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ATINDA ÇOK HARA-
~ RETLi NEŞRIY AT 
~ ........................ - ........ - .............. ... 

''Dünyanın anahtarların 
dan -birini elinde buliin -

duran Türkiye ile bozuşamayız,, 
" Biz türkiye ile bozuşmanın ne demek 
olduğunu 1914 senesinde tecrübe etmiştik,, 

BU HAKIKATLARI iTiRAF EDEN FRANSIZ~ÖAZETELERI MAALESEF: 

Hatayda, Türk ekseriyeti bulunma
dığını hala iddia ediyorlar 

Paris : 11 - Halay meseleleri 
üıerinde Eransız gazeteleri hararetli 
neşriyata devam elmcktedirler. « E
urope Nouellc» gazetesi bu hususta 
dıyor ki: • 

«Halayda intihabat işlerinin inti
Z•mına ve asayişin halelden vıkLJye

sınc memur olan ıni : leller cemiyeti 
komıscrleri inlıhabal tcscilerıni beş 
gün için talik etlile;, Türkler ile cii· 
ıtcr cemaatlar mensupları arasında 1 

bol bol k nlı hadiseler vukua gelınek
t,dir. Gün geçmez ki, Türkiye büyük 1 

elçisi, hükıimetindrn aldıj!'ı emirlere 
binaen protostolarda bulunmak üze· 
re hariciye nazırını ziyaret etmesin: 

iyi malümal almakla tanınmış o· 
lan •Daily Telegraph» Türkiye elçi
sinin, hatta, Türklerin talebleri is'af 
olunmadılı'ı taktirde Türk kıtaatının 
Sancaj!'a girecekleri tehdidinde bile 
bulunduı!'unu haber verdi. 

Hariciye vekaleti bütçesinin An
kara Kamutayında müzakeresi esna
sında birçok hatipln silaha başvuru!· 
ınasını taleb etmişlerdir. Mamafih 
'I'evfik Rüştü Aras bu münasebetle 
"Türkiye ve Fransa münasebetlerinin. 
Atatürk'ün dediğ'i gibi, Sancak me
s~lesinin inkişafına tabi olageldikleri., 
nı teyid etmekle beraber soj!'uk kan· 
lılık tavsiyelerinde bulunmak fırsatı
nı elde etmiştir. ondan birkaç gün 
evvel de başvekil Celal Bayar Fran· 
taya karşı hasmane bir nutuk söyle· 
'tıişti. Sancakta yapılan tescil mua
~e_lesi Ankara hükümetinin tahmin
erı ziruzc:bcr etmiştir. 

Antakya sokaklarında TUrkler 

dünyanın anahtarlarından birini eliıı- \ 

de bulunduran Türkiye ile uzak mem 

leketlerde çıkaracaj!'ımız bir münazaayı 1 

da buna ilave edemeyiz. Türkiye ile i 
bozuşmanın ne demek olduj!'unu 1914 ı 

senesinde tecrübe etmiş hıılunuyoruz. 

Bütün bunlarda bizim için bir 

ibret dersi vardır: Dostlarınızı hile 

cazip bir hal almak neticesini v;,ren 

zaaflar silsilesi kadar pahahy11- ınal 

olan bir şey yoktur.,. 

Cenevre : 11 ( AA ) - Hatay 

işine memur konsey komitesi lsveç 

murahhasının başkanlığında topla· 

narak Hatay intilıabatı kontrol ko 

misyonu tarafından vaki Lazı talep 

ve mutaleaları tetkik etmiştir. 

hava seferlerimizde 
emniyeti temi11: • • 

ıçın 

r""'-·-·-·-·-·-·-·-. -·-·-·-""l 
! Balkanlardaki i • 1 

i ırkdaşlarımız ! 
i • 
i lstanbul: 11 (Telefonla)- ! 
! Yugoslavya ve romanya- ! 
! dakl ırkda,ıarımızın sıra ~ 
1 ile memleketimize nakil ve i 
! lskln edllscekıerl malOm- i 
! dur. i 
! Blrkac; ay evvel Yıldızda ! 
! toplanmı• olan Balkan lk- t 
! tlsat konssyl, allkadar i 
! bUkOmetlerln bu hususta ! 
! kolaylıklar göstermelsri- t 
! ne karar vermı,tı. i • ! i Ankaradan •ehrlmlze 

1 i gelsn Tı abzon mebusu ! 
t Hasan Saka ile iskan u t 
i mum mUdUrU Cevdet Ro İ, 
i manya ve Yunan sefirleri t 
i ve Yugoslav general kon· İ 
i solosunun ı,tıraklle bir 1 i 1 tlma yaparak bu mssele i 
i zerinde mUzakerelere 1 i ı.a,ıamı,ıardır. 1 

:-·-~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

ehrimizde 
bir şeker 
fabrikası 

Bir mutahassısımız 
tetkikat için şehri

mize geldi 
Adana, Ceyhan, Tarsus, ' Mersin 

havalisinde ekilen şeker kamışı ve 
pancarlar üzerinde tetkikatta bulun 
mak üzere ziraat bakanlığı 'mutahas 
sıslarından Haşım Alatas Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

Mutahassısın tetkikatı bu havai; 
de iki sene kadar devam edecek ve 

LONDRADA NAZi 
PROPAGANDASI 
Doksan Alman derhal 

edildi hudut dışı 

Bir Almanın bir İngiliz talebesine 
yazdığı siyasi mevzudaki mektup 

Londra : 11 [ Radyo ) - Deyli 
Herald gazetesinin yazdıj!'ına göre , 

lngi!iz polisi lngilterede Nazilli pro
pagandası yapan doksan Almanı son 
günl~rde memleket haricine çıkarmış 
ve gerek propaganda ve gerek ca
susluj!'a karşı sıkı tedbirler almıştır • 

Bu arada zabit evlerinde çalışa

cak hizmetçilere polis tarafından ve
sika verilmesi lazımdır . Bu müsaa· 
deyi haiz bulunmayan hizmetçi kul· 
!anan zabitler ceza göreceklerdir . 

Dij!'er taraftan , ayni gazet~nin 

yazdıl!'ına göre , lngilterede Alman 

propagandası bugün kendisini başka 
bir vasıta ile göstermektedir. Lisan· 
larını ileriletmek için Almanyadakl 

talebelerile Almanca muhabere eden 
talebeler, gittikçe siyasi mevzulara 
daha fazla temas eden cevaplar 

almaktadırlar. Mesela son günlerde 
bir lngiliz talebesine bir Alman ta· 
rafından yazılan mektupta ıu cüm• 
leler vardır : 

" Edenin Hariciye Nazırlığ'ından 
çekilmesi bizi memnun etmiştir.Belki 
artık memleketiniz bize karşı düş· 
manlıj!'ı bırakacaktır . " 

Çinliler;japon ileri hare 
katını dün kestiler 

Tokyodan , Çin sahillerine 
yeni büyük kuvvetler geldi 

Şanghay : 11 ( Radyo ) - Mulunghal demlryolu boyunca 
llerllemekte olan Japon kıtaatı yeni bir mani ile kar,ıl•'1"••· 
!ardır. Bu mania c;ekllen Çin kuvvetlarlnln ssdlerl yıkmsk 

suretlle etrafı suya bo§mu, 
olmalarıdır. Hoklng civarında 
yapılan muharebelere dair ge
len haberlere göre Japonlar 
mühim zayiat vermişler vıı birçok: 
esleha ve mühimmat bırakarak bu 
cephede rical etmışlerdir . 

Şanghay : 11 ( Radyo )- Alınan 

haberlere göre, Japonlar sahile yeni 
kuvvetler getirmişlerdir . Dün bu 
kuvvetler içerilere doj!'ru sevkedilmiş
lerdir . 

Hankov : 11 ( Radyo ) - Şimal 
mıntakalarında dün gece ve bu sa
bah birçok hava hücumları olmuş. 
tur. Üç Japon tayyaresi düşürülmüş
tür . 

