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HÜKÜMETE 

Hava şehitlerini dün 
sayğı ile andık 

r_:---~-{ 

Kudüsteki karışıklıklar 
Kudüs 15 (Radyo) - Araplar 

bu günden itibaren silahsız itaat
sizlik mücadelesine başlamağa ve 
vergileri vermekten imtinaa karar 

• vermişlerdir . 

lltifal, programa göre yapıldı ve ~-
hava kurumunun hazırladığı çelenk İngiliz kabinesinde 

Atatürk heykeline kondu 
----·······----

Tören, havanın yağışlı 
rağmen çok canlı 

gidişine 
oldu 

Tayyare şehitleri ihtifalı dün me-1 
rasimle yapıldı. Sabahleyin başhyan ı 
Yağmur hiç durmadan öjfoye kadar 
hemen ayni hızla devam etmesine 
rağmen Atatürk parkı karşısındaki 
sahade merasim yapılmıştır. 

Sahada askerlerimiz, bando, hü
kürnet erkanı ve mektepler, kurum
lar ve Adana Türk kuşu mensubları 1 

Yerlerini almış ]ardı. 
Verilecek nutukların halk tara

tndan iyice dinlenebilmesi için de 
oparlör konulmuştu. 

Saat 10,45 de verilen bir kuman- Dünkii ilııif alde nutuk ... iiyle)'fm-
da ile herkes olduğu yerde bir da- lenl~rden Ön Yüzbaşı 
kika durmuş ve nutuklar başlamıştır. Cevdet Çaldıran 

ilk önce Türk hava kurumu Ada-
na şubesi başkanı Sabri Gül kürsüye Bu sırada fabrikaar, saat kulle
çıkarak havalanmızın ve yurdumuzun sindeki düdük uzun uzun çalmıştır. 
emniyeti uğrunda şehit düşen hava Merasim böylece bittikten sonra 
kahramanlanmızı saygı ile anmış ve Atatürk heykeline gidilmiş ve hava 
Selamlamış ve orada önlerinde çe- kurumu Adana şubesinin hazırladığı 
lenkle duran Türk kuşu talebelerini güzel bir çelenk konulmuştur. 
göstererek: * 

* * Şimdiye kadar yurdun selameti Ankara: 15 (Radyo) - Bu gün 
Uğrunda verdiğimiz kurbanlara luzu- öğleden evvel Ankarada yapılan ha
llıunda daha bir çoklarını ilave ede- va şehitleri ihtifali merasimi çok bü
Ceğiz. Nitekim huzurunuzda duran şu yük bir alaka ile yapılmıştır. 
1'ürk çocuklarının her biri yarın ha- M f J ·· ·· B k 1 erasime smet nonu, a an ar. 
Va emniyetimizin kahraman kolları k k~ Saylavlar, bütün hü ümet er anı ve 
ke düşmana bir korku fırtınası, bir on binlerce halk iştirak etmiştir. 
orku dağı olacaktır,, demiştir. 

Hava şehitlerimizin mezarlarına 
. Sabri Gülden sonra hava rasad 
ıstasyon müdürü ön yüzbaşı Cevdet çelenkler konulmuş hitabeler yapıl-
Çaldır.ın, kürsüye çıkarak tayyarenin mışlır. 
bu g" k" h · t" · ı t J'stanbul : ıs· ( Radyo ) - Bu-un u c emmıyc mı an :ı mış ve 
hava şehitlerımizi saygı ile anmıştır. gün Tayyare Şehitleri ihtifalı saat 

Nutuklardan sonra oradaki bir 14 de Fatih parkında yapıldı. Tam 
kıta askerimiz havaya üç el silah al- bu saatte şehrin muhtelif yerlerinde 
rnış, sahadaki bayrağımız yavaş ya- toplar atıldı. Ve her tarafta teza-
Vaş yanya indirilmi~tir. hürler olmuştur . 

~-~~~~~~~~'":""':"==----~-------__,.--~ 

Ankaradan geçen Ame
rikalı terbiyeci ne dedi? 
Amerikalı : " Seyahata çıktığımdan
heri, yabancı nüfuz ve hakimiyetin
den kurtulmuş olarak gördüğüm 
ilk memleket Türkiyedir!. ,, dedi 

------. ------
d Ankara : 12 (Hususi muhabirimiz
e?)- Tanınmış Amerikan terbiyecile
~ınden Hugk Vernon Vihte, Türk 
1nkilabı ve maarif sistemi hakkında 
tetkiklerde bulunmak üzere dünkü 
lrenle şehrimize gelmıştir . 

Vihte Amerikadan ayrıldıktan 
$onra japonyaya geçerek tetkikleri
tıe oradan başlamış. daha sonra Çin 
Ve Hindistanda bir müddet kaldık
tan sonra memleketimize dönmüş
tür. 

Vihte Türkiye ve Kamalist re-

jimi hakkındaki intibalarını şöyle an
latmaktadır : 

" - Amerikadan aynldıın ay· 
rılalı, bir çok memleketler Jolaştım. 
Hongkongdan çıktığımdanberi ya· 
bancı nüfuz ve hakimiyetinden kur
tulmnş olarak gördüğüm ilk memle
ket Türkiyedir : 

Bu günün serbest ve tam mana
sile müstakil Türkiyesini görmek 
benim için büyük bir bahtiyarlık
tır . 

En samimi temennim Türkiye· ; 

Değişiklikten bahsediliyor 

Londra: 15 [ Radyo] - Bu 
sabahki gazeteler Pantekot bayra
mından evvel kabinede mühim deği
şiklikler olacağını yazmaktadır. 

Londra: 15 [ Radyo ] - Ka
binede bazı değişiklikler olacağı, 1 
dröt nazınn çakileceği ve bu me
yanda Samuel Hor'un tekrar kabi
neye alınacağı hakkında kuvvetli bir 
şayia vardır. 

Avam kan1arasındaki 
görüşmeler 

Ankara: 15 (A. A.) - lngiliz 
Başbakanı Avam kamarasında Ha
beş meselesi etrafında sorulan sual. 
lere cevblar vermişti. 

lngiliz siyaseti Milletler Cemi
yeti tarafından alınan kollektif ka
rarlara dayanmaktadır. 

Hükumet, Habeş imparatoru ile 
Filistindeki fevkalade komiser vası
tasiyle temasta bulunmaktadır. Ve 
Habeşistanın ilhakı hakkındaki ftal
yan tebliği her türlü kuyudu ihtira
ziye altında kabul edilmiştir. 

lngiltere ile Mısır arasında ya· 
pılmakta olan müzakereler askeri 
bir ittifak akdini istihdaf etmekte
dir. 

Rekor kazanan bir kadın 

Londra: 15 [ Radyo ] - Ka
dın tayyareci Mis Ami Mollison, 
bugün buraya gelen ve alanda on 
bineden fazla hal ktaraf ından alkış
larla karşılanmıştır. 

Allenbi öldü 

Londra: 15 [Radyo] - Ma
reşal Allenbi bugün ölmüştür. 

İngilizlerin bir kararı 

Londra: 15 [ Rrdyo ) - Havas, 
bir Akdeniz misakı tanzimi için gö
rüşmelere başlanması dolayısiyJe ln
giliz siyasi mahfelleri, lngiltere'nin • 
Akdenizdeki kuvvetlerini tahdit ede
cek her türlü muahedeleri açıkca 
red edeceğini beyan etmektedir. 

Mussolini'nin sözleri 
Roma: 15 [Radyo ] - Mus· 

solini Parlamentoda beyanatta bu
lunarak ltalya kralının Habeş impa
ratoru unvanını aldığını ve Mareşal 
Badoglio'nun Kral naibi tayin edil
diğini bildirmiş ve Habeşistanın va
ziyetinden bahsederken : 

HHabeş meselesini Beynelmilel 
bir mesele yapmak deliliktir .. de
miştir. 

