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Çek hükumetine itimadımız yok ! ,, 

Ha taydaki 
zulme rağmen 

TÜRKLER 
KAZANACAK 

D 

l!lRNDE ÇIKAN BUND 
AB . BLAH HATAY DA 
VAMIZ HAKKINOA ŞU 
MAKALEYi YAZMıŞTIR 

skenderun sancağındaki inli· l 
habat için kayıt muamelesi ı 
başlamıştır. Bu yolda şimdiye 

Ye kadar elde edilen netice Sancak 
ta Türklüijün hakimiyetini kati ola· 
rak göstermektedir. Fakat Türklüğe 
düşman olan ve Fransızlar tarafın· 
dan yardım gören araplar ötedenbe
ri olduğu gibi şimdi de türk ahali ' 
üzerinde en aı'!ır tazyik er yapmak· 
tan ve en zalimane tedhiş hareket· 
leri icrasından çekinmemektedirler. 
gün geçmezki TOrklere karşı ika 
edilen cebir ve tazyiki ve kanlı t"· 
cavüzleri bildiren ölü ve yaralıları 

sayan hab~rler gelmemiş olsu:ı. 

1 Berlin gazeteleri, Südetlere,Çek 
hükumetinin asla muhtariyet 

vermiyeceği iddiasında ! 

''Çek kabinesi değişmeli! ,, 
Bl rlin : 2 ( Radyo ) - Hudut· 

)ardaki son hadiselerin dogurduğu 
asabiyet henüz teskin edilememiş 
vaziyettedir . Alman siyasi mahafili 
ve efkarı umumiyesi Çek hükümeti 
ile Südetlerin asla anlaşamıyacakları 
kHnaatini beslemektedir . 

Bilhassa Alman matbuatı ateş 

püskürmekte ve 31 Mayıs hadisesi 
hakkında şiddetli bir lisan kııllan· 
maktadır. Alman gazeteleri ezcümle 
demektedirler ki : 

Çek kıtalarının 31 Mayıs akşamı 

gösterdiği hareket bir gün bile hatı

rımızdan çıkmıyor . Çek kıtalarının o 
güııkü hareketi çok küstahça idi. 

Buğün Çek makamatının , bir 
daha bu gibi Jıadiselerin hudusuna 
meydan verilmiyeceği hakkındaki 
teminatına ise aslA emin değiliz.Şuna 

kaniiz ki ve bir kaç giine kadar gö· 
receği1 ki, Çekler. Südetlere iyı bir 
muhtariyet vermiyecek ve Südetler 
Şefini mözakerelerle oyaladıklarını 
anlatacaklardır. Südetler Şefi Hen. 

- Geı isi ikinci sahifede -

OUzel Anlakyadan bir görUnU• 

iFTiRAI 
Fransız gazetelerinin saçmaları 

Sakin ve sulhpe. ver Türk .,hal iyi 
en ziyade müteessir eden hal ısa / 
Şudur: Fransız manda idare3i janda r 
•n:ıları öt•de beride mütecıviz arap 
ları tevkif ediyorlarsa da bu m3vkuf 
lar her defasında Suriye hük~m • ti 1 
tarafından cezalandırılmaksızın bir 
kaç gün sonra serbest bırakılıp ye 
niden türk ahali üzerine sevkedili 
Yorlar. Manda idaresi polisi de öte 
denAeri olduğu gibi şimdi <!e Türk 
lere karşı hüsOmetkerane bir tarzda 
hareketle Tüklerin evlerinde silah 
taharriyatına devam etmekte, ileri 
g.elen Türkleri vergi borçları bahane/ 
sıle tevkif eylemekte hulıısa intihab 
esnasında TürklUljün kuvvetini felce 
uoratmak için her suretle gayret ı 
Qösterilmektedir. Vakıa Milletler Ce 
'.TıiYeti tarafından tayin edilmiş olan 
•ntihap komisyonu muhtelif unsur· ki 
ları ve akalliyetlerin ve bilhassa er· H d k• k ki 

r·-·-·-·-·-·--·-·-·-·--·-·-·"'1 
ı Fransada ı 
İhalk cephesi i 
i bozuluyor i 
• • i i i Paris : 2 (Radyo) - Sentıe i 
i bir mebusluk için geçen hafta bir i 
i seçim yapılmıştı. Seçımde sosya- i 
i lisı manda 7 298, radikal sosyu- i 
j lisı Delone 5456, merkez fırkata· j 
i rındarı Por 1256 rey almı§lardı, i 
j Fakaı lı• ç bırı si IU.zımgelen ekse• i 
j riyeıı ıemiıı edemedığinden bu i 
i Pazar yeııiden seçmı yr pılması i 
j kararla§tırı lmı§tı. j 
i Sasyalisıler başta geldıkle - j \ 
i rinden, halk ceph,,sıne mensup j 
i fırkalar arosındokı anlaşma mıı· i 1 
j cıbin ce rodıkallnrııı ıkinci drfa· j 
İ da sosyalıst lerr rey ı·ermeleri /{i . j 
İ zımgelıyordv. Halbuki milli ra· t 
i dikal mcrkezı namzedi muhafaza i 
i eımiş ve merkez fırkalC111 dtı ra j 
İ dıkol namzı·de rey vernıişlrrdır. t 
j Neııcede ra.dıkcıl Delone 11447 j 
j revle mebus seçilmıştir. Sosyalt•t ! 
j mıınd.l 961 / reyi almıştır. t 
j lntihabnı esnasında sosya · İ 
i füı/erle radıkaller arasında şid· i 
i detli münakaşalar olmuş, netice· t 
İ de miI/i halk cephesı bozulmuş· İ 
! tur. i 
• • 

·'-·-·-·-·- - -~-·-·-·-·-· .. ·-·-· 

Büyük millet meclisinde 

Türk - Yunan mun
zam mukavelesi 

tasdik edildi 

''Atatürk kupası,, 
Büyük güreş müsabakalarına 
yarın Ankarada başlanıyor 
1939 GÜREŞ MÜSABAKALARlNIN MEMLE
KETiMiZDE Y APILMASl iÇiN FEDERASYON 

TEŞEBBÜSLERDE BULUNDU --.. 

Meşhur pehliv.ınlarınıızdan .Manisalı Halil, Sındırgılı Şerif, Gönenli Hamdi 

Ankara : 2 [ Telefoela ] - Ankara, dört ve beş Haziran günü büyük 
bir spor hadisesine sahne olacaktır. 

Bütün Türkiyeden seçilerek 12 gruba ayrılmış olan değerli pehlivanla
rımız o gün serbest güreş birincilik müsabakalarını yapacaklardır. 

Güreş Federasyonumuz bu kıymetli davayı ele almış ve beynelmilel 
bir ha e koymak için sistemli bir program takib'ne başlamıştır. 

1939 dünya güreş müsabakalarının memleketimizde yapılması için de 
Federasyon nezdinde teşebbüsatta bulunulmuş ve yapılan teşebbüse müza
heret vadi ahnmışlır. 

Memleketimize 200 Ya
hudi profesör getiril yor 

Avnsturyalı Yahudi profesörlerin m ~mle

ketimize gelmelerine müsade edilmesi için 
Almanya ile müzakereler yapıldığı bildiriliyor 

lstanbul : 2 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Avusturyadaki Yah<1di pro· 
fesör ve doktorların memleketimizde 
hizmet görmeğe çağrılacakları haber 
verilmişti. 

mek üzeredir. Ve bu Yahudi profe
sörlerin Türkiye ile Almanya arasın
da müzakereler cereyan etmektedir. 

Gene ayni gazeteye göre, mem· 
leketimize getirilecek doktorlar ara· 
sıdda profesör Henrih Nopman da 
vardır ki, bu doktor eski lngiliz kralı 
Edvarı tedavi ve iyi etmiştir. 

IY1
9 nileri haklarını bitarafane bir su 1 atay a 1 arışı 1 arı 

rette korumaya çalışmaktadır. 

Fakat bu komisyon mahalli arap T .. ki k r uş' 
ll'lakamları tarafından bütün cebhe ur er çı arıyo m . 1 

HA~Cl~E-VEKILl~l~N BEYANAT! 

1 ,,_ . 

Bugün Avrupa postası ile ğelen 
lngilizce haftalık Mançester gardiyan'· 
ın yazdığına göre, Türkiyeye Avus· 
turyadan 200 Yahudi doktoru çagrıla
caktır. 