Toprak 
mahsulu 

ofisi 
Bu kanun projesi 
encümenlerden geçti 

ve tadillere uğradı Tevfik Rüştü Aras Cenevrede ve 
dilı'er yerlerde Sancak ahalisinin ek
•eriyetinin Tiirk olduğ'unu iddia edi
Y?rctu. Tescil Hatay ahalisini yalnız 
Yuıde kırk yedisinin Türk olduj!'unu 
~nsıerdi. Kavgalar dij!'er cemaatlerin 
vıt blok vüçuda getirmeleri neticesini 
lı~teiljindsn bu nisbet yüzı!e kırk al-

Telsiz istasyonları kurulacak elde edilen şeker kamışının ve pan --------------

il düşmüştür. 
ıır l-lalbuki Rüştü Ara• Milleiler ce. 
cj?etinde, bizzat ileri sürdüj!'ü tes
rıı tarzını elde etmeye muvaffak ol-
uş bulunuyor., 

ı. Şimdi is~ ne oldu? muhalif taraf· 
i)ta ınensup olanların da Türklerlere 
la •hak ettikleri şüphesizdir; fakat bun 
d tın adedi, başka taraflara ilhak e
d ~ hkakiki Türklerin adedıni, ancak, 
tıo durmaktadır. Ankara zimamdarla
ttı 111 feverana sevkeden şey intihabat 
ay~vlakffakiyetsizliklerinden ziyade bu 

1 1 tardır. 
Binaenaleyh , maruz kaldıkları 

lh ----'----------
-:~nacera hakkında bir tef -
aıt b 
~ak zaruretinde kalan Anka

ta . -
tıı zıınamdarları mandater devletin 

•ne -
v VraJarda bulunduj!'unu iddia ettiler 
ebu --~----=------k -:--..
1 

mandater <!evlet Avrupada fev 
~act-------------
.h e ıneşgul bulunduj!'undan, tehdid 
ı er •ne Jl'iltiJ 
~ 

Ulu Tescil ınuameleleri t1<til edilmiş 
euc:?~r · Bundan hasıl .. ~lacak0 _ İt 

1 
erın Ankara hükumetı ıçın kat ı 

eselli olması melhuzdur: 
Velhasıl H'll M 1 . ., · _ ' ı er ve usso ını yı 

apılarımızın Önünd~rdurabilm;k 
! Usıı:unda kafi derecede zorlukla

~ruz kadığımızdan ve çok teh

kcJi anlar ya~amak la olduğumuıdan 
------- - ---' 

Adana Hava İstasyonu telsizinin 
da yakında başlanacak inşaatına 

carın şeker mık tarı bir fabrikanın 
yapılmasına müsait olduğu takdir
de 940 yılı içinde şehrimizde bir 
şeker fabrikası kurulacaktır. 

Kurulacak olan bu fabrikada ev· 
ve la şeker kamışı ve sonrada pan· 
car işlenecektir. 

Diger taraftan haber aldığımıza 
göre, Ziraat müdürlüğünün pancar· 
lar üzerinde şimdiye kadar yaptığı 
denemelerden çok eyi neticeler el
de edilmişlir. Seyhan ve Bardan ır 
makları civarındaki şeker kamışları 

da mevadı ükkeriyece zengin olduğun 

ısu VE SICAK 1 

Ankara : 11 ( Telefonla )- Dev.· 
Jet lıavayolları u um müdürlüğü 1 
bir taraftan yeni teşkilat kanunu ile ı 
kadrosunu takviye etmek ve dört 

yıllık, proğramla mevcut uçuş vası

talarının teksiri yolund~ çalışırken 
dij!'er taraftan uçuşta emniyet ve se
lameti temin edecek her türlü vası 

laların ikmaline de karar vermiştir. 

Ôj!'rendij!'imize göre yapılacak 
işlerin başında tevsi ve inkişafı üze
rinde çalışılan Ankara ve lstanbul 
uçuş meydanlarının yanında uçuş 

emniyeti temin edı>cek yardımcı uçuş 
sahaları vücıııla ~etirmek gelmekte· 
dir. Ankara - lstanbul hattı üzerin· 
den başlıyarak lzmir ve Adana hat-

1 

dan kurulacak fabrikayı yaşatabile 
cek bir vaziyette bulunacaktır. • 

- Gerisi ikinci sahifede 

Çekoslovakyada nahiye ı ! ayyare 
intihabı dün başladı pıyangosu 

Karışıklık çıkmak üzere 
Berlin. 1 (Radyo) - Çekoslo

vakvakyada yapılmakta olan nahiye 

intihabatı münasebetile bütün Alnı.o 
g_azetel.eri, Çek hükümeti aleyhinde 
şıddetlı naşriyata başlamışlardır. 

Nahiye intihabatı dolayısile ka
rışıklıklar çıkmasından korkulmakta
dır. Halk çok asabi bir haldedir. 

Gazetelerin büyük bir kısm; Çe-

koslokvakyada gittikçe genişleyen ko· 
münist propagandasının Südetlerin ii· 
kibetini tehlikeye koyduğundan bah· 
selmektedir. 

Perağ: 11 (Radyo) - Nahiye 
intihabatını ncereyanı sırasında vukuu 
muhtemel karışıklıkları önlemek için 
hükumet ciddi tedbirler almıştır. inti
habat mıntakalarında polis kuvvetleri 
teksif edilmiştir. 

32255 Numaralı 
!Bilet 45,000 liralık 
! ikramiyeyi kazandı 

Dün çekilen tayyare piyangosun 

da ikramiye kazanan nuaraları aşa

ğı;a yazıyoruz: 

32255 numaralı bilete 45,000, 
. - Gerisi ikinci sahifede -

• 

Şu rrsim ne kadar hoşunuza gıtıi; 
kim bilir! Herhalde bu resme tekrar 
tekrar bakacaksınız. 

Son günlerdeki sıcaklar, Adanalı· 
ların su hasreıırıi bir kat daha artır
mıştır. 

Çukurova lıl.ı.rın bır çoğu sıcaklar· 
dan yaylalara kaçtı. Fakat yaylalarda 
yalnız hava var. Hem yaylalarda iıı
san su hasretini, su ztı·kini duyma.yor. 
Su , sıcakla yanyaııa olursa güzeldır, 
yakıcı bir güneş altında daha kıymet· 

lic/.ır . 

Ankara: (Hususi muhabirimizden)-
Toprak mahsulları ofisinin kurulmasının 
kararlaştığını bildirmiştim. Bu maksatla 
lıazıtlanarak meclise verilen kanun 
projesi encümenlerden geçmiştir. 
Aldığım malamata göre toprak mahsu 
lan ofisi iktisat vekaletine baglı ve 
hükmi şahsiyeti hoiz olacak ve tica
ri esaslara göre idare edilecektir. 

Ofisin meşgul olacağı işlerin ba· 
şındı buj!'day gelmektedir. Bu saha 
da yapacağı işler de projede tayin 
edilmiştir. 

A)- Memlekette büyük istihsal 
nıntakalarında istihsal edilen buğday 
fiatlerının müstahsillerin satışlarında 
normalln altına düşmesini önlemek 
için icra vekilleri heyeti kararile tes 
bit edilecek yerlerde ve tayin edile
cek fiatlarla buğday mübayaa etmek 
ve bu suretle buj!'day piyasasını koru· 
mak ve lanzim etmek ve stok bulun· 
durmak, 

Normal fiatlar cihan pazarlarında 
ki buj!'day fiatları karine ittihaz edi· 
ierek bir rakama varmak üzere her 
sene haziran ayının ilk on beşi zar
fında icra vekilleri heyeti kararile mu 
ayyen vasıfta buj!'daylar için tesbit 
edilecek fiatlardır. Bu fiatlarda senes 
içinde tadilat yapmak gene icra veki 
]eri heyeti kararile olur. 

Ofis tarafından fiat tayininde icra 
verilleri heyetince tesbit edilecek u
mumi evsaf kastaslarına (mümkün ol· 
duJtu kadar) riayet etmek şartile ka 
!ite farkları ve mahalli fiatlarıo karar 
!aşmasında tesir yapan diğer amiller 

- Gerisi ikinci sahifede -



Sahife 2 (Türle.özü 12 Haziran 1938 

Güneş 
cinayet 

' Toprak mahsulü ofisi 
1 -Birinci sahifeden artan -

ve ,1 ................................................ --------------' 

Güneş, insan ahlakı 
üzerinde çok müessirdir 

Emlak bankası Şehrimizin Sıtma mücadelesi 

Şehrimiz ajanlığına Ziraat 
bankasını memur etti 

Güneşin cinayetlere tesiri varını? 

Birkaç ay evvelki nushalarımı
zın birinde Emla:C bankasının şehri
mizde bir şube veya ajanlık tesis 
edeceğini yazmıştık. 

