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İspanyada 
şiddetli mu -

hare beler 

Dün kanlı bir 
harp oldu .. 

Prağda baş 
kaldırma 

Çinliler bütün cephelerde çok 
büyük bir zafer kazandılar 

CumhuriyetçiJer üç taaaı·ruz 
da muvaffak olamıyarak 
geri püskürtülmüşJerdir 

Berlin : 1 (Radyo) 
- Prağda bir Çekos
lovakyalı asker iki Sü
detli Almana ateş aç
mıştır. Büyük bir kar
gaşalığa meydan ve
rilmeden şükiin temin 
ve mütecaviz asker 
tev~if edilmiştir. 

Yalnız bir cephede dün yirmi 
ı bin· Japon ölüsü bulundu 

iki 

Paris : ı (Radyo) - ispanyadan 
alınan haberlere göre: Franksistler 
Teruel - Valans yolunda son istih
kam olan Porto Esaandoni ele geçir
mişlerdir. · Bu münasebetle şiddetli 
muharebeler olmuştur. Akdeniz sahi
lındeki cephede de mühim muhare· 
beler olmuştur. 

to etmiştir. 
Burgos: 1 (Radyo) - Bu sabah şa

fakla beraber cumhuriyetçi kıtalar Ego 
nehri cenubunda iki taarruza teşeb
büs etmişlerse de muvaffak olama
mışlar ve pöskürtülmüşlerdir. 

! Tokyo heyecan ve asabiyet içinde 
~-:--~--~~~~-

J AP 0 N YA YENİDEN TAM TECHİZATLI 
GÖNDERMEYE KARAR VERDi 

12 

Burada hükümet kıtaatı birçok 
hücumlarda bulunmuştur. Franksistler 
hunların tardedildi~ini bildiriyorlar. 

Barselon hükümeti açık bir ~ehir 
olan Arikantenin tayyareler tarafın· 
dan bombardımanını şiddetle protes-

Ayni mıntakada saat 11,5 da 14 
Franko tayyaresi ile otuz hükümetçi 
tayyare arasında çok şiddetli bir ha
va çarpışması olmuştur. Hükümetçi· 
lerin tayyarelerinden l 9 dan.esi düşü
rülmüştür. · 

Franko tayyareleri hiç bir zayia
ta u~rnmadan audet etmiştir. 

AF MESELESi 
PROJENiN iH iV A 
ETTiGi ESASLAR 

Ankara : 1 ( Hususi ) Cumhuriyetin onbe,ıncl yıldtinUmU 
rnUnasebatlle af ııan edllecejil yUzelılllklarln de bundan istifa
de edeceklerl geçende rivayet ,ekllnde Cumhuriyet hUkOmetl 

•• •• •• •• •• •• • •• •• •• pV ......... 

