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Milletler Cemiyetinde çok hararetli bir celse oldu 
r------------------------------------------------------~---------· ..... ------------------~----------------, 
'' iV~. cemiyetinin· kararile dahi otsa, Türkiyenin' 
1 
haberi olmadan Hatayda hiçbir rejim kurulamaz!. 
"Fransız-Türk dostluğu ancak Sancak havali- Vilayet Umumi Meclisi 
sinde anlaşmariın olduğu gün _kuvvetlenebilir!" bir Şubatta toplanıyor 

Daimi delegemiz Necmeddin Sadak konsey 1
1938 BÜTÇESi BiR Mil· 

kürsüsünde dün bunları söyledi YON LiRADAN FAZLA 
-

HATAY ANLAŞMASI TADiL EDiLECEK 
Cenevre : 29 (Radyo) - Millet· 

ler cemiyeti konseyinin bu toplantısı 
ruznamesinin ilk meddesini lsktnde
run meselesi teşkil ediyordu. Reis 
Mustata Adi', bu münasebetle evvela 
Türkiye cumkur:yeti hükümeti murah· 
hasi Necmettin Sadak'ı kürsüye da· 
vet etti. 

Milletler :cemiyeti nezdinde Tür
kiyenin daimi murahhası olan Necmet
tin Sadak kürsüye gelerek Hatay me. 
selesi hakkında ezcümle şunlaıı söy· 
ledi : » Sancak statüsünün hazırlan
ması dolayısiyle hükümetim tarafın 
dan ileri sürülen ihtirazi kayıtlar kon 
seyce mah1 bulunuyor, 

Hükümetim bu ihtiı az! kayıtlan, 
cemiyete muhtasiran bildirdiği için 
bu hususta her dürlü izahatı vermek 
için konseyin emrine amade bulunu· 
yorum. Fakat şimdiden şunu anlatmak 
isterim ki 29 Mayıs anlaşmasiy le, Ha· 
tay hakkında ittihaz ed len tedbir ve 
kararlar maalesef tahrif edilmiş bu
lunmaktadır. Bir dafa, Hataya gön
derilen komisyonlar yanlış har•ket 
etmişler, cemaat işleri için verilen di
rektifler dairesinde uğraşmamışlardır. 
Bu komisyonda bir Türk ve bir de 
Fran.ız mümessilin:n vücudü şart iken 
buna d11 riayet editn.emiş ve bu mü
messiler bu kadrodan hariç bırakıl· 
mıştır. 

Esasen gönderilen bu komisyon 
bir intihap kanunu yapmak gibi bir 
salahiyete malik değildi. Daha bir çok 
yanlış işlerle dolu bir hattı hareket 
takip eden bu komisyonun mesaisi 
Milletler cemiyeti nızıımnamesine te· 
mamile aygırı idi. l:sasen nızamname· 
deki ahkam, ve Sancakta~ i tatbikat 
mutnhassıslar rarafından haziı lanmıştı. 

Bugün Fransa Hatayla ne kadar 
alakadar :ise Türkiye de o nisbette 
alakadardır . Biz, bilumum talepleri
mizi dermiyan etmek hakkımızı mah
fuz tutmaktayız . Hükünıetim asla ka· 
bul etmer ki, sizin kararlarınızlA bile 
olıa , bu havalide bize haber verilme· 
den bir idare ve rejim kurulsun! Mem 
iP.ketim için, ağır fedakarlıklar ifade 
eden anlaşman•n haricine çıkmış, •an· 
ınayız ki ne milletler cemiyetinin ve 
ne de Fransanın imkan gördüğü bir 
Şey olsun! Bunu, hükümetim böyle ka· 
bul ediyor. 

Türkiye cumbcriyeti hükümeli, 
Mılletler cemiyetinin iyi işleri bakımın· 
dan, cemiyetin her hangi b ir uzviyeti 
için alakalanmaktan uzak kalması bü
tük bir yanlışlık olarak kabul eder. 

e ~u olan da bi! yanlışlıktır. 
ransız ~ Turk dostluğu, ancak, 

Sancak havalısinde tam bir anlaşma 
hasıl olacağı gün kevvetlenecektir. 
Hükümetim bu kanaattadır. 

lfükümetim, şünü demek ister 
ki : iki tarafın Halayda çalışması ile 

mes'ut bir neticeelde edilmesi lazım. 
dır. 

Bu cümlelerle sözlerini bitiren 
Türkiye cumhuriyeti murahhası Nec. 

mettin Sadaktan sonra kürsüye ge· 

len, Fransa hariciye nazın Delbos 
29 ' Mayıs anlaşması ile Sancak re-

İiminin sarih olduğunu, bu ahkamın 

B11 y Delbosh 

şimdiden tatbik edilmesi lazım gel 
digini, Fransanın, gerek Sancak sta
tüsünü ve gerekse manda işini mes· 

uliyetli bir vazife olarak üzer ine al· \ 
dığını idrak ettigini, bu hususta ça· 

lışılacağını esasen Türkiyenin Paris 

dçisine Fransa hükümeti tarafından 
verilı·n mektupta da bu hususların 
bildirildiğini, intihabın, icabedcn Lü

tün garantileri haiz olması lazım gel 

diğini, Sancakta bilumum anasıra 

korkusuzca intiha-p hakkı verilmrsi 

icap etliğini, intihap işinde Tüıkiye 

- Suriye dostluğuna halel veıilmi 

yeceğini, fakat bu intihap işinde ön 

' ceden fikir dcrmiyan etmekten çc. 

kinmekte olduğunu söyledikten son· 
ra sözlerini şöyle bitirmistir: 

Tüıkiye ile Fransayı biribirine 

bağlıyan dostlnk, şarktaki sürekli 

aninelertn sarsılmaz neticesidir, 

Delbosun bu beyanatını ıı utaa: 

kip kürsüye, Hataya gönderilen ln
giliz murahhası Rey çı .. mış ve her 
hususta Hatay hakkında izahat ver 

meğe hazır olduğunu ve Tü. kiye ta . 
rafından ileri sürelen taleplere de 
gerek şifahi ve gerekse tahriri ce 
vaplar verebileceğini beyan etmiştir, 

-Gerisi UçUncU sahlled -

Ziraat Bankası 
ve köylümüz 

iki ay içinde yapılan 
yardımlar 

.3 milyon 
- ---

Ankara : 29~ ( TelefonlA )- Tur· 
kiye Ziraat Bankası , Ziraat mevsi· 

minin başlangıcı olan EyHilden itibaren 
iki ay içinde mUstahsilin gerek to
h--1mluk , gerek sair ziraııtlerinin her 
turlu balom maarafları için geçen ) ıl· 
lara göre daha fazla bir kredi ver , 
miştir. Yalnız Eylal ve Teşrint sani 
ııylarında verdiği krediler Uç milyon 
lir&)'& ya.kındır . Bunun yartsmda.n 
fazlası tar-ım kredi:Koopera.tiReri or
taklarına. ~verilmiştir . Banka , zira1 
kredinin tevziinde mustahs1lin~hakiki 

ziraat iflerini dikkate almaktııdır . 
Bu bakımdo.ıı verilen kredinin mik· 
tarı ziraat saha.sının genişliğine de 
delalet edebilir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Japonların aleııı Çin esirleri götUrUIUrken 

Sovyetler Çine dün iki 
yüz tayya gönderdi 
Şanghyada artık tamamen 
Japon otoritesi hakimdir 

Şanghay: 29 (Radyo) - Royte· 
rin iyi bir nıenbadan aldığı habulere 
göre, Sovyetler birlığinden Çine 
600 hücüm arabası, iki yüz tayyare 
gönderilnıişlir. Bir çok işçi ekiplerde 
Sovyetler birliti ile Çin arasındaki 

münakalAtı kolaylaştırmak üzere Sin
kiang yollarını tamir etmektedir. Bu 
saba Şanghayda Çin gazetelerini 
kontrol eden Japon sansor memurla· 
rının bulundutu büroya ve beyne!· 

-Gerisi ilçüncii sahifede-

Katil talabe 

On beş sene hapse 
mahkum oldu 

Mersin : 29 ( Hususi ) - Mer
sin Orta mektep Müdürü Ejderi ta
banca ile öldüren, ayni mektep ta· 
lebesinden Muhiddinin oğır ceza 
mahkemesinde duruşmasıCsona ermiş· 
tir. Mahkeme, Muhiddinin on beş 

sene hapsine karar vermiştir. 

Müddeiumumi, katil talebenin 
idamını istemişse de heyeti hakime 
bıı talebi red etmiştir. 

Bu yıl bir çok büyük ve 
hayırh işler başarılacak 

1 Şubat salı günü Vilayet Umu · 
mi Meclisi ıoplantılarına başlayacak· 
tir . 

Meclisin bu toplantı devresinde 
konuşulacak mevzular ve bu yıl büt. 
çesi hakkında malumat almak üzere 
kendisine mürac~at ettiğimiz Valimiz 
Tevfik Hadi Baysal sorduğumuz muh· 
telif süallere cevap olmak üzere şu 
izahatı vermişlerdir : 

BildijJiniz ıribi Meclıs topl•nlı· 
!arına salı günü başlıyacaktır . Bu 

yılki bütçede geçen senelere nazaran 
mühim bir fazlalık vardır. Bunu daha 
iyi anlamak için 1934 den itibaren vi· 
!ayet bütçesini gılzden geçirmek la· 
2ımdır. 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Bütçesi 

" .. 
" 

739610 
775100 
951442 
950988 

1,003,493 

Lira 

" ,. 