üneş şuaları yeryüzündeki soğuğa sıcağa tesir ettiği gibi 
insanların tabiatı üzerinde de müessir olduğu iddia olunuyor: 

l:!u kanaat bugün birçok alimler arasında kuvvetlenmiş 

Aldığımız malümata göre Emlak 
bankası; ş•hrimizde Ziraat bankası· 
nı 1jan tayin etmiştir. 

hatta bu husustaki tetkikler bir ilin halini almıştır. Nizamnamesine göre banka 
mevcut binalarla yeniden yaptırıla· 

cak binalara takdir edilecek kıyme· 
tin yüzde ellisine kadar ve 10-15 
sene vade ile para ikraz edec<ktir. 

Güneş şualarının yeryüzündeki tesirini mütalaa edilen bu ilmin başlıca 
alimleri artsında, geçende kendisinden bahsettiğimiz ve elektrik sandalya· 
sının mahkumları öldürmediği hakkındaki iddianın sahibi doktor A rsen Ar 
sonval da vardır. Elektrik ve- radyo şuaları hususunda büyük ihtisası olan 
bu alim bu sahada da tetkiklerde bulunmaktadır. Son hafta içinde çıkan kanuna 

göre faiz mıkadrı %8,5 tan fazla o 
lamayacaktır. 

"Kozmobiyoloji. ismi verilen b!J yeni ilmin en büyük alimi sayılan F
ransız profesörü Moris F ordur. 

Doktor For verdiği bi beyanatta 
şöyle diyor: 

Güneşin üzerinde bvgün yedi ışık 
görülmektedir . Bunların herbiri 
dünyanın üzerinde ayrı ayrı tesir ic 
ra eder, Üçü 13,15 ve 17 mayıs 
günlerine tesir etmiştir. Diğerleri de 1 
bundan sonraki günlerde tesirlerini 1 
göstereceklerdir, j 

926 danberi güneşteki bu leke· 
!erin sayısı ve büyüklüğü o kadar 
fazlalaşmıştır ki güneşin üzerinde bü 
yük karaltılar teşkil etmiştir. 

"0 vakittenberi yeryüzünde de I 
kazaların felaketli hadiselerin çoğal. ı 

mağzalarda çıkan yangınlard r .. 
• 15 meyısta ise Orlide bir tayyare 
kazası olurken, Trablusgarpte de 
iki otomsbil kazası olmuştur. Yine 
ayni gün, Fransanın iki yerinde or- ı 
man yargını, Tanistede de başka 
bir yangın görülmüştür. Atlanta da 
27 kişinin öldüğü otel yangını da 
ayni gün olmuştur. 

Gelecek ay Niste toplanocak ' 
olan bu kogrede alimler, güneş su
larının dünya ve insanlar üzerinde 
ki tesirleri hakkında görüşecekler
dir. 

Binaenaleyh mülklerini tamir 
ve tevsi etmek istiyenlerle yeniden 
inşaat yaptıracaklara çok büyük bir 
kolaylık temin edilmiş oluyor de. 
mektir ki bu sayede şehrimizin ima 
rı da kolaylaşmış olacaktır. 

Bilhassa mesken buhranının şid
detle hissedildiği bu senelerde yeni 
evlerin yapılması sevbile,ek hadıse
lerdendir. 

•• helası 24 un 

dığı görülmüştür. Mesela cinayetle :-------~-------

rin çoğalması güneşteki bu lekelerin Orta Okul 

Vakfa ait olan bu helanın 
kapanması lazım 

Dünkü sayımızda bir okuyucu. 
muzun 24 ün helası hakkındaki çok 
beklı bir şikayet mektubunu neşret
miş ve alakadarların bunun kapan· 
ması hakkında lazımgelen tedbirleri 
alması hakkında nazarı dikkatini cel
betmiştik . 

tesirıl< dir: Güneş şuaların n gayri ta 

bii bir hal alması )'eryüzüııde yaşa Ôg"' retmenlig"' i 
y nların ruhları i.zerine tesir ediyo 
ve insanlar zihin müvazenelerini kay 
bediyorlar. 

Kabul edilebilir hiç bir sebep 
yokken işlenen cinayetler başka na
sıl izah olunabilir? Dikkat edilecek 
olursa görülür ki bu nevi cinayetler 
arasında bir benzerlik vardır. Sar
hoşluk saikasile işlenen cinayetler 
nasıl birbirine benzerse bu sebebi 

anlaşılamayan tuhaf cinayetler de 
birçok noktalarda bir birine ben· 
zer .• 

Doktor F or, garip cinayetlere 
misal olarak 65 yaşındaki bir oda
mın, 26 yeşındaki karısını, kahve 
pişırmediği i ç i n öldürmesini 

gösteriyor. Eğer bu adamın üzerin
de görünmez bir kuvvet tesir icra 
etmemiş olsaydı. karısını öldürmiye
cekti. 

"Kozmobiyoloji. alimi güneşi 
ithama devam ediliyor: 

- Cinayetlerde olduğu gibi, 
kazalarda da vaziyet aynidir. Ba· 
kar sanız lir yerde bir trtn kazası 
olur; ayni gün başka yerlerde de 
büyük bir tren v!ya tramvay kaza· 
sı olmuştur. Bir yerde birdenbire 
büyük bir yangın çıkar, ayni za
manda başka bir yerde, veya bir 
çok yerlerde de yangın olur .. 

İmtihanlar bu ayın 1) inde 
şehrimizae başlıyor 

Dün yaptığımız tahkikatta bura. 
Orta okul öğretmenliği sınavları sının evkafa ait olduğunu öğrendik . 

bu ayın 15, 16, 17 ve 18 inci gün- Burası bir zamanlar Ramazan eğul· 
leri şehrimizde Meclisi Umumi sa- !arı tarafından yaptırıları ıslahhane-
lonunda Türkçe.Tarih ve Coğrafya, ler, fukaraya yemek dağıtılan ima 
Matematik ( Riyaziye ) ve Fen bil· rethaneler gibi haıkın menfaatine 
gisinden yapılacaktır. yapılmış, senelerden sonra diğerleri 

Sınavlar her gün sabahları saat kapanmış ve bu hela kalmıştır. 
8,45 ve öğleden sonra 14,45 dedir. Ramazan oğulları vakfının senevi 
Kültür Dirrklörlüğünce tayin edilen 'varidatı binlerce lira tutan paralar 
Mümeyyizlere o gün ve saatlarda 1 Vakıflar Müdürlüğü ve mütevelli 
sınavlarda bulunmak üzere tebliğat tarafından tahsil edildiğine göre 
yapılmıştır . burası da yıktırılarak o civarda Be 

Vilayetimizden Tür' çe dersine lediyenin şehrin müteaddit yerle-
7, Tarih ve Coğrafya dersine 3 , rinde yaptırdığı asri helalar gibi 
Matematik dersine 2 ve Fen bilgisi bir yer yaptırılmış olursa halkın 
dersine 1 ki 13 istekli girecektir. sıhhati korunmuş olur. Bunu Evkaf 

Müdüründen ve mütevelli Cefalın 

Öğretmenlerin 
mesken bedelleri 

Öğretmenlerin 932 yılına ait mesken 1 
bedel' eri mazbatanın Vilayet bütçesile 1 

birlıkte bu günlerde Heyeti Vekilece 1 

tasdik edilerek şehrimize gönderilmesi 
beklenmektedir.Mazbatanın tasdiki ge. 

lir gelmez Hususi Muhasebe Mü. 
dürliiğünce 932 yılı mesken bedel· 
ferinin tevziine başlanacaktır. 

himmetlerinden şehir halkı namına 
istiyoruz. ve bir an önce de yapı· 
lacağına da şüphe etmiyoruz. 

Hususi Muhasebede 
tayinler 

istifa eden köyler tebliğ memuru 
Kadir Özlünün yerine atlı tahsildar 
lıktan açıkta kalan Ömer Dinkçi 
tayin edilmiş ve Bahçe Varid.ıt Ka 
tibi Ahmet Amaçla Karaisalı Vari· 
dat Katibi Ömer Şahinin tahvilleri 
yapılmıştır . 

imar planı 
YAKINDA TASDiK EDILEREKŞEH

t< IMIZE GELMESi BEKLENiYOR 

Haber aldığımıza göre tasdik 
için belediye tarafın jan nafia bakan 
lığına göndeı ilmiş olan şehrimizin 
imar plinları bugünlerde tasdik edil 
mek üzere bulunmaktadır. 

imar planına dahil olan Atatürk 
parkındaki yeni otel ve konser hol 
planı da bakanlıkça tetkik edilmek· 
te olup her iki planın yakında şeb 
rimize göndelilmesi bekleniyor. 