Alman yanın 
müstemleke 

arzuları 
Alman müsteınle 

ke birliği azası 
~~~~~~~~~~ ı 

Romada bulunuyor 

Roma: 1 (Radyo)- Alman müs
temleke birliği azasından müteşekkil 

bir heyet iki gündeııberi burada bu
lunmaktadır. Bu heyetin başında fimi· 
ral Ruemen vardır. Bu münasebetle 
bir toplantı yapılmıştır. 

FIRKA 

bu hususta bir kanun projesi 1 
hazırlamı• ve ve Meclise ver- FRANSADAKI 
rnı,tır. Proje mucibince yUzel. 

Toplantıda müstemleke birliği şe
fi general Vonep, Koburg .ve Von 
Ribbentrop tarafından gönderilen bir 

Bir kaç ay evvel Çlnlller bu vaziyette idi. Fakat •imdi Japonlar aynı halde 

llllkler, lstlklaı ınohkomclcrl HAVA ÜSLERi 
ınahkümları ve heyeti mahsusaca 

..... ...... l.ı.. .... ı.. •• 1 .. - ...... ""'""' f':. ... .-. ... ,.;ıı1 Ru 
men bu toplantıda demiştirki: 

- Lazım olan şeyler hazır olmakta 
dır. Bizim iptidai maddeler için bir 
depo ve istihsaliitımız için bir mahreç/ 
olacak olan müstemlek~lerimiz iizer~n-ı 
de müruru zamana tabı olmayan bır 
hakkımız var. 

.. <" '• ' r:::ı_ ... _ 
zin şimali garbisinde 26,000 mevcut
lu 14 üncü Japon fırkası tamamile 
imha olunmuştur. haklarında karar verilmiş olanlar af· 

tan :stifade edeceklerdir. 
Yüzelliliklerden elli kadarı ölmüş

tür. H1yatla kalanlar konsoloshane· 
!erden vize aldıktan sonra memleke· 
te dönrbileceklerdir. 

H .kümetin Meclise verdiği layiha 
Adliye Encümeninde tedkik edilmek
tedir. Bugünlerde Meclis heyeti umu· 
miyesirıe sev kedi lecek olan layihanın 
esbabı mncibesinde vatan dışında 

olanlardan bir ço~unun evladı, aile· 
leri ve akrabaları memlekette bulun· 
dukları ve Türk rejimin artık kafalar· 
da ve yürekleı de istikrar b;ılmuş 
oldu~u kaydedilmektedir. . 

Kuvvet ve resaneti ile bütün dun
yanın gözlerini kamaştıran, takdir ve 
~ayranlığını celbeden cumhuriyet re
Jımi. şimdi bu yüksek atıfetile yurd 
haricindekilerin dahi nimetlerinden 
faydalanmalarını esirgemiyor. Gene 
Yüksek bir alicenablık eseri olarak 
derpiş edilen af için 29 teşrinievvel 
cumhuriyet bayramı beklenilmeyecek 
Ve kanun n~şri tarihinden itibaren 
ınuteber olacaktır. Kanun layihası se· 
kiz m •ddeden mürekkebdir. 

Yuz ellilıkler, yurda döndükten 
sonra sekiz sene müddetle devlelin 
maaşlı ve ücretli hizır.etlerinden kul: 
lanılnııyac•klar, haklarında heyetı 
mahsusa kararı verilmiş olanlar da 
dört seee maaşlı de\'let hizmetine gi· 

remiyeceklerdir. 

ln.giliz Arnirallık 
dairesi yeniden 

Beşm~lyon 
Tahsisat istiyor 

. Londra : t ( Radyo ] ·-- İngiliz 
Amıral 'ık dairesi lüzumuna binaen 
d.aha beş milyon liralık munzam tah
sısat laleb"nde bulunmaktadır . Bu 
Paranın nerelere sarfedilece~i h"k
kında ha1.ırlanan µroje pek yakında 
Avam Kamarasına sevkedılecektir.Bu 
Paranın kaffesi deniz filolarına sar
fedılecektir. Umumiyet itibarile bu 
Proje Avam K'.amarası mahafilinrle 
ınıısip görülmektedır , 

İngiltere bunlardan 
istifade edecektir 

Bu fırkanın kumandanı De-Ul
Her firara muvaffak olmuŞtur. 

FRANSA HAVA ERKANI 
HARBiYE REiSi LONDRADA 

BULUNUYOR 

Londra : 1 [ Radyo ] - Fransız 

Hava erkanıharbiye reisi general 

Amiral şu şözleri ilave etmiştir. 
