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Fransa, is anya ı\Y~na_nistan. Başvekilimizin Beyanatı 
-----..-..-----·---- T urkıyeden ''Hatay meselesi bir haftaya 
hududunu kapıyor 50,000 ton kadar halledilecektir,, . ·····-·-·-·-·-·-· 
............................ ımı .... ımı ___ ......... 

Mareşal gresyani İspanyada mı? 

Parisin, hudutları kapama teşebbüsü 
Avrupada ehemmiyetle karşılandı 
londra: 21 (Radyo) -

~.0Y~erin Paris muhabirinin -
I ıldırdikine göre, Fransa 
:Panya hudutlarını kapama
.a başlamıştır. Muhabirin 
~ene ilAve etlikine göre, 
ı;;:rı.sa garp hudutlarında da 

lldl\t yapmaktadır. 
1' londra: 21 (Radyo) -

111
1 Yınis gazetesinin Roma 
Uhabiri bildiriyor: 

hakkında anket yapmaka me
mur bitaraf komisyonun aza
ları birer birer ispanyaya hare
ket etmeğe başlamışlardır, 

Bunlar, Valansiyada birleşecek 
ler, bilahare iç ispanyaya 
geçeceklerdir. 
Frankslstıerln işgal! 

Mareşal Grasyani üç gün· 
~enberi l•panyada tetkikler-

e bulunmaktadır. Siy.ıs! 1~~ 
:ahfellerde1t sızabilen ha- l 

erlere göre, Mareşal Gras· 
~ani, ispanyadaki gönüllüler 
baziyetini tetkik etmiş ve 

Madrid: 21 tRadyo) -
Müdafoa nezareti bu sabah 
yeni bir tebliğ neşretmiştir. 

Bu tebliğe göre, şark c.ep. 

~l~~~~~~il he.sinde dün bütün hat bo yunca kanlı çarpı~malar ol· 
muştur. Franksistlcr kade
begardeyi işg?. l etmişler

~ hususta Ouçeye bir rapor 
a'ondermiştir. ı Haritada görUlen beyaz kısımlar cumhur · 
1 londra: 21 ( Radyo) - 1 11 d k ı !erdir 
spanyadaki bombardımanlar yetçller n e n e a an yer 

dir. Fakat cumhuriyetçi kuv· 
vrtler buradan vaziyet icabı 
muntazaman geri çekilmiş. 

!erdir. 

Buğday 
alalaktır 

REVUE ECONOMIO OAZETESININ 

~Ş IYATINA OÖRE BU MIKDAR 

~o.ooo TON A KADAR ÇIKACAK 

iki memleket arasındaki ticari ve 
iktisadi münas.ebetleri inkişaf ettirmek: 
için Atinada Türk - Yunan ticaret 
ofisinin neşrettiği " Revue economi
que gazetesi, Türkiyeden Yunanista
na yapılmakta olan buj!"day ihracatı 

hakkında diyor ki: 
Yunan hükumeti Türkiyeden Yu

nanistana 5();000 ton buğday idhaline 
müsaade etmiştir. bu buğdaylar, ser
best dövizlerle ödenecektir. Bu elli 
bin ton buğdaydan Yunan piyasasına 
10,000 tonu arzedilmiştir. 

Yakında daha fazla bir mikdarın 
idhali ümid edilmektedir. Bu buğday
lar, muhtelif un fabrikutörleri tarafın
dan Türkiyeden getirilmiştir. Tacir
ler, Türk buğdaylarının ıandmanın

dan fe, kala de memnun kalmışlardır. 
Bunlıır, şimdi siparişlerini yenileştiri
yorlar. 

Bu iş, f-.vkaliide kolay yapılıyor. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

BÜKREŞTE 

S. Gökçene 
Ziyafetler 

Amerikada 
onsekiz Alman 

Su kanalları kazısı 

Casuslukla 
müttehim dir 

Büyük bir faaliyetle devam ediyor 

İstanbul: 21(Telefonla) 
Başvekil Celal Bayar ile 
buyük erkanı Harbiye 
Reisi ve burada bulun
makta olan Vekiller dün 
savarona yatında Atatürk 
Ün başkanlığında topla
narak uzun süren bir mu
zakerede bulumuşlardır. 

Bu mıızakerede Hatay 
meselasi mevzuubahs ol
muşdır· Müzakereden 
sonra Ankaraya dönmek 
Üzere hareketi esnasında 
Celal Bayar, gazetecilere 
Hatay işinin bir haftaya 
kadar halledilebilecegini 
söylemişdit. 

Yeni Hatay delegesi Bay 
Kolenin yanında ! .. 
Fransız delegesi diyor ki: 

Hatay davasına alaka gösteren BUyUk Şefinizi. buradekl 

dedlkodularla rahatsız ettirmek istemem. ÇUnkU, bur•da 

vuku bulacak herhangi neho• bir hadiseden mUteeeelr 

olen AtetUrk bu suçu Fransada görUr de ondanl 

Hatay röportajlarına dün 1 
başlamıştık. Bugün ikinci ya
zıyı ikinci sayfamızda bulacak
sınız. 

d Bükreş: 21 (Radyo)- Şehrimiz-
• t e bulunan kıymetli askeri kadın 

/Va.reci bayan Sabiha Gökçen şe 
h~ ıne, Tllrkiye elçisi Hamdullah Sup 
b~ Tanrıöver tarafından elçilikte . 
t Yük bir ziyafet verilmiştir. Ziyafe
v6' Romanya hava ve bahriye nazırı 

Büyük barajın inşasına bu ~ene başla 1ıı.cak 
ve 2-3 milyon liraya mal olac tktır 

Nrvyork: 21 (Radyo)- Yüksek I -· - - - - l 
federal jüri he,eti 18 kişiyi Alman· t ] .... d 4 k •• 
~:~ ~~::~ut:d~~~e~u~~açr~~d:~ff!:; 12 .ı me ı·e uzun ugun a op-

• 
Yandaki resim arkadaşımız 

TangüneriHatay delegesi Kola 
ile konuşurken gösteriyo. 

Almaııdır. Suçlu görülen bu onse· 'rÜDÜO İllŞ8Sl bitmek Üzeredir
1
' 

kiz kişi, Alman hükumeti nezdinC:e 

, 
6 krefikası, bahriye nezareti genel 

eel _reteri ve karısı, Elen, Yul'joslav 
Çıl . 

teşebbüslere teves;Ü) etmişlerdir. l:lu ı · 
casusluk meselesine aid evrakı 

tüb er_ı Ve enternasyonal havacılık 

1110 esı rnOdOrü ve ailesi ile birçok 
lnlaz zevat iştirak etmişlerdi. 

yüksek Juri bir daha gözden geçire ~ j j 
rek yakın bir günde son kararını ve · Yukarıda: Kanalda haf~ 
rec~ktir. -.......__ 

ROMA YA KARŞI 
SON POLiTiKA 

Bay Çemberlayin bugün Avam 
kamarasında izahat verecek 

Londra - Roma anlaşmasının meriyete 
henüz girmeyişi endişe uyandırıyor 

lon~Ondra : 2t (Radyo ) - lnglllz bafVBklll B. Çemberlayln 

8 
raya avdet etmlfilr 

ltıa • Çanıbarıayln yarın (bugUn) toplanacak olan Avam ka. 
raeında izahat 

lıUkOnıetın ltaı a ta bulunarak, 
strnekte Y Ya kar,ı takıp Ç k ) k d 
direcektı:!duOu slıraaı Yolu bll- e os ova ya a 

Roına: 2'1 (Radyo) - s· 1 "ht" t) "la" h 
a-azetesi Londra ile olan "ı taıyan ı ıya ar Si 
ne an aşmanın 

zaman trtbik edilecekinin hen" it ) d 
llıtçhuı bulunduğundan endi~eye d~ş~ a ına a ın ı 
:~kt_c. ve ispanyadaki gönülliler me-
t: e~ının, anlaşmanm tatbikini kecik
ltdııtini mev ıuubahsetmektedir. 
fcıı ~Yni gazete Romadaki bazı mah
b der~n de dahi ayni mesele üzerinde 
il~v bın düşüncelere saplandıklarını 
anı·e etmekte ve ltalyan hükumetini, 
ıııa\t~~nın tatbikini meriyete koydur
ıc ıçı_n lngiltere nezdinde teşebbü-

teşvık etmektedir. 

Praıt : 21 ( Radyo )- Çekoslo
v_a~ya hükumetinin ihtiyat kuvvetle
rını s lah altına alması meselesi, Al
man matbuatında çok aksi tefsirlere 
yol açmıştır. Silah altına alınan kısım 
pek mahduttur. Ve talim için orduya 
davet edilmiştir. Bundan mana çıkar
mak çok tuhaftır. 

