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1:f atayın Orgeneral j 
Asım Gündüze yapi 

, 1 tığı fevkalade teza* 
hürat intibaları. 1 

......................................................................... ...:........ 

Hatay TUı-k ve Fı-ansız Askerf Heyetlerlnln mUzakerelerlnl ve son hadiseleri takibetmek 
~ .... aı-kada,ıarımızdan Nihad TangUner bir kaç gUn evvel Hataya gltml•tl • Bugün arkada
••ınızın gUnderdlOI ilk fotoOrafıarı koyuyoı-uz , Bu reslmler , Orgenerallmlz Asım GUndUzUn 
~•tayda kaı-,ılanmasına alddlr • 

( 1 )- Antakya Türkleri Asım Gündüzü bekliyor . ( 2 )- Asım Gündüz kendisini karşılamaya gelen 
~tansız Generali Mone ile gBrüşüyor.{ 3 }-Orgeneralimiz Hataylı bir Bayanla konuşuyor.( 4 )-Hatay!~ m~k~ 
tepjj kızlar Türk Heyetini karşılamak üzere gidiyorlar . ( 5 )-Antakyadaki Fransız kıtaları Asım Gunduzu 
larşılamak için bekliyor. 

Vakıflar 

---- Büyük Şef---
1 Vekaieıimizi kabul 

buyurdular 

lstanbul: 17 (Telefonla) -
BUyUk ••f bugUn yatıaı-ın 
da BafVBkll Cellll Bayaı-, 

Harlçlye veklll Tevfik RU•
tU Aı-es, iç lflerl bakanı 
ŞUkrU Kaya ve Ankaradan 
ueımı, olan Mallye vekili 
Fuad Ağralıyı kabul etmlf
lerdlr, 

Amerikadaki 
bir çocu :< hırsızı 

idam edilecek 
Miyami: 17 (Radyo) Küçük 

Kaşı evinden kaçırarak öldiiren şo 
för Mak Kal idama mahkum ol· 
muştur. Hükmün infaz tarihi henüz 

tesbit edilmemiştir. 

Profesör Bayan Afetin 
Cenevrede çok alkışlanan 

_... __________ __,. konferansı ----~-~---.. -·.+1 
DUn Ankaredan aldığımız bir hebeı-de deOeı-11 ProfesUı-le

r lmlzden Bayan Afetin Cenevı-ede blı- Unlveı-slte toplantısında 
memleketimiz Hakkında çok muvaffak olmuf ve alkı,ıananblr 
konfeı-ans veı-mlş olduğunu blldlı-mlştık. Bugün "Ulus,, aı-ka
da,ımızdan bu dejierll konferansın metnini a,aOlya koyuyoı-uz: 

- Bay Rektör. Profes<ir Bay· 
lar, Bayanlar ve Sayalar, 

"Dies Academicus,, günü vesile
sile söz söylemek fırsatını bzna bah· 
şelliğ"inden dolayı Geneve üniversi
tesıne ve onun sayın Rektörüne te
şekkür ederim. Türkiyenin selamla· 
rını Geneveye getirmek benim için 
büyük bir zevktir. Memleketimiz a
rasıııdaki münasebetler eskidir. Vak· 
tıle Türkiyedc yaşayan Cenevreli sa· 
atçiler kolonisi aı asında Jan Jok Ru. 
so'nun babası bulunmuş olduğunu 

unutmuyoı uz. Büyük ressamınız 

Liotard da aramızda kalmış, o kadar i 
ki edebiyatta türk ressamı ısmini al
mıştır. 

Türkiyede Atatürkün azametli 
dehası altında cümhuriyet rejimi te
essüs ettiğinden ve eski yanlış itiyat
lar terkedildiğinden beri Geneve ile 
Türkiye arasında münasebetler daha 
artmıştır. lstanbul dardfünunun üni
versiteye kalbedılmesine Geneve üni
versitesinin bir profesörü memur e. 
dildil!"i gibi gene ayni üniversitesinin 
bir profesörü sizin "Code ,. unuzdan 
alınmış oları medeni kanun birçok 
senelerdir üniversitemizde tedris et
miştir. l:lir kaç hafta oluyor ki lstan 
bul Biyoloji Enstitüsünde Üniversi
tenizin sayın mümessillerinden 
bir z oloji profesörünün hatı-

rasını tebcilen bronz bir levha 

İran veliahdi nişanlısına 
25 sandık hediye yolladı 

asılmıştır. içinizden bir çokları 
memleketimizde mühim mevkiler iş
gal etmektedir, lstanbul üniversitesi 
jeolojik kürsüsü de bu meynndadır. 
Son zamanda profesöı Pittard Anka
ra ve lstanbul üniversitelerinde ve 
büyük Lir dinleyici kütlc:.İ karqı:urnla 

bir konferans serisi verdi. Madenleri
mizi tedkik eden bir çok mütehassıs
lar Geneve'in eski talebeleridir. Diğer 
taraftan üniversitelerimizdeki profesBr
lerimiz ve hatta Vekillerimiz arasında 
Geneve üniversitesinin eski talebele
rini buluruz. 

Bunların 
büyük 

arasında 
de • • • 

ıncısı 

İranın en 
vardır 

İran şahı, en çok Atatürke benzetilen 
inkılapçı bir şeftir 

''Parl - Suar,, gazetesinden: 

Geneveli üstadların bu sıralard4 
dinliyerck feyz almış olan mebuslan
mızl, sanayicilerimizi, ticaret adamla· 

- Gerisi ikinci sahifede -

7 

Fransa hariciye nazırı 
~Fransa, Türkiye ile dostluk müna
betleri tesisini istiyor. Son günler

de teşebbüslere geçilmiştir.,, dedi Nevzad OUven 
1 

Kral Faruk'un izdivacından dô ct 1 
ay sonra, kralın ikinci hemşiresi 1 
Prenses F evziyenin de nişanı ilan e· 
dilmiş bulunuyor Kralın birinci kız 
kardeşi evli olup Mısınn Paris sefiri J 

Fahri P•şanın kaıısıdır. \ 

Yeni vakıflar 
umum müdürlü

ğü teşkilatı • 

"ansız meclisi Suriye~Fransa 
llahedesini tasdik edecekmi 

V/ 
ııkıflar idaresi teşkilatı 

b.nun projesi Meclis 
Encümenlerinden çıka· 

rıık umumi heyete sevkolundu . 
Bugünlerde Mecliste müzakere edi
lecektir. Bu yeni kanun projesinden 
sonra vakıflar idaresinin daha iyi iş

ler bir şekle gireceği umuluyor. Bun
dan büyük bir sevinç duymamağa 
imkan yoktur. Açıkça sByliyelim ki, 
vakıflar idaresi şimdiye kadar, sal-

. f>aris . 17 (Radyo) - Havas a-
1 

1 bi.diriyor: Mısırda kapitülasiyon-
1~ il;!-ası hakkında Montrôde im· 

müstahzarat . 
1 ~t hazrandan itibaren 
1hlak resmi alınmıyacak 

are~ 1t'<aınutay ispenciyari ve tıbbi mü 
tuh' ~haklardan istihliik resmi alınmama 
ıJIU t\ı.~ kında bir kanun kabul etmişti 

1 llins bakanlıl!"ı bu kanunun tatbik 
e ~ ~hakkında valiliklere bir izahna-
d•· t h0ndermiştir. Bu izahnameye göre 
JdU tla aıirandan itibaren tıbbi mi!stah 
iıt . ~dan istihlak resmi alınmıyacak

k _ıbbı müstahzarlara yapıştırıl
~a illere sahiplerinin mal sandıkla-
1~~ Veyahut gümrük idarelerinden 
, arı Pulların bedelleri sahiplerine 

11e 1\ ':ilıniyecektir. Sahiplnrinin elle 
l8 'lıcıı ulunan pullar müstahzarlar ta

llı' satılıncaya kadar pul kıyme-
tti! Ustahzar fiatına zammetmek 
l.ı el ınüşteriden alacaklardır. 