Bunlar lstanbul üniversitesinde 
tıb müesseselerinde ve diğer hasta· 
hanelerinde çalıştırılacaklardır . Bu 
doklorlarla temase geçmek için biı 

Türk heyeti Avusluryaya hareket el· 

Türk iyeye çağrılacak dtlktorlar. 
bilhassa kaplıca mütahassıslarıdır . 

Bunlardan istifade ediler~k mem
leketimizdeki kaplıcalar daha fazla 
inkişaf ettirilecektir. boyunca karanlığa sevkedi diğinden 

Ve muhtelif unsurların hakikr yüzde 
nisbetini g!)teren listeler kendisin· Poris gazeteleri ve Havas ı j J nsı 
den g i zlendiğinden ve her türlü ha'ii hezeyanlarında de,·am etm ektedır 
tehdit ve tedhişle komisyon azala· lor . Bu hezeyanları biz nefretle ve is· 
riyle •e , asa gelm< khn mene- lil:z ı ile karşı ! ıyo · uz. Fakat Paris ga 
dildıkl e rinderı k:>m isy:>n ne yapıbi· zeteleri FransıL efıdirı umuın iyes :n i , 
lir ? Bu tedhiş s:>n günlerde o de· aldatıyo r . 1 

rece şiddetıenmıştir ki ş e h ' rlerdeki işte bunun b.r misalini daha ve e 
türk tüccarları tecavüzden masum c"ği z. Dün '< ü prsl• ıl ~ ır~leıı Paris ga 
kalabilmek ıçin mağazalarıni kapa. 'ı zetelcrinden Te nps ve lntran sigeant 
ll'laya mecbur kalm ışlard ,, Suriyede ve Juıunale des Debats H•v•ns ajan· 
ise mütemadiyen yeni çeteler teçhiz sından nıklan şunları yazıyolar: 
edilerek şehir ve kasabalardaki si- 'ı Bcyıu: 25 mıy is (Havas b.ldiri· 
lah812 !ürk ahali üzerine sevkedil· yor) San: ak intihaba.~ı esnasında bı· 
m k rinci ve mü'ıimce musademe vukua 

gclın ; şt i r . Türklere taraflar olanlardan 
mürekkep bir gurup Aınulc vadileı i'l i 
d~ bulıının Aarabiş.orki 1-.öyüne diin 

akş am hücüm etm 'ş'erdır. Mütecavi1. 
)er ah : ı 1 i Ü 7 e riı e at eş açın ı ş ve a ı al:ı 

rınd.ı Ş eyh ş,ıan dahi bulu ı a n dör t 
k i ş i yi o ldürnıi' şl~rdıı. ~lü l <ec<t• · ızler 

bundJn sonra %Cyhin evine e:ttt:'Ş ve ı ın ; ş 

ler lır. E ı yaıımış ve iç.nd • uyumak!" 
ol , ııı Şeyh n on y•şla ı ında~i oğlu 
kömür halinde bulunmuştur . Hü~ıimet 

ınütecovizleri yak.tamak 
takıbata başlamıştır . 

için d e ı hal 

e tepir. Diğer taraftan da San· 1 
caı., analisinden olup intihapda rey· -------------- ------- ---------
Vermek . S ğ Qel . 1t;:in Türkiyeden anca a 
ketı!Trış olan Türklere kendi memle 
ITreı er!n~e hüviyet cüzdanları alabil· 
ITrQer~nı güçleştirmek için en büyük 
bu ~kılat gösterilmektedir. Halbuki 
int ar bu vesikaları alamayınca 
S '~ab için kayıdları yapılmaktadır. 
b Urı~e Ve Fransa menfaat birliğinin 
l~ gızli i müretteb işlerine raljmen 
Urkıe . d h rın muvaffak olacağın an şüp· 

S 
9 

. edilmemekle beraber türklüğü 
v ·~rıye arablarının cebir ve teca· 
k Uzlerine karşı korumak için intihap 
r~ll'lısyonuna derhal ve imkıın ve
h ITrezse yapılacak intihabatın \lÜP· 
ı:rıen Ari olamıyacağını söylemek 
OIZımdır. Mütehipler tesirden Aıdde 

' arak reylerini verebilirlerse Türk· 
, 

lerin kahir bir ekseriyet kazanacağı 
muhakkaktır. 

Bütün gizli tertiblere karşı türk 
hükO meli sabır ve tah.amn:ıül göste 
riyor. ÇOnkü kati netıcenın her şe. 
'}e rağm en Türklerin lehin~ t~ce.llı 
edeceğinden türk hükOmetı emı~dır. 
Bununla beraber türk hOkOmetı Ce 
nevrede ve Pariste teşebbüslerde 
bulunarak cereyan etmekte olan va· 
kayı ve hadisatı tekib eti.iğini ve 

~intihabatın neticesini tayınde bu 
hadiseleri bahis mevzuu etmek hak· 
ını mahfuz tuttuğunu bildirmiştir. 
intihal haziran nihayetine kadar 
devam edecektir. Ve tummuz ipti· 
dasında intihabatın neticesicesi 
belli olarak Suriye hükumetinin 

Cenevrede ve Pariste )a;:ıı!an an· 
!aşmaların icablarına ve neticeleri· 
ne riayet edip ettiği anlaşılacaktır. 

Bu işte Fransızların hareket 
hatını tebo.rüz ettirmesi itibariyle 
şunu da kaydetmek isteriz ki şimdi 
gelen bir habere nazaran fransız 
manda idaresi delegesi Garo bir 
müddet evvel Ankaraya giderek 
vaziyeti müzakere etmiş ve orada 
kendi şerefine verilen bir ziyafete 
Tiirklerin hak ve taleblerini nazarı 

itibara alacağını kati surette vadet· 
mişti. Fakat Sancağa avdet eder et
meı türklerin sancaktaki haklarını 

müdalaa eden türk gazetesini intişar· 
dan mcneylemiştir. 

• 

• 

.... _ 

Bay Tevfik Ru,ıu Aras 

Ankara : 2 (Telefonla) - Kamu. 
tayın son toplantısında Türkiye. Yu· 
nanistan Antanl Kordibal muahede· 
sile munzam mukavele tasdik edil
miştir. 

Bu münasebetle hariciye vekili· 
miz Tevfik Rüştü Aras, iki memleket 
arasındaki sıkı dostluğu ve sulhper
verane iş birliğini bir defa daha teba· 
rüz ettiren beyanatta bulunınJş)ardır. 

Yine bu münasebetle şcı almış 

I 

•• 

Avusturyada çalışmaktan menedi
len doktorların sayısı 1500 kadardır. 

BOLGEMiZDE ZiRAAT 

AmeJe haftalıkları yükseliyor 
mahsul kıymetten düşüyor 
Çukurovanın en şayanı dikkat 

bir mevsımine girm : ş bulunuyoruz. 
Bir taraftan clevam eden pamuk 

çapası, diğer taraft•n yeni başlayan 
harman iş;, Çukurova çiftçisini başını 
kaşıyamayacak derecede meşgul et
mektedir 

Bu meşguliyet mevsim itibarile 
her sene bö} ledir ve bu zevkli çalış-

olan hatipler, Türk ve Yunan millet· 
)erinin tecrübeden geçmiş dostluğu 
üzerinde durıruşlar 've bu dostluku 
bir kat daha leyit eden munzam mu· 
ahedeyi hazırlamış olanları selılmla· 
mışlardır. 

Mukavele kamutayda iıtifakl4 ve 
alkışlarla kabul olunmuştur, 

mayı her vakıt isteriz. Fakat bu se· 
nekı çıftçi vaziyeti geçen senelere 
hiç de benzemiyor. Bu sene çif.çi pa· 
ra noktasında fevkalade darlık ve 
zorluk içinde çırpınmakıadır. 

