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SAHiP ve BAŞMUHARRiRi 

Kuruluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

•• •• •• Cuma.lesi 

28 Mayıs 938 
Ondördüncü Yıl - Sayı : 41'10 

5 Kuruş 

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

Milli Müdafaa bütçemiz 
dün kabul edildi 

İngiliz ·hükümdar-! 
larının Fransayı 1 

ziyareti 

SURiVE iŞLER i 
A 

Ali Komiser değişiyor, Cemil 

eclisten orduya selim Kral ve kraliçe F ransada 
nasıl istikbal edilecek? 

ki: Milli Müdafaa vekilimiz Kazım Özalp diyor 
~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~--_;,.~~~~-

Paris : 27 ( Radyo } - · lngiliz 
kral ve kraliçesinin Fransaya gelir· 
ken yapı acak istikbal merasım ı 
programı hazırlanmıştır. Kral ile kra· 
liçeyi hAmil yat açık denizde Fran· 
sız filosu tarafından karşılanarak 

selamlanacak, Polonya limanı açık· 
larında harbiumumide ölen İngiliz 

bahriyelileri şerefine toplar atılacak· 
tır. 

Sulhçu yuz, fakat muhtemel bir 
hap için daima hazırlanacağız 

Bu yılki müdafaa bütçemiz geçen 
senekinden 15 milyon fazla 

.. Ankara: 27 (Telefonla}- Büyük 
Mıılet Meclisi bu günkü toplantı 
sında milli müdafaa vekaleti Hava, De 
niz ve kara bütçclerile askeri fabrika 
lar, ve harita umum müdürlükleri, ma 
krif, nafia vekaletleri bütçelerini müza 
ere ederek kabul etmiştir. 

Bütçelerin müzakereleri arasında 
maarif ve nafia vekilleri izahat ver· 
(lişlerdir. Milli müdafaa vekili Kazım 

zalp şunları söylemiştir: 
Arkadaşlar: 

yet edebilecek olan bu harbin zuhur 
elmiyecejtini hiç kimse iddia edemez 
Ve bunun ne kadar yakın veya uzak 
olduğu da temin olunamaz. Böyle ol 
dujtu her ana, her ihtimale karşı ordu 
muzu hazır bulundurmak mecburiye-' 
tinde olduğumuzu söylemejte hacet 
yoktur. 

Arkadaşlar: 

Kabul buyurdujtunuz kanunlarla ver· 
dijtiniz esaslı kararlarla ordumuzun en 
son sistem harp vastalarile techiz edi 1 
!erek milletimizin yüksek menfaatleri 

ni layikile koruyacak hale koymuş 
bulunuyoruz. Bu sayede bugün cihan 
haritalarını sükunetle takip etmekte 
ve aleyhimize vuku bulabilecek her : 
hangi bir teşebbüs ve hareketi şiddet 
ve emniyetle karşılamajta amada bu \ 
lunmaktayız. Kuvvetimizin en büyü~ 
Büyük Şefimizin yüksek kudreti ve 
her hususta yüksek kabiliyetini gös· 

Polonya rıhtımında kral ile kraliçe, 
hariciye nazırı ile lngiliz sefiri tara· 
fından selAmlanacaklardır . 

Bunlardan sonra kral ile kraliçe 
hususi treni le ve reisi cumhurun 
vagonuna rakihen hareket edecektir, 

lngiliz hukümdarlarını ha.mil hu
suıt tren geçmeden evvel bütün is
tasyonlar kapatılacak, halkın istas· 
yonlara girmesi ve çıkması menedi· 
lecek, biltiln hat jandarmalar ve sey 
yar muhafızlar tarafından muhafaza 
olunacaktır. 

Tren polonyA ormanına vası' ol· 
duı}u zaman 101 top atılacak hü-
kümdarlar, reisicumhur. nazırlar, \ 
muhtelif heyetler tarafından istikbal 
edilecek, sonra alay istasyondan 
hareket edecektir. 

Birinci arabada polis müdürü, 
ikincide teşrifat müdürü bulunacak 
sonra lngiliz kral ve kraliçesini ve 
reisicumhuru hAmil otomobil bir 
suvari bölüğünün ve motosikletli 
polislerin ortasında hareket edecek· 
tir. GüzergAhda askeri müfrezeler, 
askeri müfrezelerin arkasında iki 

uli kor.donu :ve en arkada halk 
bulunacaktır. 

-

Mardam da Parise gidiyor 

Suriyede vergiler mütemadiyen artmakta 
olduğunda ..ı halk hükumetten mewrun değil 

Suriye v.e L~bnan gazetelerinin 
1 

yazdıjtına gore yuksek Komiser Kont 
dö Martel Haziran ayı içinde Parise 1 
gidecek ~e teka üde sevkedilerek bir 

1 
daha Sunye ve Lübnana dönmüye
cektir. Dijter taraft•n Kont dö Mar· 
telin yerine bir generalin tayin edi
Iecejtide haber verilmiştir. 

Suriye Baş veziri Cemil Marda. 
mm de Haziran ayında vapurla Pa
rise gidecejti anlaşılmaktadır. Baş ve · 
zire üu seyahatında Refikası ile hu
susi katibinin refakat edecejtide ay
rıca söylenmektedir. Cemil Mardamın 
Pariste en az bir buçuk ay kalarak 
muadedenin tasdiki işi ile meşgul o· 
lacajtı ve döniişte AnkaradR bir müd· 
det kalıp Suriye Türkiye dostluk ve 
İ)İ komşuluk muah.,desinin müzake-

resine başlıyacağıda ilave edilmekte· 
dir. 

Çünkü Türkiyenin Suriye - Fran
sa muahedesi tasdik edilmekten ve 
Hatay meselesi neticelenmeden Suri. 
ye ile dostluk mnahedeside muzake
rdlerine başlamıyacajtı söyleniyor. 

Şam : 27 - Hükümetin, 2 milyon 
lirayı bulan bütçe açığını kapatmak 
için zorgileri artırmajta karar verme· 

si Suriyenin her tarafında heyeçan 
uyandırmış ve her taraftan yüzlerce 
protesto telgrafı yajtmajta başlamıştır. 

Bu galeyun karşısında hükumet 
meclise verdiği yeni zam kararname. 
sini geri •lmak mecburiyetinde kal
mıştır. Fakat şimdi, açığın nasıl ka· 
patılacajtı düşünülmektedir. 

HATAY HADİSELERİ 

Reyhaniye Halkpartisine 
Jandarma hücüm etti 
Birçok Türk tevkif 
fena halde insafsızca 

Antakya: 27 (Anadolu ajansının 

hususi muhabiri bildiriyor) - Rey. 

edildi ve 
döğüldü 

Milli müdafaanın geçen seneki 
bütçesile bu seneki arasında 15 mil
l~ra bir fark vardır. Bunun 6,5 milyon 
lırası kara deniz ve hava teşkilatımı· 
ıın genişlikltri dolayısile artacak o
lan masraflara karşılık almak üzere 
bütcenin muhtelif fasılalarına tevzi ve 
taksim edilmiştir. 8,5 milyonda büyük 
Şefimiz Atatürkün irade ve tavsiyele 
~ile huırlanan yeni beş senelik silah· 
~ııına projtramının ilk senesi taksitle 
~· kar_şılıktır. Arkadaşlar: Bildijtiniz gi· 

ı, buyük küçük her millet orduları· 
nııı teşkilatını genişletmekte, teşkilatı 
~ı Çojtaltmakta ve bütün varlıkları ile 

!ermiş olan milletimizin fedakarlıfıdır I 
Maddi ve manevi kuvvetler böyle ifti 
hara dejter bir derecede olan ordumu 
zun Atatürkün yüksek ve idare 
ve kumandası altında ne kadar büyük 
işler başarabilecejtini taktirinize bıra 
kır, bütcenin kabulünü rica ederim. 

1938 iZMiR FUARI 

haniyenin Ayrancı köyünde vatanper. 
ver Araplardan birisinin esrarengiz 
bir surette öldürülmesi bahane edile
rek Reyhaniy~ halkevi sarılmış ve 
Türkler tevkif edilerek fena halde 
deıtülmüştür. 