" 
" Meclise teklif edilecek bu seneki 

- Gerisi tçüncü sahifede-

Kanunsuz bir memleket 

ATAY 
işleri için nüfus 

değil, mahkeme ka
Türkler, nüfus 

dairelerinde 
pılarında iş 

.. .., 
çalışıyor gormege 

Antakya : 29 [ TÜRKSÖZO muhabirinden ] - Burada çık· 
makta olan Elurube paçavrası, hala susmadı, TUrlU tUrlU saç. 
ma ne,rlyatıa gayri TUrk unsurları TUrklUk ve bilhassa H•· 
tay TUrklUIU aleyhine körUklemek ve sUrUklemek aevdasın
dadır . 

Bu gazetenin dUnkU sayı . 

sında, Hataydakl unsurlara alt 
bir yazısında ezcUmıe funlar 
vardı : 

Hatay istiklalcilerinin hedefi, id 
dia ettikleri gibi anasır arasında 
dürüst ve insicamlı bir hayat arzu 
etmeleri burnudur? Onlar artık yüz· 
!erindeki maskeyi nttılar; gazeteleri 
bile Rumlara ve umumiyetle Arap
larla Araµlığa hücumlarını artırdılar. 
Fakat biz sizi biliyoruz: Kafi aıtıkl,. 

I Anadolu ajansının 
bir tekzibi 

Burada çıkmakta olan " Yeni 
Giin ., gazetesi bu gazeteye bugiin. 
kü sayısinda l1i11mgelen cevabı ver
miştir. 

Bu günlerde Hatathları yeise 
düşüren bir dert mevcuttur. Bu da 
Hatay köylerindeki Türklerin sıhhi 
teşkilitıan yardım görmemek yüzün
den pek fena bir halde bulunma
larıdır. Yüzlerce hasta bakımsız in· 
!emektedir Halkevi bazı Türk dok. 
torlarını hastalık olan köylere gön· 
dermekte ve ilaç vesaire yardımla
rında bulunmaktadır. 

Nüfus işlerine gelince; 
le hala fecaatini muhafaza 
dir . 

bu mese
et:nek te· 

Hiç bir şikayet, hiç bir istirham 
fayda vermemektedir. Türklerin nü
f!s tescil işini sürüncemede bırak. 
~ak için. ne lazım ise yapmaktan 
bıran gen durulmamaktadır. 

Nüfus kütükleri tahrif edilmekte ve 

bu suretle Türkler mahkeme,mahkeme 

dolaştırılmaktadır . Ve bunlar, yük· 

sek mahkemeye kadar sevkedilmek· ı 
tedir. 
-Gerisi dördUncU sahifede-

Millet Meclisinin içtima 
müddeti mesJesi 

Ankara : 29 ( A. A. )- 27 Ka
nunusani tarihli Tan gazetesi, "Yeni 

seçime hazırlık. başlığı altında neş• 

rettiği bir fıkrada Büyük Millet 

Meclisinin içtima müddetinin ynın 

lıitama erec~ğinden ve yeni mebus 

seçiminin de bu yaz yapılacağından 

bahsedilmektedir. 1935 de intihap 

edilen Büyük Millet Meclisinin 1935 
Martındaki içtimaı , Teşkilatı Esa· 

siye kanununun yirmi beşinci mad

desi mucibince fevkal5de bir içtima 

olup Meclisin asıl içtima devresine 

1935 Teşrinisanisinde başlanmış ol· 

masına ve Teşkilatı Esasiye Kanu · 

nuna göre Büyük Millet Meclisinin 

bir devresi dört sene devam edece· 

ğine nazaran bugünkü Büyük Millet 

Meclisi vazifesinin 1939 senesi ikin 

ci Teşrininin ilk gününe kadar de· 

vam etmesi tabii olduğıından mez· 

kur havadisin asıl ve esastan iri 

olduğunu l!ıeyana Anadolu Ajansı 

mezuodur. 



SiYASi GÖRl..ŞLER 

Cenevre ortadan kalkarsa ! 

Dünp g<ıelı'leri, 1 ilhas.a F 
ıa.ısız n"·tbu.tı •on günlerde ır.il 

ittin ceı. iye tirin vaziyrtile çok mtş 
ı.ul olmaktaJır. Bu hımısta Jurnel 
diyf)r k·: 

" F raıısız hük ı1meti, hareket tar· 
zını lngi tnr ile tam bir aı laş· 
ma hali .. de tesbit ı dılnıiştir. 

l.l u lvttı hareketin tuhılmasma 
) ol a~an st LtLler :unlardır: Millet 
lrr cemiyrtinin ortadan kaldırılma 
!ı. dünya,Ja inkişaf et , ekte olan 
karı~ıklık sebeblerir.den hiç biri,i 
ortadan kaldırmı}'caktır, Jspanya 
dramıııın ve Çin Japon aıılaşn.az 
lı~ır.ın kabahati, bu enlerııasıorıal 
o• g; ııizme yiıklenemn. 

.llı.letle r cemiydiniıı bir şey ya 
f..Hmaz vrziytlte lu!unnıa~ı da, sis· 
temin kabahatleri arasında değildir. 
Bu vaziyetin ıı.iisebbıbi, bu sistem 
tenıdı n istifadesini bilıı iyenler ve 
yehud istıfade etnıek isl•ıniyenler 
d ir." 
Popiil ~r gazete'i d~ diyor~i : 

" Eğer rr·illd lcr cen,iyeti pak 
tında bir dcğişıklik yapılacaksa, l u 

cemiı eti zaı ıflatacak dtğil, f;.kat da 
ha ziyade kuvvtl!Pnecek mahi t· 
te olmalıdır. Eğn l ug~n cemi}t t 
daha ziyade kuvvetleııdirilemiyorsıı, 
her halde olduğu g hi bırakılmalı
dır. 

Fransız hükümtti ı in görüşide e
esasen bu nıeıkezdrdir." 

Ekselsior ise; Eğer bir ideolo· 
j ı~ blok varsa, muhakkak ki bu blok 
milletler cemiy~ti içinde deği 1 dir. 
Filhakika, ıııilletlrr eemiyrtinde her 
türlü hükumetler ve rejimler tem 
sil o:unmaktadır MılLıler c. mi}e 
ti üzerinde hemen sıcağı sıcağına 
biı ameliyat tatbik etmtk çok leh· 
likelidir. Paktın ısla hı hakkındaki 

görüşmeler. ~üçi; p lüıük bütün a 1 

lı.kalı devletlrrin huzuru ile yapıl- ı' 
malırlır. 

Bugünkü şartlar i~inde yapılacak 
her ş - y, cenıiyeti mevcutlar lehine 1 
dı· ğişlirıııek değil. fakat yıkmak ne · 

1 
t ice•İni vrrecrk tir. 

En iyisi muhakkak kı, bu ha· 
şa• ıla 111• g<ri döıınıc sini beklemtk 
tir.,, 

lO ORA-TOKYO 
"" GERGiNliGi ----

ğuk kanfı.: k ve sabır 
Sunday Times'de, 

Son 1amı;ı laıda j eprn gazele Yelııı1, 1 uı.laı ~olay i,leı de-
ıi, Ç•n mt.bve.ııı ı:n• ba~lıc ı y r· gile ir. Bunlaıın i' nü ne geçebilmt'k 

dırıı nlc"J,., arasınd a lng.lınryi için l i çare vardır ki oda Amerika 

Tiirkıözl! 

Mekteplerde ve köylerde 
tedbirler alındı 

Köylerimizde bir kaç kızamık 

vakasının kaydedildiğini ve son gün
ler zarfında da bu hastalığın, şehı i. 
miz okullaı ı çocuk!, rı arasında gö· 
ı üldüğüııü evvelki ııushalarımızda 

yazmıştık. 

Mastalık dıafında dün yaptığı· 
mız tahkikattan şu neticeyi ı·lde el· 
tik: ş·h;r dahilinde ve köylerde kı 
zamık va dır. Bu ha talı mektep· 
ı~rde salğın halinde olmamakla be 
raber bazı vakaların görülmekt e ol 
duğu alakadar ve salahiyettar ıııa 

kamlar taro fı ndan da teyit edılmek 
ted ir, Sağlık diretörlüğü, şehrimizde 
kızamık görülen okulları trsbit et 
miştir. B\I okullarda sıhhat memurları 
mütemadi surette vaziyeti koni rol 
etmektedirler. 

Okullardan mada, t vlerde bu 
hastalığa y .ıkalana • ı çocuklar da sıh 
hi mu .yeneye tabi tutulmakta .ıhhat, 
me murları veya i ~ap ederse doktor 
göııderilmekted ı r. 

Kıza ı ııık yalnız merkazde olma 
) ıp köyleıim'zd- de• vardır. Yalnız 

kızamık zuhur eden köylere acil, n 
doktoı göndrrildiği gibi sılıhat me 
nıurlaıı da sevkeclileıek tathiı işile 

u{ı-ı aşılmaktadır. 

