş o ma arı ey ıye ı . 
d ·· 1 lk' · b'' ··k J t temın etmek değil, bu devletleri e oy e. ıncı uyu apoıı aarruzu .. . .. 

• L .. 1 d k d" mumessıllerının posta telgraf kon oa uugun er e cereyan etme te ır , 
Ş h d 300 .1 kt ç· feransı toplanmıştı. B~ kcnfer, ns ang ay an mı uza a , ın • .. • 

k d . il h ı devlet munakalat nazır mu~vini Ni-
şS~r Çve garpk_,emd ıryo harı.boydunca, 1 po)opulos tarafından küşad ' edildi. 
ın eu mev un e mu are e evam • 
tmekted'ı B d · 1 b Murahhasfarı kral ve Elen milleti e r. u emıryo u oyunca 

Çinliler itina ile hazırlanmış müda namına se 1arnlıyan nozır muavini 
faa hatları tesis etmişlerdir . Bu sa· Baıkan ve Küçük Antant devletleri 
tırları yazdığım esnada _ şayet bu arasındaki posta ittihadının, bütün 
kelimeyi kullanabiljrsem . harbin meseleler hakkın aki umumi göı üş 
neticesi malfim bulunmamaktadır. beraberliğinden doğduğunu ve bu 

ittihadın halka daha faydalı bir biz 
* * 

Sin Çeuyu zaptetmek Japonlar 
için pek ehemmiyetli idi. Diğer ta
raftan, Çinliler için de ehemmiyetli 
olan nokta , geniş memleketlerinin 
diğer herhangi bir tarafında tekrar 
barba tutu~mak üzere, Japon çem· 

met bahşedebilmek gay~siyle mey. 
dana geldiğini söylemiştir. Malum 1 
olduğu üzere pösta ittihadı 1936 
senesinde teessüs etmiş ve ilk top. 
lantısını Bükrcşte yapmıştı. ittihadın 1 
en büyük icr. d ı, bu devletler ı 
arasındaki posta ücretlerini indirmek 

Ticaret mektebi imtihanlarına 
1 bugünden itibaren başlanacak ve a· 

olmuştur. Bu tenezzülün posta muha 

1 

yın sonunda ikmal edilecektir, 
bere işlerini çoğalltığı ekonomik be-
rabeıliği kuvvetlendirdiği malum· Elektrik Şirketi Komiseri 
dur. Posta ücretlerini mütekabilen I 
indiren ·,u konferansın başka lir ga· 
yesi de vardır: ittihada dahil devle. 
tlerin menfaatl•rini müclafaa etmekl. 
Bu mukabil işlerde bir zamanlar 
Bulgaristan ön safta gelmekte idi. 
Hatta bir aralık Sırbıstanla böyle 
bir posta anlaşması meydana gel· 
miş Lulunuyordu. Bunda... maada 
Bulgaristanla sı ·bıstan arasındaki 
diplomatik muhaberatta bıılgarca 
ile sırpçanın kullanılması da kabul 
edilmişti. Fakat bugün yurdumu 
zun bir kenarda durduğunu ve kom· 
şulariyle müsavi bir duruma malik 
olmak için daha müsait zamanların 
hulı11ünü beklediğini görüyoruz. 

Varid görünmesine rağmen, biz 
o mesut günün daha ziyade gecik· 
rııiyeceği ümidini beslemekteyiz. 

Elektrik Şirketi Komiseri Na<lir 
Andemen, sıhhi vaziyetinden dolayı 
bu vazifeden istifa etmiş ve yerine 
Su işleri Altıncı daire Mühendisi 
Hihmet vekaleten tayin edilmiştir. 

Nihayet yakayı ele verdi 

Sugediği mahallesinde oturan 
Ali o~lu lsınail Hakkının geceleyin 
evine girerek bir takım elbise ile 
sekiz lira parasını çalan ve yine o 
gece Gani oğlu Sadullahın da evine 
girip bunun uyanması üzerine kaçan 
hırsızın yapılan tahkikat neticesinde 
sabıkalılardan Gafur oğlu Rahim 
olduğu anlaşılmış ve kendisi yaka· 
)anarak hakkındaki tahkikat evra. 

kile birlikte adliyq e vrrilmiştir, 

lznıirde Yakalanan Hilmi ve Di
laver adlarındaki iki şerir hakkında 
yapılan tahkikat bu adamların faille 
rr meçhul kalmış birçok cina yelleri 
işlediklerini meydana çıkarmıştır. 

