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BOGAZLAR İŞİNDE LİTVİNOF YENİ BİR İSTEKTE BULUNDU 

Boğazlar konferansında 
yeni bir Sovyet iddiası 

Harp zamanında Rus harp gemilerinin 
tnüstesna olarak Boğazlardan geçme
sini istiyen Litvinofu yalnız Pol Bon-

kur tasvip etti 
-----------

Dünkü müzakerelerde ticaret gemi
lerinin Boğazdan serbestçe geç

mesi görüşüldü 
Ankara: 24 (A. A.) - Boğaz

lar konferansının dünkü toplantısın
da Tevfik Rüştü Aras, bütün dele
geler tarafından slkışlarla karşılanan 
nutkunda konferans başkanına ve 
davetimize icabet eden delegelere 
teşekkür ettikten sonra yeni mukave
lename projesini takdim etmiş ve 
demiştir ki : 

Bu proje ile sizlere ticaret seyri 
sefainin tam serbestisini nazan dik
kata alan ve harp seyri sefainine 
l'ürkiyenin Marmara iç denizinin ve 
hususi vaziyet bulunan Karadenizin 
Uınuıni ve hususi emniyet ihtiyaçla. 
tiyle mukayyet surette serbesti te
ınin eden bir nizam teklif ediyorum: 

Kamalist Türkiyenin güttüğü si
Yasetin realist planda bir sulh ve 
salah siyaseti telakki edilmesi için 
kafi derecede burhanlar vermiş ol
duğıından eminim. 

Projemiz mütealli olduğumuz 
samimi iş birliği arzusunu bir kerre 
daha isbat edecektir. 

Bu yeni mukavelename için sizler
den anlayış zihniyeti taleb ederiz. 
Projem!zi kabul etmekle nerede ise 
iki asırdanberi harp ve netayici za
viyesinden görülen bu boğazlan bir 
vifak geçidi ve medeni milletler ara
sında bir sulh hattı vaslı haline ge-

• tireceksiniz, ve bu milletler muhak· 
kak bundan dolayı sizlere medyunu 
şükran olacaklardır. 

Konferanstaki umumi hava ta
ınamen lehimizdedir. Konferans bu
gün hususi celsesinde projemizin 
tetkikine başlıyacaktır. 

Montrö: 24 [ Radyo ] - Bo
ğazlar konferansının dünkü toplantı
sında Sovyet Rusya Türkiye arasın
da hafif bir noktainazar farkı zuhur 
etmiştir. 

Sovyet Rusya delegesi diğer 
bütün, milletlere kapatılmakla bera 
her harp zamanında Rus gemileri-

• nin Boğazlardan serbestçe geçmesi· 
ni taleb etmektedir. 

Umumi intibaa nazaran bu kon
feransın çok mühim bir işle meşgul 
olacağı ve umumi bir Akdeniz em
niyeti meselesini de ortaya ataca
ğından bu mesele için de yeni ve 
beynelmilel bir konferansın toplan
ınası icab edeceği merkezindedir. 

Montrö: 24 [ Radyo ] - Boğaz
lar konferansının bütün delegeleri 
müzakerelere esas olarak Türk nok
tai nazarının kabul edilmesi lazım
geldiğini bildirmişler ve fakat bazı 
debayları kaydı ihtiraziyle kabul 
ettiklerini de ilave etmişlerdir. 

lngiliz delegesi lngiliz menfaat
lerini alakadar eden vaziyeti izah et. 
rıı~:;, ve &]!azların Beynelmilel su· 
lard:ın added:Ieceği için 'f>u hususta 

Litviuof 

beynelmilel bir konferans toplanma
sı fikrinin gözden uzak tutulmama· 
sını istemiştir. 

Montrö : 24 [ Radyo ] - Bo
ğazlar konferansının dünkü toplan
sında Rus delegesi Litvinof Rus ge
milerinin Karadenizden Akdenize 
serbestçe geçmesine müsaade edil· 
mesini istemiştir. 

Fransız delegesi Pal Bonkour 
da bu noktai nazarı tasvip etmiş ve 
mevzii anlaşmalarla bu meselenin 
halli mümkün olacağını söylemiştir. 

Bu suretle Fransa müttefiki olan 
Rusyanın yardımına gitmek üzere 
Karadenize harp gemilerini gönde
rebilecektir. 

Montrö : 24 (A. A.) - Boiazlar 
konferansı dün öğleden evvel, sonra 
ve akşam yaptığı toplantılarda mü· 
zakerelere esas olarak kabul edilen 
Türk projesinin müzakeresine devam 
etmiş ve ticaret gemilerinin Boğaz· 
!ardan serbestçe geçmesi meselesini 
tetkik eylemiştir. 

Hindistan ve Cenubi Afrika 
hükumetleri konferansa birer mek· 
tup göndererek müzakerelerde ha
zır bulunamıyacaklarını fakat Boğaz
lar rejiminde yapılacak her hangi 
bir adile karşı itirazları olmadığını 
bildirmişlerdir. 

------· ------
Marsilya grevi 

Bütün vapurlara kızıl 
bayrak asıldı 

Marsilya : 24 (Radyo) - Deniz 
işçilerinin grevi üzerine limanda bulu
nan bütün vapurların üzerine Kızıl 
bayrak çekilmiştir. 

Deniz işçileri sendikası, azalarına 
vapurlara el sürmelerini men yalnız 
vapur taifesine mahsus gıda madde 
!erinden istifade etmelerine müsaade 
etmiştir. 

Mısır bandral bir vapur nhtıma 
yana;ar.-:amış ve aç!kta ce:nirle_:;~y.; 
ma::vur ka.lm.~tır. 

Edene karşı • 
lngiliz hava kuvvetleri 1 

Parlamentoda yeniden 
ağır sözler söylendi Filistinde Arap köylerini yakıp yıkı-

. Londra 24 
= (Radyo) - Dış iş- yorlar . Arap çeteleri de Kudüste İngi-

Ien bakanı Eden, Habeş imparato-

runu ziy~ret .. edere~ ke~~isile kırk liz kuvvetlerile çarpıştılar 
beş dakıka suren bır mulakat yap-
mıştır . 

Kuvvetle zanedildiğine göre Ne 
güs Cenevreye giderek, milleti na
mına milletler sosyetesi assambile
sine müracaat edecektir . 

imparator lngiliz Dış işleri ba
kanına Habeşistarun henüz müstakil 
bir memleket olduğunu ve mükave
met hareketlerinin henüz bitmemiş 

bulunduğunu söylemiştir . 
Londra : 24 ( A A ) - Avam 

Kamarası dün saat 16 da toplan
mıştır . 

- -·······----
Hayfa : 23 ( Hususi ) - Buraya 

gelen haberlere göre lngiliz hava 
kuvvetleri, Kudüs civarında iki Arap 
köyünü bombardman ederek hakile 
yeksan etmişlerdir. 

Araplardan elli altmış kişi kadar 
maktul ve mecruh vardır. 

lngilizlerin bu sebepsiz bombar· 
dmanı efkarı umumiyede büyük bir 
heyecan ve şaşkınlık uyandırmıştır. 

Kudüs civanndaki dağlarda bu-

lunan Arap çeteleri geçen cuma 
günü Kudüse hücum etmişlenli. 

Çeteler f ngiliz kuvvetlerile şehir 
dahilinde üç saat kadar müsademe 
ettikten sonra tekrar dağlara lc.aç
mışlarılır . 

Gerek lngilizlerden ve gerekse 
çetelerden hayli zayiat vardır. Bura
lardaki bu çarpışmalar artık Ya
hudi-Arap ihtilafından çıkmış bam
başka bir şekil ve cephe almıştır. 

Müzakerelerde söz alan Saylav 
Adle Eden'e karşı çok şiddetli hü-

cumlar yapmıştır. Sözlerinin bir fas- Meslek mekteplerı· mual-
lında Edene doğru bağırarak : ı 

- Musolini imparatorluğunu da- ı• l • B ' • d•ı 
ha -~üyütme~ i~tediği zaman aceba il m erı arem e gır 1 er 

ı lngılız Somalılenne de yan bakmı-
yacakmı sorarım ? Demiştir . j 

Bundan sonra söz alan Jan Tay- \ 
mis ise, zecri tedbirlerin kaldırılma· 
sının muvafık olacağını ve bunun 
kendi noktai nazarı olduğunu fakat 
Kamara ne isterse onu yapabilece· 
ğini söylemiştir . 