Halkevinin 
Yıldönümü kutlarna 
progran11 haz rlandı 
Dün öğledrn sonra Halkevinde 

göst :rır •,ateş ı İİsf:Ürnıd t~dirler ile lngi teıerıin tacn bir ~urette el 
Bu ıJ .ın dol~yı g• nç Jı•po~ zı:bitle· ele vrrmrleri ve iki taraftan birisine 
ıin·n, n,•,erlcrinirı İn gılterqe korşı yapılan tıir tıca,li1ü, her iki~·n~ 
dü)cııaıı 1 ık clul'gıı'U hrsliyeıek Şan birden yapılmış gibir almalaııdır. 

1 
bir topla ntı yapılmıştır. Bu toplan
tıda 23 Şubat Halkevinin brşinci 

yıldöııümü kut lama programı tesbit 
edılmiştir , 

glHyda •astladıkları i~giliılere fena Bıi}lt bir lwraberlık lngilterenin ol-

rnııarnrl"lı rde hulunmal.ırıııa, onlar• duğu ka.lM Aın .. rikanın da menfa-
1 

Belediyenin yeni 

Bıelediye pulları 
tevhid ediliyor 
Şimdiye kadar belediyeler krn 

dileri için ayrı ayrı pu 1lar bastırmak 
ta idi. Muhtelıf . kiymette olan ve 

başka başka resim ve renklerde bu
lunan bu pulların basılması çok de. 
fa kıymetind~n fazla ınasıaf istilzam 
ettiği gibi bir takım karışıklıkları 

da mucip oluyordu. 
Dahiliye V~kaleti, lıu pul te· 

z-bzübünün önüne geçmek için bü 
tün belediye pulla•ının tevhidine 
kaı ar vermiş ve lıu cins pulların 

nevi ve kıymetleıi de tebdil edil · 
miştir. 

Aldı{ıımız malumata göreo, dam 
g:ı matbaösı bu esaslar dahilinde 
ytni pulların şekillerini ve kalıpla 
rını hazırlamıştır. 

Şimdi pullar, sipariş hangi be 
lediyeye ait ise \;u kalıplara o be
lediyenin ismi konarak basılmakta 
dır . 

KÜLTÜRDE 

Ders saati az olan 
öğretmenler 

Kültür Bakanlığı ilk ve orta o
kul öğrelmen!eı inin terfi ve teczi 
yeleriııe ait 2517 numaralı kanunun 
birinci nıaddesinin " A,, fıkrasına 

yeni bir kısım daha ilave etmiştir. 

Bu ilaveye göre, orta öğretim mü 
esseselerinde resim, l,eden'terhiyrsi, 
müzik, dikiş, biçki dersi vermekte 
olan öğretmenlerin Üzerlerindeki 
ders müzakere saatlerinin s~yısı tes· 
bit edilen miktarındaıı •Z ise Kültür 
Bakanlığı bu öğretmenlerin, nıiite

baki das saatlerini münasip göre· 
ceği ye• !erde ihtisasları dahilindeki 
derslere tahsise mecbur tutulabile 
erktir. 

Tuz fiyatlar ı 
!Jhkir dm•l 0 rin,· lıayırt etmemek atin.·dır. F o kat şinıdı lik Amerika· 1 

lazı n g·lir. Z•t"ıı I' ıhancılara br. ıı ı ıı iç siyaseti böyle bir siyase aldığı arazöz Y e oiden bir tenzilat 
şı c 1 iLınanlık "e nrfret hrslenıek tın g~rçck'enrn• sin• rngel olabilir i yapılması umuluyor 
Jagonların çok rski anaııelr ıind rn Egcr ileride ıınıeıikalıların CHn ve Beledi)'emizin yeniden aldığı bir 
l ;,;s!c'ir. Puııdrn haşb canını iişi ın•llarına tı cavü1. ve taarıuz artacak arazöz Mersin Gümrüğüne g~lmiş. Bundan iki sene evvel halkın ve 
re alarnk, mrrkrdrki ~ivil hü~ı1 o!ursa, o zaman vaziyet, belki dt', tir. Bu arazöz hem yol sulamakta memleketin hayvanlarının tuz ihtiya ı 
melin arrn ve rızasına rağmen bir deği)rctktir. ve !ıem de yangın söndürme işle- cını t"min etmek nıaksadıle tuz fiat · 
ha r l•r girişmiş ve lıir memltkt·ti is Avn pı 'ıların Çındeki bütün va . 1 inde kullanılacaktır. laıı ucuzlatıl nıştı . bu tenzilat üzerine · 
t:laya b.kmış obn bir ordu nı~n· ziyttlrri, Şanghay imtiyazlı bölgele inhisarlar ha~ılatı 2,5 milyon lira 
;up!anndan da fazla bir disipliıı bek rin.Je muvaffak olııp olmamalarına Yol vergisi olaı ak kadar azalmıştır. Fabt fiat rnince 
lent'nı ı. lıa!?lı lır. ÇünküJaponlar, ornda bir i , tıhlal tedricenartmış ve Lütce.:le 

1 
kesilen paralar k ı b k k, ı Bu.ıu ıla beral;er. içinr. lngiliz tokıın olup (ı•rn•ivaki) !erle kendi- vıı ua ge en u açı mı ·1 arı az · ma 

t eoaalaıını n de bıışlırıldığı l ütün leriM devamlı menfadler, sürekli sö ya ba~lamışlır, 
lıu İngiliz japon h0 di seltı ini s0ğuk müı ıne i rııkanları lenin etmek için : Umumi ıııuvazeneJtn maaş alan Pek yokında yapilacak olan 
bnlılı\la ve salirla kar:ılanıak ge ,.Jlerinden g•·len her şryi yap:nak- memurların yol parası ves ir ~ orç- mühim tenıila!a rağm!n tuz varida · 
nktir. Şinı lı, hiikumtli bir an e,vd ta.Jırla r . ' larınııı maaşlarından kesildiği ve tında e3kisint0 nisbetle h i r fdrk 
fıa• ckete, do:ıanm 1 göadern.ey" 1 J ıponyaııın Şaııghay belediye ınal s > nJıklarımız Ziraat Bankasın~ olmayacağı aııl•şılrnaktadır . Bu vazi 
kı)lcırt 411 1ar aceLciler de ~a}• t iş ı meçlisindd i ırevkiiııi ~aha kuHd yatırı! lığı nıa l u•ııdur . Dahiliye Ve yet alakadarları, t,ız fıatlarioin halk 
bir Jı 3 r •c va rac"k olur,;ı gen< 1.ül.ı1 , l~n-J;rııı·ğe g1yrrt etmesinin dese kal . ti, hu$tı<i id,re tah ·ı ildarlarını~ lehine indirmr.k kaıa•ırıa sevk etmiş 
melı le ıkiı "J<c·kleıin ha~ında ge lıebi bu Ju. şııııd ıki istisnai ve ge· kesil, 11 par-ıJ •n habeı d . ır olmaları tir. m~vzu üzerinde ehemmiyetle 

Vilayet umumi 
meclisi 

-· Birinci sahifeden artan -

adi bütçenin sarf yerleri şu suretle 
tesbit edilmiştir : 

116,731 Umum! meclis ve hususi idare 
masrafları 

21000~ Nafia masrafı 
2864 9 Maarif 

18284 Ziraat 
4353 ~ı'ıhiyc 

89693 Müteferrik masraflar. 
Fevkalade bütçenin sarf yerleri 

de şunl rdır: 

176681 Yollar 
19000 Maarif 
5000 Ziraat 

15000 Sıhh iye 

67399 Müteferrika. 
Bu para ile bıı yıl başarılacak 

işler: 

Geçen sene ayrılan tahsisatta ila. 
vo edılerek mükemmel ve modern 
bır halkevi binasının inşasına başlan
mak üzeredir. Bu bina takriben 100-
120 bin liraya mal olacaktır. 

inşaata mart veya nisan ayı ıçın 
de başlanacaktır. Yeni yapılacak bu 
halkevi binasının planı memleketimi· 
zin taııınmı~ mimarlarından Seyfi 
Arıkan tarafından hazırlanmıştır . 

Binanın srkiz yüz kişilik bir konfe 
ıan~ salonu, merasimler için ayrıca 

büyük bir gazino, büyük bir kütüp 
hanr, halk partisi ve halkevi büro 
lan için kafi daireler bulunacaktır. 

Bu bina Adanamızın kültür ve 
sosyal harehtlerine on bq, yirmi 
sene müddetle kafi gelecek bir vüs 
atta olacaktır. ihtiyaç görüldüğü 
takdirae ileride ilaveler yapılma

sına da müs~ittir. 

Bu yıl bütçesinde belediye ile 
yapılacak birliğin başaracağı işler 

için de tahsisat konmuştur. Bu bir· 
lik her yıl vilayrt ve belediyenin 
koyacağı yirmi brşrr bin liıalık bir 
snmayr. ile tesis eJilecek \'C sekiz 
s•ne devanı edecektir. 

Birliğin kurulması etrafında be 
lediye ile hususi muhasebe ara 
sında tam bir anlaşma hasıl 

olmuştur. iki meclise de arzedi 
lecektir. Vı l ayet ve belediye mec
lisleri bu teklifi kabul ettiği tak· 
dirde birlik derhal faaliyete geçe· 
cek ve ilk iş olarak ta memleketin 
çok muhtaç olduğu olohiis srrvisi 
ışını halledeceklır. 