Bunlar, Bergamada !biri çiftlik 
sahibi Sait, diğeride çiftçi Mustafayı 
başlarını balta ile keserek öldür· 
müşlerdir. 

Hilmi, 937 senes"nde Edirnede 
daha evvelde Bulgaristanda birkaç 
cinayet işlemiş, hırsızlık yapmış ve 

yakalanmadan kaçmağa muvaffak ol. 
muştur. 

Edirnedeki cinayetleri arasında 
Safa Ali ve karısı F atmanın katli 
de vardır. Cani hu karı kocayı da 
paralarına tamaan ve balta ile öldür 
müştür. 

Babası bilinmiyen Hilmi aslen 
Tokatlı ve sabiha isminde bir kadı · 
nın oğfudur. Yine bu şerir bundan 
birkaç sene evvel Bulgar istanda eş 
kiyalık yapmış, 11:laıu öldürmüş 15 

Tetkikleri ecnebi bir şirket idare 
etmektedir. Kayalıklar modern bir 
şekilde ve tazyikli hava cihazlarile 
delinmektedir. Miıtehassıslardan bi 
ri ltalyan , biri Amerikalı ve biri 
Bulg•rdu. Şirket bu İşe üç milyon 
leva sarfetıniştir . Maden ele 300 
amele çalışmaktadır . Şirketle Bu J. 
gar Milli Bankası arasında bir mu · 
kavele akdolunmuştur. istihsal edi· 
lec~k altın memlekett~rı dışarı çı
karılınıyarak bir kısmı bankaca ec· 
nebi parasile satın alınacak ve diğer 
kısmı işe Bulgaristan dahilinde ser· 
best olarak piyasaya arzolunacak· 

tır . 

uene ağır hapse mahkum olmuşsa dJ 
Hasköy hapishanesir den firar ede· 
rek hududu aşmış memleketimize 
gelmiştir. 
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Son Türk'.-Yunan pak
tının büyük ehemmiyeti 

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

et 

e 

t 

ş 

a-

Bir İngiliz gazetesine göre bu 
paktn1 başhca amilleri nelerdir? 

Zora gnetesi bugii nkü b;; şma · 
kale sütunlarına (son Türk · Yunan 
baktı kime müteveccihtir.) başlığı 
altında (Mançester Gardiyan) gaze
te sinin bir yazısını geçirmiştir. Bu 
yazı, gazetenin Atina muhabiri ta· 
rafından yazılmıştır. Ehemmiyetine 
binaen alıyoruz: 

- Bugün Yunanistaııın beynel
milel durumu çok naziktir. Yunanis. 
lanın Alman isealleriyle ol<ın ilgileri, 
bugün Almanyanın kredi vasıtasiyle 
elde etmeye muvaffak olduğu Yu · 
nan ticareti halindedir, ki bu, halen 
bir muhalefet mahiyetini haizdir. 

Bu hususta en büyük endişe 
ltalya tarafından izhar olunmaktadır. 1 ~ira Korfu adasının bombardımanı 
na aid hatıralarla ltalyanlaıın Ana 
ldolu hakkındaki ihtirasları burada 
•nüz unutulmuş değildir. 

zam pökt, Balkan antantına yeni 
bir merkezi kuvvet bahsrylemişdir. 
Fakat, Türk - yunan paktının ma. 
nasi yalnız bundan ibaret değildir. 

Bu yeni pakt, ltalyanların şarka ve 
garba olan vasıtasız hulı'.il ve yayıl 

malarının temayüllerinden doğmuş· 

tur, Belki de geçen yıl zarfında Te· 
mayüllerinden doğmuştur. Belki de 
geçen yıl zarfında Tenedos adası 

civarında batırılan Sovyet ğemileri 
haaisesi, bu yeni paktın imzalanma 
sında başlıc3 amil olmuştur. 

