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SAHiP ve BAŞMUHARRiRi 

KurJlu, Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

-- -- •• Cumartesi 

5 Kuruş 
ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

ULU ÖNDER ATATÜRK 
ŞEREFLE DiRDiLER 

DÜ 
SURiYE DE 

GAZETELERiN 
YAZDl~INA 

GÖRE: 

MERSi • 
1 

Fransaya ve Mil
letler Cemiyetine 

bir nota verdik Dün on binlerce çukurovalı büyük şefini 
alkış tuf ani le e 

s~vınç ve karşılamışlardır !Halepten Hataya otokarlarla 
ermeni taşınarak intihaba 
kayt ·ve iştirak ettiriliyor 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Büyük Şefimiz dün 
konağını ziyaretten 

Mersinlilere iltifatta bulundular; vilayet 
sonra yeni pilajda istirahat buyurdular 

Mersin 20 ( Hususi ınuhabirirr.iz · 
d_en Telefonla ) - Ulu Önder Ata. 
lurk bugıin saat 13 de t.ususi tren· 
lr.rile Mersini şereflendirınişlerdir · 
Daha sabahtan itibaren bu sevinçli 
haberi alan halk Atatürkü aras•nda 
g<irmek bahtivarlığilc coştu taştı . 

Atatürk, is tasyonda Vali, Albay, 
Tüm ve Alay Kumandanlan daire 
dırektorleri , asker , talebe ve on 

binlerce halk taratından karşılan· 
nııştır. Askeri kıtaları teftişten son· 
ra, Büyük Şefııniz huzurunda bir ge. 
çit resmi yapılmıştır . 

• 
Ulu Önderimiz biliihara Vali ko

nağını şereflendirmişler ve bir müd
det konakta istirahattan sonra 13,35 
de hususi tr.nterile , halkın coşkun 

te>.ahüratı arasında Yeni Plaja ha· 
reket etmişlerdir . 

Mersinden bir görUnu, 

Büyük Şefimizin Mersinde bulu
nuşu münasebetile bütün Mersin 
bayram yapmaktadır. Şehrin her ta-

rafı bayraklarla , elektriklerle dona
tılmıştır . 

Ulu Önder Plajda vagonlarında 
istirahat buyurmaktadırlar . 

ZELZELE FELAKETil 
kapanıyor: planço şu şekilde 

Yıkılan evler 
·açıkta kalanlar 

5469 
18699 

Tetkiklerde bulunan heyet bu mıntakada 
kurulacak evlerin ahşap olmclsını tavsiye ediyor. 

Ankara: 20 (Hususi muhabirimiz· 
d_en)- Nisan ayının on dokuzunda 
Kırşehir, Yozgat vilayetleri ile Anka 
ra vilayetinin keskinler kazası dahilin 
de vukua gelen ve hiilii fasılalı bir ou 
rette devam erten zelzelenin vniyeti 
Ve >.~lzele sahasının Jeolojık durumu 
nu hükümet namını tetkik eden 
heyetin hazırladığı rapor alakadarlar 
tarafından tetkık edılmektedir. Bu ra 
Pora gcire Kırş~h r vıliiyeti d.ıhilind e 
Yüz ellı, Yo1.gatta yirmi iki; Keskinler 
kazasınd.ı 47 olmak üzere 219 köy 
Zelzeleden temamen veya kısmen mü
te~ssir olmuştur. 

Kır~ehirde 49, Yorgatıa 4, Kesk n 
de 11 koy temamen harap olmuştur. 1 
Zelzele yüzünden açıkta kalanların 
sayısı 18699 dur. bunun 15404 ü Kır 
Şehir vilayeti, 825 i Yozgat viliiyeli 

Keskin kazası dahilindedir. Temam en 
harap ve temam en ) ıkılan evlerin sa 
yısıda 5469 dur. 

Raporda heyetce tesbit edilen 
yerlerde yeniden kurulacak köylerde 
yapılacak evlerin kabil olduğu kadar 
sağlam kay;,lar üzerinde ahşap ola
rak bir kat üzerine ' yapılması tercih 
edilmektedir. 

Evler gcçmenler ıçin yaptırılmakta 
olan evler tipınde olacak ve her bi· 
rinde iU oda bir avlu' bır ahır ve 
bir hela olacaktır. 

Heyet f.:ırşehir dahilinde tema· 
men h ırap ol n 49 kö;den on birisi 
ninde onbir koyde birleştirilmesini 

ve 83 ününde gene 11 köyde birleş. 
tirilmesi kaıarlaştıı ılmıştır. 

Yeni köylerin kurulması işine pek 
yal ında:;başlanacak tır. 

UZAK ŞARKTAKİ HARP 

Şuşov civarındaki harp 
kati neticeye varmakta 

Şanghay : 20 ·(Radyo) - Şu şov 
Şehri etrafındaki kanlı muharebeler 1 
~ati neticeye varmak üzeredir. Çinli· ı 
de.' şehrin sa~ tarafını zaptelmişler. 1 

hır. :Japonlar yeniden bir taarruza 1 

hazırlanmak zaruretini hissetm ' şler ve 
•rel.ete geçmişlerdir. 

1 Hong Kongdan bildirildigine gö· 
t, Çınlilea Suçeyuyu boşaltma~a b~ş 

ladıklarını itiraf ediyorlar. Deyli tel· 
gral muhabirine göre, Japonlar Sun· 
~ay şimendifer hattı istikametinde ilerı 

areketlerinde büyük bir muvaffaki· 
y.eı . kazan~ıışlardır. Tokyodan bildi
rıldığıne .gore, şimal ve cenup Japon 
ord~ları . rangşanın şarkında birleşmiş 
lerdır. Şımdı Suçeu üzerine yürüyor· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Saat sekizden itibaren bu büyük 
gün münasebetile Mersinde Fener 
alayları başlamıştır . 

Ulu önderimizin Mersini teşrifin· 

Sudetler 
faaliyette 

Çekoslovakyada 
beyennameler 

"BİR MİLLET, VE 
BiR HÜKUMET VE 
BiR FUHRER,, 

• 

Paris: 20 (Radyo)- Prağdan 
gelen haberlere göre, Çekoslovak. 
yada Sudet mıntakalarında Alman 
ve Çek lisanı ile yazılmış' yeni be 

yannameler yakalanmıştır. 
Almanca beyannamelerin üzr.rin 

d" kamalı haç, suJet mıntıkasını ve 
danzıg koridorunu ihtiva eden bü 
yük Almanya harıtal:ırı vardır. lje 
ıa,ınaınelerin sonunda "Bir millet, 
b r hiikü net ve bir fuhrer,. kc~imele 

11 vardır. 

ç, k lisanile yazılmış b~yaona 

nıelerde Benese ve Çekoslovakya 
nın müttefıkı Fıansa ile Sovyet Rus 

yaya şiddetli hücüm edilmektedir. 

Zabıta tahkikata başlamıştır. 

Şamda grev 

Şam : 70 [ Hususi ] - Şeker 
gümrüğünün yüzde yirmi nisbetinde 

arttırılması üzerine bir çok şekerle. 

me fa':ıriktları gre ı ila ı eJerek ka

pılarını kapatmışlardır. Şekerleme 
fabrikatorları daha evvel ve Filis. 

tinden gelen ucuz şekerlemelere ~e 

kabet etmek için şeker gümrüğü
nün ilgasını veya hiç olmazsa azal· 

tılmasını istemişlerdi. Yüksek Komi 

serlik bu talebi kabul etmediği gi. 

bi şeker gümrügüne yeniden yüzde 

yirmi nisbetinde zam yapmıştır. 
Grevin uzun sürüp sörmiyeceği 

henüz belli değildir. 

' 

den dolayı Mersinlilerin sevinci hudut 
suz derecede büyüktür. 

