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Milletler C e m i y e t ı 
lehimize bir kal!arverdi 
~lll!lm----------------------.-........................... ... 
Fakat tatbik edilirse ' • 

Hataydakisünni Türklerin hiç birisi başka 
cemaatın listesine yazılamıyaeaktır 

Fransız istihbarat zabiti; silehlı 
çapulcuların reisi oldu 

Reyhaniye: 23 (Anadolu ajansının 
hususi muhabiri bildiriyor) - Reyhani 
Yede tescil işleri hiç bir salah göster• 
memektedir. istihbarat zabılı Lizzat 
müc~delede bulunarak Türkleri tescil 
brosıına gitmekten men etmektedir. 

Antakya şehrinde tescil işlerine 
bugün başlanacaktır. 

Cenev.e: 23 (Radyo)- Türkiyenin 
talebi üzerine toplanan Milletler cemi 
yeli Hatay komisyonu, Hataydaki hiç 
b r sünni Türkün başka bir cemaat lis 
lesine rey vermiyeceğini kararlaştır-

Yeni-Demir 
yollarımız 

DEVLET DEMIR'YOLLARI 

YENi l!ÜTCESI iLE BiR 

.YOK iŞLER Y APILCAK 

Arıkara : 23 ( Telefonla )- Ka • 
n.utav ~(\n ''""r'·-J. -- J 1 

1 
- · ---·o· 

mı~ ve Türkiyenin b11 yo'daki iddiası 

nı çok muhit gererek vaziyeti Tür· 
kiyeye bildirmiştir. 

Antakya: 23 (Hususi muhabirimiz 
den)- Şehrimiz Türk baş konsolosu 
B. Celal Tevfik Karasapan evvelki 
gün Reyhaniye ve Aktepeye giderek 
bir müddet kaldıktan sonra şehrimize 
dönmüşlerdir. 

YAPILAN TEBLİGATLAR 
Tescil muamelesi b"şlıyacak olan 

beş mıntaka muhtarı dün sabah şehri 
miz Mesalihihassa dairesine davet 

edilmiş ve mevki kumandanı tarafın 
dan k~ndilerine tebligaHa bulunınuş
t ur. 

Mevki kumandanı tescil esnasında 
emniyet ve asayişin muhafazasına po· 
!is ve jandarmanın memur olacağını 
askerin müdahalesini icap ettirecek 
her hangi bir hadiseye meyda~ veril 
memesinin askeri kuvvetlerin tama
men bitaraf kalarak biJa tefriki cins 
ve mezhep herkes hakkında müsavi 
muamelede bulunacağına eminolunma 
sının halka tebliğ edilmesini muhtar
lardan isfrmiştir. 

iSuriye Meclisinde manda 
,idaresine karşı muhalefet 

'' Ceziredeki karışıklıklara sebep 
- -.-- 1 • hPn 

• 1 

--- -= 
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Londra ile iMEKSiKA ORDUSUNDA 
ticari itilafı BiR iSY AN ÇIKTI 
SaJı günü 

imzalıyoruz· 

Londra : 23 (Radyo) -
Türk banka direktörleri 
ile lnglliz malt mahatlll ara 
sında iki aydanberl devam 
eden müzakereler bir an
l••m• ile :nihayete -erml•-

f tir. Anla•m önUmüzdekı 

1 
Salı günü (bugün) Harici· 
ye Nezaretinde imza edl
ıecektlr. 

Anlafınada; evvelce de 
blldlrlldl01 gibi Türkiye, in

i glltereden bUyUk bir kredi 
J temin etmektedir. 

Bu arada lngııtere; Tür
klyeye ticari kredi verecek 
ve TUrk TUtUnlerinln fazla 
miktarda ihracatı için ça
ıı,ılacaktır. 

Halk da ikiye ayrıldı 

Hükumet • • • • 
reısının evıne 

Tayyareler bomba yağdırdı 

Meksika : 23 (Radyo) - Dün reler cumhur reisininsarayrnı şiddetle 
akşam Meksika ordusunda büyük mik I bombardıman etmislerse de atılan 
yasta üir isyan çıkmıştır. l rdunun 1 

il , bombalar sarayın bahçesine düşmüş 
genera arından Sevilo bu ihtiliilin ı 
elebaşılarındandır. ! ve binada bir tahribat yapmamıştır, 

Hükümete sadık kalan ordular Asi general is}·an planını çok ev- : 
velden hazırlamış ve ordudan b"rçok da mukabil harekete geçmişlerdir. 
kumandanları .~areket_in~ alet etmiş ve Meksika dışında ufak mikyasta, fakat 
tayyare, top tulenk gıbı mühim harp 
vasıt'.'larını da ele geçirmiştir, i şi<ldetli bir harp hüküm sürmektedir, 

Asi generahn emirlerile hareket Yüzlerce ölü ve yaralı vardır. Bugün 

eden askere sivil halktan da, binler. 
ce kişi iştirak etmiştir. 

ihtilal kuvvetlerine mensup tayya· 

öğleye doğru şehirde nisbi bir sükün 
tesis edilebilmi~tir. Fakat şehir dışın-

da çarpışmalar devam etmektedir. 

Berlin - Prağ havasında 
nisbi bir berraklık 

1Siyasi mahfeller bedbin değiı 

Prağ hiikiimeti, "Alm'.lnya ile 

ihtilafımızı siyaset kanaliyle 

tabii bir hareketti, 

devlet demiryolları büdcesi oldukça ı • • d d .., • • k) •k 
esaslar ihtiva etmektedir. .Suriye kabınesın e egışı ı ; Kral Borla ve Kraliçe 

Umum müdürlüğün 1934 yılı \ h .. k A ı· testosu' ı Ber/iıı : 23 (Radyo) - Diiıı sa· ll 
at 12 de Çek askerleri Al~na~ '.'.uda· 
dana geçerek bır tahta koprayu ber· 

Almanya ile Prağ hükumeti ara
sındaki bütün ihtiliifluı, Prağ hüku

meti anlaşma yolu ile halletmek ga
yesi~den başka şey gütmemektedir büdcesi, varidatı 35.789AOO lira, balkın U ume l prO Bulgar parlamentosunda 

ınasrafıda 35.739.400 liradır. 16J7 
1 

1 
t ~ etnıişlndir. 

Şimal bölgelerinde yapıl an seçim· 
de 33 kamunda Sudetier 84132, sos

yalistler 10768, komünistler 4176, Çek· 
ler 17892 rey almışlardır. 

f Şa nı : 22 [ TÜRKSÔZÜ muha- 1 Fransız manda memurlarına muhale· , 
inans yılına nazaran varidatı h · · 

O birinden ] _ Mebusan Meclisinin son fetini iz ar etmıştır. . . j 
6.093.150 lira masrafı da 5.918.55 k ı k b ka toplantısında Cezire vaziyeti tekraf Kabinenin çe i ere ~em ır • · 1 
lira fazla Lıılunmaktarlır. b" , · h gelece><ı ve bu,,,•n· ~ mevzuubahs edilmiş ve meclise yaz- ınenın ış aşına " 8 - ı 

Dovlet demiryolları gelir men dığ'ı bir mektubu alayla karşılanmış kü üç veıirin yerine altı wzirlik ku-

Kral Borisin 
dünkü nutku 

balarının artmış olması ve günden (1) olan Şam Mebusu Fahri Barudi rulacaj!ı hokkındaki haberler tekrar 1 
1 h, · kuvvetle dolaşmağa başlamıstır. ''Ce}a" l güne fazlalaşan nakliyat, varidatın bu celsede hazır bulunarak şi a 1 ıza-

artmasını temin etmiş olacaktır. hat vermiştir. . • . . Vergilerin yüzde 50 ııisbetınde 
Bayarın son 

ziyareti dostluğu· Fahri Barudi Cezıre hadıselerın artır~aeağı bekkındaki haber, Suriye· 
Hıtlarımız, içinde bulundnğumuz den doğrudan doğruya or~daki Fran- nin her tarafında fena akisler uyan· , 

sene zarfında Malatya - Hekimhan sız memurlarının ve dolayısıle bu me- dırmış, ve bir çok yerlerden hiikii-
ve Sıvasda Çetinka~·a - Divrik, morların mensüp bulunduğu Fransız mete protesto lelgrafları gelmiştir. 
Ankara - Zonguldak hattında da manda makamlarının mes'ul olduğ'unu 

1 söyliyerek mektubunda da bildirdiği 
Çatalağzı - Zonguldak kısım arı gibi Fransa bitaraf kaldığı. takd. :d~ 
da işletmeye katılmıştır. Bu suretle yüz jandarma ile oradakı 'V~Zl}Slı on ~~aıtO~ır : 
1937 finans yılı başında 6340 kilo- ıslah etmc!ti teahhüd edPceğ'ını ısral-
rnetre olan uzunluk 6560 ki!omet· la tekrar etm'ş ve demiştir ki : . 