Bugünkü başvekil Metaksas'ın 

gayesi. Yunanistanın malik bulun 
duğu araziyi muhafaza etmek ve 

başkalarının topraklarına göz dik 
memektiıl Çünkü; Yunanistan bütün 

1 tahayyül ettiği araziyi kendi hudud 

İdam hükümleri 
Fevkalade komiser tara

fından tasdik edildi 

Kudüs: 14 (Radyo) Kudüste a
dam öldürmek, yağmacılık suçların· 
dan lngiliz askeri mahkemesi tarafın 
dan idama mahkum edilmiş olan 
Abdürrazzak ve Abdülhamit adında 
iki aıap hakkındaki hüküm fevkala 
de komiser tarafından lastik edil 
miştir. 

Mısırda sıhhi 
propaganda 

1 Müstemlekat nazırı 
1 
1 

Filistine yeni kuvvetler J 

gönderileceğini söylüyor 

Kudüs: IRadyo) - lngiliz müs· 
temlekat nazırı; Filistindeki son kar 
gaşalıklara temas eder~k burada 
sükı'.in ve asayişin temini kanun ve 
nizamların tatbiki için yeni kuvvet. 1 
!er gönderilmesinden çekinilmiyeceği 
ni söylemiştir. 

F ranko kuvvetleri 

Kastellinoyu işgal ettiler 

Siraguza : 14 ( Radyo )-Fıanko 
kuvvetleri çetin bir muharebeden 
sonra Kastellinoyu işgal etmişler· 

dir Cumhuriyetçiler , şehri terket 
meden önce bütün mühimmat ve 
erzak depolarını yakıp kaçmışlar· 

dır. Korku içerisinde bulunan halk 
Valansiyaya:kaçmaktadır . 

,ta Oniki ada bugün Türk ve Yu 
~an sularında hala birer düşman 
~evzii mahiyeti arzetmektedir ve 

!arı içerisine almış bulunma!<ta ve 
bugünkü Yunan politikası sağlam 
esaslara dayanmaktadır. 

Mısır hühı'.imeti köylerde ve kasa 
balarda geniş bir sıhhi propaganda 
ya girişmştir. Bu maksatla birçok 
kamyonlar seyyar hastahaneJer ha· 
line konmuş ve bunlar Kahireden 
Mısırın her tarafına sevkedilmiştir. 
Her otomobilde bir doktor iki hasta 
bakıcı ve ufak bir eczehane vardır. 
Bu turnelerden maksat köylüye sih
hat kaidelerini öğretmek ve bu su · 
retle Malarya, trahom gibi bulaşıcı 
hastalıkların önüne geçmektir. 

k 

n 

'' hangi bir ~arp vukuunda bnla 
1n kıymtti ve manası pek büyüktür. 

, Akvam cemiyetinin kat'i bir fak 
0r olmaması, bugün ltalya · lngil j 
tere paktı tipinde yeni birçok pakt ; 
rın meydana gelmesini mucip oldu. 
~alkan antantı bugün şu yı>nİ görü· ' 

kabul etrniş bulunuyor:! 1 

Bugün bütün milletlerden mü. 1 

•kkep bir cemiyetin meydana gel· 
lesi mümkün değilse, bazı milletler- ' 
n bir cemiyet teşkil ederek iş 

Yunanistanın istiklali anlarında 
kendisine birer hami sıfatiyle yar · 
dım eden Biritanya, Fransa ve Rus· 
ya devletleri bugün sahne haricin

de kalmışlardır. Fransa ve lnğiltere 
bugün har ne kadar Yunanistanın 

düşmanı sayılmazlarsa da büyük 1 

harpte general Mctaks1s bu iki dev- j 
letin düşmanı bulunyordu. Bu itibarla 
bugün kentlilerine Yunanistanda 
en samimi bir dost olabilmesi pek 
de mümkün değildir, 

Bu seyyar hastahanenin ziyareti 
ni zihinlere haketmek için gayet gü 
zel bir fıkir tatbik edilmektedir. '.Dok 
tl)r ve hasta bakıcı her gittikleri yer 
de gündüz çalışıp gece güzel eğlen 
celer tertip eylemektedirler Bunlar 
dan en m\.himi : sinema göstermek 