Bu lıususta Avrupa fabrikaları 
ile muhabereye başlanmıştır. 

Bundaıı başka birliğin yapacağı 

diğer işlt'r dr. şunla rdır: 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Toros - Seyhan maçı 
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Uçan tahtelbahi ı 
icat edildi mi? 

Jülvt'rn'in romanlarındakı ıı.• 
lrr birer birer hakikate kalbo)nıı1 

drvam edİ)Or . 

"Uçak tahtelbahir. ne demek1 

diyeceksiniz? Çünkü, denizin dib 
de balık gibi yüzen koskoca rjdt 
ha •ada da yüzrceğine inananı~ 

cağırnz için! 

lngilizce • Te Pop le. gazel 
Paris yazıyor: 

Fransız, fen adamları bugÜP 
mini gizli tuttukları bir muhter 

birlıkte, muasır harp usullrrini 
tüst edebilecek yeni bir ihtira e. 

rini tecıübe ile meşguldü :ler. 
Jül Vern'in hayalinde yaşamış ol 

"uçan ta .• telbalıir. hakıkatten ya· 
labilecek bir hale gelmiştir. Hal 
Jül Vernin tasavvur :edebildiğin<~ ; 
daha büyük işler göre\.ilecek bi• 

cat eseri ortaya konmaktadır. Zı 
bu tahtelbahir suyun hrm üstün 
hem altında, hem de havada Jıar 

ht edebilecektir. 

Fransız tersanelerinden birin• z 
bu yeni tahtelbahirin Lü) ük mod• 
ileri teocıübe edilmektedir. 

Tecrübelerin yapıldığı yerle• 
selahiyet sahibi kimselrrden başk 
lan giremi>•or. 

Uçan tahtelbahirin planları bu 1 
dan bir sene evvel Fransa hükı1m1 

tine genç bir mühendis tarafındı 
gösterilmişti. 

Sonrada bu genç mühendis va 
olan talrp üzerine hükumet hesab 
na çalışmağa başladı başlangıç! 

pek muvaffak olunamadı ise de, g 
sterilen sebat neticesinde ınak•I 

elde edilebildi. 

Bugün vücuda gdiriien plan'•• 
tama•ıı en tasvip edilmiş ve tecrüb· 

için, alıı tane kadar uç;ın t alıteJba r 
bir inşa s ı kararlaştırılını~hr . t 

iddia edildiğine gör~ uçan talı 
tcllıahirlrr, uzak mesafelere gilnı O 

ğe mecbur tahtelbairlerin yeriP 1 

tutmakta pek çok işe yarayacak 

lır. 

Ôira, bir deniz tayyaı esi g:l 
harekat sahasi ııa sürat!· ,·aral.ıi 1 1" r 
cektir. 

Uçaıı tahtelbahiılrıin hartki 
sahasına lalettayin bir deııızaltı gt 
misinden yirmi defa ddha çabuk Y·1 

rabilecek ve icabınJa kendisini sı 

altında gizlemeğe muva:ffak oJahl 
lecekıir. 

O rdu evinde 
Jrc~kl ·rdir. ç,c; vaziyeltı· belkı de bıraz feda - ve memu·lar hakkında takibattan tetkikl«r yapılmaktadır. ihracat için Bu5üıı öğleden sonra Şehir Stad 

Fak:ıt lı~r lı.IcJ .. ,aziytle kuvvet kiir 1 ık yapıl~hiliı; fakat . Şanğhayda' vazgeç mde ini kmin için kcsil <' n esasen nı a 1 i ı et fiatina ya~ııı yomunfa Toros >porla Seyhan Ada Şehrimiz vilayet jaıı·Jarma k~ 
r ı k h k" ı d r· g.rp dt>v.etlc ıı ııin nırnfa?lını fdce 1 paralar:. a:d ıııak 1 uz'arın iki nu.h• bir ı.cuzlukta sahlan her nevi tuzla na spor takımları arasıııda Şild ma mandanı binbaşi Bay Rızanın iki ç' 1 o.~r '·· · a .ım 0 nıaıa 3 

uzum 1 1 k ' f J 1 k S b d h 1 • ~u"'u dün akşam Orduevinde birço~ vardır J'po r!.ııı bu lıa.ıc·h.tl•,·.ıe I u~aal•cak ıı .üsaad lerirı v~ıilme,ine Çı ·arılnıası v~ l·ir;ııin menııı . larırı . rı·ı ıat ı nrl,ı dahili istihtah pıyasa arı• çı yapı aca tıı. er est Ü u iycsı 6 

l l 1 k imkan lasavvur olıı ıa malidır. bulundukl.rı claiıtl r.- veıı·ınıeltri 1 ınıt i.- in yeniden tenzilat 'yapılacak olmayanlar bu maçı sryıetınek için davetliler önlinde sünnd edilmiş· sevk ed. n şı·y, ' a ,·ce, < ısıp ,n,•z ı , 
., k 1 · - Gıı' i.!<·oncii sahıfede - karaıla~mıştır. kuvıe t le tahmin olur.maktadır Stadyoma girenıi)·ec, klerJir. lrıdir. Yavrulara sıllathı clilıriz. de degildir. uıııııın aı a<ıan a gız ' . ~ 

lenmiş bir siya;et de va dır, Oular ı--------·--------·----------------------------------------------------------
lıöyfe oradaki İngilizleri sıkıştırmak u ,,ün Moğolistanda, Mo c • • h f • t 1 • Şlyışlarına dair son haberleri getif 
la tedirg:n etmek Ve ara 'a bir ih ğolJardan SOnıa bir mik en g 1z1 n a 1 er 1 dikten SOOr~, yenilerini, ,e dtinya 
tilaf çık.ırsa, o zıın•n Şaıığh•ydan tar Çin ve Ruı yaş • r , lıavaJisleıini de öğrenrnk arkadaş· 

1 k V k · ı ı·· Tarih tedklklerl ------çık·ııa nak içiıı ve.ile bu ma aızu . a lıy e t unyanın ya- !arının yaşadığı bir pınlt başına dô · 

sıında lıılar. Bülün l u gösterilerle. ıısınct 11 fazlas ı 1 zapteden Cengiz kilerek kt-~iş kıyafdleri ilr dolaş · toplanarak yaşamaktadı•lar. gol, bir müddet sonra misafir o'ana nerler. 
Çin bır.oyun1 Japonyanın avrupa· haııın bu günkü hafıtlrri, eski di mağa başlaırışlardıı. En mukaddes adetcttii<:leri şey, gidrcek ve onun çargısına yerleşe- Maamaf h, cesaret ve kahramaP' 
lır.Jan daha ku Jret'i olduğu karıaatı rilik ve çeviklikten lırm•n hiç bir cektir. !ıklarından da hi~.,. 1 ir şey kaybet· 
. ı ş l • k b t · ı d' C · h Ke~i . o!ınayaıılar ise, allar üze brygirdir. At çalanlar kutsi bi r şe ua v rilm k ist •~ıyor , ang ıay Ja şey ay e m•ııı·~ er ır. engız a- memişlerdir. 

ff l 1 . ı 'd • ·b· b ·· rinde ceıık ta i inıleri yaparak, kom- ye hakaret etmiş sayıld ı~ı için, bü Tabiat itibariyle çok konuşkan 
nı~za ·ran • ıir ı üriiyiiş e geçmiş nııı zamaııınua o, ugu gı ı u gun Oulaıın ruhunu kısmen değişti · 

1 1 J ı ı b d l d · 1 t ·· ·· 1 şulaıına bas~ ınlar yapmakta devanı tün kabileler hırsızların peşine ta - şen latifrcidirl<r. Pınar b şia rında oma Jrıııın c a se ıe ,i un au ••Ş a:ııı ıaya ı suruyor ar. ren şey, Lamaistlık olmuştur. Bu 
k b c' . K edi) oı la r. kılmakta 50 100 kilometre mesafe- günlerce sohbete dalarlar. Dünya a ıt şey egile ir. a'g •C', ıııiicadeleci ve ç··vik- din, cenge ve savaşa alryhtadır. 

M d leıd" de olsa öldürmektcdiıler, h d" ı · · ··ğ · l K L'J Bütün bunlaa r<-gn.rn gırpliler ticlrr. Kıylıeltıklrri yegane şey, di aı astırlar d yaşamayan kısım, ava ıs erını o renır er. arıı ece Bir Moğol hastalandığı zaman, ya 
kendi topraklaıını nıuhafaza edecfk ni akidrleııdir. Bu günkü Mogol- çergi lıaıa'ı sürüyor ve s•yyar hir Mogollar, gayet misafir server k11rar alır, aldık l arı kararları nokta- nında~iler hastanın yanından uzak 
la, J aponların k"nUl'SUZ ve )Olsıız laıin üçle ikisi La nai>t dinini 1292 halde Luluı.u;or. Keçi, koyun bes dir. Onla · ın çergesinc gelen bir sı naktasına birlik halinde tatbık !aşır, hasta ölür. 
1 arekrtlnin,. karşı durac,klar. şark yılında resmen kabnJ ederek, duy leyen Moğollar. sürüleıinın a•ka misafir istediği kadar kalabilir. Bu ederler. Bu söhbetlude alınan ka· Cundan dolayı Mağallar aıasın· 
lıl~rın krndilerine mahsus bir takım g••la rı uyu,tuıtılmağa başlaumış ve sında dolaşmakta, onar kilometre ad r t s•rsılmaı bir anane hüknıündo! r~rı öğrenmek üzere, günlerce uzak da hasta ve sakatlara te~adüf edi 
dalev ır.1İMın1 g zlerinden uzak tut nıaııJstırlarda bir nevi inzivaya ce- ar• lıkla kazdıkları p nar başlarında dir, Çünkü, misafirlerden bir Mo· mesafelereden atlılar gelir kendi ya . lemez. ,. 
ıı ıı aca~ l<r 'ır! 

