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Başvekilimiz dün Mecliste mühim beyanatta bulundu ,, 
olarak Hatay Türktür. Ve Türk kalacaktır ,, 

Müzakereler ümit verici bir safhaya g·rmiştir , Bu
nunla beraber meclis, hükumetimize icabında lü
zumlu tedbirleri almak üzere kati salahiyet verdi 

HATAYLILARIN 
• • • • 

GOZU YOLDA 
Dış borçlarımızı bundan sonra sadece mal ile ödeyeceğiz Askerlerimize kesilmek üzere 

binlerce kurban hazırlandı 
Anl<eıa: (.b rhra H f,t;nl ul ıı d· 

)oh ıının biı'q k (fm'•lcru:-
MccF~i" lı~in if<ı'cr !Cr.ııki 

fcr l:rf .> ıc'a 1:71 ltıır. f'C:<'cı )IC 

;cf krruru pıojcsi ır.f,;\..eıe \C htul , 
cdıldi. 

Saat altıda Başvekil Celal Bayar 
kürsüye gelerek hükümelin bir yıllık 
faaliyeti h,kkında talsılatlı bir nuluk 
soyledi. 

Başv•·kilimiz bu nutkunda Kupon. 
J., mrstlesinc de temas ederek ez. 
cümle dedi ki: 

- • \lacaklılarımız münıessillerile 
geçen sene yaptıgımız anla~mada 

borçlarımızın yüzde cllis ' nı deviz ,. ~ 

Yllzdc ellisini de mal olhrnk ödeme· 
yı k~bul cim ştık. Fakat hu yıl öde· 
rneye ayni şckılJe devam eımıyece-
2-iz. Ve borçlarımızı bu y ı l yü1de 
yüz mal olarak ödcmiyc kaıar \Cı
dik . ~ 

Bundan scnra dedet in zir?al ı:o · 
lilikasından bahseden CcJal Bayar, fil· ı 
hakika bu yıl ziraat Vekaleti büdce· 

sinde bir fazlalık görülmedijtini fakat 1 
bunun , hükümetin ziraat işlerine 
ehemmiyet vermcdiıtini deıtil, bilakis 
bu hususta çok titiz davrandııtını a· 
çıka ishal edecek sebeplerden ileri 
ıreldiJtini çünkü, hüHmetin hazırlıksız, 
Programsız bir surette meclisten lah· 
sisat istemeyi arzu ctmediJtini ve hu 
hususta memleketin büyük müstahsil 
sınıfı olan çilçilerin de fikrini almajta 
karar vermiş bulunduıtunu ve bunun 
İçin de ziraat kongresinin önümüzde-
ki Cumhuriyet bayramı sıralarında 
loplanacaıtını, bu kongreden alınacak 
kararlardan sonra hükümetin teshil 
Ve mükemmel surette etü-:1 edil -
ıniş bir programla meclisin huzuru· 
~ ı gelerek ziraat işleri için kendisin
den bol, bol tahsisat istiyeceğini sôy· 
lcd· ı. 

Başvekil içişlerimizden bahseder
ken bilha~sa Dersim meselesine de 
lcm•s etmiş ve demiştir ki: 

-• Bu havalideki islahat faal ı )'e· 
1imiz davam ve gittıkçc inki~al et
llıektedir. Yol, karakol, meklep ve 
1' clefon yapmaktayız. Mamafıh bu se
~~ de bazı ufak, tefek hadise olmuş 
Ve birkaç müsademe de vuk oa gel· 
llıiştir. Hüükmet bu davayı süı ' at le 
Ve kökünden halletmek üzere başka 
bir tedbir de düşünmüştür. Ordumuz 
bu yıl, Trakyada ve lzmirde olduğu 
ııb; burada da büyük bir manavra 
Yapacaktır Bu manavra esnasında 
:•ın bir süpürme hareketi yapılmış o· 

;:~rt:~a!i~aı::!:~ı~'.:kaç haydut 

r· Bundan sonra, dış müna ebelle· 
&"'iz hakkında beyanatta bulunan 
aşvekilimiz demiştir ki: 

h'• Aıkadaşlar l Şimdi hepinizin 
ı-'Yecanla bülediği meseleye, Ha· 

Y meselesine geçiyorum . 

~~şeyden evvel söyliyebiliriz ki, 

~Türktür.Türk olarak kalacaktır. 

"1~atay daha Milli Müdafaa , Milli 
~ Ucadele esnasında bizimle yan
b~na lstiklAI için mOcadele etmiş 
cır vatan parçasıdır. Eğer.Milli Mü 
h lldelede kahramanlık göstermiş he r 

1 ~ngi bir şehrimizle Halayın yap
.' 

1 nı mukayese edersek onun mü
•av· 
01 

1 derecede fedakarlık yapmış 

duı'!unu görürüz . 

0 aöy\e bir halkı kendi mukııdderatı 
t'ııerine bırakmak Türkiye Cumhu

Yef · ıttir ının ancak yapamıyacağ~ 1ıir 
. .. c. .ı J 

q;k .H)ç kimsenin topr~klarıw.ı . .pöz 
llırş değiliz . Aııcal( milli ' h~kkı· 

. ı.t J J
6
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Hatay valisi dün memurları 
ve daireleri 

Ant;ıkya : 28 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Anlakp belediye mcc. 
lisi çok yerinde bir karar vermiştir. 

Bu karar heled ıycyc ait olan beledi
ye balıçesinin Türkiye Cüınhur iyctine 
tebc ı uudur. Belediy e meclis i bu hu
sus ha kkınca şöyle bir kanır sureti 
kabul ctm • ştir. 

te ftiş etti 

Memleketimizin istiklali emrinde 
Türkiye hükümelinin sarfcltigi gay • 
ret ve emekle cümlemizin nazarı şük
ran ve nı innetdarı ıle gördüğü bir 
hakikattır. 

Bütün medeni memleketlerde 

,\ntdyeda Tüık y e Cı:mhuı i yel o bir 8; ş 
kor.s0Jo5luk tes :s c lın ' şlir . lşill ı '1 im i 
ze gö re şehrımizde çok muht.-ş •· m ve 
zaııt bir Başkonsojosluk daire•i inşa 
olunacakınrş. Antakya R.ı~konsolos

luğunun, yapıla . ak bina için muvaf· 
ık ve münasip bir aısa aradığı da 
öjtrcnilmiştir. 

dost devle:ler ve konsolosları ıçin 
meccanen yerler ve hatla bina ve 
konaklar t r rk ve t;o hsis olunması 

siyasi ve nazikan e b r adet ve hır 
ad cl ve bir dostlu~ c e mılcsid ı r. 

Tüık tarıhindc bunJn emsali de 
pek çoktur. 

Delegasyon bin a sı ittis;ıliııde em· 
. laki hediyeden " Oruk pınar ı. , nam 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ı<amulay toplantı hallnde 

layik olmak bizim için en büyü-" 
mazhariyettir . 

1 

Hatay iktisadi ve mali 
bir facia içindedir 

mrzr istiyoruz. Biz baş 
kalarının hakkına riayet 
ediyor ve onların da 
bizimkilere riayet etme· 
sini istiyoruz . 

Hatay meselesinde 
uğradığımız müşkülatı 

ve orada cereyan eden 
hadiseleri daha evvel 
izahetmiş bulunuyorum. 
Bugün vaziyetin aldığı 

şekil şudur : Cemiyeti 
Akvamın buradaki ko
misyonu çekilmiştir. Şını 
di Cemiyeti Akvam ve 
Fransızlarla konuş uyo· 
ruz. intihabat daha emin 
ve daha salim esaslara 
tahmil edilmiştir. Hala
yın müşterek müdafaası· 
için başlanmış olan ko 
n uşmalar devam etmek· 
tedir . 

Binaenaleyh Halay davasını da 
sizın arzu ettiğiniz şekilde hallede· 
bileceğimizi görüyorsanız reylerinizi 
[ Burada Meclis bir alkış tufanı 

içinde kalmış ve Başvekil sözlerini 
ikmal edcmemi\llİr. J 

l Dört kuruşla mükemmel bir 
öğle yemeği yemek k abildir 13 •. şvekilin beyanatını müteakip 

reis tak ri r olduğunu söylem iştir . Bu J 

sırada: 1 
li .ç tereddüt elm :yec eğ;ı! sesler 

Bugün çok arzu ede· 
rim ki , bu mesele hak· 
kında müsbet bir şey 
söyliyeyim . Fakat müza · 

l kereler çok ilerilemi~tir. 
Meseleyi sulhperverane 
bir surette halletmek 
için Heyetimize direktif 
vermiş: bulunuyoruz . Karşımızda· 
kilerde ayni surette, hüsnü niyetle 
hareket ederse meselenin halledi· 
leceğ i ni ümit edebiliriz. 