Şehıimi1.dc sulama ana ka· 
nalları inşaatı hakkında aldığımız 
son malumatı aşagıya yazıyoıuz: 

Geçen sene bu ay zarfında 

arazi üzerinde etütler yapılarak 
harita ve projeler tanzım edıl
ıniş ve inşalı müteahhidine ihale 
ed ılerek 5 kiiııunusani 938 de 
inşaata başlanmıştır. Bu inşad ·i 

devam edilmekte olup_ EK~ K· 
VATÔR (Kazıma makinesi} ka

rlyat yapılırken. Aşaj:iıda· 

lkmaı ed!len kanallar dan 

birisi; son yağmo.ırıarla 

dolmt•ş vazlyeı<e. işte 

kanallar, su ver'ldlğlnde 

İ bu şekli alacaktır. l 
'~----~) 

inşaatı bir milyon liraya mal olacak· 

nalın se kizinci kilometresinde 
çalışmaktadır. Şimdiye kadar 
toprak ve kayalık olmak üzere 286,000 ı 
metre mikabı yer kazıl mışlır. tır. 

Dilberler sekisinden başlayarak Bu sene ihaleye çıkarıhp inşaata 

Çinde 
sahası 

askeri harekat 
genişliyor 

ANTON DA MUHASE
MA T SINIRINA GiRiYOR 

Şanghay : 21 ( Radyo ) - Ce
nubi Çinde askeri harekat sahasına 
dahil olmak tadır. Keza Kantonda bu 

1 
saha içine girmektedir . Fakat bu 
mıntıkalarda büyük mikyasta hare
ketin hemen başlaması mevsimsiz 
göaülmektedir. Santral Nyuz resmi 
bir teblill' neşretmiştir . Bu tebliıtde 
40 dan fazla: Japon harp gemisinin 
Hankov eyaletinde Yangçe nehrinin 

Şanghay : 21 ( Radyo )-Alınan 
malümata göre Çinde bulunan Alman 
askeri müşavirler pek yakında mem
leketlerine döneceklerdir. 

rreçilecek kısımlara gelince: Başla Dil 
bağlar arasındsn geç p Zeytunlu istas- " ı 
yonu civarında bitecek olan bu kanal herler se_kisinde yapıla~ak olan R?.g.~-
kısmında yapılmakta olan beheri 24 la tör "Büyük bend. dır. Bunun bulun 

iki kıyısındaki Çin mevzilerini ve iki 
gündenberi de 30 kadar Japon tay
yaresinin Matangı bombardman et-

Tokyo : 2t ( Radyo )- Cenuptan 
Hindi Çini hududuna kadar olan mın
taka harp sahası ittihaz edilmiş ve 
bu sahada oturan ecnebilerin şimdi· 
den başlarının çarelerine bakmak 
üzere alakadar bulundukları hüku
metlerinin elçilerinin nazarı dikkatleri 
celbedilmiştir . 

Kan ton : 21 ( Radyo ) - Şan si 
cephesin'de harbetmekte olan Çin
lilere Longhaydan yeniden külliyelli 
miktarda imdad kuvvetleri gelmiştir. 
Bu kuvvetler Jaµonları f•a halde 
sıkıştırmaka ve birçok zayiat ver
dirmeğe başlamışlardır . 

proje, keşifleri hazırdır. Yakında ek· 
metre uzunluğunda ve 7 8 metre ge siltmeye çıkarılacak ve iki ay sonra 
nişliğindeki dört köprünün inşaatı da inşaata başlanacaktır. Bu bend su. 
lıitirilmek üzeredir. Bundan başka 60 )arı kabartarak kanailara su verecek 
metsl' uzunlukunda kanal altında men tir. Bu reğülatör inşaatı Türkiyede 
fez yapılmıştır· Havaların sıcak gil· 1 ki inşaatın en büyüğü ve en mühimi 
mesi yüzünden inşaata elek lirik lenvi· 

1 
olup 2-3 milyon liraya mal olacak-

ratından istifade edilmek suretile gece- I 
leride devam olunmaktadır. Kışın çalış tır. 
tırılan 1200-1500 ameleye mukabil 

Bundan başka bu sene yapıla

cak olan işlerden biri de Yüreğir o
vasını sulayacak olan [büyük sulama 
kanalı] işidir. Bunun da bir ay sonra 

şimdi ancak 150- 200 amele çalışlırı
Jabilmektedir. "uda hasad mevsimi 
dolayısile amele bulunamamasından 

.. ileri gelmektedir. Bu kısım kanal 1 - Gerisi üçüncü sahifede -

mekte olduklarını bildirmektedir . 
Tebliğde, Japonların Yangçe sahil
lerine asker çıkarmış oldukları ilave 
edilmektedir . 

Dört Japon harp gemisi yeni kı· 
talatın karaya ihracını himaye etmek 
için Vuşaşa ve Ceyçiano Miyano iki 
obüs at:nışlardır . 

Şanghay : 21 ( Radyo )- Hindi 1 
Çini umum! Valisi tarafından Hon
nanda mevcut Kolera salgını ile mü
cadele için verilen 500,000 toz kolera 
aşısının kullanılmasına başlanmıştır. 

İran-Irak muahedesi 

Bağdad: 21 (Radyo)- Parlamento 

lran - Irak hudud muahedesini tas· 

tik etmiştir 



Ha taydan röportajlar j {
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~ıı~l Bora- Fırtına 

Kole'nin yanında · ı .. 
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Sözlü sınavlar 

Orta okul ve liselerde 
bugün bitiyor Bir 

Azılı bir Yılan 
ana kızı ağacın 
kadar takib etti 

tepesine 

( Damlacıklar ) ve (Kıvılcımlar) 
isimli güzel eserlerile, edebiyat ale· 
mimizde kendine has bir yer ayırtan 
Turgut Akkaş bize yeni bir eserda· 
ha verdi. 

Fransız delegesi diyor ki: 
Hatay davasıııa alaka gösteren BUyUk •eflnlzl, burada

ki dedlkodularla rahatsız ettirmek lstamem.ÇilnkU, bu

rada vuku bulacak herhangi naho• bir h3dlseden mU

teesslr olan Atatilrk bu suçu Franeada görUrde ondanl 

Yazan 

NiHAD T ANGÜNER 

Üç gündenberi, bir mülakat pe
şindeyim: Yeni Delege Kole ile ko· 
nuşmak. Bugünlerde , Antakyadaki 
bütün şefleri yerlerinde bulmak çok 
güç. Hem onlardan bir çoğunu - bil
hassa milletler cemiyeti heyetini · 
görmek, konuşmak bin dürlü mera· 

sime tabi. 
Yeni delege Kaleyi, Delegelik 

binasının alt katında loş bir odada, 
muavini ile çalışırken buldum. 

Bay Kole, müstemleke memurla
rının en tecrübelisi, zeki, ateşin bir 
tip. Tam 14 yıldanberi Fransanın 
muhtelif koloni! erinde çalışmış bir 

reketinden bahsetmekte ve Paris hü 
kümetinin bu yoldaki isabetini tas
vip, takdir ve alkışlamakta idi. 

Bay Kolenin muavini de bu mü· 
lakatımız esnasında yanımızda bu 
lunuyordu. Ara sıra, oda, şefile olan 
konuşmalarımıza iştirak ediyordu. 

Bir saat kadar devam eden bu 
konuşmadan sonra, Bay Koleden 
ayrılıyordum. 

O bu defa beni, karşılayışından 
daha büyük bir misafirperverlikle u 
ğurladr, ayrılırken elimi daha büyük 
bir samimiyetle sıktı. 

• 
uzuv. Kole ciddi bir asker, iş bilir, 

Beni büyük bir nezaketle karşı. politik bir adam. Hatayın yeni de· 
lamıştı. d legf'sinin on dört sem enberi kolo 

Masasının karşısındaki hasır kol ni m< muriyetlerinde bulunduğunu 
tuğa yerleşince, ona suallerimden anladıktan sonra, onun Fransız men-
evvel ilk mukaddimem şu oldu: 

Şehrimizdeki orta okul ve lise
lerde sözlü sınavlara bugün niba 
yet verilecektir. 

Yazı müsabakası 

Komisyonlar gönde. ilen 
yazıları gözden geçiriyor 

Cumhuriyetin 15 inci yıl dönü· 
mü için yazılan güzel yazılar veka
lete gönderilmek üzere kültür 
direktör lüğünde tqkil ediltn ko· 
misyonlar tarafından tetkik edil· 
meğe başlanmıştır. 