• 
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BAY VANZEL~ND l 
RAPORUNA GORE l 
Her hükômet mutlak 
kontenjanı kaldırmalı! 
Londra: 29 - Eski Belçika baş- j 

vekili ve yine eski Belçika milli ban- 1 

kası müdürü B. Van Zeelandm dünya 
1 

ekonomisi üzerinde yaptıgı tetkikler 
den sonra hanrladığı ve uzun zaman· 
danberi merak edilen raporu buğun 

neşredilmi~tir. 

B. Van Zeeland, milletler arosında 
mümkün olduğu kadar serbest bir 
alış veriş yapılmasını muvafık bul. 
maktadır 

B. Van Zeelandın kanaalına göre 
hükumetler gümrük tarifelerini yük· 
seltmemeyi ve istisnai mahiyetteki ta · 
rifeleri tedricen indirmeyi taahhüt ede 
bilirler. ) 

8. Veelland, bam madde ihraca· 
1 

lında müte~f sir eden b i! lün resimlerin 
ve tahditanın kaldırılması tckıif etmek. 

' tedir, Cümrük manialarını azaltmak ' 
1 

için en müessir usullerd< n biridt.; en · 
ziyade müsıt 2deye mazhar millet pren 
sibinc dayanan iki taraflı ticare-t an
laşmaları müzake•esidir. 

Raporda buğünkü ticarete en mü· 
him engel teşkil eden kontenjan usu
lunün kaldırılması teklif olunmaktadır. 
Mamafih dampinge karşı olan tcdbir· ı 
ler kaldırılmayabilir. 

B. Van Zeeland rapoı unun souunda 
leslihat meselesi de dahil olduğ"u hal
de, halledi)m .. miş politik meselelerin 
tesirinde çalıştığını hesaba katılması 
lazım geldiğini söyliyor ve nihayet 
başlı .::a ekonomi devletlerin arasında 
ihzari bir konferans akdini konferans· ı 
tan sonra bir pakt yapılmasını tavsi 
ye ediyoı. 

Bu paktın tahakkuku iç;n şu 1 
noktalara riayet etmek lazımdır. 

1- Başlıca ekonomik devletler 
hiç değilse Fransa, lngiltere, Ame 
rika, Almanya ve halya arasında 
tema.,lar yapılmalıdn. Hedef her 
~a yden evvel biri birinin fıki ılrrİı;İ 
Öğrenmek ve iptidai t~tkikatta bu 
lunm1k ta<lır. Bu temasların mevLu
unu aş..ığıdaki beş mesele tf şkil 1 

e Jecektir. 

a-Beynelmilel bir ekonomik gay 
rete iştirak etmek ister misiniz ? 

b- Bu hususta müzakere esa~ı 

Daima en güzel filmleri göstrr. 
mekle s:ıyın halkımızın sinema ih· 

tiyacını miikemmel karşılayan 

TAN Sineması 

olarak bu rapordaki ana hatJarı ka 
bul ediyor musunnz? 

c - Bu raporda kaldııılmasmı 
veya daha ziyade kuvvetlendirilme· 
sini istediginiz noktalar hangileridir? 

d- Bu raporda zikredilmediği 
halde ithalini istediğiniz noktalar han 
giJerdir? 

2- Bu hususta bir büro teşkil 

edilecek ve her deviet, en kısa bir 
zam:ında, beynelmilel ekonomik mü 
nasebatta maruz kaldıgı miişkülatı 
ve diğer devletlerdm Beklediklerini 
bu büroya bildirilecektir. 

Büro bu cevapları tasnif olunan 
ekonomi uıerlı ezinde bir p:-oğram 

hazıklayı:tcaktır. Bu pruğraın alaka 
dar devlet! re bildirdikten sonra 
ilerde toplanacak beynelmilel ekono 

mi korıteıansına tevdi olunacaktır. 
E» === 

Ziraet bankası ve 
köylümüz 

Biı inri sahifeden artan -

Bu Jıl , istihsal faaliyeti geçen 
yıla nazaran daha geniştir . Ziraat 
için . daha fazla bir ihtiyaç duyul-. . 
muş ve daha fazla kredi verilmişt-ir . 
Bankanın verdigi bu kredilerin da
ğılışından tebarllz eden diger muhim 
noktada . Tarım Kredi Kooprratifle
rinin buyuk bir hızla iftkişaf etmele
ridir. ihtiyaçları Kooperatife dahil 
olmayan mUstahsillerin ihtiyaçları nis
betine yaklaşmış olması hu t.eşekkul
lerin hayli gelişmış olduğunu ve or
takların da Kooperatif fikir ve ha
reket.inin yaratılabileceği imkanla -
rmdan aznmi surette istifadeyi kav
rndıklarmı 15ösb.:riyoı· . Ôğre~diğime 
göre , Banka Teşrini sani . hatta Ka
nunu evvel ortasında ziraat şartlar ı 
mUsai t giden mıntıkalarda kredilerine 
devam ctmişt.ir. ÔnUmllzdcki 1Ikbahar 
aylarında ba~lıyacak olan zirai faa
liyet.in ihtiyaçlarını karşılamak için 
Banka ~imdiden lıir çok yeni tedlüı·

ler almaktadır . 

Londra - Tokyo 
·gerginliği 

ikinci sah ifeden artan -

Büyük Biritanyc: nın Çm ile olan 
ticaret alakası pı k büyuk ve gt niş-

BU AKŞAM tir. 
S \AT 8,30 da lngili Jer, Çinlilerin kalkınması 

Yine iki büyük ve gi.:zel film ve para yapması için geçmiş yıllar. 
da en büyük rolü oynamışlardır. Fa 

s~:~yor kat bu a 1-.ka V:! bu alakanın mana 

Prens Bibeskonun en çok b<"ğen· si, l:.undan sonıa daha genişliyecek· 
d tir. 
iği ve bu senenh1 en Liiyük ve Ç ı min ya mı muayyen paza•larmı 

güzel filmi olduğunu söylediği kastetmiyoruz: 

llli.itbiş heyecanlı ve ihtiraslı bir Çiı : in k ap : sı, bütün dünya tica-
JOE:L MAC KREA - MADY reti için açık blr per:cere hiikn.ün-

KH lSTIANS EDWARD dedir. Bu pencere k; panacak olursa; 

AkNOLD 0 zaman. bir çoklarımız için nt>fes 
Tarafın lan calibi dikkat almak kabil olamıyacaktır. 

bir tarzda temsil edilen fevkalade Bu vaziyet, yalnız lngiltereyi ve 
bir film 

( 
Amerikayı değil, hatta Almanya} ı 

Meşum Kadın ) dd yakınd•ın alakalan<iırır. 
- 2- Alman yanın uzak şark hadisele-

Sevim li, sempatık em -;alsız ar:ist rine karşı takındığı vaziytt, bugün 
Richa rd Talmadge Lir paradoks balindedir. Bütün mad· 

dl mt darı tlı-r onun !:arp devletleri ın en } eni ve bin bir macera dolu 
~le birlikte hareket etmesini emreder 

mükt mmel tilmi 
halbuki diı.>lomatlarr Japonyadarı 

Hafiyeler Kıralı yanadırlar bunlanda gene "top,, si. 

PEK YAKINDA : siyase ti "teıe) agı, siyasetinin üze-
Bü}ük ve nıi.;thiş bir Rus filmi rine l inm ktrdir. Bundan dolayı bu 

ÇA.RIN YAVER( 1 siyastti idare edt nlerin bu ~iyase t i 
8897 uzun zaman devam etti rememeleri 

._-..._ ... ...,. __ ,....._,~;,.;.-..-! ihtimal içindedir. 

Vilayet umumi 
meclisi 

- İkinci sahifed• n artan --

Bürüce yaylasında güzel, mo
dan bir yayla oteli, Karataşta plaj, 
gazino, otel ve diğer Jüzumlu tesi
sat. Adanada l.Jir memlekt t hasta 
hanesi. 5ıhhi ve bahçeli evler. Bu 
son i ş için emlak bankasının iştiraki 
de temin edilecektir. Bu evler arzu 
e !enlere çok müsaid ödeme şartları 
ile verilecektir. 

Birliğin faaliyet programına 
koyduğu bu yeni hastahane yapıl· 
dıkta:> sonra bugünkü hastahane 
açılmasını kültür bakanlığının kabul 
ettiği sanat mt-ktebine tahsis edile
cektir. 