• c~ sandıkları ve gümrük idareleri 
v;•ri v~ tıbbi müstahzar amille 1 

ıthalatcılarına verılmiş olan 

ı / ' Gerisi üçüncü sahifede 

zalanan anlaşınanın meclisi mebusan· 
da müzakere edilirken hariciye nazırı 
B. Bonne, hükiımetin Fransa - Suri
ye, F;ansa - Lübnan mııahedelerinin 

de siiı'atıle imzalanması üzerinde ol
dnğunu söyledikten sonra demiştir ki: 

-" Fransa, Tiirkiye ile de dost
luk müna•ebetleri tesisini istemekte
dir. Bu hususta, son günlerde teşeb
büslere de girişilmiştir. 

Meb.ısan meclisi, Fransanın men
faatlerinin icıb~ttirdil!"i bütün müna
sebetlerin tesisine çalışılacal!"ından e
min olabilir.» 

Pul ve kıymetli 
kağıtlar 

Bayi ve memurlar vasıta
sile ne suretle satılacak 

t nat devrinden kalma müessese
lerin en köhnesi halinde idi. Devletin 

1 
içinde, ikinci bir devlet halinde ya· 
şayan bu müessesenin elindeki ser-

1 
vet bakımsızlık ve id,resizlik yüzün· 
den yok olup gidiyordu. Memleke
tin, imar ve inkişaf sahasındaki mü
temadi hareketleri yanında vakıflar 
idaresinin küçük bir kımıldanışını 
bile gBremiyorduk. Halbuki elindeki 
servet kaynakları ve bol imkanları 
ile bu müessesenin imar politikamız
da büyük bir rolü olması lazım ge
lirdi. O, bu rolünü asgari bir ölçüde 
bile oynıyamamıştır. 

Bir misal: 

Adana vakıflar idaresinin beş 
yüze yakın emlak ve akarı vardır. 

Denilebilir ki, bu beş yüz parça 
mülkten birinin" bir tarafına, şim-
diye kadar bir çivi çakılmış deijil-

Ankara; 17 (Hususi)- Pul ve kıy dir. Nerede bakımsız, harap bir bi-
metli kağıtların bayiler ve memurlar na gBrürsek şaşırmadan, onun ev· 
vasıtasile sattırılmasına ve bunlara sa kafa aid olduğuna hükmedebiliriz. 
tış aidatı verilmesine dair kanun layi Daha acısı beş yüy parça mülke 
hası Mec'is ıuznamesine alınmıştır. Bu sahip olan Adana evkafının başını 
)ayihı.nın encümenlerde aldıl!"ı son şek ı sokacak bir yeri bile yoktJr. Şeh-

- Gerisi ikinci sahifede ._rimizde uzun ıamandanberi_;.başla-

Kahireye !randan Hususi bir he· 
yet gelmişlir. Bu heyet Kahircde ya· j 
pılacak olan nıkah ıre cosimi le Tah ı 
randa }apılacak düğün meı asiıninin 
şartlaıını ko;.uşacak ve kaıarloştıra· 
caktır. 

lran Şahı taıafından gönderilen 
bu heyet, şarkın kaybolm•k üzere 
olan şaşaasını canlandırmıştır. Başla

rında İr~n aşvel. ili ve Ve:iahdin di
van nazırı olctuıtu halde lranın en 
mühim şahsiyellrinden daha sekiz kişi
yi ihtiva eden bu heyet yanında şar
kın en nadir kokuları, en baha biçil
mez kumaşları clduğu halde }'ola çık
mışlardır. 

Tahrandan çıkan bu otomohil 
kervanı biraz Bağdatta durduktan 
sonra Şama doğru yoluna devam et
miştir. 

Yirmi beş bavulda dolu olan he
diyelerin içinde en kıymetlisi bir tek 
incidir. Bu inci kırmızı denizden şim

diye kadar çıkarılan incilerin en bü-

mış bir imar faaliyeti ve inkişaf 
gBze çarpar. Bu güzel işte evkafa 
en küçük bir pay ayırmanın imkanı 
var mıdır? Halbuki, Adsna vakıf· 
lar idaresi şehrin inkişaf hareke · 
tinde en Bııde bir rol oynıyacak ka
biliyet ve servettedir. 

Yeni kanundan sonra bu idare
nin yepyeni bir zihniyetle ve inkı
labın hüviyetini anlamış bir kafa 
ile çalışmaija başlayacağını umu
yoruz . 

• 

, Kanun projesi encü
l 1 menlerden çıktı 
ı 

ı 

YENi NIŞANLILAR 

ıran vellahdl Mehmet Rıza peh
ıevl ve Mısıı- pı-ensesl Fevziye 

yüğüdür. Bundan mada lran Şahının 
amcazadesi Mısır kralına yakn t ve 
zümrütlerle süslenmiş tarihi murassa 
bir kılıç göndermiştir. 

• • • 
Genç prenses birkııç ay sonra 

on yedi yaşına girecektir. Nişanlısı 

da, bu tarihten birkaç gün evvel on 

dokuzuq.a basac ktır. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Ankara 17- Evkaf umum müdür 
lül!"ü teşkılatı hakkındaki kanun pro
jesi, Kamutay, maliye ve bütçe encü 
menlerinden geçerek ruznameye alın 

mışdır. Projenin ilk moddesine göre 
vakıflar umum müdürlüğü başvekalete 
bal!"lı olup, bu projede gösterilen teş· 
ve mülhak bütçe ile idare olunacak 
tır.r 

Umum müdürlüğz merkez tcşki
liitı bir umum müdürüu idaresi altın
da, bir müavin ije şn dairelerden te
rekküp edecektir. 

1- Teftiş heyeti 
2- Hukuk müşavirliği 
3- inşaat müdürlüğü 
4- Muhasebe müdürlüğü 
5 - Mülhak vakıflar ve muamelat 

müdürlül!"ü 
6- Varidat ve tahsilat müdürlüğü 
7- Vakıf paralar müdürlüğü 
8- Emlak ve arazi müdürlüğü 
9- Ziraat ve maden ve orman 

işleri fen müdürluğü 
10- Zat işleri müdürlüğü 
11- Vakıf kaytlar müdürlüğü 
Merkezde bir de idare meclisi bu 

lunacak tır. 
Vakıflar umum müdürlüğünün vi 

!ayetler teşkilatı mıntıka müdürlükle 
rilc vilayet ve kaza müdür veya me· 
murluklarından mürekkeptir, 

• 



• 

Sahife 2 ·- (Türksözü) 18 Haziran 1938 

Profesör hayan Af etin 
Cenevrede çok alkışla

nan konferansı 
r ı 

Iran veliahdı nışanlı-

- Birinci sahifeden artan -

rımızı. dokturlarımızı serbest alimleri-
mizi avukatlarımızı saymakla bitiremem. 
Milletler arasındaki kültür münasebet
le ri en sağlam münasebetlerdir. ilim, 
cihanın muvafakat ve rızasını itiraz 
imkanı b;rakmıyarak, tahakkuk ettiren 
belki yegane sahadır. Müsavat mev- \ 
cud olmıyan beşeriyetle, ır.üsavatı 

temin eden ancak ilimdir. Cumhur 
Reisimiz Atatürk, cumhuriyetimizin 
yıldönümü vesilesiyle iradettiği bir 
nutkunda türk milletinin entellektüel 
sanğat ve cc-miyet karekterini tayin 
ve tebarüz ettirdikten sonra: 

" - işte bunun içindir ki, idea
limiz, her vasıta ve her çare ile mil
letimizin yüksek vasıflarını, yorulmaz 
faaliyelini. fitri zekasını ilme güzel 
;anğatlara ve millt birlik hislerine 
bağlılığını devamlı bir surette teka
mül ettirmektir. Türk milletine pek 
uygun gelen bu ideal onun bütün 
beşeriyete karşı olan içtimai vazifesinde 
insanlığa yardım, refah ve sulh ge
tirmesinde kat'i muvaffakitini temin 
edecektir. 

Demişlerdi. 
Size temin edebilirim ki, Türki

yede cumhuriyet rejimi kurulduktan 
sonra memleketim artık Osmanlı im· 
paratorluğunun son asırlardaki man· 

zarasını göstermemektedir. Yapılan de 
rin içtimai inkılaplar arasında Türk 
kadınının erkekler gibi bütün ferdi 
ve siyasi haklarını kazanmış olması
nı bilhassa kaydetmek İcab eder. 
Memleketimde bir er kek vatandaşla 
l:.ir kadın vatandaş arasında hiç 
bir fak yoktur. Heır.en ilave ederim 
ki, fıu haklara tasarruf bize yeni va
zifeler emretmektedir. 