Halkevinin kapısı kırılmış ve ka· 
nunen mecburi olan zabıt varakası 
tutulmamıştır. •rbe hazırlanmııktadırlar. Gerçi bey 

. neıınilel müessesel~r sulhu idame için 
1 ıısa · S nıyetkArane gayretler sarf ediyorlar; 

0 nra devlet adamları maruf siyasi 
hhsiyetler tarafından her yerde sulh 
P~rverane nutuklar söyleniyor amma 
bır taraftanda silahlanma yarışına çık 
ın•ş olan milletler birbirlerini geçmek 

General Klzım Özalp 

için olanca kuvvetleri ile çalışıyorlar; 
ujtraşıyorlar Bu haller, sulhun tehlikede 
oldujtunu gösteren alakalardır. Bütün 
dünyayı ateşe verecek ve bizede sira 

Alkışlarla karşılanan bu beyanat 
tan sonra ordumuza büyük millet mec 
!isinin selam ve sevgisinin ilan edilme 

1 

si hakkında verilen iki takrir silrekli 
1 

alkışlar arasında kabul edilmiştir. 

Fuarda görülmemiş bir ziya 
tertibatı yapılıyor 

Ölen iki Arap için Suriye bayra· 
fı ile merasim yapılmıştır. Halbuki 
birkaç gün evvel Araplar tarafından 
öldürülen bir Türk köpek ölüsü gibi 
mezarlıjta atılmıştı. O zaman Türk· 
!er, sırf memlekette bir nümayiş 
manzarası vermesin diye ırkdaşları

nın bu suretle gömülmesine taham
mül etmişlerdi. 

Uzak Şarktaki harp !Harp tehlikesi 
atlatılmşıtır 1 

Çekoslovakya ve Filistin de bu yıl 
Fuara resmen iştirak edecek 

Dört ayak Türkleri komisyona 
müracaat ederek serbestçe Türk lis• 
lelerine yazılmalarına müsaade edil
mediğini binaenaleyh kendilerine ser· 
bestinin temin edilmesini rica etmiş· 
!erdir. Bu ta lap komisyon tarafından 
trdkik edilmektedir. Bir teşebbüs 
yapılıp yapılmayacaı}ı henüz malum 
değildir , 

Çin tayyareleri büyük Lord Pört ve Kont 

ınuvaffakiyet gösteriyor 1 Ciyano bu fikirde 

Ş:mghay : 27 ( Radyo } - He
men bütün cephelerden gelen haber
le.' kanlı çarpışmaların devamını l.ıil
dırınektedir . 

Çin tayyarecilik tarihinde ilk defa 
olarak Şark! Çin denizini aşan mü
him; Çın tayyare filosu , Japonyanın 

h ~enubunda ve şarkındaki bir çok şe· 
ırleri tamamile hükmü altında tutmak
tadır Bu 1 b h ç· . b • nun a era er ın tayyarelerı 

bomba. atmaktan sakınmışlar ve bom 
Üzacyerıne Kinşl adasında şehirler 

rıne ve ı. - 1 
nameler , oy ere bir çok beyan· 

•.makta ·k ·ı 
Bu vaziyet Çin 1 lı a etmişlerdir , 
ettiği takdirde ]tayyarelerinin arzu 

apony b 
dıman eyliyebileceıtini ayı ombar-
gôstermektedir , tam olarak 

Geçen gece yarısı, Çin h' . 
b. - sa ılınde 
ır usten hareket eden Çin t 

re! · t 'k ' · ı • ayya. erı, saa ı ı ı e uç arasında Japon 
adalarının cenubundakini teşkil eden 
Kunsin'a varmak ve bir saat müd
det köyler ve şehirler üzerinde uç
muştur. 

Çin filosunun karşısında Japon· 
larda h' b ' M n . ıç ~ tayyare çıkmamıştır . 

amafıh donüşte Japon sularında 
~uklı:nan Japon harp gemilerinin pro-
ıc torlc · ç· t · · b rı ın ayyarelerını tarayarak 
ulmuş ve bu g-emilerin toplarının 

ateşe maruz kalmıştır . Japon şehir
lerinin yegane müdafaa vasıtasını 

elektriklt!ri kesmek teşkil eylemiştir. 

Bu şehirler , üzerine beyannameler 
atıldıktan sonra Çin tayyareleri Na
gaski adasının Şimali garbi istika
metinde yoluna devam etmiş ve 
yirmi dakika kadar uçuş yaptıkları 
bu mıntakalara da beyannameler bı
rakmışlardır . 

Ademi müdahalel 
nin yeni kararları 

Londra : 27 ( Radyo ) - Tali 

Aderr.i müdahale Komitesinde Sov· 

yetler hariç, şu kararlar verilmiştir: 
1- Gönüllülerin , asker , bahri

yeli, sivil, eksper olmak üzere dört 
kısma ayrılması 

2 1 • 
- .ık hamlede lspany0dan 10,000 

muharıp çekilmesi ve çekilme hare· 
ketinin bun .. ' k' u mutca ıp yavaş yavaş 
devamı. 

3 - Kara kontrolünün başlaması, 
4 - Deniz kontrolünün başlaması, 

Paris : 27 (Radyo) - Romadan 
bildirildiğine göre, lngiliz Stfırl 

Lord Pört ile Kont Gıyano dün gö 

rüşmüşler son günlerde beynelmilel 

veziy~tinde görülen fevkalade ger· 

ginliğin daha "büyük bir nikbinlik. 

le karşılanabileceği ve yakın bir harp 

tehlikesinin önüne geçildif(i nokta 

~ında mutabık kalmışlardır. 

Londra : 27 (Radyo) - Tay

mis bugünkü bir makalesinde diyor 

ki : Endişe devresi henüz geçme· 

miştir. Vaziytt daha büyük bir iti· 

dal ve soğuk kanlılık gösterilmesini 

icabettirmektedir. 

İran Kralının oğlu ve 
Mısır Kralını'! hemşiresi 

Nişan landılaı· 

Kahire : 27 ( Radyo ) - Kral 

Faıuğun hemşiresi , lran Kralının 
oğlu ilıt nişanlanmıştır • 

lzmlr fuarından bir g6rUnu, 

lzmlr : 27 [ Hususi muhabirimizden ] - Çekoslovakya hU
kOmetlnln fuarımıza resmen ı,tırak etmek lstedljil fuar komi
tesine blldlrllml,tır. 

Çekoslovakyanın 'ehrlmlz fahri konsolosu Bay Vetter, be . 
l•dlye ve fuer komitesi reisi ! -

Doktor Bay Behçet Uzu ziyaret j 
etmı, ve Çekoslovakyanın pa
vlyonunun nerede ln•a edlle
cejil hakkında meıomat aımrs-
tır • 

Polonya ve 
ihracatımız 

Yeni gUn ne dlyorb 

Evvelki akşam saat dokuzda Ay. 

rancı Şarki köyünde alelade bir ci. 

nayet olmuş ve Kenan isminde bir 
adam ölmüştür. 

Bu adamın bir Arap olduğunu 

öğrenen Manda makarnalı bütün 
kuvvetleri ile harekete geçerek De· 
!ege Garo başta olmak üzere birçok 

yüksek memurlar hemen Ayrancı 
Şarki köyüne gitmişler ve hadiseyi 

Araplardan tahkika başlamışlardır. 
Derhal cclbedilen askeri kuvvet· 

ler Reyhaniyeyi muhasara ederek 

gece hiçbir şeyden haberi olmadan 

uykuya dalmış olan halkı gürültülü 

nümayişlerle uykularından uyandır· 
Plan üzeridnen konsolosa lazım· 

gelen tafsilat verilmiştir. 
Yeni b · r kararname mışlar. 

l 
Önlerine düşen silahlı Arapların 

Filistin resmi müesseseterile hu· 
susi ticarethaneleri de fuarımıza İŞ· 

tirak kararını vc.rmişl~rdir. Filistin 
müesseselerinin lzmir fuarına ne su• 
retle iştirak edecekleri ve kendileri· 
ne plana göre nerelerden pavlyon 
alacaoı hakkında tetkikler yapmak 
üzere Filistin fuarı idarecilerinden mü
hendis Bay Yafa komitesi dün lzmi· 

-Gerisi dördüncü nhifede-

neşredi di kılavuzluğile kasabanın Türk evleri 

Ankara : 27 [ Telefonla ] - Po başılmış, silah arama bahanesile 
lonya hükumeti 30 Nisan 938 tari· Tüı ki ere her türlü hakaret reva gö· 

hine kadar Polonyaya idhal edilecek rülmüştıir. Ve hiç bir münasebet 

bazı maddelerin gümrük resimleri · 1 -Gerisi dördüncü sahifede -

ni indirmiş, bir kısmını da gümrük 
resminden muaf tutmuştu. hakkındaki gümrük muafiyetini 31 

Polonya hükümeti yeni bir ka. birinci Teşrin tarihine kadar ibka 

rarname neşrederek ayni maddeler etmiştir. 
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UZAK ŞARKTA 1 

UZAYAN HARP ~~~~~~~~~··~~~~~~~~-~~~-~~»~-~~s-~al 5000 Milyarseneso~ 
Yazan ------

Lüsyen Roıniye 
Dağ selleri ır 

j Şfi ~~"'etD!.!_: 

Bir ltısım tarla1aröaki j Yine 0 kadın ' 
mahsuller su altında kaldı 

., \İlk tedris ispekter· 
lerinin vaziyeti 

Ne Jopanya iç harbı, ne uzak 
şark boğuşması kısa harp nazariye. 
cileıini pek de teşvik edecek mahi. 
yette değildir. 