Beyaz altın adı verilen pamuk 
bu sene maalesef müşlerisiz ır.eta 

halin(' girmiş ve geçen yıla nazaran 
yaıı y a rıya kıymetini kaybetmiştir. 
Bu yüzdt'n çiftçi mühim zararlara 
uğramış, borcunu tamamen vereme· 
di!l'i gibi üstelik yeniden ağır yüklere 
akır borçlara girmiştir. 

su müthiş düşkünlük maalesd 
yalnız c;ıltçiye yüklenmiştir Yeni pa· 
muk mevsimine şurad ı iki ay kadar 
birşey kaldı~ halde hazır pamuğun 
liatı • eğer alıcı varsa • kilosu an· 

- Gerisi üçüncü sahifede -



Politik meseleler 

Orta Avrupanın göbeğinde 
barut fıçısı var : 

bir 'I Ş e ifil ö ır ifil <§1 ib> e ır O e ır fi "l~;~;:de 
soz 

'-----.::ııı--------·---------------------1------'hürriyeti 
Muallimlik şn~~l'~®'ltU!.!:_: Yeni parti binası 
sınavları Bu cakaların lngilteredc Çekoslovakya hak

kında esaslı malumat sahibi olanlar 
çok dPğildir. Bunun başlıca sebebi 
de, o'sa olsa, lüyük muharebede 
harp edrnlerin mektepte coğrafya 
okuJukları zaman bu ismin, henüz,• 
haritalarda ve coğrafya kitaplarında ı 
mevcut olmamasıdır. Bundan yirmi 
sene önce Çekoslovakya isimli bir 
me:nleket yoktu. 

Bu memleketi ondan sonra da 
ziyaret eden legilizlerin pek fazla 
olJulunu sanmam. Bu sebeple, in 
giliz kamoyunun Çekoslov~kya hak 
kında esaslı ve doğru malum•! sa 1 

hibi olduğunu zannetmiyorum. J 

Bu böyle olduğu halde bu nıem· 
leket buğün dünya hadiselerinin en 
ehemmiyetli ve telaş verici merkrz 
!erinden birisi olmuştur. 

Bugünkü günde gazete srrlev 
hılarında Ç-ko;lovakyanrn yanında, 
Çin ve ispanya bile gölgede ka!· 
mıştır. 

Burası ince, uzun bir memleket. 
tir . En geniş yeri 180 mil ıutarsa 
da va~ati grnişligi 80 ile 100 mil 
arasındadır. 

Gekoslovakya ile Rusyanın müş· 
terek sınıı laıı yoktu•. Şarkta Ru 
trnya eyaldinin en uçta bulunan kıs 
mı, Sovyet hududundan 100 r. il 
uzaktadır Çekoslovakya ile Rusya 
arasıı.Ja Roınanyanın ve Leh:sıanın 
arazisi vaı dır. 1 

Avu,turyanm Ra)hi t rafından 1 
işgdl e lilm~;,i Çekoslovakya mese 

1 
lesine büıün dünyanın dıkkatini çek· 
m·şıir. Almanlar An~lusdan sonra 
Siidet Almanlarını korum•k husu· 1 
su:-ıdaki alakalarını kuvvetlendirmek· 

tedir. ı 
Garp tarafında Avusturyanın 

es'<ı Boh ·ınya ve Moraya eyal~tle- J 

rini leşkil eden kısmı, büyük Alman 
yucıın içprisİn! doğru sokulmuştur 

Prag, Brrlinin, 180 mil cenu'>u 
şarkisindadir. Pı akın 175 mil C' nu. 
bu şarai,ind<! de Viyana bu1un,,yot. 
Şu nald~ Prag iki kuvvetli kıskacın 
ar ısındadır, dem~ktir. 

. Çekoslovakyayı k1Jran Mnarik 
ile Aeneş memleketin bu coğaf! va 
ziyetini pek iıCi bil d ik!eıi için kuv
eAtli bir ordu ve hava kuvveti vü 
cuje getirmişlerdir, 

Bu ordu hakkında fransız ge 
narali Nıssel, bunun Avıupadaki 

küçük ordular arasınd.ı en iyi ye
tiştiril 'llİŞ bir orJu oldut?'nnu söy· 
lemi~tir, 14 tüm-.ndrn mürekk-p o· 
laı bu orduia nor•nal za·nanlarda 
163,0'.)0 kişi buluım 1<ktaiır. Fakat 
700,000 k'şi de deı lıal ~ilab altına 
alinabilir. 

................. Yazan .................... ' 

t t Şehrimizde 15 Haziraıda 1 * Varman Ma.<m'llan * * * yapılacak ........................................................... 
fındaki smı ları da dağlı'f oldu içiıı 
karadan rr.ü d 6faası kalaydır. 

Hudu l boyunca makineli tüfek 
ve tank dafi toplorına mahrns 
brton ıu" a lar vücu le getirilmiş ol 
duğu hıber veı ilıyor. 

Çekoslovakya, ht>m ziraat, hem 
de endüstri momlt>kt>tidir. Kereste 
ticareti ekonocnisin-:le mühim bir yer 
almıştır. Mt>rııleketin üç.te biri or 
manlıktır. Memleketin kil ve kumu 
cam ve çmi haline getirilir. Cekos
lovakyanın C3 mu an yapılmış mamu· 
latı da dünyanın meşhurdur. Mem 
lekrtin madtnleri de zengindir, 

Skodaı•ın Avrur anın biıinci sınıf 
silah fabrıbla• ından birisi olduğu 
malumdur . 

Fakat lıu fabıikanın kurulmuş 
olduğu Pilsen şehri, huduttan ar.cak 
4) mil uıaktadır. 

Son zamanlardJ , im fabrikanm 
hava hücunılarından daha salim bir 
yere nakli işine girişilmi5 bulunu 
yordu. 

1 
Orla m•ktrp muallimlik imihan. 

!arına şehrimizde ayın 15 incı günü 
baş ' anacaklır. Buna ait sınav ıınl 

1 
lan miihiiılü zarflar içerisir>de bıkan ı 

lıktan gönderilmiştir. Sınavlar ö~le j' 

den evvel ve s0nra olmak üzere iki 
kısma ayrılmıştır. Mümeyyizler Kül 
tür direktörlüğu tarafından seçimiş
tir. 

Haziranın 15 inde Türkçe, 16 
1 sında Tarih ve Coğrfya, 17 siıde 

Metematik, 18 iAde Fızik ve Kinya 
sınavları yapılacal..tır. 

Orta okullarda 
Orta okulların sözlü ve bitirme 

sınav programları hazırlanmış, hle
belere bildirilmiş ve mümeyyiıler 

seçilmiştir. 

Yazı müsabakası 

Bunları seçmek Üzere 
komisyonlar teşkil edildi 

Cumhuriyetin on beşinci yıl dö· 
nü.nü münasebetile Cumhuriyet halk 
partisi tarafından ilk, orta ve saı.at 

okıılları talebeleri arasındr. i ir :yazı 

müsabakası açılmıştır. Talebeler la 

13 ey an olduğuna göre Çekoslo 
va~ya Almanya lıııdudu ,u tah.,im 
et•nek için 80,000,000 lngi liz lirası 
harcamış Vt' Liitüıı dağlarda tahki· 
mat vücu :la getirmişlir . Bu tahki· 
matın arkasında da hava limanları 
tesis edilmı~tir 

Fakat mnnlekt ti.ı gar binde v,. 
şarkında old•Jğu gibi cenubunda 
tabii bir hududa mılik değildir . 
Pragdan Vıyanaya doğru giden ara 

1 
rafından bu konuya aid olarak yazı· 
lan yazıları talinıatnamrsine göre 
seçmek üzere külıür direktörlüğü 

tarafından komisyonlar lt>şkil edil· 
mektedir. Bu suretle her vilayetin 
ilk okullarını~ son sınıflarından on, 
orta, öğretmen okulları, liseler ve 
meslek okullaıından beşer vazife 

zi yamaç halin le önce yükselir,son· 
ra inmeğ4 başlar . Dah1 Ş3rkta bu 
hudut, Tunl nehrini takip eder. Ce 
ııul · u şarki lt' ıse M.ıcaristan ova i 
sının bir parçısı o!arak devam eder 
v~ Ka• pat dağlarına v ırır ki Ru· 
tenya burada nihayrt lı•ılur. 

J~ıe Ç ko ,1,ıv•kya meselesi lıu. 
ra laJır. M<mleketin başı, bur:ıda 
A'ınarya ı ın ve Avusluyanın çeneleri 
arasındadır. Bu çene arasındaki kı· 

sınıı.la is~ iiç buçuk milyon sudet 
alınını bu 1 unma~ ta !ır. 

