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~ ın Qen;ş ve dar zamanlarını yalnızken 1 canla kutlandı ~119irılikleri için fırsat bilen hırsızlara nef-
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qsıd rasırada iyi geçinmenir. ve en yakın tanışmanın esaslı bir 

ve iğrenme ile bakınız,, Heyacanll nutuklar söylendi 

~~ 1 a spor. İyi ve verimli vatandaş olabilmek için maddi kud-
~ i y ~alıcı zehirlerden koruyarak ahlaklı ve ir'adeli yelişendir 
ı~ ~ltı kudret ve iradenize 
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ahHlklı olnıayı,insan meziyet 
lerinin başında gösterdim:
~Iilletlerin ahIAkı üzerindu 
harbin yaptığı acıklı yı 
kıncılar her gUa armak~a· 
dır. Harp belfilarından 
olan darlık ve pahalılık 
vücutlar üzerinde oldu
ğundan ziyade ahliik ilıe· .. .. 
rınde sarsıntılarını hissetti 

riyor Sizin sıhhat ve neşe 
ııiz büyüklerin muhake
melerine kuvvet verecttk
tir: Ş:ışıranlı:rın körlük,-ve 
ahlilk hezeyanlarına karşı 
coş Lrak ıkan bir çağhyan 
gibi temiz ve ş~ffaf kalımı. 
Vatanın geniş zamanlan°.!_ 
ve dar zamanlarını y.ılnız 

(Sonu 2 incide) 

vefgençlerimizin beden hare
ketleri c;oktakdir kazandı 

.> 

19 Mayıs Gençlik Ye J hayatlarını feda eden şe-
Spor bayramı dün içten ge hitlerin abidesini ziyaretle 
len coşkun tezahüratla kut- çelenkler koymuşlardır. 
lanmıştır. Daha sabahın er An karada 
ken saatlarından yollara 
döküleü halk tfüenin ya
pılacağı!spor suhasına akın 
etnıeğe;başlamış, saat 8,40 
dan itibbren Kız ve Erkek 
liselerile gençlik teşkiHltı 
sahada yerlerini almış bu 
Junyoılardı. . 

Tribünde başta Vah· 
miz Şefik Soyer olmak 
üzere askeri ve miilki er· 
kan, partililer ve güzide 
davetliler yer almış, saha· 
nın etrafımda binlerce 
halk kuşatmış, bulunyor· 
du. Valimiz' Soyer refaka
tinde Tuğbay. Partic Reisi 
ve diğer zaval olduğu hal 
de sahada yer alan okul 
talebelerile gençlik teşki· 
!Atını teftiş ve bayramları· 
nı tebrik etmiş, bundan 
sonra hep bir ağızdan söy· 
!enen istikl81 marşile tö· 
rene başlamışlır. 

Valimiz Şefik Soyer, 
kürsüye gelerek bu çok 
büyük ve mutlu günün 
manasını hPyecanlı ve kıy· 
metli bir hitabe ile anlat· 
l> ve çok alkışlandı. Bunu 
sporcuların hep bir uğız-
dan içdikleri and takip ey 
lemiş ve g~nç bir liseli he· 

yacanlı bir nutuk söylemiştir. 
ı utuklardan sonra ge· 

çit resmi başlamış, .. Kız ve 
Erkek liselerile gençlik 
teşkilat çok muntazam ve 
d~zgUu adımlarla tr;bu
nün önünden· geçmiş ve 
alkışlanmışlardır. Geçit 
resmini mUteukip Kız ,ve 
Erkek liselilerinin beden 
terbiyesi hareketleri baş· 
lamış ve bilhassa Kız.Lise 
sinin gösterileri ço btkdir. 
ve alkış toplamıştır. 

Öğleden sonra sporcu· 
]arla talebedenlnüteşeltkil 
bir grup Hatay davasında 

Tören çok canlı oldu 
Ankara 19 A. A. -

Ebedi Şef Atatürkiin 'Sam 
suna ayak bastığı fgilnfln 
yıl döuü ı ü olan bugün 
çoşkun ve heyecanlı teza· 

1 
~üratlo kutlanmış,stadyom 
tla 4) binden fazla insan 

1 yer almıştır. Milli1 Şef Inö:-
1 nü lıu törene'" huzurlar(· 

le şeref vermiş, okullarla 
mükelleflerin beden hare· 
ketlerini yakın .bir alaka 
ile baştan sonuna kadar 
akip buyurmuş ve gençle· 
rimizin gösterdiği başarıyı 
takdir buyurmuşltrdır. 

