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Asi 
cesetleri 

Yolu da yapmalıyız 
bulunmağa başladı 1 dün heyet gönderdi l 

• • ! B. Abdulhamidin reisliğinde ! Antakya baş konsolosumuz, Roje 
Garoya iyi bir ders vermiştir 

NEVZAD GÜVEN 

Ç ok zengin topraklar üzerin· 
de yaşıyoruz. Bu toprakla· 
rın alt ve üstündeki servet 

Fransızlar neşrettikleri b!!._ beyanname 
ile Halayda asayiş ve emniyeti temin
den A e 

aeız olduklarını itiraf etti1er 

!giden heyet faciaları anlatacak ! 
i - i 
jÇapulcuların yaraladıkları Türkleri j 
!Antakya hastahanesi kabul etmedi i kaynakları, üzerindekileri refah ve 

bolluk içinde yaşatmağa kAfidir • 
imparatorluğun tamamile cahili ol
duCu bu hakikat, Cumhuriyet ida
resinin elinde yavaş yavaş gerçek· 
!eşiyor . Bu servet kaynaklarından 
bi~ çoğu bugün işler bir hale gel
~ıştir. Bunu anlamak için iki dev· 
''" - nüfus ve toprak genişliği göz 
önünde tutularak - Devlet bütçe· 
leri arasındaki farka bı:.kmak kafi

! Hataydak; tedh;ş ve lazy;k hareketi günden güne büyümekte ve i 
ı Türk camiası işkence alımda inlemektedir. . i 
• Bu vaziyeti bizzat Ankara hükamctine anlatmak maksadıle Hatay i 
! eti türklerinden bay Abdulhamit Haynt ileu oğl ve daha dört kişiden i 
! mürekkep bir heyet dün şehrimize gelmişler ve Ankaraya hareket et i 
! mişlerdir. Heyet garda kalabalık bir halk kitlesi tarafından karşılanmış i 

de bu saatlerden sonra çıkacak her ! v~ uku:Janı_nıştır. Al~n?n son malümata gör?, Hatayd~ki kar~eş~e~imi· i 
hangi bir hadiseden hükumetin hiçbir · zın vazıyetı pek fecıdır. her gün çıknn hadıselerde Turkler old urulmek i 
mesuliyct kabul elmi.yeceğine dair i le, yaralanmaktadır. Antakyada fransızlıı rın idaresinde bulunan hasta i 
Garonun lıir emirnamesi çıkmıştır. i hane Tiirk yaralılarını kabul etmediğinden bu yaralılardan bir i dir . 

Diter taraftan. y9pyeni bir ha· 
Yata girmiş olmamıza , dünle bu· 
günkü ihtiyaçlarımızın sayısı ara· 
sındll büyQk bir fark bu Junmasına 
ral)men, milletimizin refah seviye· 
sinin dOne bakarak mukayese kabul 
ctmiyecek kadar yüksek oluşu da 

Bu yasağ'a ra~men m ı:ndeter ve i kısmı Dörtyola nakletmiştir. Bunf;ırııı şehrımize getirilerek memleket i 
yerli mrmurlaı J,ı Fr;onsız ve yerli as- i hastahanesinde tedavi altrna alınacağı soylenilıncktcdir. t 
karler ve Uscbecılcr şehrin her tara- t l lnt:ıy<la seçim muamelesini bitiren bir çok Hataylı Türkler kısım ! 
f101 gezmekte ve her tüı lii cinayeti i kısım işlerinin başm1 donmektedirlcr dunde Dörryola ve şehrimize ! 
yapma~. lan çekinmemektedirler. Bun· ; bir kaç kafile gelm iştir. t 

t~ir~2~~~~f ~~t~;f :~i:i/::;~~ ı ·-ç·-·-i-~ii-i~~--Ü-ç·-·-k~ıd~~·-·-ş·id:· bunu isbat eder . 

kaç gün önce kurşunla öldürülerek 
Gün geçtikçe, sahip olduğumuz 

dil)er servet kaynaklarımızı da birer 
.birer i§leterek m'emleketin refah 
derecesini biraz daha artıracağımıza 
ve Türk milletini , milletlerin en 
müreffehi ve mesudu haline geti· 

Ası nehrinden bir görUnUf 

nehre atılmış iki zavallının cesedi çı- d ı •ı 
kanlmııtır. Bunların cesetleri şişmiş et e taarruza geçtı er 
bulunduğ'undan tanınmayacak bir va· 
1iyette bulunmaktadırlar. 

rece~imize de AÜphemiz yoktur. Ke· R . . k ·· e Antakyaya 
Y ayını verme uzer malizmin en başta gelen hedefle· - -

rinden biri de budur . gidip dün şehrimize dönen s?z.un_e 
itimat ettikimiz bir zat oradakı ıntı-

HenOz ham bir halde bulunan habat hakkında bize şunları anlattı: 
bu zenginlik maddelerinin arasında Yapılan bütün tedhiş ve tazyik 
ve belki de başında geleni yurdu- 1 hareketlerine rağmen intihap devam 
muzun turistik kabiliyetidir .. Nitekim k r- ki k · t· k 

etme te ve ur er e serıye ı azan. Şeflerimiz.ekonomik yClkselme prog· 
1 maktadır. Bu vaziyet karşısında baş'•rrıımızın başına bu işi de koy· 

ta mahut Garo olmak üzere manda tnuşlardır . 

Tedhiş ve tazyik bilhassa Süvey. 
diye ve Har biye mıntakalarmda çok 
daha fazladır, buralara Fransız askt-r
leri çadır ve mitrnlyözlerini kurmuş
tur. Köylerden halk bu adaml"r ta · 
rafından zorJa alınarak sandık başına 
getirilmete ve reyleri ,,Araplara ven-
dirilmektedir. 

Süveydiyedeki Ermeniler bomba 
ve silahlarla teçhiz edildikleri halde 
Türklerde tek bir sılah bulunmamak· 
tadır. 

ve yerli memurlarla Usebeciler ku· 
1 Türkiyenin her tarafında bir yer durmuş bir halde etrafa saldırmakta l 

YOzü cenneti yapmak mümkündür . Vt'. ellerinden gelerı her fenalığı yap· 

Berut, Şam, Halep ve civarından 
Ermeni, Rum, Arap ve hatta Bede· 
viler mütemadiyen buraya getiril· 
mekte ve ekseriyeti tenıiae çalışıl· 
maktadır. 

Ayın 28 inci günü akşamı komis
yon azası şerefine Garo tarafından bir 
balo verilmiş ve buna Başkonsolosu· 
mıuzla halkevi reisi ve azalan da 
davet edilmişlerdi. Fakat bu zatlar 
gönderilen balo davetiytlerinin arka
sına aynen şu cümleleri yaıanık ia
de etmiş ve baloya gitmemişlerdir. 

Tarihle tabiatın elele vererek 
maktadırlar. Türk halkı bütün bu I topraklarını yuğurduğu Anadolu ve 

Türkiye Avrupası bu yeni endüs· hareketlere karşı kendilerinden bek- 1 
hinin bütün İlk maddelerine sahip· lenilen vekarlanrıı mnhafaza ederek I 

Ayın Z'1 sinden itibaren sabahın 
saat beşinden akşamın sekizine ka· 
dar şehirden harice ve hariçten şeh· 
re girmek yasak edilmiş ve aksi hal-

(Türk miltetinin ~.anını döken 
bir milletin balosunda bizim işimiz 
yoktur.) 

t . sandık başına gelip reylerini vermek· ' ır. 

Türkiyenin , turi.stik kabiliyetleri tedir. 
en çok olan mıntıkaları arasında 
'f orotfarın kucakladığı ve Akdeni- • • 

ıin eteklerini öptü~Cl Çukurov~nın s • d s ••det partısı 
Başvekilimiz 
İstanbulda 

~~:~~~u~~ş~i~i~ui~~~aazkt~~io~i~t;e~fk eçım e U 
bir sahada toplayan, tarihin derin- ib·· .. k k . t kazandı fsıanbul: 31 (Telefonla) - Başve. 

kilimi7. Celal Bayar bugün öğlt'den 
evvel Toros ekspresine ta.kılan husu· 
si bir vagonla lsıanbula gelmişlerdir. 

liklerinde kaybolmuş nice medeni- uyu e serıye . 
Yetlerin sayısız hatıralarını. ba~rın~a I 
taşıyan Çukurova , dağlarıle , plAJ· 
larile , tarihi monümanlarile [ Tür- ı AJ 
k'.Y~de turizm ] in ~~_canlı,. ~e çe. Çekoslovakya, man DOtaSJna 
kıcı köşelerinden bırısı olabılır · d • 

Başvekilimiz, garda Vali Muhittin 
Üstündağ, kumandan; emniyet mü. 
dürü: saylavlar tarafından karşılan· 
mıştır. 