Bunu müteakip iki Saylav daha 
söz almış fakat bunlar zecri tedbir
lerin ibkasırun lüzumunu şiddetle be· 

İstenilen şartları haiz olmıyarak mes
lek mekteplerinde çalışanlar, Bakan
lıkça açılacak imtihanda kazandıkları 

l takdirde vazifelerinde kalabilecekler 

yan etmişlerdir . 
Londra : 24 ( A A. ) - Neca

şinin Cenevreye gitmesi ve asamb
le de bulunması muhtemeldir . 

Ereğli şirketi 

Yakında devlete geçiyor 
Ankara : 24 (A.A.) - Ereğli şir

ketinin devletçe mübayaası iç!n ge
çilmekte olan görüşmelerde iki taraf 
tesisatın bugünkü kıymetlerinin ma
hallinde müşterek bir komisyonca 
tesbit edilmesine karar verilmıştir. 

Leon Blum kabinede 
izahat verdi 

Paris : 25 (A.A.) - Blum bugün 
öğle üzeri kabineyi toplamış ve ha
rici siyaset hakkında izahat vermiş 
ve müzakereler yapmıştır. 

Suriye heyeti reisi 

Dün Fransa dış işleri bakan· 
lığı ile temasa geldi 

Paris : 24 ( A. A ) - Hariciye 
murahhası bu sabah, Suriye heyeti 
reisini kabul etmiştir. Konuşma çok 
samimi geçmiş ve uzunca olmuştur . 

İsviçre 

Necaşinin kendi toprak
larında oturmasını 

istemedi 

Bem : 24 ( A.A ) - lsviçre hü
kumeti ltalyan - Habeş ihtilafı hal
ledilinceye kadar lsviçre toprakla
rında oturmak fikrinden vazgeçme
sini Habeş imkaratorundan talep 
etmiş fakat davasını Milletler Cemi 
yeti asamblesinde müdafaa için Ce· 
n~vreye gidebi!eceğ'.~i bild'.rmiştir . 

------. ------
Ağustosun iptidasından itibaren 

tatbik edilecektir 
bu kanun 

Kültür bakanlığı meslek mektep
leri muallimleri için bir kanun layi
hası hazırlamış ve bunu Büyük Mil
let Meclisine vermişti. 

hassıslarıru yetiştiren bir mektepten 
diploma almış olmak şarttır. 

Bu şartları haiz olanlar iki yıl 

için stajyer olarak alınır. Ehli-

Meclisin son toplantısında kabul 
edil.,n bu kanunun ana hatlarını aşa· 
ğıya yazıyoruz: 

' yetli görünenler asaleten tayin edilir· 
!er. 

Meslek okullarına tayin edilecek 
muallimlerin şu evsafı haiz olması 
şarttır: 

Orta ticaret mektepleriyle tica
ret liselerinde meslek dersleri mu· 
allimliğine tayin edilmek için yük
sek derecede bir ticaret mektebi 
diplomasını almış olmak; 

Kız enstitülerinde meslek dersleri 
muallimi olmak için bu meslek 
derini yetiştiren yüksek bir mektep
ten veya kız meslek Muallim mek
tebi ihtisas sınıfından veya yabancı 
memleketlerde bu dıırecede veya 
daha üstün sayılan bir derecede tah
sil veren bir mektepten diploma al· 
mış olmak; 

Erkek sanat mekteplerinde mes
lek dersleri muallimi olmak için yük· 
sc:k derecede bir teknik mektebin 
den veya teknikum'dan veya o de
recedeki bir mektepten diploma al
mış olmak; 

Erkek sanat mekteplerinde at öl· 
ye muallimliğine tayin için, bir erkek 
sanat mektebini bitirdikten sonra bir 
teknikuın veya o derecede sayılan 
bir meslek mektebinden veya erkek 
meslek Muallim mektebinden diploma 
almış olmak; 

Yapı ustası veya terzilik ve kürk
çülük mekteplerinde veya bu gibi 
meslek mekteplerinde meslek veya 1 
atölye muallimlikliklerine tayin için 

1 

yapı ustası veya terzilik ve kürkçü· 
!ilk mekteplerinden w:.ya bu gibi mek· 
teplerde gösterilen derslerin müte. l 

Ehliyet göstermiyenlerin vazi
felerine nihayet verilir. 

Meslek mekteplerinde umumi 
kültür dersleri muallimliklerine tayin 
için orta tedrisat muallimliği şartla
rını taşımak şarttır. 

Meslek mektepleri muallimleri
nin öğretim derecelerine gore, gire
cekleri aylık dereceleri maaşların 
tevhid ve teadülüne dair olan 1452 
numaralı kanunla eklemelerine ve 
sözü geçen kanunu değiştiren baş
ka kanunların alakalı hükümlerine 
göre tesbit olunuur. 

Ders saatlarının azlığından do
layi tek başına ve aylıklı bir mual
lim kullanılmasına lüzum görülme
yen muallimliklere başlangıç aylığı
nın tutarını geçmemek şartiyle ücret 
le de muallim tayin olunabilir. 

Meslek mektepleri muallimleri 
muallimlikteki kıdemlerine göre ala
cakları aylıklara veya bütçe ile ka
bul edilen muallimlik ücretlerine 
karşı: 

Meslek dersleri muallimleri umu
mi dersler muallimleri lise derece
sinde bulunan sınıflarda ders olarak 
en çok haftada anbeş, ve müzake 
re olarak da iki saat, orta derecede 
bulunan sınıflarda ise 18 saat ve 
müzakere olarak dört saat alırlar. 

Atölye muallimleri haftada 28 
saata kadar atölye dersi alırlar . 

Ders ve müzakere saatlerini dol
duranlara alb saat kadar ilave dersi 
verilecektir . 

Fazla gösterilen bu ders saatle
r: ıç'.n ayda dört ve !ıraya kadar 
ücret veri!ecel'iir • 

Büyük bir Arap 
kongresi 

Bu yıl Bağdadda 
toplanacak 

- ·-· 
Bağdad : 22 ( Hususi muhabiri

mizden ) - Arap milletinin en bü
yük derdi ve bugünkü belaların en 
birinci sebebi olan tefrika siyasetine 

bir son vermek için bu şene bura da 
büyük bir Arap kongresi toplana
caktır . Bu kongreye, Hicaz , Necid, 
Yemen , Irak Şarklerden gibi ne 
kadar Arap hükumetleri varsa hepsi 
murahhas göndereceklerdir . 

Bağdatta toplanacak olan kon· 
greye Başbakan riyaset edecektir . 

icra heyeti Arap aleminin en 
mümtaz ' alim ve mütefekkir sima
lanndan müteşekkil olacaktır . 

Teşekkül edecek olan icra heye· 
ti de Başbakanın direktifleriyle ha
reket edecek ve onun himayesi altın
da çalışacaktır 

Pirede gürültüler 
Atina : 24 ( A.A ) Pirede grev

cilerle polis arasında arbedeler ol
muş , bir polis yaralanmıştır . 

Habeşistanda 

Bol yağmurlar başladı 
Adisababa : 24 (AA.) - Son 

günlerde şiddetli ve devamlı yağ

murlar başlamıştır. 
Fakat yol inşiaatına sekte ver

memektedir. Yağmurlara karşı her
dürlü fenni tertibat alınmıştır. Amele 
muntazaman çalışmaktadır. 

Eden Cenevre yolunda 

Londra : 24 (A.A.) - Eden ya
rın Cenevreye hareket edecektir. 

Gelecek olimpiyat nerede 
olacak? 

Paris : 24 (A.A;) - Beynelmilel 
olimpiyad komitesi 1940 olimpiyat
lan için Tokyo: Londra ve Helsing· 
fors şehirlerinin namzed olduklarını 
söylemiştir. 