RJınany.ı iJ., ç, kos!ovakyanın 
hudııdu 80 mil mesafed• temas ha 
lindAdır. Diğer taraflarında Almanya 
Av .ıslıır j'a, Mac.ıı is tan ve Lehistan 1 

hu dutları varo'ır. 1 

En yakın yerin J., bile 201 mil 
unııluğıında Alm~n tn pragı Fransa 
İ 1 e Çeko,lo vakyaıı l.irbiıinden ayırır 

Su~ya . i!e Ç-kosl ıvakya arasındd ı 
10) ınıl ın,s a f, v.~ Kar, at dağları 
var Jır: . J 

.:rnllı ıııııah~ Jel rın 'en doğan Çe 

.;eçilerek bakanlığa gönderilecektir. 

lsp~kterlerin toplantısı 

Yarın Kültür direktörlüğnde ilk 
öğretim ispt kterleri ile bir toplantı 
yapılarak g~lecek deı s yılı ve yaz 
mevsimi faaliyetleri hakkında görüş· 
meler yapılacağı haber alınmıştır. 

A)gırlar yerlerine 
gönderiliyor 

Kısraklara sıfnt (aşını) yapıl 

mak üzere MNcim•k deposundan 
getirilen rlöıt ~ygır, aşım mevsimi 
nin bitmesi dolayısile yarın Merci· 
mek aygır deposuna gönderilcektir. 

ko5bvakya :daha iazla yaşlanmadan 1 

Avrup ı d plomas:sıni yakından alaka 
dar ed;n bir memleket hali ye gelmiş j 
tir. ' 

önüne geçmeli 
Fikir ve vücut yorgunluğu 

nu dinlendirmek isteyen halkı
mız; akşamları çoluk çocukları 
ile birlikte U:u.; ve Atatürk 
parklarına, sed üzerindeki bah 
çeye ve nehir kenarındaki ga 
zinolara giderek oturuyor , 
temiz bir hava alıyor ve bir 
kısmı da sed üzerinde demir 
köprüye ve dörtyol ağzından 

yeni istasyona kadar gidip ge 1 
liyor. Kalabalık pazar günleri 
çok fazla. hava almak, eğlen

mek isteyen bütün bu halk; ya 
lınız bir şeyden şikayetçidir. 

oda bazi kendini bilmeyen genç 
ler-ki bunlar arasında mekt•p 
talebeleride görülmektedir-sırf 
caka yapacağım diye bindikleri 
bisiklrtlerle ve son sü·atle bu 
ailelerin arasından geçmekte 
ve onlara korku salmakta ve 
bu suretle gezip tozmalarına 
engel olmaktadıılar. 

Polis ve belediyenin bu çir 
kin harekete meydan vermeme 
si için şiddetli tedbirler almala 
rı lazımdır. 

~·~-----------------------

Maliyede tayinler 

2 numaralı şube 1 Haziran
dan itibaren lağvedildi 

Şehrimizdeki 2 numaralı Maliye 
şu':>esi 1 Haziran 938 tarihinden iti 
baren lağvedilmiştir. 

Tahakkuk şrfi Amel Gürkan 
naklen Antalyaya, açıkta kalan vez 
nedar Bican şube icra memurluğuna, 
Tahsil katibi Ali Ünlü tahakkuk ka 
tipliğine, muhasebe memurlarından 
Mümin Öztürk tahakkuk memurlu 
ğuna tayin edilmiştir. 

Atlı tahsildarlardan lbrahim A· 
buzarın vazifesine nihayet verilmiş 
ve yerine açıkta kalan Ali Menekşe 
tayin edilmi~tir. 

Palto içinde çıkan kumaş 

DJrtyoldan şelırimıze gelen trm 
yo'cularının arasında bulunan Meh 
met oğlu 5üleyman adında biı isinin 
•aziyeti şüpheli görülmüş ve üzeri· 
nin aran::ıasında arkasına giymiş ol 
duğu paltonun çerisine dikili yirmi 
üç metre kaçak ip-kli ku n>ş lıulu· 
narak alınmış ve kendisi yakala.ıa 
rak hıkkınja kanuni takibat yapıl 
nıışlır. 

ı Emanet suretile yaptırı
lacak olan binanın yakın

da temeli atılacak 

Asfalt cadde üzerinde yeni bir 
parti ve halkevi binası yapılacağını 

ve planların da hazıı landığım yaz 
mıştık. 

Bu modern ve büyük binanın 

yapılması müteahhide ihale edile 
cekti. Fakat müracaat edenler ara. ' 
sında aranılan şeraiti haiz bir kimse 

bulunamamış, teklifleri muvafık gö· 
rülmemiş olduğundan binanın ama· 

net suretiyle yapılması kararlaştırıl
mış ve buna nezaret etmek ve mas

ı afları parti hesabına görmek üzere 
halk partisi vilayet idare heyeti aza 

sından Hasan Ateş, Ticaret ve sa 
nayi o~ası reisi İzzet Koçak, Nafia 
başmühen~isi Enver ve ziraat 0dası 

azasından Ragıp Sepiciden mürek· 
kep bir beyet seçilmiştir. 

Binanın pek yakında temeli atı
larak hemen inşaata başlanacak ve 
kısa bır zaman içerisinde bitirilecek 
tir. 

Şube daireleri 

Maliye ikinci şubesinin lağvedil· 
mesi üzerine birinci şube binasında 
yalnız 2 numaralı şube binasında 

tahsil memurve müstahdemleri ça 
lışacaklardır. 

Kurşunu atan şoförmüs 

içinde yolcu ve kereste bulunan 
bir kamyonun Osmaniyeye gelmek· 
te iken atılan bir kurşunla yolcular
dan iki kanının ellerinJen yaralan· 
dıklarını yazmıştık. 

Yapılan tahkikatta kurşunun şo 
för tarafından atıldığı anlaşılarak 
yakalanmış ve hakkında kanuni ta
kibat yapılmıştır. 

Eyup yakalandı 

Kılıçlı köyü civarında bir tarla· 
da U) um akta olan Mehmet oğlu 
Mı•stafayı mavzer kurşunile yarala· 

yarak kaçan ayni köy ahalisinden 
Eyup yapılan şiddetli takibat neti 
cesiude yakelaıımıştır. 

Sarhoşluk suçundan 

Saı hoşluk suçundan meşhut cü · 
ıümler kanununa tevfikan bırinci 

sulh ceza mahkemesine verilmi) o· 
lan Mehmet kızı Perihanm yapılan 
vuruşmasında bir lira para ceza,ın.1 
mahkum olmuştur. 

Çeko;!ovJkya or.fusnnun kul
lan-lığı Brem makineli tüf- kleri de 
Avrupada bulun>n b·ı çe~it si 1ah1a
rın en mükrmmelleridir. 

M~mleketin 500 tane harp tıy 
"aresi vardır, Tayyareler beş fah
rika•fa, tayyare motorları da d ğ·r 
beş fabrikada ya,~ilm1kta Jır. 

r~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~--~ 

1 ım rnva ı., 0 : ıarılı kızları K ad 1 n F u· · h re r ıar. Öğleye kadar süren bu çalışma 

Fakat coır•fi z ıru etler dolayi 
sile büı.i.ı uu fdbrikaldr, Çeko;lo 
vakyamn ko.nşJ tayyuelu•inin bom 
bardmanına mar•ıt. olabilecek kıs 
mında bulunuior. 

Bu bakı nian Çekos 1oıokya ha· 
vadan miidafarnnfan zıya le haea 
dJn hüc'.lmu ko:ay bir memlekd sa 
yılır. 

Hududun ço'< kısımları dağlık· 

tır. Bır defa BerlinLn mthih: doğ 
ru uçarken bu d.ığların bul11tların 

arasına doğr ı yükselen tep-.lerle do 
lu olduğunu görmüşümdür. 