Biçki ve dikiş yurtların
dan 19 talebe mezun 

Kültür direktörlüğü tarafından 
tayin edilen mümeyyizler tarafından 
şehı imizc.le mevcut iki biçki ve 
dikiş yurdunda yapılmakla olan sı 
navlar bitmiş ve bunlardan bu yıl 
da on dokuz talebe mezun olmuş· 
tur. Kendilerini tebrik eder, muvaf 
fakiyetler dileriz. 

Refika Recep biçki ve dikiş 

yurdundan mezun olanlar: Hayriye 
Alıç, Tevhide Sisli, Kadriye Aksoy, 
Hikmet Çolak, Nefise Gürani, Mü
rüvvet Er, Fikriye Güven, Zeynep 
Coşkun, F ehime Kaman, Fikriye 
Altandır. 

Fatma dikmen biçki ve dikiş 
yurdundan mezun olanlar:AyşeBakır, 
Ürfiye Ayhan,Kadriye Özdemir,Mari 
Yasef, Hüsniye Basmacr,F almıı Adlı, 
Remziye Yalçın, Roza lskenazi ve 
Leyla Altaydır. 

Mektepler teftiş ediliyor 
Şehrimize geldiğini yazmış oldu

ğumuz kültür bakanlığı ispektcrle
rinden Nuritıin, Mekteplerde teftişe 
başlamıştır. 

Baytar ı,ıerl 

Koyunlara dalak aşısı 
Merkez veterineri Ali Rıza Taş· 

kın Ceyhan, civarında bulı•oan ko
yunlara vaki antras (dalak) aşısı 

yapmak üzere Ceyhana gitmiştir. 

Aygırlar yerlerine 
götürüldü 

Sıfat (aşım) işlerinin mevsim 
dol•yısile neticelenmesi üzerincDört· 
yol ve Osmaniyede bulunan aygırlar 
memurları tarafından Mercimek ay 
gır deposuna iade edilmiştir. Şeh. 
rimizdeki aygırlar daha evvel gön
derilmişli. 

!Metresini döğmüş .. 
Süleyman oğlu Mehmedin ser. 

hoş olduğu halde metresi lıyas kızı 
Zekiyeyi döğdüğü şikayet edildiğin 
den Mehmet hakkında tahkikat ya
pılmağa başlanmıştır. 

1 

ı 
Teşkilatı merkezi 
Mersine kaldırıldı 

Merkezi şehrimizde bulunmakta 
olan sıtma mücadele reisliği teşki· 
lalı ikiye ayrılmış birinin merkezi 
Mersin ve digerinin merkezi Maraş 
olmuştur. Mersin teşkilatı Ceyhan
dan Anamura kadar olan kısımdır. 
Osmaniye, Kozan ve diger kazalar 
Maraş teşkilatına bağlinmışlır. Şeb· 
rimizde sıtma hastalıklarını tedavi 
etmek üzere yalnız bir doktor ve 
iki sıhhiye memuru kalacaktır. Şeb· 
rimizdeki teşkilat kadrosu bugünler
de Mersine taşınmıya başlıyacaktır. 

Av tiifengile 
Meçhul bir sahıs tarafın
dan bir çocuk öldı..rüldü 

Kadirlinin Balıklıağı mevkiinde 
oturan Durdu oğlu ondört yaşlarında 
Mehmed, tarlada çalışırken hüviyeti 
belli olmayan bir şahıs tarafından İ 
av tüfengile öldürülmüştür. Katil; jan 
darmaca ehemmiyetle aranmaktadır. 1 

Genel evlerde kavga 
Medin~, Dilber ve Emine ile 1 

Cumali oğlu Remzi ve Hüseyin oğlu 
Osmanın yt kdiger !erile dögüştük- 1 

feri görüldüğünden hepside yaka· ' 
lanmış ve haklarında kanunni mua 
mele yapılmıştır. 

Tayyare 
. 1 

pıyangosu 

Birinci sahifeden artan -

21249 numaralı bilete 12,000, 31926 
numaulı bilete 10,000, 7734 numa
ralı bilete 3,000, 37671 ve 35424 
numaralı biletlere 1,000 er ve 31 O, 
5249, 5697, 10219, 15616, 25883, 
28582 ve 25575 numaralı biletlere 
500 er lira isabet etmi~tir. 

Sonları 55 olan bütün biletler 
ikişer lira amorti alacaklardır. 

21249 numaralı biletin sahibi 
Milli Mensucat fabrikasında amele 
Mevhip oğlu Kamildir. Bu bilet Al· 
tınoluk gişesinden satılmıştı. 

Hava seferlerimiz 

- Birinci sahifeden artan -

lan üzerinde de icap eden yerlerde, 
tayyarelerin lüzum görünce inebile. 
cekleri yardımcı uçuş istasyonları vü 
cuda getirilecektir. Bunlardan istın· 
üul - Ankara hattı üzerindeki saha· 
lar şimdiden layin ve tesbit edilmiş· 
tir . 

Mevcut istasyonlarla bazı arıza. 

h mıntakalarda iniş ve çıkış, seferle
ri tanzim edecek gündüz ve 
gece işaret tertibatı vücuda getirile· 
cektir, İstsnbul ve Ankara tdsiz mer
rezleri gibi İzmir ve Adanada da tel
siz merkezleri kurulacaktır. 

"Sazan güneşin tesirlerini ayni 
zamanda başka başka sahalarda gö· 
rüyoruz Mesela, 15 kanusaniden 26 
kanunusaniye kadar şimal fecri ha· r, _______________ ----------------------------------------, 
hadiseleri görüldü. 29 kanunusanide 1 ş ikagonun Pensilvanya N a rn us e n d işe s i li bir mahzenden çıkardım, doğduğu 
Fransa da bir laboıatuvarda infilak köylerinden b~~ın~e ~ gündenberi güneş yüzü görmemiş 
olmuştur. Daha ertesi gün de Is· rey~n ~de~ mudhı_ş bır Uzak dUnyalarda•--·-- · d k ı. d b" . • facıa şımdı Amerıka ad ınsan iye imseyi tanımıyan zaval-
.. oçya a ır tersanade ınfilak oluyor. · b 

1 
b ş lı sapsarı zayif bir halde idi. Evvela 

D h te 
. .. . 

28 
k" . liyesine intikal etmiş u unmaktadır. -Bizde böyle irşey işittik. u bebini şöyle izah etmiştir: 

a a er sı gun, yanı anunusanı b" d ·· kt"' k ğ ld"' 
de de Romaya 

50 
k·ı t . Vak'a cidden çok fecidir. birçok çiftlik sahibi olan mil1 onerin -Dünyada bir tek kızım var, 0 ız en ur u, uca ıma a ııı;ım za 

ı ome re mcsa •f . . . b f k h b" man ise gülümsedi. Bu gülüşü onun 
fedeki bir barut deposu u t I- nsanları himaye cemıyetı. nın unu yaptığı söyleniyor, a at iç ır da gayri meşru bir çocuk doğurdu n n a eş a N . . k ·· d b'I · insanlıkla olan irtibatının yegane be 
dığı herhalde unutmamışs d evyor.c şubesıne bir me tup goıı e şey 1 mıy, ruz.. Haysiyetimi kurtarmak, çok sevdiğim ınız ır. . k' . d b' · D · 1 b "f d I . d lirtisi idi Ne bir kelime biliyor ve 

•0 gu'"nlerde güneşin üzer'ınde rilmış, Pensilvany .. a ôyler.ın en 1 ırın emış er. u ı a e erın e ısrar kızımdan intikam almak istedim. Do 
d d b 

d t · J d. 1 ne de eşyayı anlıyordu. 
ki lekelerin de fazla 1mik a da görül· de oğduğu .. glun enb~rı orta an e mış er ır ğurduğu gece çocuğu kızımın karyo ihtiyar büyük baba adliyenin pen 
düğünü ilave edersek bunların gü kayboldui_u s~y enen ır yavrunun Müfettiş M. Uman; bir gece ya !asından çaldım ve beş senedir buğ 
neşten ileri geldiğini herhalde kabul beş şenedır bır ~amanlıkta mahpus nına aldığı polislerle zengin ihtiyarın day d~posunda kendim besledim. çesine düşmüştür. Kendisile h~pishane 
edersiniz. bulunduğu ihbar edilmiştir. çiftliğindeki evini basmış u~akları Bu mesele etrafında cemiyete de görüşen gazetecilere: 