Erkek öğretmen 

Okulu bu yıl 114 
mezun yerdi 

Şehrimiz erkek öğı etmen okulu 
sınavlaıı bitmiş ve 114 talebe me
zun olmuştur. Mezun gençleri teb 
rik eder ve muvaffakiyetler dileriz. 

Bu münasebetle bu akşam okul-
da velilere ve davetlilere bir müsa· 
mere verilecektir. 

Enstitü mezunları 

Evvelki gün şehrimizin Yılanlı 
mezraasında çok azılı bir kara Yı 
lan bir saatlı < korkunç l:ıir müca
deleden sonra öldürülebilmiştir . Bu 
hadise hakkında aldığımız ınalümatı 
aşağıya yazıyoruz : 

Yılanlı mezraasında oturan Zi 
raat mücadele memurlarından Şük. 
rünün bağına bundan on beş gün 
evvel kara bir Yılan musallat ol. 
muştur. Yılan tacizlerini o derece 
artırmıştır ki çardakta oturan Şük. 
rünün ailesi ve yollardan gelip geçen 
yolcular müdhiş bi( heyecana ka· 
pılmakta ve bunu bir dürlü öldür· 
mek çaresini bulamamaktadırlar. 

Bu Yılan evvelki gün ikindiye 
doğru yine Şükrünün ailesinin üze· 
rine hücum etmiş ve kadıncağızın 
feryadı üzerine komşusu bulunan 
Belediye dellalı Nuri Torgutun ka 
rısı Münire ve on beş yaşındaki 
kızı Arife hemen ellerine aldıkları 

taşlarla kadıncağızı kurtarmağa koş. 
muşlardır. F ezla kızan Yılan l:ıu defa 
yeni gelenlerin üzerine saldırmış ve 
korkunç mücadele başlamıştır. Can 

ve .. 
larınııı tehlikeye girdiğini gören 
ana kız hemen o civarda bulunan 
bir incir ağacıııın üzerine çıkarak 

diğer bir çardakta bulunan b~ş yaş 
larındaki Torgut Nurıye seslenerek 

bir kazma getirmesini ve ağaca sa 
rılarak çıkma ' ta olan Yılana var 
kuvvetile vurmasını söylemişlerdir . 
Çocuk bu emre uyarak kazmayı 

kapıp ağacın yanına gelmiş ve var 
kuvvetile kazmayı vurarak yere dü 
şürmüştür. Ağacın üzerinde bulunan 
ana kız bunun üzerine ağaçtan at 

lıyarak yerde bulunan kazma ve 
taşları kavradıkları gibi mini mini 
cesur yavrunun üzerine çöreklene· 
rek saldırmakta olan Yılana vur· 

mağa başlıyor ve yarım saatlık 

müdhiş ve korkunç bir mücadele· 
den sonra öldürüp herkesi bunun 
şerrinden kurtarmağa muvaffak olu 
yarlar. 

Ana, kız ve mini mini bir yav
runun öldürdüğü kara Yılanın boyu 
iki metreden fazla ve kalınlığı da 
15 santimdir. 

faatlerini korumak için, doğru yolda, 
- Türkiyedcn geliyorum. Mak· Şehrimiz ismet lnönü kız ensti-makul İş görmekte devam edece-sadım, son zamanlarda Hatayda göze tüsü ile akşam kız sanat okulunda Do·· vı'zlerı'n vasat"ı Foto Ekrem ğine hükmetmek lazımgelir. 

çarpar derecedeki değişiklikleri sınavların bittiğini ve bu münase 
görmek ve sizleri ziyaret etmektir. NiHAD TANOÜNl!H betle bir de sergi açıldığını yaz· 1 •• fiatlarJ nedir?. 
Hatay davı:.sının şimdiye kadar uza mıştık. Hakkındaki hüküm uze- , 
masının, birçok anlaşmazlıklar do- Enstitüden 20 ve akşam kız sa- rinde mahkemece israr j 

b b b 1 
• •• Maliye memurlarına nat kısmından 75 talebe mezun ol· d"ld' Finans bakanlığı borsada kote olan 

1 

ğuımasının se e İ, ep yan ış giıruş- e 1 l dövizlerin vasati Hatlarını te!l'bit et-
lerin neticesi idi. Fakat artık biz, verilecek avanslar muştur. Tebrik Irza geçmekten üç sene hapse miştir. Bu fiatlar 1 Temmuz 1938 

1 
bunların izale edildiğini, artık iyiye eder muvaffakiyetler ve dörtyüz lira manevi zarar verme den 31 Temmuz 1938 tarihine ka 
doğru yürünüldüğünü müşahade et Vilayet merkezlerinden tetkik dileriz. ğe mahkum olup mevkuf bulunan dar muteber olacaktır. Vasati fiat- 1 

mekte ve Fransızlarla olan dostluğu· ve teftiş için kazalara gönderilen va · Terfı' ed.en muallı'mler F Ek d · h 
1 1 

oto rem un ağır cezama keme lan yazıyoruz: bir türk lirası mu . 
muzun kuvvetleni~ine memnun ol · ridat ve muhasebe kontro memur a d 1 

K 1. · d' kt" ·· ş h N 

1 

sin e nakzan devam eden duruşma kabili olarak fransız frangı 28.1025, 
tayız, dedim. rına azami bir aylık yevmiye·ve za ız ısesı ıre oru a ap az 1 

C k 1 F 
sı bitmiş ve yine üç sene hapisle dolar O 79 1190 liret 15 0388 Is 

Alaka ile beni dinleyen Bay Ko- ruri masraflarına mukabil avans ve mi Oi un ar ve ransızca öğret - · · • · • -. N 'h S l 1 40 l dörtyüz lira manevi zarar vermeğe viçre frangı 3.4632, florin 1.4291, 

1 

lenin ilk sözü şu oldu: rilmektedir. Maliye veı<aleti, bir ay- menı ezı e o ayın maaş arı 
1. d 4S ı· t 'h "ğ t · mahküm olmuştur. Hüküm kabil Rayşmaı k, 1,971 belga 4.6988, drah. 

- Biz de sizin kadar memnunuz. dan fazla tedkik ve leftişlerde kalan ıra an ıraya, arı o re menı 

1 

· J 
Al. A 25 ı· d 30 temyız ir. mi 87.0~32, l~va 63.8730, çekoslo· 

Bu sırada odaya, Hatayda çıkan memurların ay nihayetinde avans al- ıye rşarın maaşı ıra an 
1. d'k' "ğ t · M" M J • vak kuronu 22.7538, pezeta 12.94· 

( Bora - Fırtına ) 

Bu eser, muharririn, her yeni 
kitabile daha çok olgunlaşan ve 
kendi janrında derinleşen görüşünün 
yeni bir vesikasıdır. 

Bora - Fırtına. Dinamik ısıın· 
!erinden de anlaşılacağı,, yüzde yiiı 
realist bir eserdir.iMuharrir, vakada 
olduğu kadar, onun anlatış tarzında 
da hayatın içinde kalmaya çok Jik· 

kat etmıştr. 
Nurullah Ataçın dediği gibi: 

Muharririn bütün .kıymeti, eserinin 
gahramanlarını, muhitinden ve ha' 
yalinde y~şayan tiplerde değişme' 

mesidir. 
bte Turgut Akkaş, münakidiO 

istediA:i varlığı son eserinde bol b0 

vermiştir. 

Kızılay mecmuası 

Kızılay mecmuasının 160 ın' 
sayısı çıktı. bu sayıda Kızılayın gı 
niş ~araketlerine ait faaliyet bilaO. 
çoları, resimler ve güzel yazılar vı 
dır. Tavsiye ederiz. 

....,,,,....,..~.,..........,...,....,,,,----...,,,,,=""'~,,,/ 

Lig maçları geri bırakıld 
T.S.K. Seyhan Bölgesinden fığ 

rendiğimize göre, Futbol F eder~S 
yonu sıcakların başlaması üzerır. 
futbol mevsimine 30. Haziran. 1\1~ 
de nihayet verilerek: (1. Eylui.193 . ı r 
de yeni sene musabakalrına baş 8 

masına Federasyonca karar veril~İI 
tir. Keyfiyet Bölgemiz Kulüp]eııd 
yayım yapılmış ve bu suretle 
Lig maçlar . geri bırakılmıştır. 

Kemal Kusun 
Maraş mebusu hemşerimiz t( 

mal Kusun dünkü ekspresle Ank 

radan şehrimize gelmiştir. 