Gece yarısı 
Saa 24 olduğu halde bütün Mer

sin sokakları iğne atılsa yere düşmi 
yecek kadar kalabalıktır. Halk neşe 
iç nde bayram yapmak tadır. Umumi 
caddelerde halk kitlelerinden coş 
kun tezahurhır yükselıyor; halkevi 
hıncahınç doludur. Mersin gençliği, 

ulu şefin Mersinde oluşundan müteve 
!it duyduğu büyük gurur içinde ya
şıyor. 

rı----------- . ....., 
~=Hataydaki 
ıistifalar ya 
lanlanıyor 

Kontrol Heyeti 

Yunan ve Yu

goslav Delegele 

ri istifa etmemiş 

DUn gelen 19 tarihli "Ata. 
yolu,, arkada,ımız da oku
duAumuza göre, Hataydakl 

( Mllletıar Cemiyetinin Kon
i trol Heyetinden Yugoslav ve 

Yunan Delegelerinin lstlfa-
larının aslı olmadıOı Kon· 
trol Heyeti Sekreteri Bay ' 
Enkerln beyanatına atfen ' 

~ blldlrllmektedlr • · '. 
.... . .. --- .. ___.. ------ ·--

Antakya : 20 [ Anadolu ajansı
nın hususi muhabiri bildiri} or J -
Buradaki gazeteler binlerce ermcni
nin vatani kitlesi tarafından tescil 
için Hataya sevkedildiğini ve Şam 
hilkumetinin bn ermenilere para ver· 
diğini ve yol masraflarını ödediğini 
yazmaktadır. 

Suriye gazeteleri de bu haberle
ri teyid edici neşriyat yapmaktadır· 
!ar . 

Bu neşriyat tekzip edilmediğine 
göre, Suriye hühumeti bu hareketini 
itiraf etmektedir; demek oluyor. 

Halepte bu işlerle uğraşan bü. 
yük bir nakliyat şirketi mümessili 
ile konuştum. Benden bu vaziyeti 
saklamadı, her gün otokarlarla yirmi 
beşer kişi olmak üzere binlerce Er
meniyi Antakya ve lskenderur a sevk 

ettigini ve nakliye ücretlerinin Suri
ye hükümeti tarafından tesviye edıl· 
diğini soylemiştir. 

"Elkabes,. gazetesinin yazdığına 
ıfÖre Türkiye hükumeti; Hataydaki, 
tec?hiş ve tazyik hareketlerinden do· 
layı Milletler Cemiyetine ve Fransa 
lıiikıimetine birer nota göndermiştir. 

H .tayda bu günkü vazıye!e ge
lince : Tedhiş ve tazyik hareketi 
gün geçtıkçe artmaktadır. Bugün Oı. 
aurzi köyünden Kara Halil adındaki 
bir Türk'ün iki çocuğu vatanilerin 
köyde açıkça yapmakta oldukları 
Türklük aleyhtarı propagandalara 
şiddetle müdahale ettiklerinden do. 
layı çapulcuların hücumuna maruz 
kalmışlar ve ikisi de ağır surette ya
ralanmışlardır. 

Fransız-italyan müzakerele
rinin duruşu endişe uyandırdı 

Londra • Roma ar.!aşması 
niçin meriyete giremiyor 

Londra: 20 (Royter ajansl) - Lord Hallfaks bugUn Lord· 
lar kamarasının toplantısında beyanatta bulunarak Habe,ıstan 
meselesine te,rlh atmı, ve lnglllz hariciyesinin bu vadideki 
vazlfalerlndan bahsetml,tlr. 

Bisiklet yarışı 1 

Edirne: 19 (A. A.)- lstanbul 1 
Edirne arasında 240 kilometrelik 1 
bisiklet yarışı bugün yapılmış ve ne 

ticede Ankaradan Eyyup büyük fark 
la birinci, Eskişehirden Halil ikinci 1 
lstanbuldan Laınbo üçüncü gelmiştir.! 

Lord Hallfaka bu beyanatlle 
ltalyan · lnglllz ittifakını bir 
defa daha muhik ve muvaffak 
göstermek latemı,tır. Lord 
Hallfaks bu münasebetle dUn
ya ahvalinden bah•ederek de
mı,t1r ki: 

- Siyasi mahfeller harbin içti
nabı nakabil birşey olduğunu söylü· 
yorlar. Halbuki bu hiç le böyle dü
şünülmemelidir. Milletler arasındaki 
anlaşmalar bu korkunç düşünceyi 
ortadan silmek kudretinde olan ye
gane yollardır. 

Lord Halifaks, bundan sonra 
tekrar Londra · Roma anlaşmasına 
geçmiş ve bu anlaşmanın dünya ef. 
karı umumiyesındeki akislerindtn 
bahsederek demiştir ki: 

· Hen CrncHede, Frans hü· 
kıiıııeti miimessıllerile, B. ikan tanlı 

ve küçük ant .. nt delegelerıle bu mev
zu eır .. fında uzun bo}lu kcnuştum 

ve onların noktai nazaı l•rını aldım. 

H-psı Londra Roma •nlaşnıasını 

memnuniyetle karşılamaktadır. Hatta 
buna muarız olan So' yellerin bile 
sonrndan bu muahedeyi iyi karşıla

dıklarını anladım. 

somerbankın modern fabrikalarından biri 

Londra: 20 (Radyo) - İspanyol 
işinden ileri geldiği sanılan, Fıansı?. 
ltalyan müzakerelerindeki tevakkuf 
burada endişe uyandırmaktadır. 

Siyasi mahfellere göre, bu ış 
uzadıkça lngili>.-İtalyan anlaşması da 
meriyete girmiyrcektir ve buna ım· 
kan yoktur. Ayni mahfeller, son haf· 
tanın siyasi cnyanlarından kuşkula
nıldığını söylemektedirler. 

Milli endüstrimizin büyük 
inkişaf hamleleri 

Sümerbank yeniden sekiz 
büyük fabrika kuracak 

Ankara : 20 ( Hususi muhabiri· 
mi2den ) - Sümerbank önümü1deki 
yıl milli endüstri kadromuza bÜ} ük 
yenilikler katacaktır. 

Zan ağı vo Süperfosfat fabrıkala-

rına aid hazırlıklar neticelendirilmiş 

ve bunların tesisatının ihHlcsi ıçin go
rüşmelere başlanmıştır: 
Birincı beş yıllık programdan kalını; 
nlan Seramik fabrikasının 1 tanbuldo 

kurulmasına karar verilmiştir. Bunun 
da bu sene inşaatına ba~lanması için 
çalışmalara devam edilmektedır. . • 

Birinci beş senelık programa ıla
veten senevi 90 bin ton imalliitla 
bulunacak surette Sivas'ta kurulması 
kararla~an çimento f,ıbrikası ile lz
mitte kurulacak Klor \C Südkostik 
fabrikalarının tesisatı sipariş edil
miştir. 

-Gerisi dördıincu aahifede-



~ahıfe : 2 l llr :Cı6zll 

~iyasi görüşler: 
lı-------------·--ı---------1------------------------

PRA G; MOSKOVADAN ll 
AYIRMAK iSTENiliYOR '----------ımı:ı--·1--' 

Nüfus işlerinde 1 KüLrüR ışLERı 

Edil Brik on 

Bir yandan Roma nutuklarının teatisi beklenlrken öte 
yandan, Londra görüşmelerl esnasında kararlaşmış 
olan Fransız - lnglllz teşebbüsü , Berlin ve Prağda 
ayni zamanda yapılmıştı . Fransa ve lngllterenln Av
rupaya karsı tesanUdU iki diktatöre , Çekoslovakyayı 
boğınak için anlaştıkları takdirde hangi tehlikelerle 
kar~nlaşacaklarını ihtar ederek , böylece tezahür et
miş bulunuyor • 

Londranın Çekoslovakya karşı · 
sındaki durumu , B. Nevil Çember 
!aynın Avam Kamarasında yaptığı 

beyanattanberi kafi derecede ma· 
lumdur. Bu durum, Döıtler Konfe 
ransı esnasında büsbütün sarahat 
kazanmıştır . 

Bununla beraber , lngilterenin 
Berlin elçisinin , Führerin seyahati 
esnasında kendisine vekalet eden 
B. Göringe, Anşlu ,un ertesin:le Çe 
koslovakyanın hükümranisine hür · 
met edeceği hakkında vermiş ol· 
duğu teminatı hazırlatarak , bunu 
temin etmiş olması dikkate değer 

bir badisedir . 

tün ih• imal veril emez. Hitler, Be 
rennere gelmiş olma sını affettirmek 
için, ltalyanın orta Avrupada ve 
Balkanlardaki lıaklaıını tanımak 

mecl uriyetin<le kalac aktır. 
Roma protokallaıile vücud bu. 

lan ve Anşlusla imha edilen haklar. 
Buna bir karşılık lazımdır. Bu kar 
şılık ltalyaya Almanyanın emellerile 
Tuna devletlerinin hayati menfeat
arasında hakem rolünü oynamasını 
kabul etmekle veri lebilir. 