__ Meclise bu teklifimi ;bildırcn 
reyi bulmuştur. 1938 birinai teşri 

nirıJe Eivrik Drzincan kısmı da iş

letmeye açılacak, 1938 sonbaha'ın 
da hatlarımızın uzunluğu 6818 kilo 
metre varacak ve hatlarımız 937 
hıtlarımız 917 fınans yılına nisbelle 

ybzde 7,6 aıfmı-ı olac•ktır. 

Hatlarımızın geı işleme..i ve ış 

hacminin artması dolayısile vaıida 
tın aı t.ıı ısı nisbetiude masraf da 

artacık ve yeniden bi.ı~ yakın me 

mur ve m'j;tah.ie:n alınacaktı··. 

D:,( t c'emiryo1 ları ı9 · g finans 

yılı bütcesile almakta olduğu tahsi · 
satın bir milvon lirasını Sıvas cer a 
t 'iyesi için hususi kanunla ısmarla. 
narı tezgah . . fi ve saıre tesıs masra a· 
rına, elli bi ı· . _ n ı rasını Ankara ıstasyo 
nu bufe ve gaz· 1 •• • 

. ıno arın mutedavıl 
sermayesıne. 611 bin ıı·r A k . . .asını n ara 
garının ıkmalınr, 647 000 ı·, K · rası a 
raköy - Eskişehir arasındandaki 
hattın tecdidioe sarfedecek ve bu 

arada yedi' hatlarda İstasyon bina· 

la·ı yap~cık, Trabzon -!,an hu ıu 
transit yolu üzerindeki Kop ve ziga. 

na dağları geçidlerinde kar siperlik 

!eri. yol üzerinde misafirhaorler ve 

gaıaj 1ar vücud ı getiril. cektir. 

- Geri~i üçüncü ı a'ıifede -

n.ektuburnu yazdığım sırada hasta 
bulunduğum söylendi, Ve yazıldı. iş
te şimdi sıhhatli olarak karşınızda 
duruyorum. Ve şunu istiyor~~· Man
da memurlarının müdahalesını men 
etmek çaresine bakılmalıdır: .. 

Bazı mebuslar bunu redetmiş 
i;e de Mecliste büyük hrr ekseriyet 

Lord 
mutlak 

Halifaks 
çekilecek 

Paris: 23 (Radyo) - Bayan Ta 

lıuiııiıı Ovr gazetesin:le yazdığına 
göre; lngiltere hariciye nazırı Lord 

Halifaks. üç hafta sonra istifa etme 

ğe kat'ı suretle ka,'ar .ve~di~in~ baş
vekil Çem'Jerlayi!l e bıldırmıştır. Ma 

mafih ltalyan politikasında vukua ge 

leceği tahmin edilen değişikliklerin 
Lord Halif,ksa kararını değiştirmeğe 
mecbur etmesi muhtemeldir, 

İrlanda cumhuru reisi . 
Dublin : 23 (Radyo) - Müstakıl 

lrlandanın ilk cumhur reisi Duğlas 
Hayik Haziranın birin~e vazifesine 

başlıyacaktır. Bu müoa5ebelle bü· 

tün kiliselerde dini 3yinler yapıla· 
caktır, C.mhur ıeisi, milli lider Du 

valdranın parli<ine meıısuptur. 

Şehrin dış mahallelerin· 
deki bataklıklar 

Dlin aldığımız bir mektupta Ka· 
bkzade fabrikası ile Asım [bey] fabr 
kası arasında dört tarafı evleı ve 
fabrıkalarla çevrili bulunan bir kısım 

enginlık arazi parçasının bataklık ve 
meşhur bir sivrisinek yuvası haline 
gelmiş bulunduğundan şikayet edil 

mekfedir. Evelce fabrikaların suyu 
buraya akmakta imiş fakat bu son· ' 
radan men edilmiş. Bun ı rağmen 
bataklık devam ediyor,nuş. Bu şikii 

yet tehlıkeli hir vaziyeti yeniden ele . 
almamıza vesile oldu. Son z.amanlar 1 
da yağan bol yağmurlar şehrin iç ı 
ve dış kısmında bir çok engin yerle, 

ri bataklık haline getirmiştir. Burala 
rın kolay kolay kurumayacak ve yak 
!aşan sıtma mevsiminde korkunç bır 
hastalık menbaı o acağı muhakkak
tır. 

Şimdiden etraflarında bulunan 
evleri sivri sinek' istilasına maruz 
bırakiln bu sıtma merkezlerinin bir 

1 
an evvel kurutulması şehrin sıhhatı ı 
namına yapılacak en hayırlı bir iş 
olur. Öyle zan ediyoru:ki sıtma mü· ı 
c2dd~ teşkilatı ile belediyenin ,.el j 
ele vermesi bu işi kolaylık ve sur· 
atle halletmeğe katidir. 

muzun delilidir,, 
Sofya: 23 ( adyo) - Dün sa· 

at 11 de parlamentonun 24 üncü 
devresi majeste kral Boris tarafın· 

dan açılmıştır. Kral, ye ni mümes
sillere "Hoş geldiniz., demış ve 
meclisin açılışı münasebelile bir 
nutuk vermiştir. 

Kral Boris bu nutkunda Bulga
ristanın dış ve iç siyase tinden u
z.un boylu bahsetmiş ve Bulgaris
tanın enternasyonal münasebetleri· 
ni tebar(iz ett i rmiştir. 

Yugoslav · Bı;lgar paki ından 
bahseden kr.ıl bunda n sonra Türk -
Bulgar dostluğuna geçm i ş demiş
tir kı: 

- " Türkiye Başvekili Celal 
Bayarın ve ı- ariciye Vekıli Tevfik 

Rüştü Arasın Sofyayı son ziy .' retleri 
dostıuı:ıumuzun kavi bir delilidir,., 

Yeni vapurlar 
ısmarlıyoruz 

Ankara: 23 (Telefonla) Deniz 

ticareti fılomuza ilave edilmek üze 

re yeniden sipariş edilfc' k on va 

pur hakkında Alman şe.ntiyelerile 

yapılnukta olan müzakereler müs

bet netice vermiştir. Denizbank u 

mum müdürü, Bay Yusuf Ziya Ôııiş 
1$tanbuldaıı döndüktrn sonra jeni 
siı:a i-ı edilecek v•purlar hakkında 

son karar veıilr-:eİ\lir, 

Paris : 23 (Radyo) - Diplomatik 
mahleller, evvelki güne göre, bugün, 
Çekoslovak-Alman vaziyetini nikbin 
bir gözle seyretmektedir. 

Prağ : 23 (Radyo) - Prağ hükii. 
meli yen;den asker celbetmiyecektir. 
Evvelki gen celbedılen asker, hükü 
metin dahili emniyetini korumak için 

Diıter bölgelerde verilen reyler 
hesaba katılırsa Çekler geçen intiha· 
bata nazaran yüzde kırk dört buçuk 
fazla rey almışlar, 

On bin Çinli dün Tan 
ko'ya hücum etti 

-

Japon hatları yarıldı 

Şanghay,ek ve arkadaşları 

Hankeo: 23 (Radyo) - Şôşovun işgal edlldlOlne dair olan 
Japon haberi yalanlamakta ve şehrin Çin kıtaatı elinde 

bulundu§unda ısrar edllmekted::l::_r.:_· ________ _ ====-: 
Hananda Lofal demlryolu ;;;;. _________ ı __ 

mıntakasında Japonlar Long 

lan istikametinde ilerlemeli• 
çaıı,maktadırlar. 