Biraz yuk!lrıda söylediğimiz gibi memnun edici bir Cevap Ver 1 b~ hakikat anlaşılmamış deOildir · 
Bır kaç senedenberi bir fikir halin-

Başvekilimiz dôğruca Perapalasa 
inmişlerdir. 

de Yaşayan bu iş. bugün hakikat 
•ahasına girmiş bulunuyor. Seyhan 
liusust Muhasebesile Adanıı Bele· 
diyeıinin bu yıl yaptıkları [ birlik ] i 
bu sahada ilk muvaffak ve hayırlı 
8dırn olarak söyliyebiliriz · 

Karataş p14jında tesisat, Bürü· 
Cek Ya:tlisında güzel bir otel ve 
.\danada otobOs servisini temin 
l'l'lakaarf ile kurulan bu birliğin gaye
si, açıkça görüldClğ ü üzere, Çukur· 
0 "lda turizmin beşiğini yapmaktır. 

Birlik, BnUmüzdeki yıl içinde 
faaliyete başlıyacık ve kısa bir za
~arıda Programına dahil olan işleri 
aıarrnaaa çalışacaktır. 

Birli"'· f ·· atile bi w.1" Programını bütan te erru-
ııler lrnıyoru2. Yalnız yapılacak ana 
bir n ~eydarıda olduöuna göre büyük 
Bir 

0 sanlık göze çarpmaktadır . 
Çok t · .. 

tıkı urıst memleketlerının yap· 
an 1arı tecrObed~n artık tamam ile 
~ey~Şılrnıştır ki, turizm demek her 
da ~~ evvel yol demektir. Ne ka· 
2~,' QUzeı otellerimiz, ne kadar gü· 
b" . Pltz Ve das}ları.mız olursa olsun 
Ilı bu 1 • k Yol) ra ara rahatlıkla götürece 

... arımız bulunmadıkça beyhude .. ,,a v H 
ı~ e emek harcamış oluruz. e-
b kurmas}a çalıştı~ımız turizme 
b:Ynelrrıilel bir renk vermeyi ve ya
y· rıcıları da memleketimize çekme
~ dQ~Ünüyorsak, asfalt yollarda uç· 
,, •Oa &lıtan bu insanların karınla· 

rıı ağızlarına getırecek, kafalarını 

Pral:3t (Radyo) Belediye tntlhabında Alman SUdet partisi 
mUhlm bir ekseriyet almıftır. intihabat •UkOn içinde geçmlftlr. 

Mekteplerin idari 
teşkilatı kuvvet -

lenecek otomobilin tavanlarına yapıştıracak 
yollarımızdan, yapacağımız yerler 
cennette olsa, gitmeğe razı olmı· 

yacaklarını aklımıza koymalıyız . 

Binaenaleyh halledeceğimiz iş· 
ferin başına yol mese esini de ilave 
etmek lazımdır. Karataş plajırıı ve 
Bürücek otelini yapıyoruz. 

Toroslara yapılacak yolun güç· 
lüğnnü ve istediğimiz ~~sr~fın ağı_r· 
lığını itiraf etmemek mumkun dağıl, 

dir. Zaten bu yol iyi bir tamirls mü. 
kemmel b'r hal e sokulabilir. Fakat 
Ka .. ataş pldjına rağbet temin etmek 
ve burayı bir servet kayna~ı yapm~k 
istiyorsak muhakkak. nihayet ellı, 
altmış kilomdreden ibaret olan bu 
yolu yapmalıyız. 

Büyük Şef Adanaya son s.ey~· 
hatlarında Adananın imar ve ınkı
şafı hakkında tafsilat alırlark~n .Ka· 
rataş plAjnın yapılacağı kendılerıne 

haber verildiği zaman: 
- Asfalt yol yapmalı! 

Buyurmuşlardır. Derin bir görü· 
şün ifadesi olan bu cümle türizm 
proğramımızda ana hattı teşkil etme 
lidir. Hususi muhasebe ve bele • 
diyemizin büyük bir fed&karlı~a 

kat1anarak kurduğu bu birliğin bUd· 

Berlln : 3 t (Radyo) - Çe
keelovaky ada ikinci nahiye ln
tfhabanda da gene SUdetler ka- . 

1 zanmıftır. BUtUn Berfin gazete-
lerl Henıayn'm bUyUk zaferinden 1 
bahsetmektedirler. 

Prağ : 31 (Radyo) -Çekoslovak 
hükümcti, Alman notasına cevap ver· 
miştir. Bu cevapta, müsebbiplerin ce
zalandırıldığı ve huciuılarda bu gibi 
hadiselerin vuku bulmaması için bir 
çok tedb:rler alındığı ve hudut hat
tının 10 kilometre daha ğenişletild ği 

Yeni kadro cetveli 

339.300 
Lira kadar tutuyor 

bildirilmektedir. Ai1kara : 3 l ( Husu!>İ muhabi 
Berlin ; 31 (Radyo) - Çekoslo· rimiz Jen ) - Kültür Bakanlı~ı i 

vak hükümctinin Alman notasıua ver-
1 

Lise, Ôğretm"n okulla · ı, Orta okul 
diki cevnp burada iyi bir tesir bırak- 1 Direktörlerile Baş muavin ve mua· 

mıştır. vinler kadrolarında değişiklik ya 

'

. pan bir kanun projesi hazırlamış 
çesi yapacağı işlerle beraber Kara· ve proje bü•çe Encümeninden ge· 
taş yolunun asfalt olarak yapılma· . çerek ruz:ıameye alınmıştır. 
s ına belki müsait değildir. Fakat Memleketimizde her yıl geniş. 
bu yolun şimdilik adi şosa olarak 

leyen Orta tahsil ihtiyacı , bir ta yapılmasını temin edecek kombine 
zonlctr bulınak güç olmasa gerektir. raftan mevcut Orta okul ve Lise 

Turizmin millet zenginliğindeki )erde yeni şubeler , yeni mektepler 
büyük değerini herkesten iyi anla· açılmak ve çıft tedrisat sistemi tat. 
mış ve hayırlı teşebbüslerife bunu bik edilmek suretile kf\rşılan111ak· ı 
isbat etmiş olan Valimizin bu me· tadır. 
seleyi halledecek çareleri bula-

t d - Gt:risi ü"üncü sahifeJe ....... cağına kanaa ımız var ır. " 

1 

Sovyetlerle Japonlar 
anlaşacaklar mı ? 

1 

) Şanghay : 31 (Radyo) -- Muha· • 
1 rebeler bütün şiddetile devam etmek· 

ginliğ'inin bertaraf edileceğ'i tahmin 
ediliyor. llave edildiğ'ine göre bu 
müzakerelerde Çin meselesi de gö
rüşülecektir. 

' tedır, Dün 150,000 kişilik bir Çin kuv 
veti büyük Japon ordusuna mukabil 
taarruza geçmiştir. 

Şnnghay : 31 (Radyo) - Çok 
emin bir kaynaktan sızan haberlere 
göre Sovyetlerle Japonlar bu hafta 
içinde ihtilfiflı meseleler üzerinde mü
zakerelere girişeceklerdir. 

Bu suretle Sovyet-Japon g<':r. 

Hankov : 31 (Radyo) - Çin 
menbalarından verilen haberlerde 
Lunghai demiryolunun şark mıntaka
sında şidd~tli muharebeler olmakta-
dır . Çin kıtalari üç koldan taarruza 
geçmiş bulunuyorlar. Lanfeugin Ja
ponlar tarafından ele geçirildiği ha
beri yalanlanmaktadır. 

Adliye teşkilô.tımızda 
yenilikler gapılıgor 
Proje, çok mühim esasları 

ihtiva etnıektedir 

Bay ŞUkrU Saraçol)lu 

Ankara : 31 ( Hususi muhabiri· 
m"zdcn )· Türk adl:ysinde büyıik mik· 
ya~ta yenilikler yapılacak. 