Ba11vekll CeUll Bayar 

nız;ı, bize \ı;vdi ı;ltiğiniz d vaları 

başarmak için itimadınıza ihtiya
cımız vardır. Sizin teveccühünüze 

yükselıyordu: 1 
Riyasetin söyled iği takrir, Antal

ya mebusu Cemal Tunca ve arkadaş

laıı n ın verdiği ve hükümete elahiyct ' 
vermesi hakkındaki takrirdi. Bunun 1

1 
ü1erine reis ta ~riri reye koydu. isim 
f'kunmttk surelıle reyler topl•ndı. Ve l 
bir müddet sonra reis neticeyi bildir
di: 

Mecliste hazır bulun n 336 meb 
us İl l if a kla hLkümete it : ırat beyan 
etmişti. 

Bu r.eticeden sonra b>şv< kil tek 
rar kürsüye gelere~ , Meclise tekrnr 
etti ve •başımızda büyük şefimiz bu 
lundukça, onun ilhamlarile harek<:t 
ve s'zin ~amimi mürnharatınız devam 

, ettikçe arzularınız tahakkuk edecek· 
tir.» dedi. Bun3an sonra meclis reisi 
söz alarak: • 

- • <> rkadaşlarl Devreyi tatil edi-
yorum. Yaz tatilini sıhhat ve afiyetle 1 

geçirmenizi dilerim• dedi ve t elseyi u 
kapattı. 

Yaktn bir zamana kadar, 2, 'i Suriye lira
sın a toplad ığ ı Suriye al tınlarını, Lübnan
bankas ı şimd i 17 li ra ya satmaktadır 

- Guisi ikinci sahifede -

Italyanın iç ve dış idare 
makanizmasında değişiklik 

Ciyano dahiliye, Grandi 
. har.iciye": n~zı rı otuyor 

• • 1 .J 
·~~~~~~ ..... ~~~-

Sefirler arasında mühiw değişiklik 
ya pıldı ~0 A kara sefiri tekaüd oldu Fransızlarla ,ç ok çetin safahat 

geçirmiş olan dostluğumuzun devam 
edebılmesi için askeri müzakerele· 
rin iyi bir şekilde bitmesi lllzımdır. 
Bu dava, ancak Hatayı , Türk ve 

Türk ekseriyeti içinde bır hükumet 
ve Türk Kültürü ile idare olunur 

Çin deki harp~~ lJ ~ •• 

l 
$e!irleri .. arasında yakında mühim de

lı ! ğişiklcr olaeaklır. Y•rı nsmi bit ha-
•• . 1 ~ • ' 

sureceKmış _ .. · ' ~ ,; 1 sene 
ıl ~ 

görmekle hallolunur . Bütün , dava ,. 
henüz size ifade olunabileceK ka · T k d. .. ıı ~ • "<l b 
dar olgun değildir. Fakat meselenin 0 y'o Jall 1 "i;'Ipe t yenı eD 0 eş 
vehametini muhafaza ettiğıni do 1 r . . ... d ı· 
söylersem haksızlık etmiş olurum. ı lvı t ( nrka ask.eır gon eri ıyor 
Daha samimi bir hava tea.s~~.s t - ""'" ,, clııs 1 ' 4 ·-ı ,;ı , ' ı ı 
miştır. Bu hava devam .eder~e ~~lh '.ı ~nı-h~ .,. ~9.t • Adyo .);....ı • f)o- ı .. ' Tbkyo, a9 {Radyo j _._. 'T'esli· 
yol ile iyi brr netice almalı · 1 ·irtıka1nr mey ajans_ ına ~1di('Ak1iltiıut.' .sii_r'c, !a·. · h~I ontjüstrisi gtnişlctiını0ktcdir~ J-{ü • 
ümit edilebili r•J ,[ ıı "~el s ~iıd 61 ı h G ı M k k m~t rı.~ı b d ı lıf pon ar.,ıy;, nazın 1 ener/' . ~aga ı · tı . ~'-er ~il . a 11.ıım ~ · . . 

Sizd•n !<ati saliiltiyet Ü!tiyo,-.ııln. yaptı ı rbetanaı,ra ,'Çın tıaŞ Ruman- ı oliyo : 29 ( Radyo )- Çınd(kı 
B u. ş•IAhiyethı ~ıirun·rtıetf"iıd~(Mtlli · dan\'Ue~eıhf1Şan "-" l<1a)l"1 şeı<ın ıstlün harp sııhalarına daha beş JaP.on lir · 
.. ~ • .. r Oııydı }hüpilc.ti/ı.ccı barp.ı-de00m et- l kası :gönderil~C{ekliı:i8 r 
dıtvamrzıri .ı,c~p ' ~'ct~ce~l, ~.~.,ı "d~', ü mek işt~s~ r&llh\l!Jll lı~!Jlıı!lf!tıl?ııırn Şııııghr.y :ıı~f RM!yq. ·)i--r., Alnlin 
tedbirler! ıılm1al< .. ~~su0sunda .''!.!.~;n ve bu takdirde Çin-)apoıı. 'fuirli jnın ııhfk~r..ıin i o: kNi t~e9q~erLf) üzeri-
t ldl ı '" . 'ı 1 · ~x "'' { 1 

' 20 şene kac?af sürn,bUeceğ;ni vt fa- ye, Çi ~Cle 'liuluı;ıan f.lman . ın\ltt;~as 
e e etmış 0 ac.,...uo 'I { nı;b ıl ı ' Jlon ' mlllefnin ona gÔr@ hil'ı:ıtfanması sısfiitı ön beş Temmuzda AJ f/,1ı'~y'aya 

Herş~d,pn evval eioı.itı -fliıııad ı ~ ıe~.,,..ı-eldiğini söylenMştir . doııetekleıdlr • 

" . 

• nı ~ ı lli1~ıı:ı-ı:'i'r!.:Jtılel>~ ;;,;...~......-, 

m ı I" ~Y ,Ciyano 

1 beııı r ırıxe, Loııdra sefiri koni Grandi 

1 , ~ariciyı; ruızın olacak lır. rn 1 1 
Hariciye naıırı kont Ciyano da, 

bulıtln 'bay Musolininın idare ettigi 
dah·liyc nezaretiİıi derufİde edec'rktir. 
Kont Ciyano', ayni tamanda Faşist 
fırruı katibı umumlliğini de deruhdc 
edecektir. 

1 
1 Haris Prag Ankoira, Berlin, Ncv· 

york seri:ıeri c~ deq"tşlirilccektir, Pa-
rİS' serıtı kort! ÇetÔhi tekaııd edilmiş· 
tir. Yer ne, bay Bastiyani ~yfn cdi· 
lccektlr. l • 

Ankara ,<e!iri Bay Karloe Ga!li d e 
tekaijp edilmiştir, Yerine, kont Ciya
nunun kaien:ıi mahsusu müdürü Bay 
Beppo tayin edilecektir. Berlin ve 

Rbili5 ! 29 a yo} -
1 

Prağa kiriıl~rin tayin edilece i henüz 
lıalyan malum detfldir, ıa ı.ısu ı ., n 



Sahife 2 (Türksüöz -

Hatay röportqjlan 

ıx 

il ır 
, ......................................................... ---------------'' 

Hatay iktisadi ve mali 
bir facia içindedir 

Dört kuruşla mükemmel bir i 
öğle yemeği yemek kabildir 

1 

Yakın bir zc-ırana kadar, 2,5 Suriye lira- 1 

sına topladığı Suriye altınlarını, Lübnan

bankası şimdi 17 liraya satmaktadır 

p aranın 

kıt, ha 
yalıP çok ucuz 
olcuğı; bir m 
emleketteyim. 

H. tay bölgesi bayır bucak, An 
takya ve i>kenderun dahil olmak ü 
zere coğı afi bı.kımdan birçok busu si 
yelleri o'an başlı başına bir mmta
kadır. Bu mıntaka, istihsal ve istih· 
lak cihetlerinden tetkik edildiği 

takdirde istihsal şeraiti kendine mah 
sus iklimin ydi~tirdiği maddeleri 
mahreç bulanıaması dolayısile hala 
iptidailikten kurtarmamıştır. Bazı 

müstalısil asırlardanbeı i dedele,inden 
gördüğü İ5kolastik şeraite bağlıdır. 

Çiftçi <kirini sabanla sürer, orekla 
biçer, döğenle döğer, Allah ne ver 
di ise onu eker, Allah ne verdi ise 
onu biçer. 