Uzak şark kavgası bu bakım· 
dan bilhassa enteresandır. Bu harp 
]itpcın genel kurmayının, onu pek 
kısa sürecek sanmasının mahsulü 
olmuştur; Hakikaten süratli ve se· 
mereli Gir neticeye varması için z ı 
hiırn çok ihtiı:ıal bulunan bu harp 
başlangıçta süratli inkişafiyle dün· 
yayı hayrete düşürmüştür. 

Çin· Japon harbinde ldeolojileı in 
talii inanılmayacak bir şekil arzet
mektedir. 

iki üç ayJanberi Japonların gay· 
reti, Çiıı mukabil taarrzluı ve çt-te 
harpleri tarafından akamete ıığratıl 
maktarlır. 

Çinliler talim görmüşlerdir ve 
askeri hareketleri Alman suhayla
rından mürekkep bir gtnel kurmay 
tarafından hazırlaıımıştır. Halbu Al 
manya Japonya ile ideolojik ve po
lotik bir pakt ~ktetmiştir. 

Çinlilerin aldıkları ve Alman kur. 
mayının idaresi altın.:ia kullandıkları 
haı p mataryelrri büyük bir kısmı 
itibariyle Sovyet malıdır. veya Rus· 
ya yoliyle gelmektedir. 

Çinlilere harbe devam etmek ve 
Alman muallimlerile rus silalarını ö· 
demek im~inıni weren hususi kredi· 
lcr, Amerikan veya lngiliz menba· 
laı mm na hsulüdür. 

Şüphesiz ~i Alman ideoloji ile 
sovyet ve İngiliz ideojileri arasında 
hiç bir yakınlık yoktur. Yalı ız Al 
manlar, İogilizlrrle, Sovyetler ve 
Amerikalılar, Japonyanın fetihleri 
karşısında aynı derecede zarara ug. 
ramaktadır. 

Kısa bir harp temininde mün. 
demiııç sitratejik hatta ihtimali, za 
man kazanmak için, istilacının. hasmı 
mahvetmekten ziyade gözettiği he 
defleri derhal ele geçirmek hususun 
daki isticalinden gdmekt(dir. Böy
lece istilacı, genişlemiş ve dağılmış 

cephe üzerinde, kuvvetini toplayan 
düşmanın yeniden dönüşüne maruz 
kalır. Gerisiodı-, çete harbleıine 

meydan verecek emniyetsizlik mın

takaları kalması da ayrı bir tehli. 
kadir. 

Bu günkü Çin - Japon harbı 
nın h.ırtası bize japonların cüretleri 
yüzünden bu hatayı irtikiB etmiş 
olduklarını göstermektedir. Çin ordu 
ve kıtalarıoın kuvvetli ve mühim bir 
kuvvet ifade etmediklerini isbat e
decek hiç bir şey yoktur. Fakat Al· 

Bütün bunlar, mecmuu Fransa· 
nın üç mislini bulan bir saha üzerin· 
de, nisbeten mahdut asker mevcu. 
diyle, son derecede 'müşkül nakliye 
ve geri hizmeti şartları içinde, ge 
risinde bıraktığı ve çete harblerine 
sahne olacak boşluklardan pervasız 
devam eden bir harbı anlatır. 

iki aydanberi; Japonlar Şanslnin 
garb tarafını terkrtmeye mecbur kal 
dılar. Büyük kanalda ve Şantungun· 
gun münakale düğiim noktalarında 

çetin hir surete takılmışlardır. Hat. 
!arının içinde yedi sekiz yüz gerilla ı 
yuvasıııda kendilerini müdafaa etmek 
mecburiy,etindedirler. Başı bozuk Çin 
kıtaları Pc:kinle N"nkindcn birkaç 
fersah mesafede atrş açmaktadırlar. 

Bu aceleci shateji, Japonların 
önce lehine sonra da aleyhine ola· 
rak, iki milletin meziyet ve kusur 
ları üzerinde tesir yapmıştır. 

Japon. müteassıp derecede ce· 

Dağlara fazla miktarda yağan 
yağmurlardan Sarıçam deresi taş· 
mış Ziraat mektebinin önündeki ve 
civarındaki tarlalar su altında kal
mıştır. Burada Licilen mahsul tama· 
men su altındadır. 

Diğer taraftcın haber verildiği 

1 

~ 

ne göre D~bbağzadeler çiftliği, Ça 1 

kaide re civarındaki dereler de ta ı 
şarak mahsulü sular altında bırak 
mıştır. Zarar ve ziyall miktarı belli 
değildir. 

Dün şehrimize de öğleden .son
ra bir çt>yrek saat dev2m eden ha· 
f if bir yağmur yağmıştır. 

. 
ilk okullarda 

Sınav ve sergiler 
devam ediyor 

Evvelce de 1.:-ir kaç kere 
yazdığımız, Adananın çok iyi 
tanıdığı kendine deli süsii ve 
rerek dilenen bir kadın vardır. 
Bu dilenme tarzı çok çirkin ve 
iğrenç.tir. Çarşının ortasında 
gözüne kl"stirdiği k:adın, tr 
kek kim olursa olsun yakasına 
yapışarak para istemekte ve 
parayı almadıkça yakasını bı 

rakmamakta, alamadığı kimse· 
lcre de t:'n ağır küfürleri savu· 
rarak ataştığı adamı çarşının 

1 oı tasında bir iyice boyamakta· 
dır. 

Her gün, her saat ôevam 
etmekte olan bu çirkin haıeke
te son vermek için alakaHar 
makamın bir daha naz.:rı dile. 
katlerini celbederiz. 

sur, meşakkate mütehammil ve her j Ç k } d k · · · • d 
şt>yden pervasız fakat aynı zaman. lık okullarda talebelerin sınav. ı a a ere oyun e i 

1 
!arma devam olunmaktadır. Bu okul· l ı da az disiplinli, izzetinefis rt:kabet 1 - 1 

1 k larda açılmış olan sergileri her gün • • • 
erine t~şne ve umumi göriişlere pe birçok kimseler ziyarıat etmektedir. Bır sene evvel ışlenen bır 1 

az muktedirdir. Harbın ilk aafhasın- 1 1 
da, sür'atli yürümek ve ön henefi ı Sınav ve sergiler ayın sonuna kadar cinayetin failleri tutuldu 

1 
devam edecektidir. birden gözetmek icabederken bu Çakaldere köyü civannda eski 

meziyetler harikalar ) arattı. Bunun J } . defterdar Ahmedin çiftliğinde otu· 
la beraber, kusurları da Çinlilere bir nşaat ruhsaTiame erI ran kardeşi Mustafanııı on yedi yaş· 
öç alma şansı arzediyordu. 1 k• } • l k larmdaki kızı Nuriye. Topal Jsmail 

Çinli s~yyal ve mukavim, heye· 1 ffi ere Vefi e Ce oğlu Musta tarafından kaçırılmıştı. 
cansız, kendine hakim, realiteye son Geçen kmmuzde Nuriye birdtnbire 
derece yakın ve onz sarsılmaz bir ortadan kaybolmuş ve bütün araş· 
sabırla takibe amade. görünmez ve Belediye hududu içinde yapılacak I tırm~lara rağmen bulunamamıştı. 
elle tutulmaz olan her şeye karşı her türlü inşaat ruhsatnam !etinin ı O zamandanberi yapılan tahkikat 
tamamile srptik, hasmi tatmin et. kimlere verileceği hakkında Şehir ııihayel~ ermiş ve bütün şüpheler 
mekte oldu~u kadar zaflarını istis meclisince kabul ve tasdik edilen 1 kızın kardeşi Hrıkkının üzerinde 
marda da mahir bir operatörnizme talimatname tatbik mevkiine konmuş toph nmış ve yakalandığında cürmü 
sahibidir. Onu kazanmak ve inkiyad tur. nü itirafla cesed:n lm1unguğu Kıv· 
ettirmek ayrı, muhafaza etmP.k ayrı inşaat ruhs~tnameleri miihendis rıklı köyü ile Hidnyet çiftliği aı asın I 
bir şeydir. ve mimarlardan başka kimse ve ve· daki Ot reyi gö.:ı termiştir. Burada 

Çinin Japonyayı mağlup etme rilmiyecektir. Bunlardan b:ışka her 1 yapılan araşlnmada bir kafatası ile ı1 sini mümkün görmüyorıım Japon hangi bir yapının fenni mesuliyeti de 1 t>skinıi~ elbiseler bulunmuştur. 
kuvvetleri tekrar bir noktada birle. kimseye verilıniy~cektir. Hakkı; kız kardeşinin kaçırılına-
şince ezici bir üstünlüğe derhal sa· Nc.fia fen mektebi mezunlaıı ile ' sınJan muğber olarak amcası Ş~k-
hip olacaktır. kalfalara dokuz metreden aşağı so rü ve Hidayetin teşvlkler ıle bu cina 

Eakat Japonya bugünkü stra· j kaklardaki inşaat ile maliyeti 2500 yeti yaptığını söylı::miştir. 5uçlu "e 
tejide ıstar etmr.k isterse harbe mu- lirayı geçmiyen basit binaların vazi !'UÇ ortnkları da tevkif edilmiş· 
azzam miktarda aslCer sokması ve yet ve teknik değeri olmıyan binaların 1 rclir. 
mali kaynaklarını tamamiyle tüket tamirleri için ruhsat verilecektir. 
mesi icabedecektir. 