Bu saatte münevverlerimizin baş· 
Jıca meşgalelerinden Liri tarihimizi 
daha doğru olarak tanımaktır. 

Vaktiyle bütün yüksek mektep. 
!erde Avrupa medeniyeti Asya me
deniyetinin kızı diy<" öğretilirdi. Bu· 
nun da formülü gayet basitti : "Ex 
oriente lux" Sonradan bu mefhum
lar yıkıldı. Bir çok bü>ük alimler 
aksi olarak Avrupanın Asyayı me
denileştirdiğini göstermeğe savaştı

lar. Burada Salomon Reinach'ın "le 
Mirage oriental" yani "şark serabı" 
adını \erdiği meşhur kitabını zikre· 
debiliriz. Bugün tekrar bu eski for. 
mülü taztlemek ıztırarında olduğu
muzu ve el ile dokunabilir bir şe. 
kilde canlandırarak merkezi Asya. 
nın ve ön Asyanın Avrupa medeni 
yetinin anası olduğunu kabul etme
miz lazım geliyor. Neolithique de· 
virden bahsediyorum. Ve gene sizler· 
den biri senelerden beri bu mezhe· 
bin havvariliğini yapmıştır. 

Beyaz ırktan olan Türkler, ant
ropolojik tasniflerimizin l'homo alpi · 
nus tipi dediği başlıca büyük cami 
aya mensuptur. Neolithique'Jerden 
evvel bilinmiyen ve bugün Avrl'pa 
ya mebzuliyetle yayılmış olan bu 
b rachycephale tip, Egenin öte kıyı
sında orta A.syadan Marmara sahil
lerine kadar geniş mıntakaları bu· 
gün olduğu gibi işgal etmiş ve et· 
mektedir. Türk linguistiqııe ailesine 
gelince : O, da Pamir ve Hindistan
dan Volga'ya ve orta Tuna'ya kadar 
"Eurasie" de büyk bir sahayı kap· 
lar.' 

Eğer tarihimizde varılması müm
kün kaynağa kadar, nesilden nesile 
ı ücu edecek olursa - nasıl ki !sviç
reliler de cedlerini arayarak Helvet' 
]ere ve Celtes' !ere vardırabilirler· 
Türk milletinin, cedltri eski mede
niyetlerde mühim rol oynıyanların 
en eskilerinde biri olduğu müşahe· 
de edilir. 

Yalnız bu tek misali nazarı iti 
bara alsak dahi tarihimizin bir an
nııına ts~i mezopotamya'nın en kuv. 
vetli bir devleti olan Sümer'leri ve 
f n~do~uda ki c!evletlerir. en .kuvvet-

sına 25 sandık he-
,_._._.-= ......................... --............... , ........ , ......... mi 

tisi olan Hititleri ctdlerimiz olarak 
kabul etmek lazım gelir. 

Bu cedlerin medeni vaziyetleri· 
ne dair birkaç seneden berielde e
dilen arkeolojik vesikalar şayanı 

h~yret tafsılat meydana çıkarmışlar
dır. Sorbon tarih ve felsefei ilmiye 
profesörü Abel Rey'in "Yunanlılar· 
dan c vel şark ilmi. adlı eserirde 
Radet'in bu cümlelerini zikrettiğini 
görüyoruz: "Şark medeniyetlerinin 
Asya' da bu uzun yürüyüşünde Me· 
zopotamya'nın lran körfezi plajların
dan Eg~ kıyılarına kadar, bu intişa· 

rın ilk merkezi olduğu görülür. Ve 
gene Abel Rey buna ilaveten : "Da· 
ha yüksek bir medeniyet farzedil· 
medikçe bizzat Chaldee'nin bil~, 

hakikaten ilk olan merkezi Asya 
medeniyetinin Pasıfık Okyanos na 
olduğu gibi Akdenize, garba, cenu 
ba ve oradan Mısır'a ve ·şarka ya· 
yılmasına ve garba doğru yürüyü· 
şüne bir merhaledrn başka bir şey 
olmadığı görülür.diyor. 

Ticaret odası 
ve borsamızın 

938 yılı butçeleri iktisat 
Vekaletine gön Jerildi 

Şehrimiz ticaret ve sanayi oda
sının 938 yılı bütçesi iktisat veka
leti tarafından lıazı tashihat icrası 
için geçen hafta şehrimize iade e. 
dilmişti. 

Oda idare heyeti, son toplantı 
sında iade edilen bütçe üzerinde 
görüşmüş ve icabeden tashihatı 

yaparak tasdik edilmek üzere 
ve vilayet kanalile iktisat vekaleti
ne gönderilmiştir. 

938 yılı bütçesi varidat ve mas 
ı af yekunu 17,868 lira olarak tcs
bit edilmiştir. 

§ Şehrimiz ticaret ve zahire bor· 
sasın·n 938 yılı bütçe~i ticaret ve 
sanayi odasınca da tetkik edilmedi 
ği cihetle bundan üç ay önce ikti 
sat vekaletinden ticaret ve sanayi 
odasına iade edilmişti . 

Haber aldığımıza ,göre; ticaret 

!Talebe Nejad Cerid 
Dün müfettiş Nurettin 
tarafından sorğuya çekildi 

Geçen Nisan ayının 28 inci per
şembe günü şehrimiz birinci orta o
kulunda talelıeden 77 numaralı Ne· 
jad Cerıd'iıı okul fen ve kimya öğret. 
meni Binzeti biçakla yaraladığını 

ve talebenin adliyece tevkif edildi· 
ğini uzun uzadıya yazmıştık. 

Ceza evinde mevkııf bulunan 
Nejad; dün öğleden sonra iki sün
gülü Jand:ırmanın refakatinde K:il
tür direktörlüğüne getirilmiş ve tef 
tiş için şehrimizde bulunmakta elan 
Kültür bakanlığı umumi müfettişle
rinden Nurettin tarafından uzun müd. 
det sorğuya çekildikten sonra tekrar 
ceza evine iade edilmiştir. 

Umumi müfettiş Nurettinin bu 
İş hakkında daha bazı öğretmen ve 
talebelerin de ifadelerim alacağı tah
min olunmaktadır. 

Talebelerimiz ne vakıt 
kampa çıkacaklar 

Şehrimiz erkek Lis~si ve öğret
men okulu ile ticaret okulu son sı

nıf talebeleri 11 Temmuz 938 tari
hinde askerlik kampını Bürücek yay
lası civarında kuracaklardır. Bakan· 
lıktan lazım gelen tahsisat gönderil
miştir. 

Ankara inşaat usta okulu 

Ankarada inşaı;t usta okulu ile 
bölge sanat okullarına alırıacak ta. 
]ebe için talimatnamesine göre ya. 
pılacak sınavların zamanı yaklaş· 
makta olduğundan hazırlıklı bulu· 
nulması kültür bakanlığından kültür 
direktörlüğüne bildirilmiştir. 