Buna amil ve müessir olan Laş
lıca sebep, mü ,taiısil istihsalatıoı 
doğ•udan doğruya müstehlik pan.r 
!ara satmak imkanını hala ')ulama 
mış olmasıdır. 

M ese!a Liı mÜ5tahsil, ır.üsteh 
lik ecnebi pazarlaıJPa ge 

rek arz ve gerek talep, gerek fiat va 
ziydlerinden tamamil" bihaber, ve 
istih;alatını müt ı vassıtlara satmak 
medıuriyetınde bulunmaktadır. 

vesilelerle ( ! ) 
çekildi~i için -Su 
riye Lübnan ban 
kası bundan ikj 
üç sene evveline 

kadar beherini 2 5 kagıt Suriye 
lirasına s•lın aldığı suriye altınlarını 

r 

şimdi beherini 13 Suriye lirasına J 

satmaktadır istihlak eşyasını satın j 
alan bir müstahsil bu eşyaya farkın I 
da olmaksızın yüksek bedeller tes- , 
viye etmektedir. 1 

1 

1 B inaenaley istihlak bakımında 

hatay ır., ukadderatı bugünkü 
vaziyetini muhafaza ettiği farz edi· 
lecek olursa en ufak bir terakki ve 
inkişaf gö.te,-emiyecek kadar tam 
ponedir. 

Ticaret : H?tayda bugünkü me
deni tarifiyle, ticardirı ınevcu l ol· 
dıığunu iddia etmek kolay degil · 
dir. Osmanlı .devrinde yüıbinlerce al 
tın liralık ticareti olan Nefsi Antak
ya kazası bugün vahim bir buhran 
grçirm kte ve tamamiyle malul ve 
hasta bulunmaktadır. 

Gündeliği on kuruşa amele ça· 
lıştrran, bir kuruşa kahve satan kah 
vehanelere malik bulunan, sokaklar 
da bir kuruş kıymetinde ekmek sat. 
tıran furunları mevcut olan Halayda, 

ticari vaziyet hakikaten ağlanacak 
ker tededi r. 

E v kiraları, dükkan icarları. ta 

manıiyle nisbetsiz bir vaziyet 
arzetmekte, Osmanlı devrindeki 

, 
1 Bataklıklar Belediyenin 

haritaları geldi 

Çatallı lastikler 
Her sene bu sütunlarda yaz. 

dığımız gibi yine bu yazıyı yaz 
mak mecburiyetini duyduk. Mek 
ı, pler tatil edildi; Talebelerin 
bir kısmı velileriyle şehirden 

ayrılarak bağ, bahçe ve yayla 
!ara gilti. Fakat şehir de kalan 
ilk mektep talebelerinin hemen 
diye1 iliriz ki mühim bir kısmı 

tedarik ettikleri lastiklerle ra ,t 
gele evleıin camlarına atarak 
zarar vermekle kalmıyor, yek
diğerlerine taş almak suretiyle 
de vücutlarına zarar veriyorlar. 

Bu çirkirı hareketin önüne 
g~çmek polisten ziyade bunla 
rın velilerine ait bir vazife ol 
makla beraber polisin yine Lıu 
gibi çocuklarla velileri hakkın 
da takibatta bulunması 13zım· 
dır. 

TEZEK, MEYVESEBZE 
KABUKLAR! 

Şehrim.zde senelerdeııberi 
devam edip gelmekte olan çir
kin ve gayri sıhhi bir hereket 

vardır, 

Bilhassa iç m~hallelerde ba. 
kariye, deve gibi hayvanl,ırın 
pisliklerinin kurusu (Tezek ) • 
karpuz, kavun gibi meyvelerle 
sebze kabukları kurusu, pamuk 
kal · uğu (şif), gön parçaları ya· 
kıiaı ak çıkan duman ve müstek 
reh kokulardan halkın cidden 

bizar ol'11asıdır. 

ilgili dairelerin bu gayri sıh· 
hi har· ketin de önüne geçmesi 

lazımdır. ------------
Üç fırıncı cezalc:lndırıldı 

i kurutuluyor 
Belediyenin yapıyollar kanunu 

mucibince hazırlatmış olduğu bari 
taları nafia ve~ aletince tastik edile 
rek belediyeye gönderilmiş!° r. 

1 

Yeni istasyondaki büyük 

bataklık kurutuldu 

Geçenlerde yazmış olduğumuz 

yeni istasyondaki bataklığa akıtılan 
sular, o~vlet Demiryolldtınııı aldığı 
tertibat neticesinde akıtılan suların 

önüne geçilmiş, Karaisalı ve bağlar 

yolu temizlPnmiştir, Ayni zamanda 
Belediye tarafından Sıtma Mücade. 
lesinin yardımile o civarda hasıl 
olan bataklık da kurutulmuştur.Bun· 
dan başka yine eski zamanlardan 
kalma çukurlarda toplanan yağmur 
sularının yine Belediye ve Sıtma 
Mücadelesi tarafından tulumbalarla 
kurutulmasına devam o'unmaktadır. 

Sıtma mücadele miifettişi · 
ve reisi geldiler 

Şehrimizdeki 

Kahve 1 otel , berber 1 

kasap dükkar.ları 

Şehrimizde 43 kahvehane , 29 
Esnaf kahvesi, 113 Berber , 14 fu· 
ıun, 31 Kasap, 10 otel, 14 ban, 4 
Hamam, 3 Sinema, 1 Bar , 1 Çal· 
gılı Gazino olduğu bu ay içinde Be 
lediyeden verilen ruhsatnamelerden 
anlaşılmıştır • 

Bir kuru kahveci 

15 lira para cezasile 

cezalandırıldı 

Vilayetimiz sıtma m:icadele teş 
kilatının, biri Ceyhantlan Anamura 
kadar ve merkezi Mersin ~e diğeri 

de Ceyhandan Gazi antebe kadar 
merkezi Maraş olmak üzere iki kıs 
ma ayrıldığını yazmıştık. 

Belediye caddesinde kuru kah
veci Takinin oğlu Mustafanın karı

l şık kahve sattığı görülerek beledi-

Maraş ve havdisinde kurulacak 
olan teşkilat hakkıoda bu'unmak ü : 
zere bundan on dokuz gün evvel bu- · 

ralara gitmiş olan sıtma mücadele 
umum müfettişi doktor Rüştü ve sıt· 
ma mücadele reisi doktor Abdurrah· 
man şehrimize dönmüşlerdir. 

Keresteciler 

Birşirket teşkil edec ekle· 

ye encümeni tarafından on beş lira 
para cezasile cezalandırılmıştır. Bu 
işi bir daha yaptığı göriildüğü~de 

dükkanı kapatılacaktır. 

Dairelerde mesai saa tları 1 

değişti _ 1 

Heyeti Vekile k~rarına istinaden j 
Vilayetçe dairelerde mesai saatlaıı 1 

sabahleyin 7-13 e kadar fasılasız 1 

olarak altı saat teshit etlil(Ili\ tir. ı 

İstanbul'da sebze ye 

meyve de ucuzluyor 
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Hapishaneye sığmayan 

adam tahliye edildi 

lngilterede birisile kavga edtre~. 
hapishaneye düşen 246 kiloluk Lıir 

adam Nazırlar Meclisi kararile tah 
!iye edilmişti. Bu tahliyenin sebebi 
şu idi : 

Mahkuma sığabileceği bir hücrı 
bulunamamıştı. Her yerde dolar 
tınlmış, koridorda oturtulmuş,başın~ 
gardiyanlar dikilmişler, fakat külfel< 
dayanamıyarak tahliye etmişdi. ö 

Bir romancının kitapların1 rı 
okutmak için çare di 

Edgar Vallas lngilterede büyük 
bir şöhret kazandıktan sonra eser· 
!erini, A ııerikada da yaymak iste" 1 

miş, ve yeni dünyaya ayak basmıştı. 
Amerikalılar fazla kitap l kumağa 

düşkün olmadıkları için onun eser· n 
!erine lakayit kaldılar. Meşhur za· v 
bıta romanlaıı muharriri Vallas çıl· 
dıracaktı. Nihayet kendisini bir rek· 
lam mütehassısına tavsiye ettiler · 
Vallas onunla görüştü , karda yarı b 
yarıya taksim usulünü kabul et ti · 
Reklam şu tarzda yapıldı : 

z 
il 

" Hergün birkaç kişi ye otomo 
bil çar11ıyor ve kaıazedeler mah· 

0 

kemelere müracaat ediyorlar,ve her 
0 

defasında da şoförler haklı çıkıyor- n 
v 

du. Sebebi de kazaya uğrayan kirn 
seler Nevyorkun kalabalık caddele Y 
rinde Vallasın romanlarını okuduk-

·~ 

lan için" kendilerinden geçerek oto" 
mobilleı in altına düşüyorlardı. 