"Güneş lekelerinden barlarının Ce ııiyet derhal harekele geçmiş sıkışlır.nca meseleyi meydana çıkar verdiği raporda müfettiş Uman da -Ben namuslu bir adamım. Vic 
mayısta te~irlerini gösterdiğini söy bildirilen mahalle müfettiş gönder- ınış ve ihtiyarı söyletmeğe mecbur şunları yazmaktadır: danrn müsterihtir. Adil mahkemenin 
lemiştim. 13 ve 17 mayısta Fransa· mittir. Fakat taharriyattan hiçbir ne· bırakmıştır. -- Daha ismi bile verilmenıiş kararını bekliyorum!. 
sanın dört şehrinde birer büyük tice elde edilememiştir. Köylüler: Zengin ihtiyar bu hareketinin se- olan bu çocuğu, karanlık ve rutubet- Demiştir. 
yangın çıkmıştır. Bunların hepsi dı: 

göı onünde tutulur. 
B). Buğday fiaitlarınm müstahlik hal 

kı tazyik edecek derecede yükselm"· 
sine mahal bırakmamak ve dahil1 pi 
yasaları tanzim etmek üzere istihlak 
yerlerinde 'cra vekilleri heyetinin ıa

yin edeceği fiatlarda buğday satmak; 
C)- Fevkalade hallerde icra vekille 

ri heyetinin vereceği direktifler dahi 
1 inde dış piyasalardan buğday salın 
alarak memlekete ithal etmek. 

Ç) - Ofisin teşkil maksatlarına uy 
gun olmak üzere memleket dahilin· 
de yukarki bentler dışında diğer buğ 
da y alım ve satım işleri le ve bunlara 
ilgili her türlü muamelelere girişmek: 

D) - Satın aldığı bugdayların dış 
piyasalarda sürümünü temin etme'.< 
Bunun için ber türlü muameleleri 
yapmak; 

E) Alakadarlarla doğrudan doğ· 
ruya temasa gelerek buğdayı mah· 
dut nevilere irca etmek ve ticari 
maksatlara göre standard tiplere 
varabilmek için lüzumlu göreceği 

tedbirleri almak: (Bu iş icra vekilleri 
heyetince tasaik edilecek bir umumi 
plan ve kabul edilecek tatbikat 
masrafları hududu dahilinde idare 
edilir) 

Projenin bir maddesine göre buğ-
daydan başka diğer hububat da ic 
ra vekilleri heyetince verilecek ka
rarlarla buğday gibi nfısin iştiğal 
mevzu Ü na alınabilecektir. 

Un ışle'i 

Ofis iktisat vekalctir in muvafa· 
katile lüzum göreceği yerlerde un 
ve ekmek fabrikaları kurmak, satın 
almak ve işletmekle ve her nevi un 
sanı.yii ile meşğul olabileceği gibi 
memleketin içinde un alım ve satı 
mı ve memleket dışına un ve mamu 
lalı satma işlerile de uğraşabilecek 
tir. 

Ofis; memleket hububatını muha 
faza temizleme ilaçlama ve ayırma 
işleı i ve bu mallar üzerine Varand 
muaınelrsi yapabilmek üzere inşa 
edilmiş veya yeniden inşa edilecek 
silo ve ambarları işletebilecektir. 

Siloların ambarlarıda ihtiva "Y 
!ediği diğer pmjede ta-rih edilmiştir. 

Bugün uyuşturucu maddeler in· 
hisarı tarafından yapılmakla olan 
bütün işler de bu proje ile ofise 
devrolunınaktadır. 

Ofisin sermayesi 17 milyon lira 
olacak ve bu sermaye Vekiller He· 
yeti kararile bir misline kadar artı 
rılabilecektir. Bu sermaye şimdiye 
kadar Ziraat Bankası tarafından ttd 
vir olunan buğday işlerinden iktisad 
edilen kaıların, adı geçen bankada 
hükumet hesabına biriken para arın 
uyuşturucu maddeler iııhisarının· 
sermayesi ile menkul ve gayri men· 
kullerinin. Ziraat Bankası elinde 
bulunan siloların devri sureti ve ay· 
rica hükümet tarafından yapılacak 
para yardımı ile temin edılecıcktir. 

Afyon mahsulleri fabrika•• 

Projede mevcıı t bir maddeye 
göre ofis tarafından Ankarada bir 
afnon mashulleri fabrikası kurula· 
caktır. Bu fabrikanın işlemesi, ma 
mulatının nevileri, mikdara ve satr 
şının mürakabesi tarzları lktisad 
ve Sıhhiye Vekaletince müştereken 
hazırlanacak bir nizamname ile ta· 
yin olunacaktır. 

F abrıkada >·apılacak m addelı-1 
yalnız lzmir ve İstanbJl gümrükle-1 
rinden ihraç olunacaktır 
Resmi daireler ihtiyaçlarını 

ofisten temin edecekler 

Projenin ihtiva ettiği mühim~ 
saslardan biri de ordu, mektepler 
resmi daire ve müesseselerin buğda' 
un, ekmek ve afyon müregkebatı ı~ 
tiyaçlarını ofisin vaziyeti mıisaid 
olan yerlerde ofisten ı atır 

almalarının kanuni bir mecburiyet 
haline getirilecektir. 

Bunun için projeye ayrı bir ınad 
de konulmuştur. 

Projeye konulan diğer bir nıadd' 
ile de ofise i~tigal mevzuuna gireıı 
işlerin ifasına muktazi arsa, arazı 
ve binaların istimlaki salahiyeti ve· 
rilmektedir. 
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12 Haziran 1938 

Tarihten yapraklar: 

ZiNCiRE VURULMUŞ 
KADIN iSKELETi 

iskeletin parmağındaki 180 
bin franklık bir yüzük 

Birçok harpler görmiiş, istilalara, ihtilallere şahit olmuş ŞPhirlerık eski evle· 
rin duvarları hazin•ler s,,k/ar. Bu herkesin bilditi bir hakikattir. Çocuklar 
bile bunu duymuşlardır. Bunun içindir ki geçen hııfta Parisıe Mufeıar soka· 
ı?ında eski bir ev yıkılırkeıı duvarına inen kazmanın meydana çıkardılfı 
alıııı yığıııları kimseyi şaşırtmamıştır. 
Duvardan ııltııı çıkması ilk defa olmuyor. Her memlekette buna dair birçok 
misaller var.. Bır Fransız gazetui, Fransada duvar arasında bulunan 
atımlara dair meraklı bir röportaj yapmıştır. Bu yazıyı oradan alıyoruz: 

1861 de Diyonda Lui a:ıtuvan 

isminde bir Fransız öldü. Bütün ser· 

veli, emlaki karısına kaldı. 
Kadın Diyondaki evini 1882 de 

doktor Şarüiye sattı. Doktor yeni 
aldığı evi tamir ettirmek isted;, Dış 
tamir at bitti. Büyük salonun duvar· 
!arının alt kısmı tahta ile kaplıydı. 
'\'eni ev sahibi "bu tahtaları kaldı 
rınız. emrini vermişti. Tahtaları sö· 
ken marangoz duvarın içinde bir 
oyuk gördü. Doktora haber verdi. 

1 
ikisi beraber oyuktan birkaç 

meşin torba çıkardılar. Torbalar 
bağlanmış ve Üzerleri kırmızı mühür . 
mumuyla mühürlennı:şti. Torbalar· ! 
dan bir isine bir ipek kağıt yapıştı ' 
rılm•ştı. Üzerinde şu cümle yazılıydı: 
"Bu altınlar ve mücevherler benim 
dir. L. M. 1810. 

ğu, ellerinde hazinelerin bulunduğu 
yerlerin planları olduğuna kanidirler· 
Valloride bir Amerikalı, bir rakas 
yardımile Heınşiresinin evinde Ro· 
malılar zamanından kalmış bir hazi. 
neyi arayıp duruyor. 

Tuluz civaunda bir evin, mahze. 
ninde g~çenlerde bir altın saliple be· 
raber 1814 de yapılmış bir planı ih
tiva eden bir şişe bulunmuştur. Bu 
plan, 1814 de İngiliz ordularının tu· 
luza yaklaşması üzerine bir zenginin 
altınlarını sakladığı yeri gösteriyor. 
Fakat plana rağmen hazine bulun
mamışlır. Hazine bulunmadığı hal 
de dahi evin sahibi ile kiracılar pla. 
na s.ıhip olmak için uyuşmamışlar, 
Mahkeme henüz kararını vermiş de· 
ğildir. 