Hitler lıeı halde bu kadar ucuz 
kurtulmaya kendisi için karlı telakki 
edecek ve Çekoslovakyanın p.rça· 
!anması karşısında ltalyanın lakayd 
kalmasınd an ziyade, Pragı Moskova 
itt ı fakından •)ırmak için aaptığı t• z· 
yikte onun müzahe retİMİ ~ide etme
ğe çalışacaktır. 

Mareşal Göıing , umumi harp 
esnasında, dürüstlükle şöhret bul 
muştur . Bu itiharla verilmiş söze 
sadık kalmasını beklemek haksız 

değildir. Belki artık kendisinin as 
ker değil, devlet adamı olduğu , ve 
emperyalist bir politikanın bu ne· 
video düşüncelere aldırış etmiyeceğ i 
söylenecektir. 

Bıınu da B. Hendersonun Ber 
lin le yaptığı teşebbüsle yakınlaştır 

' mak lazımdır .. 

Bununla beraber hasmı küçük 
görmek hiç de iyi değildir, çünkü, 
onu, kendisinden esirgenen takdirde 
layık olmak için gayret etmemeye 
teşvik eder, 

lngiliz elçisi, ayrıca, mareşala 
' Ç::km;lüva~y:ı lıa-'Kkm~..-'1'.ıt:rtlıeke::- · 

tinin görünüşünü, yaııi lngilterenin 
suih bir teahhüd olmasa dahi, Çe· 
koslovakya hududlarının tecavüzün
den masuniyetini garanti eden pakt· 
!arın tatbikini istediğı takdirde, is 
ter istemez kendisinin de kavga~·a 

katılmak mecburiyetinde kalacağını 
izah etmiş olacaktır. 

Başvekil muavininin, lngiliz el 
çisine, Almanya için en mühim nok· 
tanın, hudud/arınd1 Moskovanın bir 
menfaati bulunm•ması olduğunu, ve 
Südet meselesinin, Sovyet nüfuzun 

1 
dan kurtulmnş bir Çekeslovakya ile . 
daha kolayca halledilebileceğini söy- ' 
!emiş olduğu tahmin edilebilir. 1 

Mereşal Göring lngiltereninin 
de bu görüşe karşı hassasiyet gös
tereceğini düşünmüş olacağından 

böyle bir mütaleada bulunmuş ol 
masına çok daha inanacağımız ge· 
liyor! 

Elmalarımız için 

Sürümii teınin et~ek 
üzere sıkı tedbirler alı) or 

En mühim ihraç meyvelt:rimiz 
den olan elmanın slandardize edil
mesinden sonra alınacak neticelerin 
çok parlak olac" ğı ta hm in edilmek 
tedir. Önümüzdeki elma mevsimin
de harice iyi kaiiteden vehim miktar 
da elma ihı acı için tedbirler alın· 
mıştır. 

Elma ihraç eden memleketlerin 
ambalaja verdikleri eljemmiyet çok 
büyüktür. Onun iç.n Türkiyeden ya· 1 

pılacak elma ihracatının sıkı bir kont
rola tabi tutulması lüzumlu görül
müştür. 

Memlehtimizde elma istihsal 
eden mm takalar bilhassa Niğde, ine İ 
bolu, Pazar, Gümüşhane, Amasya, \ 
Çarş.ımba, Ordu, Sapancadır. ' 

Niğdede meyve vered ağaçla 
rın miktarı 70.000 dir. Bunl"ra 200 1 

bin fidan daha ilave edilmi~tir. Bu 
bölgeden 1934, 935 yılında 77, 
BorJan 108 ton, 1 :135. 36 yılın la 
ve 2 300, Bordan 250 ton istihsal 
olunmuştur. 

kolaylıklar \ İlk okullarda 

Dahiliye 
Vılayete 

Vekaletinden 1 
1 

bir emir geldi 1 

Talebelerin karneleri bu 
gün tamamen veriliyor 

Nüfus kütüğüııd eki kayitleri ya·5 
nan y erl e ıl e kü tüktt ki yazıları ne 
suretle olursa olsun ziyaa uğrayan, 
deft erdeki yaprakların parçalan 
ınası yüzünden aile efradının isim 
!eri okunamıyan nüfus muamelderi 
lıakkmdd Dahiliye Vekaleti Nüfus 
Umu'll MüJürliiğünden Vılayete bir 
emir gelmi~tiı . 13u emre göre bu 
gibi aila ı eisl e ri, aile efra • lının hep 
sine ait nüfus kayi t ln iııi l:iir ilmuha 
bae yazarak fotoğraflarını da ya· 
pıştıracak ve bu ilmuhaberi Beledi. 
yelere tasdik ettirerek nüfus daire· 
!erine verect ktir . Bu ilmuhaberler 
üzerin <' nüfus dairelerince bı.: aileler 
için kütükte yeni kayitl er ve hane
ler açılacaktır . Nüfus kiitüklerinde 
kayitleıi bulunamıyanlar çok müş 
kül vaziyette kalıyorlar ve muame 
lelerini bir türlü intaç edemiyor 
!ardı. Vekaletin bu emri ile bu zor. 
luk ortadan kaldırılmıştır. 

Ziraat Vekaleti teşkil a
t rıdaki memurlar 

Ziraat Veka letinden gelen bir 
ta mimde \, ir yerden diğe r bir yere 
uakil ve tayin edıldikleri takdi rde 
memurların harcı r aha müstahak ai 
ldeı i efrad ı hakkında birer cetvel 
hazırlan arak gönderilmesi hldiril
miştir. Z·raat Vekaleti n emurlaıı 
arasında nıühi'l1 t e bed J°üi ı er yapıla 
cağı haber verilmektedir. 

Askeri memurlar 
1455 sayılı askeıi memurlar ka 

nununun Teşrind en evvel (Memurlar 
ve ask,•,i mensuplar) namı altında 
mÜ.>tahJeın .olup halen orduda mu
vazzaf olarak kullanılan askeri me· 
murların bulundukları sınıflardaki 

nasıbları bir defaya mahsus olmak 
üzere dört sene ileriletil ~ c :ktir. 13u 
hususta hazırlanan kanun layihasının 
meclise veril d iği lıaber verilmekte· 
dir.· 

Şehir ve kasaba oku llarıııın 1 4 
ünci snııf talebelerinin sınıf geçme 
karneleri bugiin tamamen tevzi edil-
miş olacaktır . 1 

Beş inci ~mıllarm şifahi olan me 
zuniyd sınııvına 23 Mayıs P •Hrte
si gün ii başlanacak '.{0 Mayıs Pa 
zartesi son verilecektir. 

Bu sınavlarrla bir ders zümre
sinde mu vaffak olamıyanların engel 
sınav l a rı 7 Haziran Çarşanba günü 
yapı!acaktır . 

5 sınıflı köy ve nahiye okulları İ 
na karne d ağıtma sın a vları da aynen 
ş e lıir ve kasabalardaki gibi olacak· J 

tır . j 
Merkez ilk oku ll arının sergisi 

23 -30 Mayıs 9'l8 arasında her o 
kulda ziyaretçilere açık bulunduru

i l a caktır. 
'Ulus okullarında sınavlar 

Ulus okullarıııın Şubat, Mayıs 1 
devı esi sınav l arı yapılmış ve ders-. 
leri tatil e d ilmiştir. Bu sınavlarda 

muvaffak olanların cetvellrri ayrıca 
n eşred ilecektir. 

Muallimlerimizin 
mesken bedelleri 

Şehrim i z ilk okul öğre tmenle

rinin 93 2 ders yılına ait mesken 
bedellerinin taksitle verilmesi karar 
laştırılıııış ve ilk taksitin bu ay için 
de verilmesi için lazımgekn hazır 

lıklara başlanmıştır. 
• Diğer taksitlere gelince; gelect k 

aylardo:. ödenecektir. Bu seneden iti 
baren yeniden verilmesine başlana. 
cak olan mesken bedelleri için 938 

ı bütçesine tahsiöat konmuştur. Vila 
yet bütçesi lastik edilir edilmez te 
di ya ta ba şlanacaktır. Muallimlere ve. 