Bu mürettep kazalar o kadar 
çoğaldı ki, gazeteler roma .. larındaP 
o kadar fazla bahsettiler ki , kısı 
bir zaman sonra Vallas milyonlar!• ~ 
kita . satmağa başladı . ~· 

Gazetecilerin elindeıı 0 

kurtulmak kolay mı? 
Fransız bankası idare m~cli>1 

bundaıı bir müddet evv,.J FrangıP 
düşmesi mür.asebetiyle miihim nıii Ilı 
z .. kereleıe giıişmişti. G•zet. c !er pı' na 
ticeyi kapının önünde ve karanlıktı Ca 
bekliyorlardı. Sabaha ka • şı kapı a 
çıldı, üç mükellef zat dışarı çıktılar Ilı 
otomobile binerleı ken, içlerindı r n~ 
biri: Pe 

Binaena leyh Halayın bugiinkü va 
ziyetinin d evamım farzedecek olur · 
sak, Hatayın ilelebet ıneder.i alem 
den uzak kalmağa mıhküm olduğu 
nu kabul etmem'z icabeder. 

Halbuki ır. ıı,cleri nebati, hayvani' 
madeni olan ve heyrıelmilel piyasa 
larda hararetle alıcı bulan mutedil 
iklim mahsulatının hemen hepsini 
Hatayda yetişmekte ve maden bakı 
mından Hatay mıntakası daha ba· 
kir bulunmakta ve civar arazide altın, 
alçı, hatla petrol madenlerinin dahi 
mevcudiyeti muhakkak bu'unmakta
dır. 

ıyı kötü teşkilatından 

dahi mahru'll buıunmaktadır. 

Fırınlarında hamur ekmek çıka 
ran Mehmet, Safvet ve Mustafa Be· 
lediye Encümenince onar lira bafıf 
para cezasile cezolandırılmışlardır. 

Şehrimizdeki büyük ve küçük 
otuz kadar kerestecinin birleşerek 
100,000 lira sermaye ile bir şirket 

teşkil edecekleri ve bu şirketin bir 
1 

an evvel kurulması için de şimdiden 
lazım gelen teşebbüslere baş vur
dukları haber alııımışlır. 

İstanul : 28 (Telefonla) - Is- - Bay reis, böyle bir karar al· 

Lalettayin dükkana müracaat e 
dip her hangi bir maddeyi salın al
mak istediğiniz zaman satıcı biran 
evvel matamı paraya tahvil etmek 
en:lişrsiyle meşbu ve aludedir. 

B u vadide göıülenl:·-::~~=-ı 
tanbul belerliyei etten sobze ve mey. mak muhakkak lazımdı dedi. il 
ve fiatlarının da tedıici surette dü. O sında gazeteci ileri atıldı: içi 

şürülmesi için tedkiklerine ~vam e- -Müsadenizle efendim. ke Fakat sözümü bitirmeden ev
vel Atatürkün bir vecizesini hulasa 
ten yazmak isterim. Büyük önder 
uilmiinasebe demişierdi ki. 

dıyor. Bu tedkiklerde, biJhassa hal. - Cevap veremem. nı 
de yapılan satışlar kontrol edilmek- - Demin söylediğiniz cümlrY 0 

Bir eczahaneye girdiğiniz zaman 
eczacının kendi bran; iıle hiç müt•na· 
sip ol.nayan yazı makinesi sattığını 
görürsünüz. Bir tuhafiyecinin. şeker 
ve huharat sattığını görürseniz kati 
yen şaşmamanız lazım gelir. 

- Askeri zaferler, ne kadar Lü 
yük olursa olsu ı muhakkak iktisadi 
zaferlerle tetevvüç ve ikmal edilmek 
mecburiyetindedir,, 

Bu şirket günden güne yüksel 
mekte olan kereste fiyatlarındaki 
ihtikarın önüne geçmeğe çalışacak. 
tır. 

tedir. Fiatlonn daha ziyade düşürül- : devam ediniz... 1 
mesi imkanların daha ziyade düşü - Evet, benzine su karıştırrna 
rülmesi imkanları ve bu yolda alın kararını vermek lazımdı,, diyordu~ .. 
ması icab eden tedbirler araştırıl. İngilterede seyyar post~' 

istihsal bakımından iptidai vazi 
yelle bulunan Hatay istiblak bakı 
ınındaııda hemen ayni vaziyettedir. 

Binaenaleyh Hatay siyasi kur· 
tu'uşunda muhakkak surette ıktisadi 
ve ticaıi kurtuluşunu dahi ayni ka
raktrr ve mahiyette görerek bu sı· 
hada çalışmak ve çalıştırılmak za 
ıurı tin 1€dir 

maktadır. Maamafih belediye sebze hane ve telefonlar 

Birkere memlekette istihsdl ma
li}et fiyatlaıı meçlıuldur. Saniyen 
istihsalattan istihlake kadar geçirme 
si lazım gelen peryo llar dahi tema ı 
mile de organizedir. 

istihsal bu şeraitte bulundukça 
istihlakin tabiatile ayni manzarayı 

arzetmesi bir iktisadi neticedir. 

Sebze satılan dükkanlarda, men· 

dil ve çorap satıldığına şahit oldum. 

Şu vazİ}et, Lize gösteriyorki, 
Antakyada, tekmil hatayda ticare ' 
tamamiyle teşkilatsız, halk beş on 
para kazanabilmek için ne satmak 
mümkisen körü körüne getiıip dük
kana koyup satmak endişesiyle mus 
taı iptir. 

Ve hataylılar, bu kabiliyeti haz 
münevve•, ve kendilerinden her veç 
hile İş ve netice beklenilebilen çalış
kan Türklerdi•. 

Nihad TangUner 
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Gökyüzü açık . Hava rüzgarlı . 
En çok s cak gölgede 36 derece . 
Geceleri en az sıcak 71 derece, 

ve meyvenin gittikçe ucuzlamakta 
olduğu ve daha başka müdahalele· 
lüzum kalmıyacağı kanaatindedir. 

Ekmek işinde belediye kendisi
sini daha fazla vazlfodar görmempk· 
tedir. Çünkü bu mesele ile bilhas· 
sa Ziraat Bankası meşgul olmakta
dır. Nakil vasıta! arr vazifeler inin 
daha ucuzlatılmaları için tedkikle r 
devam ediyor. 

M esela: Memlekette çıkan 

istihlak edilen maddeleri, ,..~------~~~----------~~------~~--~--------------~~~-----------------------" 
birisi memlekette çıkan ve diğeride 
dış memleketlerden g<len maddeler 
olarak ikiye ayırırsak istihsal mali 
yet fiatlarınırı müstahsilce meçhul 
bulunması ve pazara arzetmiş bulun 
duğu malam gayri mütenasip fiatlar . 
bulması hasebile eline geçirdiği pa 
ranın kıymeti iştiraiyesi dışarıdan 
g · lrn ve muhtacı bulunduğu madde· 
yi s:ıtın almak istediği zaman gayri 
mü ;takar bir vaziyet arzetmektedir. 
Bununda baş 1ıca sebebi memlekette 

1 H ind Okyanusyasında Sen z • d 1 zordur. Fakat isan iradı s· kar~ısın_ 
Pol diğeri Amsterdam a· e n g 1 n a a a r da hiçbir güçlüğün duramayacağı 
dında iki ada vardır. Bu -----------•·rJm__________ tabıidir 
adalar Avusturalyanın ve 

güneş önünden geçeceği sıralarda, terakki etmiştir. Tutulan balıkların Tecrübe sahibi bir balıkçı bu 
Ümid burnunun cenubi garbisind~ 

birkaç ay İçin oraya bir rasathane ekserisi bir nevi Morina balığına adalar sahillerinde, 4 500 tane ba-
Hind Okyanusunun tam ortasında. b 

de kurulmuştur. enzer. Bu yerlerde, bol bol istakoz lığı bir günde tutabilir. Bir hamlede 
dırlar. Amsterdam,· Sen Polua 60 d O tarihte, Reüniyon adasından a tutulmaktadır. 200 kadar istakoz yakalamak ta 
kilometre daha şimaline düşer. bir melez, Amsterdam adasına yer- Konseı ve hazırlamak maksadile kabildir. 