- Almaqya Führerin müstemle· 

ke sah.asında dahi Alınan milletine ıe 
re! ve hukuk müsavatı lemin edece· 
ginden şüphe etmemektedir. 

Bu adam, Japon istihbaratmın 
en zeki, en kuvvetli bir elemanı ve 
Çin-Japon harbinin en ateşli mü
revvici ve Çinin istilası taraftarı idi. 
Muharebe yerinde 22,000 ölü, onu 
yüksek rütbeli olmak üzere altıyüz 

sübay esir edilmiştir. 
65,000 mevcutlu Çin ordusu Me

uşegi muh1sara etmiş ve sahile "'9.r
mıştır. Vaziyet tamamile Çin ordusu 
lehine inkişaf etmektedir. Japon or
dusu daha 70,000 kişilik yeni bir 
kuvvetle takviye edilmektedir. 

Vilemen beş tayyare zabiti ile buraya 
gelmiştir. Bu münasebetle Deyli He
rald gazetesi diyor ki : 

- •' Bu seyahat nezaket seya
hati olmakla beraber mübim müza
kereler yapılacaktır. lngillereye doğ
ru uçan tayyareleri Fransadan kalka· 
cak tayyareler daha çabuk dur.dura
bilecek tir. Düşman memleket!erı bom· 

bardman için Fransadan hareket 
edecek tayyareler daha müsait \'a· 
ziyettedir. Fransada çok güzel hava 
üsleri vardır. lngiltere bnnlardan isti· 
iade edebilecektir . ., 

Bu yazıdan anlaşıldığına göre 
lngiltere, Fransada tayyare filoları 

bulundurabilecektir. 

Şoşov Touzçing istikametinde 
ilerliyen 20,000 kişilik JapGn kuvveti 
kanlı bir muharebeden sonra dağıl-

BİR TARİH 
TEKERRÜR EDİYOR 

Fransızlar Hataya Ermenileri il •'EVZAD GU-VEN il O zaman çok iyi öğrenmiş· 
"========"""'- tik ki, Dan ton 'un Lafayyet'in getirmişler ellerine silah vererek __ _ 

salıvermişler. Türkler sokak or· toronları Fransız imparatorluğu· 
tasında döğülüyor, yaralanıyor, ve öldürülüyomuş. nun geniş eme ihtirası uijrunda bütün bir milletin 
Halayda yaşayan insanl&rın ~an, mal ve şeref e~· boijazlandığını güle güle şeyretmesini de biliyordu. 
niyetlerinin mesuliyetini üzerıne alan Fransa~ın m~- Yalnız bilmedikleri birşey vardı: Türk milletınin 
messilleri, gece muayyen bir saatten sonra kımsenın kanındaki asaleti, o Türkün ne Cezayir ve Seneça 
soka~a çıkmamasını.aksi takdirde uijranılaca_k _tecavüz· lın arabı, ne r!e Annamın sarısı olmadığını .. 
den dolayı mesuliyet kabul edemıyeceklerını bıldır· Bu hakikat iki yıl sonra, beş kanunsanide Fran· 

sa ile beraber bütün empeıyalist dlinyanın beyninde mişler.. 
1 

k .. 
1 

ş 
Hatay korkunç, karan ı gun er yaşıyormu ·· bir bomba gibi patladı. 
Bir tarih tekerrür ediyor. 

• Fransızlar on dokuz sene evvel Çukur ovayı da 
. 1 t . 1 rd 'ı Adanaya ilk gelen Fransız kıtasını 
ışga e mış e · . . . 
Ermeni lejyonerleri teşkıl edıyord~'. Fra~sa, ~mper 
yalist emellerini gerçekleştırmek ıçın T~rk duşman-

" •11 •• d al haline getıren Ermenılerden daha 
lıgını mı ı ı e 

iyi uşak b~lamamışt~ .. d bütün Çukurova bir ce· 
Kısa hır zaman ıçın e 

h halini almıştı. Fransız üniformalı, Fransanı~ 
ennem . d t .. ü ·· hergun 

teçhiz ettiijı,organizeetli ettiği bır hay u sur .~~-
b'r,z duha artan b .r kana susayışla iıısan ölduruyo.rdu. 
Evler basılıyor, köy er basılıyor ve mütemadıyen 
Türk kanı dökülüyordu. Türkler için, sokakta dayak 
yemek, hakaret görmek Fıansanın Çukurovaya ge• 
tirdiği medeniyet nimetlerinin en hafifi olmuştu. 