Samiin tribününde Macar, Avus
turya ve Alman sefirleri bulunmak
ta idi . 

nin inkişaf yolunda devamı ve şim
diye kadar geniş merhaleler katet

- Souu üçüncü sahifede 

• 
VERGİ VERMIYECEKLER 

Addis Ababa' da yerli re-
• 

isler ltalyaya sadakat 
göstereceklerniiş 

Habeş imparatoru Milletler cemiyetinin 
gelecek toplantısında Cenevreye gidip 

memleketini müdafaa edeceğini 
Royter muhabirine söyledi 

~~------~·------~~-

Ankara : 15 ( A.A ) - Habeş 

imparatoru Royterin Kudüs muha
birine ileride Londraya gitmek ve 
Milleiler Cemiyetinin gelecek top
lantısından önce Cenevreyi ziyaret 
etmek fikrinde bulunduğunu ve mem
leketini ecnebi askeri !şgalinden kur
tarmak için muslihane çalışmaya 
devam edeceğini söylemiştir. 

Ankara : 15 ( A.A ) - Kudüs
teki halyan konsolosu.Habeş impa
ratorunun resmi surette kabul edil
miş olmasını Filistin hükumeti nez
dinde protesto etmiştir. 

Adisababa : 15 ( Radyo ) -
Yeni hükumet erkanı ve büyük ki 
lisenin baş papazı, Mareşal Badoğ
liyoyu ziyaret ederek halkın ltalyan 
hükumetine ve şahsına karşı olan 
sevgi ve itaatlerini bildirmişlerdir. 

Mareşal Badoğliyo, bunlara ltal
yanın bütün dinlere hürmetkar bu
lunduğunu ve herlresin ibadetini ser
bestçe yapabilec•ğini, asayişin mu 
hafazası hususunda hiç bir şeyin esir
genmiyeceğini ve bunun için herke
sin iş ve güçlerile meşgul olmala
rını söylemiştir, 

İmparatorla bir mülakat 

Ras Kassa : " henüz her şey 
bitmiş değildir! ,, Diyor 

----~-----·------~~-

Karısının da hiyanetine uğrayan Habeş 
propaganda nazırının feci hali .. 

"Paris Soir,, in Kudüste bulunan 
muabiri, Habeş İmparatoru ile yap
tığı mülakatı şu suretle anlatıyor: 

"Kudüse varışından birkaç saat 
sonra f mparator Haile Selase bana 
bir mülakat vermek )Utfunu esirge
medi. 

Dün Kudüste toplanan yüzlerce 
gazeteci arasında bu şerefi yalnız 
bana bahşetmesi benim için büyük 
bir mazhariyettir. 

On senedenberi bir gün olsun 
imparatoru terketmemiş olan ve im
paratordan sonra Habeşistanda en 
büyük nüfuz sahibi bulunan Nogüs' -
ün hususi katibi Vold Giorgis : 

- Rica ederim, son hadiselere 
dair uzun suallerle imparatoru mü
teessir etmeyiniz, kendileri çok yor
gundur. Hala zehirli gazdan iztirap 
çekmektedir. Rica ederim yorgun
luğuna ve iztirablarına yeni heye
can ilave etmeyiniz. 

Acınacak bir adam 

Hususi katip beni Negüs'ün ya· 
nına götürdü . 

İmparalııPr, basit bir sandalyanın 
üzerine oturmuş, başını önüne eğ
mişti, ilk dikkat nazarımı çeken şey, 
başında bir çok beyaz saçların 

peyda oluşu idi. Daha üç hafta ev
vel kendisini Addis Ababa'da "gör
düğüm zaman saçları arasında bir 
tek beyaz yoktu . 

O zamanki manzara ile şimdiki 
arasında ne müthiş bir tezad vardı. 

.. Jüda'nın arslanı" artık yoktu. 

imparatoru saran muhafızlar, sara
yın ihtişamı, ihtişamlı törenler, heb
si hayal olmuş, yerlerini kupkuru bir 
hakikate terketmişler.. Dünkü im
parator, b;ıgün adi bir otel odasın
da laalettayin bir yolcudan başka 
bir şey değildir. 

ilk hareketi, elini bana uzatmak 
oldu. Sonra bu minimini çocuk eliy
le yer gösterdi. 

Kendisine evvela sıhhatı hakkın
da sual sordum. Evvela gülmek içjn 
kendini zorladı . Ve sonra: 

- Hastayım . . dedi. Zehirli 
gaz yuttum. Fakat eheınuıiyeti yok .. 
Memleketimden ölmeden çıkmam, 
büyük bir şans eseri oldu . Fakat 
memleketleri için ölen binlerce te
baamı düşünmekten kendimi alamı

yorum.,, 
Bundan sonra Negüs bana, sanlı 

sol elini gösterdi. Bir obüs miske
tiyle yaralanmıştı . Fakat bu yara
nın Makalle civarında teneffüs ettiği 
zehirli gaz yanında hiç ehemmiyeti 
olmadığını söyledi , 

Y akınlannın söylediğine göre 
i~te, İmparatorun ve ordusunun ma
nevi yorgunluğu bugünden başla
mıştır. 

Bu zehirli gaz hücumu müstev. 
lilere karşı büyük bir enerjiyle da
yanan son Habeş taburlarını da dar
madağın etmişti . 

Kendisini terkederken impara
tor elimi kuvetle sıktı . Katibi hu
susi bana refakat etti. 

- imparator sıhhatını kaybet-
- Gerisi ikinci sahifede -

Feyizli yağmurlar 

Dün de bütün gün 
devam etti 

Bir kaç gündenberi kısa aralık
larla yağmakta olan yağmur, dün 
sabahtan akşama kadar sürekli bir 
şekilde devam etmiştir . Bütün ova
ya ve dağ köylerine bol bol düşen 
bu yağmur çifçilerimin yüzünü gül
dürmüştür. 

Vile.yetimizin zirai durumu üze
rinde çok müsait tesir bırakat:ajı 
şüphesiz olan bu bereketli yağmur, 
yalnız çifçileri değil, bütün yurtdaş
ları sevindirecek bir hadisedir. 

-------. -------
A vusturyada 

Kabine buhranının sebebi 
ne imiş? 

Ankara: 15 (A. A.) - Avus
turya'da teşkil edilen yeni kabineye 
eski Başbakan muavini Prens Star· 
hemberg girmemiştir. 

Havas ajansı. Viyana'da selihi· 
yettar muhafilin, Prensin Mussolini
ye Habeşistanı ilhak ettiğinden do-
layı tebrik telgrafı çekmesinin bu
na sebcb teşkil ettiğini söyledikle
rini bildirmektedir. 

Atinada grev bitti 

Atina: 15 [Radyo J - 24 sa
atlık grev bitmiştir. Bütün bu za
man içinde Atinede hiç bir hadise 
olmamıştır. Gazeteler hükumet ta
rafından alınan tedbirleri sitayişle 
anmaktadırlar. 

Akşehirde 

Yıldırım , iki insan ve iki 
hayvan öldürdü 

Konya: 13 (Hususi) -Üç gün 
evvel ilimizin bir çok yerlerine yağ

mur yağdığı gibi Akşehirede yağmış· 
tır . 

Ziraata çok faydalı olan bu yağ· 
murlar Akşehirde iki insanın ölümü· 
ne sebep olmuştur . 

Haber aldığım vaka şudur : 
Mayısın dokuzuncu günü saat on 

sıralarında Tuzlukcu nahiyesinin Tipi 
köyünün hemen üç kilometro kadar 
yakınında , Orta köylü arabacı Meh
medin kullandığı araba içinde üç 
kadın olduğu halde gelirlerken , yağ
mur şiddetini artırmış ve müthiş 
bit dolu , gök görültüleri başlamış .. 

Yolcular sığınacak bir yer bul
mak için ilerideki köye doğru sürat
le gelmeğe başlamışlar isede bu sıra· 
da daha feci bir taraka ile bir ya}. 
dırım düşmüştür . 

Düşen yıldırım , saniyesinde ara· 
bacı Mehmcdi ve arabanın iki abru 
derhal öldürmüştür . 

Arabada bulunan kadınlardan 
Ümmühan da köye getirilmesinden 
on dakika sonra gözlerini hayata 
kapamışbr. 