Maarif Vekili adına 
töreJ İ açan Parti Gtıntl 
Sekreteri Memduh Şevket 
Esendal bir nutuk söyle· 
miş ve demiştir ki: 

"Ulümünden sonra ge· 
çen!4 yıl;içinde bütün mil
letçe hep beraber andığımız 
büyük kurtarıcı; ölüm· 
süz kahraman ve eşsiz in· 
san Atatürk bundun ·23 
yıl önce ölümlerden kur
tardığı Türk milletinin kal
binde sönmeyen ateşini 
yine öz nef esile yeniden 
alevlendiriyor." 

Genel Sekreter, Milli 
savaş ve istiklal yıllarımn 
heyecanlı güulerini anlat
mış, bu güz~l yurdun ilir 
tünde yaşayan her Türkün 
ona layık kahraman bir 
evJadı olduğunu belirtmiştir. 

Sadeya§ ihracı yasak 
ViHlyet Makaınmdan: 
ViUlyet hudutları dahilin 

de istihsal edilen tuzsuz 
veya erinmi~ ve süzülmüş 
sade yağların viUlyet bari 
cine çıkarılması yasak c
Jilmiştir. 

Alftkııdarların malftmu 
olmak üzere ilan olenur. 

) 



Çukurovanın su
lan&a işleri 

Mersin ve Tarsus ovalarının 
sulama kanallannın inşası beş 

milyon 380 bin liraya Aral 
Şirketine ihale edildi 

Kanallar bittikten sonra bu ovalardaki pa· 
muk mahs kat a•tacak 

Çukurovayı sulaya~ '' , 
olan regülati>rün irışası bit 1 
mek üzeredir. Şimdiye ka 

dar inşasına iki milyon l 
400 bin lira sarfedilmiş o 
lan r< gü atör 1 milyon 820 1 

b. dk . . 1 
ın e ar arazıye sanıyc· ı 

de85metre mikap su veriJebi 
lecektir. 
Üğrend'ğinı ize göre, ~ey 

han nehri 1le farsus çavı 
>trdsındakı 6'JO bin dekar 
ve Tarsus ile Mersiu ara. 
sı .daki 220 bin deliar tu· 
taıı araz·nin tali sulama 
kamılları inşaı:tlı 5 milyon 

i\.ahve ve çay 
, inhisarı 

Kanun 1 Haziranda 
yürürlüğe gırecek 

f'. nkor. - Kahve V P 

.;81 hm liraya Aral inşaat 
şirketine ihale edilmiştir. 
Şirket yakmda inşaata 
başhy acaktır. 

Çukurovamn vasati pamuk 
rekoltasi 170 bin balya· 
dır. Y.ağmurlu senelerde 
bır dekardan 20 kilo saf 
pamuk alınır. Yapılan tcc 
rühelere göre, suJarna ka· 
nallarının inşası tamamlan 
dıktan sonra, bir dönüm 
deu 60 iıılo saf pamuk 
alınabilecek ve Çukurova 
nın pamuk rekoltesi şinı 
cikinın dört misli olacak 
tır. 

Gazetecilerimiz 
Berline davet edildiler 

• 
Yüce Başbuğ 

Diyorki: 
(Başı 1 incide) 

kendi haksız zenginlikleri 
için muhakkak fffsat biieıı 
soysuzlara nefretle, iğren 
me ile bakınız. Muhakkak 
biliniz ki kötil ahlak ör· 
neklerinin yalancı mumla
rı umduklarından çok kısa 
bir zaman tutebilecektir. 

Vatan .. müdafaası için t itri 
yen Vd vatıına hizmet için 
hazırlanan Türk milletinin 
neşesinde saadet, kcde. in
de felaket bulan temiz ev 
lAdı rulıan ahlaklı Türk 
cemiyetinin bugününde 
ve yarınında muzaffer ola 
caktır. Karakteri ve dü· 
rüstli.iğile her yerde ria 
~et göı'en Türk Cümhuri
y C'ti sizin sağlam istikbali
nize dayanrnuktauır. 

Türk gençleri! Spor 
bayramını milli kudretin 
knynt\klarıadan biri olarak 
karşılıyoruz. Imıanlar ara· 

1Alma lar
1 

j K ç Boğazına 
vardılar 

Esirler 49 bini butdu 
tlerHn 20 A'.A.- Al· 

man tebliğine göre, Ker~~ 
yarımadasında Husları ta· 
kip eden Alman orduları 
diiş manın iimitdsiz m11 
lrnvemetine rağrnen Keıç 
boğazınd varmışlarıdır. Bu 
suretle bu takip savaşı ıda 
üç Rus ordusu lyok edil· 
miştir . Bu orduliir 17 pı 
yade, 3 suvari tümeni ve 
dört zırhlı livadan mürek· 
kepti. Rus orduları 149 
bin esir, 1113 lop,239 t ank 
ile pek çok sayıda savcş 
malzemest bmıkmı~1ardır. 