Şanghay: 23 (Radyo) - Tiyen 
çin demiryohı boyunda, Çinliler Ja· 
' pon hallarını yaruıışlardır. 10,000 

(Geıi.si üçüncü sahifede) 

YARIN 

Canlı insanlar 
( Ndis bir Rus h;kiiyesi ) ___ ... ill!l!!l!ml•-------
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NGİLİZ - 1T AL YAN ANLAŞMASINDAN S0NRA. 

Avrupa daha geniş 

Eden'in istifasının doğur 
• duğu acı duygunun ve bu 

istifamn içinde vukua geldiği şartla 
rın f tal yan - lngiliz anlaşmasının 
umumi neticeierini körletmemesi la 
zırndır. Bızıat, eski hariciye nazı 

rı da 1ıalyanlarla müzakereye giriş· 
meğe hazırd ı. Vt! hakikatte, istifa 
ettiği sı r a l a rd a ltalyanlarla müzake· 
re teşebbüs lerine de girişmişti. 

Eunda n başka 1937 anlaşmasını 
yapan da o idi. O zaman sitayişle 
bahsettirTim bu antaşma Akdenizde 

ô • 

münakalatı ka rşılıklı olarak garanti 
ediyordu. 

Süveyş kanalında sulhta ve harp· 
te transit serbestliğ i öte.Jenberi ka 
bul edil niş bir şeydi. Libyadaki 
ltalyan kı t a ları ve A kdenizdeki in 
giliz harp gemileri hakiki bir anlaş · 
maya mani olacak engeller değildi . 

Çiinkü; bir harp vııkuunda ne hal 
yan kıtalarınrn yeniden Libya, ne 
de İngil i z donanmasının Akdenıze 
gelmesine mani olamaz. Halbuki, 
lngiltereye ka rş ı olduğu aşikar bu 
lunan ltalyanı rı Akdenizdt:ki tabki · 
matı daha ciddi bi r manidi. Bu me
seleyi halledecek İ> i bir çare bulu. 
na ınadı. Fakat 1937 an laşmasını 
İm7.a f'dl'rken gözetilen gaye bahse 
mevzu ve hal <'dilecek meseleleri 
dah:ı dostçn ve pratik l>ir tarzdd 
konuşmn yolunu temindi. 

nefes almağa başladı 
Yazan 

Vinston Çurçil 
"Pari _ Suar,, Gazetninderı 

zaman biz kendisini kalbimizin üze· 
rine bastıracak ve Habeşistan fütu 
batını tanıyacağız. Bizf', emrivakii 
tanımaktan başka bir şey yapmadı· 
ğımız söyleniyor . Fakat hiç kimse, 
lspanyol muharebesi bittikten sonra 
H ıbeşistanı:la. vaziyetin n~ olacağını 
kesdi remez. 

• 
Bununla beraber biz, bizi takip 

r!tmesini Fıansaya tavsiye ederek 
Habeşistanın istilasını kabul edece 
gız. 

Eğer, geriye dotru bir göz atar 
ve Habeş işinde lngilterenin, Millet
Jer Cemiyetini, yalnız f talyaya çok 
bahalıya mal cılacak değil, ayni za 
manda 8. Mussolininin de mevkiiııe 
halta hayatına mal olabilecek bir 
yola sevketmiş Lu!unduğu düşüne· 
cek olursak yalnız kendi hatıraları 
mızı ce ğiJ onunkil,.ri de göz önünde 
tutmak lazımdır. 

İtalya "başka lir milld tarafın 
dan iriare edilen 53 millete karşı 
kaia tuttu,.. Ve şimdi, hak.ilci bir za. 
ferden bahseefiJehilirse, bu 53 mil. 
leti idare ~den o diğe-r millettir ki, 
lt a l)anın Lu zaferini kendi mührile 
tasdik N1iyor. 

edılmiyen en geniş taahhütlerin bile 
·iki taraf için zararlı neticelerden 
başlea birşeye yaramadığı muhak. 
kaktır. 

Şimdi bize yalnız ltalyan-lngiliz 
anlaşmasının hiç bir noktası bizi 
Fransadan ayıramayacağı hakkmda 
en kati teminat verilmekle kalmıyor. 

Bilakis Fransa ile olan ittifakımızın 
daha fazla kuvetlenmiş bulunduğu 
hakkın.la teminat veriliyor. 

B. Şamberlen'in ltalya ve Fran· 
sa ile olan politikası aym zamanda 
mütalaa t"dilmelidir. Her zamaokin. 
den daha fazla birleşmiş olan lngil· 
tere ve Fransa beraberce, ltalya ile 
taahhüdlere girişmek üuredirJer. 
Bu taahliiitle-rin gayesi Akdtnizi 
muhtemel bir harp sahası yaP,mak 
tan korumaktır. 

• 
Bu bizi, Tuna havzası, küçük 

hükümetlcri ve Balkar. ittihadı me
selelerine sevkeder. Herhalde bu 
devletler, bütün Akdeniz dev
letlerinin Akd~nizde bir harbe 
mani olmak ıçın çalıştıklarını 

duyma"la büyüle bir ferahlık his
sedecekler ve lngiltere, Franıanın 
ltalyay~ yaklaşmasının iyi bir göz
le göreceklerdir. Hıç kimse [Ber· 
lin · Roma mihvc-:ri] deniltn şe· 
yin kırılmış olduğunu iddia ede· 

ilkbahar at koşu'annın bi 
rincisi geçen pazar günü hipod 
rumda muvaffakiyetle yapıldı. 

Yalnız bu mevsim Adanammn 
en sıcak günlerinden biri oldu 
ğundan o kadar seyirci kitlesi 
toplıyamadı, 

Bunun için önümüzdeki pa· 
ıar günü yapılacak olan ikinci 
koşuların saat 16 ve hatta 16,30 
da yapılma ,ı hem daha fazla 
bik seyirci kitlesinin oraya top. 
!anmasını temin ve hem de kc şu 
ha) vanları sıcaklardan müteessir 
olmamasına yardım etmiş olur. 
Esastn koşular iki saat <fevam 
ettiğiniz _ve akşam da 19,30 da 
olduğuna göre koşuların bu sa 
atte yapılması en doğrudur. 

ilgili makamların bu mese· 
leye ehemmiyetle nazar dikka 
tını celbederiz. 

Yeni portakal 
fidanları 

Fidanlar bugün 
gümrükten alınacak 
Şelirimiz ziraat müöürlüğünün 

teşebl>üsü ile f:ilistinden iyi cins porta 
ka1 fidanları getirilmekte olduğunu 
yazmışhk. fülistinden gönderilen bu 
500 fiCJan Mersin gümrüğüne gelmiş 
tir. Fidanlar bugün gümrükten çıka 

24 Mayıs 1938 

Haberoern 

At koşularının birincisi. 
. -· . . . . ' 

kalabalık bir seyırcı •• gunu 
kütlesi önünde yapıldı 

Yarıf ve lsJah EncUmenl tarafından tertlbedllen llkbah
1
a; :t 

kofularının birincisi pazar gUnU öileden :onra 
1 
·~·:kert v: 

ehrlmlz hipodromunda Vall Tevfik Hadi ayaa ' 
:ıvll memurla .. ve kalaballk bir seyirci kUtleel llnUnde mu· 
vaffakıyetle yapılmıfllr. 

Koyun eti 

Bugünden itibaren 40 
kuruştan satılacak 

Şehrimiz kasaplarının koyun eti 
nin kilosuna konulan 35 kuruş nar. 
ha itiraz ve bunun belediye encüme 1 

nince tetkik edilmekte olduğunu 
yazmıştık. 