Arabada bulunan Hasan çavuşun 
eşi Hasibe ile arabacı Mehmedin 
kardeşi Hasibe de bu feci ölüm 
manzarasından son derece korkduk · 
larından şimdi hasta bir halde bulun
maktadırlar . 



ahife : 2 Türksözü 16 Mayıs 1936 

Yen bir itad 
·•"''", I Nihayet rücess~m si 

'l3 1 ma nıeseL:i :le halledi 

Ah bir orijinal olabilsek! J Sözlii ve ren1i filimlerden 
ra, sinertıa ı i'tıİ .,. hü~ük hif i 
labııı eşigindedir. ')rtaya kord ---·······-

yle sanıyorum ki , dünyada , şu insan 'O~ullannın ··faydalanmasına 
yaramıyan hiç bir şey yoktur ama, faydalanmanın yolunu bilmek 
şartile .. Fen ve tekniği iterllemiş memleketlerde , olmadık şey

lerden öyle ne.~neler yapıyorlar ki insan,bu yeni keşifler karşısında, hattı! ba· 
zan tiksinti ve bulantı bile duyarak hayretten kendini alamıyor . işte Sİ'-eJ 
bunlardan aklıma gelen bir kaç örnek : 

Timsah ve Yılan derisinden şık kadın iskarpın ve çantaları , llğam biri
kintilerinden mükemmel tuvalet sabunlan,bildiğimiz şu mendebur kara sinek
lerden çok"nefis makine yağları, halis inek sülünden ömürlük otomobil l;i • 

tikleri, Kanaralarda kesilen hayvanlann kanından bir nevi sU1:uk, maden kö
müründen enalii gül esansı, meşe odunundan çok dayanıklı elbiselik kumaş, 
şehirlerde her gün biriken çöplerden, lıibilt~rtlen de çeşit çeşit tuhafiye eş-
yasile gıda maddeleri ve parfümeıi ... gibi. • 

Ben bunları hatırladıkça, kendi memleketimizde her Jl'İin ~ı er olan bu 
cinsten koca koca servet kaynaklarımıza acıyorum dnğ':'Usu 1. 

Ne olur, bizde de bir akıllı çıkıp mesela •11 ~lvri sineklerden, söz gelişi, 
kuvvet şurubu yapmanın yolunu bul•~.. lminim ki Milli ekonomimiz mil
yonlar ve milyarlar kaıanırdı l Çil.rıkü Allah razı olsun , sıtma mücadele 
teşkilatımızın himmeti ile son yıllarda, en küçük köylerimizden en bii.yük leh
rimize kadar bu mübarek mahhik o kadar çoğaldı , o derece rah ts,zlık ve
rici bir hal aldı ki; bunun önüne ancak ve ancak böyle bir k~~İf geçebile· 
ceğe benzeyor l 

Sonra ; çeti , hıltan , devedikeni , kangal ve bıtırak ... gibi karından 

• ziyade zararını gördüğümüz bir takım toprak mahsulleri vardır ki, eğer aklı 
erer bir mütehassısımız olsa bunlardan pek ala memlekete faydalı bir takım 
nesneler yapmanın yolu bulunabilir . 

Mesela; bıtrak otundan emayye, kıristal ve porslen eşya; çetiden briyan
tin, pudra ve dudak boya.~ı; hıltandan ud, keman ve piyano teli; deve 
dikeninden diş fırçası, traş bıçağı ve aspirin; kangaldan kurşun kalemi, par
şömen kiiğiid ve yazlık kadın şapkası .. gibi şeyler yapılabilmeli l 

iyiyiz, hasız ama; böyle orjinal faaliyetlere karşı pek vurdum duymaz 
davranıyoruz . Yazıktır bu biçim milli serveılerimize ! 

A.kı·erdi 

İmparatorla bir mülakat 

- Birinci Sahifeden artan -

At k şusu 

Hava iyi giderse yarın 
yap•lacak 

Şlhrımiz at koşularının birincisi
nin 17 Mayış pazar günü (yani yarırı) 
yapılacağını yazı:nıştık ~ cşı.ı ıçin her 

ı şey hazırn•.. Yalnız son günlerdeki 
''t uıthassa dünkü yağmurun koşuyu 
tehire sebep olması da muhtemeldir. 

Bu gün hava günesli %ittiği tak
dirde her }ı.~ ldı> yarınki koşu tehir 
edilmi~klir. Yarın xapılacak dört 
k şuya ait programı aşağıya alıyo. 

ruz: 

Birinci koşu: 

Adana vilayeti mıntıkası dahi
linde doğmuş ve y tişmiş, üç yaşın
da ve hiç koşu kazanmamış yerli, ya. 
nmkan Arap ve haliskan Arap er
kek ve dişi taylara mahsustur. 

ikramiyesi : 300 liradır. 
Birinciye : 225 liradan maada 

bu koşuya giren hayvanlar için ve 
rilen duhuliye ücretleri~in mecmuu. 

ikinciye ; 55 lira, üçünciye 20 li-
1 radır. 

j Duhuliyesi : 3 liradır. 

1 

Mesafesi : 1,000 metredir. 

İkinci koşu : 

1 

mesine rağmen hala ihtiras derece· 
sine varan vatanperverliğini muha
faza elmektedir. 

" Kral David ., otelinin muhteşem 
ve lüks koridorlarını geçerken Ha
beş cengaverlerine rastgeliyorum . 
Kendi kendime daha dün denilecek 
kadar yakın bir mazide ve hatta harp 
meydanlarını terketmiş olan bu in
sanlar üzerinde bu lüks hayalın ne 
tesir yapmış olduğunu soruyorum. 

Zannederim imparator hariçten 1 

gelen ve bir emre benzeyen bazı tav
siyeler üzerine Adisababayı terk 1 

etti .. Bir gün evvel kendisini gör- j 
müş ve elimde kalan nem varsa 
- yani hayatımı - emrine terk et. 1 

miştim . Fakat bana hiç bir şey sÖy· ı 
lememişti . 

Bu koşuya gelinceye kadar ka -
zandığı ikramiyeler yekı1nu 1000 li
rayı geçmemiş olan dör ve daha 
yukarı yaştaki yerli, yarımkan Arap 
ve hal iskan Arap at ve kısraklara 
mahsustur. 

ikramiyesi : 210 liradır. 
Birinciye : 140 lira, ikinciye 50 

lira, üçüncüye 20 liredır. 
Duhuliyesi : 2, 10 liradır. 

Habeş cengaverlerinin en müt
hişi Ras Kassa , geniş bir koltukta 
derin bir tefekküre dalmışa ben
zıyor . 

O da, görünce beni tanıyor. Ve 
yalnız şu manidar cümle dudakları· 
nın arasından dökülüyor : 

- Hayır, henüz her şey bitmiş 
değildir l-. 

------·------
Yeni endüstri 
müesseseleri 

Bn yıl içinde Sovyetler Birliğin· 
de hafif endüstri ve gıdai endüstri 
alanlannda kurulacak olan yeni mü· 
esseseler için büdceye 3000 ruble 
konmuştur, 

Devlet endüstüri planı mucibin
ce, 1936 yılı içinde 56 hafif endüs
tri kombina ve fabrikasının İnşaatı 
bitecek ve bu müesseseler çalışma· 
ya başlayacaktır. Bunların arasında 
Taşkend ve Bamaul mensucat kom· 
binaları, 10 yeni keten endüstrisi 
fabrikası, 10 yeni cam fabrikası, 4 
deri fabrikası ve saire vardır . 

1 

1 

Siklet; dört yaşındakiler 58 kilo, 
beş ve daha yukarı yaştakiler 60 ki 
lo taşıyacaklardır. 

1 Mesafesi : 2,200 metredir. 

1 Üçüncü koşu : 
Dört ve daha yukarı yaştaki yer. 

li, yarımkan Arap ve haliskan arap 
at ve kısraklara mahsustur. 

ikramiyesi : 255 liradır. 
Birinciye : 180 lira, ikinciye 55 

lira, üçüncüye 20 liradır. 
Duhuliyesi : 2,55 liradır. 
Mesafesi : 1,800 metrodur. 