1
( rabeıliği yapmak ve mütekabil 
~nfaatlerle çalışmak elbette müm 
ndür, Netek.im Yugoslavya, Ro· 

lanya, Yunanistan ve Türkiye bu 

ve bir hoparlörlü gramofonla halka 

S t t ı • ! muhtelif plaklar dinletmektir. Bu 
ovy·e gaze e erı plakların güfteleri hep sıhhi şeylerden 

bahsetmektedir. Mesela kiminin fa 
•
1kü Balkan ittihadını meydana S t R d b ·· 1 

tir . 1 d' I ovye usya a ugun ı 
ıııış er ır. • J 

~u ittihadın haricinde duran bal· ı 460) gazete çıkıyor! 
nh bir devlet daha vardır, ki o da 

e 

r 

'.ıaristandır. Fakat Bulgaristan da 
~hare bu pakta dalıil olabilir. 1 
A.yın 29 unda imzalanan yeni 

'~ • Yunan paktı, yeni rej min bir 
···ıffakiyeti olarak telakki edile. I 

Çünkü böyle bir anlaşma, da· 
dit enizelos zamanında mutasav· 1 
. \ Türkiye ile Yunanistan arasın-

t 'tıııalanan ilk paktın tarihi 30 
u 1n · ı 

Ctteşrin 1930 dur. Bunu itmam j 
e n ikinci pakt da 14 eylul . 1933 . 
n 1 nı 1 J b la anmıştır . 1937 talyan sele· 
ır. k Pak.ta yeni bir mana ve yeni 
r· ~Yıııet vermiş oldu. 
ir \. 

ş Unkii; lta lyan hareketlerinden 
u ~ dü )en Türkiye, ilk önce ho· 
U arı t hk' k " d . . a ım etme musaa esını 

e 

rı 'al ve bi lahare Nion konforan· 
1 sukut etmek üzere bulunduğu 
~td e kendi limanlarından lzmir 
:şıııeyi lngiliz zırhlılarına ta. 

llıahal l i olmak üzere terketti. 

r 

e nd den'.zde ltalyanlarla lngilizier 
a hır harp zuhur etliği tak 

e . engin limanlarının ilk fırsatta 
rıp devletlerde'l biri tarafından 
edilec • . b . . 1 1 1 

rı ah •gı ve u ışın ta yan ar. 
ı a evvel vapılacag· ı kendisine 

n •at k . · 
O ,

1 
a bıldirilen Yunanistan; bu 

J. Çİ kar~ısında Tüıkiyenin ken
et~ hç~k büyük bir önem ve 
~ aız lıulunduğunu keşfeyle-

Recikmedi. 
~za Tiirkiye hükumeti de · · . ~ın 

•ni derhal anlamıştı. Çiinki'. 
er laıı ıııuvaffakiyetl e müdafaa ~-
r .b~k için Tenedos, Kumkale 

1 Yunan ad alarından istifctde 
l'iirk - Yunan denizine so -
k bu'unan düşman mevzilerini 

(:b lazımdır. 
~ lehli:Ceyi böylece Zlmanında 
~'\bu iki devlet, yeni bir pakt 

lotta gecikm ediler. Bumun-
e 

(Tas) - 1913 senesinde Rusya. 
da umumu 2, 729,000 tirajlı 859 ga· 
zete mevcuttu. 1937 senesinde Sov 
yetler Birliğinde yalnız • Pravda • 
gazetesinin bir günlük tirajı 2,000,000 
nushazı bulmuştur. Bütün memleket 
te ise, 36,197,000 tirajlı 8,521 ga . 
zete intişar etmektedir. 

1913 senesinde, Rusça gazete· 
ler hariç, Çarlık Rusyasında 23 mil . 
li dilde ancak 84 gazete çıkmakta 
idi. Bugün ise Sovyetler Birliğind~. 
Rusça hariç, 68 milli dilde 2,965 ga
zete çıkmaktadır. Aradaki fark, 35 
defadan f•zladır· 

Sovyetler Birliğinde fabrika ve 
ziroi bölge gazeteleri de çok revaç· 
tadır. Fabrikalarda, Sovkhozlarda, 
Traktör ve zirai Makine istasyonla
rında, halen 4,605 matbu gazete in 
tişar eylemektedir. 