Bu takdirde harp yalnız kısa 
olmakla kalmıyacak, u1ak şarkın de 
vamlı bir harahiıine de sebt-p o· 
caktır. 

Köy ·okullarında oku- 1 

tulacak dersler 

Teftişten döndüler 
Ceyhan, Osmanire ve Dörtyol ka 

zalarımlaki mektepleri teftişe giden 
kültür direktÖ!Ü Ekrem Giirscl, ilk 
tedrisat müfettişleri Mustafa Asım 
ve Aziz şe . rim~ze dönmüşlerdir. 

Portal{al fidaııları 

Fıli tinden getirtilen portakal fi. 
danlar ı beli eli ınuka bıliwie ziraat 
müdürlüğü tarafından \Önceden ad 
latını kay<ltltirenlere verilıneğe baş
lanmıştır. 

Kozanda yıldJrım 

man ve Avrupa kurmayları için de Uzun zamdndanberi hazırlanmak 
mütearrızın gerisini tehlikeye düşür ta olan köy ınüf redat proğra'llı ta· 

Ücretler veriliyor 
Hususi muhasebe müdürlüğünce 

ücretli memurlara Mayıs maaşları 
bugün verilecektir. 

Bir ağacın altına sığınan 
iki adamı öldürdü 

mek husıısunda, bu harekattan alı ma nlanmıştır. Proğrnının esas nokta 
naco k dersler vardır. 

ları köy işlı:ri ve köy ziraatı etrafın 
Japon strateiisine, şimdiye kadar, da toplanmaktadır. Günü.1 ders sa 

arahrında pek de tecanüs bulunma atlerinin yarısı ziraat ve bahçe işle 
yan birbirinden uıak hedefleri, kabil rine veıilmiştir. Haftalık 26 saatlik 
olduğu kadaı süratle ele geçirmek der sin 13 ü de bilgi derslerine ay 
aı zusu hakim olmuştur. rılmıştır. 

Bir itibar ve menfaat hedefi: Peli· 
nin ve havalisinin işgali Münhasıran ( M k d 

k • b' h d f R 1 ı_ • h l • M arta are , udakları as en ır e e; us ann uır mu te k"" .:, , .. l..ı" h ld b l 
1 - - - - - .. J k - M opu..-ıu ır a e, oy u 

me yuruyuşunu on eme uzrre o boyunca yere uzanmış y&• 
golistan yollarında eksantrik biriler tıyor. Doktor, yanına ya 
Jeyiş. Pek mühim bir ekcmomik he· k d" ı k 

naşara onu muayene e ıyor ve a ça 
def: Şansinin kömür ve sair maden· 1 sese : 
leride vaziyet etmek. Münhasisan _ Bu kurnazlıktan başka bir 
stratejik bir lıedef: Bütün demir yol d .x.·ı d. 

şey eöı • ıyor . 
!arını ele 2eçirmek. 

B. b' h d f" J 1 'd Marta Marek yattığı yerden fır· 
ır ımaye e e ı: apon ara aı I k 

· .. - 1 · f 1 Id .. ayara : tıccarı muessest erın aza o ugu .. .. 
Ş , lf h" . 8. d" ·rb - Yalan 1 ... Yalan soyluyorsunl antug un et ını. ır ıger ı 1 ar o· b ğ 
h dd. Ş h N k" ,. . .. ,. ıye a ırıyor. 

e ı: ang "Y ve an m ın ışgaıı K d" · . V k- .. - -
N.h b' · 'l"h k k 1 en ısının erem, oturum , goz 

ı ayet ır tıcaret, sı a aca çı ı .. .. .. .. .. 
ğ k t db. h d f' ç· 1. hastalıgına muptela oldugunu soy. 
ına arşı e ır e e ı: ın ıman 

ve silahlar rnın ablukası. 

Evlere mJzot dökülüyor 

Sıtma mücadele te~kilatı tarafın · 
dan evletin iç ve dışındaki çukurla· 
ra mazot dökülmrsi işlerine devar~ 
o\\)nınaktadır. 

Kozan kazasının Mahmutlu ko· 
yünde oturan Mu:.tafa oğlu Ali ve 
Ali oğlu Mehmet kasabaya gelirken 
yağmura tutuln uş ve mezarlıkla bir 
ağacın altına sığınmışlardı". Bu sıra· 
da düşen bir yıldıı ım hcı ikisine 
isabet ederl!k öldürmüştür. 

Canavar Kadın 
................. Avrupa matbuatında ---•aııı••RİI• 

liyen Marta Marek, pek sıhhatlidir. 
Aslrn Avust ryalıdır . Onun kadar 
canavar hir mah!ük, belki de ,.nder 
bulunur . 

On srne evvel. kocası mühendis 
Emil Marek, ayakları balta ile ke . 
silmiş bir vaıiyetle ölü bulu. muş 
tur. Emil, ölmezden bir kaç gün 
evvel, haya tını kazalara karşı küf. 
liyetli bir para mukabilinde sigor· 

taya ko)ınıış.O zaman onun intihar 
ettiği zannrdilmiştir . " Meyus ! ., 
karısı da sigortadan paraları çek. 
miştir . 

Birkaç ay evvel , madam Marek 
canilikle itham edilmiş ; onun iki 
çocuğunu da zehirleyip öldürdüğü 

mt>ydana çıkarılmıştır . Bu çocuKlar
cian biri erkek diğeri kızdır . Zaval· 
lılaıın sıçan otu ile zehirl<"ndiklrri 

Vılayet husu i ir.lare bütçelerin· 
den maaş alan ilk tedrisat ispekter· j 

!erinin bir Hazirandan itibaren umu• 
mi muvazene bütçesine alınacaklarını 
yazmıştık. Bunların yerine umumi 

1 

bütçeden maaş alan Kültür bakanlı· 
ğı ve ktıltiir direktörleri memurları 
da vilayet bütçesine veriimiştir. 

Bu vaziyet karşısında ilk tedri· 
s'3t ispekterlcrin • 30 lira makam 
parası yerine birer kıdem zammı 

vedlecekti--. 
Bakanlık ilk tedrisat espek:terle· 

rinin sayısını çoğaltacaktır, 
Yeniden kad ı oya Gazi terbiye 

enstitüsünden mezun ola~ gençler 
alınacaktır. 

Genel ispekterlik kadrosuna da 
iiç ilave yapılacaktır. 

İki kişi peynirden 
zehirlendi 

Süleyman oğlu Hacı Barış ve 
Salim oğlu Salim evleıinde iki kişi 
istiklal mahallesinde bakkal üley· 
man oğlu Salimden aldıkları peyniri 
yedikten sonra kendilerinde zehir
lenme alametleri görüldüğünden te. 
davi edilmek üzere hemen Mcmle 
ket hastahanesine gönderi imişi ir. • 

Peynirler müsadere edilmiş ve 
bakkal Salinı de yakalanarak tah 
kikata başlanmıştır. 

Hafriyat işleri hasat mev
siminde yapılınayacak 

Arkeoloii mü ahassısları ve Ürıi 
versite talebt'si tarafından yapıl· 
makta olan hafriyan işlerinin hasat 
mevsimi olan temmuz ayında yapıl 
maması ıçın alakadarlara emir ve. 

rilmiştir. 