Birinci ko,u; Vl11yetlm1Jı 

mıntekaaı datilllnde dolmu• 
ve yeti ,mı,, Uç ya,ında ve hlf ını 
ko,u kazanmam•• yarımkan •· P.o 
rap ve hallskan Arap erkek vı ğil 

dişi taylara mabsu3 . olu~ .~e!l~fc ke 
IOOO mrtre ve ikramıyesı bırıncıye 
225 liradan mada duhuliyeler mec· 
muu il<.inciye 55, üçüncüye 20 lira 
idir.' Bu koşuya altı tay girmis hi· 
1 inciliği ) , 11 dakikada Hamit Sır . en 
kmtı oğlunun Ayseli, ikiucili~i Alı ille. 

Dingçi oğlunun Bibisi, üçüncülüğü 
Mustafa Yılmazın Güze'i kazanmış· 

Civar vilayetlerden koyun eti 
fiatları üzerinde yaptırılan tetL ikat
ta bunların itirazlan yerinde görül 
müş ve dünkü belediye encümenin 
de koyun etinin kilosunun bugünden 
itibaren 40 kuruştan satıJmasma ka 
rar verilmiştir. 

• tır . 

Keçi ve sığır etleri eski fiatları 
üzerinden satılacaktır. 

Yeşil kurtlarla 
~apılan mücadele 

istenilen ilaçlar gelmeğe 
başladı 

ikinci koşu; bu koşuya gelince
ye kadar kazandığt ikra~iyeler ~~· 
kunu 400 lirayı geçmemış olan dort 
ve daha yukarı yaştaki yarım kan 
Arap ve halis kan Arap at ve kıs· 
raklarına mahsus olup mesafe 2200 
metre ve ikramiyesi birinciye 140, 
ikinciye 50, üçiincüye 20 lira idi. 

Bu koşuya seskiz at ve kısrak gi.~· ve 
miş, birinciliği 2,41 dakikada Hu· 

seyin atlının Uçarı, ikincil.i~. ~as~." 
oğlu Abdülrzizin Nermını, uç~nc~: 
lüğü Salahittin Akdoğanın ılerısı 

kazanmıştır. 
Eğ r bu netice elde edilen şey · 

S", bu ııd a n n~ İ ıı6il te re ve ne de O· 

nu ı hariciye nazın ı:ıes'ul dur. Buna 
sıd r . 

Mamafıh hugiin çare bulmağa 
mt'cLur olduğumuz mesele bu de
ğildir. Yeni ve çok miihim hadiseler 
Avıupa devletleri arasındaki mü. 
vauneyi tamamile drğiştirmiştir. Al
man}'anın Avusturyaya ve Viyanava 

mez. Fakat şu kanaatteyiz ki, Vezüv 
veya Etna yan_r dağlarının hiçbir 

rılacaktır. 

Gelen fjdanlar üç cins üzerine· 

Pamulelardaki yeşil kurt müca· 
dclesinde kullanılmak üze.-e ilk parti 
olarak Mersinden şehrimiz ziraat l 
mücadelesi baş teknisyenliğine tlli 

Üçüncü koşu; dört ve daha yu· 
karı yaştakı yan Arap ve halis kan 

Yabancı kolorduları bir dahili 
hc.rbe kanşır, :denizaltı gemileri İn 
g; liz bandırası taşıyan ticaret g emi 
!erini batıra ı ak içiAdek i leı İ felaket
lerile başbaş ı terkederse bunlardan 
l ngilız efkarı u numiycsinde elbette, 
hiç o1mazsa bir rahatsızlık husule 
gdir. 

Bununla beraber, lngiltere ile 
İtalyanın o kadar fazla müşterek 
mer f aatları va rd ı r ki, ne lngil iz ha 
rici ye nf'zareti Vt! ne de B. Eden 
~litiin bunları, f tal ya ile yeniden 
müzakeıelere gi rmeğe bir mani ofa ., 

rak kal el f'to·cn İştir. Birçok kişi 
!er, daha sert bir vaziyetin ftalya 
ile dahı iyi bir <ırılaşma tcrnin edi· 
lchilt'ceği fikrinddirler. Fakat her 
kes de ftalyrı ile bir a nla şm :rnın te 
men ı i edılecek hatta lüzumlu bir 
şey olduğu fıkrindedir. 

İti raf etme!: !a lımd ır ki, hizzal 
Lu anla~ma, h ·r cihetten ltalyan 
d"kt. törü iç n bir za fı rdir. İngi l tere 
ile mukayese lrnbul e•miyecek kadar 
zayıf bir milleti temsi l etmesine rağ 
rnen mevzuu':>ahs olan bütlin nokta 
farda z.ıferi kazanan odur. Akde. 
nizde fngilt ere ye karşı tahkimat 
yrıpmrştır. Hatta, buna karşı ne Kıb 

rıs, nt Hayfayı v~ ne de diğer rnü
him stra tejik nok taları, denildiği gi

bi, a ?ako:ı dar tarafa haber vermeden 
tahkim etmemeyi bile vaadettik • 
Bu şu demektir ki, lngiltere bugün
kü anlaşmay ı feshi gÖle almadan 
tahkimat yapınağa mezun değildir. 

Dığer taraftan B. Mussolini fır 
kal, rı vasıtasiy l e, lspanyol Curnhu 
ı iyet inden g< ride ne kalmış ise tah 
ribe devam ediyor. 

Onun bu çeşit hareket tarzları . 
na karş ı ayakland ık. Fakat B. Mus 
soli r İ nin ordu ~u ispanyada General 
Fra ııkonun kat'i zaferine kadar ka. 
lacak ve ancak [ en son fişenk atıl
' ı k lan rnn ra ] çekilect kt ir. işte o 

I - .. • 
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AJmarıyanınA.vusturyayı işgali !tal. 
yan milletinin üzerinde çok müessir 
olmuştur. Bu hadise onun gururunu 
ya ralamış ve korku<ıunu uyandırmış· 
tır. Birkaç ay evvei Viyanada aşa. 
ğı yukarı karal muavini olan ve 
tıpkı Kahiredt-ki lngiliz yüksek ko· 
miseri va7İ)'etinde bulunan ltalyan 
sefiri bugün yerini bir konsolosa 
terketmiş. 

Bugün doğan ümidi bütün de
ğerile takdir etmeme:C büyük lir 
manasızlık olur. 

Geriye kalan 100 ton da iki güne 
kadar gönderilecek ve mücadele me. 
mur ları tarafından tcıtbik edilt-cektir. 

mesafe 1800 metre, ikramiyesi bi· Pa 
rinciye 180, ikinciye 55 ve üçifocüy \it 

20 lira idi. ille 

ltalyanlar bugün, dağlık olmak. 
la bera her hemen hemen üç yüz 
kilometrelik bir hudut üzerinde Av-

rupanın en korkunç askeri kuvveti· 
le kATşı kar41y.:t bulunmaktadır. 

Dağlar hain hudutlardır. Askeri 
tarihler onların ne kadar kolaylıkla 
aşıldığını birçok misallerle bize gös. 
termektedir. 

• 
Fakat ikinci yeni bir vakıa d~ha 

vardır. 

İng: lt t re hüku .ııetinin İtalya ile 
olan pol tikasmı Fr;msaya kaışı olan 
vaziyetini aynı zaman Ja göz önünde 
tutm:ıaan rrıütalia ::demeyiz. 

B. Şamberlf'n fngiliz Ftansız le 
dafüi ittifakı h <.kkında şimdiye 
ka.:far hiç görülmedik hir açık· 
/ıkla beyanatta bulundu. lngil. 
terenin, herhangi bir tecavüıc 
maruz kaldıkları zamau Fransa ve 

Btlçikayı müdafaa ıçin verdiği kati 
karaıı i!an etti Bunun içindir ki, bu 
beyan'ltm ve bu taahhütlerin tama· 

mile ınüc~ir olabilmesi için kat'i 
ve icahett"-ği zaman lngiliz ve Fran
sız Kara, deniz ve hava o~dularınm 
müşterek hareketlerinin temin ede· 
cek teknik bir şekil ile tesbiti üze· 
rinde ısrar ettim. Bu iş bugün of. 
m~ştıir. 

Büyük harpten evvel lngilte
renin Fransaya karşı siyasi taahü· 

hüdü yoktu. Yalnız ve müphem as
keri bir nıütt-ahhid vardı. Halbuki, 
teknik kombineıonlarla takviye 

Eğer Avrupada istikrar istenili· 
yor.sa, rğrr mrdrniyetin yıkılışın:. 

mani olunmak isneniyorsa adedleri 
mümkün olduğu kadar çok mtikem
mel surette silililanmış nıilletler, 

mettedir. 