İtalya Dışbakanı Eransız 
sefiriyle görüştü 

Roma : 24 ( A.A ) - Hariciye 
nazın bu sabah Fransız sefirini ka
bul ederek bir görüşme yapmıştır . 

İtalya hava nazırı 
Berlinde 

Berlin : 24 ( A.A ) - ltalya 
hava nazırı bu sabah Berlin yakının
daki tayyare meydanına gelmiş ve 
karşılanmıştır . 

Bu ilave vazifeleri kabul etıni
yenler asıl vazifelerinden çekilmiş sa
yılırlar . 

Yukarıda yazdığımız şartları ta
şıyıp ta meslek 'mekteplerinde mu
allimliğine ilk girişlerinde alacakla. 
n dereceden başlayarak geçen kı· 
dem müddetlerine göre tayin olu
nur. 

·· Yukarık. şarUaı:ı aşunıy.ı.ılarqan 
- Gerisi ikiııci .ah:!ede -



Sahife : 2 

• 
* 

Yazan: Nihad Tangüner J~~ 

T utankhamenJ 

- Ledi •. Ledi .. 
Güneş eksibelerin ufkunda yarı 

kaybolmuştu .. Kızıl parıltılar, mah· 
mur hurma dallarını yalıyor .: 

Çöl ı.. 

Uçsuz kum denizinin dalgalı yığın
farı, altın zerreler yığılı mutedil bir 
klimin harmanlarını andırıyor .. 

Genç tarihçi, ehramın dev par 
keli merdivenlerinde koşarak mutta
sıl bağırıyor : 

-. Ledi .. Ledi ... 
Güzel :. Sarışın sevgilisi, tercü· 

manian Sabbahla beraber ortadan 
yok olmuştu !. Bir türlü anlan bula 
mıyordu . Çıldıracaktı .. 

Jan, hiyeroglifli taşın önünde tet
kikat yapmanın ne kadar manasız ol
duğunu ' şimdi anlıyordu .. Biricik 
sevimli bir kadın ... Bir sevgili, ufak 
bir tetkik uğrunda hiç ihmal edilir· 
mi.idi .. 

Bilhassa çölde bu korkunç ihram-1 
lann üstünde 1 :. 

Aramaktan, koşmaktan artık 

mecali kalmamıştı. Sıcak taşların 
üzerine oturdu, Başını lurslı par
makları arasına almıştı .. Artık otu· 
rup düşünmekten başka bir iş yap
mağa muktedir değildi .. 

Güneş, tamamen kaybolmuş : 
Çölün ufkundaki kırmızılıkları koyu 
morluklar bürümüştü : .. 

Uçsuz ufuklara mebhut dal
mıştı .. garbın meftun olduğu hur 
malar .. Bu koca çöl çiçekleri, bu da. 
kikada onun gözünde birer ifrit gi
bi büyüyordu .. , 

O şairane baygın kıvrılmış uzun 
yaprakların her biri, şimdi Janın gö
zünde birer akrep kuyruğıındao fark
sızdı .. 

Genç adam birden bu ürpertici 
düşünceleri fırlatarak yerinden sıç
radı . Şimdi kendinde ehramın son 
ucuna kadar tırmanacak bir kuvvet 
buluyordu . 

** 
Jan, koca kayayı da dönünce 

sevincinden çılgın gibi bağırdı :: 
- Sabbah .. 

Fakat hançeresini parçalarcası· 
na kükrettiği bu ses, ehramın dev 
taşlarına bir sinek vızıltısı gibi çar 
parak boğuldu .. Bir kat yukarıda 
Mısırlı tercümanı görmüştü . Artık 
mesele kalmamıştı . Tabii Ledide 
ı:ııutlak oradaydı . 

Jan neş'esini tclcrar kazanmıştı. 
Şimdı Lediye sürpriz bile tasarlıyor 
du .. 

Genç adam, sanki ayak sesleri 
işitilecekmiş gibi adımlarını dikkatle 
atıyordu . Onları ansızın şaşırtmak 
için bir kat yüksekten görünecekti. 

Gizlenmek için epeyce yer do· 
!aştı . Onları görmesine iki adım kal
mıştı . Durdu . Mendilini çıkararak 
yüzüne apaşvari bir maske yaptı, 

şapkasının şeklini değiştirerek ku 
!aklarına kadar geçirdi ve tabanca
sını eline alarak birden yürüdü ve 
onların baş ucundaki taşın üzerine 
fırlayarak taklitli bir sesle bağırdı : 

- Eller yukarı 1 • 
Fakat Jan bunları söyler söyle

mez mendilini yırtarcasına yüzünl'l.en 
çekti ve şapkasını fırlatarak asıl se
sile haykırdı ; 

- Alçaklar,. 
Ve bu kelimeyı iki el silah sesi 

takibetti .. 

Janın gözleri yerinden fırlamış 
gibiydi . 

Ayakları altındaki derin mesafe 
yi ölçmeden aşağı atladı .. 

Şimdi hain sevgilisiyle Mısırlı 
2Sabbahın sarmaşan donmuş ceset

leri başında dişleri gıcırdıyordu . 
Karanlık çökmüş, koca ehramlar 

çölün ortasında birer silvet halinde 
yükseliyordu . 

Hırslı bir gölge, ayakları ucuna 
iğildi ve bir beyaz feraceli gövdeyi 
kaldırarak boşluğa fırlattı ve bu ha
reketini bir daha tekrarladı . 

*"'* 
Bir gün sonra Çize şehrinde bir 

firtınadır koptu : 
- iki kişi Tutankhamen'in hış

mına uğramış .. 

japonyanın ihtirasları 
" Taymis " den 

Japonyanın toprak ihtirasının Çi
nin şimali ile Sibirya'ya ihisar ettiği 
hakkında dünyanın her tarafına ya. 
yılmış bir kanaat vardır. Herkes bi
liyor ki Japonya kendi memleketin
de fazla mikdarda artan nufusa bu· 
ralarda emniyet mahreçleri aramak
tadır. Japonya genişlemek için yal. 
nız bir istikamette tazyik yapmak 
dileğ ndedir. Bununla beraber, bir 
takım japonlar, bir asya ittihadı ile 
iktifa ettikleri halde bir takı~ ja -
ponlar da Napolyon ölçüsünde bir 
genişleme hülyasmdadırlar. Japon
ların Asyada genişlemek tasavvur 
lan nerelere kadar uzamaktadır ? 

Japonların genişleme sahaları. 
nın şimale inhisar ettiği muhakkak
tır. Bu suretle yapılan muvaffak as
keri hareketlerle Mançuri, Jehol, ve 

: Çin'in şimal vilayetlerinden Hopei 
ve Çabar meşru sahiplerinden alın· 
mışlardır . 

Şimdi Japonyanın zorla Çine 
yapmak istediği nüfuz ve hulül, Man
çuri ve Jehole yaptığından daha 
farklıdır . 

Bu, acı bir tecrübeden ve değiş· 
miş bir politikadan ileri gelse ge
rektir. Şimalde yapılmış olan tec. J 

nibeltnnd~ .onra buralardaki muh-

tariyetli Çin hükümetlerinin, tarihin 
eski devletlerinde olduğu kadar bi
ribirleriyle gevşek bağlarla bağlı ol 
duğu görülmüştür. Bugün Çine kar
şı vaziyeti, ilk lngiliz genişlemesi es
nasında lngilterenin A vrupaya kar 
şı olan vaziyetine benziyen Japon· 
yanın bu hal, işine gelmektedir. O 
zaman kuvvetli ve birleşik bir Av
rupa bulunsaydı bugünkü lngiliz im
paratorluğu kurulamazdı . 

Fakat her ne kadar Çinin par
çalanması lngiliz istilasında olduğu 
gibi ; Japonların işine yarıyacaksa 
da teşkilatsız , asayişsiz , vergi altın· 
da ezilmiş Çin hükümetlerinin vazi· 
yeti Japon ticaretine pek az faydalı 
olacaktır . 