ZABIT ADA: 

Kavgacılar yakalandılar 

Abdürrahim oğlu Yusuf, Derviş 
oğlu Hadi, Mehmd oğlu Ahmet, 
ve kardeşi ll>ralıim Köşkeı ler çar
şısında yekd ğeı lerile ka ga ettikle
rinden yakalaıımı~laı dır. 

Bunlardan Hadinin üzerinde hir 
sustalı çakı ve Yusufun üzerinde 
ustura bulunarak alııımışlır. 

Şehirde hu sızlık lar 

Nacaran mahallesinde oturan 
Mehmet oğlu Yusuf, evinin avlusun· 
dı:ın hir yorganla yastığmm ve Yar· 
başı mahallesinde ott11 an Çerinctk 
Markonun da evinin kapısına kilid 
uydurulmak sureti:e saat, gümüş sı 
gara tabakası, ufak para çanta.;ı. 

otuz lira n :-ık i t p:-ra, lir takım <:lbi 
sesile çamaşırlarının çalındığını şı 

1 
kayct etmeleri üzerine tahk.~at ve 
takibata başlanmıştır. 

l 
anlaşılmıştır . ~ 

Beş giin evvel,isticvap esnasında. 
müJdeiumumi müttehim kadına hi 
tap ederek : 

Kocanızı ve iki çocuğunuzu 
öldürdüğünüzii itiraf edin de vicdan 
azabından kuı tulun ? 

Demiş, o şu cevaoı vermiştir : 
- K.::ıtili bulmak için kafanızı 

yormak istemiyorsunuz ga1ioa? 
Marckin bütiin inkar ve yalanla

rına rağmen,iki gün evvel hakimler 
onun idamına karar vermişlerdir. 

Canavar kadın , idam hükmünü 
soğuk kanlılıkla karşılamıştır. 

Geçen hafta gene bu süt 
bir briç lıadisesind •n bahsetrrı' 
Dört bayan briç oynarlarken d 
nün eline ayni cins kağıt dü{ 
yani bi rindt: on üç pika birinde 
üç ispati var. 

Bu ha discyi beynelmilel p 
rofcsörü bay Külbursona bildi 
lar. Prafcsör böyle hir hadiserı 
milyarda bir kere vukua gt'lebi 
ğini söylüyor. 

Enstransijan gazetesinin ka 
den biri profesörün bu sözünii 
bul etmedi. Bu zat diyor kia 

- Biriçtcki kağı kombinet 
rının sayısı 58 mılyardan çok 
fazladır. Şöyle bir muadele Y~ 
lazım gelir. 

N:= 1 52 
24 (13)4 

Yer yüzünde 1 milyar 6 
milyon nüfus var diyorlar. Eğ 
imanlar dörder kişi olup briç 
mağa başlarsa hem de nefes 3 

dan gece güıır.Jüz oynarlasa b 
mnbıelif kağıt kombinezonların• 
cak 5000 mily~r yani beş yüı 
yon senede tüketebilir. Profes 
58 milyar kombinezonu bu ,s'' 
yanında hiç kalır. 

Briç meraklılarına müjde, 
sipler, 5000 milyar sene sonr' 
hadise tekrarlanacak!.. 

Kolombun torunla~ 

Biliyorsunuz ki Sen - Donıİ 
Kristof Kolombun torunları "' 
Daha son senelere kadar iki t 

yaşıyordu. Bunlardan biri geçe' 

öldü. 
Evv<'lki hrıfta Sen Doming b 

meti, Kristof Kolombun hatır 
yadctli ve reis Trujıllo , Koloıtl 
hayatta bulunan tek ve yegaıt 
ı ununa hükü 'netin en büyiik 11 

nınm en büyük rütbesini verdı 
Yıeni dünyanın adı Kıistof 

lomb <lrğil amma , Koloınb 
Amerika adında daha canlı . 

Pazarlaı ı k: apah 

Hcllandada küçük bir adad 
çük bir köy vardır: Ma rken ~ 
Bu köy çok güzeldir ve evlt 
üsh'.ibü eski H9:landa ü.sl ı1bud~ 

Mark~n belediyesi duyullfl 
uir karar verdi: Pazar günleri 
ve. köy kapalı bulundurulacaktı 
gi.in ,adayı ve köyü, s yy h1arı 
mesi yasaktır. 

. . ur Belediye kati emır V<!rm ış 

yasağa ra~men köye gelece1' 
. 1 .... k, seyyahlara servıs yapı mıya'"'"· 

velerde çay, otellerde oda ve' 
yecektir. __________ -... __ _.... ____ .,,,, 

Teşekkür 

Doğum Mütehassısı Hafll 
nar tarafından bundan bir yıl 
hiç doğurmayan ref ıkama aıı~ 

yapılmışh Am~liyatı -~nüteakJ 
mile kalan refıkam dun sab 
erkek ) avıu dünyaya getiı 

b1ııılar yir.e Hamdi Onar taı afı 
Ui) ük bır muv< ffakiyclle alı 
tır • 

Annesinin "e ) avrnlarıınır. 
batlerini kurtaran Doktor f-1 ~ 
Onara boı çlıı bulun luğu n teŞ' 

. l ·ı ,- ~ııı lerimin sayın gazHenız «:; ı J illi' 

ca ederim. 
Milli Mensucat fal; 

Muhasebe Şr 1 

Sabri Diknıctl 

1 ÜRKSÔZÜ : Ana ve b'
1
, .., ~ 

nı kutlar, yavrulara ur.un örııı.J 

leriz. 
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Hakiki bir tiyat:ro 
ı- ·- } ~azan j 

--\L----->;o--~--*-· ____ I·-
~ 

te:::! ahne şehir kenarında 
t;;;;;J} bir evin kü,ük salonu 

Refikle genç karısı 

Cemile koltuklara oturmuşlar. ikisi 
de düşünceli görünüyorl.ır.) 

Cemile - ( Yorgun bir sesle ) 
peki ama .. Bu gidişle haLmiz ne o 
lacak? 

Rdik - Doğru ... E.limizdeki pa 
ra bir haftaya yetişir, ya yetişmez. 

Ondan sonra ? Yine ümitsizlik, ne 
ytis, yine dü~üncd 

Ctmile - Amcanın bizi bu hal. 
de bırakması ne f~na şeyi Öyle bir 
adam ki dünya kadar parası olduğu· 
halde .. 

Refik - En aşağı yüz elli bin 
lirası vardır. Hesaplarına bakan ka 
tibi de öyle söylüyor. Geçen sene 
bize bize verdiği on bjn lirayı pek 
çabuk sarfetmiş;z diye, artık bana 
bir nıetelık daha veı miyecrğini ge
çenlerde öfkeli öfkeli söyledi, dur 
ılu. Sonra'da ben bu adamın ne rner 
hametsiz 'olduğunu bilirim. Dı diği 
dediktir. Hala sözleri kulağımda ... 
O gün bana şöyle söylemişti: "Evet 
lıenim biricik vaıisim sensiP, Bütün 
servetimi sana bırakacağım, çünkü 
bizim ailemizde usul ve kaide 
böyledir. Hiç birimiz kimseyi miras 
hakkından mahrum etmemiştir. Fa 
kat ben hayatta iken sana bir me 
telik dahi vermem. Başının ç• resine 

bakarsın." 1 
Cemile - (Kısa bit sükı1t fası 

!asından sonra) şimdi ne kadar paran 
va~ 1 

Refik - Yirmi beş lira kadar 
bir şey kaldı. Hizmetçi ile ahçı ka. 
dın demin para istedıler. Çıkarıp bir 
miktar para verdim. Yarın da veri 
rirn dedim, savdım. 

Cemile - Evet, biri çaışıya 
g;tti, geldi. Demin ikisi de sinemaya 
gıttiler. Acaba saat kaç? 1 

Refik - Dokuz 1 

Ct>mile - AcOba ben gidip anı. 1 

cana raivarsam, adamı yumuşatıp 1 

bir şeyler koparamaz mıyım, der- , 
~n ? 1 

Rdık - Kaparsan da ne olacak? 
Farzedelinı ki, bir parça para verdi. 
Onu da sarfettikten sonra yine ayni 
akibete düşecek değil miyiz? 

Cemile - (Birden bire) dinle 
Refik Ne var? 
Cemile - Salonun dışında bir 

ayak sesi duydum gibi ... Hırsız ol
rn a sınl 

ğine gddiği zaman yalan söylemez 
Hırsız - (Kanaat hasıl ederek, 

bir koltuğa yığılır) bize de tali hiç 
güler mi yal Üç gündür iki kişiyi 
öldürdüm. Onlardan da para çık
madı. Ne dolaplarında. ne de çe~- 1 
melerinde, ne sandıklarında '.11etelık 1 
bulamadım. Bir tar.~ftan polıs te pe.