Büyük denizci Majellanın ölü leşmişti. Fakat adaya yerleştiğinden Sen Polda oldukça ehemmiyetli bir Bugün adalarda balık tutanlar 
münden bir müdden sonra, 1512 de az 7aınan sonra öldüğü için, oraya müessese de kuruldu. Orada evler en asıi vasıtaları kullanmaktadırlar. 
adamları tarafından keşfedilen l:ıu götürdü siirüler, öküzler, domuzlar inşa edildi, Fakat anid~ zuhur eden Balıkların kurutulması veya konea-
adaiar, uzun zaman kimse tarafından kendi hallerine kalmışlardır Öyle ki sari bir hastalık, adaya yerleşenJe_ ve edilmesi için ku ulmakta olan 

stablize bir plra mevcut olmaması. İşgal edilmediler, bugün ehli bir şekilde yaşamayan rin bazılarını kaçırdı. fahrika hemen heaı~n dünyanın en 

dır. AncJk 1843 senesinde Sen Pol bu havanların adedi 1500ü bulmak- Yeni bir gıuk orada, başka bir büyük bir konserve babrikası ola 
Para bakımından Hat •Y mali mu adasına yeıleşilmeğe başlanıldı. tadır. konseıve fabrikası kurmak üzeredir. caktır. Konseıvelerin nakli için de 

kadderatını Suriye ve Lübnan banka On dokuzuncu asrın ikinci ya Ancak 1889 yılında bu ada Bu grubun maksadı, Reüniyon ayrıca Bene Maıö adında büyük 
sına raptetmiş görünüyor5a fa ha· rısında, birçok ilmi heyeti r Sen· Fransa hesabına işgal edildi. ada~ının ihtiyaca olan balığı lemin bir gemi kullanılacaktır. Bu işler 
kikatta halkın manasında daima altıııf Pol adlısını ziyaret ettiler. Hatta, Bu adlar civarında balık bol etmektir, tam iki yüz elli işçi ve balıkçı tara 
esası hakim bulunmakta ve alt·n _ \ 1874 senesinde, Venüs yıldızının olduğu için, balıkçılık son derecede Bu iş oldukça eh~mmiyetli ve fından yapılacaktır. 
maddesi dahi m~mleketten muht·'ıf ---------------------------------------------,---------• 

lngilizler u-numi hizmetlerde~. 
!aylıklar yapmak için büyük gayre 
ler sarfdmektedirler. Son zamarl11 

da seyyar postahı.neler ve telef0
' ltö 

santralları tesis etmişlerdir. Şelf' 
içinde dolaşan otobüsler her mah1 na 
lede durarak, mektupları alma~t ~ı 
ve telefon etmeleri için halkı be~ bi 

ınektedir. ti0 
o 

' iç 
vaziyet si 

~lrı 

Viyana : 29 (Radyo) - Eski~ bu 
vusturya başvekil Bay Şuşning, \ hıı 
yanadaki ikamtlgahında bulun111 ı 
tadır. Şuşning sıhhattadıı. 

1 
Kendisi birçok düşmanlar0' 

vikaye için ikametgahında poli

himayesinde bu!unmaktadır. 

Hatay ve Suriye 

telefon irtibatı 

ne 
. ,( 

Ankara, 29 (Hususi) - Surıl 
1 

Irak ve Mısırı Hatay yoliyle 111~~ d1 
leketimize bağlayacak olan tel< .. 

. ·ııııl• 
hattının inşaatı tamamen bitır~ oıl 
tir. Suriye mandater hüküınetırı ~v 
cevap gelir gelmez hat heıneıı 

ııuşmaya açılacaktır. 
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Japonyayı idare eden 

GiZLi DiKTATOR 
an 

trf~ 
r lıir 

ah 
~ebı 

Mikadonun 
iş gören 

tahtının 
büyük 

ortasında 
kuvvet 

Yazan 

ere 

lar 

Ceyms A. B. Şerer 

şın~ 

lfel 

1 nı 

ser· 
'ste· 
ıştı· 

ağa 

ser 
za· 
çıl 
ek· 
r • 
arı 

o 
ah· 

Japon milleti , ilan edilmemiş 
bir harbe sürüklenmiştir . Bir sene 
Örıcesindenberi lu işi bu hale geti
''n e•ki Korca valisi Jiro Minami'. 
dir . 

Bu adamın ismi " Cenup • de 
lllektir . Ve hir çok amirallerle ge
ııer~llere Cenuba dair ilhamlar ve· 
ten, h~rekete geçiren de odur . Bu 
ıat, bundan altmış üç yıl önce Ce
nuptaki Şikoku adasında doğmuş 
Ve kuı may mektebine giderek on 
s k' e ıı yaşında oradan mezun olmuş 
tur. 

Çok zeki v~ istidatlı olan bu 
J~Pon subayı , Rus - Japon har· 
bınde bir çok değerli tecrübeler ka 
landıktan sonra kendi mektebinin 
ileri gelen öğr,tmenlerinden birisi 
01ıııuştur • Yüzü Shogunların ilki 

her olan Yoritomoya benzer . Kalın çe. 
or· nesi, İri dudakları , büyük kulakları 

Ve kalın bir boynü vardır. Evinde , 
Yanı başınd1 bir filcan sıcak çay 
b.ulunduğu halde durup dinlenmek· 

iı~ 

ele' 
uk-
to· sııin askeri kitapları okur. 

Bir defa Nevyork Taymis gaze 
~esi muharrirlerinden Sterling Fişer, 

an U kumandanla Mançurya hudu 
duoda bir mülakatta bulunmuş o 

~;illan. b.u ~at, Rus askerleıi hak 
. nda ıyı sozler sarfederek demiştir 

~ı·" K d' · · · · en mızı onun yerme koyu 
n~z, bizim askerlerimiz böyle di. 
~ılıııiş dururlaı ken onların tetikte 
Urınaları doğru değil midir ? " 

Fakat ~MAnçurinio Mançuko ol. 
ii Ilı asında Minami, sad~ce baş rolü oy- . 
v naıııakla kalmamış, bu rolü perva<ız-

kll Ca da oynamıştır. . 
3 

Minami'nin son yedi yıl içindeki 
Jşf Ilı 1 
,~ es ek hayaıı, eğer yakın dostu ge-

n•raJ K. Ugaki'den bahsedilmezse 
al Jlek kolay anlaşılmaz. 

Ugaki, 1931 senesi martında Ja 
~~n askerleri iktıdarı ele geçirmek 

ı: 'çın d k arbe yaptıkları zaman en mer-
eıde görünen birisi idi. Ugaki, ya 

nınd '·k· b d rY 
0 

a . ı ı su ay aha oıduğu halde 
v k'an, parlamentoya kendisini baş· 

3ı ./ ıl seçtirmek ve diktatör salaıfı
~· 1 etleri 'elde etmek maksadiyle bu 

heştbbüse girişmişti. Onün bu dar-
8' kesi l' okyo munafızı general Masakı 

'nd· . f d v ısıne tara tar olma ığından mu 
~ 1 affakiyetsizlikle neticelenmişti. Ara 

11ı btı çok iyi olduğu için Minamı'nin 
131 

ıııu hükiimet ılarbecinden haberi ol. 

1, ~·~sı, yahud bu harekete sempati 
Osternıesi inanılır bir şey değildir. 

l:fl 
h' 0 F' akat o, rolünü o kadar iyi oy 
~t ğ •ııııştık ki, ne Ugaki'nin uyandırdı-
~ b'. hoşnutsuzluktan onun hissesine ,i' Şey isabet etmiş, ne de iki aske· 

()n arasındaki dostluk bozulmuştu. 
iç lalllan, onun nüfuzu ile Ugaki, 

1 &İO~ea valiliğine gönnerilmiş, kendi 
~ır e Ugaki'oin yerme harbiye ı.a 

ı olıııuş tu. 

bu ip· laman bç büz subay, onun 
\ hdc:1

• başaramıyacağı hakkında şüp 
ı hp ızhar etmiş ve bir toplantı 

~cld'lıışlardı. Minami bu toplantıya 
; 

1 
"' ayağa kalkarak: 

Cak ~ Sakin olunuz, dedi. Ben an
dird sııinle iş birliği yaptığım tak· 

e b . 
d~ş" U ışte muvaffak olacağımı 
Seleu~·rek buray~ geldim, dedi. Me

[l undan ibarett'r. 
t 1 ,J~, Unları söyledikten sonı a toplan· 

~' Ôayrıldı. gitti. 
d1 ıdan sonra bu satın Marıçuko-

YararJıklar .. "ld" U k' :: ~•ne c. ı goru u ve ga ı, 
~ 'le n.un yardımı ile başvekilliği 

d lreçı rm k .. b c aha b t uzcre ir teşeblıiiste 
ulundu. 