BugGn bile, Ermeni kilisesinin duvarlarında 
Fransız markalı süngülerle ölen Türklerin kanı var 

• 
Bir tarih tekerrür ediyor .. 
Hatayı işgal eden Fransa bugüa orada da 

on dokuz sene evvel Çukurovada tatbik ettiği me· 
todla hareket ediyor. 

Anlıyoruz ki Frnsanın hafızası zayıftır. On yedi 
sene evvel Toroslarc'ıt . Çukurovada .,ldığı tarihi der

si unutmuştur. 
Anlıyoruz ki. bazı milletlerin söz ve imzaları ih. 

tirasları kadar mukaddes deijildir. Ye bütün bunlar 
gündelik politika güçlüklerini halletmek için verive
rilmiş şeylerden ibarettir. 

Anlıyoruz ki, Hatay için de bir Beş kanunsani la· 

zımdır. 
Bir yaz sabahı Halayın nfuklarından büyük Türk 

güneşinin doğacaijına kın senin şüphesi olmasın .. 
Bir tarih tekerrür ediyor. 

....... ı,":' P:,.r..,rl!ıı ~::ı l::ınnn1::ır 1()()() ölii 
vermışleraır. 

Bu çMpışmadan iki saat sonra 
Japonlar daha 4000 ölü vermişlerdir. 
Ayrıca 10 tank, 25 zırhlı otomobıl 

bırakıp kaçmışlardır. 
Jaµon kuvvetleri Sarı nehri geç· 

mek için muvakkat bir köprü kur
muşlardır. Fakat kuvvetleri geçirir
ken Çinliler köprüyü berhava etmiş-

ifuıu'ffiııP" d§l!'i!rt~. kfuı~ii.ıı.ipı iıttii!!~~ 
nehre düşerek ölmüş veharap olmu~Lur. 

Tokyo : 1 :(Radyo) Japon ordu
sunun Çinde gôrdü~ü tazyik burada 
asabiyet uyandırmıştır. Kabine top
lanarak, mevcut kuvvetlerin daha 12 
Japon fırkasile takviye edilmesine ve 
bu kuvvetlerin derhal sevkine karar 
vermiştir. 

Atatürk köprüsünün 
inşası çabuk ilerliyor 

inşaat gelecek yıl Ağustosa 
kadar mutlak bitecektir 
lı.tanbul : 1 ( Hususi ) - Gazi 

köprüsüniin ayaklarının derinliği 
hakkında Belediye ile müteahhit 

arasında çıkan ihtilaf halledildikten 

sonra inşaat tabii seyrini takibedi

yor. Son vaziyeti gösteren mahi

matı aşağıya kaydediyorum: 

Köprünün en mühim ve en kül· 

fetli inşaatı ayakl•rile dubalarıdır . 

Dubalar , müteahhit firmanın AI° 

manyadaki fabrikasında hazırlana 

r dk parça halinde şehrimize gdi 

rilmişlir. 

Bunlar -evvele~ <le yazdığımız 
gibi- Balat atelyesinde P'!rçaları 
biril:ıirine bağlanmak suretile ku· 

rulıı:ıaktadır Şimdiye kadar men· 

tajı yapılarak denize indirilen du

ba!ardan dördü biribirine bağlan· 

mış,, lıunlaıın üzerine kolonları,mes 
nedleri, kirişleri konmuştur. 

Köprünün tam orta kısmını teş· 
kil edecek ve açılıp kapanma ma

halline isabet eyliyecek olan diğer 
üç dubanın d:ı biribirine bağlan
masına ve kolonlarının konmasına 

başlanmıştır . 
Bunlardan başkı rluba kurula· 

rak denize indirilmişse de bunların 
biribirlerine bağlanmasına henüz 

başlanmamıştır. Montajları tamam

lanmıyan dört duba daha vardır ki, 

bunlar da yakında denize indiril· 

dikten sonra biriuirlerine bağlana
caktır. Köprü 24 dulıa üzerine ku· 

rulacaktır. Bütün bu dubalar biri· 

birine bağlandıktan sonra Unka· 

panı ve Azapkapı taraflarındaki 

her iki başa lıa~ !anmak üzere asıl 
kurulacak yerine çekilecektir . 

Köprünün Unkapanı ve Azap

kapı başlarındaki kenar ayaklarının 
İnşaatına gelince: Köprünün Unka

panı tarafında iki kenar ayağı ola· 

caktır. Birinci kenar ayağının 18 
metre derinliğinde olmak üzeıe 182 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ıı=ıa:ı::1111 ................ ~ 