• rilecek olan mesken hedellerinin 
1 mıktan her ay için beş liradır. 

Ruam mücadelesi 

At koşuları 

Yarın öğle .... en sonra 
hipodrurnda yapılıyor 

Yanş ve islah encümeni tarafın· 
dan tatip edilen fakat yağan fazla 
zağmurlardan ve sabanın çamurlu 
olm l sı yüzünden geçen hafta yapı 
lamıyan ilkbahar at koşularının bi 

1 
1 

ı 
rincisi yarın öğleden sonra saat on· ı 
dörtte şehrimiz hipodıumunda ya 
pıl a caktır. 

Tay ko~ usuııa 9, ikinci koşuya 
9, üçüncü Han:likap koşusuna 8 ve 

1 

dördüncü koşuya da 8 at ve kı~rak 
iştirak edrcektir. 

Portakal fidanlar1 
1 

Vılayetimiz ziraat müdürlüğii ta . 1 

rnfında n Yafadan ısmarlanan 562 a· ı 
det portakal fidanı Mersine gelmiştir.

1
1 

Bu fidanlar birkaç güne kadar şehri 
mize getirilecek ve arzu edenlere 
bedeli mı. kabilinde verilecektir. 1 

Fındık fldanli:ırı 

Vilayetimiz ziraat müdürlüğü ta- · 
rafından bundan bir ay önce Gire· 1 

sondan 2500 aded fındık fidanı ge . 
tirilmiş ve Saimbeyliye gönderil 
mişti. Oradan ~eril~n malumata gö 
re buııların hepsinin tuttuğu bildi
rilmiştir. 

Antep fıstık aşısı 

Saimbeylideki sakız ağacına ya 
pılan Antep fıstığı aşısından 180 
nın tuttuğu bildirilmiştir. 

Kanal işleri 
Havaların yağmurlu gitmesi do

layısile kanal işleri hafriyatı tatil 
edilıniştı. iki gündenberi havaların 
açık giimesinden hafriyata tekrar 
başlanmıştır. 

Sıfat işleri 

Baytar dairesince a ı zu edenlerin 
kısraklarına karşıyakadaki sıfat ye. 
rinde her gün aşım yapılmaktadır. 
Mercimek ayğır deposundan buraya 
gefüilen b e ş ayğırla şimdiye kadar 

tibsali senede 4-5 milyon kiloyu ' komşu vilayetlere hayvan 140 kısrağa aşım yapılmıştır. 
bulur. ihracatımız arttı 1 S "d 

Gümiişhanede 20.000 , ğaç tes anayı e kullanılan 
bit edilmiştir. Şehri ııiz leki araba hayvanlariyle 

Buranın unu ııi i tihsali 3 mil. barice ç ı karılan at ve kısraklara ve elektrik resmi 
yon. Tora! :nıntakas ında da 150.000 aşım y.ıpılması istenilen kısraklara 
kilo tahmi~ edilm !ktedir. malein tatbiki suretiyle ruam müca

delesine devam o !unrıı aktadır. 
Aııı,syada da 3 - 3,5 milyon ki . 

Sanayide kullanılan elektrikten 
alınmakta olan istihlak resminin ta-

1 Ç ' J 2 3 · ı k"I Bugünlerde bilhassa son hafta o, arşa ·n •> a a - mı yon ı o, maını n kaldıııl~ıası etrafında tedkik 
O d J h 1 2 1 k 1 cl 

içerisinde komşu >ilayctlere külliyet 
r u s ısti s~ mi )!O 1 i o ur. ler yapıldığı yazılmıştı. 

il 
. . . . 1 li miktarda muhtelif cins hayvan ih-

errn ıçın ÇO" ümit verici neti- Bu lıususta iktisat ve Maiiye ve. 
1 ld j 1 raç edilmiştir. ce ere e ~< i eceğinden ve mııht e lif kaletleri arasında yapılmakta olan 

pazarlarJ.ı ın ı lıreç temİ • ı o1unaC• t 1 ·· b t b k ld 1 Defterdar Ceyhaua gitti emasar mus e ır şe i e i <r 
ğıodan <"I n•nı · ı yal ıt stıın \ardıze mektedir. Meselenin pek yakında bir 
si d ··ğil iyi ydiştirilnı · si •e ıslahı Defterdar Halil; maliye işlerini karara bağlanacağı ve resmir. kal 
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Kaz yavrusu iskarpini 
ördek başı şapka! 

Dünyada ı enk kıtlığına kıran 

g·rmiş sanki! Hani, insan kırk yıl 

renge lıasret çcksr., yine sonunda, 
bu acaipleı in acaibi olan rrngi bir 
türlü benimseyemez!. 

Düz ve gerçek sarıyı anlarım, 

turuncu, pek de fena değil, limoni 
de yabana atılamaz, zerde renginin 
ise, açığı da kcıyusu da makbule 
geçer; fgkat, bu günlerde, kadın is. 
karpinlerinde modalaşmaya başla· 
yaıı o, yeni doğmuş kaz :ı-avrusu 

ı engini, acaba hangi güzel tabiat 
sehibi seçip de ortaya çıkardı? 

Ben vaktile, Adana sokakla
rında sarı çeQik pabuçlara tek tük 
rastlamıştım. Lakin onların sarılığı 

da bugür. modalaşmağa başlayan ka. 
dm iskaı pinlerinin acaip sarılığından 
bambaşb idi. 
. Hele dün, bir bayancığın aya· 
ğında bunlardan birçift gördüm 
ki, koca cadJedeıı geçen sıralı 
bütün yoclıların gözleri ohlar 
daydı. Hoş bu genç bayaiıcığın 

kendi gözleri de bir s.niye ile on 
lardad ayrılmıyordu. Zavallı belı<i 
de onları daha yeni almış o belki 
de o civardaki mağazaların birinden 
birkaç dakika önce ayacıklarına 

geçirmiıti. 

Mavi, lacivert, nefti, tarçini, bö· 
cek kabuğu, kurlıağa derisi, cam 
göbeği, tirşe, deniz yosunu, patlıcan 

moru, kırçıl, tahini, ceylan deris!, 
tekir, fes rengi, batta lohusa şerbeti 
hatla gelincik gibi apal renkler, a 
yaklara geçirdiği zaman ne için 
göze batmıyorlar da sarı, bilhassa 
böyle tam kaz yavrusu rengindeki 
çiy sarı bir renk, ayaklara geçince 
bütün gözler afal afal onlara 
değiyor? Bunlar galiba vaktile 
yaşamış ve kendisine bir hayli 
şöhret bırakmış olan merhum sarı 
çizmeli Mehmet ağayı insanın aklı 
na getiriyor da onun için olmalı! 

F dkat, ben .;anmam ki merhum 
sarı çizmtli Mehmet ağanın çizme· 
!erindeki sanlık da bu ac•İp saıı

lık değildi! 

Yazlık badın iskarpinlerindeki 
y;,ı:ıyeni ve apacaip sarılığı kim bu · 
lur oıtaya çıkardise Lu seçimdeki 
ince buluşuna ve güzel tabiatına 
turp sıkmak doğrusu 1 

Dün , benim görmüş oldu · 
ğum sarı ç i im e 1 i , şey, par· 
don, sarı iskarpinli bayancığım, be
rekzt versin ki garabet ydlnız is· 
karpirılerinin renginde idi ve iskar
pinlerinin herkesi hayra'1 ed~n bu 
seçme renklerine hiç de uymamakla 
beraber şapkdSI koyu mora yakın 
bir şeydi. Halbuki şim ii kadın şap 
kalaıının çoğunda,bakıyorum, moda, 
renk örnek başı yeşildir. 

Eğer g i t t i k ç e artmak· 
ta olan bu kaz yavrusu iskarpi.,
len: karşı başlara da örnek başı 
şapka geçirilecek olursa o zaman 
iş, kala kala bir horoz ibiği ceke· 
te, yahut bluza kalır ki o zamana 
kadar da a;ağı yukarı festival 
mevsımı gelmiş olur . 