Bu İş gerçekleştirildiği zaman, 
enstitü ve kız sanat mektebinin açıl 
masile memleketin nasıl büyük bir 
ihtiyacı tatmin edilmiş ise, bilhassa 
çifçi vemakine memleketi olan A 
daranın diğer büyük hir ihtiyacı 
daha kaı şılanmış olacaktır. Bu yıl 
da bütçeye koyduğumuz tahsisat 
ile geçt n sene birçok tesisatını ik
mal ettiğimiz yeni koşu yerind<' bir 
hayvan sergisi ve Lir de poligon 
yapılacaktır. 

Şehir içinde oıı bt ş bin li ra 
degeı inde bir ilk mektt'p binası ya 
pılacak \ e bundan rnnra her yıl 

asgaıl lir, ikı ilk ınt klep hinasmın 
inşası için t:>hsisat verilecektir. 

Bundan başka yine vilayet, be 
lediye ve kızılay ayrıca bir birlik 
teşkil edecektir. Kızılay da seylap 
zedelere yaı dım yapılmak üzere 
toplanmaış 32 bin lira vardır. 

Hususi muhasebe ve belediyede 
ber y ı l bütçesine koyacağı beşer 
bin liraya bu paraya jJave edecek 
ve Lu sermaye ile Sf'ylap zedelere 
ve çif çi cmelrsine sıhhi ve modern 

meskenler yapılcıc:sk ve kendilerine 
on senelik faizsiz taksitlerle verile
cek tir. Bu suretle on sene sonunda 
elde edilecek 78 bin liralık müte 
davil sermayenin ne suretle sa rfedi . 
Jece-ği birlik nizamnamesinde tesbit 
edilecektir. 

Eski postahane binasında yapı l 
mak ta olan tadila t bi ter bilmez önü
müzdl'ki şu bat ayı içinde burada 
memur, su bay, ve sporculara mah 
sus olmak üzere büyük bir lokanta 
ve gazino açılacakt ı r. 

İsveç raportoride icap ettiği taktirde 
anlaşmarın tadiline taraftar olduğu 
nu söylemiştir. 

1 ürkiye murahhası N~cmeltin 
Sadak da, bu tadilatın yapılmasına 
taraftar oJdugunu söylemiştir. 

Konsey, l•u mevzudan sonra, 
Balkan antantı meselesiyle meşğul 
olmuş ve bütün beyanatlarda bir gö 
rü;; birliği olduğu müş<thade edilmiş 
tir. 

lngiltere, Fransa, Sovyet ve Çin 
muı ahhaslarmın Çin - Japon ihtilafı 
yolundaki görüşmelerinden sonra da 

ı Amerikanın da rn~zr.kt_relere iştira · 
ki zarurttı hissedılmıştır. 

Sovyetler Çine 200 
/ tayyare gönderdi 

- Birinci sahifeden aı tan-

milel mıntakanın italynn müdafaa 
mmtakakasma iki bomba at ılm ış tı r. 
Kimseye bi ı şey olmamıştP· . İngiliz 
k rle Amerika lıl <ı r , ŞJnghayda telgraf. 
ların Japonlar tarafından sansor ed il· 
mes ini protesto etmişlerdir. 

Hankong: 29 (Radyo) - Deniz 
kontrolüne aid bir vapur siivarisi, iki 
yabancı vapnın bu sabah Japon harp 
gemileı i tarafından götiiı ülmekte ol. 
duğunu gördüğünü bıld irm işt ir . Bu va
pur laı ın silah yük lü oldtık lan d a ila
ve edilmektedır. 

Tokyo: 29 (Radyo) - Çin had i
seleri etrafınd a müzakereler yapmak 
üzere kabine bugün diyet meclisi 
bin asında topl nmışt ır . Bu toplantı da , 
kabine a zalaı ı arasında münakaşa l a r 
olduğu söylenmektedir. 

Dün bir beyanname neş ı ed ilm iş 

ve Japoya, büyük bir hazırlığa davet 
edilmiştir. Siyası ın a hfeller bunu, Ç in· 
Japoıı ihtilafının halli iş"ni n ar t ık im
kansız bir safhaya gi ıcl iğ i yo lund~ 

takip etmek ledirla r. 

1 Alsaray sınema· 

sın da 

1 
1 

' 
Buakşam 

ıl s ... nenin en şen zevkli en giizel ve 
fevkalade müzikli şaheseri 

1 Dans için yaratı lmış 
1 

' Elenor Povel 
mesut 

1 Bu lokanta memur, subay ve ı 

Ta rafından yaratılan 
insnnlar filmi 

iLAVE: sporculara yuzde e ili tenzilat la ye· ' 
mek vereceği gibi evlere de tenzi 

Zevk, Neş'e, Aşk, Sevişme, haftası başlıyor 

Asri sinema 
28 İkincik ~nun cuma akşamı 8,30 suvareden itiba 

Sayın müşterilerine mevsimin ve senenin en giizel ve en yeni süpe 
fi 'mini sunmakla kıvanç duyar 

LHyan Harvey-Henry Garat'ın 
En yeni şaheser temsilleri 

( Çifte Kumrular ) 
Neşesine doyulmayacak bir mevzu - Ruhlara gıda verrcek bir müzi 
Görülmemiş bir sevişnrn usulü-Sevişmesin~ kanılmayacak bir aşk

moda Evlilik hayatı Görmekle bıkılmıyacak bir film 

11...A VE.TEN : en son ve en yeni Ekler Jurnal ve paramunt 
dünya havadisleri 

Localaı mızı lUtfen telefonla isteyiniz 
Sinema müteaddit sobalarla ısıtılmaktadı 

Bugün gündüz 2,30 da matinada 

Çifte kumrular - Ken Maynert (Y 
bela Arizona haydutlarına karşı 

AYRICA En son ve cm yeni Paramt.nd F oks jurnal dünya ha vadi 

Telefon No: 250 ASRl 8894 

Adana Milli Mens uca Fabrikası Direktörlüğünn 
1121938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fntlarla 

satacağımız sayğı değer müşterilerimize ilan ederiz. 
kaput bezleri 

Aslanlı bez tip 2 

" it tip 2 
Şapkalı ,, tip 4 

it " tip 4 

Genilşik Top 
Santim Metre 

75 
90 
85 
99 

36 
36 
36 
36 

Top 
Fiatı 

725 K~ 

839 
" 695 
" 

625 .. 
Bu fiatlar fabrika teslimi, hedeli peşın tediyeli ve toptan satış fi 

dır. Bir l·alyadtn noksan olan p .rekende satışlar için °/0 2 fark alım 
Fabrikamızın hiç bir yerde acentusl yoktur. Bütün müracaat1ann d 

rudan fabrika müdürlüğüne yapılmas ı müşterilerimizin menfaatı ica 
dad~ . 8900 

---------------------------------------------------Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Jandarma Teşkilat ve Vazife 
Nizaınnamesi 

2 
Kararname No : 7756 

( Dünden Arta n ) 
1 ti C k b·ı kt Dünya haberleri a ı ve u uz yeme vere ı ece ır. ~ Nakletmek istiyenfer iandarmada en az iki sene kullandıktan , so 
Bu biııaoın üst kısmı spor bölge GELECEK PROGRAM : ve en çok üç seneyi bitirmeden üç ay evvel usulen istida 1le Jandar 
sile, ziraat odasına tahsi! olunacak Her Ş~y Senin İç i n Genel KomutaPlığına müracaat ederler. 
tı r. Bundan Laşka zaten mevcut olan Jandarma Genel Komutanlığı bunların askeri ve mesleki sici 
on sekiz bin lira lık tahsi~atla bu ı Telefon : 

212 
: rım ve son vaziyetlerini tetkik ederek jandarmada ıpkası muva 

~ene şt-hir sfa J}crnunun tanzim ·---------8-89_6 _____ , görülenlerin nakillerine karar verilerek kat'i nakil muamelesi Dahi11 

ve ilmal i ~i başaıılacaktı r. Vekaletinin iş'arı üzerine Milli Müdafaa Vekaletince yapıhr. 

( Tan Sinemasında ) 
PEK YAKINDA 

Bugüne kadar görülen ( Tü.ıl~çe sözl ü v e. ş ar 1q}ı) 
Filim l t:rİ n en büyüğü, en nefisi ve en g üzeii olan 

( ŞEYH AHI\IIED ) 
Şaheserl er Şcı heserini görec binı z 

13a~ I~olde : Unutulmaz ftlimlerin, Unutulmaz k alıu· rnanı 

Nov 
Bu şaheserin meı.züu hakiki olmuş bir v ak'adc.ıı .ılınmış Lüks, İht işam 

f ve giizelliğilt: de ( Ali B .. ba ) Eilmini gö1ged ~ brakıııışl ı r . 
1 Fıliın~e: Ve Jia R ız1, B.ıy C ~v Jet Koz.ı tı , lhy Nitıad, Bay Şeref, Bıy 1 
~ CevJet Çağiar. Bay Hasan Tahsin, Bay Hdsan ve Bay Musteıfa Çağla r, 

gibi Türk aı tistleri tarafından nefis musiki parçaları çahnm <ı k · fa ve mü· 
kemmel şarkılar söylenmektedir. 

Bü t iin Adana hal kı bu rnÜ5tesna ve emsalsız Çöl 
Aşk, macera , ve ihtiras dolu bu büyük filmi görme
~e koşacaktır. 