O. agl Nurecnbag arasınJa 
uçuş yaparl..en de bunları müşah~ 
d~ rttim. 

Çcb,lovakyamrı lırr üç tar~ 

ev ka 1.nı yetiştirm<k 
i\:in 111 ,. ktı p'rr açılaoağı esnasında ienç kızlar tarlalarda v • 
h,ı,.., wr 1 n'şti ınım:ı:ı::ıı:ııı•mı-IDAvruga matbuatında--• ya çifliklerde iş görürler. 12 de ye 

Bu m~ktep1 erin ilki Berlin civarın ALnan ırkı vasıfl"rıoı haiz o!nıak ta hakkında Lüyük bir hürm :t beslen rnek yerler. Öğleden sonra tekrar 
da açılmıştır. Buraya Alnın aençl.k t' kt d' tarlalarda veya çiftliklarde çalışır " şar .ır. me ~ ır. 

teıkılatına dahil nişanlı kızlar ayda Alm~n genç kız teşkilatının ba· Kadın Führer kız talebe trşki lar · 
4'! lirayı yakın bir pua ile t<1hsil şında Alman!arın kadın fiihrrr'i ism !atı ile yakınd•n dakadar olmakta 
görüyo' ar ve lu t .1hsıl 1,5 ay devam verilen bir bdın bulunmakta lır. Na orıların ka11plaıını kendisi hazırla'. 
rdiyo· zi partisinin kaclın kolu denilen bu maktadır. 

"ı'lışaı,lı mPkte 'ı ', nde genç kızlara tqkııa~ı Bayan Şolız Kıink idaıe edeıl B 
ugün Almanyada 500 kız 

bir evli b lının bilm 'si lazım g<len Kadın Führer verilen iıibar biz k 
ev bi 1g»t, çocuk bakımı, yt>mek, di zat Hıt!erirı kendisine itimıd bes· 

ampı var< ı , ki her kampta 40 ki 
şi lıu 1unduğuna göre, kamplardaki 

kiş v~ evlilık hlyatının sıhhi bılgi>i l•m s;clir. Hıtler Bayan Şoltz Klink k 
genç ız adedı 20,000 dir. 

ökrrtil.n~kt- v~ niıarılılar kaJı'1lığa iç:n : " Ytiı 1 • yüz Nazi " ve "Tam 
an.lığa hnırlanınaktadır. Almın., demiştir. Genç lızlar kampındaki bir 

S S. h~rfleri ile gösterilen "siyah Şo'.tz :<link bt>ş Çr)Cuk ana5 ı günlük hayat şu program altında 
al 3 y., teşkilatını yalmz Alınan tıpin olmasına rağmen daha kırk yaşında geçer: 
deki g·nç kızlaf alınmakta.lır. Bunun yoktur. O ta boylu, balık etinde lir Sc.bahl.yin saat beşte kalkarlar. 
için Je en a~ağı l 73 boyda ve sarı ka·lındır. Kendisi bütün Alman ka- 6 ya kaclar jimnastik yaparlar. Bun 
şın o!ınak lazım lır . Bun .fan başka dınlarınc!l bir ideal sayılmakta ve dan sonra açık havada çalışma baş 

Akşamleyin, saat yediden sekiu 
kadar nazari ders görürleı.Bu ders 

te k•zlara ev bilgileri öğretilir. Ak 
şa .ı yemeğindt>n sonr, bir saat ser· 
b~sttir. Ondan sonra ateş başında 

toplanılır ve konuşulur. 

Şoltz Klink'in nişanlı kızlara l,ir 
mektep acılmasını teklif etmesi Hıt 
!erin çok hoşuna gittiği söyleniyor. 
Bunun üzerin~; A.lmanyanın her ta. 
rafınd~ böyle bir çok mektep açıl· 
masına karar verilmiştir. 

~..,.....--........ --..,.....,...---------------._.._.. ................. ._. ................ ----.... ~ ..... ~---~--------------------.... ------....: • 

The Eaat adlı I~ 

glllz mecmua• 
,unları yazıyor 

on asrın başlangıçındaP 
beri Türkiyenin en i)1 
gazetrcisi olarak hnın· 

mış olan Hüseyin Cahit Yalçın, si 
yasi sebepler dolayısile uzun müd· 
det süren bir fasıladan sonra, yeni· 
den gazetecilik faaliyetine başlamış 
tır. 

Bir siyaset adamı olarak Hüsı 
yin Cahid ittihad terakki partisinin 
tarihinde ve bilhassa umumı harpte 
ınebusan meclisine reis folarak belli 
başlı bir rol oynamı,tır. Kendisinin 
yüksek cesareti vatanperverliği vt 

istidadı herkesce malum idiyse dı 
tenkitci yazıcıların, :memlekette nı 

kadar tanınmış olurlarsa olsunlar nı 

li menfaatlere hadim olmıyacaklan 
nı ve yahut milletin tenkit vı: nıün8 

şa neşriyatına girişmeden evvrl pulli 
tik ve ekonomik sahada kafi derec' 
de kuvvet ve selabst tesis etmesiri 
lazım olduğu kanaatına verilmiştir· 
işte son bir kaç şene içinde bir ha' 
lı hafıfletilmiş (olan bu politikanın 
esas prensipleri sayesindedir ki bu· 
günkü Türkiyede efkarı umumiye 
bir çok Avrupa memleketlerine ııl 
sip olmiyan bir serbesti ye malik ol 
mak bahtiyarlığına erişmiş bulunu 
yor. 

"Yeni Sabah. gazetesinin ilk 
nüshasında Hüseyin Cahid Yalçın 
kemalist rejimine bağlılığım kuvvrt 
le teyid ediyor ve hükumetin takip 
etmekte olduğu politikaya karŞ1 

besled'ği tam itimadı bildiriyor. 
Muharrir yeniden matbuat ale 

mine girmesinin bir muhalefı·t ha· 
vası yaratmaya matuf olduğunu zail' 

nedenlae böyle bir fikrin katiyrn 
mevcut olmadığını bildiriyor ve di 
ğer taraftan gözleri kapalı olan 
"evet efendim. zümresinden büsbii 
tün başka bir ferd olarak içtimai 
ve mali noksanları büyük bir cemi· 
yetle teşhir edeceğini ve her türlii 
cehalet ve gerginliklere karşı harp 
açacağını tebarüz ettiriyor. 

Alman gazeteleri 
ateş püskürüyor 

- Birinci sahifeden artan

layn, hiç bir veçhile Çeklerle anld· 
şamıyacaktır. Çünkü Südetler Şefınin 
birçok haklı isteklerini yerine ge• 
tirmek, Çeklerin işine gelmez. 

8J anlaşmamazltğ'a yeg.ine aınil 
de halıha1ırdaki Çek kabinesidir.Şil~· 

1 d.ki hükü:net DiktatörrlJr . Ve Çe· 
koslovakyada koyu b'r Dıktatörh· 
hüküm sürmektedır. Çeklerle Südct· 
ler anla~ması ancak m~vcul kabine· 
nin değişmesile mümkün olabılecek· 

lir. Esasen Çekoslovakyada, bu gün· 
kü kabineye karşı günden güne bil 
n~fret h;~si büyümektedir. 

... . ' 

2 Hezlran 938 

Gök yüzü açık. Hava hafif r~l 
garlı f'n çok sıcak g "ilgede 30 dere 
ce, Geçeleri en az ~ıcak 16-17 de 
rece. 

Kiralık yayla yurdu 
Bıirüc~k yaylasında bol üzümlıi 

bir bağı, soğuk ve hus11si suyu ha" 
vi ve her türlü meyve ağaçlarile 
çevrili bir yurt kiralıktır.lstel..lileı İd 
Doğruluk Un ve Çırçır fabrikasın a 
Saip ve Nail Özbilenlere müracaat· 
lan. 9341 3-5 

1 
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Bu gece nöbetçi eczane 

' 
Zevkli-Neşeli-Sevimli-Güz 

Hükumet civarında 

Asri İstikamet eczanesidir 1 
1 

el-Harikalar şaheseri bir proğram 

Sinemada 
' - Bu Akşam 

Kaçakçılar vatan 
İki büyük ve muhte 

1- Eli tabancalı ... Gözlt-ri kanlı 
şem müzik filmi b

0

rden 
... Yolları kesen ... Bülbül gibi öten ... Hatayda iti ile 

bir cereyan ! 
doğru hainidir 1 

Ünlü 
(DON 

Is panyol 
OZE J 

Teııörü 

MUJIKA) 

Garo Baş Konsolosumuzla dün 
uzun boylu görüştü 

Antakya : 2 ( A. A. )-Delege 
Garo , F ransanın Ankara Sefareti 
Attşemiliteri ve Beruttaki Fransız 
istihbarat zabitile birliktt.: dün Baş· 
konsolosumuzu ziyaret ederek uzun 
tııüddet görüşmüşler ve bazı ica
rarlar almışlardır. 