Hükfımet!n Adliye Vekaleti teş· 
kilat ve kadrolarında yapılacak deki· 
şiklik hakkında hazırlamış •>lduğu ka· 
nun projesi, adliye ve bütce edcü· 
menlerındcn geçerek Kamutay ruz · 
namesin~ alınmı., b1Jlunınaktc.1dır. ~u 

proje ile. hakimlerimizin, Adliye Ve. 
kfileti büdcesine yeniden hiç bir mas· 
raf ilave edilmeksizin, kadrolar dahi
linde münakaleler yapılm k suretiyle 
mümkün o !duğ'u kadar refahları ve 
beklemeden terfileri lemin edilmiş 
bulunmak ted ı . 

Hükümel, mucib scbebler layiha
sında projenin niçin hazırlandığ'ını 
şoy lece izahJelmek teclir. 

Son senelerd ~ ba7.1 vekaletlerin 
teşkilat kanunlarınr:la yapılan deA"işik · 
ler dolayısile vekalet ler arasındaki 
tevhıd ve tea<iülii teminen Adliye Vc
knlet i merkez teşkilatına aid kadro· 
laı dada da hazı ufak değişiklikler 
ya pı lması 7.tı rureti hasıl olmustur .. 
Cundan bışkn 2556 numaralı hakim· 
ler kanunu mucibiece hakimlik mes· 
!ekine gi ı mek isteyen fakülte me:ıue· 
zunlarının bidayeten yirmi be~ lira ı· 
le vazifeye alınmalaı ı ve hakim mu· 
avini olmak için ehliyet imtihanına 

tiibi bulunmaları gibi lakyidata kar. 
şı fakülte mezunu gençl~r.in Adliye 
meslekine olun rağbetlerını ar tırnıak 
için için bunları teadül kanunun ka
bul etmiş olduğu şekiıde yani otuz 
lira ıle hizmete almak ve bu surerle 
hakim muavinliğini otuz beş liraya 
çıkararak hakım maaşının kırk liradan 
başlamasını temin etmek jçin hakim 
kadı ol;ırında da adedi eksiltmek ve 

- Gerisi uçuncü sahifode -



Sahife 2 

İngilterenin en zengin adamı 

LORD NUFFiELD'i kaçıı·
mak istiyen Gangsterler 

nasıl yakalandı ? 

Lordun serveti 
verdiği 10 milyon 

ancak, hayır müesseselerine 
İngiliz lirasile ölçülebiliyor 

Bir müddet evvel ajans haber
leıi Londrada Gangsterlerin zengin 
b'ir lordu kaçır mağa teşebbüs ettik
lerini fakat polisin bu teşebbüsü 

dah• evvelden haber alarak lordu 
tehlik~li avanturdan kurtarmış ol· 
duklarını bildirmişlerdi. Bugün ge· 
len Avrupa gazeteleı inde bu hadi· 
seye dair şu tafsilat vardır : 

" lngilterenirı en zengin adamı 
ve lngilız endüstrisinin belli başlı 
simalarından olan Lord Nuffield tıp
kı Şikago haydutlarıııın tatbik ettik. 
!eri mı-todla lngiİiz Gangsterleri ta 
rafından kaçırılmak istendi. Fakat, 
her halde,Scotland Yard [ gizli fn
giliz polis teşkilatı J Gangsterleri 
Amerikan polisinden daha r iyi ve 
sıkı bir surette göz altında bulun· 
duruyor olmalı ki, iki .haydudun l:u 
teşebbüsü kerıd ı leri için feci bir 
mu vaffaki yetsizlikle neticelen mişlir. 

O gün, 1 ord Nuffield, Oksford 
civarında bulunan otomobil fabrika· 
sıoda işler bittikten sonra bürosu 
nun başına geçmiş ve topianan dos 
yaları tetkike başlamıştı. Büroya 
yakın bir salonda amelelerden mü · 
teşekkil orkestranın çaldığı bir marş 
bir hayli gürültü yapıyordu. 

Antrenin yanında bir yere giz 
lenmi~ olan bir grup polis memur 
!arı gözlerini dört açmış bekliyor· 
!ardı . 

Scotland Yard'ın çok delik olan 
kulağı bir taraftan bir srs işitmiş 
ve sekiz gündenberi lordu gizli bir 
surette muhafaza altına almıştı, .Saat 
tam sekizdi. Şık ve büyük bir oto. 
mobil fabrikanın kapısının önünde 
durdu. içinden iki adam çıktı. Şap· 
kalarmı gözlerinin üstüne kadar in 
dirmişlerdi. Sağ elleri ceketlerinin 
cebinde idi. Henüz birkaç adım 
atmamışlardı ki, bir ses : 

- Eller yukarı 1 diye bağırdı. 
En küçük bir mukavemet har~· 

keti yapm&larına imkan kalmadan, 
ikisi de kuvvetli kollarla sımsıkı sa. 
rılmışlardı. Derhal t.ir otomobile 
bindirilerek Oksford hapishanesine 
nakledıldiler. 

Lord Nuffielcf'kimdir ? 1 

küçük köy bugün bir şehir halini al 
mıştır. (Moris) otomobilleri ise lngil 
terenin en meşhur bir markasıdır. 

Lord Nuffield bu kadar muazzam 
bir servet ve bu kadar büvük bir 
şöhre t içinde çocukluk arkadaşlarını 
ve bisiklet dükkanının ilk müşteri 

!erini hiçbir zaman unutmamıştır. 
Bunlardan bir çogu bugün Moris 
fabrikalarının yüksek maaşlı birer 
memurla rıdır. 

Hükumetin bu kadar büyük bir 
zekadan, ve böyle teşkilatçı bir a
damdan istifade etmeyi düşünmeme· 
sine imkan yoktu. 

Bunun içindir ki, politika ile hiç 
bir alak c sı olmadıgı halde Lortd 
NuffielJ hükumetın geçen haftaki 
teklifini kabul etmiş ve fabrikalarım 
hükumete tayyare yapmak üzere ha 
zırlamaga başlamıştır. Lordun bu 
hareketi lngiliz efkarı umumiyesinde 
büyük bir sevinç uyandırmıştır. Her 
lgiliz onun bu işe el koymasile çok 
geçmeden lngi liz hava ordusunun 
dünyada en önde gelecek bir vazi
yete gireceğinden emindir. 

İngiliz - Sovyet 
l"'icareti 

Moskova : 31 ( T ass ) - lngili 
z Sovyet ticareti, son sene zarfında ı 

mühim surette fazlı.laşmıştır. 
Sovyetlerin 1937 senes;nd ! in· 

tereden aldıkları eşya ile lngiltereye 
yaptıkları sipari~lerin kıymeti, 650 
milyon ruleyi geçmiştir. 

Bu rakam içinde, 223,4 milyon 
ruiilelık makine ve eod[istri levazı · 

uıı sipariş'er, !ngilterenin .:ıovyetler 
Birliğine verdiği heş senelik mali 
kredi esaslarına göre yapılmış bu· 'ı 
lunmaktır. I 

Aynı 1937 senesi içinde Sov- I 
!er Birliğinden lngiltereye de 700 I. 

milyon rublelik Sovyet eşyası ve 
mal ihraç edilmıştir. Bu mallar ara· 1 

sınıfa tkseı iyeli, insaat ken.slesi, 'I 

domuz kılı, kibrit, cam, kür' lü hay
van derifori, azbest ve parafin teş· 

kil eylemektedir. Lord Nuffield lngilterenin en 
dikkate değer ve çok sevilen maruf 
şahsiyetlerinden biridir. Kendisi J Şimal Kutbu kahrctman-
Oksfordda doğmuş ise de bu meş- \ !arı filmde 
hur üniversiteye girmek nasip olma-

1 
Moskova : 31 ( Tass ) _ "Pa· 

mıştır· Daha çok genç bir yaştan panın seferi. ismindeki büyük do 
itibaren bir tek ihtirası va rdı : Bi· 1 kümanler ve artistik fılm, Moskova 
siklet şampiyonu olmak. Fakat d3 - sineınalarıncia gösterilmeğe başlan
ha o zamanlardJn fevkalade olan 
zekası işlemeğe ve yaratmağa baş 
lamıştı. Evvela bisikletleri ta'llir için 
bir atölie açtı. Aynı zaınanJa kira 
ile bisiklet de veriyordu. 