İspekter Nurittin 

gazetelerin muhabirleri gelmişti. De- mak üzere tekrar vilayet merkezine ııaya, 1 ış 0 re ınenı unevver emur ara aıt k c b . . 17 5 r d 20 i 86, zloti 4.1986, pengü 3 .9918, ley 
!egeden malumat istiy orlardı. 1 gelmelerine meydan vermeme üzere 1 e ecınkış ınaakşı ' ıra fan ı· tahkı'kat evrakı 106.2616,dinar 34.6908, yen 2.7332 1 

Bay delege, Hata;lı gazeteci ar-
1 

yeni esaslar kabul etmiştir. iraya çı arılma suretile ter i etti· 

Bir müddeteııbcri şehriıııil 
bulunmakta olan kültür bakanl 
genel ispekterlerinden Nure11 

Mersine gitmiştir. 
1 ·ı · 1 r lsviçre kuronu, 3.0891, bir sterlin 1 

kadaşlara istedikleri malumatı ver· ·ı· Buna göre, mülhakatta tetkik ve rı mış ere ır. 

1 

Memurlar mııhakemat k~nunu 628 kuruş ve bir ruble 23.8325 1 
dikten sonra onlardan bi lhassa şu ve teftiş işlerinde bir aydan fazla S .., ( k .., ] ' 

1 ag 1 
hükümlerine göre, eksiklikleri bitiri kuruştur. S t Kooperatı 

noktaya iyi dikkat etmelerini istedi: 1 kalan memurlar ay sonla rında avans propagan- 1 a ış 
1 

len tahkikat evrakının bir hafta için 1 
Ha taydaki unsurları yek diğerine kay. 

1 
lann son yerlerini bir beyanname d f • } • d 'd h ı k 

k il 1 1 . f d 1 b ld ki d' B a a ış eti e 1 are eyet erince arara bağlan ~~... ·.,. •• ~... ""' ' Yerı"nde tetkı"kat yap""' naştıraca yo u neşriyat yapı masını ıle de ter aı ığa i irece er ır . u 1 • ı•· 1 mlsı ve VUKU bulacak mezuniyet ta t. 
Bay Kole bundan sonra bana be}annameler üzerine alınan ıavans, ı Sıhhat bakanlığı, bilumum has· leplerine 15 gün içinde cevap veril - Wfr'' 1 .. ~':::~ üzere .. bir Heye. t 0dli~ dönerek şöyle diyordu: mahsup edilecek ve ertesi ay için 1 talıklardan korun-na için muhtelif · · b k mesı ıç a anlığınca vilayetlere bil· li!i! O t } gıth 
- Müsyö Tangüner, benim ga gene avans muamelesi yapılarak me 1 cinslerde propağaııda afi•leri hazır d ·ı B ' - - - or yo a ' in mişti. akanlık işlerin yapılıp k 1 ~ 

zeteci arkadaşlarınıza bu hususu sık ınurun bulunduğu kaza malmüdür lamış ve bun!arı tab ettirmiştir. bu I d d I k b I k 2t Haziran 938 Dörtyolda Porta al sat~~ 1 

k 
' 1 t kt k d ' I" .. b'ld' ·ı k 1 1 f l k yapıma ığı evam 1 olara i me - ı'ntı'zamını temı'n ve mu"tehassıı 

' ~ üzere er ay vilayetlerden memurlar ö yüzü açı . Hava rüzgarlı. 1 d k t rıf sı ııatır a ma an ma sa ımın ye· 

1 

ug" une ı ırı ece , memur ar para a a i• er pe yakında vilayetlere Q'Ön h G k k 
gane hedefi, "Atatürk. dür. Çünkü rını mal müdürlükl erinden alacaklar deri!ecek. Şehir ve kasabalarım ızd 3 h k E k k .. 1 d mürabahacıların e İn en ..ır a 

b k l
.k , mu a euıat işlerine ait birer cetvel n çs sıca g ;:ı ge e 33.5 derece. 1- 1·z~.re Do"rtyolda mevcut dört· 

Hatay davasına üyü a a a göste· ' c'ır, ki umümi yerlere asıfacaktir. gönderilmesini istemiştir. Geceleri en az sıcak 19 derece. " 1 ııı' 

ren büyük Şefinizi bu gibi dedikodu- ----------------------------------- rai Kooperatifin de Portaka ~ 
larla rahatsız ettirmek istemem. Çün f" ---------------------, tahsillerile birleşerek bir satış 
kü, burada vukubulacak herhangi irkaç ay ewel Belgrad- M us o ••. n •. n tavs •. ye s . 1 operatifi teşkil edilmtk üzere i' 
bir nahoş hadist>den müteessir olan da iki yaşında bir çocuk 1 kikatta bulunulduğunu geçen

111 

d 
felc arazı göstererek __________ mı_____ k 

Atatürk bıı suçu F ransada görür e h yazmıştı . astalanmıştır. Belgradın .. d ı v ondan! d on uç yaşın a o an kızı Mir .. bele yılanı var. Sirilu yılanı iki sene ev· Hayalet gemi Bu işi yerinde tetkik ve r. 
oktorları çocuğun kurtulacağından t 

Ben; Fransanın eski bir memu tamamiyle ümitlerini kesmişlerdi. hakaret ettiğini iddia ederek tazmi- vel 10.000 franga almıştır. iki sen~ BALTIK denizinde sapsiz bir ge ratifin ana hatlarını tesbit e 1 
ruyum. Çalışmak, beni asla yormaz. Ü · b b b nat istemektedir. içerisindt> hergün iri fareler ve tav· · d üzere Ankaradan şehıimiıe g'~ ınitsız a a, irkaç sene evvel mı olaşıyordu. Gemi bir deniz ka yı 
Fakat vukubulan hadiselerin hariçte· M l . · k" · k k Bu hakaretin tarzı gayet garib- şanlarla beslenen bu kıymetli yılan d k olan Kazıır Refik ve Doktor uso inının uçıi ızının d~ a}'ni zasın an sonra aptaıı ve tayfaları 1} 
ki nahoş akisleri şüphesiz beni de h I k I b dir: şehir hzlkı ı-ski bir an'aneye şiştikçe şişmiş ve 32 kı'lo ağırlıg·a 1 f d k O rand yanlarında Vilayetimiz , asta ığa ya a anmış ve u hasla- ara ııı an ter edilmişti. nun, gü· d~ 
müteessir eder. Ik k I ld h 1 uyarak şehirde bir merasim geçidi çıkmıştır. Bu yılan tam do"rt metr~ .. b' . d b k Müdürü Nuri olduğu halde ı tan urtıı muş o uğıınu atır ıya . - nun ırın e ir azaya sebebiyet 

Bay Kole ile konuşa konuşa de· rak Musoliniye bir mektup yazmış, yapmak istemişler. Bu geçitte, me- uzunluğundadır ve şişman bir ada - vereceğinden korkuluyordu. Baltık t renle Dörtyola gitmişlerdir' J 
1 d k d rasim kraliçesi olarak, bir kızın at b • k d k 1 d Y 1 d k k B k d •• " egelik airesinin bahçesine çıktık. ızırın nasıl bir tedavi gör üğünü IJlln acagı a ar a ın ır. 1 an, enizde i aptanlar bu gemiye "ha ir a ın yuzun 
Onunla bu arada birçok resimler sormuştur. uh" zel rinde sadece tül o büı ünmüş bir bir gece her nedense - belki canı yalet gemi,, adını takmışlardır. Ki· 

aldık. M 1. · k b d h 1 a de geçmesi lfızımgeliyormuş. sıkılmış. yahut bir dı'şı· aramak ı'htı· uso mı me tu a er a cevap yel bahriye dairesinin bu gemiyi 
Bay Kole bana, delegeliği devir vermiş ve çocuğun Roma civarında Mirabel kraliçe vazifesini görme. yacını duymuştur - Kafesinin de- tutmak İçin alJığı bütün tedbirler de 

alışını, Hataydaki geçmiş hadiseleri bir sanatoryoma gönderilmesini tav- ye talib olmuş. Bunu halıer alan mirlerini zorlamış, kırmış ve odanın boşa çıkmıştı. 
gayet derin bir görüşle ifade edi- siye etmiştir. mekteb müJürü, bütün şehir halkı penceresinden çıkarak evin tavan a· N'h 

d b 
ı ayet, iki aydır Baltık denizinde 

Yordu. Yavru sanatoryoma gönderı'lmı'ş önün en öyle çıplak denilecek bir rasına giımiştir. Ik ça alanan bu gemini11 kendi ken-
Birkaç dakika son• a tekrar ma ve iyileşerek Belgrada dönmüştür. vaziyette geçtiği takdirde, bu hare· 

k hl
•k · k Birkaç gündenberi, Hindistandan dine battığı anlaşılmıştır. Kiye] li 

kamına geldiğimiz zaman, Bay Kole Hakaret mi, defjll mi? eti a a a mugayır sayarak en -
d k 