Nehirde bir ceset bulundu 

Birkaç satır sonra da : "Kappa· 
dokya ve Firikiyan'nın mutavassıt 

menzilleri, Lidya'nın ise son temsil 
ve nihayet noktası ve son tevzi yeri 

, ve sanayi odası da ticaret ve zahire 
Fethi Gür kök dün 

gömüldü 

Eski debbağhane mahallesinin 
lıiraz ilerisinde Seyhan nehrinin üze
rinde bir cesedi"n yüzmekte olduğu 
görülerek sahile çıkarılmış ve yaptı· 
rılan teşhis ve muayenede bunun iki 
buçuk aydanberi hasta bulunan Fey 
zullah oğlu altmış yedi yaşlarında 
Musevi lıyahoya aid olduğu, vücu· 
dunda bere ve yara eseri görülme
diğine nazaran suya düşüp bofıula 
rak öldüğü anlaşılmış ve gömülme· 
sine izin verilmiştir. 

olduğu göı ülür" diyor. 1 

şte üzerinde bu kadar mühim · 
hadiseler cereyan etmiı olan bu top· ' 
raklar, bugünkü Türkiyedir. Bu va- 1 

kaları başaran insanlar bize düşün- ' 
ederini söyliyebilselerdi: Direkt o
larak bu yerleri hiç terketmemiş ol 
mamalarından ve endirekt olarak 
olarak da müşterek bir kütle halin· 
de bu tarihten sonra merkezi Asy.ı 
yolunda daha gerilerinden gelmiş 1 

l.ıulunmaları dolayısıyle bugünkü 
Anadoluluları kendi hakiki halefle. 
ri olarak tanırlardı. Ümid ediyorum 
ki bunun antropolojik delilini yakın 
bir zamanda elde edeceğiz. Bir taraf· 
tan küçük Asyada her devre aid 
olarak yapılan hafriyatta tesadüf 
ettiğimiz iskeletleri toplıyor ve bu 
araştırmalara hususi bir itina gös
teriyoruz, diğer tarafdan da Türki· 
ye hükumeti teklifim üzerine bütün 
Türkiyede yaşıyan halk için geniş 
bir anket tesis etmiş bulunuyor. 

Bu suretle bunların biribirleriyle 
ve beşeriyetin mazisi ile halini mu· 
kayrse imkanını bulmuş olacağız. 

Türkiyeyi bu üniversiteye bağlı. 
yan ba7ı rabıtaları hatırlamakla bah
tiyarım. Ve B. Rektör, bu bağların 

takviye bulmasiyle hayırlı neticeler 
ver.mek için daha başka bağların 
da teessü~ünü temenni ediyorum . 

Memleketinizde bulunduğumuz 
zaman, memleketinizin adli ve içti
mai havasını teneffüs ediyoruz. Siz
ler gibi biz de, Türkiyedc bir tek 
arzu besliyoruz: Biitün tecelliyatiy
le ilimi yükseltmek, ilerletmek ve 
o sayede daha emniyetli, daha şü
mullü bir şekilde çalışmak· 

Tanışmak hemen ekseriya biribi· 
rini sevmektir. Biribirini sevmekse 
hüsnü niyet sahibi insanların sulh 
dedikleri şeyi fethetmektir. 

Bizim Büyük Şefimiz Atatü.k, 
şarki Avrupa'da ve Marmaıanın ö 
lesinde her vasıta ile ve yüksek 
şahsiyetlerinin bütün nüfuz ve kud· 
retiyle bu hissi muhafazaya ve tak
viyeye çalışıyor. 

Bay Rektör, sahalıetinizde ye· 
!İşen ve yetişecek olan ve bu çalı· 
nın altında geçirdikleri hayatın sa 
dık hatırasını daima taşıyacaklarına 
emin olduğum Türk talebelerinin 
hatıralarını sizin de muhafaza et. 
menizi dilerim. 

Tekniyeri Osman Nuri 
Urfa mücadel~ teknisyen Osm 

an Nuri Tancer Şehaimiz mücade. 
lesinde çalışmak üzere şehrimize
gelmişlİr. 

borsasının bütçesi üzerinde, geçen 
toplantısında lazımgelen tetkikatı 
yapmış ve bütçeyi aynen tasvip e
derek lastik edilmek üzere viiayet 
kanalıle iktisat vekaletine göııder
nıiştir. Borsamızın 938 yılı varidat 
ve masraf yekunu da 26,675 lira 
73 kuruştur. 

Ticaret odamız ve 
İzmir fuvarı 

T.caret odamızın bu seneki iz· 
mir fuvarıııa geçen seııe olduğu gibi 
büyük mikyasta iştirak etmiyeceğini 
ve yalnız oradaki ticaret odaları 

pavyonunda vilayetimiz mahsul 
ve mamulatından örnekler gönder
mek suretile iktifa edeceğini haber 
ald k. 

Orta okul muallim 
muavinliği imtihanları 

üç kişi mahkum oldu 

Ölüm haberini teessürle yazdı
ğımız belediye reisi Turhan Cemal 
Beriker ve eczacı kimyager Ahmet 
Rıza fşcenin kain pederleri Fethi 
Gürkökün cenazesi dün merasimle 
Reşadbe; mahallesindeki~ evinden 
kaldırılarak yeni mezarlığa gömül-
müştür. Yekdigerlerini yaralamaktan suç-

Cenaze merasiminde Valmiz Tev lu sucuzade mahallesinden kazyağ-
fik Hadi Baysal, bütün daire ve mü-

1 
cının ~ğlu Mehmet ile kasabbekir 

essese reisi ve direktörleri, Belediye mahllesınden Hacı oğlu kasab Ke· 
daire müdürleri ve memurları, ban ı malın meşhut suçlar kanununa göre 
ka ve fabrikalar direktörleri, yüzler· birinci sulh ceza mahkemesinde 
ce dostu hazır bulunmu;tur. duruşmaları sonunda bunlardan Meh 

Allah rahmet eylesin, m~din yirmi ve Kemalında kırk gün 
hapislerine karar verilmiştir. 

Bir amele iskeleden 
düşerek öldü 

Borsa civarında yapılmakta olan 
fırın inşaatında çalışan Şakir oğlu 
Ahmet altı metre yükseklıkte bulunan 
iskele üzerinde muvazenesini kaybe 
derek yere düşmüş ve kolu kırılmış 
tır. 

Karşı yakada oturan Mehmet 1 
oğlu Mehmedin parasını çalmaktan 
suçlu ve mevkuf Hasan oğlu Seyit 
Ahmedin birinci sulh cezada ya 
pılan duruşması neticesinde bir ay 
yirmi hün hapsine ve bir okadar 
mütdetle • mniyet müdürlüğü neza 

. reti altına alınmasına k.rar verilmiştir. 
Orta okul muallim muavinliği im

tihanına giren vilayetimizin on üç 1 

öğretmeninin üç gündenberi yapıl· \ 
makta olan imtihanları bu akşam bi· -----_.:.:.----=---- Bir alacak yüzünden 

kavga ve yaralama tecek ve imtihan evrakları Kültür 
bakanlığına gönderilecektir. 

Birinci ortaokul 
direktör vekilliği 

Has~alığıııdan dolayı istifasını 
vermiş olan birinci ortaokul dirrk 
törü Ferruh Soleyin istifasının ka· 
bul ve yer ine vekaleten yardirek 
tör N:.cnıettin Esin'in tayin edildi· 
ği kültür bakanlığından kültür di
rek törlügüne bildi ı ilmiştir. 

Dolandıncılık suretile 
hırsızlık 

Bağlarda amelelikle çalışan Ma
latyalı Sıddık oğlu Mtlınıedın eşya 

ve parasını dulandırmak suretile ça
lanların ayni yerde çalışan Malatyalı 
Hasan oğlu Yusu! ve arkadaşı Bat-

Yeni paralar 
Şinıdiye kadar tedavüle 

ne kadar çıkarıldı? 
Ankara: 17 (Hususi) - Türkiye 

Cumhudyet merkez bankası 15 ikinci 
teşrin 937 tarihinden itibaren tedavüle 

1 

çıkarmaya başladıgı y~ni harfli bank 
1 

notlardan 15 haziran 1938 tarihine 
kadar: 

Beş liralıklardan 

On 
Elli 
Yüz 

... 
» • 

•• 

25.994.980 
5.759.780 
8.190.250 

14.904.000 

54.849.010 
Ceman elli • ört milyon sekiz ı 

yüz kırk dokuz bin on lira tedavüle 
çıkarılmış ve mukabilinde eski harfli 
banknotlardan aynı miktar yani elli 
dört milyon sekizyüz kıı k dokuz bin 
on lira tedavülden kaldırılmıştır. 

tal olduğu anlaşılarak her ikisi de M } 
yakalanmış ve haklarında tutulan tah· emur arın sene-ı 
l-ikat evıakile adliyeye verilmişler. lik izinleri 
dir. 

İki çocuk arasında 

Hac.bayram mahallesi civarında 
oturan Rahim cğlu onüç yaşlarında 

Hüseyin ayni mahallede oturan Hüs 
nü oğlu onüç yaşlarında Ahmedi 
on gün sonra tekrar muayene .ine 
lüzum görülecek derecede taşla aya
ğından yaraladığındar. yakalanmış ve 
hakkında kar.uni t<ıkıbat yapılmıştır. 