Bu kararlara nazaran Halk Par 
tisi Mümessillerinden Doktor Ab. 
durrahman Melek tam salahiyetle 
Sancak Dahiliye Mıidürlüğüne tayin 
olunacak, Jandarma ve polis kuv. 
Vetleri de emrine verilecektir. Hatay 
dışındıın getirilen Ermeni ve Arap 

far da geri çevrilecektir. 
T esçil işlerinin emniyetini temin 

için tesçil büroları hakkında da ba· 
zı kararlar alınmıştır. 

Arapların protestosu 

Dünkü Kahire radyosu Hatayda 
intihabatın bittiğini ve Türklerin 22, 

Araplarla diger cerrıaatlerin 18 rey 
aldıklarını , Arapların iııt ihabata 
Türklerin güya hile karışrırdıkların
dan dolayı bunun tanınmaması için 

lazım gelen yerlere baş vurdukla
rıııı bildirmiştir. 

Cenevreye 
ikinci nota 

ıYeni ühim; 
kanunlar 

Çinliler; açık şehirlerin 
bombardımarıını 

protesto ediyor 1 

Cenewe: 2 (Radyo)- Çin hükii 1 
metinin Cenevredeki mümessili Kong 
bugiirı, hü ~ iimetinden aldığı bir e · 
mir üzerine Milletler cemiydi genel 
sekreteri bay Avenole, açık Çin ~e I 
hirlerinin bombardımanı hakkın 3a 
bir protesto notası daha vermiştir. 

Tokyo; 2 (Radyo)- Japon hüku 
nıelinin yaptığı tebliğe göre, Japon 
la .. açık şehirleri bombardıman 

17 yaşında 

Erkekle 
15 yaşında 

Kız ar 
evlenecek 
MATBUAT KANUNUNUN DA 

BAZI MADDELERi DEGIŞIYOR 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 
:....~--~~--~~-------------------------.: 

1- BdeJiye temizlik işleri hayvana tının bir yıllık nal ve kayar ihti
yacı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher takım müceddet nalın muhammen bedeli altmış ve k~yarın 
otuz kuruştur. 

3- Muvakkat teminatı yirmi dört liradır. 
4- ihalesi Haziranın 6 ıncı pazartesi günü saat on beşte Belediye En 

cümeninde yapılacaktır . 

5 - Şartn•mesi Belediye Yazı işleri Kalemindedir . isteyenler orada 
görebilirle:·. 

6- Taliplerin ihale günü saat on beşte te"ninat makbuzlarile Belediye 
Encümenine müracaatları ilan olunur.9302 22- 26-30-3 

' 
,-~----------~~--------~----~---"'! 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkl j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptıra bilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bi~ cilJ içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Külüphanenizı gü

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane

sinde yaptırınız, Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KİT AP 
• 

C ILO 
* 

GAZETE 

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

Rernıi eurak, ced. 
veller, d .. fterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis . 
bir şekilde en zarif hu 
rufalla Tür',sözünde ya 
pılır. 

TühsÖzü matbaa
sı "Türksözünden,, baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

etmemtktedirler. Kantonun bombar 
dımanına gelince; Burası açık bir şe 
hir değildir. Ve yapılan bomhardı 
rııanda da ne kadın ve nede çocuk 
Ölmemiştir. 

Ankara : 2 "Hükünwtimiz, ha· I __________ _ 
zııladııfı bir takım mühim kanun pro- ' 
jelerin kamulaya sevketmiştir, bazrla. 

Ve kalplerı Sihirteyen Yıldız ( MON A MARIS ) in fevkalade temsilleri 

( Kara Kartal ) 
2- Seyredenlerin takdir ve hayranlıklarııtı kazanan Aşk,Heyecan Müzik 

sahnelerile süslenmiş ve meşhur Vıyana Bülbülü ( GITT A ALP AR ) 
ile ( KONST ANT REMY- JULES BERRY ) nin kudretli temsilleri 

(CASUS AŞKI ) 
Çok yakında .... Çok yakında .... Çok yakında .... 

En ünlü facia yıldızı 

( Silviya Sidney ) in 
Takdir ve alkış toplayan en son eseri 

[ Gönül yarası ] 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

Localarınızı Telefonla Temin Edebilirsiniz 
Telefon Asri 250 

1 

9359 

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

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastahkları Mütehassısı 
Reşadbey mahaHesi Ordu 

Bay Halil evı 

Eıi cıvarı 

1-30 
Savatlı 

9358 

Devlet Demir yolları 6 ıncı işletme satın alma 
komisyonundan : 
işletme ihtiyacı için 117 ton kuru meşe odunu pazarlıkla satın alına

caktır. Pazarlık, 9 '6 938 perşenbe günü saat 15 de Adanada işletme bi· 
nasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Muhammen bedel 585, kati 
teminat 87,75 liradır. Şartmesi komisyona ınüracaatle görülür. 

lsteklileıin nufus tezkereleri ve kaPunun istediği sair vesaikle mezkur 
j gün ve saatte komisyo a müracaatları. 
1 25 - 31 - 3 - 8 9'H6 

1 T b" k . . :. aş ına yapma ıst1-

yenlere ve müteahhit-
Şanghay: 2 (Radyo) - Kanton 

aıı alınan haberlere göre, Japonların 
dünkü ve bu sabahki Kanton bom 
bardınıc.nı çok şiddetli olmuştur. şe 
hirlerde binlerce kişi ölmüştür. iki 
Yüz kadar ev hasara uğramıştır. 

rını da sevkelınck üzeredir. f 

Bunlardan, evlenme yaşını erkek- --------------------------- lere müjde 

İngilterede hava 
gönüllüleri 

2,000,000 kadar hava gö
nüllüsüne ihtiyaç var 

Londra : 2 ( Radyo ) - Avam 
kamarasınd~, hava müdafaası mev· 
zuunda cereyan eden müzakereler 
sırasında hava müsteşarı, 2, 000,000 
&'Öııüllüye ihtiyaç olduğunu beyan 
etmiştir , V r-. müsteşar lıa'ihazırda 

400,000 kadın ve erkek bu vadide 
staj görıııekk olduğunu dd ilave 
et · rıııştir . 

1 
Avam Kamarası , gönüllü lop· 

a~'llası meselesini çok musip gör· 
llıuştij r 

Varşovadaki 
yarışlarda 

Beı d. R . · .. k.f e ıye eısı mu "" atın-
da ikinciliği kazandık 

. Varşova : 2 (A.A,) - Beyne) 
llıılel birincilik müsabakalarının Var 
Ş'Jva belediye reisi mükafatı yarı
ştda birinciliği bir Polonyalı zabit, 
1 10ciliğı de Yüzbaşı Saim Gürkan 
alınıştır. 

ler için on yedı ve kızlar için on beş 1 
olarak degiştiren projenin bu toplantı Dr. Muzaffer Lokman 
senesinde müzakere olunacaıfı haber 

alınmıştır. t h ] kJ •• t h 
Matbuat kanununun beş altı mad- Ç asta ı arı ffiU e assısı 

desin:n de!riştirilrnesi hakkındaki pro· 
je bugünlerde Kemutaya gönderilecek 
ve ceza ve usul ve af kanunlariyle 
blrlıkıe müza"ere olunacaklır. 

Bundan başka ceza evlerin:n mii· 
tedavi! sermaye verilerek idaresi için 1 

adliye vekaieti tar"fından bir kanun 1 
projesi ha11rlannıış ve bu sene mü· 
zav.ere edilmek üzere Kamulaya arı

edilnıektc bulunmuştur. 

Ôğrendiginıize : gore cemiyetlel' 
kanunu proje.-;inrn adliye encümenin .. 
deki müzakeresi sona ermiştir. Proje 
umumi lı y ~te t<kd:ııı edilmiştir 

Bölgemizde ziraat ı 

- B.rinci sahifeJen artan -

cak 20·24 kuruştur. Bun> mukabil 
yeni çıka~ok pamuğun çapa işi için 
tarlalarda çalışı:n amele ücretleri ge· 
çen senelerı aıatacak kadar fırlamış· 
tır. 

Hakikaten ilk çapa haftalıgı 150 
kuruştan haşladığı halde her hafta 
bıraz dalı" yükselen bu ücret; iki 
haft ad anbeı i !evi alade fırlamıştrr. 

Geçen ve bu hafta çapa amelesi haf· 
talığı 5,5 6 liradır. 