ı· k bd d d t' ·ı 1 1 h' l'I · d manı methaline yakın bir yerde bu 
bana, masasının üzerin e i, Hatay lngı'lterede Veybriç şehrı'nde bı'r uısini me te en tu e eceğiııi gc ırı en yı an arın en ze ır ı erın en 

d 
geminin bütün techizatile denizin di 

meselesi mevzuunda neşriyat yapan ı'imnastik muallimi, şehir mektebinin bil irmi~tir. birisi ıılan bu mahlu~ u kimseye za- binde yatmakta olduğunu görmüş-
birçok Arap ve Fransız gazetele· kadın müdürü aleyhine bir dava aç· Serseri tabiatlı yılan rar vermeden yakalamak, yahut öl- 1 d K 1 1. er ir. iye ıınan reisliği seyri sefer 
rini işaret etmişti. t LONDRADA s· ·ı d b d k . · L d ı· · t db' mış ır. ırı ismin e ir urme ıçın on ra po ısı e ır için çok t!hlikeli olan enkazı temiz· 

Buıılann hemen hepsi, Fransa- 1 Jimnastik muallimi, müdürün, Pedikürcünün Horas isminde bir almakla meşgıılmuş 1 ı 
nın Türkiyeye karşı son dostaııe ha- ı.------------------·-------------------·----·---·em-ei_e_k_a.ra•r•v•e•ı•m-iş·t-ir_. ----~ 

Kozanın Marangeçerlİ 
yünde bir cinayet işte; 

...~' Kozanın Marangeçer koı 
oturan Osman oğlu Hacı avc\ 
kadın yüzünden çıka~ ka\I~ 
ayni köyde oturan Velı oğl~ ~ 
tafa Aksuyu dolınl tüfengıl~ 1 
nından ağır surette yaralaıP1ş 
Mustafa Aksu bir müddet sr, 
ölmüştür. Katil Hacı avcı t~fer; 
yakalanmış ve Adliyeye teslııfl 
miştir . 



22 Haziran 1938 

Yirminci asrın mucizelerini Pey
gamberler değil, fen yapıyor 

''Çelik ciğerli adam ,, 
Serbest havada teneffüs etmeğe başladı 

Altı sene sonra müthiş makinesinin içinden tema
mile çıkarak nornıal bir adam gibi yaşıyabilecek 

" PARI - SUAR ,, gazetesinden: 

Fred Snlte, "Çellk cljieı-11 adam» yirmi aiti aydanberl kendl
•lnl hapeeden muclzell makinenin içinden çıkmı,ur. Fakat sa6 
Olarak., Beklenllen mucize vukua gelmlftlr .. Bu makinenin U

zun zamandanberl onu mecbur tutOu dlslpilnln tesiri görUl
ITıUftUr. Fakat netice henUz gayri muayyendlr. ÇUnkU zavallı 
deUkanıı henUz makinenin dıfında ancak gUnde yirmi, yirmi 
Uç dakika durabllmektedlr. 

•• 
gezintilerini, spoı zevklerini hatır

lıyordu . 

Sonradan yavaş yavdş, bilhassa 
babasının ve arkadaşlarının göster 
diği s~vgi sayesinde bu canlı ölü 
yeniden yaşamak arzusunu tatmağa 

başladı . Mütemadiyen okuyordu . 
Arasıra konuşmayı da tecrübe edi

yordu. 

Mamafih Doktorlar , bu muvaf· 
fak vaziyetinin kendisinin sandığın 

dan daha tchlıkeli ve tehdit edici 

olduğunıı ondan saklıyorlardı . Bu 

çelik tabut zavallı gencin lıünyesini 
yavaş yavaş harap ediyordu . Ke. 
mikler yumşayordu. iki sene sonra 
o zafiyetten ölecekti. 

F red Snitenin bu felaketli macera
sı hatırlarda olsa gerek tir. Kendisi 
Şikagonun milyaıdarlerinden birisinin 
Oğlu olup .,ğJenmek için bir dünya 
seyehatına çıkmıştı. Müdhiş bir felcin 
kendisini yıldırım gibi vurduğu za
ınan Saygonda bulunuyordu. Mevcut 
rııikrobların en müdhişi ve (Sızon) 
adı verilen bir mikrop çünkü bu 
lllikrop şayanı hayret bir sür'at ve 
maharetle ins3n vücudünün nesiçleri 
arasından kayarnk vucüde girer -
dııııağının merkezine hücum etmiş 
ve teneffüs cihazının hareketini telce 
uğratmıştı. Fred boğuluyordu. Te
neffüs edebilmesi için mütemadiyen 
SUngi teneffüs yaptırmak icabediyor 
du, Ve hayatını Pekinde yaptırılan 
( çelik ciğere) borclandı. Pekin has 

ta hanesi direktörü B. F orker onu 

derhal bu hayat verici hapısaneye 
tıkadı. 

Fred Snite bir kaç ay Pekin has
tahanesinde kaldı. Teessüründen de
li gibi olan babası dünyanın en bü 

yü!C mütehassıslarını buraya celbet 

ıniıti. Bu mütehassıslar kararını ver · 
ınişti: zevallı delikanlı hayatını bu 

tnakine içinde geçirmeğe mahkum
du, 

Binaenaleyh ümitsiz hir teşeb

büse geçmek lazım geliyordu. Hiç 1 
olmazsa günde iki , üç dakika onu 

1 
makinesiz teneffüs ettirmeyi tecrübe 

etmek icabediyordu . ı 
işte bu ameliyat onbeş gün ev-

1 

vel Şikago da yapıldı, F red Snite 

makineden çıkarıldı. işte o zaman 

bir mucizenin vukuuna şahid olun
du 

Gencin yanakları kızardı. Bir 
kaç kere öksürdü. göğsü oynadı al

nı lcarıştı. Onuu müdhiş bi- güçlük 
1 

( Türksözü) 

Celal Bayar 
Fevzi Çakmak 
An karadalar 

ıGümrükler
j de kolaylık 

Ankara: 21 (Telefonla)- birkaç 
gündenberi lstanbulda bulunmakta o
lan başvekilimiz Celal Bayar ve genel 
knrmay başkanımız mareşal Fevzi 1 
Çakmak bugün hususi bir trenle ve , 
refakatlarında vekiller. olduğ'u halde 1 
Ankaraya avdet etmişlerdir. Başvekil 
ve genel kurmay başkanımız ve vekil
lerimiz merasimle karşılanmıştır. 1 

lVlıslr elçimiz 

İran heyeti şerefine 
bir ziyafet verdi 

Kahire: 21 (Radyo)- Türkiye 
büyük elçisi, burada bulunmakta 
olan lran vaşvekili Mabmud Canın 
riyasetindeki lran heyetine bir ziya· 

fet vermiştir. 
Bir müddenberi burada bulun. 

makta olan heyetin vazifesi bitmiş 
olduğundan Kral F aruktan izin ala 
rak memleketlerine gitmek üzere 

lskenderiyeden Beruda hareket ede 

ceklerdir. 

İngiltere kralı 

ManaAralarda bulunmak 
üzere Londradan ayrıldı 

Londra: 21 (Radyo)- lngiltere 
kralı altıncı Corç yapılacak ol.m 
büyük manavralarda bı;lunmak üzere 

bugün Nelson harp gemisine binmiş 
tir. Kendisine küçük kardeşi refakat 

etmektedir. Bu büyük manevralara 

büyük küçük seksen harp gemisi iş 
tirak etmiştir. 

Bir ltalyan filosu Maltada 
Londra: 21 (Radyo) Akdeniz 

de bıılunan ltalyan filosuna mensup 
altı parçadan mürekkep bir '.filo dört 
gün kalmak üzere Maltaya gelmiştir 

Vekalet 
emirler --

• 
yenı 

verdi 

Ankara : 21 - Eşya sahipleri 
ile hümrük idareleri arasında taı ife
tatbikatından doğ-an ihtilafların halli 
için gümrük tarifesi kanunun ınuci· 
binte kurulan epsperler~. eşya sa
hibleri tarafından ne suretle müra
caat edileceği ve bu hususta yapıla 
cak muameleler hakkında gümrükle
re bir tamim gönderilmiştir. 