Dördüncü koşu : 

• 

i Şehir ve kasaba planları 
1 

Yalnız: imar ~ahaİarının planlarının ha
zırlanması muvaffık görülüyor 

Şehir, kasaba ve nahi.ydf.fln mus
takbel ,Pki!lcrini ğ österen hartalar 
y\ipt'ırı!ırken dikkat edilecek nokta
lar hakkında Dahiliye Vekaletinden 
vilayete bir tamim gelmiş, bütün ka 
za ve nahiyeler, belediye reislikleri
ne gönderilmiştir. Duna göre bazı 
belediye hudutlan çok geniş oldu
ğundan bu hudut içindeki bütün a · 
razinin tamamının haritasınm alın

ması fazla masrafa mütevakkıf ola
caktır. Onun için daima imar hudu
du nazarıdikkate alınacaktır, Bu mik
tar 500, 1500 metre murabbaı ola· 
cak ve belediye heyeti tarafından 

Umumi ev 

--
bu arazi, zemin üzerinde sabit işa· 
retlerle tesbit edilecektir. Haritası 
yaptırılacak sahanın ve içindeki mes
kün kısmın hudutlarını vazıhan gös· 
teren ve iltib:ısa mahal liırakmıya
cak şekilde bir kroki yaptırılacaktır, 
13u kroki, basit surette şeritle mesa
ha edilmek suretile tanzim edilerek 
mP~ahai sathiyeler hesab olunac&k-
tır , 

Belediyenin halıhazır nüfusu ile 
muhtemel nüfus artması ve ileride 
kasabanın hangi İstikamette ge\\iş
leyip inkişaf etmesi münasip olacağı 
tl:ı düşünü )erek tesbit olunacaktır , 

kadınını 

Kendisinden yüz çevirdi diye ustura 
ile hücum edip yaralayan adam 

Saathane yanında berberlik eden 
Bekir adında birisi , umumi ev ka
dınlarından Zekiye ismindeki kadını 
bir ustara ile baldırlarının üç yerin· 
den yaraladı . 

Hadiseye sebep , Bekirin çok
danberi sevdiği Zekiyenin son gün· 
!erde kendisine yüz vermemesidir . 

Çoktanberi fırsat gözleyen Bekir, 
nihayet dün, gezmek üzere istasyon 
tarafina çıkan Zekiyeyi , görmüş ve j 
kadına yaklaşarak kendisine ya· i 
pılan soğuk muameleden bahs etmiş· 
tir , 

Müşterek işler 

Vekalet, tasarrufa riayet 
edilmesini istedi 

Köy , Belediye ve hususi idare
leri alakadar eden müşterek işler 
den bir veya bir kaçının yapılması 
için belediye kanununun 133 üncü 
maddesine göre bazı Vilayetlerde 
birlikler kurulmaktadır . 

Sözlerinin kadın üzerinde bir 
tesir yapmadığını görünce cebindeki 
usturayı derhal çıkararak Zekiyeye 
saldırmıştır • 

Bekir, zabıtaca yakalanarak hak 
kında kanuni takibat yapılmıştır . 

Zekiye de hükumete muracaatle, 
yaşadığı bu tarzı hayatı artık değiş
tireceğini bildirmiştir . 

Ustura ile yaralanan Zekiyenin 
yarası ağır değildir. Muayene netice

sinde yarasının altı günde iyi olacak 
bir şekilde bulunduğu anlaşılmıştır , 

Örge Evren 
Kazalardaki Parti teşkilatını tef• 

tişe çıkan C. H. P, llyönkurul baş
kanı Balıkesir saylavı Örge Evren 
şehrimize dönmüştür. 

Tı.t,.tı'k 
... ve yapag -

!arımız 

Dört ve daha yukarı yaşta ve Dahıliye Vekaletinden Vilayetle-

eserleri, bıkmaz vt usanmaz bir 
zim ve devamla, oima ileriye 
yı;niye götüren teii; :in~mayı Hu 
kil m.ükenimel halin koyan ci 
hırı da kafi görmem: ve onı.İn 
eksiği olan hacimsizli~ de orta 
kaldırmIDın ça~esini bunı4tıır ·. 

Gl'rçi, uzun zaman! rdanbe 
nemayı, beyaz perde Ül!rinde 
redilen hareketli resimle halin 
çıkararak, bpkı hayatta gördii 
müz elle tutulan şekillerce old 
gibi, üç buudlu bir manzan altı 
gözlerimize ııöstrrm"k içiı ;at 
arandığını işitiyorduk. Fakatbu 
gilç görünen keşfin de bu kii1.ır 
<a bir zıJmaıida hıikikatlt'şect 
ve filen tatbika başlanacağını 
nanlarımız herhalde çok değildı 

Fakat bugün haber vereb 
ki hacimli sinema artık bir haki~ 
tir. ve labdratıivar tecrübesi h 
den çıkarak, ilk defa .olarak, bir 
nema salonunda herkese göst 
miş ve büyük bir k:tleyi hayrete 
şürmüştür. ilk defa, böyle ha~ıl 
tesir o kadar kuvvetli olmuştur 

perdede ileriye doğru gelen bir,J 
mobilden korkarak yerinden 11' 

yanlar, seyirciler istikametinde 
lan bir toptan korunmak İçin 

le yüzünü kapay~nlar bile g 
müştür. Tabii bu gibi haller, se 
denlerin uzun kahkahalahna s 

ij 

u 
biyet vermiştir. Böylelikle, reasi 
hn üzerine aksetdiği perde, 'r 
zaman bir ufuk kadar sonsuzla 
zaman zaman bu dalgaların kö s 
!eri salonda bulunanların üsttlne 
ğıyor hissini verm:ştit , 

Bu çok güzel keşfin yalnız 
çük bir mahzuru olduğunu söy a 
lim, Seyirciler1 filmi renkli bir 
ilik arkasından seyretr.;eye mec 
durlar, Bu gözlilk biri mavi, bitı Yoı 
sarımtırak yeşil iki camdan mü ~k 
keptir, fakat hacimli sinema y ak 
bu gözlüğün eseri değildir. ayni ağı 
manda, filmi aksettiren makine kü 
hususi surette imal edilmiştir . te 

Keşfi meydana getiren, sine ıii 
yı ilk defa icad etmiş olan Lui lik 
miyerdir. Bu suretle sinemayı el I 
dana getiren, ona yepyeni ufu be 
açacak ikinci keşfin şerefini de Ol 

kasına bırakmamış oluyor • 
Bu suretle tiyatroyu sinamıl 

ayıran manilerden bir tanesi 
izale edilmiş olmaktadır. Sinemıl 
tiyatro gibi sesli ve sözlü, onun 
renkli olabilmektedir , Arada 
fark olan hacim meselesi de şi 
halledilmiş oluyor. Bu suretle ti) a 
ronun yeni bir darbe yiyeceği c 
sinemanın kazanmış olduğu g u 
rağbeti biraz daha arttıracağı tab 

Salonun diğer bir tarafında diğer 
bir adam hıçkırıklarla ağlıyor , Bu 
adam eski Habeş propağanda na
zırıdır. Bana hangi feci şartlar içinde 
imparatorun kaçışına iştirak etti
ğini , ve Adisababayı alevler içinde 
çapulcular elinde nasıl bıraktıklarını 
anlatıyor . 

Gıdai endüstri alanında ise bir 
seri et ve şeker fabrikaları vardır ki 
bunların inşasına 300 milyon ruble 
tahsis olunmuştur . Ayrıca 12 bü· 

hiç koşu kazanmamış yerli, yarımkan re yapılan bir bildirmede mahalli 
Standardize edilmek 

üzeredir 
ı olunabilir . 

Eski nazır , müthiş manevi bir 
acı karşısında içini birisine dökmek 
arzusunda olanlara mahsus bir halle 
anlatıyor: 

- Cepheden döndüğüm zaman 
karımın bana hiyanet ettiğini anla -
dım . Ve kendisine derhal aile oca· 
ğını terk etmesini emrettim . filha 
kika evimi terk etti . Fakat berabe
rinde küçük servetimi de götürdü . 
Bu son felaketin darbesiyle evimde 
yapayalnız , ıztıraplarımla baş başa 
kalmıştım ki ; sokakla makineli tü· 
fenk sesleri çatırtamaya başladı . 
Bu anda Adisababa hakiki bir pa· 
nik ve facia sahnesi olmuştu [ nazır 

burada gördüğü manzaranın tekrar 
canlanmaması için gözlerini kapadı) 

Adamlar mütemadiyen bağırı
yorlardı : 

- " imparator bütün ailesi ile 
beraber kaç_tı !. " doğru istasyona 
koştum . Haşmetmaabla ailesi ve 
maiyeti oradaydı . 

imparatoriçe Hazretleri kendi 
felaketi içinde beni düşünmek bü 
yüklüğünü gösterdi . V c imparatora 
refakat etmemi emretti . 

yük ekmek fabrikası, 8 çay fahri· 1 
kası, konserve fabrikası da yapıl· 
maktadır . l 

Sovyetler birliğinde kitap 
mübadelesı 

Sevyetler birliği yabancı memle· 
ketlerle kültür münasebatı cemiyet
leri, 1955 yılında kitap mübadelesi 
yoluyle muhtelif memleketlere 64 
bin kitap yollamışlar ve bu yabancı 
memleketlerden 137 bin kitap almış· 
!ardır. 