Çok geçmeden bu atölie büyük 
bir mağaza halini aldı. Biraz sonra 
ise bisikletler, yerlerini motosiklet- ! 
fere terketti. Ve harpten bir müddet 
evvel Bill Moris (Lordun adı) kendi 1 

adını taşıyan ilk otomobili satışa çı- ! 
karmıştı. ' 

Lord Nüffield zekasının "e oto· 
mobil fabrikasının temin ettiği hu 
milyonlardan istifade etmesini ve et 
tirmesini de bilmiştir. 

Söylenildiğine göre şimdiye ka
dar onun ha} ır müesseselerine ve 1 

İçinde kendisine tahsil nasip olmıyan 
Oksford üniversitesine verdiği pa / 
ranın mikdarı 10 milyon İııgiliz lira· j 
sını bulmaktadır. 

1 
Lord Muffield'in serveti ne kadar 

dır? Bunu teshil etmek çok güçtür. İ 
Yalnız fabrikaların ilk kurulduğu 

mıştır. 

Bu film, Şimal Kutbunda kışlı 
yan kahraman kaşiflerin , Kutba 
inişlerinden itibar<"n bankizdeo buz 
kıranlara alırıışl,ıı•ıa ve Kremlinde 
Sovyet hükumeti erkanı tarafından 
kabullerine kadar hayatlarının ve 
ilmi çalrşmalarıııın bütün safhala
rını göstermektedir. 

Bu filmde , heyet azasının biz. 
zat.aldığı sahneler ve manzaralar 
ve hep Lirlikte vücuda getirdikleri 
sinem•tograf hatırat defteri, en ~ü
yük yeri almaktadıı. 

Bu fılın , Ru>ça , lngilizce ve 
Fransızcı olarak seslendirilmiş bu
lunmaktadır. 

Sovyet altın istihsali 

Moskova : 31 [ Tas ] Resmi 
istatistiklere göre, Sovyetler Birli. 
ğinde altın istihsali, 1937 senesinde 
1933 senesi İstihsaline nazaran, iki 
mislind<n fazlaya çıkmış bulunmak· 
tadır , 

( Türksôzü ) l ı-·~,iırn 1s:8 
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Belediye varidatı ' 

Geçen yılki tahsilat yüzde 
yüzü geçmiştir 

Belediyenin 937 varidatı~ 540 
bin lirayı bulmuştur. Halbuki 937 
büd.;esi 498 bin lira üzerinden tan 
zim edilmişti. 

Varidatın fazlalığı şehrimizin ik
tisadi vaziyetini ve refahını göster
mekte olduğuna delalet etmektedir 
ki bu memnuniyeti mucip bir hal. 
dir. 

Bu rakam aynı zamanda beledi '
yc büdçesinin ihzarında gösterilen 
isabet ve ihtiyatın beliğ bi.r ifade 
sidir. Günden güne varidatı artan 
belediyemizin; şehrimizin imar ve. 
tezyinine önümüzdeki sene içerisin- ) 
de daha müsait imkanlar bulaLile. 
ceğini ve bu husus için büdçeoin· 
den daha fazla tahsisat verebilece· 
ği memnuniyetle tahm:n edilmekte· 
dir , 

Yeni yollar 

Parh e yol ikmal edildi 

Divanyolunun Yazlık sinemaya 
kadar olan kısmı parke taşı ile ~·ap 

tırılmıştır. Bu yolun yazhk sinema 
önünden köprü başına kadar olan 
kısmı da şosa olarak tamir edile 
cektir: Bu tamirat mvvakkat mahi
yettedir. Sulama projesine nazaran 
bu caddenin alacağı şekil kat'i su 
rette belli olduktan sonra burası da 
parke yapılacaktır. 

Furunlar hakkındaki 
talimatname 

Belediye tarafından hazırlanan 
ve evvelce kendilerine tebliğ edilen 
fuıunlar hakkındaki talimatnamenin 
bugünden itibaren tatbik;rıe başla

nacaktır. Bu talimatname hilafında 
olan furunlar kapatılacaktır. 

Belediye 
gazozhanesi 

Makinelerin getirilnıesi 

müteahhidine ihale edildi 

Belediyenin Kanarada tesis ede· 
ceği gazoz fabrikasmır. makineleri· 
nin getirilmesi müteahhidine ihale 
edilmiştir. Bir ay içerisinde makine· 
!er belediyeye teslim edileceğine 
nazar;:ıı temmuz a}ı _İçerisinde be
lediye gazozu satışa çıkacaktır. 

Saylavların yol 
parası mes' el esi 

Vekal<"llen g'I en bir tamime gö 
re saylavların yol parası vilayellırce 

t~hsil edilmeyip vazifede bulunduk
ları Ankara vilayetince ıılınacaktır. 
BunJan böyle yol vergisi tahakkuk 
cetvellerine saylavların ismi konmaya 
caktır. 

KUL TUR iŞLERi • 

Kız enstitüsünde 

Şehrimiz Kız enstitüsünde imti· 
hanlara bugün başlanacaktır. 

Biçki ve dikiş yurtlarında 

BiÇki ve dikiş yurtlarında imti
hanlara 6 haziran 938 pazartesi gü 
nü başlanacaktır. imtihan proğraın· 
!arı hazırlanmış ve mümeyyizferi 
kültür direktörlüğü tarafından tayin 

1 
edilmiştir, 

Temiz su 
Şehrimiz halkı yakında 

temiz suya kavuşuyor 

Şehrimize getirilecek olan temiz 
su boru döşemesi hemen her tarafta 
ikmal edilmiş olduğundan bu ayın 
onaltısından itibaren halkımız temiz 
suya kavuşacaktır. 

Avcılığı teşvik 

Tenzilatlı barut 1.arifesi 
bugün tatbik ediliyor 

in hisarlar idaresi, avcılığı teşvik 
için barut fiatlarını ucuzlatmağa ka 
rar vermiştir. Bir hazirandan itiba
rrn 500 gramlık birinci nevi bir ku 
tu av barutu 110. kuruşa satılacak 
tır. 

San'at okulları sergısıne 
gidecek öğretmenler 

Geçen cumartesi günü Ankara
da açılan saıı'at okulları sergisinde 
bulunmak isteyen san' at okulu öğret 

meıılerİn·~ altı hazirana kadar tatil 1 

verilmiştir. \ 
Ôğ_retmenler bu müd.iet zarfında 

Ankaraya gidip sergiyi görebile· 
ceklerdir. 

Gardenparti 

4 Haziran 938 Cumartesi akşa. 
mı Ulus parkında verilecek olan 
gardenparti için büyük hazırlıklar 
yapılmaktadır. Seçilen komiteler 
gardenpartinin eğl~nceli geçmesi 
için muhtelif sürprizler hazırlamış 

!ardır . Ayrıca zengin bir dr. bü
fe buhınacaktır. 

Orman memurları 

arasında 

Açık müskirat satan yer
lerin tezkere resmi 

Resimler indirildi 

Alakadar daireden aldığımız 
malumata göre, açık müskirat sa. 
tan yerlerden tezkere resmi olarak 
bundan böyle yüzde iki nisbctinde 
bir paı·a alınacaktır. Şimdiye kadar 
bu gibi yerlerden yüzde 1 O ve da. 
ha fazla resim alınmakta idi. Bu 
böyle olunca, ümit ederiz ki açık 
içki satan yerler, tarifelerinde ten 
zilat yapacaklardır. 

Resimdeki tenzilat kararı bugün· 
den itibaren mer'iyete girmiş bulu
nuyor. 

Şehir stadı 

Yeni yapılacak olan şehir sta
dının İnşaatı eksiltmeye konmuş ve 
müteahhidine ihale edilmiştir. 

ZABIT ADA: 

Attan düşerek yaralandı 

Karaisalı kazası orman Lölgesi 
şefi Mustafa oğlu Nuri Sadi, vazife 
sinden kasabaya döneı ken taşlıdere 
içerisinde hl!yvanından düşeak al
nından ve viicudunun muhtelif yer
lerinden ağır surette yaralanmış ve 
tedavi edilmek üzere şehrimize ge. 
tiıilmiştir. 

Mavzerle yaralamış 

Kılınçlı köyünden Mehmet oğlu 
Mustafayı garipce çiftliğinde gece. 
leyin yatarken mavzer le yarnlıyan 
ayni köyden Eyyüp adındaki şahıs 
yakalanmış ve tahkikata başlanmış. 
tır. 