Pek yakında ••.• Pek yakında 8881 

Madde 37 - Otuz üçüncü maddenin (A) fıkrası mucibince Harö 
mektehinden çıkanlardtın usulü dair~sinde jandarmaya V(!rilenler jandar. 
hizmetine başlamadan evvel ve iki ila üç sene hizmet etmek üzere or 

dan ve rilenlerden (J5) inci madde mucibince jandarmaya tamamen m 

ve kabul edilen)er de nakil vekabullerinden sonra jan.-=arma meslek h 
siline tabi tutulurlar. 

Madde 38 - Jrndaımaya nakle istekli olmayanlaıla nakli muva 
gör ülmıyen subaylar iiç senenın sonunda orduya ıade olum ırlar. Anc 
jandarma hizmdınde ipkası jandarmada aldığı sicilleri itibarile uyg 
görülmiyenler üç senenin tamamı beklenmeden eshal>ı mucibesi bildiri 
rek J.ındarma G enel Komutanlığının teklifi üzerine Dahiliye vekaletir 
Mılli Müdafaa Vekaleti emrine iade olunur. 

Madde 39 Ordu subay larından , ordu ile irtibatı baki kalrr 
su retil f", j :.ındarınada istihdam edi lenle rin terf.le ri ordu dahilinde yapılı 

J rndarmada i~tihdam edildikleri müddet za•fında hizmetlerine ve ta 
ve hareketlerim· dair jandarmadan verilec"k mütemmim siciller orm 
zat işlerinde nazarı dıkkale alını r. 

Madde 40 - Harbiye Mektebi tahsili görmemiş ve fakat bu mı 
tebe girmt k şartların ı haiz bulurı ır.uş olan jandarma subaylarının h 

i~i o ~s~s. olan kıt' a satailarınd ı:.n evvel Hubiye Mektebine sevkedilip tc 
sıllenm ıkına \ etmeleri şarttı r . 

Bu su')ayl arın tahsilleri veya ordu kıt'alarında stajları e~nasında e 
sa il eri tu fi ederlerse ve kendileri de tahsil ~re staj neticelerine kac 
l ı.- rfi edemediklerinden ,folayı yaş haddine uğruyorlarsa bıı gi lı i rnb1y 
hakkında yaş haddi kanunu hükmü tecil olnur. Bunh .. rdan Harbiye ve 
piyad~ atış mekteplerinde bir tahsil devresinde nıuvaff ak olmayan 
veya ordu kıt'alatı stajında bir sicil müddeti olan altı ay zarfında mafc 
makama müsaid sici alamayanlar hakkında yaş hadddi kanunu hükı 
tetbik olunur. 

( Sonu Var ) 8303 
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Seyhan 

::ıenesi 

1936 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 
• 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

1937 

" 
" 
• 
• 
" 
" 
" 
" 

Tarh No. 
200 
200 

201 

201 
202 

202 

212 
212 

219 
219 

221 

221 
227 

13 
31 

38 
82 
58 

6 
7 

13 

22 
12 

8 
13 

13 

Defterdarlığından • • 

Mahallesi 
Bucak 

" 
• 

• 
" 

" 

" 
" 
• 
• 
" 

" 
" 

Çırak 

" 
" 
" 

Yarbaşı 

Nacuan 

" 
" 
" 

Kantaran 
Tekkei Zimyan 
Çırak 

" 

Adı Sanatı 
Mehmet o.Mehmet Sebzeci 

" Süleyman, Ahmet 

o. Ali Veş. 

• 
Recep o.Şaban ve 
S. Sırrı 

• 
" 

• 
" 

Sait o. Süleyman " 
Sırrı 

Halil o. Selim Sabit " 

" 
Mahmut o.Bestami 

Mahmut o.Bestami 

Ahmet o. Kenan ve 
Abdulhamit 

.. 
lsmail o. Ali 

• 
• 

" 
" 

" 
" 

Mihri o. Himmet Kunduraüı 

Mehmet z~ki şapkacı Şapkacı 

Salim o. Münir Şerbetçi 
Ahmet o. Halil Tabelacı 

Bayram ve Abdül Çeteci 

kadir 
Ali Baz o. Ôıner 
Rıfat o. H1san 
Ahmet o. Latif 

Nazif o. Mustafa 
Hüseyin o. Ahmet 
Ahmet o. Kuddusi 
Mihri o. Himmet 

" 

Kendirci 

Terzi 
Saraç 

Manav 
Tamirci 
Terzi 
Kunduracı 

" 

Vergi miktarı 
Lira K. 
22 66 
00 76 
15 64 

17 

15 

7 

15 
18 
3 
1 

21 

17 
21 
15 
12 
12 

2 
17 

36 
6 

10 

6 
3 

14 
82 
16 

98 
64 

19 

64 
76 
12 
76 

56 

97 
56 
46 
50 
95 
10 
62 

00 
56 
76 

17 
87 
40 
80 
10 

ihbarname 
Cilt Varak 

9 ! 76 
9 77 
9 / 78 

9 / 
9 / 

9 / 

9 / 
9 I 

10 I 
10 I 

10 I 

10 I 
10 / 
6 I 
7 I 

11 I 

7 / 
11 I 

6 I 
17 I 
18 / 
17 / 
17 I 

5 / 
7 ! 
9 I 

79 
80 

81 

92 

93 
6 
7 
9 

10 
18 

83 
58 
57 
75 
41 

4 
77 
36 
79 
96 

4 
78 
18 

( Türksö:ı:ü ) 

Kanunsuz bir 
memleket 

- Birinci sahifeden artan -

Mesela Kırıkhanda, nüfus külü. 
ğünde isminin hızasına " fi • işareti 
konulduğu için, bir Türkün tescil 

işinin asla yapılamıyacağı tebliğ edi 
!erek yüksek mahkemeye müracaatı· 
na lüzum görüldü. Buna mümasil 
daha yüzlercl", kanunsuz işler .. 

Delege Garo dün lskenderun· 

dan buraya geldi ve bir kaç saat 
kalarak avdet etti. Delegenin nasıl 
bir iş zımnında Antakyaya geldiği 

şimdilik anlaşılamamış bulunuyor 1 
••• 

Kozan İcra Me
murluğundan : 

30 Kanunusani 1938~ ,. ---~~------........ ------------------------------------· 
•• •• •• 

TURKSOZU· 

\Matbaacılık 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz dah3 kıymet

lenecektir. 

1 
Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız . Nefıs 

l LAN 
* 

T A B 
* 

KiTAP 
* 

C l L D 
* 

GAZETE 
...!..~~~--~~~ 

bir cild, renkli ve ı•f 
bir kapak bölgede •~ 
cak Türksözünde Y' 
pılır. 

Resmi eurak, ced· 
veller, defterler, çeklt1 

karneler, kitıt, zarf 

kartvizit ve bilumu~ 
tab işleriniz, en kı" 

bir zamanda en ntfı1 

bir şekilde en zarif h 
rufatla Türksözünde y• 
pılır . 

Tür~sözü matbıı• 
sı "Türksözünden. b't 

ka her boyda gazeli 

mecmua, tabeder. 

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

. KAYADELEN 

1935, 1936 ve 1937 senelerine mahsuben kazanç vergisile teklif olunan ve yukarıda adı ve eski a lresleri 
yazılı bulunan mükellefler yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırnu la da bulunamamış ol luklarından 
hizala • ında gösterilen kazanç , buhran vergilerini ve zamlarını müb~yyin ihbarnamderi ken lil ~ rin e t ,~Jiğ eJi 
lememişt:r. Hukuk usulu mııhakemeleri kanunuoun 141ve142 inci m•dd !eri hükmün~ tevfikan te 1J liğ yırine 

Kozanda mukim yirik oğlu A. 
)iye olan borcundan dolayı borçlu 
Ekşi Veli oğlu Yusufun Kozanın Ha 
cı Ha~an mahallesinin Deli Hasan 
mevkiinde vaki ve tapunun Teşrini · 
sani 929 tarih ve 10-11-12 -13 
- l 4 numaralarında mukayyet şar· 

kan ulu gedikten Adana tarikine 
uzanan Tanrı deresi şimalen ulu ge 
dik cebeli garben ulu gedik cebe· 
!inden gelen ve kerlıatı yeı i ile zey 

tunlu oğlunun arasında bulunan şif 
yolu cenuben Tanrı deresi ile şifin 
kavuştuğu mahalle mahdut 750 dö· 
nÜ'Tl ve yine şa·kan ulu geJik cebe 

11 lınden gelen ve Tanrı deresine ka 

ı 
vuşan şif şiınal~n ulu g.,dik cebe· 
)inden domuz uçtuğu gediğinden 

K 
A 
y 
A 
D 
E 
L 
E 
N 

suları ve gazoz
ları sıhhat ve 
gençlik ~ay na -
ğıdır. Dai a KA 
Y ADELEN içiniz 

K 
A 
y 
A 
D 
E 
L 
E 

KAYDEALEN 
Amanos tepele
rinden en fenni 
c i h a z l a r l • ve 
kaplarla nakle
dilen sudur. 

geçınek üzere keyfiyet ilan olunur . 8898 ( S O N ) 