Sovyetler birliğine gelen kitap· 
!arın mühim bir kısmı ziraata aittir. 
Müsbet ilimlere, tebabete ve ekono 
miye ait eserler de büyük bir yekun 
tutmaktadır. 

Sovyetler birliğinden yollanan 
eserlerin en mühim kısmını da müs
bet ilimlerden, ekonomiden ve tek· 
nikten bahseden kitaplar teşkil ey
lemektedir. 

Kitap miibadclesi bilhassa Ame
rika, lngiltere ve Fransa ile yapılmak· 
ta ve bu iş için 4 bin kişiye yakın 

yabancı· ile muhabere edilmektedir. . 

arap ve haliskan arap at ve kısrak. idarelerden her birinin kendi b ışına 
!ara mahsustur. başaramıyacağı işlerin birlik halinde 

(Üç yaşındaki kazançlar nazarı müşterek tesisat ve idare ile ifasını 
itibara alınır.) istihdaf ettiğine göre bunun ilk he-

İkramiyesi : 210 liradır. definin tasarruf olması lazım geldiği 
Birinciye : 140 lira, ikinciye 50 lira, bildirilmiştir . 

üçüncüye 20 liradır. Mahalli gelirlerin giinclen güne 
Duhuliyesi : 2, 1 O liradır. azalmasına rağmen birlik i.,lcri için 
Siklet : dört yaşındakiler 58 kilo, yeniden kadrolar ihdas edilmekte 

beş ve daha yukarı yaştakiler 60 ve masraf tertiplerinin yükselmekte 
kilo ta~ıyacaklardır. olduğu görülmüştür . Hizmet ı,:erçi· 1 

Mesafesi : 1,600 metrodur. vesinin genişletilmekte olduğu ve ge-1 

İtirazlı maç 
24 

--. .. ---
Mayısta tekrar 
edilecc~~ 

l<rlerin çoğaltılması imkanı elde edil· \ 
mediği bir sırada yapılacak ilk işin, 
yeni hizmet ve masraflar ihdasından 
kaçınmak , bilhassa kadro işlerinde 
çok hassas davranmak olacağı işa 
ret edilmiştir . 

Emirde , bugün her hangi bir 
sebep ve maksatla ihdas edilen me· 
muriyetlerin yarın için miivazeneye 

iktisat Vekaletince tiftik ve ya
pağlarımızın standardize edilmesi 
için tetkikler yapılmaktadır.Vekalet, 
bu tetkiklerle alakadar olarak bazı 
süaller tesbit etmiş ve bütün vilayet. 
lere göndermiştir. 

Bu mühim mesele hakkında Ve· 
kalet, alakadarlardan mutalaa sor 
muştur , 

Suallerde , tıflik ve yapağıların 
İstihsal, Klasifikasyon , alını satım , 
ihraca>, fiat tesbiti hakkında malu
mat istenmektedir. 

Kadın terzisinin 
Evinde bir çok ipekli kaçak 

kumaş bulundu Adana idman yurdu ile Seyhan 
Adanaspor arasında yapılan lik ma· 
çına bir gol meselesinden idman 1 

yurdu itiraz etmiş ve Yurdun bu iti· 
razı federasyona bildirilmişti. 

Futbol federasyonundan gelen 
cevapta bu maçın 24 Mayısta Adana 
stadyomunda tekrar edilmesi bildi
rilmiştir. Bu maç tayin edilen günde 
tekrar · edilecektir. 

müessir bir hal almağa Vt! netice Eski istasyonda terzi Pervinin 
itibariyle ya büdçe işlerinin görülme- evinde kaçak kumaş olduğu ihbar 
mesine ve yahut maa~ların zamanın- 1 edilmesi üzerine polisçe yapılan araş- J 

da verilmemesine sebebiyet v'!rebile- I tırmada 18 parça kaçak ipekli ku- I 
ceği ve faaliyetin haleldar olacağı maş yakalanarak müsadere edilmiş-
bildirilmiştir . tir. Evinde kaçak kumaş bulunduran 1 

Bütün bu işler , ayni kadrolarla terzi Pervin hakkında kanuni taki-
tedvire devam edilecektir . 1 bata başlanmıştır. 

Sinema müesseseleri için 
bir çalışma sa hası, yeni masraf 
pıları açılıyor demektir. Bu k "kt 
intibak edebilmek için yalnız si 
yaların değil, gösterici salonları 
da yeni icad makineleri en kısa 
man da tedarik etmek işine gi · 
cekleri muhakkaktır . 

Şimdiden Pariste bir hacimli 
nema faaliyettedir. Fennin keşiO 
milletlerarası sınırları pek fazla 
ratle aştıklan için, hacimli sineıı' 
yı, diğer bütün memleketlerle be 
ber, Türkiyenin de pek yakın 

zamanda seyredebileceğinden ş. 
he etmiyoruz . ·-----"! 

iki çocuğa 
Fena fikirle sataşmıl ~ t 

isteyen bir adam ~~ 
Osman oğlu Mustafa is 

de bir adam, biri 13, diğeri 18 
şında iki erkek çocuğuna fena bir 
kirle sataşmış ve hatta tecavü 
bulunmak istemiştir . 

Mustafa zabıtaca yakalanmış 
hakkı ıda kanuni takibda der 
başla'lmıştır , 
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k öylü nı; Çakırİn bu hal(rie, ne / 
de kÜI m~salına bir türlü akıl erdi
remiyorlardı , onun tarlasının orta
sından bir gün olsun kül eksik olmu
Yor, rüzgar külleri savurdukça o a
vuç avuç yenisini serpiyordu. Artık 
evdeki ocağı da kül tutmaz olmuş
iıı. 

Soranlara ! 

Bu tılısım .. Sonra anlarsınız 
rlivordu "' 
. Aradan yıllar geçmişti, b yıl kış 

daha azgındı , Dağlar yol vermiyotı 
tarlalardan geçilmiyot. Kuşlar yu
"alarından dışarı çıkmıyorlardı. Her
~ .s O<:ak başında bahan bekliyor
u • 

Çakır'ln atarmış sakalı, bunJş
nıuş yüzü, iyiden nasıtlaşmış elleti 
artık onu hayatın umud ve sabır 
Yollarından geriye çekiyordu. Oca-

r h ğının başından ayrılamaz olmuştu. 
Bahar da gelse, kış da geçse o bu 

e 0 cak başında pinekliyecek, tarlasın
dııki işinin başına bir daha dönemi
)'eeek1 o beklediF.i kuş aefip külün se .. ıs "' 

5 Uzerine de konsa pıırmııklıırını ona 
ill' Uzatnııyataktı , 

l<aç yıl ? .. sayısını unutmuştu. 
'r arfasınm ortasına avuç avuç kül 
~erpıniş her defasında umudlannın 

e Uzerine bir sabah güneşi doğarak 
~~dine gelmişti , gözetlediği kuşu 

ı ır defa tutsaydı yeni bir dünyanın 
yl anahtarı kendisinin olacaktı .. 

1ı:i O zaman sapan tutmaktan yo-
~tı tulan, katılaşan reııeri yumşayacak. 
'.. Yağsız, tuzsuz çorbasına tat gelecek, 
u öıkaıı. sıvası kararan damının içine 
~ aklık, rahatlık çökecek, boş kalan 

nı a· il bo k gı an koyun kuzu dolacak, ~ 
nt Üpferine yağ, bal akacak, çifte çif
. e te. Yayıklar evinin örtmesi altında 
i rnıbür gümbür ötecek, köyüne şen- ' 
(1l ~k Verecek, askere gidip dönmiyen j 
~ b efikaniılann dullarına, çocuklarına 
1ı' abalık edecek ti . 1 

.. O yıllarca tarlasına kül serpti, 
a t~zgar savurdu, o külü serpti rüz

'6ar dağıttı . Yıllarca çeşid çeşid 
a ~şiarın yollarını bekledi, yıllarca 
~şin doğuşiyle kucaklaştı. 