Mançuko'yu meydana geçiren 

Mirıami' dir. 1931 martındaki darbe 
muvaffakiyetsizlikle neticelenince 
Manami bu Mançuko hadisesini çı 
karmış, bundan grne ayni maksad· 
la faydalanmak istemişti. 

Bund n sonra Minami'nin siyasi 
ihtirasları daha artmağa başladı. 

Vakatsuki - Şidebara kabisnesine 

Çine karşı zayıf davrandığı için hü
cumlarda lıulundu. Halkın silahları 

azaltmak hususundaki arzularını da 
önleyen o olmuştur. Onun üzerine 
orduya hitatab ederek dediki: 

- Bir takım acde verenler, si 
lahlahların azalmasını İster ve bunun 
propağandasını pparak millete ve 
mc mi ek ete ve memlekette zarar ka 1 
kışabilirler. Fakat siz, subaylar el 
birliği ile bu türlü hataları düzeltmek 
için birleşmelisiniz. 

Böylece japon dış siyasetinin 
it.iare merkezi tamamiyle hariciye 
nezaretinden harbiye nezaretine İn

tikal ediyordu. Bundan sonra da 
hararetli bir harp hazıı lığı başladı. 

Bu sırada hariciye nezareti de ya 
bancı devletlere telaş edecek bir 
sebep olmadığı hakkınJa teminat 
veriyordu. 

Bir müddet sonra Minami so
ğuk kanlılıkla başvekile askerlerin 
Mançuri nehrini geçip ı ududa gir 
dikleıi, bundan soma emrivaki ka 
lıulünden başka çare olmadığını 

bildirdir. 
Baylece Minami Mdnçuko'da bir 

kukla hükumet kuı muş, birçok zen 
gin madrnleri ihtiva edı n bir top 
rağı imparatorluğa katmış oluyordu. 
Buna mükafat olarak da yüksek 
askeri konseye girmiş, harbiye ne. 
zaretine dostu Araki gelmişti. Mi
nami ne kadar ihtiyatkar ise Araki 
o kadar gürültücü bir adamdı. Fa 
kat o da Japonyanııı yedi deniz Ü 

zerinde hakim olması prensibinde 
Mina'TIİnin ilhamlarını takip ediyor 
du. O d ı kuvvetle ve zorla iş yii 
ı ütmek taraftarı idi. 

Bundan iki sene önce Minami, 
Ugakinin ricası üzerine gene Korca 
umumi valisi oldu. O giin l:ugün
dür, bu zat, vaktiyle Mançuriye yap 
tığı gibi ilan edilmemiş bir harp va
sıtasiyle Çini istila hareketini idare 
etmektedir. 

Bütün Tıp müntesipleıinin ve bil
hassa Doktor! rımızın görmesi 

liizım gelen bir film 
---- ı 

yazlık Sinema 

Bu Akşam 
iki sene evvel FREDRIC M 11.RCH 
ve MRIAM HOPı<.INS'in temsil 
ettikleri ( iKi YÜZLÜ ADAM) 
fı imine nazire olmak üzere vücude 
getirilmiş fevkalade meraklı bir 

mevzua sahip 

( İki Canlı Adam ) 
Hayret ve heyecanla seyredilecek 

Esrarengiz büyük filmi sunuyor 
Daimi bir heyecan, bir mera, ve 
tecessüs kaynağı olan bu filmin 

baş rollerinde 
YENi MAKIY AJ KRALI: 

RALPH BELLAMY 
Ve Selma Hanım ismile anılan: 

MARIAN MARCH 
lıulunmaktadır 

Bütün sinema severlere tavsiye 
ederiz 

9462 

( Türksözü) Sahife 3 

İstanbulda 
sanatoryom 

- ·-·~ 

100 yataklık bir 
pa viyon açılıyor 

l,tanbul : 29 ( Hususi ) 

Heybeliada sanatoryomunda ya· 
pılmakta olan 100 yataklı yeni pa· 
viyonun haziran başında açılması 
evv~lce düşünülmüştü' Fakat bina· 
nın inş~sı biraz gecikmişti. Yeni bi 
nanın tamamlanması ve mefruşatının 
hazırlanması için iki aylık bır müd
dete daha ihtiyaç vardır. i eni 100 
vataklık paviyon ancak önümüzde· 
ki eyliil başında açılabilecektir. 

Heybeliada sanatoryomunda te
davi edilmek üzere müracaat eden 
hastalar, Sıhhiye Vekaleti tarafın
dan müracaat tarihine g6re, sıraya 

konmaktadılar. Fakat müessesedeki 
yataklar çok mahdut, tedavi müd· 
detleri de haylice uzun olduğundan 
müracaat eden hastaların sırası ba· 
zan beş, altı ayda bir gelmektedir. 

Yeni 100 yataklı paviyon açıl· 
dıktan sonra sıra bekleme müdd ti 
nin hemen hemen yarıya ineceği 

temin edilmektedir. 
Bundan başka bazi hastalar res, 

mi sanatoryomlarda ücreti mukabilin j 
de tedavi edilmek istiyorlardı. Mec 
crni yatak miktari bu ihtiyrçları kar: 
şılamağa kafi gelmiyordu. Bu mühim 
nokta göz önüne alınarak 100 yatak-1 
!ık yeni pavyonun 20 yatağı ücretli 
olarak ayrılmıştır. 

Saf, temiz ve 
hakiki zeytin 

yağının vasıfları 

Zeytin 
nevil~re 

yağları 
ayrıldı 

Ekonomi Bakanlığı, zeytiny~ğı
nın satıcılar elinde binbir şekle gir
mesini önlemek ve bu suretle hal· 
kımızın kullandığı yağın mahiyeti 
aplamasını temin etmek üzere ted
birler almak için zeytinyağ tüc ar 
ve müstahsillerinden bir kısmını şeh. 
rimize davet etmişti. Yapılan bw 
çok toplantılard n ve yağ tüccar 
ve müstahsiller inin mütaleaları a im· 
dıktan sonra bakanlık, zeytinyağla
rına aid bir nizamname projesi ha
zırlamıştır. 

Nizamname proj ·sinin başında 
zeytinyağının Lrifı yapılmaktadır. 

Nizamname projesi .• e göre zeytin· 
den eide ediJ,n ve diğer nebati ve 
sair yağlarla kaıışmamış olan yağ
lara z·ytinyağı denilmekttdir. lyı 
kemale gelıııiş, sağlam taze zeytin· 
lerden c~d ! edilen ve e'sir !erden son· 
ra hiç bir kimyevi muameleye ta ti i 
tutulıııaıı.ış olanlara tabii z~ytinyağı 
zeytinden gayri, yağlı tohum çekir 
dek ve meyvelerden elde edilen 
yağiara nelali yağlar, zeytin küs
besinden yıkanma veya ebtraksi· 
ysn :uretiyle elde edilen yağlar pi 
rinl yağı, ekşime, çürüm \ is, küf
lenme ve kurtlanma ve soire gibi 
nahoş kokular veren yağJ;n ya 
bancı kokular denecektir. 

Nizamname projesine göre kısım· 
lara ayıılan zeytinyağlarınından 
asidi azami yüzde 0,7 bu'unan yağ 
lara süzme, azami asidi yüzde 1,5 
olan yağlara ektra, kzami asidi yüz 
de 1,5 2,5 olan yağlara ekstra, a 
zami asidi yüzde 2,5 3,5 olan yağla 
ra yemeklik, 3zami asidi 3,5 4,5 
olan yağlara sıra yem~klik, azami 
asidi 0,2 oları yağhr;ı safi Rafina, 
azami asidi yüzde 1 olan yağlara Re 
fina yağı denileeeklir. Pro(e sanayide 
kullanılan yağlar Lampant, cam Lam 
pant, •n~Lstriyet zeytinyağı, pirina 
yağı olarak dört kısma ayrılmakta 

dır. Bu yağlar dışında kalan yağlar 

uytinya~ı Jiye satılamıyacaktır. 

1 

Hataylıların gözü 
yolda 

Birinci sahifeden artan 

kadimiyle anılan umumi bahçenin 
Türkiye Başkonsolosluğu dairesi in
şa oıunmak üzre memleketimizin bir 
nişanei şükroo olarak Türkiye hükCı· 

meti cumhuriyesine leı k edilmesini 
e umumi bahçe ve parkında Beledi· 

ye dairesinin garbi cenubisinde mel
ıuk kabristanda yapılmasını diler ve 
saygılarımızı sunarız.,. 