1 
şimi bırakmıyor. Beyle yaşamaktan l 
sa gebermek iyi bel 

(Tabancasını şııkağına götürür, 
ateş eder ve olduğu yere yıkılır.) 

Cemile-Oh Allahıml Başımıza 

gelenier ... şımdi ne yapacağız? (Ka 
rı koca cesedin üzerine atılırlar. O 1 

sırad'I dışarda~ _gü~ültü ~şitilir, bir ı1 polis bir bekçı ıçerıye gırerler .) 
(Ko!uğa bakar) hayır bu ~ef:.r j 

kendisi ölmüş. l~te o ada~ ... lkı ~~n · ı 
dür aradığımız adam. Ta keı ı dısıl 
Bu alçak katili siz mi öldüzdünüz? 

Refik-Hayır, kenJi kendini 
öldürdü. 

Komiser-Birisini dahamı öldür 
dü? 

Buraya nereden girdi , ise girmi 
Bizi tabanca ile tehdit etti, Para 1 

mız olmadığını açıkça söyledim. Ü· 
mitsizliğe düştü. Kendini bu hale 
koydu. 

Komiser- Bu herif daha bir sa 
at evveld etüccardan Asım beyi öl 
dürdü. ! 

Refik-Asım beyi mi? Amcamı 1 

öldürdü öyleysl"... 1 

Ko,...iser-Asım bey amcanızmıy I 
dı? ı; federseniz bu kötü haberi bil 
meden söyleyivermiş bulunuyorum. 

Refik Ne zarar var efendim? 
Komiser - (Yanındakilere) haydı 

1Ju lıerifın leşini karakola götürüıı j 
Onu diri diri ele geçirmek istediğim 
anıa en sonunda ak b ... ti yine bu de 
ğil miydı? (çıkarlar) il 

Refik - Olur şey değili 
Cemile Sen şu allahın ışıne 

1 akl 1 
Rdik- Haydı karıcığım ben şim 

di hemen amcanım evine gideyim. ' 
Çok kal .az gelirim Gelirkende 
bol meyva ve iki şişe şarap ge 
tiririm. Şampanya yok ki memleket· 
te ... Olsa şampanya getirirdim. 

Balkan antantı 

Devletleri arasında 
yapıları temaslar 

( Türksôzü} 

) 

Ha tayda 
bir derec 

Halk kan ağlıyor 
Antakya : 27 ( Hususi muhabirimizden ) - Alınan haberlare göre 

dört ayağın 7 mıntakasında dün tesçil işi devanı etmiştir. Ôğledı-n sonra 
faaliyete başlayan Dörtayak mıntakasında, Affandan askerlerin himaye· 
sinde ve otomobillerle bu mıntakaya gelen Usbecilerle ittihatçılar, ber· 
mutat ve her yerde olduğu gibi jandarmanın himayesincle tethişe başla· 
mışlardır. Adedi 150 yi bulan bu tahrikçi unsurların bir çoğu lskenderun 
hadisesini çıkaran ve hiç bir takibata maruz kalmıyan adamlardır . 

Resmi teminat, beyanat ve vaitlere rağm~n hükumetin aldığı bu va· 
ziyet nasıl tefsir edilecek ? 

Orman koruma 
kıtaları mensup
larının kıyafetleri 

Ankara : 27 [ 1 elefonla ] -
Orman koruma kıtaları sulıay, ge
dikli erbaş ve erbaş onbaşı ve era 
tının işaretleri ve kıyafetleri hak
kındaki kararname Vekiller Heyo· 
tince tasdik edildi. 

Bu kararnameye göre orman 
koruma kıtaları pi yad! sınıfır.dan 
sayılacaktır. 

Subay ve gedikli erbaşların di. 
ğer sınıflArdan tefriki için şapka 

kokartlarile ceket yakalarına kona
cak işaretler şu şe kilde olacak
tır : 

Subayların yakalaıınJaki sınıf 
İşaretlerinin ortasına gelecek veç· 
hile açık filizi renkte çuhadan bir 
main konacaktır. Şapka kokartlan 
jandarma ve gümrük muh.faza teş· 
killeri k'y.:.fetlerine kıyasen nefti çu 
hanın ortasına filizi renkte yuvarlak 
çuha konacaktır. Erat yakalarına 

nefti çuha ortasına fılizi çuhadan 
bir nıain konacaktır ve ş pka ko 
korthrının altına bir numaralı pla
ka konacaktır. 

Adliye katipliği ınunta- 1 

zam bir meslek oluyor 

Ankara : 27 ( Telefonla ) -
Adliye Vekaleti Adliye katipliğinin 
muntazam bir meslek haline geti· 
rilmesini kararlaştırmıştır. Bunun için 
bir proje kazırlanaıaktadır. Bu pro · 
jeye göı e katipler bulun Jukları 
meslekte en yüksek maaşı alabile· 
cek!erdir. Adli tebliğatın pnstdlıa 
nelere devrini müteakip bu kara
rın tatbikine geçilecektir. 

Diğer taraftan Adiiye Vekaleti 
hükumet d.ıirelerile Belediye ve 
!Jarei Hususiye ve bunların mües
seseleri arasında çıkan hukvk da . 
valarını hakem usulile halletmeği 
derpiş edm yeni bir kanun layi· 
hası hazırlanmaktadır . Bıı suretle 
bugiin mahkemeleri şgal eden us 
mi davalar Lu hakemler vasıtasile 
halledilmiş olacaktır . 

Ceyhan köylerinde 
felaketzedelere lyardım 

Ceyhan : '.!.7 ( Hususi ) - Ka · 
zamızın S'rkcli köyü muhtarı Levent 
Ünal başla kenriisi olıluğıı halde i 
Kırşehir ve hav:ılisi felaketzedeleri - 1 

---------------.• ne yardım olmak Üzere kendisi 2 liıa j 
yurtsever köylülerimizJen Ali oğ!u 

Alsaray ::~~~a. 
Bu akşam 8,30 da 

Hüseyin 2, .Süleyman oğlu Hasan 2, 
eşi Nefise 1, Adil oğlu Mehmet Ali 
2, Emin oğlu Zekeriya 2, Hacı Hası n 
Mehmet 1, Mehmet oğlu Veli 1, Ali 

f na i 

Sahife : .1 

r--------------, 
Kiralık apartman 
Her türlü konforu haiz, banyo 

ve su tesisatım havi Müslüm apar 
tıınaııının ikinci katı b:rinciteşrin 
938 nihayetine kadar kiraya veri· 
lecektir. Tutmak isti yenlerin Na 
mıkkenıal nıekteui kar sında Dok
tor Osman Bozkurda miiracaat 

lan . C. ;... ________ , ____ __ 
;-----------------~~---------------

iki Buçuk saat Mütemadi Kahkaha ...... . 
Katıla, Katıla Güldürecek Taklitli Büyük Komedi ..... 

Asri Sinema 
Bu Akşam 

Sayın müşterilerine -0- ROMEO VE JULIYE TIN -0- Bıraktığı Hiiznü 
giderecek ve bu güne kadar seyredilen komikleri gölgede bırakacak ka. 
dar kudretli Türkçe Sözlü ve Taklitli Eğlencdi -Neşeli - Zevkli -Sevimli 

bir şaheser daha takdim etmekle tevali eden Muvaffakiyetlerine 
yeni bir zafer daha yazıyor. 

:-............................ ~ .................... ~----~-------------~ 

üç ahbab çavuşlar 
---------~-----,~----~------------------.: Oyna:ranlar: 

Markse kardeşler ( GlROŞO-CfCO-HARPO) 

Ve bunlara Refakat e en -0- TARZAN -0- filirnlerinin Kahramanının 
unutulmaz Sevgilisi ( MAUREN O'SULLIV AN ) 

-0- ATEŞ BÖCEGI -0- şah .serinin maruf tenörü 
ALLAN JONE.S 

Ayrıca : En Yeni Dünya Havadisleriri 
Fırsatı kaçırmayınız Bütün kederlerinizi Unutturacak 

Bu şaheseri mutlaka görüniiz. 

Bu gün gündüz 2,30 da Umuma Matinede 
iki büyük filim birden 

1 - Romeo ve Jüliyet 
(Umuma arzu üzerine son defa olarak) 

2 - Üç Ahbab Çavuşlar 
( Büyük taklitli komedi ) 

Locarınızı Telefonla Temin Edebilirsiniz 
Telefon 

9329 
Asri 250 

:..-............ ~~-~----~----~---------------------

oğlu Abdullah 1, Mehmed oğlu Ke 
mal 1, Halil Çavuş 1, Hasan oğlu 

Raşid 1, Bayram kızı z~kiye 2 lira 

verdikleri ve Hüseyin oğlu lsmail ' 

50, z .. keriy1 oğ'u Arifde 50 kuru~Oki 

ceman aralarında 20 lira toplamışlar 
v., bu paraları fdaketzedelere gön 

dermek üzere Ceyhan Kızılay kuru 
muna yatırını~lardır. 