At tekıneledi 

Vlyanadan kaçan bir nazır tıı 

rafından yazılmıya ba,ıandıOI· 
söylenly6r 

Eski Avusturya Başvekili nerede 
Bir habere -g;;re Ş11şnig Lapziğe gi' 
tiirülmüş ve orad'!> yüksek mııhkeJll' 
huzurunda muhakeme edilecektir, 

i M•lilm oldıığu üzere, doktor Şuşnif 
1 başvekil Dolfüs cinayetindeki tah· 

kikatta suçlu görülerek mahkemeye 
verilmektedir, 

Alınan propaganda nezareti ise 
bu ' ha beri tekzip etmekte ve Şu~ni· 
ğin Avıı.sturyada bulunduğunu bil· 
dirmekledir. 

Diğer taraftan, Şuşnig kabinesi~ 
deki nazırlar arasında Avusturyadı 
kaçmağa yegane muvaffak o[an Gi 
do· Zernatonun Pııris civarında oJdu 
ğu haber verilmektedir. Zernato, A 
manlar Viyanaya girerken, Şuşniği 
gizli vesikaları bulunan dosyayı alı' 
nık, memleketten dışarı çıkmağa ıJ1 1 

vaffak olmuştu . Fakat, Avrupa ıııı 

leketlerindeki Alman gizli polis teı· 
kilatı tarafından takip edildiğini ao 
!ayınca, . dosyayı başka bir arkada 
şına veriniş ve lngiliz hükumetin1 

yollamıştı. 

Ondan ~oara Zernatonun ne ol 
duğu malum değildi. Eugün , Paıis 
civarındaki bir kÖyde bulunduğO 
bildiriliypr. Ayai hab~re göre, Al· 
man gizli polisleri eski AvusturY' 
nazırını gene takip etmektedir . fs 
kat Fransız polisleri Zernatoyu ıııo· 

halaza altmda bulunduruyorlar. 
Zernato 1 Paris civarındaki bv 

koyde gizli dosyadaki vesikala~ 
kullanarak , mühim b · r kitap yat 
makta.dır. Eski nazır vesikaları, lo· 
giliz hükumetine gönderdikten sonr' 
bir Amerikan kütüphanesine sal 
mıştır· . Dosya , bugün Londrada0 

Ameıikaya gönderilmiş bulunuyor 
Zerııato da , vesika)arı LondraY3 

gönderınııden evvel ·· aldığı kopya· 
lan üzerinde çalışarak kitabını ha 
zrrlamaktadır . Mehmet oğlu Yaşar adlı birisi 

sulamak üzere yedeginde hayvanını 
Orman baş ,mühendisliği kalemin götürürken basan oğlu dokuz yaşla. 

de hizmet etmekte olan Kamil, A· ' , rında Orhan taş atmıştır. Bundan 
dana üçüncü hizmet mesaha nıemur 1 

ürken hayvan da bir tekme vurarak 
İuğuna, Ba.ıçe orman mesaha memuru Orhanı burnundan ağır surette ya. 
Yusuf Ayzer baş mühendislik kale : ralamıştır, Küçük Orhan memleket 
minde çalışmak üzere üçüncü sınıf hatanesinde tedavi altına alınmıştır. 
orman mesaha memurluğuna, Kara 

Kitapta . Avusturyanın Almao· 
yaya ilhakıpdan ev\;'elki günlerd1 

geçen hadiseler bütün tafailatile vı 
şimdiye kadar meçhul kalan veıı 
kalarla anlatılacaktır. 

Yıldırımla 
mücadele 

İsalı memurlarından Zeki de bahçe Ynl ne,rlyat 

üçüncü sınıf orman mesaha memur· 
!uğuna tayin edilmiştir. 

Cumhuriyet müddei-. . 
umumısı 

Bir müddettenberi rahatsız bulu 
nan cumhuriyet müddc iumumisi Ah. , 
met Tevfik :;iatıı; eyileşerek vazifesi· 
b~şına gelmiştir. 

Baş veteriner geldi 
Vilavetimiz baş vetereoerliğine 

tayin edil · igini yazmış olduğumuz 

Kamil Onst Konya~an şehrimize gel 
miş ve yeni vazifesine başlamıştır. 

Trahom hastahanesi 
eczacısı 

Memuriyetinin lağv üzerine açık 
ta kalan şehrimiz trahom hastahane· 
si eczacısı Ihsan, Malatya memleket 
hastahanesi eczacılığına tayin edil
miştir. 

31 Mayıs· 938 

Gök yüzü açık. Hava haH rüz 
garlı. En çok sıcak golgede 29 de 
rece. geceleri en az sıcak 15 16 de 
rece. 

Çocuk 

Çocuk mecmuasının 88 inci sa· 
yısı çıkmıştır. Bu sayı güzel hikaye 
ve resimlerle dolu bir haldedir. Ço 
cuklarımıza tavsiye !'deriz. 

Kozanda 
---·~,,--

Bit ana çocuğunu 
cami kapısına 
nasıl terketti? 

' 

Dün ~abah ezanından sonra ca-
' ' 

mi önün~ ana ve babası henüz belli 
olmayan çok taze bir çocuk atılmış 
tır. Jandarma hadiseye el koymuş, · 
faili aranmaktadır. Çocuğu belediye 
miz bir süt anneye vernıişlir. 

Spor faaliyeti 

Moskova : 31 ( Tass ) - So; 
· yeller Birliği ilim akademisine ıııer 

but Enrrjetik Eııstitüsü heyetiodtr 
bir grup, yıldmmlar hakkında tt1. 
kiklerde bnlunıııak üzere Moskııvı 
dan Gürcistan Cumhuı iyeti dahili~ 
de Bakuriani'ye hareket etmişdir. fl' 
rada.. bu grup, yıl dırı~ , üzeriııd1_ 
tetkikierde bulunmak ,için eıı nıod1 

ve en haasas aletleri\~vi. biı sef/ 
laboratovar tesis.eyliyecektir. Lab•' 
ratuvaratuvarın esas Çdlışma saha~' '. .ı 
Borjomi'ııin yakınlarında 2,600 ıtı' 

re irtifada Bakutiani olacaktır. 

Bu gece nöbetçi ·eczarıe 
Yeni postahane civarında 

Fuat , eczanesidi!:,...I 

- ' Gençlerbirliği temsil kolu bi~' , , . . dıJ 
müsamere dalıa verdi. . ·Kiralık·yayla,yur .· 

Gençlerbirliği , temsil kolu yirmi · 
.. .. ııı''' Yirmi beş gündenberi vermeğe ha'· Bürücek yıiylasınıla lıol uzu 

' ' • 1ı• zırlandık!.rı T;ış parçası adlı piyesi bir bağı, soğuk ve husıısı suyu .1, 
bu gece köylü, kasabalı Büyük b.ir · vi ve her türlü meyve ağaçlaPı' 
halk kütlesi önüncle çok ıruvaffaki çevrili bir yurt kiralıktır.lsteklileıı 
yetle vermişlerdir. Elde edilen. hasılfü Doğrulµk Un ve Çırçır fabrikasıPı· 
birlik kütüphanesine ve temsil kqJu. Saip ve Nail Ôzbilenlere müraC83 

na sarf edilec .. ktir, !arı. 9341 ' 1 ~s 
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•-•Hikaye --------.1!-·-..... -ı 
Sinema iptilası 

Kiralık apartman 

_ Yazaıı 

---~ll!l!lllııİııı~ll!l~--1 Nihad Tan gün er \ _____ _ 
Her türlü konforu haiz, banyo 

ve su tesisatını havi Müslüm apar· 
tımanının ikinci katı b:rinciteşrin 
938 nihayetine kadar kiraya veri 
lecektir. Tutmak istiyenlerin Na 
mıkkemal mektebi karşısında Dok. 
lor Osman Bozkuıda miiracaat. inemayı, iptila der~ces.~n

de seviyordu. C?• _bır. S?t· 
le: "sinama delısı. ıclı. 

1 
Şehirdeki her sinemanın haftalık 

programlarını hiç kaçırmaz; hatta J 

çok meftun olduğu artistlerin film · 
1 

!erini gündüz matinelerinde de tek· · 
rar tekrar seyrediyordu. 

Mualla, on senelik evli olmasına 
rağmen, ha13 bir genç kız kadar me
lankolik, bir genç kız kadar toydu. 
hayallerle meşgul olmaktan büyük 
zevk duyuyordu. 

Hayatın hakiki yüzünü görmüyor, 
İyi bir şerait içinde yaşamasına rağ- 1 

men daima müşteki, daima bedbin 
görünüyordu. 