Yeni demir madeni 
b lundu 

Ankara - Divrikiye yakın olan 
Hasançelebi'de Demirdak kadar mü , 
him ve kalite itibariyle daha yüksek 
bir demir cevheri bulunrr.u1tur. De 1 

mirin miktarı 20 milyon ton 1 alım in ı 
edilmektedir. 1 

Madenden alınan nümuneler An 1 

karaya getirilmiştir. Yapılacak tah
liller yeni demir madenimizin kıymıı 
ti hakkında kat'i bir fikir verecek
tir. 

Diğer taraftan, Keskin cıvarın 
daki Mokden madeninin işletilmesi 
için de Maden t. tkik ve arama Ens 
Jitüsü mahallinde tesisat yapmakta· 
dır. Uınum Müdür B. Reşit Gençer 
önümüz eki hnfla oraya giderek 

tetkiklerde lıulnnacaktır. 

zileti kaynamış suyun iyiliği temiz 
lik hakkında güzel plaklar çalınmak 1 
tadır. 

Hiç şüphesiz ki bir kaç zaman 
geçtikten sonra fellahlar bunları f'Z 

bere öğrenecekler ve şarkılar halk 
arasında daha ziyade yayılarak pro 
pağanda daha kuvvetli olacaktır. 

yazlık Sinemada 

Bu Akşam 
VIYANA'n ı n meşhur baş döndü. 
rücü valslarill' sü;lü ve baştanbaşa 

neşe ve zerafet şahe.< ı ı olan 

Aşk Manevraları 
Almanca sözlü 

Nefis ve çok güzel Alman Ope
retini görünüz Muhrik sesli tenör 

Herman Prevor 
VE 

TEO LlNGEN - !DA WÜST 
Tarafınd•n temsil edilen bu çok 
güzel fılm zevkle seyredilecek eser 

lerdendir. Sinema meraklılarına 
tavsiye ederiz 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 
Filmlerin rn fevkaladesi , emsalsiz 

Komik 

{ F ernandel ) 
Tarafından harikulade bir tarzda 

yaratılan 

GôRJ..IŞITI. SÖYLEME!.. 
Şaheserler ~alıeserini göreceksiniz 

9407 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczanesidir 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çaıı,mak Uzere bir 

kadın aşçı ve bir hizmetçi 
aranıyor. lstıyenlerln idare 
hanemize müracaat etmeleri 

c 

Mersin Belediyesinden: 
1 - Şehir İçerisinde yeniden ya 

pılacak 2751 metre murabbaı parke 
kaldırım ve 1750 metre murabbaı 

yaya kaldırımı İnşaatı ile 411 metre 
murapbaı yaya kaldırım tamiratı ka· 

palı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2- Keşif bedeli 13466 lira 79 
kuruştan ibaret bulunan bu inşaat 

24 Haziran 938 cuma günü saat 16 
da belediye dairesinde ihale edile· 
cektir. inşaat şartnamesi 57 kuruş 
bedel mukabilinde belediye fen mü 
dürlüğünden alınabilir. 

3- Eksiltmeye iştirak etmek is
teyenler şartnamede yazılı vesaik ile 
beraber keşif bedelinin }Ü7de 7,5 
nisbdinde muva~kat temiı ı at mak
buzu veya banka mektubunu havi 
teklifnamesini ihale günü saat 15 e 
kadar belediye Encümenine verme
leri ilan olunur. 11 - 15-19-23 

9391 

"'\ 

Tür •• •• 

il sozu 
Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 1 
1 

1 
Kuru~ 

1 12 Aylık 1200 
1 6 Aylık 600 

3 Aylık ~oo 
1 

1 1 Aylık ıoo 

1 -Dış ıııeınleketl e ı için Abone 1 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. ' 

2 - ilanlar içın idareye müra
caat edilmelidir. 

Yumurtalık dalyanı 

1 Haziran 938 tarihinden itiba· 
rm üç sene müddetle tuttuğ·ıın Yu
murtalık Dalyanında hiç bir ortağım 

bulunmadığını ilan eylerim. 