Bu hafta patoı işleri başladığına 

göre bu yükselişin daha çok artaca. 
ıfı şüphesizdir. 

Ame:e · adet oldugu üzere . 5.5 
gün çalıştığını göre günlük ücret 
bir lı rodır. Bu paraya amelenin kö
ye kadar götürme ücreti ve günde 

l-lastalarını her gün Yeni olel atkasındaki ~nu 
• 

ayenehanesinde kabul etme!{ ted r. 

çiftçi kesc,:nden yı:dıgi yenıer. de ila
ve edilir5e verilen parnrın ne kadar 
büyük yü ünlara varacağı meydana 
çıkar. 

Tahminlere göre bugün iç;n yal 
nız /\danada 20·25 bin balya geçen 
sene pamuğu müşteri bekliyor. Ya
rın eni pamuıfun kaça satılacağı da 
meçhul olclu~tıı a göre çıftçin.n için· 
de kıvı andıgı zorl1;k oçıkça tolım•n 

edılcbilır. 

Busene Çukuıovanın hubub"t mah
sulü umumiyelle çok iyidir, boldur. 
Fakat !'~zara dökülmeğe başlayan 
arpa ve buıfday dn gün geçtikçe 
kıymetı~n düşiiyor. Daha geçen haf
ta vadeli arp.ı satışları peşin para 
3 3,25 kuruşken bugünlerde vadesine 
hazır mal 3 ~ uı uşa diişnıüştür. Bu· 
nun daha da düş-.ceği beklenmiyecek 
bir hadise <leıfıldir. 

Bundan 15-20 gün evvel yiyecek 
ten sıkışan çiftçi bul!'dayı pazardan 
5 - 6 kuruşa .ılınak mecburiyetinde 
kalm,ştı. Halbuki şimdi buğday da 
3,5 kurnşa diışmüştür . 

Görülüyor ki ortada bir gayri 
t"biilik, çiftçi müstahsil aleyhine bir ' 
zarar sırıtıp duıuyor. 

Bir yandan müvazenesiz bir şekil
de amele ücretlerinin alabildi!rine art· 
ması, obir tardflan mahsulü para 

Alşaray :::::a 
Bu akşam 8,30 da 

1-
Moreno O.illivan tarof..ndan 

ttmsil edılen 

Caniler elinde esir 
Sdlon avantör fıl rıini sunuyor. Fev· 

kaliide heyecanlı ve ~ğfenceli nefis 
fı!mi her halde görünüz 

2-
Büyük Çıigınlıkl<ır 

Polavsleyiıı şah.seri bu proğrama 
ilave edılıııiştir 

9351 

etmemesi çiftçiyi cidden korkunç bir 
vaziyete rnkmuştur. 

Şimdilik önüne geçılemiyen bu 
ücret yuksdişleri yeni mahsulün ma-

liyetini neye vardıracağı da düşünü· 
lccek hır mesele oba gercktiı. l 

Gayet sağlam ve kiremit fiatından çok ucuz taş
temin ederiz. Arzu edenlere kum, çakıl, kiremit ve 
emsali nakliye işleri yaparız. ısteklilerin Kalekapı 

sında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat 

etmeleri menfaatleri icabındandır. 9232 24-26 
------------------------------

Tan Sinemasında 
Bu akşam 

En fazla danslı ve en çok müzikli, •in•manın Dans Kral ve Kraliçesi 

( FRED AST AIRE GINGER ROGERS ) 

in bu güne kadar görülen en ııtfis şaheserleri 

(Filoyu takip edelim) 
Misilsiz filmi hir Gala .:ıüvaresi halinde takdiın ediyor . Harikulade ve 
göıülmemiş derecede eksantrik Danslar, ve GRETA GARBO'nun 

kocası Orkestra Şefi 

[ Stokoviski ] 
nin idaresindeki 100 kişilik ORKESTRASl'nın çaldığı çok güzel musiki 

parçaları bu büyük filrııe ayrı bir kıymet vermektedir. 
Bu mevsimin en Ç"k hareketli, Danslı , Musikili şaheserini bütün Sinema 

meraklıları görmelidirler 
Prens ( BIBESKO ) bu filmin 937 -938 senesinin en güzel filmi 

olduğunu söylemiştir 

İlaveten : Güzel bir ( Miki Mavs) 

DiKKAT : Fılmin uzunluğuna bına ·n sinema saat 8,30 da başlıyacaktır. 
Yerlerinizi lütfen o ıa göre temin ediniz 

Telefon No: 266 9360 

' 

! 



T!lrtca6d 3 Haziran 1938 

r M ... d ı M ... d , UJ e. UJ e 

Bürücekte 
Otel ve kahve 
Bu hafta açılıyor 

Bürücek otel ve 
kahvesinde 

Bütün mobilyeler ye
ni ve konfor mükem

meldir 
Müsıccırı : Erlwş /.~mail et 

fü'"kaw 
2-6 9354 .... _____ !_ 

Seyhan Vilayeti 
Encümeninden : 

Daimi 

30151938 tarihinde ıh ale edilmek 
Ütere eksiltmeye konulmuş olan 
(3027) lira (88) kuruş keşif !ledeili 
Bahçe istasyon köprüsü tamiratına 
istekli çıkmadığından eksiltme ınüd 
deti 15161938 tarihine ınüsadif Çaı 
şamba saat on bire kada uzatıl 

mıştır. 

lsteklileıin bu günde Vilayet 
Daimi Encümenine ve keşfini gör
mek için de Nafia Müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 9361 

• 
88 Liraya 

7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat 

Rıza Salih Saray 
Beb•kli kilise sokak No 11 A 

9146 29 

r 
TürksÖzÜ 

Gündeli1< siydsi gazete 

Abone şartları 

.~ Haruniye Kaplıcası açıldı 

Sıhhat, 
türlü 

konfor, her 
istirahat 

Bahçe kazasının Haruniye Nal,iyfsine iki saat mesafede bulunan 

( Harııniye Kaplıcası) Her türlü hastalıklar ve bilhassa Roma 

tizmalılar için Türk rye-le bulunan Kaplıcaların iyilerindendir. Burada ya 
pılacak banyolar sayesind~ hastalığınız kısa lıi r z3man içinde zail olur. 

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

Müstecir 
8-15 9319 DURSUN YUSUF 

,-Matbaa, Tüccar ve Fabrikatörlere-
, 

Her cins gızetP, matbaa ve renkli kağıtlar ile tüccar ve fabrikatör· 
ıer için kırtasiy~ levazımı en ucuz ve en iyi cinslerden olmak üzere her 
ıa'Tlan stok halinde mevcuttur. 

F otografçılar ve amatörler için makine, cam, kağıt, film, paspartu ye 

ilaçlar her yerde nucuzdur. 
28 Şa,ner frlmler 30 kurcş, Hypo-sülfit kilosu 25,karbonat 35, sül 

fit 40 lstanta, L•onard ve Minuto kartpostallar 117.50 ve Kapelli 110 
kuruştur. S. P. C. 

6-12 9317 
Sedad Sahir Seymrn 

Uray caddesi No. 41-Mersin 

~----~--~~~, --~------------------------

Duniop 
FORT 

• 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantdsı hükumet caddesinde Ömer Ba

şeğmez Ticarethanesid;r . 

Telgraf adresi : B \ ŞEGMEZ 
9170 33 

Telefon : 168 

--------

Belediye Riyasetinden: 
Syhan nehri sulama kanalları için sağ sahilde bulunan ve su işleri 6 ıncı şube mühendisliği tarafından is 

timlak o'unan gayri menkullerin cinsi, mikdaıı, mevkii, mesahası, takdir olunan kiymet ve sahiplerinin ad ve 
sanlan aşağıda yazılidır. 