HATAYLILAR ORDUYU 
DÖRTOÖZLE BEKLiYOR 
Bütün Halay Türk ordusunun Ha-

laya ayak basacağı dakikayı sabırsız-

lık içinde beklemektedir. 
Reyhaniyeliler o gün için 400 kur 

hanlık koyun hazırlamışlardır. Anlak 
yada da binlerce kurbanlık koyun 
hazırlandı. Bunlar Türk askerlerinin 

------------------~~,--------------------Bütün dünya Sinema Yıldızhrının en gözdesi iki büyük Artistin Eserleri 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Saygı değer müşterilerine seve seve seyredecekleri m:vsımın en heye· 
canlı, en güzel bir eseı ini daha sunuyor 

Asri hayatın <loğurduğu ve bütün ser•et ve ihtişamına rağmen hayalının 
esiri genç bir kızın Aşk, Heyecan, dolu macerasını temsil e<len en 

kudretli fılm 

(Bir Gecenin iskandalı) 
Oynayanlar: KONSTANSE BENNETT GLARK GABLE 

Ayrıca ; En büyük Sergüzeşt - Heyecan Şalıeseri 

(UÇURUM) 
DIKKAT:Sinema hususi t.,dabir ve Vantilatörlerle çok serinleştirilmiştir. 

Fiyatlar: Balkon: 25 kuruş - Duhuliye: 15 kuruş - Loca bir liradır. 
Zabitan ve Öğretmenlere ayrıca tenzilat yapılır 

250 Asri ayağı önünde kes lecek ve fakirlere Telefon 
dağılılacaktır: Geceleri fener alayları 1 9468 
tertip edilecektir. -----._;----------------------...! 

HATAY HUDUTLARI 
Şamdan aldığım malümata göre, 

Şam hükumeti ve Hatay hudutlannin 
yeniden tesbili için talepte bulunacak-
lır. Şam gazeteleride bu hususu yaz
maktadırlar. 

ANTAKYALILARA HALK 
PARTiSiNiN BiR TEBLIGI 

Antakya halk partisi ordumuzun 
bugünlerde Antakyaya ayak basacağı 
münasebelile halka bir lebliğat yapa 
rak, Türk askerlerinin Hataya gireceği 
günün bir ~ün evvel halka ili\n edile 
ceğini şehrin süslenmesini ve fakat 
şimdilik hiç bir bayrak çekilmemesini 
ve o gün dahi bayrak çekilmemesini 
halktan ricada bulunmuştur. 

Hataydakl memurlar artık 

dlslpllnle lf görecek 
Şimdiye kadar Hataydaki bülün 

memurlaıı disiplin altında çalışmağa 

alışmamışlardı. vali Abdurrahman Me
lek bugün bütün daireleri teftiş etmiş 
ve bir mesai saalı tanzim etmiştir. 

-------··-------
fzmirde hazırlık 

Yunanlı ve Mısırlı fut
bolcular İzmire 
davet edildiler 

Panayır. mUnasebellle lstanbul 
ve Ankara muhlelltlerlnln de 
lftlraklle mUhlm müsabakalar 

yapılacak 

lzmir : 29 (Hususi) - Futbol 
federasyoııunun, fuar sezonueda 
lzmirne mühim futbol temasları ter· 
tibince teşebbüs etme;i lzmir spor· 
cuları ve halk arasında memnuniyet
le kaı şılanmıştır. Bu nıüsabakalarA, 
bilhassa Mısırlılarla Yunanlıların da
v•t edılmesi diğer mühim ecnebi 
takımlarınııı çaJ-rılacağı hakkındaki 
haber üzerine İzmir muhtelit takım 
larınının şimdiden hazırlıklarına baş-
lanmıştır. ı 

Bu akşam Seyhan 
Parkında 

15 KiŞiDEN MÜREKKEP 

S. ATİLLA 
Milli Revü Heyeti mevcut proğramile birlrkte. Tafsilat el ilanlarında 

2-2 9469 

~--~------------~--

Yazlık • 
sınama 

Pek yakında 

Venedik Film musabakasında en büyük Sanat Mükafatını kazanmış ve 
bütün dünya sinemalarında emsalsiz bir muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

meşhur F ;sör (JULIEN DUVIVIER ) in şaheseri 

( Pir Balo Hatırası ) 
-Un Carnet De Bal -

Emsalsiz ve harikulade Fransızca ~özlü büyük filmi takdim edecektir. Baş 
rollerde: Sinrmarın en biiyük sekiz dehakar Artisti 

Pierre 
Villm 

( Harry Baur) 
Blanchar - Marie Beli - Pierre 

Lois Jouvet - Rain1u - Françoise 
VE 

( Fernandel ) 
Bulunmaktadır 

Richard 
Rosay 

Mevsimin en müstrsna bir sinema hadisesinin teşkil edecek olan bu 
içtimai ve büyük Aşk filmini sabırsızlıkla bekleyiniz 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 
9452 

lstanbul krımesi münasebetile 1 
M d 1 b Hodzanın temasları ısır an stan ula davet edilen kuv \~Emniyet Direktörlüğün

. den: vetli futbol ıa' ımı federas, o .un gös Prağ : 29 (Radyo) - Başvekil 
terdigi arzu üzeriııe evvela İzmire Bay Ho faa i:ıu sabah, Polonya sefı 
uçrayacak, lzmir muhtelitıle bir mü ıini kabul ı>derek kendi,iJr uz o; n bir 
sabaka yapacaktır. Bundan başka mülakatta bulunmuştur. 
federdsyon, eyliilun ilk h,ftasın<la Pi ~ı•------
~e. veya Atina muhtelilini fzmirde 1 ~ ---ı 
ıkı nıaç yapmak üzere davet etmiş 1 ÇOCUK HASTALI LA 
tir. MÜTEH ASSISI 

Gene fuar günlerinde l.tanbul 
Anbra ve Trakya muhtelitlerile 
lzmir muhteliti arasında lzmirde Fe 
dera~ı on kupası müsabakaları yapı 
laeaktır. 

Futbol federesyonu, antrenör B. 
Horesi, lzmir sporcu! arını çalıştır· 
mak üzere lzmir bölgesi emrini ver 
miştir B. H0res, yakın Ja lzmire ge 
lecek, lzmire gelecek lzmir muhtelit 
takımını yetiştirmek üzere çalıştır· 
mağa başlızacaktır. 

Dr.Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 

1 
Kabul saatlaı-ı : Her gUn 1 

15 - 18 

................... 
ikinci ellerd•n aldıkları zeytinyağları 
n• pap değiştirmek suretile satışa 
arzederse mesuliyet kendilerine aid 
olarak gene bu şartlara uyacaklar
dır. Kabın üzerindeki vasıflardan 
gayri vasıfldrda zeytinyağı satışa 

çıkaranlar ceza görrceklerdir. 
Perakende satanlar aldıkları zey 

tinyağının kabının üzerindeki vasıf 

laıı herkesi.ı göreceği şekilde il.in 

lstanbul Polis Mektebinin 52 
inci dev esine 200 stajiyer talebe 
alınacağından taliplerin şeraiti an. 
lamak üzere şimdiden Emniyet Mü
dürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
,,Junur. 2- 3 C. 

Seyhan İnhisarlar Müdür
lüğünden : 

1- Fabrikamızın 32000 Sandık 
ahmin edilen bir senelik nakliyatı 
bir sene içineksiltmeyc konulmuştur 

2- Nakliyatın muhammen be
deli bin iki yüz küsur liradır . 

3- Şartname parasız olarak fab 
rika Müdürlüğünden alınır. 

4- Muvakkat teminat 90 liradır. 
5- Eksiltme Temmuwn 27 inci 

Çarşarr.ba güııü saat 13 de fabri· 
kada yapılacağından isteklilerin fab
rika Müdürlüğüne müracaatları. 

9342 31-14 30-14 

Bu gece nöbetçi eczane 

Fabrika, tasirhane veya zeytik 
sahikleri zeytinyağını satışa arzeder 
ken zeytinyağının tipini, asidin asga 
ri, azami n iktarını, menşeini göze 
çarpacak bi• şekilde etikette, ticari 
faturalarda ve satış ve tasarruf is· 
bat eden diğer vesikalarda gaster· 
mek mecburiyetindedir .. 

Toptan ve perakendec'l r, fabri 
ka, tasirhanc ve mustahsiller veya 

edeceklerdir. j 
Fabrikalar ve toptan satıcılar bu 

1 

Y cnicaıni civarında 
nizmnameye uyarak sat•ş yapacak T oros eczanesidir 
!ardır. _________ ...;.;;; __ __ 
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BELEDİYE İLANLARI 

Adana Belediye Riyasetinden 
(Satılacak arsaların cedveli ) 

• 
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KROKi: (1) VALi KONAGI CADDESiNDE 

Muhammenkıymeti muv>kkat trminat 
m e tıe M. Beher metre rr. urobbaı Tutarı akçesi 

Ada parsel miktarı Lira K. Lira K. Lira K. 