Diğer taraf ton .Fransa ve lngil 
te"nin Prağ ve lngilteıeniu Prag 
elçileri B. Hodzanın uzlaşma zihni· 
yetine ve mesulivet hisşine baş vu 
rarak SüJetlere karşı tavizler yolun 
da anayasadan bazı tedilat yapmak 
pahasına da ols~. kabil olduğıı ka· 
rlar ileri gitmesini istemişlerdi . Ta 
ki Çekoslovakyanın Alman azlıklık 

lne'Jolu mıntabsında 30 bin 
elma fıdanı vardır. Önümüzdeki yıla 
da 50 60 bin fidan daha yeti~tirile 
cektir. Buranın senevi ist.hsali 2-3 
r.ıilyoıı kilo tutulmaktadır: 

Pazar mıntakasmdaki elma ıs 
içiıı de icap eden ted 1 > ı"rl c r"ın el n teftiş etn k ·· d"' C 1 "t d 1 b" k 1 k .• le uzcre un ey 1ana gı ırı masınıo ır anun a meclise te 1 r 
ması için t<sebl.üs'e re geç lıni~tir. ıııiıtir. Bugün ş <' hrimize dönecektir. lif edıleceği haberi veıilme ktedir. Avans hesapları ma ı 

!arı l'rag hükumetine karşı haklı r 
hiçbir talepte bulunmayaca!c veziye- B 

ugünlerde Kalifo ni ya 
nın O.can Park sokak· 
larında dolaşan erk.k 
ler son derece gizli bir 

te gelsinler. Bu tavzilerin bir de 
karşılığı olacaktır; lngiltere ve Fıan 
sanın, hckumrani haklarını koruya
cakları haklarını hakkında kendisine 
verecekleri teminat. 

Almanya ile ltalya arasındaki 
anlaşmayı izah eden şöyle bir meş

Jr formül var: Bir orta Avrupada, 
.eki Akdenizd1' İstediğini yap· 

makta serbest o!ac1k. Formül, sa 
deliği dolayısile çok nğbet gördü. 
Fakat iki şef arasında mesenin bu 
şekilde oıtaya koııulma'llası pek 
muhtemeldir. H~le Anşlustan ve 
lngiıiz ltalyan anlaşmasından sonra 
bugün böyle bir şeye artık büsbü 

kıza dönµp dönüp bakmaktan ken 
dilerini alamıyorlar. Bu kızın Holi 

· vut film alemine mensup ince, na 1 

rin yapılı yıUızlardan biri olduğunu 
zannediyorlar. 

ismi Relna Brever olan bu gü
zel kız, narin olmakla beraber en 
kuvvetli erkeklere meyd~n okuya 
C>k kadar kuvvetli bazulara malik
tir . Yaşı henüz 17 ve ağırlığı 58 
kilo olmakla beraber yaşile ve ağıı· 
lığile telif edilmiyecek kaddr kuv. 
vetlidir . 

---------------...----------------"\ sene girmedeıı görülecek 
Ka 1 ifo rn 1• ya kad 1n 1 ıerine de çok dikkat eder. Şişman 

lam ak tan korktuğu için değil, bazı 

ı:ı:m .. mmmm ...... mm11D1o:m1 .. m111mm-.ımı ..... _...1.__... 

Bu Kalıforniyalı sarışın her gün 
z rı r!u bir beden terbiyesi yaparak 
vücu lunu çevikleştirir. Halkada ha
reketl.-r yapar, ağır bir güll<yi yu. 
varlar, kürek ç~ker ve tavana asılı 

duran bir h•laya çıkıp iner. Ame· 
rikanırı PJ sifık sahillerinfo otu ran 
antr .. nörleı İn ifadelerine bakılacak 
olursa Mis Bıevrr Amerikada bel 

' 
ki de dünyada en güzel terbiye edil 
rniş bir lıedene malik olan kızdır. 

Fakat Mıs Brever ta'll atlet ol · 
duğu kadar cazibeli bir kızdır. Ken-

disi di}or ki : " Bir k z atlet oldum 
diye c keklere yakışan tavırlar ta· 
kınmam•lıdır. Kadınlara lazım olan 
cazibeli tavırlarını muhafaza etme· 
Jidir, ,, 

Onun içindir ki Mis Brever id· 
man sayesinde fazla bir .kuvvet ik. 
tisap etmiş olduğu lıalde boks o 
yunlaıına girişmez. Erkeklere malı· 
sus olan hareketleri kızlara yakış· 
tı,ınadığı için onlardan çekinir. 

M,s Brever ~er gün yaptığı id. 
nı a n hareketlerinden başka yemek. 

gıda maddelerinin dığer gıda mad 
deleı ind-n daha sıhhi olduğuı . u 
bildiği için her yeınegı ye . 

mez. Yoksa gündelik idman saye
sinde ne yese şişmanlıyacağına şüp. 
he yoktur. 

Atlet kızın en çok sevdiği ve 
sofrasından hiç eksık etmediği gıda 

hurmadır. Hurmasız hiç bir zaman 
sofradan kalkmaz. Vaktinin rn bü
yük kısmını güneş altında geçirir, 

güneşte toprak üıerinde oturur ve 
en büyük. enerjinin insana topraktan 
geçtiğini ıddia eder. 

M ıli sene sonu yaklaştığı için 
bütün mutemetlaJe bulunan Avans 
hesaplarının mali sene girme.fon 
evvel görülerek ellerinde bulunan 
paraların devredilmesi alakadarhra 

bildirilmişt" r. 

20 Mayls 938 

Gökyüzü açık. Hava rüzgarlı. En 
çok sı~ak 25 derece. G,celeri en az 
sıcak 13- 14 derece, 
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KILIBIK kOCA! 
Nakleden \ ._ _________ ı- Hikayeci 
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( Türksözü) 
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• 

Sahife : 3 

w ·-

Seyhan Evkaf müdur
lüğünden: 

r ç ay her zam,,nki küçük por-
s.ten çaydanlıkta kaynıyor-

P: du. Her zamanki masanın 

Vehbi, yumruğuyla masanın üze· 

rine vurarak: 
- Evet dedi lafımı ağzımdan al 

dın .. Senden de bıktım. Ne olacak!. 
Hele şöyle aynanın- karşısına geç de 
kendine bir bak.. Nedir o çamaŞJrcı 
kadın gibi halin? .. O pis sıcak kuy
ruğu gibi bukleler!, 

iskenderunda birinci inti 

H amazan oğlu vakfında Yağ 
Camii 15 lira aylıklı imamlığı mün · 
haldır. 4/6/938 Cumartesi günü sa. 
at 10 da müsabaka imtihanı yapı 1 a . 

cağından talip olanların evrakı müs
bitelerile vakıflar idaresine müra 
caatları ilan olunur. 

9307 bzerinde d~~an her zamanki saat, sa
fi ah~n sekızıni gösteriyordu. Bayan 
atıce, kocası Vehbinin yattığı oda 

~a Yürüyerek haykırdı: 
- Vehbi! Vehbi! 

1
• Vehbi yemek odasına geldi. Ha 
d~- boyun bağını düzeltmekle meşgul 

u. 

Hatice ona: 

1. - işine geç kalacaksın Vehbi, 
•Yordu. Biraz çabuk ol. 

Vehbi, birdenbire hiddetlenerek: 
- Çabuk, çabuk, çabuk, diye 

•atırdı. Her sabah işittiğim lakırdı 
~u" Yeni bir şeı söyliyemez misin? 
•eç kalırsam ne olacakmış? Dünya 
ın sonu ı· ge ıp kıyamet kopmaı: ya ... 