n~~ır~©le 

Dünya müvazenesi 

• 
Niçin mi? 

(Hıkôy<) 

inşaatı Volga 
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Avrupa müvazenesinin 'ı' ~ lliı • lliı a lb e ır O e ır-ü 
~uhafazasın~aki~lerin 1~~~~~~~o-r __ ~~~~--~,~~~ 

menf aatlerı vardır 
Hamleli ezber bilen adaIJl 

Yazan -------
Pierre Dominique 

Çekoslovakya meselesi etrafında 
diplomatik oyunun büyüğü Londra, 
Paris , Prağ ve Berlin tarafından 
oynansa bile, şimdilik sus'llakta olan 
Varşova ve Prağ da bu hususta da· 
ha az alakalı değildirler . Karakteri 
ne olursö olsun, Alman genişlemesi 
yürüyüş mihveri olarak Tunayı inti. 
hap ederse, bugün Almanyanın sı. 

nırdaşı olan ltalya ile Polonya Al
man dalgasını çerçeveleyen ve ön
leyen iki dalgakıran gibidirler . Bu, 
onlar için tarihi bir roldür . 

Bu demektir ki , ltalya ile Po. 
lony ı , Avı upa muvazenesinin ani 
bir şekilde bozulmamasında men- • 
faat sahibidirler. 

lar muhteşem hayallerdir, fakat ha 
kiki siyasiler bundan çekinirler. Ma
carlarla Polonyalılar arasında sıkı 
bir anlaşmadan bahsedildiğini ve ba 
zi Polonyalılarla bazı Macarların 

memleketleri müşterek bir hududa 
sahip olsaydı işlerin çok yolunda gi 

deceği düşüncesinde olduklarını da \ 
biliyorum. 

1 Var~ovanın bazı aşırı milliyetçi 
!erinin hoşlarına gitmese bile, Polon· i 

yanın da, ltalya gibi, bugünkü va~i. i 
yetin değişmesinde menfaat sahıbı 
olduğunu söyliyebilirim. ltalyanın suJ. 
ha ihtiyacı vardır.; Polonyanın da 
sulha ihtiyacı daha az değildir. 

ilk tedrisat 

lspe k terlerinin maaşları 
bir derece yükseldi 

lık tedrisat müfettişlerinin maaş
larının Maliyeden verilmesi hakkın 
daki emir dün Vilayete gelerek ala· 
kad~ılara. tebliğ edilmiştir. 

Bu emre g3re Vilayetimiz mü 
fettişlerinin maaşları bir derece yük. 
selmiş, feftiş Şl"fi Asım Esenin 
maaşı 40, ispekter Haydar Argunun 
maaşı 35, Aziz Arsan, Şahin Me· 
n ·kşe ve Cevad Esenin maaşları 

30 ar lira olmuştur. 
Bu zamma mukal::il ispekterler 

her ay almakta oldukları 15 - 30 
lira arasındaki idare ücretlerini ve 
Hazirandan itibaren bu büdçeye 
konan mesken ~edellerini kaybet

mektedırler. 

imar birliği 

Daimi Encümen de asil ve 
yedek üyeleri seçti 

Hususi Muhasebe ve Belediye· 
nin iştirakile bir imar Birliğinin te 
şekkül ve Belediyeden de bu Bir
liğe asil ve yedek üyelerin seçildik
lerini yazmıştık . 

Daimi Encümen de 25-5-938 
tarihli toplantısında imar Birliği asil 
üyelikleril'le Ticaret Odası Reisi iz 
zet Koçak,Eczacı Hasan Basri Ar 
soy ve Çifçilerimizden Recai Ta
rimer, Kitapevi sahibi Sabri Evren· 
dilek ve yedek üyeliklere de Üs· 
manlı Bankası Müdürü Canip Hayri 
Serter ve Tüccardan Muharrem Hil 
miyi seçmiştir • 

Arazi tahriri bitti 

Güreşçilerimiz An
karaya gidiyor 

Grçen pazar yapılan güreş mü
sabakalarında Seyhan bölgesi güreş 
Şampiyonluğunu kazanan takım bir 
kaç güııdenberi ekzersiz yapmak 
tadır. Güreşçilerimiz bu sabah son 
ekzersizlerini yaparak öğleden son 
ra idarecilerle beraber Ankaraya 
hareket edeceklerdir. 

Kadın döğduğündc:n 
Mehmet oğlu Şükrü adında birisi 