Ankara : 17 ( Hususi ) - Se-

nelik mezuniyetlerini kullanmak 
uzere bulundukları dairelerden 
mezuniyet alan memurların bu me
zuniyetlerini tayin edilen zamanlar 
da kullanm3ları ve tayin edilen za
manlar dışında kullananlar hakkın 
da memurin kanununa göre inzibati 
cezalar tatbik cdıleceği kararlaşmış 
tır. 

Ameleden Süleyman oğlu Rifat, 
Diyap oğlu Mahmut ve Süleyman 
oğlu Recep bir alacak yüzünden 
çıkan kavgada Diyap oğlu Süleman 
Süleyman oğlu lbrahim ve Mahmut • 
oğlu Mahmudu Çakı ve taşla yara· 
ladıklarından yakalanmış ve hakla· 
rınrla kanuni takibat yapılmıştır. 

Hapishaneden çıktı 
yine girdi 

ve 

Bundan üç gün önce ceza evin
den mahkumiyet müddetini ikmal 
ederek çıkan Hüseyin oğlu sabıka· 
lılardan Nuh Mehmet, Reşatlıey ma 
hallesinde İnşaatta çalışan marangoz 
Garibin cakelini çalıp kaçarken ya
kalanmış ve hakkında tutulan tahki · 
kat evrakile adliyeye verilmiştir. 

Pul ve kıymetli 
kağıtlar 

- Birinci sahifeden artan -

le göre Maliye vekaletince bastırılan 
bil'umum pullarla ·kıymetli kfıgıtlar 
bayiler vasta~ile sattırılacak fakat 
bayi bulunmayan veya lüzum gcirülen 
yerlerde mezun memu'1ar vasıtasile 
sattırılmaları da caiz olacaktır. Harç 

.._ve hukuk mektebi iane pullar ile no 

diye yolladı 
°Sirinci sahifeden artan -

iki genç birbirini tanımamakta· 
dır. Fakat, lsviçre dağlarının kaı lı 
eteklerinde birbirlerine tesadüf elır.e
lerine ve tanışmalarına çok az bir 
şey kalmıştı. Kral Faruk cülusundan 
evvel hemşireleriyle beraber lsviçre 
ye gittiği zaman lran veliahdinin 
mektebini: bitiıip lrana dönü~ü an
cak iki hafta olmuştu. 

L 
rı 

G 
Öl 
de 
ka 
v 

Ma'llafıh prenses Fevziye ile prens Ilı 
Mehmet Rıza -Pehlevinin müşterek 
bir zevkleri vardır: Ski 

Yalnız prens bu zevkine oto· 
mobili de ilava etmiştir. Hatta ar 
kadaşlarından birisine bir gün şu 
sözleri söylem!ştir: 

so 
tu 

- Eğer otomobil koşuculuğu ile ol 
şahlık telifi kabil işler olsaydı. Ma- çli 
almemnuniye müsabakalara girerdim. Ve 

• • * 
Mısırlı genç prensesin Tahrana 

di 
A 
r" 

ne zaman gideceği henüz belli değil· 
dir. Temin edildiğine göre, anne kra· ıst 
liçe Nazlının arzusu üzerine o ancak 
1940 da Kahireyi terkedecektir. Fa· La 
kat şimdi de prensesin!n 1939 da lla 
Tahran sarayına yerleşmiş buluna· he 
cağı temin ediliyor. Mısır kral ailesi .a 
düğün için Tahrana gidecektir. 

112' 
a~ • •• 

lskenderiyede, Şahın Mısırı ziyare de 
ti esna5ında ikametine tahsis edile· öJ 
cek olan Antoniadis sarayının tezyi· kı 
nine hummalı bir surette çalışılmak· bü 
tadır. Bu, zarif, şık ve Avrupanın her 
hangi güzel bir köşesini süsliyebile le 
cek derecede muhte~em bir binadır" dik 

Acaba, bu güzel binada lran ş1" 
hı islam hükumetleri arasında eko 
no:nik işbirliği projesine yeni bir 
bap ilave edecek mi? Ona böyle bit tij 

düşünce atfedilmektedir. Ne olursa tııJ 
olsun bu fikrin şehinşahın kafasınd• Ok 
(Siyasi bir Panislamizm) fikrinden it 
daha fazla yer tuttuğu muhakkaktı'- ~ı~ 

lran şahını Avrupalılar çok aı )o 

tanır. Halbuki, bu insan ekseriy• ~ 
Kemal Atatürk'e benzetilen bir de' 
Jet reisidir. lranın yeni baştan kur~· ~ı 
luşu, tıpkı Türkiyenioki gibi tek bit ~it 
adamın irade ve enerjisinin eseri ol· 
muştur. Ve bu inkilap, lranda da, fii' 'h 
kiy.:de olduğu gibi eski bir ha~ed.:ıl ( l 
ailesinin yıkılışile meydana gelmıştıf· 

Şehinşahda tıpkı, genç Tüı kiyeııİ~ 
Şefi gibi bir a~ker oiup orduyu in· 
kitabın ilk ve en miihiın unsuru ol, ~~l 
rak kabul etmektedir. ~•o 

Ş1h P ~hl evi de tıpkı Atatürk gi' 
1 Gı, 

Avrupai fıkir ve müesseseleri m''11 lııış 
leketine sokmak için çok fedaki' ~ 
!ık ve tehlikeleri düşünmeden göt' }i 
almıştır. 

1 ter kagıtları yalnız noter vasıtası 
sattırılacaktır. 

"aı· 
lile 
~~ 

liJ, 
q 

Fakat pasaport, nüfüs hüviY' 
cüzdanı ecnebilere a'd ikamet teı~ C~~ 
resi ve inzibat işlerine ait evrak l 
kıymetli kağıtlar bayiler veya me1

1 
~~ 

memurlar vasıtasile sattırılamıyaca~ l~ti 
Harç pulları hariç olma'< üı'. ~~~ 

pul ve kıymetli kAğıt satışından d< bar 
yı bayileı e ve noterlere yüzde lı1 !~~ 
geçmemek üzere mahallin icabına a~b 
re Maliye vekaletince tayin olunaC· 
miktarda ve mezun memurlara yii1 

iki satış aidatı verilecektir. 
Ruhspt teı.kcresi almaksızın 

ve kıymetli kağıt satanlardan oo ' 
tekerrürü halinde yirmi liradan al 

mamak üzere almaya mecbur old~ 
ruhsat tezkeresi resmin:n be~ fil'· 
ceza alınacaktır. Pul ve kıymetli f 
ğıtları kıymetinden fazla bedelle ~1 

tığı pul ve kıymetli kağıd bedeli 
nin beş misli ceza alınacaktır. s~ 
za ilk defasında 25 liradan ve tf~ 1 
rürü halinde 50 Jirı;dan aşağı olel1' 
yacaktır. Bu hali teı..errür eden t 
!erin ruhsat tezkeresi ipt•I ve bir 1 
ha krn<iileıir.e lohı.e Hr!"ır '>''1 
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.. Karısı hala böyle düşünüyor!.. 

r 
lı 

r.e-
ir 
~n 

' 
Landrü'yü tanımayan yoktur. 

Landrü yaşlı, fakat ı aralı kadınla
rı evlenmek bahanesile, LFransada 
Gambe civarındaki köşküne çekerek 

re Öldürdükten sonra cesetler1.1i evin-
in deki fırında yakmış, on beş küsur 

11- kadının hayatına kıymıştı, Bu cana-

ens 

varın m~şru karısı, hala kocasının 
ınasumiyetine inanmaktadır. 

·k Landrü'ııün karısı, kocasının 

r 

lllahkum olmasından ve idamından 
sonra halkın tahkirlerine rağmen O· 

lurduğu mahalleden ayrılmamış, ço-
cuklarını bin bir mahrumiyet içinde 

şu büyütmeğe çalışmıştır. 
ilk zamanlar, sokağa çıkamaz 

1 ile olın uşl u. Sade büyükler değil. kü· 
ra- çüklerde kendisini tahkir ediyorlar 
im. ve "işte katil Landrü'nün karısı. 

diyecek parmakla gösteriyorlardı. 
a Aradan seneler geçti, halkın La~d

ğil- 1Ü,nün bedbaht karısına gösterdiği 
istikrah yavaş"yavaş duruldu. 