. Rüzgar kapılan sarsıyor, ocağın 
ş~ Çık tepesinden içeri karlar lapa la-
tııPa dök ·· ı·· Çak t - . . : u uyar, ır ya agının ıçın-
1 e dışarıdaki fırtınaları dinliyor

u. 

h . Üç dört ay evvel bir şahitlik işi 
) ,ın zaptiyeler kendisini şehre gö
f rnıiişltrdi, yoksa şehre gitmeyi hiç 

k ~nıiyordu .. Adliyedeki işini bitir- 1 

st 
1 

ten sonra Y orginin mahseresine 

uğrdmlş fakat İcaplyJ İcilpa1i buİmuş: 
\u . Artik k.ıpın'\n. a\t t_ilrag~ınt ~j~- ı 
!ar bürümüş, üzerındekı buyu'k kı ıt 
pastan görünmez olmuştu : Rastgel
diği bir adamdan sordu, ona koca 
bahçeli, etrafı demir parmal<lıklı 
mermer merdivenli, koca direkler Ü 

zerine asılı bir konağın kapısını gös
termişlerdi. Bahçenin içinde türlü 
türlil meyYe ağaçları yemişlerile yer
lere kadar eğilmişti, parmaklıkların 
aralıklarından başını İçeri uzattı pa). 
mi ye gölgeliklerine kurulmuş bir sof· 
ra onıın önünde de başı çıplak, kır
mızı yüzlü. şişkin göbekli bir adam 

oturuyordu . . . . . 
Yanında kendisile bırlıkte ıçetı 

btıkan bir şehirliye sordu ı 
_ O adi!m mı ? ... O eski mah

sereci. Yorgi şimdi atlı tabancı oS' 
lu .. Adam nasıl birden zengin oldu 
şaştık gömü bulmuş diyorlar. 

Çakır oradan medreseye koştu, 
hocayı sordu, medresenin avlusunda 
cılız sakalları yüzünü henüz örtmüş • 
küçük bir çömez musluğun başın-
da kollarını sıvamış abdest olıyor· 

du. 1 
- Hocayı göremezsin köylü da

gı, bu kılıkla onun konağına gidile- j 
mrz biz bile onu yollardan geçer 
ken görür sevabını alırız ., dedi. .... 

Çakır başını yataktan kaldırdı 

karısına seslendi . 
- Eşe_, Eşe.. Şu güğümü ge-

tir . 1 
Eşe; güğümü yatağın yanına ge-

tirdi . j 
- Aç ağzını 
Eşenin elleri titremeye başla

dı. 
- Ya tılısım? ... 
Tılısım filin kalmadı kadınım ... 

Kırk yıl senin başını bir tılısıma, ben 
de başımı yalancı bir umuda bağla
mışım Eşe. 

Devlet kuşunun nereye kondu
ğunu şehirde gördüm . 

Elini güğümün içine soktu. Gü
ğümün içinde bir kaç avuç toz kal

mıştı . 
O; her sabah güneş doğmadan 

tarlasına serptiği avuç avuç kül gi
bi, güğümdeki toz olmuş tabanı d~ 
ocakta yanan ateşin üzerine serptı. 

Ateş, kırk yıl küle konacak ku
şu bekliyen bu tılısımlı tahan tozl~
rını bir kaç lahza içinde yalayıp bı
tirmiş ti. 

· - Son -

r"'--~------~·---·----------------------------a 
. rı< Sovyet Rusyada 

~ Y olga - Don kanalı için 
b~ hazırlıklar yapılıyor 

( 

~ olga ile Don nehirleıi arasın
~r kanal yaparak Hazer Denizi
t tadenize bağlamak hususunda 

~ ka; yıldan beri devam etmekte 
il tetkikler bitmiş ve taknik pla

kan surette hazırlanmasına baş 1, 

s ltııştır 
llu pi~ mucibince, Don üzerin ı1 ir lı llı~azzam bir bend yapılacak ~e 

··f,,_' 
3~tetfe bend arkasında 40 mıl-

t'· llıetre mikabı hacmında bir 
1 ~öl vücuda getirilecektir. Ben-

r tı 1ııevcudiyeti sebebiyle Don su-
' Don ile Volga arasında su tak-

sim hattı civarina kadar götürüle ~ 
cek, ayrıca 38 kilometrelik te bir 
kanal yapılacaktır. Volgadan gele
cek olan gemiler. kapalı sedler va· 
sıtasiyle 72 metre yüksekliğe çıka 
rılacak ve gene sedler vasıtasıyle 
oradan 33 metre aşağıda Don neh
rine indirilecektir. Don üzerinde de 
ayrıca kapalı sedlerle mücehhez 6 
bend daha inşa edilecek ve bu su
retle Azak denizine kadar her za
man için muntazam derin bir su yo· 
)u hazırlanmış olacaktır . 

Volga ile Don arasındaki bu ye-

Türlcsözii Sahife : 3 

Yeni proje hazırİand~ 
Finans bakanlığı yeni bir damga 

kanunu projesi hazırlamıştır. Bakanlık 
meri damga kanununun bu günki ih
tiyaçları karşılayamadığı ve ekono
ınik vaziyetimizle inkişaf yolunda 
dlması dolaylsile kanun hükümlerinin 
genişletilmesi zaruretini duymuştur. 

Ankaradan-g-eçep 1 Asri sinemada 
Amerikalı terbiyeci --1~6~M~a-y-ıs_c_u_martesi akşamından 

~•'nd ~ahiled en artan - iki film birden 
itibaren 

miş olduğu terakki pf6gnımıııda iler
lemesidir . 

Yeni Türkiyenin devletçiliği ve 
milliyetçilıği bahsinde diğer devlet
lerin haklarına riayet hususiyeti bil
hassa takdire şayan gördüğüm bir 

cihettir • 

Sevimli 
1 

ve ateşin yıldız 

en çok muvaffak 
Anni Ondranın 
olduğu 

(Alayın Kızı ) 
ôte taraftan Türkiye devletinin 

' halkçılık prensipi, hükümetiıı her hu
susta halkın menfaatini ön plinda 
tutması Cumhuriyet Halk Partisinin 
en kuvvetli kozlarından biridir. 

Belediyece 
eezalandırılanlar 

Ekmekçi Necip oğlu Haci Ali 
dükkanı pis tuthiğtiııdatı 200, f:..k
mekçi Hasan oğlu Ali hamur eknt~ 
imal ettiğinden 200, Lokantacı Tev- j 
tik oğlu Lahmut muayeneye gitmi
miyen işçi kullandığından 200, Hancı 
Mustafa oğlu Mahmut !\anını pis tut
tuğundan 300, Kamyoncu Mustafa 
o. abdültettar gayet süratli gidiş ge
liş yaptığından 200, arabacı Mehmet 
oğlu Mahmut caddeyi fuzulen i~ğal 
ettiğinden 100, Arabacı Yusuf oğlu 
Mehmet vesikasını üzerinde taşıma
dığından 100, Aarabacı Yusuf oğlu 
Mehmet caddeyi fuzuelen işğal etti· 
ğinden 100, Şölen kiracısı Mehmet 
Hayvaroğlu ruhsatsız olarak şölen 
işlettiğinden (hakkında muamele ya. 
pılıyor)1 Seyyar postacı Fevzi hela
sını caddeyi! :ıkıttıfpndan 300, Sine· 
ma kartelecisi Mehmet oğlu A:.ıiz; 
Kartela ile kaldırımı işğal ettiğinden 
300, Abdülkerim oğlu Naci ve lb
rahim tşmğasız su sattığından 500, 
Balıkçı Scmre oğlu Salim kokmuş • 
balık sattığından 200, Berber Abdi 1 
oğlu Ahmet son suratle pi~iklet sür
düğünden 100 er kuruş para ceza· 
sile cezalanırılmışlardır. 

Filminde : Sizleri neşe ve zevk içerisinde bırakacak bütün 
unutturacaktır 

2 
.. . 

kederlerinizi 

Ümumi arzu ve istek uzerıne 

Kon yada 

Mahsul vaziyeti iyidir 
Konya çevresi içinde yağmurlar 

devam etmektedir Bilhassa Cihan
beyli, Kadınhanı, Karapınar ve Sille
ye son günlerde çok faydalı yağmur· 
lar yağmıştır. 