Bunlara itirazı olanların ilan tarihinden itibaren sekiz gün içerisinde Belediye reisliğine müracaatları luzuıııu 
menafii umumiye istimlak kararnamesinin 8 inci maddesine tevfikan alakadaranın malum olmak üzere ilin olun 

istimlaki yapan 
dairenin adı 

6 ıncı daire su 
işleri. 
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" 
• 
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• 
• 
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" 
" 
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• 
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.. 

ltimlak olunan mülkün 
cınsı 

Bağ 
Ev 
Bağ 

Ev 
Bağ 

Bağ 

Ev 
Bağ 
Bağ 

Bağ 

Ev 
Tarla 
Bağ 
Bağ 

Tarla 
Bı<ğ 

Ev 
Bağ 
Tarla 
Bağ 

Tarla 
Bağ 

Bağ 
Bağ 
Bağ 

Tarla 

Bağ 
Bağ 

BJğ 
Bağ 

Bağ 

ve mikdarı 
metre Mu, 
4639,50 m2 

o 
467,50 m2 
o 

697,50 m2 
2640 

o 
2130 
2048 
4122 

o 
4564 
176 
690 

2328 
155H 

o 
1829,50 
3790 
4477 
4914 
4097 

27 
11829 

616 
2216 

7725 
8679 

• Tarla ve bağ 

539 
2595 
3264,50 
7264 

" 

" 
• 
" 
• 

• 
• 
.. 
• 

" 
" 
• 

" 

Bağ 
Bağ 

Bağ 

EV' 
Bağ 

Fıdan Bağ 

" • 

" 
Bağ 

Bağ ve tarla 

Tarla 
Tarla 
Tarla 

Tarla 

2400,50 
6200 
5125,5 

o 
4.'i07,5J 
7682 

5100 
1 :95 
td30 
5019,50 

5196,50 
13087 

1334 

3048 

Parsen No. mevkii 
seyhan sağsahil 

56 
56 
57 
57 

58 
59 
59 
60 
61 
62 
62 
63 
64 
65 

66 
67 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

77 
78 
79 
80 
81 
82 

83 
84 
85 
85 
86 
87 

88 
89 
90 
91 

92 
93 
94 

95 
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• 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
• 
• 
• 
• 
• 
" 
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• 
• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 
• 
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• 
• 
• 

• 
• 
• 
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" 
• 
• 

" 
" 
" 
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Takdir olunan 
bedel 

Mülk sahibinin ı 

Lira. k. 
11 Nernekli Mahmut ver 

40000" •• 
10,5 Rahim ağa veresesi 

250 00 " • • 
1 O Kt>şker Halil 
1 O Tütüncü Mehmet 

100 00 • • • 

180 

10 Sıdıka 
9 Köşker Halil 
9 Kayserli bayan ismet 

• • • 
3 Gülekli Mustafa 
3 Fehmi (Ali Riza ailesi) 

1 O Hacı Ahmet 

3 
10 

350 o 

Mehmet 
Ömer 

.. 

30) 

10 
3 
7 
3 

Hacı Ahmet 

" " 
Tahsildar Hamza 

" Kuddusi 
7 Yağlıcı Şevket 
7 Köşker Hacı 

7 Köşker Ahmet 
7 Odacı mehmet 
4 Kebabcı Sait ( Mezru• 

tına muktuan (12) lira 
7 Kebabçı Sait 
8 itfaiyede Ömer 
9 Azime 
9 Kasar Çilo 
9 Yusuf O. lbrahim çaVUI 
5 Muhacir Hüseyin Mazru· 

a•ına ma~ tuan (25) lira 

9 Atike 
10 Hatiplerin Hoca 

Bakkal Cumali 10 
o 
6 
7 

" . 
Kasap Mehmet Ali 
Eski tahsil memuru M(h 
nıet Ali Karısı Hüsniy< 

9 iti aiyede Ömer 

5 Giriıli Mustafa 
B Mümin O. Mehmet 'Niı' 

4 " ,.. " ,. o 
(Mezıuatına maktuan (1 
lira ) 

4 Ahmet oğlu Hasan 
3 lsmail o~lu Mehmet 
3 Alasonyalı Tanzifatçı Mt 

met (Mnruatına maktu•~ 
5 lira ) 

2 Selanikli E 1 m a s 

g 

" t 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

ı -Dış memleketler için Abor e 

bedeli dertişmez yalnız posla m•sraf•ı 
zammedilir. 

-----~~--~~~~--:, 

Sıhhatinizi koruvunuz ! 
• Tarla 

Tarla 

1703'J 96 
" 

755 97 

Mehmet ( Mazruatına ma~ 
tuan ( 15 lira ) 

2 Setanikli Hasan Mazruatı' 
na maktuan (100 lira) 

2 Elmas Mahmet ( Mezı ua· 

2 - ilanlar için irlareye müı a

caat edilmelidir. 

~-"KC"1"'P' 1 ÇOCUK HASTALI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nıhal Bayat 

Mersin Yoğurt paz <: r 

l 
ltabul saatları : Her gün 1 

15-18 

İilll ................. ... 

r--------------, 
Kiralık apartman 

Her türlü konfoıu haiz, banyo 
ve su tesisatını havi Müslüm apar 
tımanının ikinci katı b:rir,citeşrin 

938 nihayetine kadar kiraya v-.i 
lecektiı. Tutmak istiyenleıin Na 
mıkkemal mektebi karş r sınd~ Dok
tor Osman Bozkuıda miiracaat 

!arı . c. 

? 
• Nasıl mı 

ya en 
Sularını içm~kle 

Sıhh;ıt v< l.,trıı öİ Muavı net Vı kal, tin'n 67'2 r.unı;ıralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

rıııı~ n ş. Pcıı.K 

lfrı ,k 

Kol.u 
Pc:>rksıı 

t(c1\.. US\.I 

Teanıül : Mutedil 
1 
Tadı ı.aıif 

t el. 33 ı 

!\; ll\!yd . ( J O ,m'l suya '"dolu""" N-t<, 
rı.•kdöı ı ) 0.2 sm3 

Mern;ıı serl!ik derecesi ( Fransız ) l 5 
Uzvı 1:\(iddeleı ıçın ~;-ıı'oluni1n 11ll ,,eJ!idı lhumuıa 

Sülfal 
Kkr 
Nilral 

( so 4 ) 
( Cr ) 
( l\o 2 ) 

Nitril 
Amonyak 

lıtıede 0.40 mgr. 
,, 0.0033 gı. 

•• 
" 
" 
" 

0.0074 
0.00-10 
Yok 
Yok 

eı'ıı,in en son usullerint' riayet tdenk kaynadığı yerinden itibaren 
ııistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli btlluha 
vuzlara dökülmektedir. Or•dan da biıt-.ıı Fıziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ı-derek ve hiç bir suretle e'.d :ğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sılıhat Bakanlığının tayiıı et qi Sıhhiye Memuru huzurlarında da
maca alar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkan lıktan sonra doldu 
rmakta ve ağızları Sılıhat Memuru tarafın lan mühürlenerek şehrimize 
gelmrktr dir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da t ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, nt-

is, temızdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 36 
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• 
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Bağ 

Bağ 

Ev 
Tarla 

Bağ 

Ev 
Bağ 

Tarla 

T drla 

Tarla 
Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Bağ 

Tarla 

2840 
3905 

247,50 

9811 

590 
3952,50 

734 

2790 
3432 

4356 

548 

4320,90 

112 
1759 

99 
100 
100 
101 

102 
102 
103 
104 

105 

106 
107 

108 

109 

110 

111 
112 

Sonu var 

• 

• 
" 
" 
" 
" 

" .. 
" 

• 

• 
• 

" 

" 

• 

• 
" 

150 

tına maktuan ( 5 ) L. 
6 Alasonyalı Mehmet 

• • 7 
o 
2 

" • İçi 
Selanikli M. hmet Nizaııı 

il) 
Kirman nğlu Sül~ymaıı 11 

500 o • • " k 
6 Salih Çavuş 
2 5 ~· e'ımet kızı Sdvi mez.u' 

' atına maktuan ('lO lır•) 88 
2,5 Mehmet kızı Server (meı· ~ 

ruatına maktuan (5 lira) ~ 
2 Ala•onyalı Ce:al ıı: 
7 Mahmut ve ın;~tesi Mus' ~a 

lof a ~-
3 Abbas (ınezıualına mak· ~ı 

tuan 10 lira) ai 

2,5 lbralıim oğlu Bekir (Met' 
ıuatına maktuan (5 lir•) ru 

3 Sami (mezruatına maktu· IS 
an 15 lira) 

5 Muallim Kadir 
ni 

2 Çamçak Bayram (mezrua· la 
tına maktuan (5 lira) di 

9362 

Umumi neşriyat müdürü --Macid Güçlü 
6197 

ı-.-.... ----------------...:.~---~.;.;..--~·------------~----------------..... --....-ı ~ 
Adana Türksöıü matb...sı 