• 

Adanada Bizim Lokanta 
sahibi 

ôMER SELÇUK 

9414 1 - 3 

Martha Egerti, J ınet Makdonaldı unutturan, bütün musiki alt"tlerini 
bile şaşırtan bir ses 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Viyana,Peşte, Berliıı Operalarının Primadonnası, Latıf - Tatlı - Muhrik 
ve emsalsız sesli ( ALMAN BÜLBÜLÜ ) 

( Erna Sack ) ı 
En Şen, En Şuh , En Güzel ve akıllar durdurıın 

( f\Jis çiçeği ) 
Büyük Vıyana Operetinde görüp dinliyecek ve bütün kederleıinizi 

unutacaksınız 

Ayrıca 

En 
MEKTEPLiLER EGLENIYOR 

yeni dünya havadisleri 

Bugün gündüz 2,30 da umuma 
tenzilatlı matinede 

1-Gönül yarası ( Silviya Sidney ) 
Mujika) 2-Kazak Kalbi (Don Joze 

Fiyatlar: Balkon 25, Duhuliye 15 kuruş Localar 1 liradır 

DiKKAT: Siuema dahili müteaddit Vantilatörler ve alınan hususi teda 
bir ile son derece serin bir hale getirilmektedir . En iyi film · 
leri ucuz ve hiç rahatsız olmadan serio serin seyretmek için 
fırsattan istifade ediniz , 

Telefon 

9406 

Asri 250 

Adana Elektrik 
Şirketinden : 

Sayın müşterilerimize öğütler : • 

1 . ) Tasarruf düşüncesile elektrik tesisatınızda kendiliğinizden tamir 
ve ilave işleri yapmayınız. Çünkü, bu size can bahasına mal olabilir. 

2 . ) Elektrik tesisatı tamir ve ilavelerini ehliyet vesikası bulunan 
kimselere yaptırıp Elektrik Şirketine gönderiniz. 

3 . ) Biliniz ki ışık sıcaklık ve işletici kuvvet veren elektrik cereyanı, 
doğru kullanılmadığı takdirde tehlikeli olaoilir. Onun için tesısatınızı va. 
kit vakit gözden geçirtip göreceiiniz düzensizlik ve bozuklukları berta· 
raf ettiriniz. Kendi tesisatınızdan gene kendinizin mesul olacağınızı unut· 
mamalısınız . 941 O 15- 17 -19 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

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

Bürücekte kiralık 
Yayla Yurdu 
Çarşıya y1kın, kalab~lık ailelı-r 

için elverişli, üzümü, meyvesi, akar 
suyu mevcut, mutbak , hamam gibi 
her türlü teferrualı şamil büyük 
Yurt kiraya verilecektir. lstiyenlerin 
Cumhuriyet Halk Partisi kaleminde 
Hüsnü Yurtçu ile görüşmeleri. 
9403 12-15- 22 

Adana lnhiı.arler Baş
müdürlüğünden : 

Adana inhisarlar Başmüdürlüğü 
Ve Adana tütün fabrikası ile Kozan, 
Kadirli Feke inhisarlar idareleri 
aralarında sevk ve nakledilecek olan 
ve 150.000 kilo lah'1"1in edilen san 
dık içerisinde mamul tütün, içki ve. 
sair bilcümle eşyanın n' kil işleri 

tarihi ihaleden 31 Mayıs 1939 ka· 
dar açık eksiltmey-:: konulmuştur. 

Eksiltme 28.6.938 tarihince ras 
layan Salı günü saat 16 da inhisar 
!ar Baş müdürlüğü binasında komis· 
yon huzurunda yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek ve fazla 
tafsilat almak isteyenler satış şube
sine müracaat etmelidirler. 

12 - 15 - 18 9400 

Seyhan Tapu Müdür
lüğünden: 

Adananın Ada sokağında kain 
hududları şaı kan Seyhan nehri şi· 
malen Vt! cenuben hazineye aid ne
hir leı ki gaı ben Salih oğlu Mahmut 
bahçesiyle çevrili (8970) metre mu
rabba'ı mahallin nehir terki suretiy· 
le mahlulan hazineye kalmış oldu. 
ğundan bahs ile ınaliye hazinesi 
namına tesçili istenilmiş olduğundan 
mahallinde keşif ve tahkikat yapıl
üzere 28'6 938 tarihine müsadif 
Salı günü mahalline memur gele
cektir . 