Durmuş ali kızı Fatmayı beş gün için 
de iyi olacak derecede döğdüğün · 
den yakalanmış ve hakkında kanuni 

takibat yapılmıştır. 

Sebeb ne imiş 1 
Genel ev kadınlarından Elife ve 

Kısa bir müddet evvel , Avus
turya ve Macaristan ltalyanın müş· 
terileri arasında bulunuyordu.Roma 
protokolleri , ltalyanın nazarında , 
Triyeste ve Fiyume , bu iki limanın 
mahru:n oldukları hinterlaıı.:lı v~r

mcye namzed bir gümrük birliğinin 

Polonya, yarın şüphesiz büyük 
bir devlet olacak büyük bir millet 
tır.Geçen sene Po 1 onyanın 33 mil 
yon nüfusu vardı. Her sene bu nüfu. 
sa 400 bin kişi eklenme~tedir. Fa. \ 
kat sağlam huJudlara sahıp o 1 m1dı · 1 

gı için, bugünkü mükemmel siyasi 
vaziyeti, ancak bugünküne yakın bir 
kuvvetler müvazenesine sahib bir 
Avrupada muhafaza edebilir. 

İkmale kalan talebeler Vilayetimiz bölgesinde yapılmak 
• h. . 31 . 1 ta olan aran ta rırı ma)'ısın ın 

Cemile aynı yerde oturan Ômer kı 
zı Rahimenin kendilerine söğdüğünü 
şikayet ettiklerinden tahkikata baş 
lanmııtır. 

ilk okullarda ikmale kalan tale 
belnin sınavl;ırı 6 haziran 938 pa 
zartesi günü okullarında aynı mü · 
meyyizler tarafından yapılacaktır. lk 
male kalan talebeler sınıf grçmek 

de temaml"n bitmiş ve cetveller hu 
susi muhasebe müdürlüğüne veril· 

miştir. 

Rezalet çıkarmış taslağıydı.Anşlus,ltalyanın Tuna politi. 
kası için ağır bir d ırbe oldu . Bu· 
nunla beraber bu meselede lıalya· 
nın her şeyi kaybetmiş olduğunu 

söylemek de mübalağa olur . hAI 
yanın elinde bir hayli şey kalmış 
tır. Tunanın yAnında mevkii iyidir , 

1 için çalışmaktadırlar. Ali oğlu Bekir adında birisinin 
rezalet çıkaracak derecede serhoş 
olduğu görülmüş , hakkında kanuni 
takibat yapılmıştır. 

Arnavutluğa iyice yerlcşmişlir . 1 

Menfaatleri kendisininkine uygun I 
olan Yugoslavya ile bir anlaşma 
yapmıştır ; Bulgaristanın dizginleri 
onun elindedir; nihayc t pctrola sa 
hip olmayan komşumuz , ihtiyacını 

~ini "iİÜ"şii'ıi"~ek mecburi yetimfedi~·. 
Sonra Macarların , hiç olmazsa 

Nazi olmayan Macarların , bir Al
man tazyiki karşısında. ltalyada kuv 
vetli bir hami bulmak isteyecekleri 
hatıra gelebilir . ltalyanırı bir Var. 
şova -Budapeşte - Roma mihveri 
kurmaya çalıştığı zamanlar uzak 
değildir. Orta Avrupada vukua ge· 
lecek bir sarsıntı ancak onun zara 
rına olacaktır. 

Tamamen Duçenin elinde olan 
ltalyan mafluatı gerçi Çekoslo 
vlkyaya müzahir değildir . ltalyan 
gazetderi bu Jevleti S ovyetlerin 
bir tabi'i gibi görüp göstermiye ça· 
lışıyorlar. B. Gay.:la, Moskovayı,bu 
m'inasebetle Fıansayı bir harbe sü 
rülclcm'lc istl"mekle itha'Il ediyor . 

F ransanın biri m Ü i tefıki olan, 
öteki de )arın olacağını umduğum 

iki devlet hakkında söyledikltrimi, 
bülün devletler hakkında tekrarlı 
yabilirim. H·p•inin snlha ihtiyaçları 

vardır. Hıç bir devl<-t, modeın i?ir 
harbin n.üı hiş gerginliğine telılike 

sizce karşı koyabilmek idJiasında 

bulunamaz. Birçok Avrupa devlet 
!erinin vaziyetlcı i ciJdi surette mü 
t;\lea rdilirı,en. bilhas•ıı.rti~hı.t,. f.~•· 
pan ııu öevleııerın nanıtlıgıaır . .:>ı· 

yasi, içtimai, iktisadi, mali ve hatta 
askrıi nahifliktir. 