~
:aak Evinde terzilik yapan madam 
Fa· Landrü hndisini ziyaret eden bir 
da Razeteciye, ~ocasının mahkumiyetini 
a- Ve idamını takib eden zamanlarda 
sı halkın tahkir ve tezviklerinden çek-

tiği müthiş iztirab ve işkenceleri 
a~ıattıktan sonra demiştir ki : 

- Allaha olan inrnım sayesin-
are d~dir ki, kabrimden ve kedeıimden 

ile: ol nedim. Sonra ikisi erkek, ikisi 
fY 1

• kı7. dört çocuğum vardı. Bunları 

f
ak büyütmeğe mecburdum. 
her K d b ·· 1 · ·· 1 k ·· a ın u saz en soy er engoz. 
le . lerinden yaş boşanmıştı; yaşları sil· 

ııdır ~ikten sonra devam etti: 
ş3 • f - Artık göz yaşlarımı dindir-
~ ~eliyim. Çünkü ağlamaktan bir gö
bı~ tUınü kaybettim. Öteki de gece 
l;ır ~ndüz dikiş dikmekten okadar yo-

f53 lııldu 1• Ben küçük ikin raibelerde 
~,oda ~kumuştum. Kilisede hizmet eder
~en ~tn Londrü ile tanıştık ve nişaıılan· 

tı'· dık. Kendisini bütün kalbimle sevi· 
at lordum. Zaten hayatta ondan baş· 

·y• ~ hiç bir erkeği sevmedim. 

sılıyordu. Kocam kadınları çok se· 
viyordu. Onları görünce dayanamı 
yordu. Ben ise, kendisini evimde bek· 
liyordum. 

Nihayet, rezalet patlak verdi 
Keşki daha evvel ölseydim. Kendi 
sine bir daha göremedim. Kendisine 
yazdığım bir mektubda, benim gibi 
kocasına sadık bir kadının sabır ve 
tahammülüne bir had bulunduğunu 

anatmağa çalıştım. Biribirimizden 
ebediyen ayrılmıştık. Mektubumun 
kendisinde nasıl bir tesir uyandırdı 
ğını aylar geçtikten sonra muhake
mesi esnasında reisin kendisine sor· 
duğu şu sualden anladım: 

- lsticvabınız esnasında, zev
ceniıden bahsedildiği zaman en u
fak bir teessür ve heyecan göster
mediniz. 
Kocam reisin bu hitabına şu cevabı 
vermişti: 

"Ben merhamet dilenecek bir a
dam değilim. Eğer karımla daima 
hoş geçinseydim bu feliiket gelmi· 
yecektir .• 

Benimle dört çocuğumun kana· 
ati, şudur ki Landrü masumdur. Ko. 
camın parayı çok sevdiğini bilirim. 
Fakat parayı sevmekle cinayet 1 
işlemek arasında büyük bir mesafe 
var. Hatta kendisine evvelce sevdi· 
ği biı oğlağın ~tini, hayvan kesil
dikten sonra yememişti. 

Kocam idam edilmezden evvel 
çocuklarını görmek istemişti. iki oğ· 
lan, gidip kendisini gördüler. O, be· 
şer tahammülünün fevkinde bir 
soğukkanlılıkla kendilerine sordu. 

- Evladlarım, beni suçla telakki 
ediyor musunuz? 

Çocuklar cevab verdiler: 
- Hayır, baba ... 

Kocam bndilerine teşekkür et
tikten sonra gözlük kutusunu, bir 
tutam saçile onlara vererek bar.a 
son hediye olarak gönderdi. J 

( Türksözü) 
Sahife 3 

Sabiha Gökcen 
Selaniğe vardı 

Tayyarecimiz Atinada 
büyük bir tezahüratla 

istikbal edildi 

J tina: 17 (Radyo) - Tayyare· 
ci Sabiha Gökcen dün sabah bura· 
ya geldi ve tayyare meydanında 

büyük merasim ve tezahüratla kar· 
şılandı. 

Bütün gazeteler, Sabiha gök
cenin bu seyahati dolayısile Türk 
kadınlığı hakkında sitayişkarane neş 

riyatta bulunmaktadırlar. Bunlardan 
Poria gazetesi diyor ki: 

- Genç bir tayyareci kızın cesa 
reti Türkiye ile Yunanistan arasın· 

daki çözülmez bağı bir kat daha ha
tırlatmıştır. Sabiha Gökceni Atina 
ve Selanik ayni samimiyetle bağrı 
na basmaktadır. 

Elftron Vima gnetes·: 
- Türkiyenin büyük kadın tay 

yare.isi Sabiha Gökceııi toprakları 
mızda görmekle bahtiyarız. Sabiha 
Gökcen Türk kadınlığının büyük bir 
timsali olmuştur. 

Demektir. 

Ankara: 17 (Hususi) - Şimdi 
gelen bir habere göre kadın tayya· 
recimiz Sabiha Gökçen Selanik 
hava istasyonuna inmiştir. 

Atina : 17 [ A.A ] - Tayya· 
reci Sal-ıiha Gökçen şerefine bura. 
da dün ziyafetler verilmiş ve mu
teaddit kabil res'lli yapılmişdır. 

bütün Yunan Gazeteleri bu münase 
betle Türk Elen Dosluğıınun ehem
miyetinten bahsetmekte ve Sabiha 
Gökçenin şahsında Türk hava kuv· 
vetleri mümessillerini selamlamakta , 
dırlar. 

.Sabiha Gökçen bu sabah se 
lanige hareket etmişdir. Ornda kı
sa bir tevakktıftan sona Belgrada 
gidecek ve bu akşam Belgradda 
bulunacaktır, 

F rankocuların 
büyük zaferi 

Bir kasaba daha zaptet
tiler ·valansiyaya dağru 

ilerliyorlar 

Salamanka: 17 (Radyo) - Fran 
ko kuvveleri, Kastollone altı mil 
uzaklıkta bulunan Dillerya kasaba· 
sını zapetmişlerdir. Kuvvetler ileri 
hareketlerine devam etmektedir. 
Cumhuriyetçi kuvvetler büyük za. 
yiat vererek ricat ediyor. 

~---------------~-~---------------
Görenlerin, dinliyenlerin takdir ve hayranlıklarını kazanan misilsiz eser 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Görenlerin bir daha görmeleri , görmeyenlerin de muhakkak 
görebilmeleri için meşhur Alman Bülbülü 

( Erna Sack ) ın 
Çok muvaffak olduğu ve Marthaları, Janetleri unutturdJğu 

( ~Jis - çiçeği ) 
Büyük Viyana Operetini bir kaç gün daha göstereceksiniz 

Ayrıca: BUCK JONESIN MACERA - SERGÜZEŞT HARiKASI 

(Kovboylar kralı) 
Dikkat: Sinema hususi ledabir ve Vantilatörlerle serinleştirilmiştir. 
Yaz tarifesi: Balkon 25 kuruş-Duhuliy,~ 15 kuruş Localar bir lira 

Zabitan ve Öğretmenlere ayrıca tenzilat Salamanka: 17 (Radyo) - Fran 
kist tayyareler Valansiya limrnında 
bulunan iki cumhuriyetçi vapuronu 
bombalıyarak batırmışlardır. 

Valansiya: 17 (A. A) Dün· 
tayyare lombardıma nı esn1s.nda 
bomba isabete! etmiş olan Fransız 
bandralı Karbeaı adli vapurda yana 
rak batmıştır. 

1 Bugün gündüz 2,30 da matinede umuma 
1- Nis Çiçeği 2- Kovboylar kralı 

Paris : 17 (A. A)- Gazeteleri 
limanların bombardımanı ve ispan 
yadaki son vaziyet ile şiddetle ala· 
kadar olmakta ve hükumetin lureke. 
te geçmesını istemektedirler. 

Valansiya : 17 (A. A.) - Lima
nın dünkü bombardımanı esnasında 
Turston ve Bifarer isimli iki lngiliz 
vapuruna isabetler vaki olmuş ve 
bunlardan birincisinde yangın çık· 

mış isede söndürülmüştür . 