Onun İçin muhtariyetli Çin hükü· 
metleriyle elele vererek Çin endüşt
risini kuvvetlendirmek lazımgelecek
tir . Japanya , Çindeki ticaret istik· 
halini sağlıyabilmek için oradaki 
muhtariyetlere katlanabilecektir . 

Japonya , Çini bir çok ihracat 
eşyası için en tabii bir pazar telakki 
etmektedir . Bütün bir dünya Japon 
mallannı red de etseler , Çin Ja· 
ponya için sulh zamanında tarife du· 
varları olmıyan bir pazar olduğu 
gibi , harp zamanında da kolayca 
eşya ihraç ~lebilecek bir }'8l'dit . 
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; Mesleg mektepleri 
muallimleri Barem 

girdiler 
- Birinci sahifeden artan 

Umumi ev 
kadınlarını 

Gezdiren arabacıyı teh
did etti 

Bölgenin sıhhi durumu 
1 

Çok memnuniyet verici şekildedir sıhhi 

meslek makteplerinde ücretle çalı· 
şanlar meslek mektepleri muallimk 
rile atölye muallimleri en az ort~ 
mektep derecesinde tahsil gör· 
müş olmaları ve Kültür Bakan· 
lığınca açılacak meslek mektepleri 
muallimliği imtihanlarını kazanmala 
rı şartile bu mekteplerde aylıklı °' 
!arak tayin edilirler . mücadele teşkilatı mütemadiyen çalışıyor 

Dün, Yarbaşında Hacı Emin oğ· 
lu Musa adında birisi, Demirköprü 
civarında araba ile gezen Umumi 
ev kadınlarından Feride ve Hatice· 
yi görerek seslenmiş ve onlarla ko· 
nuşmak istemiştir . 

---~······----

Fakat arabacı Yusuf Musanın bu 
arzusuna aldırmıyarak arabayı hızla 
şehre doğru sürmüştür . 

Geçen yıllara nisbetle bölgede sıtma
nın mevcudiyeti göz korkutucu bir 

şekilde değildir 

Buna sinirlenen Musa heman bı
çağını çekerek arabaya doğru teh
didkarane koşmuştur. Arabacı Yu. 
suf işin fena bir netice alacağını an
layınca arabayı olanca hızıyle şehre 

doğru sürüp kaçmıştır. Yusuf po
lise vakayı anlatnuş bunun üzerine 
zabıta derhal Musayı yakalayarak 
hukkında kanuni muamele yapmış
tır . 

Türk Sözü : içtimai seviye· 
mize hiçde yakışmayan bu gibi hadi·ı 
seler karşısında teessür duymakla be-

1 
ra~er, cadd:lerde, şe~rin uzak se~t- 1 lennde teşhır maksadile manken gı· 
bi gezen umumi ev kadınlannın da 
vukubulan bu hadiselere sebeb ver
diklerini sanıyor ve bu yüzden da
ha yakışıksız hareketlerin vukuunu 
melhuz ve muhtemel görüyoruz . 

Nüfus işlerinde 

Vilayetimiz sıtma mücadele teş
kilatı bütün mülhakat ve köyler de 
faaliyette bulunmaktadır . 

Mücadele kuvvetleri her köyde 
ayrı ayrı dolaşmakta ; köylerin te 
mizlik vesaire gibi sıhhatle alakadar 
bilumum noksanlarını görmekte ve 
zarar verecek kısımların sıhhi bir 
şekle sokulmasının teminiyle uğraş
maktadır,~ 

Vilayette geçen bir ay içinde 
4513 kişiye kontrollu çiçek aşısı ya
pılmıştır . 

Sıhhat teşkilatı bilhassa sari has
talıklara çok dikkat etmektedir . 

Son aylarda mülhakatta 147 
frengiliye tesadüf edilmiş ve hepsi 
derhaf sıkı kontrol ve tedavi altına 
alınmışlardtr . Bunları ayrı ayrı kaza 

Halk evi 
İkmali olan talebelere 

Şehrimiz nüfus işleri dairesinin büyük bir fırsat veriyor 
önü bir kaç gündenberi kalabalık ---
bir halk kütlesile doludur. Halkevi, 1 Temmuzdan itibaren 

Soyadlarını şimdiye kadar tes- Namık Kemal okulu yapısında orta 
çil ettirmiyenler cezaya çarpılmak mektepler birinci, ikinci sınıf ikmal 
ve zevklerine belki uygun gelmiye- talebeleri için Fransızca, lngilizce, 
cek bir soyadım kabullenmek mec- riyaziye ve fen bilgisi dersleri açacaktır. 
buriyetini göz önüne getirerek nüfus 

1 
Dersler Eylül başına kadar sürecektir 

dairesine koşmaktadırlar. Yazılmak isteyen öğreniciler her 
Vaktin bitmesine bir hafta bir gün öğleden sonra Halkevi sekre-

şey kalmıştır ki bu işlere daha çok terliğine yahut Namı 'c Kemal baş 

acele etmek lazımdır. öğretmenliğine müracaat etmelidir· 
!er . 

Eli işten çektirildi 

Görülen lüzum üzerine şehrimiz 
Emniyet direktörlüğü ahlaki zabıta 
amiri ikinci komiser Atıfın, genel 

l müdürlü~ten gelen emir üzerine eli 
işten çektirilmiştir. ~, ____________ __ 
Bununla beraber , bugün Çinin al
dığı eşya pek az olduğu için , Ja
ponlar orada ziraat ve andüstri teş
kilatı yaparak satın alma ihtiyaçla
rını yükseltmektedirler . 

Bir otoriterin söylediğine göre 
bugün Çinde yapılan pirinç ziraati, 
Japonyadakinin üçte birine müsavi· 
dir . Şimdi bu münbit topraklarda 
bu ziraat mikdarının artırılması la
zımgelmektedir . 

Japonya bunları zorla Çine yap
tırmak istiyor . 

Buradaki topraklar kolayca pa
muk tarlası haline de konuiabilir ve 
bu da Japon - Rus ticaret muvaze
nesini doğrultur . 

Tapu ve kadastro 

Teşkilatının kadroları 

Şehrimiz tapu ve kadastro teş· 

kilatının kadroları dün vekaletten vi
layete gelmiş ve ait olan daireye teb 
liğ edilmiştir. 

Kadro hemen geçen seneki gibi-
dir. Büyük bir değişiklik yoktur. J 

Çinde , Mançuri de dahil olduğu 
2330 ton ihtiyat kömür bulunmak· 
tadır. Buna garşı Japonyanın ancak 
150 ton ihtiyat kömür bulunuyor. 
Demire gelince JaJonyanın 1,5 tonu · 
na karşı Çinde 2 ton vardır . 

Çindeki kömür madenleri bütün 
memlekete yayılmıştır , fakat de
mir madenleri Mançuride Yangçe 
nehri boyunda ve Peiping'in garbi 
şimalindedir . Demirsir madenler 
ise Çinin cenubundadır ve bunlar 
modern bir surette işletilmeğe baş· 
lanmıştır . 

kaza gösteriyoruz : 
Karaisalıda 1 O frengili bulunmuş. 

Saimbeylid<263 kişiye aşı yakılmış 
keza Ceyhanda 1855 kişi aşılanmış 
ve 125 frengilinin tedavilt!rİ yapıla
rak bulunan 12 yeni frengili de der
hal tedavi altına alınmıştır . 

Dörtyolda 420 ve Bahçede 683 
kişiye çiçek aşısı yapılmıstır . 

Umumiyet itibariyle vilayetin sıh· 
hi durumu memnuniyet verici bir 
şekildedir . 

Bilhassa sıtma geçen yıllara 
nazaran pek büyük bir farkla azal
tılmıştır . 

Bu yıl kurutulan bataklıklar sa
yesinde , sıtmanın gelecek yıl he· 
men hiç mesabesine ineceğinde şüp· 
he yoktur. 

Gelenler - gidenler 

Elaziz valisi Tevfik, 
~ehrf mize gelmiştir. 

* 

Ankaradan 

Banka umum müdürü ve Muş 
saylavı Şükrü Malatyadan şehrimize 
gelmiştir. 