Gelen fidanlar arasında şamuti 
cinside vardır. Bunlar yafa portakal. 
larıdır. Ve topraklarımıza çok uygun 
bir cinstir. 

Yine pamuklara arız olan püse
ra (zenk) haşeresile de ehemmiyetli 
surette mücadele yapılacağından is
tenilen on beş ton Arap sabuniyle 
Pülvirizatörlerin bugünlerd ~ şehri· 
mize gönde-rilmesi beklenmektedir. 

Bu koşuya yedi at ve kısrak gir
miş; birinciliği 2,6 dakikada Halit 
Akının fery;ıdı, ikinciliği F ebmi ve 
D;okci ok 'u .un Çağlıyanı, üçüncülü· 
ğü Hüseyin Atlının Hecemi kazan 
mıştır. harbin nefretle karşılandığt bir mın 

taka ve l>ir sistem içinde birbirleri 
ne dayanmalıdır. 

KOL TOR iŞLERi 

İlk okullar sergisi 

Bu ders yılı içindt ilk okul öğ
renicilJ ı i tarafından yapı ıa-ı eliş 'c-

rine ait sergiler her okulda birer 
hafta müddetle seyirciler~ açılmış· 
tır. 

Yavrularııuızın yaptıkları elişleri 
ve resimler cidden şayanı takdir ve 
görülmeğe dt ğ ! r. 

Alfabe ve okuma 

kitapları 

ilk okullarda okutulan alfabe ve 
okuma kitapları 940 senesine kadar 
okutul:nak üz~re programa idhal 
cdilmiş'erdi. Maarif Vekaleti bu ki· 

taplann okutulduğu taıihten itiba
ren alınan neticeleri tetkik etmiş ve 
kitaplarda bazı tadilat yapılmasına 
lüzum görmüştür. 

Bu maksadla birer komisyon 
teşkiline karar verilmiştir. Bu ko 
misyonlar, y('ni programı hazrrhya-

cak ve Lu programda bu kitapların 
müfredat programlan tesl>it edii· 
dikten sonra alfabe ve okuma kitap 
ları için birer müsabaka açılacak . 
tır , 

T dyin kararnamesi 
Ayrıca memesiz limon fidanla 

rıda getirilmiştir; bunlar nisbeten bü 
yük ve çok suludur. 

Bu fidımfar p"rtakalcılanmıza da 
ğıtılacaktır. 

Dahiliye Vekaleti yeni vt: büyük 
bir tayin kararnamesi hazır!amakta
dır. 

Dördüncü koştu; dört ve daha 
yt.ıkarı yaşta ve hiç koşu kazanmfl· 
mış yarım kan Arap ve halis kan 

Arap at ve kısrakiara m<1bsus olup 
mesafe 1600 metre, ikramiyesi hi 
rinciye 140, ikinciye 50, üçüncüye 
20 lira idi. 

İçki satan y;rlerden 
alınacak bey'iye resmi 

ispirto ve ispirtolu içkiler hakkın 
daki talimatnam'!nİn 39 uncu mad
desinin kaldırılması ve 40 ıncı ""ad · 
desinin aşağıdaki Ş t'kilde tadi'i vekil. 
ler heyetince kararlaşmıştır. 

içki satılan yerlerden yıllık kira 
1 mnın yüzde yirmi nisbetinde bey 'ı> e 
resmi alınır. Panayır ve pazar yerle 
rind ki satıcılatıo kiraları inhisarlar 
idaresince ta1<dır edr i-. 

Bu kararname ile mülkiye me
murlarımız ara,ıoda deği~ikJikler 
yapılacak ve bu arada Lirçok mü) 
ki memurlarımız şaıktan garbe ve 
garpten şarka nakledilecekJ~rdir. 

Bele .. dye reisliği yapan 
kaymakamların Veka -

let tahsisatı 

Ziraat mütehassısları 

Şehrimiz Ziraat mücadele istas 
yonu Müdürü Haydar frteJle pa
mukçuluk mütehassısı Klark Veka 
Jetin daveti iiz rine Ankaraya git 
mişlerdir. 

Öğretmenlerin . . 
sergısı 

fık okul öğretmenlerinin resim 
iş kursu sergisi de Gazipaşa mekte. 
binde açılmıştır. 

Bir hafta müddetle açık bulun· 
durulacak olan bu ı;ergide de öğ· 
retm,,nJerirnizin bu ders yılında ilci 
ay devam eden kursta öğretilen 
tekniklere aid işJer gösterilmekte· 
dir, ... 

Belediye re iı,liği Vlzifesini vt:ka-
1.:ten yapmakta olan kaymakamlara 
bundan dolayı V( kalet tahsisatı ve· 
rilip verilmiyeceği bazı tereddütle· 
re yol açmıştır. 

Dahiliye Vekaletince bu kere 
Vilayetlere gönderilen bir tamimde 
belediye işler ini de yürütmeğe me· 
ınur tdilen kaymakam1ara ' belediye 
büdçelerine konulan riyaset tahsi· 
satının verilmesi icabedec .. ği bildi 
rilmiştir • 

Yoklama sonunda 

8725 baş kaçak hayvan 
tesbit edildi 

Maliye memuı ları tarafından son 
defa yapılan yoklama neticesinde 
kazalar da dahil olduğu halde 808 
koyun, 5325 kıl keçi, 4 tiftik hçi, 
28 deve. 111 manda, 587 öküı, 
1082 inek ki cem'an yekun 8725 
ba~ kaçak hayvan te-~bit edilmiştir. 

Bu koşuya da dokuz at ve kıs· 
rak girmiş, birinciliği 1,S3 dakikada 
Duran Atakuşun Heyülası, ikiocilıği 
Ali Büzük Bozkurdu, üçüncülüğii 
Abdullah oglu Mustafanııı Günf'~İ 
kazanmış! ır. 

Koş·· ların ikincisi önümüzdeki 
pazar giinü saat on Jörlte yapıla

caktır. 

ZABIT ADA: 

Hısızlıklar 

Ali oğlu Ağyar adı ·ıda Lirisi 
genel ev kadınlarından Süleyman 
kızı~ SJ lihanın bir entarisini çalıp gö 
türürken yakalanmıştır. 

~ Kör koprü köıüoden Müstafa 
oğfu Ali; evinin ahırından hayvanını 
çaldığını şikayet t• ttiğinden tahkikata 
başlanmışbr. 

Bir çiftlikte a m e-
l el erin kavgası 

Akarca çiftliğinde Amele Mt<h 
met oğlu M~hmet, Ü.>:nan oğlu Me.:t 
met, Mehmet oğ?u Ali, Ali oAlu Mu1 
tafa ve Ali oğlu Ömer kavga edip 
aynı çiftlikte f sa oğlu Keı im, Eiizık 
lı Ahınel oğlu ağ~ \;e çiftçi ba~ı 
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Dış matbuatta; 

Milletler 
cemiyeti 
··ı .. -it. ? o umu . 

-Evet İspanyol harbi 

( Tiirlcaözü ) 

"T rak,, işlemi ye 
dün başladı 

1 
Tarsus uözlükulede 

Sahife 

!'""""---------------------------------------Bütün Sorgu ve Meraklar artık niiıayet buldu 

IA s 
20-Mayıs- Cuma akşamı 20,30 da 

Büyük Sinema Müsameresi 
Asırların A leşini örtmediği büyük Aşk hikayesi 

.At 

Soıı siyasi hadiseler münos~ 
betıle lngiliz gazP1eleri mil· 
/etler çemiyet!nin nüfuüsuzlu(Ju 
hakkında ehemmiyetli yazılar 
yazmakJadır/ar. bıınla ı dan 
The NeW Statc.mıa n and na 
tion gazetesinin bu mevzuda 
kı şayan ı dıkku t bir makalesi 
nı aşa(Jıya tercüme edİ) oruz: 

Cumnuriyetçiler 
biraz canlandı ! 