Bu y~r hakkında bir hak ve ala· 
ka !ddia edt"nler varsa bu hususta 
ki evrakı müsbiteleriyle birlikde ta 
pu Müdüıluğüne ve keşif günü ma· 
hallinde bul•.• nJrak gidecek memu 
rumuza müracaatları ilan olunur. 

9413 

1 ÇOCUK HASTA;.::'A 

MÜTEHASSIS! 

Dr.Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 
saatları : Her gU n 

1 5-18 1 
Kabul 

... ................. ... 
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BELEDİYE İLANLARI 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

----------- Kil o Fiati TÜRKSÖZÜ 
CiNSi 

Kapımalı pamuk 
Piyasa parlajtı • 
Piyasa temizi ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

En az 
ıt. s. 

En çok 
A. S. 

Satılan miktar 
Kilo 

YAPACI 

1 1 1 
Beyaz 
Siyah 

ÇfCIT 

1 

1 6 1 

Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,. 

.. "Tohumluk,, 
-

H UBUBAT 

3 3,50 
Buıtday Kıbns ---1-.. Yerli 

.. Men tane 
Arpa -2,50 --- 3 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 1-.....,.--,-------1------1----------------1 Mercimek 1 

,-:,.---------1------ı-----.-------·--Susam 1 

1 UN 
ı 

~ört yıldız Salih t ___ _ 

uç .. .. 1----~ ~ ı-Dört yıldız Doğruluk ____ _ 
- üç ,, ,, 1 -E .§ 1 Simit 1-----ı 
- ~ --,--...,....,.---,~·~·----·------~ §; 1 Uort yıldız Cumhuriyet ı 

f.:! "'ı üç " .. ',===---
Simit ,, --.....,;.-----=-----~----I 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
14 I 6 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

Sanılm Pene 

1 __ T_em_m_u_z_v_ad_e_li ___ ı 4 151 Frank ( Fransız ) 28- 3f 
1. Teşrin " 4 62 Sterlin ( İngiliz ) 627 00 
Hint hazır 3-ı 98 üolar ( Amerika ) 79 2f 
Nevyork 8 l 25 Frank ( isviçre ) -

Gayrimenkul malların 
açık artırma ilanı 

D. No: 424 

Adana birinci icra Memurluğun· ı'. 
dan : 

Adana: 423 
Parsel: 7 
Cinsi : Kargir ev 
Mahallesi: Reşatbey 
Tapunun T. : Eylul 935 
No: 120/ C. 163 
Hududu: Şark 81432 arsa : Şi· 

malı 11 /432 arsa garp yol cenup 
6/432 ev. Müslüm oğlu Yahyanın 
0Eman Nuriye borcundan dolayı 
satışa çıkarılan Reşatbey mahalle. 
sindeki ve yeni istasyon caddesi 
üzerine kain olup alt katında ( 4 ) 
oda (1) salon (1) banyo(!) hela (t) 

•mut bah üst katında ( 4) oda (1) sa
lon (1) mutbab ( 1 ) hela ve zemin 
katında (1) otomobil garajı ve iki 
bodrum arka ve ön kısımları bir mik 
tar bahçe ve arka cihetindeki bah· 
çede fıskıyeli bir havuz ve elek
trikli santıraviç su ve elektrik tesi · 
satını havi ve heyeti unıumiyesi kar 
gir ev ve bahçenin c~phesi beton 
üzeıine alınır parmaklıklı olup(8000) 
lira kıymetinde . 

Takdir olunan kıymet : 
(8000) liradır. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
1517 !938 1 inci artırma 
30/7 /938 2 inci artırma 

1- işbu gayri menkulün artırma 

deki haklarını hususile faiz ve mas. 
rafa dair olan iddialarını işbu itan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile bir:ikte m~mu· 

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

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

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

tiyenin alacağına rüçhani olan diğer 
alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
ların o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta. 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü ' 
ayni saatta yapılacak artırmada , 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih:ale 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha· 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa ra:ııı 

1 - Belediyece Seyhan Nehri üzerinde yaptırılan yazlık hamam, lo
kata ve gazinosu bir sene müddetle ve açık artırma suretile icara verile. 
cektir. 