İngiliz başvekili 
Avam kamarasında me

busların sorularına 

cevaplar verdi 
Londra: 17 (Radyo) - Oaşve. 

kil Çemb-rl:ıyn, Avam k ıın;ırasında 
mebuslardan Hels Hinderson, Sir 
Peısi Hars ve Cary Larsburinin su· 1 

allerine cevaben: 1 

250 Asri Telefon 

9425 

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

Seyhan Defterdarlığından : 

Adet 
51 

375 
500 

Hestonel Varil 
Meritol varil 
.)andık 

Beherinin 
10 
25 
10 

Muhammen bedeli 
510 

9075 
500 

10085 

Ziraat Mücadele Mü forlüğ"üııd~ mevcut ve yukarıda cins ve miktarı 
ve muhammen bedelleri gösterile eşyanın 23/Haziran/938 perşembe güııü 
saat on dörtte D :fter Lırlıkta toplanan komisyonda ihalesi yapılacağın· 
d'rn isteklilerin müracaatları ilan olunur. 9379 8-18 

u op 
---- ------ ----'-

FORT 

de>' ~ Evlendikten çocuklarımız oldu. 
ro· ıkat annelik sevincim, kocamın 
bir 1' sık kaybolmasından dolayı sar-

Gözlüklerini de kendisini hararet J 

müdafaa etmiş olan iki avukata ver. ~·-------·-----"\ 1 

di . 

-lııgiliz hava kuvvetlerinin garbi 
Hındistandd kullanılnııyacağını ve is
panya, Çin sahillerindeki lngiliz ge· 
mileriyle açık şehirleri bombardı
man eden Franko ve .Japon tayyare 
(erine karşı lıazırlamak için hükume
tin tedbirler almakta Lulunduğunu 
söylemiştir. , I· 

;~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ed' ~lbb"' ·· d h tj Adana Pamuk Üretme 
ıştir· I mus a zara Ç'f 1 w· M""d'' 1 .. w·• d 

-~ ı t gı u ur ugun er: 
en' Kapalı zarf usulile eksiltmeye in· .._ Birinci sahifeden artan -
olf konulan müessesemiz Şubat 939 

~~liarı geri alnııyacaklar. Yalnız her 
1 

gayesine kadar olan ( 16217) bedeli 
.•n~; bir suiistinıale mai.al kalmamak muhammenli yanıcı maddeler ihti· 

gi'· ~lerc müstahzar sahiplerinden pullan yacı için ihale gününde şartnameye 
e!, ~ı ne kadar müstahzarı bulunduğu uygun teklifler yapılmadığından 27

1 
k

3 
• . Ve müstahzarlara yapıştırılmak 6!938 tarihine müsadif pazartesi gü-

oı' ~çı_n 'ilerinde ne kadar pul olduğuna nü saat ( 15 } de eksiltme suretile 
ti~ır adet ve kıymet gösterilmek şar· mezkur yanıcı maddeler şartnameye 
0 e beyanname alınacak ve beyan· tevfıkan tekrar eksiltmeye konula· 1 

·~ /1 tııcler müesseselerin kontrolu sure cağindan taliplerin ihale saalından 
3sı· ı e k 

1 Sağlamlığı temin olunaca ve ec bir saat evveline kadar teklif mek· 
a fiatlarında ihtikara mahal bırak· tuplarile birlikte Pamuk Üretme Çift· 

viY lltatııak · · I" 1 t db. 1 1 };· ıçın uzumu e ır er a ına !iği Müdürlüğüne müracaatları ilan et t~kt 
·u ır. ol. nur. 9424 

e~ı~ ~ Dışarıdan gelecek müstahzarlara 
ca~ı ı~a~ıştırılmak üzere gümrük idarele 
ıt ~ 110

de bulunan ve henüz satılma· 
d b~n. Pullar adet, cins ve kıymet iti 
tı' l~arılc bir heyet marifetile tesbit o 
a ~n~acak ve bu pullar kıymetli evrak 
~J arına teslim olunacaktır. 

n ı 

aı 

d~. 
f11' 

• • 

Çocul( HASTALH LA 

IWIUTEHASSISI 

Dr.Nihal Bayat 

Dörtyol belediyesinden: 
1 - Şartname ve projesi mu 

cibince Dörtyolda yaptırılacak be 
lediye binası inşaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 6819. 44 ku 
ru~tur. lık tenıiııat 5 11. 42 kuruştur. 

3 - Eksiltme 20.6.938 pazar
tesi saat 15 te belediye encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Şartname ve projeyi gör. 
mek isteyenler parasız olarak bele· 
diye muhasebesinde görebilirler. 

5 - Taliplerin kanunda yazılı 
vesaiklerilerile birlikte müracaatları. 

10-14 - 18-22 9386 

Tür •• •• 
SOZU 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~oo 

100 

ı - Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

zammedilir. 1 
2 - ilanlar i ç ın idareye müra· 

caat edilmelidir. 

Adana lnhi~arler Baş
müdürlüğünden : 

Adana inhisarlar ~aşm~Jürlüğü 1 

Ve Adana tütün fabrıkası ıle Kozan, 
Kadirli Feke inhisarlar idareleri 1 

aralarında sevk ve nakledilecek olan 

1 
ve 150.000 kilo tah'lıin edilen san 
dık içerisinde mamul tütün, içki ve- ı 
saır bilcümle eşyanın nakil işleri 
tarihi ihaleden 31 Mayıs 1939 ka· 
dar açık tksiltmey~ konulmuştur.; 

Eksiltme 28.6.938 tarihince ras 
(ayan Salı günü saat 16 da inhisar 
lar Baş müdürlüğü binasında komis-

1

1. 
yon huzurunda yapılacaktır. 

Şaıtnameyi görmek ve fazla 
tafsilat almak isteyenler satış şu~e 

sine müracaat etmelidirler. 

Kamutayda kabulı 
-edilen kanunlar 

Ankara : 17 (A. A.) - Kamu
tay bugiinkü toplatısında devlet ser
mayesile kurulan ik'isadi teş• kkül 

llerin murakaba sı mühendis ve mi
marlılık kanun layihalarını ıkinci 
müzakeresini yaparak kaLul et· 
miş .iir . 

Seyretmeğe başladığınız dakikadaıı 
iti1•aren sizi kahkaha tufanına 

tutacak emsalsız bir film 

yazlık S.nemada 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantdsı hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir 

Telgraf adresi : B \ŞEGMEZ 
9170 

Telefon : 168 
46 

Bu Akşam ı...~~~----~----~~~~----~---~~~-

Yeni ve büyük komedi Artisti 

( F ernandel ) 
in zevkine , Ne~esine , Güzelliğine 
doyamıyacağıııız f~vblaJe komik 
sahnelerle dolu mükemmel fılmi 

( Gör!. İşit!. Söyleme!. ) 
En son ve yeni eoeı iııi görünüz 

Bu fılm bütün kederlerinizi , can 
sıkıntınızı giderecek size yeni bir 
zevk ve neşe getirecektir. Muhak· 

kak görünüz pek memnun 
k;,lacaksı r ız 

PEK YAKINDA : 
FERNAND GRAVEY 

( Ebedi Senfoni ) 
içli lıir aşk ve müzık filminde 

9423 

~I ~-BE_L_Eı::_Y_E __ i __ LA __ -N_L_A_R __ ı~-
1 Reşadbey mahallesinde Necatibey mektebi karşısında belediyeye 

ait ait 642 metre murabba ı arsa satılıktır: 
2- Muham .:en bed eli beher metre murabbı 60 kuruştan 385 lira 20 

kuruştur. 

3- ihalesi: 30 6 938 perşenbe günü saat on beşte belediye daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 31 lira 90 kuruştur. . 
5 - ~artnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan 

parasız alabilirler. 
6 Taliplerı ihale giin ve saatında yatırmış oldukları teminat makbuz 

larile biılikte belediye daimi encümenine muracaallaıı ilan olunur. 
12 - 15 - 18 9400 --~----~~---...-- 14-18-22-26 9409 



Sahife: 4 

Adana Borsası Muameleleri 

Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok 
Satılan miktar 

IC. S. A. S. l(jfo 

1 =ı<a'pımalı pamuk 
=="'-=- --

Piyasa parlağ-ı • 24,25 
Piyasa temizi ,. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 

Beyaz ı ı ı ·~--ı--;------ı 
Siyah 

ÇJ(';JT 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,. 