Barselon; 23 (Radyo) - Cum
huriyetçi'er, tankların himayesinde 
bu sabah şimali şarki cephesintleki 
asi hatlarını yarmışlardır. Asilerin 
irtibatını kesmek için büyük bir 
gayret sarfedilmektedir. 

; 

lstanbul: 23 (Telefonla) - "Trakw 
adlı yeni vapurumuz bugün deniz yol· 
larımızda işlemeğe başlamıştır. 

Dört bin yıllık 
altın küpeler 
Tarsus : 23 (Hususi Muha· 

birimizden ) - Gözlükulede ya· 
pılan hafriyatta, Milattan 2300 
2500 yıl önceki zamana aid örnek· 
lerden iki çift altın küpe bulunmuş· 
tur. Küp~lerin zamanı Trova ve Ege 
mıntakalarile Kıbrıs kazıl•rında bu 
tipte çıkan örneklerin benzerlikle· 
rinden olduğu görülmüştür. 

Şikispirin 

1 

ölmez • 
eserı 

la M illetler cemiyeti ~ldü· 
mü ? Evet, pratık ve 

1 dürüst maksatlar bakı -
a. ınından ölmüştür. Yalnıı kuvvet 
v• Politiicasının hararetli taraftarları de 

afe ğil, bizim milli bükümetimiz gibi ür 
iye kek yürekli sulh ve demokrası taraf
ec· tarlarır,ın başında gelenler dahi millet 
lira ler cemiyetinden ümiJi kesmiş görü 
bi· nüyorlar. Mılletler cemiyetinin suku 
ır tundan asıl mes'ul olanlar arasında 

IA,li en Ön safta bu~unan lngi'tere bükü 
ğü ~e~idir. Bu biyanetin açık bir hikaye 
ış· sını okum~k istiyenlere henüz intişar 

'~hasına çıkmış olan bir kitabı tav· 
sıye ederiz. Bıı kitap "Vigilantes., 

e. tarafından yaıılan ve "Milletler cemi 
Ö~·t Yeti niçin muvaffakiyetsizliğe uğradı, 

~~ını t~şıy~n es~r~ir. Fakat ~i~let 
h cemıyetı prensıpı sadece bır ıl· 

OO ııın olarak kalmıyor, aynı ıaman· 
~;ı . bir diğer büyük harbin felaket· 

O, erınden kurtulmak istiyenler için uğ
öi. runda çalışılması gereken bir gaye 
ir- Ve bir hedeftir. 

ü· b ~- Keynes birkaç hafta evvel 
n u sutunlardı bir müsbet pasifizm 

ü· tııvsiye etmiş ve bunun mü Jafaasını 
isi Yapınıştı . Muharririn tasvirine göre 

llıüsbet pasifizm mi.tekabil himaye 
~, _ .. t k bb" u· d• ... u ccavize mu avemet taa u . 

n l Unde bulunacak ve bu taahhüdünü ' 
dUtınak azmini taşıyan sulh~ever 
evletlerin kuracağı yeni bir Avru

llıı Paktı demektir. Fransa, lngiltere 
Ve Rusyadan maada diğer beş altı 1 

r- :•ınleketi içine alarak ihya edilmiş ' 
it ı 'Ya Yeniden tesis edil niş bir Millet 
e c~~ cemiyetinin nüvesini teşkil ede· 1 

lii· t r olan böyle bir planın birçok ta 
~:tarları vardır. Bunlardan biride 
fikÇ~nlerde verdiği bir nutukta bir 

Varşovada arbedeler 
Varşova ; 23 (Radyo) - Sağ 

cenah partisi mensupları ile yüksek 
tahsil talebesi arasında lıugürı şehir 
sokaklarında arbedeler olmuştur. Po 
lis arbedeyi güç halle durdurabil 
m:ştir. 

iki taraftan.:l ı birçok kişi te"kif 
edilmiştir. 

Aylık faiz usulü 

Ankara ; 23 (Hususi) - Mem · 
leketimizde v2deli tasarruf mevdua 
tı mukabilinde aylık faiz ödeyen ve 
bir nevi sosyal sigorta kurumları ma· 
hiyetinde olan teşekküller henüz 
tesis edilmiştir. Türk ticaret banka· 
sının her ay faizleri ödenen kupon· 
in vadeli mcvdu'lt kabul etmesi, bu 
sabada atılmış ilk adım olarak bü 
yük bir alaka gördüğünden bu for. 
mül te~mil edilecektir. 

Göçmen programı 
Milli Bankalar 

ve 

Ankara ; 23 ( Hususi ) - Ha. 
zırlanmakta ulan büyük göçmen 
programında , göçmenlerin iskan ve 
müstahsil hale getirilmt'si mevzula
rile alakalı olan müesseselere da e 
saslı i5ler tahmil edilecek, bu arada 
milli bankalar da vazifelerıdirilecek

tir. Bu güne kadar gelmiş olan göç 
m•nlerin büyük ekseriydin;n kullan 
makta oldukları araba pulları imal 
eden Türk ticaret bankası ile ban· 
kanın bir te ı isi olan Titaş şirketi, 

araba ve pullu . fabrikalarının ran 
' 1 ku ti .. J f t · 1 ~. ~· vve e mu • aa e mış o an , dımanını artıracak yeni ve modern 

~'h tııston Cburchilldir. Bu planın ; tesisler için hazırlık yapılmaktadır. 
t Ufü 'ıu derece geç kalınmış olma 

1 d 
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• ra~men nıakuliyet çerçivesinin ,,,_,..._,,_ ___ ~--------=~ 
1~10 k Cb P be a çı mamı~tır; eğer B. am 
. r!ain ile arkadaşları bunun tatbi · 
ıo ı · 

ı:_ ıstenıiyorlarsa o bahis b~şkadır. 
lrısilscn hükümetin tuttuğu politika ı 
~czuba d' N"'k•ı · 'h het ne ır. u u, rıcaat ve ı a 

11 tc t~n mürekkep olan bu politika bi' 
t Şıındiye kadM birçok şerefsizlik 

~e \'.'1~loldukıan ba~ka ilerisi için ı 
•zı fel ~ kete sürüklemektedir 

........... 1 

llchınet 1· . ·ı d .. ;\.;; 1 d ıyı sopa ı e OısuP yara ı 

ı ıklaıından yakalanma ve hakların 
!il k1 . ' 

nunı ıa 1<ibat yapılmıştır. 1 
Yarası ağır olan amele Ağa'Ja 

'trılcket hastahanesinde tedavi ahı · 
alınmıştır. 

Bir kadını 
öldürdüler 

2.ınJan oğlu köyünde oturan Ab 
s oğlu Veli aynı köyde oturan 
sınan kızı Fatma . . . 

nın evıne gırmış 
kadını tabanca k • . 
d urşunu ıle 

tıın an yaralamıştır. • 

Yeni demir 
yollarımız 

- Birinci sahifoden artan -

Günden güne inkişaf eden ve 
yakm bir zamanda yurdun her tara
fını kuşatacak olan demiryol'arı nıza 
layık ve bütün ihtiyaçlara cevab ve. 
recek modern ve rasyonel bir 
idare in, ı yap.lıcak ve ve bugün. 
kü umum mü .:lürlük binJsı memur 
apartmanları olarak kullanılacaktır. 
Yeni loirnnın inşası için umum mü· 
dürlük bir milyon !ıraya kadar tea 
hbüde girişebilecektir. 

~Yaralı Fatma Haruniye rnerke· 
e .. 

1
getirilirken sabun suyu rnevkiin 1 ~isat da verilmiştir. 

o müştür. Katil Vdi yakalanmış 1-------------,-

idareye tamamlayıcı te;isat na· 
mı altında. muhtelif istasyonlerın 
ve hangarların gı.:nişletilmesi, biti
rilme>İ v~ yapılması, bunlara müte· 
allik bazı makinelerin aiınması, yol 
atölyesinin tevsii, Eskişehir'1e bir 
çırak medebinin inşası bazı depo· 
farın yeniden yapılması nıaksaıliyle 
hükumete 2.815.000 liralık loir tah· 

tahkikana yakalanmıstır. 

makta yıkananlar 

bıta tarafından şiddetle 
\1 • 
tıp edilmeğe başlandı 

~~ıcakların birdenbire bastırması 
''n ba z ı kimselerin yasak hila 

fına olarak Seyhan n~hrine girip yı 
kandıkları zabıtacı giirülmüş ve bun 
!ardan üçü yakalanarak haklarında 
takibat yapılmıştır. 