2 - Muhammen yıllık icarı elli liradır. 
3 - Muvakkat teminatı dört liradır. 
4 - ihalesi Haziranın 30 uncu perşembe günü saat on beşte Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada 

görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü saat on beşte teminat rrıakbuzile Belediye 

encüm<nine müracaaatları rica olunur . 
15 - 19 - 23 - 26 9411 

• 

Her mevsım ve muhite göre 

ç A y 
Al bayrak Mus taf a Nezih Çay 

!arının muvaffak ıyet sırrı bundadır 

Ad için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaylar 1 

ana hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER T[CARETHANESI 

ne gelmlftlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı racajjını kar•ılar 

C. H. P. Seyhan İlyönk urul Başkanlı
ğından: 

1 - Adananın Akkapı mahallesinde yapılacak üç dersaneli lıkokal 
binası inşaatı ( 7005 ) lira ( 55 ) kuıuş kqif bedeli ile açık eksiltmeye 

konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye 23/Haziran/938 tarihinde Perşembe günü saat (16) 
da C. H P. Binasında yapılacaktır. 

3 - tteyenler keşifname ve sair evrakı görmek üzere parti başkan. 
lığına müracaat edebilirler 

4 - istekliler ( 525 lira ( 42 ) kuıuş muvakkat teminat veı mesi 
ve Nafia Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi mecburidir. 

4 8-11-15 9368 

Adler .. Singer .. Adler .• ! 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde o m e r 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 Telgraf adresi: Başeğmez 

43 9170 
şartnamesi 15161938 tarihinden itiba 

ren 38/424 no. ile 1 icra dai . 
resinin muayyen numarasında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak ist iyenler , işbu şartnameye ve 
424 dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

ol~rsa ona, razı olmaz, veya bulun· =---------------------------..: 

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

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diker alakadarlann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin-

mazsa hemen 15 gün müddeti@ 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 
muriyıüimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde 133) 
Gayri menkul Yukarıda gösterileP 

15171938 tarihinde 1 inci 1 icra 
memurluğu odasında İş bu ilan ve 
ğösterilen artırma şartnameıi daire· 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hasta akları Mütehassısı 
Reşadbey mahaHesi Ordu Evi civarı 

Bay Halil evi 10-30 
Savatlı 

9358 

sinde satılacağı ilan olunur. 9412 ·----------··-•--------------~ 

IMatbaacılıkl Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 
zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
• 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türlcsözünde ya· 
pılır. 

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

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefİ! 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pıhr. 

Türle.sözü matbaa· 
sı "Türksözü.nden bal 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

------------- -------------- • 

r 

• 
1 UilKiYE iŞ BAN K.c•~I 

·J!!· '-· 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı 1 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavrnet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

'
Tadı 
Teamül 

: Renksiz 
Kokusuı 

Latif 
: Mutedil 

TAHLiL RAPORU 
Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan rJ· 

mikdaı 1 ) o.2 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilh~ıı' 

litrede 0.40 ~ 
Sülfat ( SO 4 ) ,, 0.0033 
Klor ( Cl ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 3 ) ,, 0.0040 
Nitrit ( No 2 ) ., Yok 
Amonyak ( NH 3 ) ., Yok 

ennin en son usullerine riayet ederrk kaynadığı yerinden itilı 
istasyona kadar içi kalaylı blvanizli borularla içi mermer döşeli bel, 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiz;ki ve Kimyevi evsafı~ı · 
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimi11 

Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettği Sıl--biye Memuru huzurlarınd' 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra o. 
rmakta ve ağızları Sıhh~t Memuru t ırafın~an mühürlenerek şrlı~ 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da i< ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi· 

is, temizdir. Dairna Kııyadelen Gazozlarını tercih ediniz . 
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Umumi neşriyat müdür~ 
Macid Güçlli 

Adana Türksfüü matb~aı 