Çumradan başka bütün kazala 
rın mahsul vaziyetleri ~çok iyidir. 
Hatta bazıları için ise, fevkaladedir. 
Çumrada mart ve nisan aylarında 
yağış az olduğundan ekinlerde tam 
bir inkişaf görülmemiştir. 

Mamafih, bu son günlerde, gerek j 
merkez ve gerekse Çumrada yağ
murlar yağmakta olduğundan vazi
yetin düzeleceği umulmaktadır. 

ni derin su yolunun uzunluğu : 100 
kilometro olacaktır . Bunun 600 
kilometresi Volga üzerinde Stalin
grad'dan Azak denizinde Rostof'a 
kadar olan kısım , 500 kilometresi 
de bendlerden itibaren Don sularının 
aktığı istikametin aksine giden kısım
dır . Bu kısım bilahere Vorroneje 1 
kadar uzatılacaktır . 1 

Bu yeni kanalın milli ekonomi 
bakımından ehemmiyati çok büyük
tür . Bu suretle Volga buğday mın
takası , Don kömür havzası , şimali 
Volga ormanlık arazisi ve Hazer 
denizi petrol havzası birbirlerine en , 
ucuz su yolu ile bağlanmış olacaktır. 
Kanaldan , inşasının daha ilk yılında 
istifade edecek gemilerin hacmi 15 
milyon tondan fazla tahmin olunmak-

1 tadır. ' 
Volga - Don kanalının inşası 

planına 580 kilovat kuvvetinde 

Türkiyeyi inkilap ve terakki dev
resının btı aıılıuında yakından gör· ' •• 
mek benim için bir zevk olmuştur. Fevkalade meraklı ve son derece heyecanlı sergüzeşt fılm i 

Amerikan terbiye teşkilatının b k · · k• f"l b. d 

( Vahşiler hücum ediyor ) 

Bugün gündüz iki uçu ta matıne.1 ı ı m ır en programı ile Türkiye programı ara-

sında pek çok müşterek noktalar yavrum - Vahşiler hücum ediyor 
vardır· k k 

Bunlar arasında hiç tereddüt et- Pek yakında . Günah ar ız !... 1 
meden layikliği dahi sayabilirim . 1 6868 

Amerikaya avdetimde, gezdiğim ~------·--·-----------------
memleketler hakkında vereceğim 
konferanslar arasında Türkiye 
hakkındakilerin en enterasan -
ları olacağına hiç şüphem yoktur. 

Türkiyenin yeniliği ve kendisine 
aid hususiyetleri, Amerikan gibi Tür
kiyeyi layıkiyle tanıyamamış olan bir 
memlekette derin bir alaka uyandı 

racaktır. " 

Türk kağadına 
İlk basılacak eser 

Sümer Bankın yakında toplana· 
cak heyeti umumiyesine verilecek 
olan idare heyeti raporu basımevi 
miıde hazırlanmaktadır . Bu broşür, 
gerek iç ve gerek kapak kağatları , 
Sümer Bankın lzmir kiğat fabrika
sında çıkardığı Türk kağıdına basıl
mış ilk eser olacaktır . 

- ULUS -

Mektepliler 
Diploma parası vermeyin
ce imtihana ahnmıyacak 

Lise ve orta okul diploma ve 
defterlerinin geç tamamlanmasının , 
mezunların diploma için gereken 
kap parası , pul ve fotograflarını 
vaktında vermemelerinden ileri gel
diği anlaşılmıştır . 

Kültür bakanlığı alakalılara bir 
tamim yaparak bundan sonra orta 
okullarla liselerin birinci ve ikinci 
devre son sınıfında bulunan talebe· 
nin diploma parası , pul parası 
ve fotograf vermedikçe imtihanlara 
alınmamasını tebliğ etmiştir . 

Alfabe müsabakasını 
kazananlar 

Aldığımız malumata göre kültür 
bakanlığınca açılmış olan alfabe mü
sabakası neticelenmiş birinciliği 
Edime kurtuluş okulu baş öğretmeni 
Murat ikinciliği Çorum Gazi ilk 
okulu öğretmenlerinden Emine Çe
viren , üçüncülüğü lstanbul 15 inci 
ilk okul öğretmenlerinden Nimet Ça
lapala ile Beyoğlu Musevi lisesi 
Türkçe öğretmenlerinden Rakım Çal
apalı , dördüncülüğü lzmir bayraklı 
ilk okulu öğretmenlerinden Remziye 
Atagün , beşinciliği de lstanbul üni
versitesi edebiyat fakültesi dekan 
sekreteri Niyazi Aksu kazanmışlar
dır . 

1 TAN Sinemasında 1 
Bu akşgm 

Facia artistlerinin en büyüğü 1 
Harry Baur 

Bir deniz feneri bekçisinin elim aşkını tasvir eden dramatik ve kuvvetli 
hır mevıua sahip büyük bir film olan Fransızca sözlü 

( Gaip fener ) 

l 
lsimli son eserinde pek mükemmel bir tip yaratmıştır. bu filmi sinema 

meraklılarına tavsiye ederiz 

Pek yakında : 
Avusturyanın güzel manzaraları ve Viyana musikisile süslenmiş nefis bir film 

Viyana aşkları 
Dikkat • • 

Sinemamız bu akşamdan itibaren yaz tarifesi tatbikine 
rinci mevki 15 balkon 25 kuruştur. 

başlıyor . Bi-

6869 
.-.~.....;...;.. _________ _ 

Alsaray sinemasında 
Bu akşam 

iki güzel filmli yeni proğramını sunar 

1 

(Kara Yılan) 
Mümessili : Katelin Brok 

Fevkalade heyecanlı salon ve avantör sahnelerle dolu güzel film 

2 
Umumi istek üzerine 

fakir delikanlının hikayesi 

Mümessili : Mari Bel 
Fevkalade esere devam edilecektir . Matinelerde tenzilat yapılmıştır. 

6866 

Seyhan Cumhuriyet müd
dei umumiliğinden : 

Doğruluk un ve çırçır f ab
rikası işletme sosyetesinden: 

elektıik istihsal edecek 3 elektrik ------·----

1- Adana Cezaevinde bulunan 
mahkum ve mevkuflar için düz kır

ma buğday unundan verilecek bir 
senelik ekmek miktarı (200000) iki 
yüz bin kilodur . 

2- Bu işe ait yapılmış olan şart 

Fabrikamızın değirmen kısmı ça 
lışmaya başlamıştır. Unlanmız her
kesi memnun edecek nefasettedir . 
Sayın müşterilerimizin fabrikamıza 
müracaatları menfaatleri icabından
dır . 6853 14-16-19-21-23 

istasyonunu~ yapılması da dahildir. ı 
Bu elektrık ıstasyonlan su kuvvetiy 
le işliyecektir. Kana! ayrıca oradaki 1 
kurak step arazinin irva ve iskasına 1 

da yarayacaktır . Nihayet her yıl 1 

kanal vasıtasiyle Dondan Volgaya 
geçeceK olan 12 milyar metre mik'ab 
lık su , Volga sularının arazi irva 
ve iskasına sarfedilmesi yüzünden l 
Hazer denizi sathının alçalmasına da 
mani olacaktır . 1 

Adana Memle et hasta
nesi Baş Hekimliğinden: 

Hastanemizde hademe ve hasla 
bakıcı kadına ihtiyaç vardır . 