Zabıta memurları; nehrin her iki 
tarafını mütemadiyen kont. ol altında 
bulundurmakta ve bu çirkin manza 
raya meydan vermem_rğe çalışmak· 

1 adır . 

Trak'ın işletmiye konması müna
sebetile buğün lstanbu!daki bütün 
deniz vesaitimiz düdük çalmış V& 

Trak'ı selamlamıştır. 

Ankarada yeni bir 
mahalle 

Ankara 23 (Hususi)-Ankarada 
mesken buhranını halletmek üzere 
yapı kooperatiflerinin kuıulması yo
lunda kuvvetli bir cereyan vardıı. Bu ı 
şekilde kurulan yülcsek ziraat ensti 
tü,ü m1hallesi tamamen bitmiştir. 
inşasını titaş şirketinin üzerine aldı· 
ğı bahçeli evlt'r yapı kooperatifi 
bu sene 164 ev yarmaktadır. Şiıket, j 
~eniden 17 evin siparişini vermiş- 1 

tır. I 
Titaşın kurmakta olduğu mahal 

le, Ankaranın en yeni ve modern 
mahallelerinden biri olmaktadır. Ev· 
ler, Cünıhuriyet hayramında sahip 
!erine teslim edilecektir. 

Çindeki harp 
-Birinci sahifeden artan

Çinli çete halinde bu sabah Tankoya 
hücum etmiştir. Bu mm takada çok 
kanlı bir harbin cereyan etmekte ol· 
duğu bildirilmektedir. Her iki tara
fın zayiat plançosu henllz malüm de 
ğildir. 

Hankov: 23 (Radyo) - Hükiı· 
met ricali bugün bir içtima y~parak 
harbin vaziyetini tetkik elmiş ve ka
rarlar almıştır . 

-

Orman Endüstrimizde 
büyük iukişaf 

Ankara 23 (Hususi) - Alaka 
lı makamlara gelen haberlere göre 
orman ve kereste ile alakalı olan 
milli müesseselerimizin İş faaliyeti 
devamlı olarak inkişaf etm~ktedir. 
Bu arada, yurdun en verimli ve güzel 
orman! , rından HelJeme , Eğriceova 
ormanlarına sahip olan Türk ticaret 
bankasına bağlı (Ovel) şirketinin se
nelik tomruk istıhsalitı, 22.000 met 
re mikabını bulmuştur. 

İhracaatımız artıyoı 

Ankara; 23 (Hususi)- Toprak 
mahsulleıimizi dış pazarlara yüksek 
fiatlarla ve müsait şartlarda satmak 
i~in kurulmuş olan nıilli müessesele
rimizin faaliyeti alakalı makamlarca 
dikkatla takip edilmektedir. Bu husus· 
ta hazırlanan bir rapora göre Türk 
ticaret l·ankasının trsisleı indtn liri ' 
olan Ürün limited şiı ktti son sene 
dı yiımi çeşide )akın toprak mah. 
sulümüzü ihraç dmi} e muvöffak 
olmuştur. 

Romeo ve Juliyet 
-----------------------------------------------------· 
Metroğoldvin Mayerin milyonlar sarfıyle 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 kaçıımayınız 

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

9297 

Saadete erişemedik fakat yaşamak hakkına malikiz. işte; 

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

MADAM BATIRFLA Y'IN unutulmaz kahramanı 

( Silvia Sidney ) 
in feci olduğu kadar ibret alınacak ve bir deı s olan büyük filmi 

Yaşamak hakkımdır) 

~ı--··------• 1 Adan::t Zir lal bankas! 2 
ÇOCUK HASTALI LARI 1 numaralı çırçır fabrikasın-

Meşhur R·jisör ( FRITIZ LANG ) ın hiın;netile vücude getirilen Şahe. 
serlerin en güzelinde Sevgilisini ölümde bile yalnız bırakmıyan sadık 

bir maşuka rolünde görünecektir 

( Mevsimiı.1 en h 0 ssi ve heyecanlı bu büyük filmini) 
Sabırsızlıkla bekleyiniz MOTEHASSISI dan : 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

saatları : Her gUn 1 
15 - 18 

---.~--ııİıiııf!ı~~~--

Koz'ln Asliye hukuk M. 

Sayı 

38.,., 136 

Cezayir muhacirlerinden olup 
Kozanın yüksek Örer. köyünde otu 
ran Osman oğlu Hasan tarafından 
328 tarihinde Kozanın yüksek Ören 
köyüne iskan olun3n ve yedi sene 
evvel Kozan askerlik şubesince kıt· 
asın• sevkedilmiş bu!unan Cezayirli 
Yusuf oğlu 323 do. Salih ale / hine 
açmış olduğu mirastan mütevellit ga 

ipliğe hüküm _istihsali dava,ının ya 
pılmakta olan du ı uşması sırasında 

Sözü g~çm Salihin kıt' asından firar

la balrn b i yat ve mematından ve 

mahalli ikametinadcn haber alınmadı 
!ıını ileri sürmüş bulunmasından ga· 
ipliği iddit olunan mumaileyh Salih 

hakkında malumatları bulunan kim
selerin ilan tarihinden itibı.ren bir 

sene içinde mahkememize müracaat 
etmeleri zımmınınrla keyfi vetin ilan 

olunmasına '.karar verilmiş ve keyfi 
yet yazılı olduğu üzere Seyhan Türle 

sözü gabetesinin 13 6-937 tarih 

li 3852 sayılı niisİlasında ila1Jen teb· 
l iğ edilmiş ve bundan başka ınüd 
deı ile müddeialeyhin hulundukları 
yüksek ören kôyu ve Kozan ılanal 

T.C. Ziraat Bankasının Adana· 
daki 2 numaıa'ı çırçır fabrikasında 

9300 

,,------------------------------------------------------çalıştırılmak üzere 3 tenekeci ile 3 1 
tesviyeci ve 1 tornacıya ihtiyaç var yeni çıkan kanun ve nizamlar 
dır. Bilgi "e ustalıklarının derecele· l::~:.,;;.: 
rine ııöre dolğun ücret verileceğin 
den talip olanların mezkür fabrikı 
direktörlüğüne müracaat eylemeleri 
ilano!unur. 9311 1 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni postahane civarında 

Fuat eczanesidir 

88 Liraya 

7 Lambalı 

Radyo 
Müracaat 

Rıza Salih Saray 
B~bekli kilise sokak No 11 A 

9146 24 

1 

mahallerine dahi yazılan mezkur 
ilandan birer nushaları il a~ suretile 
tebliğ edil niş ise de hususu mezku 
run ayni suretle ikinci bir d,f.a da 
ha ilanen tcblıği tekarıür etmiş ol· 

duğundan mumaileyh Salibin bayat 
ve mematiyle mahalli ikametinden I 

malümatları bulunanların Lu müddet \ 
içinde mabkernemize ihbarı ke) fıyet 

tc bulanmaları lüıumu tekrar ilanen 
tel;lığo: uouı, 9310 

Cenaze Merasimlerine mahsus 
talimatname 

1 - Cenaze sahipleri vefat vukuundan itibaren yazın 12 saat kışın 
da 24 saat zarfında cenazelerini defnettirmeğe mecburdur. Fenni şekilde 
tahnit edilmiş cenazeler bu kayda tabi değildirler. Cenazelerin yazın 12 
saat kışın 24 .aat bekletildıkten sonra defnettirilmesi şayanı tavsiyedir. 
Teşrini evvel başlangıcından mart nihayetine kadar kış mevsimi sa· 
yılır . 

2 - Cenaze merasimi yap'tlak istiyenler arzu ederlerse Belediye sırf 
kendilerine bir kolaylık olmak üzere aşağıda gösterildiği ş tkilde merasim 
tertip f'der ve lüzumlu ves. iti tem;n eder. 