Büyük Alman 

1 smda iyi geçinmeııln hatta I 
milletler urasında yakın ta 
nışmdnrn bir esaslı vasıta 

taarruzu nere 
den başlıyacak 
Rus1arın 

1
Harkofa 

taarruzu almanların 

jfl 1 
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be Kouııs, ; 
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ı - f pe uırıı., n 
.. baırıı9 tifll 

ve mu 'ı-ıe~a 
din~sy.on dell 110 e 
na ıstıııa . si~d 

daıre 
saslar ıJJ . ohıo 
tanz1nı btlçlllC 

a) ?.~riııdetl ~ 
esası u~ b61i'ı 
&lA Qevı ııeııd 

10 ıs . 
kozan bıt 

iak o\ara.k sııtıt 
nın aıa(11t 

kuruştu rt.ıı ıt1Jll' 1 
işine yaramı~ B) ı\U ı9 ı 

Bedin 19A./\.- A!- Arıouzdıl t97 

ma~ı askeıi kaynakları, 
doğud ıki sıva ş durumu 
hakkınJa şu mütaleada 
bulunmakiudırlar. 

ve • ıds 
C) nurtY.ouço1' 

Ç) o.ıu ıııo 
aş:.ığıinudı:ı 0 

11dl' 
le lc6 

kovtlaf 
kuruştur· ıı11J·n11 

D) Aııtll 10' 
ArsuzJtı 18' 

~ay J: b ".saıı lır ııun ıa~ ı
hasınır 13!.i) iik iVl 1.et mec 
lisinoe ırnuuşu:masına ba~ 
lanmıştır. Hu kanuna gö· 
lnhisurlar idarı si bu ı~i 
öt,.denberi y~pan yam 
çay ve kahve · satanlara 
ba} ı ücreti mukabilinde 

Ankara 19A.A.- Al
nıiin basını uıırosu Türk 
gaz..-lecı.erinden rnürekkPp 
bir heyet• B~tline d.ıvet 
et rn iştir. lle> er y~kında 

Beı Jl"P. g:d~c.·kt:r. 

Butün ihracat mad 
del ri ~ontrole tabi 

Ankbra- icra Vekille 
rı ht>yetiııin yeni bir I· a· 
rarına göre, ihracat ma· 
mul ve mııhsulleri bun· 
dan sonra kontrol~ tabi 
tutulacaktır. 

sı da spordur. .l\fovaff ık 
olmanın ortak zevki ta 
biatin ve h~r türHi şartla 
rın tesırlerini Sjjğlam si
nirle karşılamukhr. Uülasa, 

1 
buşkalannın ~ks~klerini hoş 
görme spord11 idt.ı an edı
lir. Heıe ~u nokta~ ı tıiç ha 1 
tırJan ç1karmuruulıdır ki ı 
her y şta ve her ~arta 

uygıın veelvel'işıı bir spor 1 
çaıışmu zuvki ve iradtısı· 

ni.ı buŞlıÇ<t dıreğıdır ~a· 
hşmanın istediği tmçok 
kudretler vardır. Bunl arın 
hep~inden ehemmı~tllisi 
çalışmanın insanlara zevkli 
bir şey olabilınes1 ve nere 
de;nasıl olursa olsun herhalde 
çalışmak için arzu bulun· 
masıdar. lştP spor insan 
bünyesinin hüçrelerine bu 
esas kuı.lretl·~ri vermek 
iı;in başlıca vasıtadır. 

Son Alnı an taaı ruzu 
c~phı,yi düZAltmt'k ıçiıı 
'i ''Pılrnıştır. Bu duzellrne 
hart !.rntı , bu sen~nıu taar 
ruzu içın gPreldi ol • '1 y"r 
ierı ele g0 çirmuk iç dir. 
Büyük taarruzı111 nereJen 

:e ıJiJ 
E) oörtY~ bô 1s 

F) Oçoo d' 1 
ısıcenderu~,,,o 

J) An ta~ 74 ~1, 
Arsuzda 1d1J !AKI 

H) DörtYO ,rı'. 

bu maddeleri :sattıracaktır. 
Kahvehane ve ga~no gi 
bi yerlerde kahve pişirip 
satmaklu meşgul olan es· 
nafın keneli işleyEcekleri 
kahveyi kavurarak üği.ıt· 
meleri inhiı-mr dışında bıra

kılmıştır. 
Uiğer taraftan kah ıe 

ve çnya başka mbuJelP.r 
karıştırarak satanlara ka· 
çakçı muırnrnlesi tatbik edi 
lece::kt\r. 