Eyi ahlaklı, okur azar ve has
tane işini yapacak ~ıhhatta olan is
teklilerin t>llerindeki vesikalarile bir
likte hastaneye müracaatları. 6870 

J - 2 

name parasız olarak cezaevi direk-
1
------

törlüğünden verilecektir. J 4 _ Şartnamedeki tarifat daire-

3- işbu eksiltme 13- 5- 936 I sinde (1050) lira teminatı muvakkata 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle , alınacaktır · 
ve kapalı zarf usulilc münakasaya l 5- Kapalı zarf usulile yapılacak 
çıkarılmış olup 29-5-936 cuma ı eksiltme teklif mektupları 29-5 
günü saat( 15) te Cumhuriyet Müd- 936 perşembe günü saat (14) de ka-

kk 1 dar Cumhuriyet Müddei Umumiliği dei Umumiliği makamında teşe ü 
el hal makamına Ven. lmı"ş olacaktır.6848 edecek komisyon tarafın an i e 

edilecektir . 13-16-19-ZZ 



Sahife : 4 

Adana Borsası muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

B.ııo l<'ıy•ıı 
Satılan Mikdar CİNSİ Erı az 

-- K.. s. 
Kapımalı pamuk---~ -

-Piyasa parlağı ,, 33 1-3=5~--1 

En çol 
K. S. =~==KU=o==~= 

-Pizasa temizi 
·-------·~· --·----- ----iane 1 
-iane 2 33 -Ek-s-pr_e_s ____ _ 

-Klevlant •-----ı'· -----ı 

Y AP A G 1 ---=-------! 
Be)•_a_z ______ l,_60 ____ ,62,50 --,ı--------I 
Siyah ~ - .:..:..:.--- -

Ç l G 1 T 

~~~pres ~ ----ı==-----Yerli "Y_ı:mlik ,,__ J----ı---------I 
,, " Tohumluk ,, .!J 

H~U;:-::B~U:7":'.B-A~T--------~ı 

Buğday Kıb_rıs=------~I 5 
---,,--Yerli -4'"""',s""'5---ı------ ----------ı 

,, mentane 4,82,5 
-Arpa ________ -2,82,5 __ , _____ -·-------I 
-Fasulya , __ 
-Yulaf -Deli-ce _______ , 

-Kuş yemi •------ı·------• 

Keten tohumu -----Mercimek 

UN 
800 

'

. ?ört yıldız Salih 
-= - uç " " -·725 .a- - -.--------- ---1 

.::ı Düz kırma » - - ______ :___ , _____ _ 
] c: Simit ,. 
o.: Dört yıldız-cumhuriyet ____ 7SO-

:-:: ('J . ---· -"' ~ üÇ,. " --g-,5 
~"" -Düz kırma ,. ı------1--------

Alfa » 

Kambiyo ve para 
iş bankasından alınmıştır. 

Liverpol T elgraflurı 1 
15 ı 5 I 1936 '•"""' ~"u 

1 

6 sl -;-L"".:ir::-et;---------~ıo~ı-
•--M-a-y-ıs_v_a_d-el_i ____ --6-U _ Rayş,.::m.:....a..::rk=------- ___ ı_ 97 

Hazır 

Türksözü 

Adana İnhisarlar baş mÜ-! 
dürlüğünden : 1 

1- G. Antep inhisarlar baş mü
dürlüğü ile müskirat fabrikasına ve 
baş müdürlüğün mülhakatı olan Ki
lis, Besni, Maraş, Pazarcık , Nizip , 
Birecik, Suruç, Urfa, idarelerine ve 
Narlı ve Akçakoyunlu mahallerine 
gelecek ve buralardan muhtelif ma
hallere gidecek mamul ve yaprak 
tütün, müskirat, tuz, ispirto ve so
malarla kuru üzüm , boş tütün ve 
içki sandıkları, sandık tahtaları,boş 
şişe, boş bidon ve boş çuvallar ve 
diğer bilumum eşya ve malzemenin 
1 Haziran 936 dan 31 Mayıs 937 
tarihine kadar icra edilecek nakli
yatı 5-5-936 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle iki kısma ayrıla
rak eksiltmeye konulmuştur . 

2- Eksiltme kapalı zarf usulile 
yapılacaktır . 

3- ihale 25- 5- 936 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 16 da 
G. Antep inhisarlar baş müdürlü
ğünde toplanacak komisyon huzu
runda yapılacaktır. 

4 - Talipler bu ilanın yapıldığı 
inhisarlar idaresine müracaatla şart
nameleri alabilirler. 

5- Birinci kısım nakliyatın mu
hammen nakliyesi (13500) lira ikin· 
ci kısmın muhammen nakliyesi(? 500) 
liradır. istekliler her iki kısım için 
ayn ayn zarf vereceklerinden bi
rinci kısım için ( 1015 ) lira , ikinci 
kısım için (57 5) lira muvakkat temi
nat akçası yatırılacaktır. 

6- istekliler eksiltmeye gitme
den evvel şartnamede aranılan eh
liyet ve kabiliyet vesikalarını ibraza 
mecburdurlar . 6849 

13-16-19-22 

..... 

16 Mayıs 1936 
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Hit hazır _4_ 95 -Dolar « Amerika ,. -124 92 
Nevyork 11 58 Frank « İsviçre " --2-

Yalnız tek ~bir isim 

Harry Baur .DAoA .. 
Seyhan defterdarlığından: 

T arholunan kazanç 
Tarh vergisi miktarı Mükellefin 

Köyü No: Sanatı L. K. Senesi Adı ve sanı 
Yalmanlı 52 bekçi 2 55 933 Süleyman oğlu Salih 

Çağşırlı 69 
" 

2 55 
" 

Ahmet oğlu Ahmet 

köylüoğlu 120 
" 

2 55 932 Halil oğlu çavuş 

Bey köyü 86 .. 3 40 932 Abdullah oğlu Ziver 

Beyceli 129 
" 

2 55 933 Ramazan 
lsmail oğlu Salih Bucu 108 

" 
2 55 

" 
Yeni 100 

" 
2 55 932 Mustafa oğlu Ahmet 

Kazanç vergisi ile mükellefin yukarıda adı ve sanı ve namlarına tarho
lunan vergi miktarı mükelleflerin ikametgah adresleri belli olmadığından 
kendilerine tebliğat yapılamamıştır. Hukuku usul muhakemeleri kanununun 
tebliğata ait 114-148 inci maddeleri ahkamına tevfikan tebliğ makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet ilan olunur . 6867 

ıı ....... ı~------11!!!!11••--l!lml!!----------------Kozmin Diş Macunu 
Mektep talebelerine bilhassa tavsiye ederiz. Reklamlara kapılmayınız. 

Kozmindiş macununu bir kerre tecrübe ediniz. Hem 

ucuz, hem sıhhi dünya nınen meşhur diş macununun formülünü el-

de etmeğe muvaffak olan N evrozin laboratva-

ı nnın yeni müstahzarıdır . 
ı Fiatı her yerde 15 kuruştur . 2 6815 10 1 
.................................. _, ______ _ 

• 
DIŞ MACUNU • 

V~ FIRÇAN.12'1 

ECZANESİNDEN ALiNiZ 

UCUZlsU/C OOGRlllsllK 
5370 _._288 _:.ı 

En büyük muvaffakıyetini teşkil 
eden film 

Gaip Fener 

de emsalsızdır 
6836 

BiRiKTiREN 
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1 
kıymetli ilacı her evde bulundurunuz . 

Old 
bu 

ç ~ö 

tan 

Kanarada bir sene zarfında kesilen kasaplara ait hayvanların sakatatı 
1 Haziran 936 tarihinden 31 Mayıs 937 tarihine kadar bir sene müd
detle satılmak üzere artırmaya konulmuştur . 

ihalesi Mayısın 21 inci Perşembe günü saat on beşte Belediye Encü
meninde yapılacaktır . Muvakkat teminatı yüz elli liradır . 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün Belediye yazı işleri 
kalemine ve ihale günü de muvakkat teminatile birlikte Daimi Encümene 
gelmeleri ilan olunur . · 6809 6 - 12-16-20 

i 
t. • 

.. 
6748 17 

su ilacın ismi Nevrozindir. Bird ~: 
leh 

L.:
crübe ederseniz başka ilaç kullanmazsınız . sur 

Fiatı her eczahanede 7,5 kuruştur . 2 6814 tJıtin . -·-= ---- ~ 
tec 
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1 

Dr. Mühendis Remz1~~1 
ha 

1 N ŞA AT 
SU İNŞAATI 

HER NEVİ 
P R O J E 

Fenni izahat ve hesaplar 
T i N 

Kontrol 
Ö L Ç 

Adres: P. 

Abidin paşa 

Ş A A 
ve idaresi 

L E 
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caddesi 

R 
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No: 

Tan sineması karşısında Merkez Kumandanlığı 

Muharrem 
6457 
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Hilmi yazıhanesi 
4-8-12-16-20-25-29 ~e 

~Cff 
Umumi neşriyat müd •d • 

Celal Bayer -~·· 
Adana Türksözü mat 