Bu ıamimde , gümrüklere gelen 
eşyanın muayenesinde tayin edilen 
tarifeyi eşya sahipler! kabul etmez
lerse yapacakları itirara1ların bir 
varak siyle lesbit edileceğ'i tasrih o
lunmuştur. Şayet gümrüğ'ün talbik 
ettiğı tarife numarasını mal , ahibi 
kabul .. derse sonradan ekspertiz is· 
tenmiyeceğ'i ve eşya sahibiııie beyan
namede gösterdiğ'i tarife numarasının 
gümrük idaaesince kabulü halinde de 
ekspere gidilıniyeceğ'i ve ancak 1723 
sayılı kanun mucibince eşya sahiple
rinden aranıl•cak farkı resimler için 
ekspertiz taleb olunabileceği gösteri
m'ştir 

Bundan başka tamim, işin eks
pre sevkinden evvel gümrük amirinirı 

ve merkezde tarife m·. dürlüğünijn 
ihtilafı tetkik ederek bir karara bağ'
lıyacağ'ını ve bu karar da mal sahibi 
tarafından kabul edilmezse o zaman 
eksperler heyetine gideceğini esas 
tutmuştur. 

Bu tamimde eksperler heyetine 
gidilirken eşya sahibi eksp"r ücreti 
olan 25 lirayı licaret adası veznesine 
yatırmak ve eksperini seçerek keyfi
yeti bir hafta içinde gümrüğe haber 
vern.ek ınechuriyeli konulmlştur. Bu 
şekil yer ne getırrılınezse kanun mu-

cibince gümrük idaresi eksper tay 
için sulh hakimlerine müracaat etmek 
hakkına malık olacaktır. 

Fksper heyetınin kararını bekle
meksizin gümrükçe istenilen şartlar 

yerine getirilmek kaydı altında eş 

ynanı sahibine verilcbilecegi tımimde 
gösterilmiştir. 

Bababası hiç olmazsa çocuğunu 
Yanında muhafaza etmek istedi. Ve 
etek 'dolusu para harcayarak yeni
den böyle bir makine yaptırdı. Fa

kat bu malcine değiştirme müthiş bir 
facia oldu. Delikanlı çok sakindi. Bu 
d~ğişıne unasında hayatım kaybet 

?1:k tehlilce.<ine maruz kalacağını pek 
a!a biliyordu. Etrafındakilerin hepi
sı büyük bir heyecan ve teessür. için · 
de idiler. 

le mücadele ettiği görülüyordu. Fa 
kat tenetfüsde ediyordu. Bir müd- ' 

det sonra bir kolunuda oynaltığı 

gprüldü. Derhal makineye nakledildi 
Üç dakika dışarıda kalmıştı. 1 !tal yan fılosunun bu ziyareti on sene· 

denbe·i Maltayı ilk ziyaretidir. Bu tecrübe müteaddit defalar 
yapıldı. Son defasında Fred yirmi üç 
dakika serbest havada teneffüs e
derek kaldı. 

Gümrük idaresiyle mal sahibinin 
tayin ettııti bir eksper ar.sında bir 
ihtiliif çıkarsa bu itilafın ik iş .ıd ve· 
kaletince intihab edilen üç kişilik 
daimi eksperler heyetince tetkik o
lunacağı ve heyetin vereceğ'i kararın 
kati bulunduğu, ancak kanuna ve u-

k Doktor Forker, mümkün olduğu 

1 
adar süratle hareket etmeğe ça-

bı. şıyordu. Çünkü on saniyelik 
ır R" 

1 b· . otar, gencin hayatına malo b ılırdı. Makine açıldı. F red snite 

d 
0

kuluverdi. Gözleri döndü ve yıl· 
Arıını_a vurulmuş gibi cansız kaldı. 
k ,ınelıyat salonunu korkunç bir sü· 

0
ut kaplamıştı , Fred snite ölmüştü .. 

1 
zaman delikanlının cesedini aldı. 

1~t ~e yeni makinenin içine yerleş. 
_ırdıler. Ve derhal makineyi çalış

tır~ılar. F red de hiç bir hayat ema
tesı görülmüyordu. Üç dakikalık bir 

ç~lışmadan sonradır ki, Delikanlının 
~oz :kapakları yavaş yavaş açıldı. 
ı en ff" e us etmeğe başlamıştı. 

k Bundan sonra babası onunu ala 
ra malıkanelerı'nd b" · .... d" • en ırısıne golur-u. 

Fred sinite ·k· 
danın iç' d 1 1 sene camlı bir o· 
fındaki ının e yaşadı, Bu suretle atra · 

anzarryı .,.. b'J· 
şıoın .. .. 00re ı ıyordu. Ba·' 

Ustune yerleştirilen b. ! 
odanın içinde dolaşanları .,. .. " ay~~ ı 
tcınin d' d .,,ormesını e ıyor u. 

Bir hastabakıcı gece gündüz 
onun başucunda bekliyerek her an 
durması muhtemel olan teneffüsüne ' 
nazaret ediyordu. Bütün muhakeme 
ve zekasına sahip olan zavallı ço 

~uk başlangıçta müd hiş umutsuzluk 

~-h:_anına düşmüştü. Artık ebediyen 
)'uruyemiyrcek, ebediyen diğer in
sanlar gibı olamıyacaktı , Seyahat

JCrini, hür bir hava içinde geçen 

Fılhakika bu müteaddit tecrü

beler onu bitak düşürmüştü. Ve 

genç Fredin kalbi yaşamak arzusu 

ve neşesi dolduğunda~ bunlara 
ta ha rıımül edebildi. şimdi kendi ile 

beraber bülün etrafındakilerde de · 
rin sevinç içerisindedirler. 

Şimdi doktorların temin ettiğine 
göre kendisinin normal bir insan gi· 

bi açık havada ten•ffüs edip yaşa· 
yabilmesi için daha altı sene Bu ma· 
kinede kalması icap efmektt·dir. 

Su kanalları kazısı 

- Birinci sahifeden artan -

inşaatına başlanacağı umuluyor. 
Gene bu sene yapılacak mühim 

işlerden biri de feyezanları önlemek 

için yapılacak kanallardır. Bu kanal
lar da alınacak esas nehir yatağın • n 

geçirebildiğ'i su miktarını geriye bı· 
raktırıp iki kanalı doğrudan doğ'ruya 

denize akıtmaJ,dır. 

Bu iş için de bütün hazırlıklar 

ihmal edilmiş olup birkaç ay sonra 
inşasına geçilebileceği zannolunuyor. 

Bütün bunlar da dört milyon lira· 
Y• mal olacaktır. 

Ka al inşaatı işleri müteahh'din 
mühendis ve fen memurlıırının neza
reti ve su işleri mühendisliğ'inin mu
rakabesi altıuda yapılmakta olup e
sas şcbekenın üç sene içerisinde ku-

ıulması umuluyor. 

Almanyada dün dört 
casus asıldı 

, Bcrlin: 21 (Radyo)- Cenubi Al 
:manyada C"asusluk suçundan mahkum 

-
Yunanistan Türki

ı 
yeden 50,00o ton 
buğday alacaktır 

- Birinci sahifeden artan -

Zira bul!'day müba}aatı komşu bir 
memleketten yapılmakta ve bu un 
tacirleri, siparişlerin verilmesinden 
ancak iki üç ay sonra Arjantin ve 
Avusturalya gibi Okyanus a~ıı ı memle
ketlerden mübayaat yapmaktantan 
kurtulmaktadır. Yunan'.staıı, senede 
hariçlen 500,000 ton buğday idhal e· 
diyor. Türkiyenin senede Yun. n st. n,, 
en iyi şerait ve fiallerle 200,000 ton 
buğday satmak kudrelinde bulunma
sı büyük bir talih eseı idir. 

Gazete müteakiben Türkiye Cum · 
huriyeti hükumetinin buğdayın nevini 
ve mikdarıııı artırmak için satfettiği 

gayretlerin verdikleri parlak semere. 
!eri ve Türk buğ'daylarının Yunanis
tana idhalile Yunan mamulatının Türk 
piyasalarında daha gen'ş b'r yer bu· 
lacağ'ını kaydettikten sonra diyor ki: 

Yunanistanın bu kadu avantajlar 
arzcden Türk buğ'daylarile iaşesi bü
yük bir talih eseridir. Yunan büyük 
un fabrikatörlerinin Türkiyeden bü
yük mikdarda buğday salın alacakla-

rıııa şüphe yoktur. " 

sule aykırılık noktasından 60 gün 
gün i~inde Şurayı devlete gieilebile 
ceği tamimde ayrıca tası ih olunmuş
tur . 
ikinci tahlili taleb edilecek eşya 
hakkında ekspere gitmek hakkıııın 
mahfaz buiuııdu~u tamimde işaret e
dilmiştir. 