Cenaze merasimleri Belediyece iki sınıf üzerine tertib edilir, 

a) Biritıci sınıf merasim: Bu sınıf cenaze merasimlerire, sahibinin ar · 
zusu üzerine (5) olobiis ile{IO) otomobil veya (35) aıaba işrirak eder. 
Ayrıca bir de büyük çelenk konulur. Nakil •asıtaları ücreti , çelenk be· 
deli, t~chiz ve tekfin de dahil olduıu halde bu sınıf merasim için (55) 
lira ücret alınır. 

b) ikinci sınıf merasim; Bu sınıf cenaze merasimlerine sahibinin arzu• 
su üzerine (2) oto'aüs, ile (5) otorııobil veya (16) araba iştirak eder. Ay· 

rıcı bir de çelenk konulur . N lkil vdsıtaları, ücreti çelenk bed -·li, techiz ve tek 
fın de dahil olduğu halde bu sınıf meram için (.>5) lira ücret alınır. 

3 - Cenaze sahipleıi yapacakları merasimde Belidiyenin tava~s-utu · 
nu istemezlar ise diledikleri kadar nakıl vasıtası ile merasim yapabılırler. 
Bu takdirde merasime iştirak edecek nakil vasıtalarına verilecek ücretler 
şunlardır: 

Otobüs 
Otomobil 
Araba 

( 300 ) kuruş 
( 200 ) l.urıış 
( 100) kuruş 

Sonu Var 8303 



Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana Mensucat fabrikası direktörlü& ünden : 

Fabr:kanıızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1- 2 - 938 tarihin· 
den itil aren l. abu l ve tesbit ed ilen bt'z fiatları aşağıda ırösterilmiştir. Bu 
ıu ıt tlu • 1 ı~ ) ~ ı mık ta olc' u ğ ~mum sayın müşterilerimize ilan ederiz : 

Geniş lik Beher top Beher top 
santim metre fiatı 

Çifçi brıi 

Astarlık bez 

Tip 
2 

14 
75 36 725 
85 36 751 

Satışlarımız fab rika teslimi ve peşindir . Bir balyadan ~ şa ğı siparişler 
de Ofo 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9177 5 

1 Yeni Postahane karşısında 

( Türksözü) 

ı~ E EDİYE İLANLARI 1 
ı---~--~---·~~----~------__; ı 

1- Belediye Kanarasında bir sene müddetle ~esilrcrk hayvanların 
boynuz ve tırnakları açık artırmaya konmuştur. 

2 - Muhammen bedel 170 liradır. Muvakkat teminat on iki lira yetmiş 
~ş 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 

Her mevsim ve muhite göre 

24 Mayıs 1938 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

Görünüş : Berrak 1 
Renk : Renksiz 
Koku : Kokusu1 

: Latif 

TAHLiL RAPORU 
Kaleviyet : ( ıoo sm3 suya sarfolunan N· 

m ikda rı ) 0.2 
Mecmu sertlik derecesi ( Frans ız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhurnu 

litrede 0.40 J1I 

Sülfat ( SÔ 4 ) .. 0.0033 

Tabibi Diş 1 
Tadı 

, Teamül : Mutedil Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ., 0.0040 

Yusuf Hüsnü Başarır 
Bulu n duğu seyahattan avdet etmiş ve hastalarını 

1 
2-5 9303 kabule başlamıştır 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletler:mizi ucuz ve ş ı k 

Bebek a raba larımızı 

muhakkc.k görünüz 

Satış eposu . Hükumet 
•cı 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

2-4 

• 

T 
•• 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9170 

özü 
!Matbaacılık f Gazetecilik\ 

fl'üterevvi renkli 

her türlii tab iş ler•nizi 

ançak Tü·hözür.ün oto 

malik makiM1annda 
yap!ııabilir. ıniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaas nda ha"" 
tırın ız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha k ıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü 

zelle:,tirmek ı s t iyorsa

nız kita plarınızı Türk

sözünüıı mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nef ı s 

• 

T A B 
. .. 

K l TAP 
• 

C 1 ·L D 
• 

GAZETE 

bir ci'd, renkli ve zar 
bir k>pak bölgede an 
cak Tiirksözünde ya
pılır. 

R,.,,,j eurak, ce-'. 

v~ller, rldterler, çekler, 
karııı-ler, ka~ı t , zarf, 

kartvizi~ ve bilumum 
tab işleri niz, en kısa 

bir za manda en n~fis 

bir şe kilde en zarif hu 
rufa tla Tür'~sözünde ya
pılır . 

Tür~ sözü matbaa
sı "Türksözünden,. baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

1 

1 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

laıının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Ça1lar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmı,ur. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı aıcajını ıcar,ıl•r 

--------------------------~--~--------------~c~·~.:ı 

• 
tOll.l(iVıE iŞ BA.Nk-ASI 

415 

Taş bina yapmak isti
yenlere ve müteahhit

lere müjde 
Gayet sağlam ve kiremit fiatından ço'< ucuz l<tş

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

sında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat 

etmeleri rnenfdatleri i ~ bı rı dandır. 9232 15 - 26 

Adana Milli Mensucat fabrikası Ltd. 
Sosyetesinden : 

Fabrikamız mamulatı kabol bezleriııin Hatları 

Genişlik Top Kuruş 

A lan ' ı Tip 2. 75 cm. 36 md e 725 

• • 2. 90 • 36 • 839 
Şapkalı • 4. 90 • 36 • 725 

• • 6. 90 • 36 • 766 _____ , _____________ ~~~~~~~--~~~~~~~~ 1- YukarıJaki fiatlar Fabrikamız teslimi bedeli pt'şin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 2 ~·, 

yapılac• ğından birligimizde bilumum zam yapılır . Ankara ordu malülleri \ 
bi rliği Adana sübesi baş 
kanhğından: / 

Uırligimizi n sen elık ~ınt haba tı 

kayitli malüllerin 26·5 938 pe rş~m 3 - Tip 2 bezin baly.ısı (20) top tip 4 ve 6 brzin balyası (25) toptur 

be günü saat 9 da birlik binasınJa 4 - Kabul edilen sipa rişler sırası ile gönderilir. 

h 1 
5- Sipariş kabulü ve sevki fabrıkamızın 1 Mayıs 938 tarihli tamimi 

a zır •u l un~ıaları ilan olunur. 9309 
ne müstenittir . 9209 ) 

( el. 33 ) Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

cnnin en son usullerine riayet rdertk _; ynadığı yerinden itibır< 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu~ 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını O" 
hafaıa ederek ve hiç bir suretle el değmedı-n hususi Kimyagerimiıe 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıl-hiye Memuru huzurlarında 
macaoalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra do 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehri 
gelmektedir . · 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelı-n Gazozları da !(aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . ~ 
6197 

Seyhan Defterdarlığından: 
Mahallesi mevkii Ada parsel miktarı muhammen b~ --··. - metre murabbaı 

Tepebağ Bebekli kise 260 59 200 200 Lir' 

• • • 260 59 92 92 • 
• • • 260 59 287 287 

" 
• • • " " 

331 331 

910 

Yukarıda mevki, miklar ve muhammen bedelleri gösteıiltn döıt k 
arı a 2 Haziran 938 perşembe günü s~aı on dörtte açık artırma usul ile 
lacağından isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetir.de teminat muvık 
ile muayyen gün ve saaıta Defterdarlıkta toplanan komisyona gelırı~ 

13-18 - 24- 26 9261 J 
or. Muzaffer Lokman 

iç hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 

ayenehanesinde kabul etmekted r. 

GOLEMAN " Lüks lambaları geceyi gündüze ç e v i ı i r . On iki s 

Sekiz kuruşluk gaz yakar. 

SATIŞ YERi; Hükumet caddesinde Ömer BaşeğJll 
felırraf adresi: BAŞEGMEZ Telefon No:168 Tica ret~ 

9170 25 
--------------------------~~.;..;._;;.~~--_.;..;...__, 

Umumi neşriyat müdii,f .. 
Macid Güçlıl 

Adana Türksö:ıü ınatb 