Onun bu sinema ibtilasını kocası 
belki bir dereceye kadar haklı göre· 
bilirdi, amma, Mualla, sinemayı, her
kes gibi mevzuu için değil, perde 
üzerinde oynıyan yıldızlar için sevi
yordu. 

Necip, karısının bu merakını da 
gene hoş görebilirdi. Çünkü sinema 
perdeleri en zengin mağazinler, me 
dalarla dolu idi. Bir kadın elbette, 
İçinde yaşadığı sosyetede görmedik 
lerini, hiç olmazsa perdede görüp 
avunmakta haklı idi. Amma, Mu~lla· 
nın sinema ibtilası ne kadın yıldız
ların muhteşem tuvaletleri, ne lüks 
bir hayatı temaşa arzusu, ne de bir· 
mevzuun verdiği heyecanı tatmak 
deği idi. bu ibtilanın yegane sebebi 
şu idi: Perde de güzel erkekleı i sey 
retmek. 

Karısının bu ibtılasını çoktan an
lamıştı. Evdeki bütün masalaıın üze. 
rinde koca koca albıimlar, hep Ro 
dol'fun, Vilyam'ın, Kari'nin, Villı'nin 
_kesimleri ile dolu idi. 

H~r öğlf, akşam yemegindt", Mu 
allanın konuşma mevzuu daima sine
tna artistleri idi. 

O, Jan Kipura gibi tenorları, 
Jan Hul gibi ince sanatkarları sev
iniyordu. Onun hoşlandığı Tipler, iri 
Yarı ve güzel olanlardı. 

Muallanın tapındığı bu bir kaç 
tip onun aile hayatına kadar girmiş
ti. Ve kocasının yerini günden nüne 
beyaz pedenin adamları işgal .edi
Yordu. 

• 
olan sevgisi hergün biraz daha kuv. 
vetlenmiş, ateşlenmişti. Buna muk.a· 
bil Mualla da kocasına karşı barız 

bir lakaydi günden güne artıyordu. 
Sebep: Hep sinema. 

Af ilinı haberi doğrudur 
farı . c. 

Proje meclise verildi ~--------------------·~--------------~ 

• 
Ankara: 31 (Telefonla) - Cumhuriyetin Onl:ıeşinci yıl dönümü müna· 

sebetile yüzelliliklerin haklarında heyeti mahsusaca karar verilmiş olan· 
farla istiklal mahkemelerinde mahkum edilmiş olanların affedilmelerine 
ait kanun layihası kamulaya verilmiş bulunmaktadır. Kanun meclisin 
tatilinden önce kab 1 edilecek ve derh1l tatbik mevkiine girecektir. 

Bir gün Necip, bü;ük bir tala~· 
la kapılarının önünde duran taksı· 
d~n atladı. Merdivenleri dörder dör· 
der atlıyarak yukarı çıktı. Muallayı 

yatak odasında bulm~ş~u. ~~nç ka: 

dın tüvaletini henüz bıtırmıştı. Necıpj ---------------------------
onun sormasına meydan bırakma· 

dan karısını bir çocuk gibi kolları Büyük Millet Fransa; ispanyaya 
arasına aldı ve merdivenlere doğru M ı• • d 
yürüdü. . . . ec ısın e silah vermiyormuş 

Bir dakika sonra taksıde ıdıler. 

Ve birkaç dakika ~onra rıhtımın 
kapusunda bulunuyorlardı. Otomo 
bilden indikleri zaman Mualla koca· 
sına sordu: 

_ Beni niye buraya getirdin 

Necip? ne var? 
O gün rıhtımı dolduran kalaba· 

lığın belki yarıdan fazlası kadın ve 
bilhassa genç kızlardı. 

Nevyorktan gelen büyük bir va 
purdan yolcular iniyordu. 

Necil. karısını elinden tutarak 
kalabalığın en ön safına götürmüştü . . 

Genç kızlar, genç kadınların sa-1 

bırsizliğına, nihayet gemi~i~ güve'.t~ 1 

sinde merdivene doğru yuruyen ıkı 
adam son vermişti. Bütün rujlu 
dudaklar: 

_ işte onlar, diyordu. 
Vapurun merdiveninden İnen 

iki Amerikalı}ı Muellada görmüştü. 
Kocasına sordu: 
- Bunlar kimler? 

Fakat genç adamın cevap verme 
sine meydan kıı.lmadı. Yanlarındaki J 

bir. genç kadın dudak bükerek mı 
rıldandı: 

Ankara : 31 ( Telefonla ] - Bü· 
yük Millet Meclisinin bugünkü top. 
Janlısında muhtelif dairelere ait ınül· 
hak büdçeleri ve bazı dairelerin teş
kilat kadrolarında değişiklikler yapıl· 
masın 1 ait kanun Jayihalarını müza
kere ve kab.ı l etmiştir. 

Alman yada 
bir kanun 

Hükumete enküçük 

bir ihanet vatana 

ihanet sayılacak 

Berlin: 31 [Radyo]- Bugün yeni 
bir kanun ilan edilmiştir. Bu hnuna 
göre, bundan böyle vatana ihanette 
bulunmuş olmak için yalnız ecnebi 
devletlere malumat vermek değil, hü· 
kümette en küçük bir ihanete bulun· 
makta vatana ihanet sayılacaktır. 

Prens Bibesko 
İstanbula döudü 

Paris: 31 [Radyo] - Fransanın Is 
panya hükumetine silah yardımında 

bulundug-u hakkında ecnebi gazete· ı 
ve ajanslarında çıkan h~berlerin aslı 
yoktur. Hükumet bu hususta bugün 
bir beyanname ile bunu tekzip elmiş ve 
fransız ordusuna ait hiçbir harp mal 
zemesinin ispanyaya gönderilmediği 
bildinlmiştir. 

Frankocular 
ileri harekette 
Salamanka: 31 (Radyo)- Fran 

ko kıtaatı ileri harekette devamdadır 
1 

asi kıtaatı dündenberi birçok yeni 
mevziler işgal etmiştir. Hükumet 
kuvvetleri geri çekilmektedirler. bu 
yüzden har•ket süratle i~kişaf et 
mektedir 

Aral ötesi yan çöl 
mıntakasında çalışma 

Moskova: 31 (Tass) - 5ovyet· 
ler !Jirliği ağaç kültüıü enstitüsünün 
Aral istasyonu kurulalı beş sene 
olmuşlur. Bu brş sene zaı fıııda, bu 
istasyon, Aral ötesindeki yarı çöl 

Mu Y affakiyetler serisinden b · ri daha .... · 

Asri Sinema 
Bu Akşam 

Sayın Müşterilerinden gördüğü teveccüh ve alakadan cesaret alarak 
Mevsimin iki büyük müstesna filmini birden takdim etmekle Kıvanç duyar 

1- Havana adalarında geçen hazin l:ıir aşk macerası - Herkesi ala 
kadar edebilecek kadar güzel ve kıvrak danslar - Rumbanın en enteresan 

figürleri - ruhiarı ğaşyedecek nefis bir müzik 

(SON RUMBA) 
Oynayanlar: 

2-
Jorj Raft - Karol Lombard - Margo 

Aşk - Heyecan - Macera sahneleriyle süslenmiş bir harika 

(CASUS 
Oynayanlar : 

AŞKI) 

ıOı Viyana Bülbülü Meşhur oQt GITT A ALPER - KONST ANT 
REMY - JULES BERYY 

En meşhur ve en t~nınmış yıldızların temsil ettikleri ve mevzuları çok 
güzel olan bu şaheserleri mutlaka görünüz 

Bugün gündüz 2,30 da umuma te . zila :~ ı matinede 
fevkalade proğram 

1- Son Rumba ( Jorj Raft - Karol Lombard) 
2- Üç Ahbap Çavuşlar ( Türkçe sözlü, muzikli ı 

taklitli büyük komedi ) 

Çok yakında ... Ço'< yakında ... Tanınmış ve takdir görmüş facia Yıldızı 

( Silviya Sidney ) in 
Yarattığı ve en çok muvaffak olduğu Şaheser 

[ Gönül yarası J 
Lucalarınızı Telefonla Temin Edebilirsiniz -Bunlar hiçte (X) a ve (V) ye 

benzemiyor. lstanbul: 31 [Telefonla]- Üç gün 
denberi Ankrada bulunmakta olan bey 
nelmilcl hava kurumu başkanı Pre~s 
B"besko bu sabah hususi tayyaresıle 
A

1

nkaradan şehrimize gelmiştir, 

1 · b h Telefon mıntaka !arın kıymetlendiri mesı a Asri 250 

Mualla bütün dikkatile yanla~ı~ ı 
dan geçe ı, Holivudun meşhur ıkı 
artistine bakıyordu. Biraz sonra oda 
kocasına mırıldandı: 1 

_ Hakikaten kiçte perdede gör 
düklerimiz gibi değiller. 