Muamele vergisi tatbikatından 
doğan ihtilafların da ekspresler heye
tine verilebileceği ve taıife kanu

ndunun 15 ıncı maddesi mucibince 

~~~~---------~-~-
Kömiirden alınan riisum 

Yeni bazı, !anan bir kararname 
ye göre, maden komLaü mü .. tahsille 
riııin kömürlerinden alınan ve ema 
net lıesa 1ıına alııı~n nisbi ıüsumların 
iadesi katiyet kesp etmiştir. r-----
Tür 

"\ 
•• •• ·sozu 

Gündelık siyası gazele 

Abone şartları 

Kuru ş 
l2 Aylık 120 o 
6 Aylık 60 o 
3 Aylık ~o o 
l Aylık 100 

Uış ıncmlekcıleı için Abone 

bcdelı değişmez yalnız posta ma .. s rafıl1 
zammedilir. 

2 - ilanlar için ıdareye mura
caat edilmelidir. 

Sahife 3 

-------------------~-------------------
Beyaz perdenin en m•şhur siması ( EMiL Y ANNINGS ) in yarattı~ı 

en kudretli eser 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Şehvet kurbanı - Babaların günahı - Mavi Melek filmlerinden daha 
müessir, daha, üstün, daha kuvvetli bir mevzu. Biilün dünyanın en çok 

beğendiği eser 

( Traumolous) 
(Hayal ve Hakikat) 

Bir mektep mualliminin hayatını gösteren bu şaheseri bütün Ôğretmen
lere, talebelere , çocuklarını okutan Babalara tavsiye ederiz 

A YRlCA : Sergüzeşt, Macera, Şaheseri ( BUCK JONES ve arkadaş
ları tarafıııdan ) 

( Kovboylar Kralı ) 
DiKKAT: Sinema hususi tedabirle Vantilatörler ve çolı: serin bir hale 

getirilmiştir 

Yaz tarifesi : Balkon: 25 kuruş - Duhuliye 15 kuruş - Loca 1 liradır. 
Zabitan ve Ôğretmenlere ayrıca tenzilat 

Bugün gündüz 2,30 da matinede 
1- Nis Çiçeği (son defa) 2- Koyboy

lar Kralı 
Telefon 

9436 

Her mevsim 

250 

ve 

Asri 

muhite gore 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

l
:e geımı,tır. Bir fincan Ç•Y gUnUn bunaltıcı sıcaOını kar,ııar 

c. 

Adana Sulh ikinci hukuk 
Mahkemesinden 

No 

313 

Devlet Demir yolları avukatı 

Fahri Uğurlu ile Çinarlı M. den Na 
bi arasında müteheddis alacak da· 
vasının carı duruşması sırasında 

müddeaaleyh daveti kanuniye ye 
icalı~t etmidiğinden hakkında ğiyap 
kararı veril ııiş ve davacı iddiasını 1 

isbattan izharı acizle talibi tahlif ol 

muş v~ bunun üzerine yemin ıhbar

namesi de tebliğ idildigi halde müd 

deaaleyh mahkemeye gelip yemini 
eda elmemiş olduğundan usulun .l37 
inci maddei muaddelesi mucibince 

yeminden kaçınmış ve yemin edece · ı 
gi vakiaların sabit olmuş sayılması· 

na ve işbu kararın mu mai ley he tebliğine 
tebliğ tarihinden itibaren sekiz gün için 

do! yemin etmek Üzere arzuh~lla mü
racaat hakkının mahfuziyetine ve 
duruşmanın 1917 938 tarihine saat / 
8,20 talikına karar verilmiş olmak- 1 

la müddeaaleyyin müddeti muayyen ı 

esi zarfında itiraz ve mahkemeye 1 
gelip yemin etınedigi taktirde kara· 1 
rı vakim iktisalı katiyet edecegi teb .. 
liğ nakamına kaim olmak üzre 
lun 337 inci madJei muddelesi 

usu 

mu 

UCUZ EKMEK 

Eski istasyon caddesinde ve A· 
merikan hastanesi yanındaki Dogıu

luk Fırınımızda; Birinci nevi undan 
imal etdigimiz Has ekmegin lcilosu
nun dokuz kuruşa satdıgımız muhte· 
rem halkımıza bildiririz. 

1 2 

Sevenlerin, Sevilenlerin, 

Anlı yan 'arın Filmi 

9441 

Aşkı 

yazlık Sinemada 

Bu Akşam 
Amerikanın CHARLES BOYER 
den sonra Fransadan Koparup al. 

dığı ikinci ve Sempatik 

Jönpromiye 

FERNAND GRAVEY 

in güzel bir mevzu çerçivesi da. 
bilinde cereyan eden vciçli bir aşk 

güzel musiki parçalarile oüslü 

( Ebedi Senfoni ) 
ismindeki çok güzel Fransızca 1 
sözlü Gençlık ve Aşic filmini 

ita yeten: 
sunuyor 

Güzel 
cibince ilan olunur. 

+ MIKI MAVS+ 

y435 \ -P-EK--YA-=K~l-N-DA: 

B .. .. k k" l k 1 Donanma Geliyor 
uruce te ıra l , Harikalar J•ilmi 

Yayla Yurdu 
Çarşıya y~kın, kalabalık ailelr-r 

için elverişli, üzümü, ıııeyvesi, akar 
suyu mevcut, mutbak , hamam gibi 

her türlü teferruatı şamil büyük ı 
Yurt kiraya verilecekti~. _lstiyen l:rin 
C'unıhuriyet Halk Parbsı kaleınınde 
Hüsnü Yurtçu ile görüşmeleri. j 
9403 12-15-22 

9430 

-~--~~~------------~ ---Hizmetçi aranıyor 
Evd• çaıı,mak Uzere bir 

kadın asçı ve bir hizmetçi 
aranıyor. letlyenlerln idare 
hanemize mUracaat etmeleri 

c -----
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Sahife: 4 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

En çok 
lı.. s. 

Satılan miktar 

JCüo 

apımalı pamuk 
ı-..;,P;;iy"'ac:.:sa=p-ar7la-=ğ;-.ı -.---ı-24,50--

Piyasa temizi ,. 23 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 

ı•-..;;..;:'-:;::'------- -------- -Beyaz ı --------ı Siyah _ 

Türlı:sözü 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? 

aya len 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

Görünüş : Berrak 

: Renksiz 

TAHLiL RAPORU 
Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N- 10 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 

22 Haziran 19JS 

1 BELEDiYE İLANLARI 1 
;,__~~~~~-~~~~~~~~~~~~--

Adana Belediye Riyasetinden 
(Satılacak arsaların cedveli ) 

}} 

• 
. 

N_I_ 
2000 

Renk 
Koku ÇIGIT .1-=-------- ---"r__:....::;......:_:.__ _ ___,~----Ekspres 

- - ---------I 1 Tadı iane 
1--;:;Y;::er:;,li,.....,'""'Y..-e-m'""li"""k-,, --- ı ------ı-----ı ·-------ı Teamül 

: Kokusuı 

: Latif 

5' ' 

~ 

Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 1 
litrede 0.40 mgr . 

Sülfat ( SO 4 ) ,. 0.0033 gr. 

5 6 

" 
1--.:..=.:........,.,,;.::;= ;:-,---1---- -1-- - -------· ,, "Tohumluk,, 

HUBUBAT 
l--Bu_ğ_d_a_y~K-ı~bn_s __ -~~~~..,..---4.12~~ _ _ ... ~~==..---_--------

" Yerli 3,17. __ 3,75 
Mentane .. 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 3;25---1-----------1 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 

---1-----'--------ı 
__:M;;.:.:::er~c=im=e=k'------l-----I·----''-------
&~ 1 

UN 

1_D_;_ör'""'t_,y,_ıl-"d-ız-'-Sa_l_ih ______ :I-----ı 
üç ,, " 

Jl ~ -Dört yıldız Doğruluk 
ı:: -

~ "_uç " ,, 
ö -a Simit ,, 
"' ~ Dört yıldız Cumhuriyet .,. 

üç .. .. 
Simit ,, 

Liverpol T elgraflan 
21 / 6 I 1938 

------

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

·---------..,..::~=·~'im:::_~~M 
Hazır j 4 59 ı.-..;;::.:L" .. :.,.-_;-----j ı-ı-..:.:.::=:.. ______ -

4
-

44 
Rayişmark 5 08 

: Mutedil Klor ( CI ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 3 ) ,. O.oo-ıo 
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
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin etiği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY AD ELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da K ey adalen Suları gibi berrak , sıhhi, ne-