( Türkıözü) 

Ziraatte 
• • 

asayışı 

temin 
Proje Meclis ruz
namesine alındı 

Ankara : 11 (Telefonla)- Çiftçi 
mallarının korunması ve zirai asayişin 
lemini hakkındaki kanun projesini 
hükümet kamulaya vermiştir. 

Prajenin esaslarına ğöre, zira! 
sahalarda çiftçi mallarının korunması, 
bu kanunun hükümlerine göre kuru
lan teşkilata mevdu olacaktır . Her 
köy ve belediye sınırı içinde bulunan 
zirai saha bir daiıe addolunacaktır. 

çiftçi mallarile bunların sahip ve müs. 
tecirlerinin kaydına mahsus kütükler 
hazırlanacaklır. 

Nüfusu beşyüze kadar olan yer
lerde çiftçi meclisine iki, beşyüzden 

iki bine kadar olan yerlerde dört, 
bundan fazla nüfusu olan yerlerde 
beş aza ve bir o kadar da yedek aza 
seçilecektir. 

Bu heyet ayda bir toplanacaktır, 
Çiftçi meclisinin vazife ve salahiyet
leri hususi hükümlere tfıbi tutulmak
tadır. 

Murakabe meclislerinin vazife ve 
salahiyetleri şunlardır : 

Vilayet hududu içindeki bütün 
zirai daireler ü1erinde murakabe ve 
teftiş salahiyetini haiz bulunacaklır. 
Murakabe meclisi, çiftçi meclisinin 
itiraz ettiği kararları tedkik edecek; 
bunları tasdik, tadil veya reddecek
tir. ihtiyaca göre talimatnameler ha· 
zırlanacaktır. 

• 
Pamuktan 

iplikler 
Yeni bir 

kararname 
Ankara : 11 - Memlekette tesis 

edilecek pamuk ipliği ve mensucatı 
sanayii hakkındaki 1356 sayılı karar· 
namenin ilgasile kanun yerine konul· 
mak üzere yeniden hazırlanan bir 
kararnamenin meriyete konulması ve 
devlet fabrikalarının da 20 bin iğ nis. 
betinde tesisat yapmalarına izin ve· 
rilmesi Vekiller heyetince kararlaş· 
mışlır. 

Yeni kararname esaslarını bildi· 
riyorum : 

1 - Hususi müteşebbisler !ara· 
fından kurulacak pamuk ipliği fabri· 
kalan için liizım olan iplik makinele· 
rinden sabit ve seyyar vargellerinin 
ithali iktisat vekaletinin müsaadesine 
tabidir. 

2 -10,000 iğden noksan ve 25000 
iğden fazla tesisat vücuda getirmiye· 
ceklerine müsaade larihinden allı ay 
zarfında teeisata başlayıp nihayet 
iki seneye kadar faaliyete geçeçe.<le
rine dair muteber teminat verenlere 
bu müsaade verilir. 

3 - Mevcut pamuk ipliği imal 
eden fabrikaların ancak 25,000 
iğe kadar tesisat yapmaları için la· 
zımğelen makinelerin ithaline müsa· 
ade edilir. 

- 4 Mevcut iplik imal eden 
fabrikalardan eskimiş olalı birinci 
maddrde zikredilen iplik nıakinele. 
rini tecdit etmek ist~enler eskile. 
rini iktisat ve Gümrük ve inhisarlar 
vekaletlerinin mürakabesi altında 
memlP-ket dışına çıkarmak veya kul-

Sahife 3 

ı-----------------------------------------------------~ 
Tenzilatlı yaz tarifesi başladı 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Sayın müşterilerini her zaman için memnun elmeği düşünen müessesemiz 
tenzilatlı yaz larifesile beraber Film sanayiinin harikalar dizisinden iki 

büyük şaheseri birden sunmakla bahtiyardı 
1- Baştan nihayete kadar yeni heyecanlar kaynağı Aşk, Kin , intikam 

Şaheseri. Herkesin sevdiği en büyük facia Yıldızı 
SILVIY A SIDNEYIN EN SON ESERi 

( Gönül yarası ) 
2- Kıymetli bir sanatkarın başlan başa Aşk, Muzik , Güzellik, Heyecan 

dolu en enfes eseri 

Kazak kaloi 
(Kazak kalbi) 

Oynayanlar: ÜNLÜ ISP AN YOL TENÔRÜ 

(Don Jose Mojika ) 
ROSIT A MORENO-MONA MARIS 

Çok hissi mevzua malik Vf? son derece müessir sahnelerle dolu bu 
iki müstesna filmi mutlaka görünü7. 

Yaz tarifemiz : BALKON 25 kuruş 

DUHULiYE 15 • 
LOCA Bir liradır 

1 

DiKKAT: Sinema dahili. mütead dit Vantilatörler ve alınan hususi teda. 
bir ile son derece serin bir hale getirilmekte ve müşterile· 
rimizin sıcaktan müteessir olmalarına meydan verilmemek
tedir, 

Bugün Gündüz 2,30 da 
Mevsimin iki büyük film birden 

1 
2 

Gönül Yarası (Sif viya Sidney ) 
Kazak Kalbi (Don Jose Mojika) 

1 
Telefon 

9387 

Asri 250 

Torbalarda on sekizinci asra 
ait 308,000 altın lira, birçok altın 
ve gümüş eşya, elmas ve zümrütler 
vardı. O zaman hazinenin kıymetim 
800,000 fr~nk tahmin etmişlerdi. 

Mahkeme işe el koydu. Hazine 
nin, Lui Antuvanın annesinin büyük 
babasına ait olduğunu teııbit etti 
Doktor ve marangoz Fransız me· 
deni kanununun 707 inci maddesi
ne dayanarak bu paranın yarısını 
istiyorlardı. Dijon mahkemesi bu 
paran·n ölünün varislerine ait oldu· 
ğuna hükmetti. 

Sonra "Margritin aşıkları. mese · 
lesi vardır. 1628 de kont Lui di) Sa. 
vari 250 milyonluk servetini Matil

deki şatosuna gömmü~tü. Kardinal 
Rişliyö, kontu Bastil hapishanesine 
tıkmış ve şatoyu temellerine kadar 
yıktırarak hazineyi aramış, fakat bu· 
lamamıştı. 1822 de kontun vasiyet. 
namesi bulundu. Bu vasiyetnameye 
hazinerıİlı bulunduğu yerin bir kro· 

kisi de ilave edilmişti· işte Margritin 
aşıkları o tarihtenberi bu hazineyi 
aramak için boşuboşuna birçok top. 
rak kazdılar. 

Projede yeni teşkilat, bekçilerin 
vazifeleri, hususi bekçiler, bekçilerin 
tayin şekli, inzibati cezalar, zirai si· 
ciı, para mükafatı, zirai suçların tah. 
kik usulü hakkında hük[mJer vardır. 
Proje 58 maddeden ibarettir. 

lanılmıyacak hale getirmek şartile C H p S h İl .. k } b k } ,.. d 
bu makinelerin iğ miktarınca yeni· ' • • • ey an yon uru aş an ıgın an 

Prenses Dö la Mosko
va' nın Heykeli 

Lafayet sokağının açılması ı:ıü· 
nasebetile prenses Dö la Moskova 
nın babasından kalma evinin yıktı 
rılması lazımgelmişti. 

Duvarlar yıkılırken bir duvarcı, 
duvarın içerisinde Markiz Dö Pom. 
Padurun koleksiyonlarından çıkmış, 
çok kıym tli bir heykel buldu. Ve 
heykelin kıymetinin yarısını istedi. 
Mahkeme verdiği karada "heykel 
hazine değildir, binanın sahibine 
aittir .• dedi. 

Zincire vurulmuş iskelet 
1919 da, çok tanınmış bir F ran 

sız avukatının annesi Tunusta bü 
Yük bir Arap .. vi satın almıştı. Evi 
laınir ettirirken, taşlıkta am<leler 
den biri bir taşa vurunca tai aşa 
ğıya düştü, bir çukur açıldı. 

Amele korku ile çekildi. Çukur· 
de bir iskelet vardı. Kolları ve ba. 
cakları ağır zincirlerle duvara bağ· 
lanınış bir iskelet ... 

k Sol elinin şahadet parmağında 
0caınan bir elmas yüzük parıl pa. 

rıl Parlıyordu. 
k'k iskelet bir kadın iskeletiydi. Tet-
0;d at yapıldi. Tunusta eski bir adet 
~ Uğu anlaşıldı. Kocasını aldatan 
d~~ınları Tunuslular bu şekilde öl
! Ururmüş. bu kadın 1820 de Tunus 
a yaşıyan bir Arap . . . k 

emırınm arı· 
sıymış. Kadının varisi ola k k" 

·· ra •mse 
ınuracaat etmediğinden m hk 

•. • a erne 
ınucevheri bina sahibiyle amele ara. 
sında taksim etli. Mücevher 180,000 
Franga satıldı. 