* 
Birinci Umum Müfettişlik Baş

müşaviri Naci Diyarbekire gitmek 
üzere Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

Suriyeli erkekle 

Evlenen Türk kadınların
dan doğan çocuklar 

Vahdet gazetesi yazıyor : 
Türk kanunları mucibince, bir 

Türk kadını Suriyeli bir erkekle ev
lenirse, Türk tabiyetini muhafaza 
eder ve doğan çocukları da Türk 
kalarak Türkiye ııufus kütüklerine 
yazılırlar . 

Halbuki burada da çocuklar ba. 
basına tabi sayılar:'ak Suriye nufusu
na kaydedilmektedirler . 

Adliye vüzeratı bu tenakuzu göz 
önüne alarak vezirler riyasetine yaz
dığı bir tezkerede, bir şahsın aynı 
zamanda Türkiye ve Suriye nufus 
sicillerinde yıllılı bulunmasını ve bu· 
nun iki tabiyet taşıyarak maslaha
tının icabına göre istemediği vakıt 
bunlardan birisini kullanmasını mah-
zurlu görmekte ve .bunun için mer'i 
olan kanunların tadil edilmesi lüzu
munu ileri sürmektedir . 

V <!zirler riyaseti bu meseleyi Yü· 
ce Komiserliğe bildirerek fikrini sor. 
muştur . 

Bu kanunla sanat mektepler 
kadroları kaldırılmıştır . 

Bu kanun 1936 Ağustosunda~ 
itibaren tayin edilecektir , 

• A - Cetveli h 
Bölge sanat okulları ile kız ens· a 

titüleri ve kız sanat okulları, tecirı Bu 
okuıları ve diğer meslek ve akşaoı l'ü 
okulları . ıtö 

40 liralık bir tane Katip ve he iki 
sap memuru, 30 liralık 1 tane katipı ıtaj 
ve hesap memuru, 25 liralık 4 tane! rı; 
katip ve hesap memuru, 20 liralık ve 
4 tene katip ve hesap memuru, 14 
liralık 7 tane katip ve hesap memı sa 
ru, 20 liralık 1 tane katip, mübaya tın 
memuru ve mutemed, 25 liralık 2 na 
tane anbar ve deppoy memuru, 20 Ilı 
liralık 3 tane anbar ve deppoy me' .

1 muru, 14 liralık 10 tane anbar ve ;,e 
deppoy memuru, 25 liralık 1 tane R· 
dahiliye şefi 20 liralık 1 tane dahi· ı 

liye şefi, 90 liralık 2 tane öğretme( ın 
80 liralık 3 tane öğretmen, 70 liralı aıı 
7 tane öğretmen, 55 liralık 9 tane 
öğretmen, 45 liralık 17 tane öğret· b 
men, 40 liralık 31 tane öğretmerı, 
35 liralık 55 tane öğretmen. 30 li şe 
ralık 99 tane öğretmen, 25 liralık d 
128 tane Öğretmen. 20 liralık 108 İyi 
öğretmendir . li 

B - Cetveli rı 
d 

Bölge sanat okulları ile kız ens·ı r 
titüleri ve kız sanat okulları. tecim 

ın 
okullaıı ve diğer meslek ve akşam 
okulları . Ilı 

k 30 liralık 1 tane Katip ve hesap 
memuru, 25 liralık 5 tane Katip ve a 
Hesap memuru, 20 lirak 2 tane Ka· 
tip ve hesap memuru, 14 liralık 7 d 
tane Katip ve hesap memuru, 25 li· g 
ralık 1 tane Ambar ve deppoy- me· y 
muru, 20 liralık 3 tane Ambar ve Sİ 
deppoy memuru, 14 liralık 8 tane 
Ambar ve deppoy memuru, 25 lira· h 
lık 1 tane Dahiliye şefi. 90 liralık 2 rı 

1 tane Öğretmen, 80 liralık 2 tane Ö~ ş 
retmen, 70 liralık 9 tane Öğretmen 
55 liralık 7 tane öğretmen, 45 liralı 
15 tane öğretmen, 40 liralık 19 tan' 
öğretmen, 35 liralık 30 tane öğret· 
men, 30 liralık 55 tane öğretmen, 

25 liralık 70 tane öğretmen, 20 lira, 
lık 82 tane öğretmen ------. ------

Sovyetlerde 
İlim Akademisi ve 3 üne~ 

le 
A 

f 
beş yıllık plan ö 

Moskova : 24 ( A. A. ) - b 
Çerçevesi içinde 96 akademi az3· s; 

sı, 305 ilim doktoru , 355 doktor 
namzedi ve 900 kadar assistan ça- t. 
lışmakta olan Sovyetler Birliği ilim 
Akademisi, bu yıl İçinde , bilhassa, 
1938-1942 için yapılacak üçüncii n 
beş yıllık Milli ekonomi planı ile 
alfıkadar meselelerle bilhassa meş 
gul olacaktır . 

Bu meseleler arasında bilhassa 

1 

fj 
li 

şunlar vardır : n 
Sovyetler Birliğinde müfid fosille f !

tetkikat ve taharri yatına her taraf! ı l 
bir surette devam edilmesi ve bun- l 
!arın genişletilmesi, memleket dahi
linde milli ekonomi alanında tel; 

) 

F 

Çinin pamuk ziraatine elverişli 
olan yerleri Şangtung ve Hunanda
dır . Nufusunun yüzde yetmiş beşi 
rençber olan Çin birinci sınıf bir 
ziraat memleketidir . 

Arazisine nisbetle Çin'in maden· 
leri pek zengin denilmezse de gene 
Japonyanın çıkardığından çok fazlaH 
Çinde bulunmaktadır. Ve Japonyanın 
kendi endüstrisi için ta uzak memle
ketlerden getirmekte olduğu bir ta· 
kım ham maddeleri kolayca Çinde 

,.-,------------.. ve muttarit bir elektrik istih -
ı sali sistemi vücuda getirilmesi , .., 

c 

Bununla bnraber Çinin yüzde 
29 kısmı ziraate elverişlidir ve bu 
nun en değerli toprakları şimdi müs
takil olan Mançuridedir . 

Nufus tazyiki Çini endüstri leş· 
ıneğe doğru sevketmektedir . Ja
ponyada komşu memlekette maden 
zenıinliklerini işletmek arzusunda 
dır . 

bulabilecektir. 1 

Dünya ticaretinin rekabeti ve ta
rife sedlerinln çetinliği karşısında ! 
Çin, Japonya için hem açık bir pa
zar, hem de ham ı:ıı;ıdde kaynağı o-

- Sonu ücnü~iı .ahife~e .-
• 

Riyaziye dersi Sovyetler Birliğinde büyük mikdar 
1 

İlk ve Orta okullardan Riya
ziye dersi almak istiyenler Namık· 
kemal Başöğretmeni Ömer San. 
veri görsünler. 7.033 

3- 5 30-2 - 4-7-9 

da mevcut tabii gazın memleket 
dahilin .le her türlü gaz işlerinde t 

kullanılabilmesinin temini, her türlü 
maden endüstrisinde maden çıkar-
ma sistemleriyle kimyevi muamel ~
lerin yenileştirilmesi ve rasyonel bir 
hale getirilmesi, önümüzdeki yıllar 
,7 ila 8 milyar pud mikdarında bu_;-

day mahsuliı alınma•ı için mücad e • 
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'firlcıözii 

Japonyanın ihtirasları 

İkinci sahifeden artan -

lacak, hele bir harp zamanında Ja
ponya da bu kaynaklar geniş bir öl- , 
çüde faydalanabilecektir, , 

rabilirse bunun bütiin dünyanın hay
rine olacağı fikrindedirler . 

Bunların ileri sürdükleri delil şu· 
dur · 

sahife : 3 

Asri sinemada 
~--~---------:-0:------:------S ine ma mevsimine veda 

24 Haziran çarşamba akşamından itibaren 
iki müstesna film birden 

1 
çalr 
imlr 
ort~ 

gör 
kan· 
p]en 
ala 

lı o 

Futbolumu-
Japonya, Mançurideki kaynakla- ı 

rı sömürdüğü şekilde esas Çin kay
naklarını da sömürmek arzusundadır. 