• 

Prens; yeşil köyistasyonuı da me· 
rasimle karşılanmıştır. Prens Bibesko 
memleketine dönmektedir. 

-

k . !.. __ ...,;::93~4!,!7 ____ , __ . __________ --: sinde yaptığı araştırmada ço miı· _ 
him neticelere vaı mrştır. Birçok 
bölgelerde zengin sebze rekoltesi 
alınmaktadır: Hektar başına randı-

man, domates içiıı 5CO kentala, pa 
tates için 160 kentala, soğan için 
100 kentala kadar çıkmıştır. ve 

Necip Muallayı hudutsuz derece· Mualla 
de seviyordu. On senedenberi bu O günden sonra artık ( Tan 
Vaziyete onun için katlanıyordu. Bu perdenin Jön Prömiyelerini kalbin- ! 
g çcn zaman içinde karısına karşı den söküp atmıştı. j 

Sinemasında) Adliye teşkilatı
mızda yenilikler 

Seyhanpark Saz 
Lokantası 

-....:..;~ _______ _:.. _______ -....--= Bu akşam 

nıekteple.rin idare!-------:: 
teşkilatı 1 Alsaray ::~:ı~a-

- Bırinci sahifeden artan -

Bu cümleden olarak 937-938 
ders sencsind! taltbe sayısının 
7sooo oe çıkması üzerine yeniclen 

12 okul ve mevcut okullarda 308 
şube ve 937 - 938 ders yılında da 

~alebe sayısının 95.000 ni bulması 
Uzeriııe tekrar yeni 17 okul ve mev· 
cut okullarda 307 yrni şube açıl 
ınıştır . 

ı Bu akşam 8,30 da 
-1-

1 Mcr~no Osillivan tarafından 
I temsil edilen • 

· Caniler elinde esır 
Salon avantör fılmini sunuyor. Fev· 
kalade heyecanlı ve eğlenceli nefis 

fılmi her halde görünüz 
-2-

t . B Vazi}et karşısında 12· Vi-936 , 
arı hı· 

1. 
1 Ve 3043 say•lı kanurra bağlı 

Büyük Çıigı nlıklar 

Polavsleyin şaheseri bu proğrama 
ilave edilmiştir 

ıs~ .. 
• oğretmen okulu ve orta okulu 

direkt" k k"f' or adrosu okul sayısına a ı 
gelnıediğinden bugün 12 orta okul 
Yardirektörlerle idare edilmektedir. 

~u ihtiyaç, önümüzdeki, ders sene
sınde daha çok artacağından kad 
r~ların genişletilmesine lüzum gö 1 

ıulınüş 11e direktörler kadrosuna 39 ı 
ilave ile 200 ze, baş yar direktör· ! 
lcr kadrosuna da 52 ilavesile 400 ze 
çıkarılmasına zaruret hasıl olmuştur. 
3

043 sayılı kanuna bağlı kadronun 
bir yıllık ücret tutarı olan 284.160 

Çarşamba tenzilatlı matine:Coşkun 
Süvari BÜYÜK ÇILGINLIKLAR 

9351 ---------, 
liralık tahsisatın 144.160 lirası, 938 
ıııali yılı büdçesiııe konmuş ve 40 
bin lira da pansiyonlar ıelirinden 

temin edilmek suretilc kadronun 
istilzam ettiği tahsisat tamamlan· 
mıştır. 

p, oje ile yeni teklif olunan kad. 
ro cetvelinin tutarı 339.300 liradır. • 

Müntahap bir programda iki güzel 
ve büyük fılm birden sunuyor 

1 
Senenin en muvaffak filmi unutul 

maz iki büyük Yıldız 

SYLVIA .'ılDNEYHENRY FONDA 

Tarafından yaratılan misilsiz şaheser 

( Yaşamak hakkımdır ) 
Görmiyenler için son fırsat 

2 
Güzel sesli Kovboy 

tDick Foran) 
nın bin bir Macera vt heyecanlar 
la dolu çok güzel bir Kovboy filmi 

(intikam bombası) 
PEK YAKINDA : 

FRED AST AIRE • GINGER 
ROGERS 

Filoyu takip edelim 
Filınind~ 

Bugün 2,30 da tenzilatlı matinede 
iki giizel film 

(YŞAMAK HAKKIMDIR ve INTI 
KAM BOMBASI) 

9346 
-----~----

-Birinci sahifeden artan-

dereceleri yükseltmek gibi tadılat 
yapılmıştır . 

Yeni ıktiyaçlara göre tesis edilen 
caza el'leri hap·slıane işlerine geniş 
mikyasta inkişaflar husule getırilmış 

ve bu :ıun için işleri bir kaç mısli 

artan vekalet hapishaneler müdür 
lüğünde bu işlerikaqılamak üzere 
bir teşkilat yapılm1sı zarurı görül· 
müştür. Bu maksadladır ki harisha
ne müdürlüğü iki şu bıden mürek 
ınürekkeb olmak üzere umu ıı ınii 
dürlük haline haline ifrağ edilmiş 
ve bu teşkilat icabı olm:ık üzeıe dr 
vilayet hapishaneleri ka ~rosuna da 
yeniden on dört müdür ve memur 
ilave olunmuştur. VücuJe getirilen 
bu teşkilatın istilz . .ım eylediği bütün 
masraf 517.000 kföür liradan iba 
bulunmuştür ki, bu ilaveler 1938 
sene~i büdcesine hiç bir zam yapıl 
maksmn mcvcud tahsisatla idare 
olunabilecektir. Adliye teşkilat ka 
nunil~ bu kanuna ek olarak diğer 
k.ınuna ek olarak diğer kanunlarla 
teşkilatı ilave oiun~n ve bütün ka. 
drolar b=r arada olmak ve arzolur.an 
değişikleri de Ca 'l1İ bulunmak üzere 
vücude getirilen kadro cetvtli ve 
kanun layihası İştıu esbabı ıı.ucıbe 

1-6-938 tarihinde açılma töreni münasebetile 

Büyük Gala müsameresi 
Lokantada büyük konfor, mükemmel saz , yeni sololar, fevkalade 

varyde nuaıaraları 

Tafsilat el ilanlarında 

ile birlikte bağlı olar>k sunulmuş. 
tur . 

Bütce encümeni, projede vekale· 
1 tin merkez teşkilatı kadrosunda gö-

rülen iki mühendis ve mimarın ma
aş derecelerini 70 ve 55 liradan, 70 
ve 90 liraya çarkmıştır Hukug me· 
zunü katiblerin maaş dereceleri, 25 
lira olarak tesbit edilmiş ise de, hu 
kuk mezunları, pu proje ile l<abul 
edilen kadıoya göre 30 lira maaşla I 
vazif~ye başlıyacakları ve ancak 
stajda muvaffak o'mııanların ve an 
cak stajda muvaffak olmıyanların 
bu kati')lcre geçirildikleri göz önü 
ne alınarak bunlarında maaşlarının 
30 fıra olarak kabulü muvafık gö 
rü!müş ve encümen, proje üzerinde, 
buna benzer sebehlerden dolayı ta ' 
diller y~pmıştır. . . 

Bu proje ile viicuda getırılen 
yenı kadronun mali külfdı 5 l 7.009 

31-1 9348 

-- ::ı ÇOCUK HASTALI (LARI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 

1 
Kabul saatları : Her gUn 1 

15-18 -
lira kadardır. Terfi sıı ası gelmi
yenler yüksk derecelere çıkamaya· 
cakları ve kadıöna sayıları 350 o 
!arak tesl:ıit edilen stajyerler de der 
hal bu miktarı dolduramıyacakları 
cihetle 938 m•li yılı büdçesinin ma 
aş tertibine mevzu tahsisatı sene 
içinde hiç bir ş•y ilave edil.ne'{si· 
zm idare edilebil~cektir. 