Dahiliye kadrosun 
da değişiklik 

(0 sırada birdenbire kapı açı 

lır. Eli tabancalı bir adam içeriye 1 lngilizce "Biiyük Britanya ' Mevsim sonu tnrfandası fevkalade 

Ankara : 27 (Telefonla) - Da· 
biliye vekalet! vilayetler kadrosunda 
bazı değişiklikler } apılrnası hakkın
daki kanun projesi, encümenlerden 
geçerek Kamutay ruznamesine alın· 
mıştır. 

Büdce encümeninin tesbit ettiği 
kadro cedveline göre 150 lira maa1 
alan 8 birinci sınıf vali, 125 lira ma. 
aş olan 10 ikinci sınıf vali, 100 lira 
maaş alan 25 üçüncü sınıf vali, 90 
lira maaş alan 18 dördüncü sınıf va· 
li vardır 

ve 
giıer) 

1

1 Şaı k,, isimli dergiden: 
Ht·sız -- (Tabancasını kaldıra· 1 Bavletlerin Balkan milletlerinin 

rak ) Ya paralarınızı ~erirsiniz,~ istikbaline-, oradaki halkın arrnbn 
Ya canınızı... ' hilafına bir şı kil ve. nıek kartrında 

( Refik, Cemileyi müdafaa etmek bulundukları hakkında şayialar mey 
ister gibi bir hare'cette bulunur. Fa- d1nu çıkması üzerine bu memleket 
k~t Cemile bir kahk,.ha salıverir) diplomatlarının, lıu yarımadayı her 

Cemile H ıh, hah. hah! işte har.gi muhtemel bir saldırganlığa 
bu tuhaf! iş bu çok tuhaf! ( <:ocası- daha iyi mukavemet etmrk üzere 
na) serı ı!e gülsene Rcfıkl sağlam bir sulh bloku haline koy· 

Hırsız - (Tabancası daima e ıııak için müzakeıelere girmeleri iç 
linde) bunda gülünecek şey yok lıa tinap edil ııez lıir lüwm olacağı ta. 
yan! !'araları... b'i idi. 

C<mile - ( .:ıinirleri boşanmış ; Bu harekette, Balkan antantının 
bir halde mütemadiyen gülerek) hah, umumiyetle lid~ıi sayılan Türkiye· 
h•h, ha~, hah! Ayol, söylesene bu 1 nin hepsinden daha fazla faaliyete 
adanı" ışin tuhaflığını ' 1 k d' 

R f · giriştiği görü me te ır. 
e ik - Sen b' ı" · · A · d yorsun de il . .ız, en para ıslı- 1 Kısa bir müddet önce tına a 

. . g mı? Bız le metelik ok Elen deult>t aJamlarile isti~ar•lerde azızıın . Kadın da siniri . Y 
• • .. .. 

111 lutarnadı da bulunmuş olan Tiiıkiye Başbakanı 
onun ıçııı guluyor. Denı· d b . 

111 er: erı il,· dış bakanı, geçen hafta Belgrat 
parasızlıktan ne yapacağız di e 
d d Y ve Sofyada idiler. 
üşünüp_ duruy_o.r __ u k.__ . 'ı d" Arnavutlukla beraber şim ıye 
Cemıle - Bızı oldurmek ıstiyorsun k ı 

·adar bu birlikten ayrı kalını.~ o an 
D~ğii mi? Zaten demin lıiz ikimizde 1 B ı 

J u garistanın Balkan antantına ilti-
ona karar vermek üzereydik. Öldür h k d' 1 d' a e tp etmiyeceği bir mese e ır. 
öldu"'r de, barı' lıı'z de kurtıılalım . B J " u garistanın bugünkü sınırlan-

Hırsız - (Mütereddit) sahi mi ?ın hali ile devam edip gitmesini 
söylüyorsunuz? Sızde de para yok ıstemediği ne Ege deniziyle Oobri 
ıııu ? · k · Ca}'a ınme arzusunJa bulunduğu 

Rtfik - Taııı on iki buçuk ku- sanılmaktadır. Fakat, Bulgaristan 
ruşum var. insan Löyle ölümün eşi Balbn antantına iltihak etmese bi 

Büyük 
Oynayan : 

pıoğranı 

- ] 

Çılgınlıklar 

Sevimli Yıldızı POLAVSLEY 
2-

C o ş k un Süvari 
Heyecanlı sergüzeşt filmi 

Cumartesi 2,30 da son defa 
ROMEO JÜLIYE '- COŞKUN 

SÜVARi 
Pazar 2 de BÜYÜK ÇILGIN 

LIKLl\R VE ... 
9330, 

_____ , _________ . 
1 

le kendisi ile diğer Balkan m.,mle· 1 
htlrıi arasındaki işbirliğidin geniş 

)emesi mümkün ve ziyadesiyle ar
zuya şayandır. 

Yugoslaya, Bulgari~tanla uzıın 

üaınan sürmüş olan ihtilaılarını bir 
hal şekline b&ğladığı gibi son ay 
içinde Ankara ile Sof ya ararmdaki i 
münasebştlerde de inkişaflar kay 1 
dedilmiştir. 

Zanıanın ilerlemesi ile bu bağ· 
(ar, kuvvet ve metanet bulacaktır. 
Çünkü bunu birbirlerinde~ a~rı kal· 
dıkça Balkanlılar herhangı bır s~l
dırganlığa muh vtt denınle r; Bır-

( 
Üiamatik biiyük bir film 

Tan Sineması 
Bu akşam 

Yegane Trajedi Artisti 

( Sylvia Sidney ) 

) 

Tarafından c•lıbi dikkat bir tarzda yaratılan müessir, içli ve 
kuv ·ıe!li bir mevzua sahiµ 

(Yaşamak hakkımdır) 
isimli fevblaJe bir sijp ·r fil n tlkdim e:liy.:ır . lstirap çeken lıir kadının 1 

feci maceralarım ve s~vgilisini ölıi<n::le bile yalnız bırakmıyan bir maşuka j 
nın hayatım seyretmek ısterseııiz ou müstesna fılmi görünüz. Bütün sey 1 

redenler üz ·rinJe unutulmaz izler bırakacaktır. 

Rejisöı ü : ( FRITZ L ı\.NG ) 

İlaveten: Yeni ve güıel bir MİKI MAVS 
Pek yakında : 

FRE.D ASTAİR G!NGER ROGERS 

( Fıloyu Ta 1~ibedelim) filn1inde 
9324 

leştikleıi takdirde ise bunu, faydası 
yalmz kendilerine değil, ~ ug»inkü 

günde bir model teşkıl ettikleri dün 
ya sulhuna da dokunacaktır. 

Ankara ile lstanlıul vali muavin· 
leri 90, sekiz vali muavini 80, beş 
vali muavini 70, birinci sınıf idare 
heyetleri azaları 90, ikinci sınıf 80, 
üçücü smıf 70, lira maaş alacaklar· 
dır. lstanbul ve Ankara mektup· 
çuları 70, ikinci sınıf mektup 55, 
üçüncli sınıf mektupçular 45,!dör 
düncü sınıf mektupçular 40 lira 
alacak !ardır. 

Sayısı iki ohn birinci sınıf nüfus 
müdürleri 55, dört tan~ anlan ikinci 
sınıf nüfns müdürü 45, üçüncü sınıf 
nüfus müdürleri 40, dördünü sınıf nü. 
fus ınüfus miidürleri 35, beşinciler 30 
lira facaklardır. 

Bu proje ile dahiliye vekaleti 
memurlarının kadro ~e büdçc imkan 
!arı nisbctinde maaş yükseklikleıi 
temin edilmiş lulunmaktadır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yen: otel civarında 

Tahsin eczanesidir 



Sahife 4 

Bağcılara , müjde 

r 

GOLEMAN " Lüks lambalan gect yi gündüze çevirir . On iki saattta 

sekiz kuruşluk gaz yakar. 
•• 

SATIŞ YERi: Hükumet caddesnde iÜmer Başeğmez 
Telgraf adresi: BAŞEGMEZ Telefon No:168 Ticarethanesi 

9170 28 

Dr. uzaf er ok an 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 

ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Hatay hadiseleri 

-Birinci sahifeden artan-

yokkerı, .bilmeyiz nasıl bir lüzuma 
bin;ıen . .. Halkevi"nin kapısı kırılarak 
kilitli dolaplar ve yazıhaneler parça· 
lanmış Partinin nüfus \ e intihap İş · 

terine ait kağıtlara alınmıştır. Bir yer. 
de bir müessese basılabilir fakat 

1 

dünyanın f iotaı tol arla sakin diyarın· ' 
da bile bir ev, bir müessese aranır
ken merasimi kanuniye dt-nifen bir 
formalite vardıı. Garo bu formali · 
teyi yerine getirmekten bile kendi 

1938 İzmir fuarı 
- Eirinci sahifeden artan -

re gelmiş, belediye ve fuar reisi ile 
görüşmüştür. 