Eğer, bir takım ekonomik boyun
duruklar koymak ve bundan fayda
lanmak bahse mevzu olmazsa Japon
ya, Asya ittiha~ doktrinini neden 
yapmağa çalışsın ? 

Çin , kendi geniş topraklarını 
idare etmekte kabiliyetsizlik göster 
diği için, bunu yapabilecek bir kuv
vetin if ele alması lüzumludur. 

Bu düşünüş , terbiye ve tahsil 
görmüş Çin gençleri arasında hiç bir 
sempati bulmamıştır. Onlar, bir ya
bancı ve düşman tarafından daha 
iyi idare edilmesinden ise milli bir 
kuvvet tarafından daha kötü idare 
edilmesini tercih etmektedirler . 

Mevsımin emsalsiz bir şaheseri sevimli artist 

Gustav Fröhlich'in 

pler 

zun noksan 
tarafları • Bunun cevabı şudur : Japon nü

fuzu altına girmiş 400,000.000 nu· 
fuslu bir Çin, istikbalde yapılacak ha
reketler için gayet elverişli bir üs o 
lacaktır. Bir defa Çini ele geçirdik. 
ten sonra Japonya bu doktrini daha 
emniyetli bir surette yapabilir. 

( 
en çok 

Yabancı 
muvaffak olduğu film 

bir bayrak altında ) 
2 

dao 

Dünkü sayımızda futbolumuzun 
ens· hatalarını teşrihte devam etmiştik ... 
eciıJl Bugün diğerlerine devam ediyoruz. 
şanı 1'~rkiye futbolculannın bir çoğunda 

gordüğüın büyük hatalardan diğer 
he' 1kisi de: 1. - miidafaalarımızın de

atiPı gajmanlarını hatalı şekilde yapmala
taı°~ tı ; 2. - pasların gelişi güzel surette 
a 1

4 
Yerilişidir 

' rııl 
1 

Geçen sene Vefa, güneş, Galata -
e sa F b 

3 
ray, ener ahçenin antrenmanla· 

ıt/2 tında bulundum .. garip bir noktai-
, 2o nazarla Galatasaraydan ayrılmış olan 1 

me· :Ueşhur kalecimiz Ulvi Ziya Yenal 1 

r ve ıle, yine eskiden Galatasaray ve mil-
i' tane ı takımda yer almış bulunan Kemal 

ahi· RifatE orada idiler .. Vefayı ise, yine 
tmel ıneşhur oyunculanmızdan Muhteşem 
iralı antrene ediyordu .. 

tane Bu takımların antreman tarzına 
ret· baktım . Yanlış şeyler gördüm ,. Me 
eıı. sela : Bekler gelişi güzel dinilecek 
li şekilde degajman yapıyorlardı. Hem 

alık ~: bunların arasında, Türkiyenin en 
108 l}'ı müdafilerinden biri sayılan güneş· 

lı Faruk da vardı .. Bu degajmanla· 
tın manasızlığını, o zaman, akrabam

ens·· dan olan güneşli, - eski Galatasa-
cinı ra}'lı -, Rasik'e söylemekten kendi
şaııı ıni alamamıştım ... Türkiyenin en iyi 

ınüdafil denilen ve kendisini muhak
sap kak ki biraz fazla beğenen bu genç; 
ve arkadaşlarının - galiba Asımla 

Kii· Rızanın -, kendisine havadan ver
k 7 dikleri pasları boyuna sağ ayağına 
5 Ii· getirmeğe çalışarak degajman yapı
me· " d , ?r u ... ama, top nereye giderse git-

ve sın. Ona dikkat etmiyordu .. 

ane Bu hata, bizim müdafilerimizin 
ıra· h k 2 episinde vardır .. Avrupa oyuncula· 
Ô~ tından çoktan vaz geçtik, yeni yeti-

Şen futbolcularımız, kendilerinden Ön
en 

iralı Ce gelmiş ağabeylerinden bazısının 
tan ?}'ununa bakmış olsalardı; yine kafi 
ret· ıdi .. Mesela, eskiden, bizde, Ali ile 
en, kadri ve Cafer; çok güzel ve hesap 
lira lı değajmanlar yaparlar; ve bir kaç 

' ~akika için müdafaaya nefes almak 
ıınkanını, tehlikeyi bu şekilde defediş
leri sayesinde, vermiş bulunurlardı .. 
Anlaşılan; yeni yetişen gençler Lu 
gibi zahmetlerin ihtiyarını luzümsüz 

c ti bulmuşlar 1... 
Pasların gdişi güzel , hesapsız, 

ölçüsüz şekilde verilişi 1. Bu da fııt· 
bolümüzün en karakteristik nok· 

az3 sanlarından birisi haline gelmiş bu
tor lunınaktadır .. Memleketimizde en 
ça· teknik futbol oynayau lstanbul ta
lim k ımlarında bile vaziyet , ayni mer-
sa, k ezdedir . Gençlerimiz , bilhassa 
cii 
ile 

eş 

sa 

muavinlerimiz , ondan sonra derece 
İtibariyle muhacimlerimizle müda
filerimiz , kafalarını lıiç işletmek 
lüzumunu duymaksızın ' adeta oto
tııatik şekilde pas vermektedirler . 

ile 1 
Ma:lbuki , atılan bir pasın manası 

fi 1 
bu değildir , Pas ; defi bela terti· 

n · binde atılmamalıdır ve atılamaz . 
lıi. 

ek 

1 ' 
ar 
et 
de 
rlü 
r-

b 
bir 
!ar 

Atılırsa , maksat ortadan kaybolur. 
Pas ; - benim bildiğim - , bizi he 
defe en kısa yoldan ve azami sür· ... 
le açılması, telemeknik ve otonıatik 
makinelerin fazlalaştırılması, mem
leket milli ekonomisi muvazenesi 
Üzerinde tahliller ve tetkikler yapıl
ması. 

Bütün bu meselelerin halli, Sov 
Yetler Birliği llnı Akademisinin 1936 
yılı çalı şma programına dahil bulun 
tııaktadıı-. 

Bu vaziyet ele girdikten sonra, 
ekonomi sahasında da Japonya bü
tün dünyaya bugünkünden çok daha 
ileri giderek meydan okuyabilecektir. 

Bugünkü günde, Mançurya köy
lüleri, Japon memurlarının hareke
tini eski Çin memurlarından çok da
ha çetin bulmakta ve bundan şika· 
yet etmektedirler. 

Eskilerle anlaşmak imkanı ola 
biliyordu; yeni yabancı memurlarla 
ise bu ele girmemektedir. 

Umumi istek üzerine 

(Kahraman süvari) 
Sergüzeşt ve heyecan filmi 

7044 
___________________________ , _______________ _ 

· atle götürecek bir vasıtadır 1. Dai
ma bir maksat gözetilerek hedefi 
sarmak ve fethetmek emeliyle yapı· 
lır .. Yoksa , topu , bir müdafiin ya
nındaki arkadaşına ; ve yahut ki bir 
muavinin şöylece gayri idari bir şe 
kilde bir muhacime atıvermesi ; ha
kiki bir pas sayılmaktan çok uzak 
tır 1. Pas mutlaka bir maksatla ve· 
rilmelidir . Maalesef , bizinı bir çok, 
hatta ileri takınılarımızda bile bu 
maksat ortadan kaybolmaktadır . 
ve onun içindir ki , seyrettiğimiz bir 
çok oyunlardan bir zevk alamıyor ; 
ve sahayı sıkılarak bırakıp gittiğimiz 
bile oluyor . 

Japonyanın istikbalde birinci sı
nıf bir devlet olabilmesi için Çini 
hükmü altına alması !iizımdır. Bunu 
yapmak için "parçala ve hükümetl. 
prensipine göre davranmak gereke 
cektir. Yer yer ınuhtariyetlerde Çini 
zayıfletmek için iyi bir çaredir. O 
zaman Mongol imparatorluğu ile Rus· 
)ara karşı da memleketi muhafaza 
altına almış olacaktır. 