Sahife 4 

Adana Borsası Muameleleri 
-

1 

PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CiN.si En az En çok Satılan miktar 

-JC. s. A. s. Kilo 

Kapıına1i pamuk = -28= I• - -
28,50 

Piyasa parlağı 24 
1-~~.so--• 

Piyasa temizi 23 .. 
iane 1 

1 iane 2 
1 Ekspres 

Klevlant 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 
Ekspres 

1---
1 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

.. "Tohumluk,, ' 6 1 

!-l IJBUBAT -. 
Buğday Kıtıns 

• Yerli 5,25 ___ -5,50 
Men tane -.. 

Arpa - 3 ---- - : 3,50 
Fasulya ·---. 

1 
Yulaf ---- ------
Delice - - --
Kuş yemi 
Keten tohumu ! 
Mercimek ---- -----

1 
Susam ----

UN 

1 :ıorı yıldız Salıh 1 __ , ---uç " JI f :B . .g -Dört yıldız Doğruluk 1 
~ ".: 1 üç .. .. 
ö -=ı Simit .. ~ ~ 

Dört yıldız Cumhuriyet -.... :ıl 

°" ~, ----- 1 ,_ üç .. .. 
1 

Simit .. 
1 Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

31 1 5 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. 1 

~ontim Pt.ne 

Hazır 
1 

4 1 63 Lireı 

1--:ı=l 96 Temmuz vadeli . rı Rayişmark 

Frank ( Fronsız ) 28 33 1 
1. Teşrin 4 62 " Sterlin ( ingiliz ) 627 00 ! Hint hazır 3-ı9g 

8-ııs 
Dolar ( Amerika ) 79- 21 

1 -Nevyork Frank ( İsviçre ) 

Her mevsım ve muhite giire 

ç A y ' 

Al bayrak Mustafa Nezih Çay 
farının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana hazırlanmış KOKULU , Serinletici ıçın 

hususi kutu ve paketler içinde 
Yazlık Ça 11ar, f 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne geımı,tır. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcaljını karşılar 

c. 

TBrlca3zll 

Adana Pamuk Ü retme Ç"f · · M""dürlüğünden: 1 tlığı u 
1- Müessesemizin Şubat 1939 ayı sonuna kada 

ve miktarları yazılı yanıcı maddeler ihtiyacı kapalı 
r olan aşağıda cins 
zarf usulile eksiltmeye 

çıkarılmıştır . 
Cinsi Fiyatı Asgari Azami Tutarı 

Gaz 280 Kr. 1600 Tn 2000 Tmeke 5600 Lira 
Mazot 145 

" 
3200 

" 
3600 5220 • 

Benzin 305 
" 

700 
" 

900 2745 • 
Valvaline 680 

" 
110 

" 
130 

" 
884 

" 
Vakum 40 

" 
3500 Kilo 4000 K ilo 1600 

" 
Gres 24 • 600 • 700 168 • 

2- Muhammen bedeli ( 16,217 ) lira, ve muvak kat trminat ( 1217) 
liradır. 

3- Şartnamesi Adanada Pamuk Üretme Çiftliğ i Müdürlüğünden üc-

retsiz olarak alınabilir . 
4- Eksiltme Adanada Pamuk Üretme Çiftliği 

Kcmis}onu huzurunda 16-Haziran-938 tarihine 
nü saat 15 de yapılacaktır . 

Müdürlüğünde mübayaa 
müsadif perşembe gü. 

1 

5- isteklilerin 2490 sayılı kanun ahkamı daiıes inde tayin edilm gü. 
ona müracaatları. nün saat 15 şine kadar teklif mehuplarile komisy 

9350 1- 4- 7 -- 1 o 

-

Dunlo p 
--
FORT 
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Otomobil ve KAMYON la stikleri 
Adana ve havalisi acant.ısı hükumet caddesind e Ömer Ba-

v 

şegmez Ticarethanesidir . 

Telgraf adresi : B\ŞEGMEZ Tel efon : 168 
9170 31 

Taş bina yapın 
yenlere ve müt 

lere müjd 

ak isti
eahhit-
e 

Gayet sağlam ve kiremit fiatında n çok ucuz taş· 
kıl, kiremit ve 
erın Kalekapı 

temin ederiz. Arzu edenlere kum, ça 
emsali nakliye işleri yaparız. ısteklil 

sında Benzinci Ali Saracoğ) 
etmeleri menfaatleri icabındandır. 

una müracaat 

9232 22-26 

1 Haziran 1938 

Haruniye Kaplıcası açıldı 

Sıhhat, 
türlü 

konfor, her 
istirahat 

' Bahçe kazasının Haı uniye Nahiyesine iki saat mesafede bulunan 

( Haruniye Kaplıcası ) Her türlü hastalıklar ve bilhassa Roma 

tizmalılar için Türkiyede bulunan Kaplıcaların iyilerindendir. Burada ya 
pılacak banyolar sayesinde hasta tığınız kısa bir zaman içinde zail olur. 

Muntazam yol, nakil vasıtalarını her gün bulabilirsiniz . Yatacak yer 
!erimiz, bakkal ve kahvehanemiz mevcuttur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Müstecir 

6-15 9319 DURSUN YUSUF 

/ 

TiR 

419 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

• 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavmet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

i
l Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N.JO 

mikdarı ) 0.2 sııı' 
Renksiz j Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunaıı müvellidilhumuı• 

Renk 
Koku 

litrede 0.40 mgr· 
Sülfat ( Sô 4 ) ,, 0.0033 gr· C.H.P.Seyhan fıyön· ,.. 

kurul Başkanlığından: r "' 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 

1 
Tadı Latif 

, Teamül : Muledil 

1 
Türksözü Parti Emlakinden Oıiıdibak Ar 

sası 1 Hazirandan itibaren Bir se 
ne müddetle ve Açık artırma ile ki Gündelik sıya'i gazete 

raya verilecektir. -
Abone şartları Kati ihalesi 10 Haziran 1938 cu 

ma günü saat (17) P;;rti binasında 

yap lacaktır. Kuruş 

isteklilerin tekliflerini yapmak 12 Aylık 1200 

1 ve şartnameyi görmek için Partiye 6 Aylık 600 

gelmeleri ve ihale günü saat (17) 3 Aylık ~oo 

de l'aıti binasında hazır bulunmaları 1 Aylık ıo:ı 

ilan olunur . 1 - Dış ıneınleketleı İ·;in Aboı.e 
1-5-8 9 J49 

bodoh <o<;• m" ,.ı"" '"'" "" ,,.; f 
zammedilir. 

2 - l!iinlar için ıdareye müra-

88 Liraya caat edilmelidir. 

1 

7 Lambalı 1 

Radyo Hizmetçi aranıyor 

Müracaat Evde çalışmak üzre bir 

Rıza Salih Saray kadın aşçı ve bir hizmet· 
çi aranıyor. Matbaamıza 

Bebrkli kilise sokak No 11 A 
müracaat edsilin. 

9146 28 
..;_--~..;;...;..~~~....::;_-İİlll .. •111mı: .. ım11 ...... mm 

•• •• •• 
TURKSOZ u 

jMatbaacılıkf JGaz etecilik l 
Mütenevvi renkli 

lıer türlii 1 a b işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

ııdis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet-

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü-

ze'le;tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane-

sinde yaptırınız. Nefis 

ı L A N 
• 

T A B 
* 

K 1 TAP 
* 

c ı L o 
* 

GAZETE 
1 

b ir cild, renkli ve zar 
ir kapak bölgede an 
ak Türksözünde ya
ılır. 

b 
c 
p 

v 
Re!mi eurak, ced

eller, defterler, çekler, 
arneler, kağıt, zarf, 

artvizit ve bilumum 
ab işleriniz, en kısa 

ir zamanda en n .. fis 
ir şeklide en zarif hu 

k 

k 
t 

b 
b 
r ufatla Tür'csözünde ya

ılır . p 

s 

k 

Tün.sözü matbaa
' "Tiirksözünden. baş 

a her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Nitrat ( No 2 ) • ,, o.oo.ıo 
Nitrit ,. Yok ( el. 33 ) 
Amonyak •• Yok 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibare~ 
nistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluh 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fıziki ve Kimyevi evsafını r u• 
hafaza ederek ve lıiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı etiği Sıhhiye Memuru huzurlarında d•• 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu 
rmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafın ·:lan mühürlenerek şehrimiıe 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da Y ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, rıe' 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 34 
6197 

• 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

mu Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 
!....~~~~~~~~~~---~--~~~./. 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adamı Türksöxü matbaası 