Margrit'in aşıkları 
Fakat duvarlarda saklı bütün ha· 

~~neler henüz bulunmuş değildir. 

1 
ransanın h'er tarafı hazine arıyanlar · 

\ a doludur. Bunların arasında bir ço 

Margaritin aşıkları tabirini gö· 
rünce Margariti bir insan sanmayı · 
nız. o, kontun altınlarına alem oJ . 
muş bir tabirdir. Bu hazineyi bul· 
mak için teşekkül eden şirketin is 
mi de "Margaritin aşıkları.dır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rif at eczanesidir~ 

Bir genel kurmay 
Heyetimiz iskenderuna 

hareket etti 

lerini'l ithaline müsaade olunur. 

Bürücekte kiralık 
Yayla Yurdu 
Çarşıya y1kın, kalabalık aileler 

Ankara: 11 (A. A.) - Hataya için elverişli, üzümü, meyvesi, akar 
ait genel kurmay anlaşmalarını Fran suyu mevcut, mutbak , hamam gibi 
sanın şark ordula·ı Kumandanı ile j her türlü teferruatı şamil büyük 
görüşmek üzere Antakyaya gide· j Yurt kiraya verilecektir. lstiyenlerin 

cek olan h~yet bu akşam lskenderuna 
1 

Cumhuriyet Halk Partisi kaleminde 
hareket etmiştir. 1 Hüsnü Yurtçu ile görüşmeleri. 

Heyet genelkurmay ikinci baş· 1-9403 12-15-22 
kanı Asım Gündüz,riyasetinde ola-
rak hariciyeden birinci daire reisi K 
Cevat Açıkalın , genel kurmaydan açakçılar vatan 
Albay Feyzi Menguç ve yüzbaşı h • "d" 

j Nurettin /> lpkartaldan müteşek aını ır 
----·--------- kildir. 

1 Büıün meraklıların ne zaman açı 
lacağını sabırsızlıklı. bekledikleri -------------------------------------------·---------
yazlık Sinemada 

Bu Akşam 
Yaz sezonuna 

Çok yakında.Çok yakında .. Çok yakında 

Asri Sinemada 
Büyük Gala Müsameresi Olarak 

Dehekar Martaları, Janetleri unutturan , bütün musiki 
Charles Boyer ve güzel aletlerini şaşırtan ses 

Jean Arthur Latif, tatlı, muhrik ve emsalsız sesli Alman Bülbülü 

.. 

tarafından calibi dikkat ve fev. ( E s ) 
kalade biı tarzda yaratılan 1 rna ack ı 

(Bir saadet gecesi)( En şen Büyük Viyana Opereti 
Emsalsiz şaheserle başlıyor 

Kuvvetli bir temsil heyeti, Sü. ( N • Çl• Çe ..., • ) 
rükleyici Bir mevzu ve dikkatle, JS gı 
Zevkle seyıedilecek nefis bir film Akıllar duran enfef eserinde dinleyecek ve bütür 

t>IKKAT: Sinema saat Tam 8,45 
ba~lar. Lutfen masalarınızı ona kederlerinizi unutacaksınız j 

1- Adananın Adasokağı mahallesinde yapılacak iki dersaneli ltk. 

okul binası inşaatı (4167) lira keşif bedeli ile açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltıne 30-Haziran-938 perşembe günü saat (16) da C. H. 

Partisi binasında yapı lacaktır. 
3- isteyenler keşifnameyi ve sair evrakı görmek için Parti Başkan· 

lığına müracaat etmelidir. 
4- isteklilerin (312) lira ( 52 ) kuruş muvakkaz t .. minat vermesi ve 

Nafia Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası gösterm=si mecburidir • 
9382 9-12-16-21 

.-----------------~~----------------------------..... 

Sinir 

Dok t or 
Mazhar Cemil Esen 

Hastalıkları Mütehassısı 
Reşadbey maha\lesi 

Bay Halil 
Ordu 
evı 

Evi civarı 
8- 30 

Savatlı 
9358 

·------------------------------------------------Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Ödüç Para Verme İşleri Kanununun bazı 
maddelerini değiştireıı kanun 

Kanunun No : 3399 Kabul tarihi : 2515/ 1938 

• Neşir tarihi : 2815 1938 

- Dünden Artan -

Ancak tahakkuk eden sig·•rta, ardiye ve eksper ücreti il~ damga res. 
mi ve muamele vergisi faiz tabirinden hariçtir. göre işgal etmeniz rica olunur. ------------------------·------------9;;.4,;,;0;:,;5;...._..; I 

PEK Y AKINDAıOoPEK YAKINDA • 
ıOoPEK y AK!NDAıOo J Muvakkat Madde - Bu kanunun mer'iyelinden evvel mevcud kanun. 

B 
' !ara uyğun olarak yapılmış mukavdelerin faize müteallik hükümlerine üç 

ütün dünyada bir şimşek gibi 
parlayan En yeni, en fantazi ve M L seneyi tccıwüz etmemek şartile mukaveledeki müddetin devamınca riayet 

kibar komik Dr. UZ8ffer Okman olunur· 

( F ernadel ) İç hastalıkları mütehassısı 
Gör · · lşid . . Söyleme ... 

Fevkalade Komedi müzik Hol 
şaheserinde görünecektir 

9388 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 

ayeneh~ne~/nde kabul etmektedir. 

mu 

Madde 4 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
• 

Madde 5 - Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

2615/}938 

[SON) 3803 
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1 BELEDi
.YE ı Adana Milli Mensucat fabrikası Ltd. r 

İLANLARI Sosyetesinden : 
--------------~~~~------------------------------ 'TÜRKSÖZÜ 

1- Asfalt yollar için gerekli yirmi ton Asfalt açık eksiltme suretilc 
satın alınacaktır. 

2- Keşif bedeli 2600 liradır. 
3- Muvakkat teminab 195 liradır. 
4- ihalesi Haziranın 27 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye 

Encümeninde yapılacakt.r. 
5- Fenni şartnamesi Belediyt Fen işleri Müdürlüğündedir. isteyenler 

oradan parasız alabilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 

Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9377 8-12-16-21 

1- Seyhan nehri kenarındaki belediye yüzme havuzunu temizlcttiril· 
mesi açık olarak eksiltmeye könulmuştur. 

2-Keşif bedeli 993,50 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 74,50 liradır. 
4- ihalesi Haziranın 21 inci perşembe günü saat onbcşte belediye 

dairesinde yapılacaktır, 
5- Şartnamesi Fen işleri müdürlüğündedir. isti yenler oradan parasız 

alabilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile birlik 

te belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
4-8-12-16 9364 

Cebelibereket icra 
memurluğundan . 

Kariyesi : Arslaniye 
Mevkii : Karacanlı hırışlı 
Cin!i : Tarlanın nısıf 
Miktarı: 200 dönüm Y. 18 hektar 

3860 m 2 
Hududu : Şarkan garben sahibi 

mülk şimalen Çağşak cenuben Mah 
mut ve yol ile mahdut . 