Mühendis, fuar sahasıda giderak 
tetkikler yapmış ve Filistin müesse
seleri için yaptırılacak yerlerini tefrik 
etmiştir • 

Bu seneki fuarı görmek üzere Fi
listiaden İzınire çok ziyaretçi gele
ceği Öğrenilmektedir. 

Fuar komitesinin Paris beynelmi· 
Jel sergi tenvirat planını ha7.1rlayan 
Holanda lı mütehassıs Zili tehrimize 
davet edilmiş ve mumaileyh şehrimi
ze gelmiş ve tetkiklt·rine başlamıştır. 
Mbtehassıs ten\'irat planını hazn la
mağa başlamıştır, 

( Türksozü) 

Yeni Postahane karşısında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

hastalarını 1 
4-5 

Bulunduğu seyahattan avdet etmiş ve 
9303 kabule başlamıştır 

Taş mak isti
yen ere ve müteahhit

ere müjde 

• y a ı 

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

sında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat ' 
etn1eleri menfaatleri icabındandır. 9232 19-26 

--------

- Matbaa, TüccarveFabrikatörlere-
Her cins g'\zctt>, mat ı aa ve renkli kağıtlar ile tüccar ve fabrikatör· 

İer için kırtasiye levazımı en ucuz ve en iyi cinslerden olmak üzere her 
zaman stok halinde mevcuttur. 

Fotoğrafçılar ve amatörler için makint, cam, kağıt, film, paspartu ve 
ilaçlar her yerden ucuzdur. 

28 Şayner filmler 30 kurcş, Hypo - sülfit kilosu 25, karbonat 35, sül. 
fit 40 Is tan ta, Leonard ve Minuto kartpostallar 117.50 ve Kapelli 11 O 
kuruştur. S. P. C. 

3-12 9317 
Sedad Sahir Seymt' n 

Uray caddesi No. 41-Mersin 

-----------------------------------------------

Her mevsım ve muhite g0re 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

larmın muvaffakıyet sırrı bundadır 

28 Mayıs 1938 

Haruniye Kaplıcası açıldı 

Sıhhat , konfor , her 
türlü istirahat 

Bahçe kazasının Haı uniye Nahiyesine iki saat mesafeJe bulunan 
( Haruniye Kaplıcası ) Her türlü hastalıklar ve bilhassa Roma 

tizmalılar için Türkiyede bulunan Kaplıcaların iyilerindendir. Burada ya· 
pılacak banyolar sayesind~ hastalığınız kısa bir zaman içinde zail olur. 

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

Müstecir 
3- 15 9319 DURSUN YUSUF ______________________________________________ __,, 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? • 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet V ckalelinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Göıiinüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N-10 

mikdarı ) 0.2 sın' 

-

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 §ı 
Uzvi maddeler için saıfolunan müvellidilhumuı• t 

Renk : Renksiz 
: Kokusuı Koku 

litrede 0.40 mgf 

1 
Tadı ; Latif Sülf at ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gt• l 
Teamül : Mutedil Klor ( Ci ) ,, 0.0074 

Nitrat ( No 2 ) ,, o.oo-ıo 
( el. 33 ) Nitrit ,, Yok 

Amonyak .. Yok 
ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibartfl 

ııistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellub ~ 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mı·· rn 
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettği Sıl-hiye Memuru huzurlarında da• d 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· d 

rmakta ve ağızlan Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimiı.t rn 
gelmektedir . ~ 

Kayadelen Gazozları 
Kaya delen Gazozları da Y. ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarım tercih ediniz . 31 
6197 bi 

to 
'• ki 
l'rıt 
~ 

ni müstağni adddetmiştir. Evvela 
Cenevrede bütün dünya muvacehesin 
de, sonra Ankarada iki devletin mü· 
messilleri arasında Fransa cumhu 
riyetinin verdiği hüsnüniyet vadinin 
tezahürü bu mu olacaktı? 

Söylendiğine göre, hazırlanacak 
planın tatbik, ile bu sene fuarda gö· 
rülmemiş ziya oyunları ve fevkalade 
aydınlık temin edilecektir. 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaylar , ,-----------------------____,/ol 
hususi kutu ve paketler içinde 

Ayrancı köyünde vukua gelen 
bir adi cinayet vakasından Reyhani 
yedeki siyasi Parti şubesi neden mes 
ul olsun? 

Manda makamatının günlerden 
beri içttn içe devam eden niyetleri 
işte adi bir katil meselesi bir mah 

keme işi vesile ittihaz edilerek açığa 
V1Jrulmuşlur. 

Bizzat Delege Gara Halkevinin 
kapılarının kırılm.:ısına nezaret et 
miş ve yine asker ve jand um :ı 
J;.rın gözü önünde zavallı b:r Türk 
çocuğu, berber Osman bütün vücu· 
dü parça parça cdilinciye ı· adar 
dövülmüştür. 

Hususi Muhasebe 
Alım satım komisyo
nundan : 

Hususi nıuhasebeye ait ( 125 ) 
yüz yirmi beş lira kıymetli Kahve 
hane ve (60) altmış lira kıymetli 
Postc.hane enkazı pazarlıkla kaimen 
satılacağından istekli olanların 
30f5j938 Pazarttsi günü saat (10) 
onda Hükumet karşısında Seyhan 
Okulu ve saat ( 11) on birde Karşı 
yaka'da Memleket Hastahanesi 
c:, ;,rında hazır buluııme.ları 9332 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 
Paviyon satışları devam etmekte· 

dir . · ne gelmiştir. Bir fincan çcsY gUnUn bunalllcı sıcaijmı kar,ılar ----
Seyhan Vilayetinden: 

A- Adnna merkez kazası dahi. 
linde imal ve ihraç olunacak (2471) 
iki bin dört yüz yetmiş bir lira sa· 
bık bedelli taş, kirrmit, kireç \'e 
emsali mevadın 1161938 güniinden 
31/.5 939 giinüne kadar bir senelik 
resmin«- talip çıkmadığından ihale ;;i 
938 senesi Haziranının sekizinci Çar. 
şaınba giinü saat (10,30) on bu.;.ıı · 
ğa kadar uı:atılm•ştır. 

B- :Şartnamesi l~ alınacak resim 
miktarını gösterir liste Hususi Mu 1 
hasebede görülebilir. ı 

1 
E - istekli ol;mların (185) yüz 

scksrn btş lira (33) otuz üç kuruş 
nrnvakkat ttminat makl uzlarile 
Daimi Er.cümene müracaatlaır. 

9331 

1 Ç::K HASTALI ILAR71 

MÜTEHASSIS& 

Dr. Nihal Bayat 1 

1 

Mersin Yoğurt pazar ! 

1 Kabul saatları : Har gUn ı ' 
15 - 18 1 

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

c· 

A ~ • 

' ;:::;. 
;v ....... 
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TÜRKSÖZÜ 

!Matbaacılık j Gazetecilik 1 
Ilı 

Mütenevvi renkli 

lıer türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

söıü malbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gu. 

ıelle~tirmek istiyorsr. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

ı L A N 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

c 1 L o 
* 

GAZETE 

bö 
b. "ld kı · .. ı ki, 
ır cı , ren ı ve " d" 

bir kapak bölgede 1 0
1

1~ 
cak Türksözüncle t' o 
pıhr. b 

Re!mİ eurak, ceJ h.ı 
ve il er, def terler, çeki~ trı 
karneler, kağıt, ı8 işi 

kartvizit ve bilu111U F" r 
tab işleriniz, en 1"§1 trıi 

bir zamanda en n'(ı b 
bir şekilde en zarif~ p~I 
rufatla Tür~sözünde 'f' şe) 
pılır. Çat 

T.. .. - tbl dı 
urı..sozu ma I 

sı "Türksöıünden,, b ~'i 
ıt a. 

ka her boyda gaıt: ş1 
mecmua, tabeder. 

____ , ______ ...,. ____________ ...... ____________________ ..... ..-

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adına Türksözü matbaası 