Çin başka bir memleketle mu-

kayese edilemez. Çin halkının onda 1 BELEDJ"YE • _,. 1 
dokuzu herhangi bir memuru , hü- JLANLARJ 
kumetin kendisi telakki eder. 

... Japonya Çinin kendisi için bir :--------------------------...& 

Japonyanın ~imali Çinde gerçek
leştirmek istediği plan büyük em
peryalist genişleme hareketinin ilk 
adımı sayılabilir. 

Bunun bir diter safhası da Çinin 
Japon ekonomik ihtiyaçlarını avuta
cak bir hale getirilmesidir. 

Asya ittihadı, Asyada bir Milletler 
Cemiyeti toplanması, J~pon emper
yalizminin mukadderi , bunlar hep 
birbirine bağlı şeylerdir. Bunlardan 
hiç birisi Japonya , Çinin , dilediği 

' gibi, eline almadıkça gerçekleşemi -
yecektir . 

Çin bu ihtiraslara , kuvvete mü 
racaat etmeksizin, ne zamana kadar 

1 
~ boyun eğecektir . Elinde bu kadar 

ordu bulunduğu halde Çinin kendi 
eğemenliğine karşı yapılan bu ha
reketlere hiç bir mukavemet göster· 
memesi hayret edilecek bir şeydir. 

pazar haline koymak ve bu işi bir 
an evvel başarmak arzusundadır. 

Fakat bu pazarı çetin tedbirlerle 
harap etmek dileğinde değildir.Eğer 
bu saldırganlığa Çinliler mukave
met gösterecek olursa o zaman, Ja
ponlar Mançuride ve şimalde bulun
dukları askeri kuvvetler vasıtasile 
Çine boyun eğdireceklerdir. 

Japonya, Çin ordularını kolayca 
mağlfip edebilir. Fakat Çini asla fet
hedemiyecektir. Onun için , hiç ol
mazsa,bugünkü ordusunun beş misli 
askere ihtiyaç vardır. Çinlilerin mu
kavemeti takdirinde Çinde bir çete 
harbi başlıyacaktır ki bu hem Çini, 
hem de Japonyayı mahvedebilir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeııicami 

Seyhan 
civarında 

eczanedir 

Türk hava kurumu Ada-

Hayvan ve sebze pazarlarındaki kahve yerile çift sürme yerindeki arsa 
açık artırma suretile ve ihale tarihinden itibaren 31-Mayıs-937 sonuna 
kadar 9-Temmuz-936 perşembe günü kiraya verilecektir . 

Sebze pazarındaki kahve yeri muhammen bedeli icarı 104 lira pey 
akçası 7 lira 80 kuruş. 

Hayvan pazarındaki kahve yeri muhammen bedeli icarı 115 lira pey 
akçası 8 lira 70 kuruş . 

Çift sürme yeri muhammen bedeli icarı 70 lira pey akçası 5 lira 25 
kuruş . 

ihale 9-Temmuz-936 perşembe günü saat on altıda Belediye encü
meninde yapılacaktır. Şartnameyi her zaman tahsil şubesinde görebilirler. 
istekliler ihale günü yukarıda yazılı muvakkat teminatlarile Belediye en-
cümen odasına müracaatları ilan olunur . 7047 25-30-4-7 

1 - Hey~ti fe~niyede bulunan , proje, keşif ve şartnamesine göre , 
mevcut beledıye bınasırun alt kısmında " 3347,43 " liralık tamirat ve in
şaat yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait resim, keşif ve şartname, parasız olarak her gün öğle . 
den şonra fen heyetinden alınabilir. 

3 - ihale 2-7 - 936 perşembe günü saat on beşte belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır . 

4 - ihale, açık eksiltme yolile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat : 251,05 liradır. 7005 17-21 - 25- 28 

Şimdiki oyuncularımız gelişi gü
zel , lüzfimsuz , maksa_tsız , manasız 
pas verdikleri yetişmiyor muş gibi , 
bir de pasları adeta şut atar gibi 
vermektedirler . Bu , çok yanlıştır . 
Bir çok oyuncular gördüm ki : pas 
verirken ,. topa , ya ayaklarının dış 
tarafiyle veya üstü ile vuruyorlar . 
Halbuki , pas ; ayağın ne lüst , Re 
de dış tarafiyle değil , sadece iç ta
rafiyle vurulmak suretiyle veriliz . 
Bilhassa haf bekler için bu , şaşmaz 
bir kaide hükmündedir , Bir çok 
oyuncular tanırım ki : ayaklarının 
iç tarafiyle topu , bir arp~ boyu 
ileri atamazlar . Ve hatta bu vazi
yet kendilerine ters gelerek hazan 
yerlere bile düşerler ?. Bunları gör
düğüm zaman , ben , bir hayli güler 
ve eğlenirim .. Bilmem ki , bu basit 
kaideleri , bizim o , kendini pek 
meşhur sanan oyuncularımız ne za· 
man öğrenecekler ?!! Biz , bu esas
ları , vaktiyle Fuad , Sami iş bay 
gibi sayın insanlardan öğrenmiştik.. 
Şimdi , elde antrenörlerde var , 
ama, (alem yine ol alem; devran yine 
ol devran !?! ) ... Ne yapacağız ? bil
mem ki!.. 

Bazıları, Japonyanın kendisi üze
rinde hattı ekonomik sahada bile 
bir hakimiyet tesis etmesinin imkan
sız olduğuna kani bulunduğu cihetle 
Çinin hiç bir harekette bulunmağa 
lüzum görmediğini söyliyorlar. Bazı
ları da, eğer Japonya bu işi başa· 

na şubesi başkanlığından: 
1
----------------""-------

1 Karataş plajı açıldı.Hem yayla,hem plaj 

Ragıp Mağdeıı 

------·------
Diriltilen ölüler 

Londrada bu yıl ameliyat 
masasında ölen otuz 

adam dirildi 

Eskiden bir hasta ameliyat ma
sasına uzanmadan evvel, vasiyetini 
yazar ve dünyaya veda ederdi. Çün
ki hastaların bir kısmı, ya ameliyata 
tahammül edemeyip ölüyor veyahut 
umulmayan bir hadise karşısında 
hastanın kalbi duruyordu . 

Zavallı, ameliyatı icra eden dok
torlar bu feci akibet karşısında me 
yüs ve aciz el oğuşturup baş sallı
yorlardı . 

Kurumumuza ait ve muhtelif 
fabrikalarda bulunan ( 18104 ) kilo 
çiğit 25- 6 - 936 perşembe günü 
saat (11) de Borsa salonunda satı-
lacaktır. 7036 24-25 

Fakat şimdi artık ameliyat ma
sasında ölenleri hemen canlandırı
yorlar . Çünki kan sıcak, azalar 
kuvvetli olduğnndan cüz'i bir faa- ANKARA BİRASlNIN YÜKSEK EVSAFI : 
liyet neticesinde kalp harekete geli· Yarım litre Ankara Birası 
yor . Bunun için şiryanlara Adre- 1 105 Gram Ekmekten 
nalin denilen maddenin mahlulünü 2 385 Sütten " 
şırınga ederek teneffüs denilen sınai 3 32 ,, Tereya~ından 
harekatile kalbe hayat vermeğe mu· 4 82 ,, Etten 
vaffak oluyorlar . 5 325 ,, Balıktan 

Resmi Tıb gazetesi olan " Me- 6 3,5 adet Yumurtadan 
dikal Revyo " nun son nushasında Alınacak gıdayı temin eder . 
bu sene Londrada otuz kişi ameliyat 1 Herkes gibi siz de : Bu besleyici sa~lık koruyucu Ankara Bi-
masasında terki hayat etmiş, ve kalp rasını içiniz. Her yerde israrla arayınız. Adanada toptan salış yeri : 

de bu yeni usul sayesinde hepsi Bebekli Kilise sokak No. 11 A. No. 11 B. - Telefon No. 265 

Tabii manzaraları ve ince kumlu plajı ile dünyanın en güzel sahille-
rinden l:ıiri olan Karataş plajı yeni pavyon ve malzemelerile açıldı. 