Seyhan tapu müdürlü
ğünden: 

Yılanlı Celil çavuş mevkiinde 
Şarkan dere garben !ıatat zade şi 
malen nacar Agop cenuben dinkçi 
lstavri ile mahdud olup hirosto oğlu 
hannadan metruken hazineye kalan 
t:ırla tapuca kaydı bulunamadığın· 
dan vaki talep üzerine senelsizden 
hazine namına 't~scil !'dilecektir. ta· 
sarruf ciheti ile bu günkü bududu· 
nun tesbiti içi 938 haziranın on do 
kuzuncl! pazar günü maballine mc 
mur gönderilecektir. Bu tescil talebe 

j karşı bir h~k iddia eden varsa o gü . 
. ne kadar tapu müdürlüğüne ve mu 

ay yen günd,, mahallinde hazır bulu· 
narak vesaiki ile birlikte gelecek 
memura müracaat olunması lüzumu 
ilan olunur. 9399 

Adana lnhisarler Baş
müdürlüğünden : 

Adana inhisarlar Başmüdürlüğü 
Ve Adana tütün fabrikası ile Kozan, 

Fabrikamız mamulatı kabot bezlerinin fiatları 

Genişlik Top Kuruş 

Aslanlı Tip 2. 75 cm. 36 metre 725 

• " 2. 90 " 36 • 839 
apkalı " 4. 90 • 36 • 725 

• • 6. 90 " 36 • 766 
1- Yukarıdaki fiatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2- Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve sabşlara 2 % 

zam yapılır • 
3- Tip 2 bezin balyası (20) top tip 4 ve 6 bezin balyası (25) toptur 
4- Kabul edilen siparişler sırası ile gönderilir. 
5- Sipariş kabulü ve sevki fabtikamızın 1 Mayıs 938 tarihli tamimi. 

ne müstenittir . 9209 8 

Dun lop 
1 

FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÔMER BAŞEGMEZ 
" Ticarethancsidir • 

Telgraf adresi : B\ŞEGMEZ 
·9170 41 

Telefon : 168 

Tarihi: K. evvel 926 17-165 
Cebeliberekette Abdullah oğlu 

Mchmede borçlu Çona köyünden 
Kara Hasanrn hudut vr evsafı !azı· 
ması yazılı arazinin dairemizce sa· 
tışına karar verilmiş artırması 18/ 
71938 pazartesi saat 14-16 ya ka. 
dar dairemizde icra edileceğinden 
şartnamesi 8!61938 gününden itiba 
ren açıktır. Elli dönünıün yaııi yu· 
karıda gösterilen 18 hektar 3860 
metre murahbaı tarlanın dörtte bi· 
rinin muhammen kıymeti 400 lira 
olup pey sürmek istiycnlcr yüzde 
yedi bucuk nisbctinde pey akçaları 
veya Banka teminat mektubu ile ka 
bul edilir . ipotek sahibi alacaklı
larla diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerin.in gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren 20 gün için· 
de evrakı müsbitelcrile birlikte mc. 
muriyetimize bildirmeleri icabeder. 
Aksi halde hakları tapu sicililc sa 
bit olmadıkça satış bedelinin pay· 
!aşmasından hariç kalırlar . Tayin 
edilen zamanda üç defa bağrıldık
tan sonra en çok artırana ihale edi· 
lir. Yüzde yetmiş beşi bulmazsa be 
deli muhammen satış istiyenin ala· 
cağına rüçhani olan diğer alacaklı· 
lar hulunup da bedel bunların gay 
ri menkulle temin edilmiş alacaklı . 
farın mccmuundan fazlaya çıkmazsa 
en çok artıranın taahhüdü baki kal· 
mak üzere on lıeş gün daha temdit 
ve on hcşinci gün ayni saatta ya· 
pılacak artırmada bedeli ,atış isti
ycnin alacağına ruçhani olan ala· 
caklıların r azla ya çıkmak şartilc en 
çok artırana ihale edilir. Bedeli ve 
rilcn mühlet zarfında verilmezse icra 
iflas Kanununun 133 cü maddesi 
tatbik olunacağı ve bu suretle artır· 
ma şartnamesini herkesçe görülmüş 

olunacdğı ve dellaliye resminden 
maada bütün vergi ve resimler satış 
tutarından alınaca~ı ve daha fazla 
malumat almak istiyenler Cebeli 
bereket icra dairesinin 225 sayılı 
dosyasına müracaatı ilan olunur. 

·~--------------------~~------------~-----------_,.,· Kadirli Feke inhisarlar idareleri 1 ' 

aralarında sevk ve nakledilecek olan 

9404 -Hizmetçi aranıyor 
Evde çaıı,mak Uzera bir 

kadın asçı ve bir hizmetçi 
aranıyor. lellyenlarln idare 
hanemize müracaat atmaları 

c 
...................... ._, .............. p 

ve 150.000 kilo tahmin edilen" san· 
dık içerisinde mamul tütün, içki ve. 
sair bilcümle eşyanın nakil işleri 
tarihi ihaleden 31 /Mayıs/ 1939 ka· 
dar açık eksiltmey~ konulmuştur. ı 

- Matbaa, Tüccar ve Fabrikatörlere -
Eksiltme 28.6.938 tarihince ras. 

(ayan Salı günü saat 16 da inhisar 
far Baş müdürlüğü binasında komis· 
yon huzurunda yapılacaktır. 

Şartnameyi görmek ve fazla 
tafsilat almak isteyenler satış şul,e· 
sine müracaat etmelidirler. 

12 - 15 - 18 9400 

r----------------~ 

Türksözü 
Gündelik siyası gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memlckcller için Abone 
bedeli dea-işmez yalnız posta masrafıı · 
zammedilir. 

2 - ll!nlar için idareye müra· 
caat edilmelidir. 

Zayi tasdikname 

934 senesinde Adana Erkek Li 
sesinden almış oldu~um tasdikna· 
mcmi zayi ettim. Yenisinı çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü olmadığını 
ilan eylerim. 

Mcstanzadc mahallesin· 
den Hasan oğlu 

9402 SUPHI ASIM 

Her cins gızcte, mat~ aa ve renkli kağıtlar ile tüccar ve fabrikatör· 
icr için kırtasiye levazımı en ucuz ve en iyi cinslerden olmak üzere her 
zaman stok halinde mevcuttur. ·• . 

Fotoğrafçılar ve amatörler için makine, cam, kağıt, film, paspartu ve 
ilaçlar her yerdenucuzdur. . 

28 Şayner filmler 30 kurı:ş, Hypo - sülfit kilosu 25, karbonat 35, sül. 
fit 40 Istanta, Leonard ve Minuto kartpostallar 117.50 ve Kapclli 110 
kuruştur. S. P. C. 

10-12 9317 
Sedad Sahir Seymrn 

Uray caddesi No. 41-Mersin 

-----~----------------------------------------------

Seyhan vilayetin
den: 

A - Adana merkez Kazaası 
sınırı içinde imal ve ihrak olunacak 
(247 l) iki bin dört yüz yetmiş bir 
lira sabık bedeli taş, kıemit, kireç 
ve emsali ocakla•ı 1/619'-t8 gü 
nünden 31151939 gününe kadar bir 
senelik ıüsumu pazarlıkla verilc
c~ktir. 

B - Şartname ve alınacak "" 
sim miktarını ıresterir liste Hususi 
Muhasebede görülebilir. 

C - Pazarlık 22161938 Çarşam. 
ba günü saat (11) de Vilayet Dai· 
mi Encümeninde yapılacaktır. 

Ç - isteklilerin ( 185 ) yüz 
seksen beş lira (33) otuz üç kuruş 
muvakkat teminat makbuzlarilc bir· 
liktc Daimi Encümene müracaatlrrı. 

9401 

Seyhan Vakıflar W üdiir
lüğünden: 

Mestan zade mahallesi Mesçidi· 
nin bir yıllık icarı 20 lirada isteklisi 
üzerindedir. 17161938 gününde ihale 
edilmek üzere 10 gün için artırma· 

i
' ya çıkarılmıştır. icarını fazlaya tut· 

mak istiyenler Vakıflar idaresine 
müracaatlorı .9383 9-12-16 

I
~ ................. ....... 

ÇOCUK HASTALl:<LA 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 
i) 

Mersin Yoğurt pazar 
•aatıarı : Her gUn 

15-18 

IMatbaacılıkj j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 
1 ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet· 

lcnecektir. 

Kütüphanenizi gü
zelle~tirmck istiyorsa. 
nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
.. 

T A B 
.. 

Ki TAP 
* 

C l L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Resmi curak, ccd. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 
kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözü.nden baş · 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

--------------~---=~----------~-------· -

r 

• TiR .. • • ,1'0RKiYE i~ BANK.ASI 

~Fi GJi'1 1™Qi4 R--

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı 

Kayadelen 
· Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

? 
• 

Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N· JO 
mikdaıı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 Renk 
Koku 

1 
Tadı 
Teamül 

Renksiz 
: Kokusuz 

: Latif 
: Mutedil 

Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 
litrede 0.40 mgr.

1 
Sülfat ( 50 4 ) .. 0.0033 gr. 
Klor ( CI ) ,. 0.0074 
Nitrat ( No 3 ) ., 0.00~0 

Nitrit ( No 2 ) ,, Yok 
,1 Amonyak ( NH 3 ) ., Yok 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibaren 
ııistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluh~ 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu· 
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rmakta ve ağızları Sıhhat Memuru t3rafından mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da !( ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kaya delen Gazozlarını tercih ediniz 14 
9375 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksöıü matbaası 
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