1 1 946 1 25 1236 50 89 00 
1 2 975 1 25 1218 75 91 41 
1 3 832 1 00 832 00 62 40 
1 4 832.50 1 00 832 50 62 44 
1 5 754 90 678 60 50 90 

1 

1 

1 6 754 90 678 60 50 90 
2 3 1138 1 00 1137 00 85 28 
2 4 1119 ı 00 ı ı 19 00 83 93 
2 5 1113 90 1001 70 75 13 
2 6 1161 90 1044 90 78 37 

KROKi: (2) eA Y ISMAIL SEFA ÔZLER'IN EVi ARKASINDA 

Muhammen kıymeti 
Metre M. Beher metre murabbai Tutarı 

Lirı: K. 

Muvakkat tenıina 
akçesi 

Ada Parsel miktarı 

3 1 933.60 
3 2 106:i.90 

Lira K. 

1 25 
1 25 

1167 00 
1329 88 

Lira K. 

87 53 
99 75 

Yukarıda yerleri, miktari, ır.uhanım ·n kıymet veteminat akçel ~ ri yazı. 
lı Be lrd iye ait (1) ve (2) numaralı krokilele gösteıilen on iki parça arsa 
açık artırma usulile satılığa çıkarılmıştı : 

1- haleleri 7/ Ttnırr.uz I 1938 Peışrnl:-e günü saat on l::eşde Bele· 
diye daimi encümeninde yapılaca ktır. 

2- Şartnameleıi Yazı işleri kalem<ncledir. isteyenler oradan parasız 
akal ilirler. 

3 - Talipler ihale gün ve saatı.ıda yatırmış olJukları temin~tı mu , ak• 
kate makbuzlarile birlikte Beledi••e daimi encümenine müracaatları ilan 
olurur. 

22 -· 26 - 30 -- 3 9439 

1 - Açık eksiltme ile satın alınacağı evvelce ilan edilen 20 ton asfal 
için t"lip çıkm ad ığından ihale müddeti uzatıl ıııştır. 

2 - Keşif bedeli 2600 liradır . 

3 - Muvakkat teminatı 195 l i radır . 

4 - ihale temmuzun 11 inci pazartesi günü saü ond~ belediye erı. 
cümcııinde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi belediye fen işleri müdiirlüğündedir. lsteyeııler ora· 
dan parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü teminatlarile birlikte Belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 9469 

Süs Köpekleri Besleyenlei in Nazari Dikkatine 

Beledi ye vergi ve resimler kanununnn 25 inci maddesine tevfikan süs 
ki;pekleri be•leyenlere ait resim tahakh k ettiıilerel.. tahakkuk müfredat 
cet velle ı i Belediye dairesi tahakkuk memurluğu kapısına asılmıştır . 

Köı ,ek resminin ödeme zamanı Eylülün birinci gününden Teşrin eve! 
ayının onuneu gününe kadardır. Tahakkuk müfredat cdvelleri 29/ 6/ 938 
Çarsamba günü asılmış 'e 9/71938 Cumaertesi günü kaldırılacaktır. 

Ödenmeyen resme 0/o 10 ceza eklenir. 
itirazı olanların ce<lvellerin asılı bulunduğu müddet içerisinde Beledi

ye riyasetine istida ile müracaat etmeleri ilan olunur. 

2-2 9463 

1 
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Türksözü 

Adana Borsası Muameleleri 

P AMÜK ve KOZA 

Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok Satılan miktar 

ır. s. /;. . s. Kilo 

Rapıin.alı pamuk 
Piyasa parla~ • 24 24,25 
Piyasa temizi 

" iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT -
Ekspres --

1 ı-- 1 iane 
Yerli uYemlik,, 1--ı 1 .. " Tohumluk,, 
. - - :; u s "u B A ·T-
Buğday Kıbrıs 

" 
Yerli 2,92 -- 3,55-
Mentane -- -- - ---

" Arpa - 2,92 - - - 2.95--
Fasulya 
Yulaf ---- - -
Delice ·-------- --
Kuş yemi ----
Keten tohumu ---- · -1 
Mercimek --- - - · 

1 ----
~usam i 

UN 
Uorı yı ld ız .Salih 1 - -
ll<; .. .. 1- - ---

.ö :. lJörı yıl dız Uoğ"ru luk 
.c -----· 

< ' :: c:. -
üç .. .. 

- - ı Q -; ~ ıınıl .. 
- > 
"' :J . Uörı yı ld11 Cumh<J riyet --
·" ,_ ""• üç - ----- ------

1 
.. .. ··--- -, - - ----

Simiı .. 
Liverpol Telgrafları K a ıııbi}O ve Para 
~9 6 I 1938 ı ~ öa o ~as1ndan ah ı; nHşlır. 

'! attı& ••· ı~e ııt 

1-! 95 
-

l- 5- lo s Hazır Lu~ı 

- Rayişmark 
Temmuz vadeli 1 75 

1. Teşrin ,. ~-- \ 88 
Frank ( hoıısız ) - -35_1. i 

Sterlin ( İngiliz ) 626 00 
Hint hazır 3 _, 11 L>olar ( Amerika ) - 12- -59 
Nevyork 8 72 Frank ( isviçre ) - -- -

• 

Her mevsım ve muhite gore 

Ç, A y 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

laı ının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Ça ]ar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmiştir. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sı ca§ını karşılar 

c. 

1 - Bir adet imdadı sılıhi olumabili ile bir adet idıolih devirme ter 
tibatlı çakıl ve kum nakl ine mahsus kamı on 'e bir adt tte Luz ırakline 
mahsus kamyon açık eksiltme surdile satın alınacaktır . 

2 - imdadı Sıhhi otomabiliniıı muhammen bedeli 3150 lira, Devirme 
leı ti hatlı çakıl nakliye kanyonun muhammen bedeli 3503 lira, Buz nakli. 
ne mahsu• kamyonun ~uh~nımen bedeli 2500 liradıı. 

3 - imdadı Sıhhi otomabili için muvakkat teminat 2J7 lira çakıl 
nakliye kamyonunun muvakk .t teminatı 265 lira buz nakliye kamyonu 

muvakb t teminatı 188 liradır. 
4 - fluld eri Temrııuzun 18 inci Paz11tesi günü saat on beşte Bele· 

diye encümeninde yapıl a ca~tır. 
5 - Şartname leri Bdediye yazı işleri kaleminJeJir. fstıyenler oradan 

parasız alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte Belediye 

tncümenine müracaatları ilan olunur. 26 - 30 - 3-6 9458 

1 - Kanara işçileri için 48 adet tulum , 12 adet keten önlük, yirmi 
çift lastik çizme ve yirmi aJet de muşamba önlük açık eksiltme sur ~tile 

satın alınacaktır. 

2 - Tulu ın ve keten ör:lüklerin muhammen bedeli ~64 lira lastik çiz
me v~ ınuşamb~ önlüklerin muhammen bedeli 220 liradır. 

3 - Tulum ve keten önlüklerin muvakkat teminatı 21,50 lira lastik 
çizme ve muşamba önlüklerin muvakkat teminatı yirmi liradır. 

4 - ihalesi Temuzun 14 ünd Perşembe günü saat on betşte Beledi· 

ye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada göre· 

bilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte l:lele. 

diye encümenine müracaatları ilan olunur. 26-30- 3 - 6 - 9457 
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30 Haziran 1938 

Do k t o r 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastahkları Mütehassısı 
~eşadbey mahaHesi Ordu E .. i cıvarı Savatlı 

Bay Halil evı 21-30 9358 
. 

,.. _; 
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TURKSOZU 

IMatbaacılıkj 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli bir ci!d, rrrldi ve ı 

her türlii tab işlerinizi ı 
bir kapak bölgede 

L A N y4 ançak Türksözünün oto cak Türksözünde 
pılır. malik makinalarıncla • R s ııi eurak, et-yaptırabi 1 i rsiııiz . 

Eserlerin izi Türk T A B vrller, defterler, çeki 
karneler, kağıt, ıa 

sözü matbaas nd" ba•· * kartvizit bi!urou ve 
tırmız . Temiz hir tab 

K 1 TAP nefis bir içinde 
tab iş l eriniz, en kı• 

ci/d 
en n•f bir zamancla 

eseriniz daha kıymet- bir şekilde en zarif ~ • 
lenecektir. 
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nız kitaplarınızı Türk· 
GAZEl'E 

sı "Türksözii.nJ, rı b 

sözünün mücellithane· ka her boyda gazel 

sinde yaptırınız. Nefıs 
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mecmua, tabeder. 
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