1 
~atie~, ellerini beline koyarak, 

luı adar senedenberi karşısında ilk 
/ka olarak hiddetlenen kocasına 
a tı. Ve alay ede:ek: 
ı. - Hayır, dedi, Bir şeycik olmaz 
•ırer iş" b" "k il ıne geç kalırsan ır şeycı 
llıaz ... Sadece çalıştığın yerden ka 

11 dışarı ederler seni!.. işte o kadar. 
len işlerimiz yolunda gidiyor. Bun 

lrın Üze. ine tüy dikmek için bir de 
aıtzlik binerse, vay halimize artık .. 

en sen .. , 

Artık Haticenin çenesi açılmıştı. 
•kat Vehhi de, dizginleri ele almı
I benziyordu: 

- Sus, dedi. Senin de diline bir, t düşmesin .. Artık çorap s0küğü 
I ı gideı. En ufak şeyden bir me· 
e çıkarır, her şeye bir kulp takar 

ı. 

lh Vehbi, bu sırada önüne konulan 
ıtııvaldt~ takımlaııııı itti. Sözüne de. 

e ıyordu: 

- Bir sabah ... Bir sabahcık ol
n, aklım başımda olarak kahvaltı 
1ınadım a d b' · ı Ilı • ra a ır çenenı tutsan 
3 ~. mı? Dinlenmeğe değer bir ' 

~ Soyj d'ğ" 
1 , e ı ın zaman amenna! Fakat 

lyı ,le' . bu ·biçim konuşman benim 
'erı · k F mı aya !andırıyor. 

li _akat bu sırada Haticenin de 
nırı Perdesi yükselmişti: 

:lı Buraya bak Vehbi, dedi . Bu 
~ sen ters taraftarı mı kalktın? 
~ı:: Şunu bil ki , ben öyle bağıra 
a konuşmalara gelemem . Ben, 

çabuk olmanı söylüyorum . 
sa · · 

\ı IŞıne geç kalacaksın .. 
, Ş?bi çayını du:laklarına götür 
rd ıı:ıdi kendi kenJine söylenİ· 

u : 

u~abuk çabuk işe koşmak 1.. 
b çabuk eve dönmek ... Her 
t ayni şeyi... Değişen hiç bir şey 
' <! - . i egışecrği de yok ... Bir kö 1e 
i Yaşıyoru n. Evet, tıpkı bir köle 
··kF akat bıktım bundan artık... 

1

, 
• e k' rt ~ ı evlenmeseydim : 
_atice, kocasının ağzından ilk de-
ıttin.ı· ı.. .. k d 'd t• 

~ • • uU soz arşısın a a e a 1 
sı tutulur gibi oldu . Gözlt rini ' 
Ştırdı, Sonra kendine gelerek : 
. " Keşki- evlennıeseydim " mi 
ın? d' d V b ·· ·· · ıye sor u... e u sozu 
nı .. .. k Yuzume arşı söylüyorsun 

;· Ben ki, seninle evlenmek için .. n .. . 
bı Umıtlerimi, f1rsatların>1 heba 

ve sana bağlandım . Utan , 
ı., Sen b' k t ' ır oca olmaktan çok 
ı '~~c;l~~t, işte senin kahaha· 

• nerJe sen d ? 
d • ner e 

şey en bıktığını söylü · .. 
d b Yorsun 

e ana sor bakalım. Senin . .' 
1 görünce, şeytan gö ·müş sa~~-
ıııı kendimi .. 

sözler Vehbiyi susturmağa 

'~~r~nüyordu. Fak•t Vehbi,sus-

1 
1 

Ben bu olurduğumuz evden de 
tıı d' 

t ' ıye haykırdı. ar ıce cevap verdi: 

,:en de ... Şimdi sıra bende~ 
~'._lıırıı söylemeğe geldi değil 

vyle .. OnuJa söyle!.. 

hap dün bitti J:---Bü-tün-Sor-gu-ve-Me:;:-a-ıtık-nih-aye-t -lıul-du~ 
Bu sırada Haticenin kopardığı 

çığlık üzerine Vehbi durmağa mec 
bur oldu. Hatice bastığı çığlığı müte 
akip bir müddet ağzına geieni söyle 
di. Konra çaydanlığa sarıldı. fırlattı. 
Vehbi kafasıni kısarak ellerile ken 

dini ksıudu. 
On dakika kadar kavka dfvüş ... 

Sommda Nehbi, şapkasını ele geçir 
mek fırsatını bulur bulmaz sokaga 

fırladı. 
Kırk beş dakika" sonra, çalıştıj!'ı 

müesseseye vardığı zaman, geç kal 
dığı için onu kapı dışarı ettiler ... 

Vehbmin iştea çıkarılması prk 
külfetli bir merasimi tabi tutma· 
mıştı .. Patron onu yanına çağırmış 

uzunca bir hitabede bulunmuş sonra 
eline 'ıir kağıt vererek veznedarı 
görmesini söylemişti. 

Vehbi, işleyen parasını ~ir _mık: 1 
tar ziyadesile alıp tamamen ışsız bır 
adam halinde sokağa çıktıktan son , 
ra doğrudan doğruya eve :gitmedi 
Bir müddet dalgın dalgın sokaklar- \ 
da dolaştıktan sonra bir meyhaneye 
girdi. Duble bir rakı ısmarladı Mey 
hanede hemrn hiç kimse yoktu. Yal 
nız tezgahın önünde bir müşteri gö 
rünüyordu. 

Bir müd:et sonra ikisi de ah· 
bap oldular. Vehbi, ona başından 
g~çeni anlat mağa başladı. 

- Vallahi, diyordu. Bu sabah 
bana ne oldu lıilmiyoruml Birden • 
bire, kendimi, itiyatlara esir, berbat 
mazlum bir adam olarak hissettim. 
O sırada karım İşe g~ç lcalacağımı 

ileri sürertk zırıltıya başlayınca, pu· 
sulayı şaşırmışım. Bunun ntticesind~ 
müthiş bir kavga yaptık. 

Öteki adam, dinlediklerini unut· 
muş gibi: 

- Yok canım, dedi. Ne ıçm 
kavga yaptınız? 

Vehbi, göğüs geçirerek: 
- işime, hakikaten geç kalmış 

tını, dedi. Ve karımın dediği de 
çıktı. Geç k.ldığım için kapı dışarı 

edildim. 
- Geç kaldığın için mi işten 

ç• kardılar? 
Vehbi, tasdik yollu başını sal· 

!adı. 

Öteki adam, meseleyle alika
dar olınağa başlamış görünüyordu: 

- Tuhaf şey, dedi, Karın, senın 
işine geç kalacağının söylediği için 
kavga ediyorsunuz. Kavga yüzün
den o kadar fazla zaman g~çiriyor
sun ki, hakikaten geç kalıyorsun ve 
İşini kaybediyorsun öylemi? ... Tu
haf... Vallahi tuhaf! 

Vehbi, elini sallayarak: 
- Hayır, dedi. Vaıiyat öyle 

değil'. Ben geç kalmaya bilirdim. 
K:ovga yapmış olmaklığımıza rağ· 

men gene de işime vaktinde yetişe
bilirdim. Mesele başkal... 

- Ne gibi? 
- Evden çıkıp ta işime gitmek 

Antakya : (Hususi) - lskende· 
rurıda birinci intihap bugün bitmiş · 

tir. Listelere htnüz kaydedilmiyen 
ler için daha bir gün mühlet veril

miştir. Bu mühlet yarın akşam bite 
cektir. Kaydedilmiyenler intihap ha· 

rici kalacak ve ikinci seçime iştirak 
edemiyeceklerdir .. 

Bitaraf mahkeme ilk kararını 

Varnadaki 
bahriyelilerimiz 

Hamidiye bugün Bul
gar limanından ayrılacak 

Sofya: 20 (Ralyo)- Varna lan 
alınan malumata göre Vama beledi 
ye reisi, iki güııdenberi Burgaz ve 
varnada bulunmakta olan Türk bah 
riyelileri şerefine dün gece büyük 
bir ziyafet vermiştir. Varn1 mıntaka 
kumandanı bu ziyafette Atatürk 
şerefine kadehini kaldırarak dosta 
ne kelimelerle Türk milletinin saa 
delini dilemiştir. Bunun üzeıine 

Hamidiye kumandamda kadehini 
kaldırarak Majeste Boris şerefine ve 
Bulgar milletinin saadetine içmiştir 

Bu gün iki memleket bahriyeli"leri 
arasında bir futbol maçı yapılmıştır 

Hamidiye yarın Bulgar limanın 

dan ayrılacaktır. 