1 

gelen şifi takibeden keli ve sıra an 
dan Adana tariki cenuben keza Ada 

-~-----------------ı na tariki ile mahdut 1500 dönüm 
1 

•• * 

D. D. Yolları Adana işletmesi 
yon undan: 

eksiltme komis-

Adana garı önündeki cadde ile Mersin istasyonunun 8 ve 9 cu hatları 

arasının oı ta okul c~ddesine kadar parke kaldırım döşeme işi ıışagıdaki 
liste mucibiııce kapalı zarfla ayrı, ayrı eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
3·2-938 perşenbe günü saat 10 da Adana işletme müdürlüğünde yapı · 

lacaktır. Buna ait şartnameler Adana veznesinde aşağıda gösterilen b.,. 

dellcrle sııtılınak tadır. 
!steklilerm 2490 No. lu kanunun lüzumlu gösterdiği vesaik ve 938 

yılı ticare t odası ve nafia ehliyet vesikası ile işletmeniz veznesine yatırı· 

lacak muvakkit teminat makbuzu veya banka mektubu ile birlikte teklif 

zarflarını eksiltme s3atından bir saat evveline kadar komisyonumuza 
verilm-tsi ve teklif sahiplerininde muayyen saatte hazır bulunmaları , 

inşaatın Yapılacak 
bulunduğu işin mik· 

mahal darı M 2 
Adana Gar 1810 
Mersin 2600 

Kömür 

Vahit 
fiatı 

kuruş 

240 
240 

19-23--28-30 

Tahmini 
bedel 

L K 
4344 
6.t40 

Muvakkat 
teminat 

L 
385 
468 

K 
80 

Şartname 

bedeli 

kuruş 

il 
15,5 

sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rıza Kelleşeker ticarethanesine giderek zarif, sağlam, ucu7, 
son sistem bir 

MAL TiZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisini 

temin edeceksiniz. 

Alacağınız M it d Yakmak için en 
0

ekonomik , en ucuz 

a iZ a kömürüde Alı Rıza Kelle-
şeker ticarethanesinde bulacsksınız. 

Maden kömüru·· kuı~a?makıa hem milli bir cevherin istih 
!ak ı nı arttırmış ve hem de müstelid 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
8 8879 

# 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden; 

\ ve yine şarkan domuz ' uçtuğu ge· 

diğinclen gelen şifı takibeden keli 

sıra mayalı taş ve likvanas oğlu Var 

tan tarlası ve andan Adana tariki 
şimal. n domuz uçtuğu gediğinden 
cebel sıra Deli Hasan köprüsüne gi 

den suyun mebtei olan su boğazın· 
dan kalenin tepesine muvazi sahibi 

senet tarlası cenuben kaleden doğ· 
ruca mayalı taşın ciheti şimaliye 

liyesindeki burna muvazi olan sahi 

1 - Yapılacak iş: Osma.ıiye is· 
tasyon yolu esaslı teminatı. ~eşif 

tutarı (732) - lira (80) kuruşla açık 1 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksilme 16 - 2 - 938 ~ri· 

hine müsadif Çarşamba günü saat 

on birde vilayet daimi encümeninde 

yapılacaktır. 

3- isteklilerin tlli dört lira dok 
san altı kuruş nıuvakkat teminat ver · 

meleri ve bu işi y~pabileceklerine 

dair Nafıa miidürlüğünden alınmış 
ehliyet vesikasını göstermesi laz ı m. 

dır. 

4 Keşif evrakını görmek is· 
tiyeLler Nafia müdürlüğüne müraca· 
at edebilirl<r. 8901 

30-2-6-11 

Telefon direği alınacak 

Mersin Gümrük Mu
hafaza Md. ve Deniz Mın
taka Komu~anlığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Sey 
han Vilayetinin Osmaniye kazasın· 
daki " Çomi oğlu • ormanından 
4250 tel~fon di eğinin kesilip teslim 

ediını• sidir. Krşif bedeli 19125 lira. 
dır . 

2 - Eksilim< ş . r · nanwsi: An· 

karada Günırü'< Mu!ı. faza Genel 
Korııutaıılığında, Mnsinde Güınrük 
Muhafaza Deniz Mıntaka Komu· 

tanlığında, l.taııbulda Güınıük Mu 
hafaza satınalma komisyonu baş 
kanlığındadır. 

3 Eksiltme : 3, Şu hat / 938 
Perşrmbe günü saat on döıttc Mer

sin Giimı ük Müd.u lüğünde kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

4 - J ,teklilerin 1435 liralık mu 

vakkat teminat vermeleri ve kanuni 

~Htlarla mali itibarı haiz oldukları 
nı göste rnıeleri lazımdır. 

8869 16-21-26-31 

Bu gece nöbetçi eczane 
ı arsuskapısı ı ivarında 

bi senet taı lası ile mahdut 1000 dö 
nüm ve yine şaıkan su ;bugazından 
kalanın tepesine muvazi olan sahibi 

KAYADELEN 
suları ve gazoz
ları evinize ka
dar gönderilir . 
Depoya haber 
vermek kafidir. N 

KAYADELEN 
suları ve gazoz 
lan en sıhhi ve 
tabii hassaları 
haizdir. 

KA YAD ELEN gazozlarını alırken şişelerdeki kırmızı (KAYA DELE~ 
tapalarına dikkat ediriı. KAYA DEL~ N Transitleri : Mersin ve Adtna KA 
YADELEN depolarıdır . Rüyiık demacanlar ' tCO kuruşa evlerinize gtınd1 

rilir. 
senet tarlası şimalen su bugazı gar. Menbadan kayadelen nakleden vagonlar her seferde 
ben deli hasan1 giden su cenuben 1 ile yıkanmaktadır. 8495 

Kayadelen su) 
129 

kaleden deli hesan köprüsüne giden :,_....;;... .... --------------------------·----·-------

suya uzanan keli hudutlarile mahdut 
200 dönüm ve yine şarkan mayalı taş 

w keh ve likbenez oğlu vartan tar- 1 

1 
lası andan adana tariki şiınalen de i 
li hasan köprüsüne;giden sudan ka · I 
laya uzanan keli ve kaleden doğru 

1 

ca mayalı taşın ciheti şimaliyesinde 
ki burna muvazi olan deli ha~a~ j 

köprü>üne iltisak eden Adana tarıkıle 
mahdut 1200 dönüm beş kıta tarla· 

daki dörtte bir hissanin 9 lıisse iti· 1 

barile bir hissesinin ııısıfları aşağıda 
yazılı şeıait dairesinde verilen pey 
işbu tarlalara tahmin eJilen kı)ıne 
tin yüzde yetmiş beşini buldugu tak· 

tirde tarihten 40 gün sonra yani 8 
mart 938 tarihine müsadif salı günü 
saat 14 den 16 ya kadar açık a· tır. 

ma yolu ile satılarak t .. libine ihale 
edilectk şayet verilen pey haddi 

layikine bulmadığı takdirde en son 
artıranın taahhüdü baki kalmak üze 

re artırma onbeş gün daha temdit 
edilerek binnetice 23 mart . 938 

tarihinı; müsadif çarşanba günü yine 
14 den 16 ya kadar 2 ci artırması yapı 

larak en çok artıranın üzerine ihalesi 
icıa edilecektir. işbu tarlaların satı 
şına ait olan şartname 10/Şubat 
938 perşenbe gününden itibaren 
heı kes tarafından görülebileceği ve 
taliplerin iş bu kayri mrnkule tah · 

min edilen kıymetin yüzde yedi bu 
çuğu nisbetincle bir parayı depozito 
etmeleri ve bedeli ihalenin hini iha 
lede peşinen tediye edilec- ği ve İş 
bu ta.lanın satışından dogacak bütün 
masarifat ve sair borçların müşteri· 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

1 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten arı 

olarak top saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır. 

Satış yeri Yeni Mağaza 

7967 95 

Ş. RIZA IŞÇEN 
Belediye karşısında 

Yitik nüfus cüzdanı 

Adana nüfus dairesinden alıı• 
olduğum nüfus cüzdanımı yitird .. 
Yeni~ini alacağımdan yitik c~ 
danın hükmü kalmadığını ilan ed 
rim . 

c. 
Tüı kucağı nıah~llcsi~ 
24 numaralı evde A~ 

mtt oğlu 

MAHMUT 

Umumi neşriyat müd!irü 

Macid Güçlü 
Halk eczanesidir ye ait olacağı meşrut olup bu şe . 

rilen tarihte Kozan icra dairesinde 
açık bulundurulacak olan artırma 
şartnamesine pey vermeleri ipotik 
sahıbi alacaklılarla diger alakadar
laı ın ve irtifak hakkı sahiplerinin 
işbu tarlalar üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu ilin tarihinden itiba 
ren yirmi gün içinde evrakı müsbi 

telerile birlikte Kozan icra dairesi 
ne bildirmeleri icap edip aksi halde 
hakları tapu sicilli ile sabit olmadık 
ca satış bedelinin paylaştırılmasın · 
dan hariç kalacakları cihetle bu gi 

bi bir hak iddiasında bulananların 
gösterilen müddet içinde ve daha 
ziyade malumat almak isteyenlerin· 
de her gün 38 24 dosya numarasi· 
le Kozan icra rlairesine muracaat 
etmeleri lüzumu ilan olunur. 

8902 Adana Türkaöıii matbaası __________ ..,.,_LEi•J!!"!"oİC rait'e talip (>!anların yukarQa göstc· 