fis, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz · 2~ 
9375 

D nop 
FORT Temmuz vadeli - ~3-5--1-1-.::..C:.:""-'.=.::...._;_c..:.:c ___ I - Frank ( Fransız ) 

1_1...:.._T_e..:.şr_in--""'---- , 4 56 Sterlin ( İngiliz ) -6-26- -00- ; 

1 _:..:H:::inc:.:t...:.h:..::azı:=..r _____ I 3 ,~ Dolar (Amerika) _l_i _- _5_9 
Nevyork 8 31 Frank ( İsviçre ) 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Miidürlüğünden: ' 

1- Devlet Demiryolları istasyon sınıfınd1 istihdam edilmek üzere mü-
/ 

sabaka ile hareket memur namzedi alınacaktır . 
A ) Müsabakaya iştirak ede 1ıilmek için Orta Tahsili bitirmiş olmak; 
B ) Türk olmak; 
C ) Yaşı 18 den aşağı ve 30 dan ( dahil ) yukan olmamak; 
D ) Asgari bir sene için askerlikten maaf olmak ; 
E ) idaremiz hekimleri tarafından yapılacak sıhhi muayenelerinde faal 

ve serviste çalışmağa mani bir arıza ve hastalığı olmamak; 
2- Müsabakada kazananlar 61 lira ile tayin edileceklerdir . Ecnebi 

lisanlardan birine vakıf olanlar 67 lira ücretle alınacaklardır. 
Müsabaka imtihanı 9 Temmuz 938cumartesi günü saat 14 de Hay

darpaşa, Sirkeci, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, iz
mir ve Erzurum işletme Merkezlerinde yapılacaktır. 

4- En son müracaat 8 Temmuz 938 cuma gününe kadardır. 
5- Talipler işletmelere ve istasyonlara istida ile müracaat edeceklerdir. 
6- Kabul şerait ve evsafı hakkında daha fazla malumat almak isti· 

yenler işletme Merkezlerine ve istasyonlara müracaat edebilirler. 

9417 17-22-28 

Dr. M a er 
iç hastalıkları 

Lokman 
mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmekted•r. 

Dok t o r 

mu 

Sinir 
Mazhar Cemil Esen 

Hastallkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi Ordu 

Bay Halil evi 
Evi civarı 
16-30 

Savatlı 

9358 

Adana Elektrik Türk 
Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda yazcı veya silici olarak yetıştirilmek üzere tesviyecilikten 
ve tornacılıktan anlar işçilere ihtiyaç vardır . isteklilerin fen dairemize 
üracaatları . 9434 2--2 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir 

Telgraf adresi : B \ ŞEGMEZ 
9170 

Telefon : 168 
49 

Dörtyol belediyesinden: 1 Halkevi 
1 - Şartname ve projesi mu İ } w d 

cibince Dörtyol da yaptırılacak be 1 l gı O an: 
başkan-

lediye binası inşaatı açık eks itmeye 1İkma1 talebelere caba ders 
konulmuştur. 1 

2 - Keşif bedeli 6819. 44 ku 1 
1 

ru~tur. lık teminat 511. 42 kuruştur. 
3 - Eksiltme 20.6.938 pazar. 

lesi saat 15 te brlediye encümenin 
d" 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 

Seyhan 
dan : 

Defterdarlığın-

Yeni lsta~yonda bir kazan iki 
yüz bir. Kazm Kapağı on beş lira 
muhammen kıymetleri üurinden 
71 Temmuz /938 tarihine müsadıf 

perşenbe günü saat on beşte ihalesi 
yapılmak üzere açık arlırmağa çıkarıl. 

mıştır. lstcklilerin ihale günü Deft.-rdar 
lıkta toplanan Koıııisyona gelmeleri .... 

9438 22 -1 

Halhevi, Orta tedrisatın ikmale 
kalan öğrencilerine temmuz başından 
Eylul başına kadar iki aylık ikmal 
kursları açacakt.r. Bu kurslar Riyazi 
yr, Fızik, Cebir, Hendese, Tabiye, 
lngilizce ve Fransızca okutacaktır. 

Kız öğrencilerin kursları kız lise· 
sinde, Erkeklerinki Namıkkemal oku 
!unda açılacaktır. Bu kurslada ders 
!er parasızdır. isteyen öğrenciler Na 
mıkkemal okulu baş öğretmeni Ömer 
Sanvere müracaat ederek açılan def 
tere yazılmalıdıı lar. 

9431 1- 6 

Adana C. Müddei umumi· 
liğioden 

( 40) Lira Tahsisatlı Adana Ad
liye zabıt katibliğinde çalışdırılmak 
üzere münasibi seçileceğinden 

23/61938 Perşenbe günü saat 9. da 
imtihan yapılmak üzere isteklilerin 
mezkur gün ve saate kadar evrakı 
müsbitelerile Adana Adliye Encü
meni reisliğine miiracaatları ilan o-
lunr. 9440 

" 3 • 
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KROKi: (1) 

4 "' ~ 
~ 

' ı 4 
' . ... <f\• 

~ 
2. , 

6•yAı.ı_t'•Urh 
r-. .. -'. 

"l··-ıe::=::--

V ALl KONAGI CADDESiNDE 

... 
" ,.. 

Muhammen kıymeti muvakkat teminat 

Ada parsel -
1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
2 3 
2 4 

2 5 
2 6 

metre M. 
miktarı 

946 
975 
832 
832.50 
754 
754 

1138 
1119 
1113 
1161 

Beher metre murabbaı 
Lira K. -

1 25 

1 25 
1 00 
1 00 

90 
90 

1 00 
1 00 

90 
90 

Tutarı akçesi 
Lira K. Lira K. 

1286 50 89 00 
1218 75 91 41 
832 00 62 -40 
832 50 62 44 
678 60 50 90 
678 60 50 90 

1137 00 85 28 
1119 00 83 93 
1001 70 75 13 
1044 90 78 37 

KROKi: (2)BA y ISMAIL SEFA OZLER'IN EVi ARKASINDA 

Muhammen kıymeti 
Beher metre murabbai 

Muvakkat teminat 

j Metre M. 
Ada Parsel miktarı 

3 
3 

1 
2 

933.60 
106J.90 

Lira K. 

1 25 
1 25 

Tutarı 

Lira K. 

1167 00 
1329 88 

akçesi 
Lira 

87 
99 

K. 

53 
75 

Yukarıda yerleri, miktari, muhamm'n kıymet veteminat. a_kçel::ri yaıı
lı Belediye ait (1) ve (2) numaralı kroki lele gösteı ilen on ıkı parça arsa 

açık artırma usulile satı'ığa çıkarılmıştı: 
1- haleleri 7/ Tem'llUZ I 1938 Perşenbe günü saat on beşde Bele 

diye daimi encümeninde yapılacaktır. 
2- Şartnameleri Yazı işleri kalem·mledir. isteyenler oradan parasız 

akabilirler. 

3- Talipler ihale gürı ve sıatı ıda yatırmış oldukları teminatı mu~a_k· 
kate makbuzlarile birlikte Beledi•ıe daimi encümenine müracaatları ılan 

olunur. 
22 - 26 - 30 -- 3 9439 

Hafta tatili kanununun ahkamı istisnaiyesinden istifade ederek mües
seselerini açık bulunduracakların 24/6/938 cuma günü akşam.na ~adar 
Belediye Riyasetine istida ile müracaat ederek ruhsat almalın, •.~sı tak. 
dirde ruhsat almadan müesseselerini açanlar hakkında . ~afta tatılı kanu
nunun 9 uncu maddesine tı vfikan muamele yapılacağı ılan olunur. 9437 

1-2 

1- Reşadbey mahallesinde Necatibey mektebi karşısında belediyeye 

ait ait 642 metre murabbaı arsa satılıktır: . 
2- Muham nen bedeli beher metre murabbı 60 kuruştan 385 !ıra 20 

kuruştur. 
3- ihalesi: 30 6.938 perşenbe günü saat on beşte belediye daimi 

encümeninde yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat 31 lira 90 kuruştur. 
5- Şartnamesi belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler oradan 

parasız alabilirler. 
6 - Talipleri ihale gün ve saatında yatırmış olduklan teminat makbuz 

)arile birlikte belediye daimi encümenine muracaatları ilu olunur. 
14-18-22-26 9409 

Umumi~neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türkaözü matbaası 