.. "Tohumluk,. 

HUBUBAT --.,..---------
Bu ğ-da y Kıbns ___ 1._'3_62,_S __ l-c;;-.;o,----l----------1 

,. Yerli 3,30 3,50 --·•---------Mentane 
" Arpa 

Fasulya -------- ----------· 3,25 Yulaf 
Oelice 
Kuş yemi 
Keten tohumu t ________ _ 

. ~t.-1e_r_ci_m_e_k _____ 1 _____ ---·--ı-------·-1 Susam 

uç " " 

ı ~ört yıldız Salih 

E ~ 1 Dört yıldız Doğ-ruluk 
3 ~j __ üç n n 

~ ~j Simit ,, 
;;;z ~ 1 Oi:irt yıldız Cumhuriyet 

f.;! °'I üç " " 
Simit ,, 

Liverpol Telgraflan 
17 I 6 I 1938 

Santim 

UN 

Kambiyo ve Para 
iş ôankasından alınmıştır. 

Pene 

-_H_a_z_ır ______ , __ 
4
4_,---;1-...,.5..,.9 ı-.;;L"::..:".:..,1 --,------!-5-\-08 Rayişmark 

- _T_e_m_m_u_z_v_a_d_el_i ___ ·~-- ı--,4~4 -35- -1-

1 

,- Frank { Fransız ) 
1. Teşrin " 4 56 Sterlin ( İngiliz ) 626 -0-0 
Hint hazır 3-, 81 Dolar ( Amerika ) 12 59 
Nevyork 8 31 Frank ( İsviçre ) 1 

Türk sözü 18 Haziran 1938 

Belediye Riyasetinden : 
Seyhan nehri sulama kanalları için sağ sahilde bulunan ve Suişleri 6 ıncı şübe mühendisliği tarafından istimlak olunan gayri menkullerin cinsi, 

miktarı mevkii, mesahası, takdir olunan kıymeti ve sahiplerinin adları aşağıda yazılıdır. 
Bunlara itirazı olanların ilan tarihinden itibaren sekiz gün içinde Belediye reisliğine müracatları liizumu menafii umumiye istimlak kararnamesi

nin 8 inci maddesine te~fikan alakadaranın malı1rru olmak üzuc ilan olunur. 

istimlaki 
yapan daire 

6 mcı daire Su 
işleri 

" " 

" " 
• • 
• • 
• • 

• • 
" . 
" . . " 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

• • 
" . 
,, ,, 
• • 

" " 

" " 
• • 
• • 
" . 
" " 

,, ,, 

" tt 

9426 

lstimliik olunan 
mülkün cinsi 

Tarla 

" 

• 
• 
• 
• 

" 
• 

" 
• 
• 
• 

Hefkere 
Tatla 

• 
" 

• 
• 
• 

" 
" 

" 

• 
• 
• 
• 

il 

il 

" 

Miktarı 
metre M 2 

94 

20567 

2253 
14649 
3138 

18872 

61 
42668 

14272 
842 
635 
399 
470 

3848 
3584 

15511,50 

6804,50 
8637,50 
2200 

22416 
2808 

6869 

21786 
1054 
6024 

10816 

7224 

687,50 

53534 

- -

Mevkii 
Seyhan 
sahili 

" 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
" 
• 
• 
" 
• 
• 

• 
• 
" 
• 
• 

" 

• 
" 
" 
• 

il 

" 

" 

sağ 

Parsel No. 
98 

147 

148 
149 
150 
151 

152 
153 154 

155 156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 

164 
165 
166 
167 
169 

170 

171 
172 
173 
174 

175 

176 

177 

Takdir olunan bedel 
beher metre murabbaı 

Lira Kuruş 

• 

2 

2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 

2,5 
2 
3 
3,5 
3,5 
4 
3 
2,75 

2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 
;ı. 
2 
2 

2 

2 

2,25 

Mülk sahibinin adı 
Alasonyalı Mehmet 

lbrahim oğlu Mehmü ve müşterekleri ( Mezru 

atına maktuan 85 lira ) 
Hacı Halil oğlu Muhittin 

Sarraf lsa ( Mezruatma maktuan 60 L 
Hacı Halil veresesi .. ,, 15 L. 
Aziz Pamukçu Saıı Hamza köyüııden ( Meozru. 

atına maktuan 80 ) lira 
Bekir kızı Elif ve Huriye 
Küçük Dikiliden Hacı Ali ( mezruatına maktuan 
40 lira ) 
Hacı Bekir varisleri Mahmut , Mustafa 

" " " 
Elife ve Huri 

Küçük Dikiliden Muhtar Osman 
Ahmet oğlu Mustafa Çakmak 
KüGük Dikiliden Mustafa Keskin 
Saylav Damar Arıkcığlu 

Küçük Dikiliden Dudu, Durmuş ve müşterckleıi 
Küçük Dikiliden Veli kızı Dudu ve Mustafa ve 
Mehmet (mezruatına maktuan 64 lira ) 
Kiiçük Dikiliden Ali(rnezruatına maktuan 20 lira) 
Küçük Dıkiliden Ali 
Büyük Dikiliden H•san çavuş 
Küçük Dikiliden Ali varisleri 
Saylav Damar Aııkoilu ( mezruatına maktuan 
10 lira ) 
Büyük Dik11idrn Süleyman kızı Fatma mezru· 
tına maktııan 30 li•a ) 
Büyük Dikiliden Durdu Mehmet 
Evkaf eski başkatibi Mehmet 
Büyük Dikıliden Şamlı Cumali vercseleri. 
Büyük Dikıliden Şamlı Abbas mezruatına mak 
tuan 40 lira ) 

Büyük Dikiliden Şamlı Ahmet Çavuş mezrua

tına 30 lira ) 
Büyük Dikiliden Mehmet o. Hasan mezruatına 
maktuan 4 lira ) 
Saylav Damar Arıkoğlu ( Mezruatına ma:Ctuan 
iki yüz lira ) 

1 Sıhhatinizi koruyunuz ! 
- Nasıl mı ? 

1,. ., . 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak Kaleviyet : { 100 sm3 suya sarfolunan N- 10 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Renk : Renksiz Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Koku : Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

litrede 0.40 mgr. 
Tadı : Latif Sülfat { SO 4 ) ,, 0.0033 gr. ı 
T~aıııül : Mutedil Klor ( CI ) ., 0.0074 

Nitrat ( l\o 3 ) ,, 0.0040 
Nitrit ( No 2 ) ., Yok 
Amonyak ( NH 3 ) ,, Yok 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluha 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu· 
ha faza ederek ve hiç bir suretle eld eğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin etlği Sıhhiye Memuru huzurlarında da
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rmakta ve ağızları Sıhh~t Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da Kayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 19 
9375 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastaltkları Mütehassısı 

•• •• •• 
TURKSOZU 

Matbaacılık! j Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Tiirk 

sözü matbaas:nda bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cil,J içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gu

zelle~tirm•k istiyorsa. 

mz kitaplarınızı Türk· 

I sözünün miicellithane· 

sınde yaptırınız. Nefıs 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

K 1 TAP 
* 

C l L D 
* 

GAZETE 

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

Re~mi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve l>ilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zaı:ıanda en n•fis 
Lir şeklide en zarif hu 
nıfatla Tür.•sözünJe ya

pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözii.nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Alhayrak Mustafa Nezih Çay / 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Ad ana için hazırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Ç ı 11 ır 
hususi kutu ve paketler içinde 

Reşadbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi . 

r Bay Halil evi 13-30 9358 ne gelml,tlr. Bir fincan Çay günün bunaltıcı sıcaAını kar,ıtar 

·---------------- c. ~ ___ ,_, __________________ ~-----...._ ......... ____ ~~ ...... .....,..--~-----------_,;,--· 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted;r. 

-

• Ti,. 
• 

• "[(jllKiYE iŞ BANl<.A~I 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

• 