Öğretmenlerin 
maaşları 

ilk öğreımenlerln 20, orta 
öğrelmenıerln maa.ıarı 25 

liradan ba.lıyacak 

Ankara : 20 [ Telefonla ] 
Maarif encüme~i toplanarak 
parasız yatılı talebenin °/o 75 nin 
yüks<'k öğretmen okulundan geçe
rek lis~ öğretmeni olma lan hakkın 
daki kanun layihasını kabul etmiş· 
tir . Bu karar bu s ·n' liselerin son 
sı . ııfm .!a bulunan parasız ya~ılı tale · 
beye tatbik edilmiyecektir. 

Bundan başka manrif lise öğ
retmeni yetiştirmek üzere yeni ted. 
birler almaktadır. Bu maksatla Ga· 
latasaraya ayrıca talebe verilecek· 
tir. Ehliyetname almak istiyenler 

Üniversited~ imtihana tabi tutularak 
Avrupa ya lisan tahsiline gönderile
cek, orada tahsillerini ikmalden son 

ra lisan öğretmeni olacaklardır. Söy· 
lendigine göre. maarif ilk, orta, lise 
öğretmenlerinin maaş mebdeleıinde 

öğretmenler lehine bir değişiklik 

yapacaktır. ilkokul öğretmenlerinin 

üzere tramvaya bindıkten ve bir 
hayli yol gittikten sonra içime bir 
korku gddi. Bir tuhaf olınağa baş. 
!adım. Tekrar eve döndüm. 

- Ne oldu, neyin vardı?.. işte 
pek ala, eviude hakimiyeti de elde 
etmiş, erkekliğini göstermiş, kapıyı 
çat diye kapatarak çıkıp gitmişsin. 
T~krar dönmenin sebebi ne? Birşey 
mı unutmuşsuıı? 

~m1aşı 20, orta okul Öğretmenlerinin 
maaşı 25, lise öğretmenlerinin maa 
şı 30 liradan lıaşlıyacaktır. Bu hu 
suslara ai t kanunlarda yapılacak ta 
dilatm bu yıl olması muhtemeldir. 

Vehbi, bu anda taıiı manasile 
kılılıık bir kocanın bütün sünepeli
ğini takınarak: 

- Ne yapayım, dedi. Yola çık· 
tığım zaman içerime bir korku gel· 

di. Döndüm. Karımdan af diledim. 
Her sabah kapıdan çıkarken yaptı. 
ğım gibı' gene onu öptüm: Yola 
çıktım ... işte bu }'Üzden gecikmişim! 

bugün verdi. On gün evvel Aktepe 
hadisesinden dolayı haksız yere tev 
kif edilen Türklerden Hüseyin Ak· 
kaş, Ali Kılık tahliye edildile • fakat 
haklarında beraet karan verilmiş de 
ğildir. 

Milletler cemiyeti komisyonları 
tebliğlerini manda menıurlaı ına ev· 
rak şeklinde veriyor ve halk tebliğ 
lere muttali olamıyo". 

Lübnanda bir radyo 
istasyonu kuruluyor 

Beyrut: 20 [ Hususi ] - Ya 
pılan tecrübeler muvaffakiyetle ne 
ticelendiğinden Lübnanda bir rad· 
yo istasyonu tesisine karar veril
miştiı . 

Fransız şirketlerinden ı.,iıi tara· 
fmdan yapılmakta olan bu istasyo 
nun 15 Haziranda açılış merasimi 
yapılacak ve iki kilovatla çalışacak· 
tır. istasyon Fransız askeri kontrolü 
~da çalışacaktır. 

Uzakşarktaki harp 
- Birinci sahifoden artan 

lar. Şimendifer haltı hakkında gelen 
haberler birbirini nakzetliğinden Ja· 
ponlnr kontrollaı ını tema mile tesis 
etmezd en evv.J şiddetli mücadeleler 
cereyan edecektir. 

Külliyetli Çin kuvvetleri hala Su
çeu civarında bulunuyorlar. Bu kuv- ı 
vetler Japon kuvvetlerinin etrafların
da kurdukları çenberden intizam da
hilınde kurtulmuşlardır. 

Tokyo : 19 (A.A) - Japon kıta 
atı bügün Homuo şehrini işğal etmiş
tir. 