Yeni kanunda kaçak 
· kal\veniıı her kilosuna 10 

lira ıığır para cezı:ısı kon· 
m ıştur. Kaçak çayların ki 
tosundan da20 lira ıığır pa· 
ra cezası alınacak ve ge 
rek kahve, gı:-rek <;aylar 
müsadere olunacaktır. 

Kahve ve çayı tavi 
len fiatlardan fazlas111-ı -:s 

tanlaruı ruhsat tezkeresi 
alınacak ve bunlfır 10 li· 
radan 100 liraya kadar 
para cezasına mahktlm 
edilecektir. Kanun 1 bazi· 
randan itibaren yüriirlüğe 
girecektir. 

Neşriyat Müdüril 
~ lim (_.,t.LENK 

C.H. P.Maıb.ıası Ant tky .ı 

ıhracat lisansları dı 
bundan böyle Ticaret Ve
kiU:ğince verilecektır. 

Valimiz Reyhaniye
ye gitti 

Valimiz Şefik Soyer 
Kazanın çeltik ve diğer iş 
lerini incelemek üzere bu 
sabah Reyhaııiyey~ gitmiş 
tir. Akşama dönecektir. 

Y ~rdımsevenler ce
miyetinin yardımı 

Gençlik ve Spor bay· 
ramı . münasebetile Yardım 
sevenler Cemiyeti şehrimiz 
şubesi 100 , fakir liseliy~ 
atlet fanilesi Ue don V':>r 
miş ve ayrı~a 15 fakir li-

• Reli tu ebeye de birer ta 
b.ım elbise yaptırmıştır. 
İki zahireci akaraya 

gitti 
iaşe maddelerinin satı 

şı işini düzenlmek üzere 
her vilayetten birer heyet 
Ankaraya davet edilmiştir. 
Şehrimizden de iki zahireci 
bu saubeh Ankaraya git· 
mişlerdir. 

Her vaıandaş verimli 
vatandaş olabilmek için 
sportmen ohncıya çahşan 
ve iyi sportmen olabıımek 
için maddi kudretini ' yıp
ratıcı zehirlerd :.n kı ıruya
rak ühlD.klı ve iradeli va 
s•flarla bezenerek yetişen 
vatandaş doğru yolların 

en iyisindedir. 
Genç ark&duşlarım! 

Insanhğ1n buglin elemleri, 
acıları, ' atanın bütün sı

kmtıları ve düşünceleri üs 
tüııde herkes bütun diinya 
ya Umit. ve neşe ver· 
mek için gürbüz ciğerleri 
nıztı t kuvv etli neft-sile 
haykırıııız: Yaşasın gençlik 

Sizin kuJr~tli varlığınızd.ı 
vatanın her zaman sağlam 
geluceğini söylemiş olan 
Bil~ük Atatürk' ün ş.ınh a· 
dını candan ırevgi ve say· 
gı duygularınızla göklt~re 

yUkseltiniz.,, 

ve ne zanıan b~şhyacağı 
b~lli değildir. Fakat en 
umulmadık bir yerden 
başlıyacağı şüphesizdir. 
Rusların Harkof taarruzu 
Alman gene.kurmayının 
işine y ua nıştır. Düş na
l ın planları Kerç taarruzi 
le tamamen bozulrnuş.1 ur. 
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ve en " ıı""I! nemiştir. va ede11 ııoJ'.i. 
Bu yılın en bliy-ük tank renk veli 1T~ 

Bolşevikler en vahim ha
tayı Uurkof taarruz He yap 
mı~l dır. Bu taarruz es 
nasmda Alman ordusu to 
siri denenmiş olan yenı 
siU\hlar bır kerre daha ,ıe 

savaşı Huslaı ın yenilgisi i- nı; l ye~ ııa(>f'~ 
leA sona ermiş ve Ruslar bener "'de l 
bu savaşlarda 356 tank peraıkeııı ~ 
kaybetmişlerd r Bu savaş 2- ço1' 
yeni Alman tanklarının 01, eıı tO 
:nükenımelliğini ve savaş v·t ed~11 ııo• ,, 11e .ı.ıa 

kudretini bir k~rre daha ren~ .. uıfll"' 
ispat etmiştir. ve suı u•~ 

G Ürıdüzde ıarııı ç~l~ 
ı babtır ~ ,,ııt 

iki film uirdtııı Fır~nkişte 22~ ,. 
nin oğlu vo Al Katraz kalesi ~~ur8~ııll6~j 
Bu korkunç fılmi seyredin ı ıs-S ,.,~ 
yakında)A l\.ASYA PALAS) tısıııd3 tJ'J 

Halkta kı.ırarıı ~t 
Bu akştımda~ itibıren 1 ne ~~~~ 

Oıiuu ağacı da ·ıaıı 
.Fırsatı küçarmayınz cağl 1 