Her türlü istirahat, temizlik, ucuzluk burada temin edilir . 
Arzu edenlere pavyonlar, hususi olarak ve ucuz bir fiatle kiralanır. 
Lokanta kısmında mükemmel servisler, kaynak suları, gazozları, soda 

ve her türlü içkiler rekabet kabul etmiyecek derecede ucuzdur. 
Plajda Lüks lambalar ile tenvirat yapılmıştır. 

Tatlı su duşları da her vakıt emre hazırdır. 
Her gün saat sekizde Adanada Acem hanından ve saat altıda da 

Karataştan kamyonlar sayın yolcuları ucuz fiatla götürüp getirirler. 

7006 4 
ıı-~~~-----------...;.;;,;;.;;..... ________ ..;... __ ~ 

• 
Sıcaklar başladı ! 

Elektrik sarfiyatı son derece az olan 

1936 modeli Frigidaire 
Sayesinde yiyecek ve içeceklerinizin tazelijlini temin ediniz 

Lüks değil sıhhat • • elzemdir ıçın ' 

Frigidaire 
Adana bayii • 

Muharrem Hilmi 
6961 4-6-9-11-13-16-18-20-23-25-27- 30 

nabız tamamen durmuş ~lduğu hal· 1 Adana Acentesi : Rıza Salih Saray 

tekrar canlanmıs ve hiç. biri sı .ölme- 6984 13 
m:~tir . ~ - • · '• " ....:._.:..· .:.· .:w..;,;.·;..:· -... -___ ._-- __,-;:..::.··.:;-..:·:.:.·..:.·-=,... ... lıiııo_..._ __ _,,....,..,·a."'"""...,. _____ ._. __ .._ .......... _____ _... ... • 

• 

, . 
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Liverpol Telgraflurı 

1 
Kambiyo ve para 

24 6 1936 iş bankasından alınmıştır. 
'" --

Hazır 
- 1 

7 12 t Liret -,ö-ı 
-

64 Rayşmark ,- T -97 
Temmuz vadeli 6 

- 6 i"27 Fran~~~ra~~ız "-Birinciteşrin vadeli -630 so - -ı-Sterlı~ ıngılız ,. 
Hit hazır 5 175 Dolar « Amerika ,. 12~- ı-9;! Nevyork 12 18 Frank « İsviçre ,. 

·--~--------------------·--------------------~ 

Satılık yerler 
Eski istasyon civarında ve Bay İbra -

him Sadık evinin gündoğusu kuzeyinde bulu-

nan ve çerçivesi kısmen kargir ve kısmen çinko 

olan ve 1986 metre murabbaı yer Üzerinde 

"3,, odalı bir küçük ev ile biri büyük ve 

biri orta ve diğeri de küçük üç mağaza ile 

geniş bir avlusu bulunan bina ile; 

işbu binanın kuzeyi bitişiğinde 1793 metre 
murabbaındaki arsa satılıktır. istekliler, 
Selanik bankasında A. Murat Ülgen-
sir' e müracaat etsinler . 7045 25-27-30 1 

• 

6748 48 

TlrlcHzii 

Seyhan Cumhuriyet müd- , 
dei umumiliğinden : 

Açık olan ( 1000 ) kuruş maaşlı 
Adana mahkemesi zabıt katipliği 
için İmtihan icrası 20-7 - 936 pa
zartesi gününe tayin edilmiş oldu
ğundan şeraiti kanuniyeyi haiz olup 
talip bulunanların istida ve evrakı 

müsbitelerile birlikte Encümeni Ad
liye başkanlığına müracaat etmeleri 
iliin olunur.7046 • 
İran Konsolosluğu tara-

1 

fından: ! 
2007 sayılı Türkiye Cumhuriye- 1 

tinin kanunile işten menolunmuş lran 1 

tabaalarına sonuncu defa ihtar olu
nur ki lran Devleti Şahenşahisinin 
tahsisatile lrana gitmek arzu eder
lerse beş gün zarfında bana müra
caat etsinler. 551 

Adres: Yeni Bağdat O
teli lran Konsolosu 

7031 1. MECDi 
3-3 

Rıza Salih Saray 
Komisyon evi 

. 
[ Bebekli Kilise Sokak N : 11 A ] 

Telefon No . 265 - Adana Posta 
kutusu N: 95 - Adana Kod: Cogef 
Lugagııe 1929 Kod: Bentcey's 

6991 3 ....... ...;.;;.;..; __________ ~-----
Satılık bağ 

Yılanlı mezraasında Telli deresi 
denmekle ıııaruf derenin üzerinde 
( içinde muntazam çardağı, Bağı ve 
diğer meyveleri ) bulunan dört dö
nüm bağ satılıktır. 

isteklilerin Adana Ziraat Mensu
cat fabrikasında Bay Tahsine müra-
caatları. 7041 2-3 -
Kaçakçılar vatan 

hainidir 
---------------

' 

Hafif kırıklık ve soğuk algınlıkları 

Kendinizde ufak bir üşütme ve kırıklık hissederseniz derhal 

Nevrozin alınız. Günde 3 adet Nevro-
• 

zın 
sizi bütünhastalıklara karşı korur. 3 tanelikleri 20 kuruştur. 

6828 4 44 

Türkiye Ziraat bankası Adana şubesi direktörlü
ğünden: 

Cinsi Mevkii Miktarı Hududu 
Maa müştemilat 
bir bap hane 

Bahçe ve iki 
bap hane 

Hükumet 
avlusu 

Eski istasyon 
ve Döşeme 

mahallesi 

Ziraı atik 
1002 

dönüm 
25 

Şarkan Saray avlu~u garben 
Kassım zade Hakkı efendi ha
nesi ve bazan jandarma dai-
resi şimalen eski matbaa ma
halli cenuben Saray avlusu. 

Şarkan sahibi senet ha
nesile çiflik yolu garben Mu
sabalı Zade bahçesi tariki şi
malen şimendöfer hattı ccnu-
ben şosa tarikı . 

Adana Ziraat Bankasının malı olan yukarıda cins ve dönüm ve mik
tarile hududu yazılı hane ve tarla 20-6 - 936 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle açık artırma suretile satılığa çıkarıldığından isteklilerin müza
yede şeraitini öğrenmek üzere Adana Ziraat Bankasına baş vurmaları iliin 
olunur. 7016 20-25-30 5-10 

.... -------·~--------·-------------------------: 
Bakteriyoloğ 

Doktor Kemal Arıksoy 
Hastaları sabahları ( 8 ) e kadar , öğleden sonra 

j da 15 ten itibaren Kuruköprü civarında Müze soka-
ğında 170 No. lu muayenehanesinde kah· l eder . 

1 Kan, İdrar, Balgam,mevaddı gaita ve saire hurde-
1 bini ve kimyevi tahlilleri yapar .7022 3-14 
ı;.__..-.......~ ....................... --,...._-~ ........... ~~----

25 Haziran 1936 
r 
1 -

~ KiYE 
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Ye 
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la 

• 

.·D~oA. 
iRiKTiREN, 

RAl-IAT ~DbQ 

Sıcaklar geldi; yanaştı ! 

Çoluk, çocuğunuz ve misafirlerinizle bol , temiz 
ve lezzetli dondurma yemek ister misiniz-? . 

hemen bir dondurma kutusu alınız 
Her boyda Elektrik ve el ile çevrilenleri vardır 

Feyzi Dural 
Eskiden : 

Rasih Zade Biraderler Ticarethanesi 
Postane civarında 

9-15 6966 

An 

laıı 
Bun 
~neı 
t1nd 
aP, 

tıııc 

.... ----~--------------------------------------. 
Diş macunlarının en birincisi Kozmindir ., 

-
Reklamlara aldanmayınız. Dostlarınıza, çocuklarınız~ , velhasıl her ta 

K • tavsiye ed:niz. Halis Türk malıdır.F ia l 
nıdığınıza ozmın her yerde 15 kunıştur. 6829 4 

44 

Umumi neşriyat miiıliirü 

Celal Bayer 
Adana TürluC: .. ...usı 