Tan sinemasında 
BU AKŞAM 

iki güzel ve heyecanlı film 
bi rdeıı 

l 
Esrarengiz Artis, Korku filın

lerinin e.1 m~şhur siması F rankiş 
tayn'nın unutulmaz yaratıcısı 

Boris Karlof ' 
en son ve yeni bir mevzuda vü

cude getirilmiş esrar ve dehşet 
filminde 

Gece Anahtarı 
2 

PAUL KELLY ve ROZALIN KEIT 
Tarafından oynanmış çok güzel 

bir aventür film 

1 BATAKHANE 
KURDUI 

Pek yakında + Pek yakında 

Dchakar Ems ılsiz büy~k artist 

Silvia şidney 

YAŞAMAK HAKKIMDIR 
Feci ve bir ders olan büyük 
ii Jılmde görünecektir ~ 

9298 

1 A S r İ 1 sı00m.ı .. ,,d. , A lsar ~ y 1 

20-Mayıs- Cuma akşamı 20,30 da 
Büyük Sinema Müsameresi 

Asırların Ateşini örtmediği büyük Aşk hikayesi 

Şikispirin ölmez • 
eserı 

.,-----------·------
! Romeo ve Juliyet 
~~~~~--~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Metroğoldvin Mayerin milyonlar sarfiyle vücude getirdiği en büyük film 
Oynayanlar : Sinema Yıldızlarının en giizeli 

( Norma Şerer) 
Sanatkar arkadaşı 

( Lesile Hovard ) 
Ayrıca : Dünya haberleri 

Bütün dünya edebiyatında takdir kazanan bu eseri beyaz perdede 
görmek fırsatını kaçırmayınız 

DiKKAT : Bu filın Cumartesi , Pazar Matinelerinde de gösterilecektir. 

Asri sinemada bugün gündüz 2,30 da 
matinede iki büyük film birden 

1 - Romeo ve Juliyet 
2 - Revüler Kralı 

Fiyatlarda zam yoktur . Localarınızı Telefonla isteyiniz 
Telefon-Asıl- 250 Telefon-Alsaray-212 

9297 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Tevzii Arazi Talimatnamesi 
Neşir tarihi: 27 Nisan 1938 

- Dünden Artan -

17 - Devlet ve müessesat taraflarından sulama !eda birleriyle veya 
bataklıkların kurutulması suretile temin oluııan arazi, hususi kanunları 
hükümlerine tabidir. 

18 - Bu talimatname hükümlerini tatbikan icab~den tedbirleri alma
ğa ve neticelerini Maliye Vekaletine bi dirmeğe Valiler mezundur. 

[Son] 
Kira kontratolarile ferağ ve intikal ilmühaberle

rinin ve nüfus hüviyet cüzdanlarınıı bedel 
mukabilinde satılması hakkında kanun 

Kanun No: 3356 Kabul tarihi: 1l , 4/1938 

Neşri tarihi: 19 4/ 1938 

Macide 1 - Kira kontratolari!e ferağ ve intikal ilmühaberleri ve nü· 
fos hüviyet cüzdanları Hükumetçe basılarak ve hazırlanarak aşağıda ya
zılı bedel karşılığında satılıı : 

A) Kira kontratol..rı: 

1 · Yıllığı 100 liraya kadar kira bedeli için yapılanların her birinden 
10 kuruş. 

2 - Yılığı 500 liraya kadar kıra bedeli için yapılacaklarııı her birin· 
den 20 kuıuş. 

3 • 500 liradan daha fazla kira bedeli için yapılacakların her birinden 
SOkuruş. 

B) Ferağ ve İntikal ilmühaberleri S kuruş. 
C) Nüfus hüviyet cüzdanları: 

1 Bez kaplı olanlar 5 kuruş. 
2 - Metin kaplı olanlar 50 kuıuş 

Madde 2 - Birinci maddede yazılı kağıtlardan feraqo ve intikal il · 
mühaberlerile kira kontratoları satıcılar vasıtasile de sattırabilir. Bun
lara yüzde beşe kadar Maliye Vekaletince tayin t dilec~k miktarda bey'iye 
verilir . 

Sonu Var 8303 



88 Liraya 
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il BELEJ?İYE İLANLARI 
Milli endüstrimi 1 

zin büyük inkişaf 
hamleleri 7 Lambalı ---------------------------------------------------- TÜRKSÖZÜ 

-Birinci sahifeden artan-

Teknik kadro yetı,ıyor: 

Geçen sene olduğu gibi banka 
bu senede yabancı memlekellere 
muhtelif ihtisas şubelerinde yetişti

rilmeb üzere 65 talebeyi imtihanla 
seçerek göndermiştir. Buna ilave o
larak Karabük demir ze çelik fabri
kalarında vazife alacak mühendisler- • 
den de 16 kişi İııgilterede alakalı 
fabrikalarda sıtaj gôrmek üzere gön. 
derilmiştir. 

Banka 937 senesi içinde tesis in· 
şalara hasretmiş oldu~u hakiki mas· 
raflar, 14,401,337 liradır. 

iştirakler bir sene evveline göre, 
9.093.471 ta.ihli bir fazlalık vardır. 

Bankanın nominal sermayesi, 
80.500.000 liraya yükselmiştir. Bun
dan halen 35.836.108 lira tediye o· 
ltınmuşlur. 

937 senesinde ödenmiş bo. o 
yekuna 2,668.168 liradır. Müteah 
hidler lehine 1.994.838 liralık bono 
verilmiştir. 

Bankaı ın bu seneki S<ifi karı 
1.138.581 liradır. 

Radyo 
Müracaat 

Rıza Salih Saray 
Bebekli kilise sokak No 11 A 

9146 24 

1 ÇOCUK HASTALII\LA:.-1 

MÜTEHASSISI 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 1 Kabul saatları : Her gUn 1 
15-18 

...................... 

1-- Belediye Kanarasında bir sene müddetle kesilecek hayvanların 
boynuz ve tımaklaıı açık artırmaya .konmuş1ur. 

2- Muhammen bedel 170 liradır. Muvakkat teminat on iki lira yetmiş 
beş kuruştur . 

3- ihalesi Mayısın otuzuncu pazartesi günü saat 15 te Belediye En
cümeninde yapılacaktır . 

•4- Şartnamesi Belediye Yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada gö. 
rebilirler. 

5- istekliler ihale günü muayyen saatta teminatlarile birlikte Bele· 
diye Encümenine müracaatları ilan olunur.9281 17-21-24-27 

Adler .. Singer •• Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

/ 
VE 

lzmitte inşasına karar ver selüozfabrika ı rT .. 1 _ •• • • 
sının İnşa~t na devam olunmuşveEreğli , ur KSOZU 
bez fabrıkamızın en rasyonel şartlar I 
altında çalışmasını temin için ev
velce tasarlanmış alduğu gibi İvriz
deki sa kuvvetinden elektrik istihsali 
için lazım gelen inşaat ve tesisata 
başlanmıştır. 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

Sin ger 
'ı Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek · arabalarımızı 
muhakkak görünüz 

İnşaatına 1935 de başlanmış 1 
olan Nazilli, Bursa gemlik fabrikaları 
Büyük Şef Atatürk'ün eliyle işleme 
ğe açılmıştır. Bu fabrikalarımız da 
diğeleri gibi piyasada mamüllerinin 
iyiliğiyle iyi kabul görmüştür. 
1937 yılı sonunda beş yıllık prog
ram mucibince J.. urmuş olduğumuz 

fabrikalarda amele mevcudu 7 bi
ne çıkmış ve di5er fabrikalarımızla 
beraber amele mevcudu 9.500 Ü bul. 
muştur, 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y nicamii civarında 

T oro s eczanesidir 

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

ı 
1 -Dış memleketleı için Abone ! 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı J 

zammedilir. , 

2 - ilanlar için idareye müra-
caat edilmelidir. 

- -----------
Kaçakçılar vatan 

hainidir 

Saadete erişemedik fakat yaşamak hakkına malikiz. işte : 

( Tan Sineması ) 
nın pek yakında takdim edeceği ve sinemanın en büyük facia artisti ve 

MADAM BATJRFLA Y'IN unutulmaz kahramanı 

Satış deposu : ~Hükumet 
... 

•;ı 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

23 

Telgraf adresi : Başeğmez 

9170 

Taş bina yapmak isti
yenlere ve müteahhit

ler~ müjde 
Gayet sağlam ve kiremit fiatından çok ucuz taş

temin ederiz. Arzu edenlere kum, çakıl, kiremit ve 
emsali nakliye işleri yaparız. İsteklilerin Kalekapı 

sında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat 

etmeleri menfaatleri icabındandır. 9232 13-26 

( Silvia Sidney ) -----------------------------------------------------

in feci olduğu kadar ibret alınacak ve bir deı s olan büyük filmi 

(Yaşamak hakkımdır) 
Meşhur Rt'jisör ( FRITIZ LANG ) ın himmetile vücude getirilen Şahe 
serlerin t:n güzelinde Sevgilisini ölümde bile yalnız Lırakmıyan sadık 

bir maşuka rolünde görünecektir 

( Mevsimi 4 en hissi ve heyecanı. bu büyük filmini ) 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

1 
Dr. Muzaffer Lokman 

" 
İç hastalıkları mütehassısı 

Ha.stalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu , 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

ı 

1 

1 

Matbaacılıkj j Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle:,.tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

K iT AP 

C f.L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve 
bir kapak bölged 
cak Türksözünde 
pılır. 

Resmi eurak, 
veller, defterler, 
karneler, kağıt, 

bir zamanda en 
bir şekilde en zar' 
rufatla Türksözünde 
pılrr . 

sı "Türksözündcn., 

ka her boyda ga 
mecmua, tabeder. 

______ ,_,, _______________________ ..,., ________________ ., 

TiR 
• ,yoRKiYE i$ BANIC.ASI 
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Sıhhatinizi l<oruvunuz ! ... 

- · Nasıl mı 1 • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve İç.timai Muavrnet V ekaldinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Göriiniiş : Acrrak Kaleviyct : ( 100 sm3 suya sarfolunan N 1 

Renk 
Koku 

Renk siz 
Kokusµı 

mikdaı ı ) 0.2 s 
Mecmu :; eı tlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhuJ1l 

litrede 0.40 J11 

Teamül : Mutedil Klor ( Ci ) ,, 0.0074. 

t 

. 
• . • . • . 
' 

I;\ 

1-1 
hi 
H .. 
'v 

dı ,, 
hi 
ha 

9300 1 
Tadı Latif Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 

1 
Nitrat ( No 2 ) ,, 0.00~0 

i
l ( el. 33 ) Nitrit ,, Yok 

Amonyak ,, Yok 1 .Norge 
Her mevsim ve muhite göre 

Ç A· y 
Albayrak MuStafa Nezih Çay 

larının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için ~azırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaylar, 
hususı kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

n e gelmlfflr. Bir fincan çay gUnUn bunaltlcı sıcaıım karfılar 

c. 

Şirketimiz; emsali arasında her bakımdan temayüz eden Nor -
ge Rollatör Kompresörlü Buz dolaplarının her 

keseye elverişli, son model muhtelif tiplerinden getirterek satışa arzt>lmiş 
bulunuyor. 

Buz dolabı almak aw1sunda bulunan sayın halkımızın bir kere de 
Şirketimize müracaatla makinelerimizi görüp tetkik etmelerini vt> Türkçe 
mufassal kataloglarımızı talep buyurmalarını menfaatleri namına rica 

ederiz . 

5- 5 9277 

Pamuk pazarı civarında 9 No.lu 
Yazıhane Sazmaş Şirketi 

Adana satış bü. osu 
1 

ennin en son usullerine riayet t'derek ~ }nadığı yerinden itiba 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla i~i mermer döşeli beli 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettiği Sıhhiye Memuru huzurlarında 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra dol. 
rıılmakta ve ağızlan Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehri 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 

B 
b 
le 
" 

it 
Kayadelen Gazozları da I< aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, pi • 

. d' D . 1 .h d. . 2~ Sl is, temız ır. aıma Kayade en Oazozlarmı tercı e ınız . 
6197 fı 

Umumi neşriyat müdürü 
y 

Macid Göçlö e 
Adana Türksözü matbaası 