Ve en nah'ıf olan devletler, ken
dilerini en az kuvvetli sayanlar de
ğil lir. Ougiinü ı Avrupasır,d ı liberal 
devletlere yukarıdan bakmak iti .. ad 
hükmüne girmiştir: bunların neza 
ketlPri zayıf; sulh ı olan derin sev· 
gileri korbklık telakki edilmekte
dir. Bu devletlerin hazan terrddi 
alaınetleıi göstermelerine rağmen, 

bunun, bir medeniyet cilvesi olduğu 
unutulmamalıdır. 

Abdullah Türkay 
Tatar Halk Şairi 

O .ger büy ile ga~et!lı:r do Pra Moskova : 1 [ Tas ] - G•çen 
ğın l~g;lter~n'n scılhçı tavs'.yelerini ayın on b,•şin-:le TatHist: mn meş 

Maaşlar dün verildi 

Muvazene vergisinin yüzde se· 
kize düşmesi dolayısile memur maa· 
şındaki tevkifat eksilmiş ve iade nıik 
darı )Üzde iki nisbette yükselmiş· 

tir . 
Bunun için haziran maaş bordro 

lan buna göre düzenlenmiş ve dün . '· . . . . 
verilmiştir. 

Daimi Encümen 

Daimi Encümen mutad toplan• 
tısını dün öğleden evvel Vali Tev· 
fık Hadi Baysalın başkanlığında 

Felakete uğra 
yanlara 
yardım 

Ankara : 1 (Hususi) - Yer sar
sıntısından felakete uğrayan vatan 
daşlarımıza yardım yapılmak üzere 
aşağıda isim ve adresleri yazılı ze 
vat tarafından hizalarında yazılı pa· 
ralar veznemize yatırılmıştır. Bu ha
yır sever zevata gerek cemivet ve 
gerek felaketzedeler namına Kızılay 

yapmış, kararlar vermiştir. teşekkür ediyor. 

SIHHAT iŞLERi Lira kr. 

- . • 1200 00 Kızılay Milas şubesinden 
Trahom tedavısı 1 500 oo • Ordu merkezinden 
Şehrimiz Trahom Dispanserinde . 3768 00 • Bursa " 

1 Mayıs 938 den 31 Mayıs akşa j 500 00 Afyon beleJiyesinden 
mına kadar 6700 vatandaşın göz. 600 00 kızılay lzmir merkezinden 

1 . d . d 1 . t" 300 00 " erı te avı e ı mış ır . 74 70 : Kars " 

genç bir çağda, 27 ya~ııda ölmesi· 
ne rağmen, feodalite rejimine, her 
türlü istismara karşı çok güzel ve 
h·yecanlı bir çok eser yazmış ve 

250 00 " Söke şubesinden 
200 00 • lskilip " 
425 43 " Sinop merkezinden 

50 00 " Gedız şubesinden 

d ı nlemiyerek m !ıf ıati ::ıla ı Fr.ınıa hur hnlk Şliri Ad.Jull•h Tuk'ayın ' haklı olarak büyük l.ir şöhret ka· 

) 1000 Oo • Muğla merkezinden 
ı 504 29 " Tosya şubesinden 

83 00 " Mut " 
ile Sovyetlere d ıyanarak uzlaşmJya ölümünün yirmi brş nci yıldönümü 
yanaşmamakta olduğurıu söylü)'or kutlamışlır. 
Jar. A'1dullah Türkay, çok ıealist 1 

Bunları münakaşa edecek deği· bir şa:rdi lıhanıla do'u olan güıel 
Jim, çüııkü ltalyaııları bu söyledikle şiirlerinJe tat.>r milletinin ümitlerini il 
rinin bir kelinesine bile inanmıyacak te•ennüm eylemiştir. 1886 senesin 
kadar zeki addederim. lngiltere ve de doğarak 1913 sene>inde çok 

zanmıştı. Abdullah Türkay, aynı za 
manda Pu~kin ve Lermantov'un da 
bazı eserlerini çok güzel bir şekilde 
tercüme ~ylemiştir. 

Şairin ölümünün yirmi beşinci 
yıldönümü münasebetiyle, tam kül
liyatı neşrolunıı . uştur. 

224 48 " Mudurnu • 
92 29 " Adıyaınao • 

17 4 00 • Bayramiç " 
300 00 " f zmir .merkezinden 
113 41 " Daday şubesinden 

117 l 43 Siirt 
" " 

258 93 " Balya • 

Terkedilen bir çocuk 
Yağcamii avlusuna henüz kimler 

tarafından bırakıldığı belli olmayan 
altı aylık bir kız çocuğu bırakıl
mıştır.Çocuk Belediye vasıtasile bir 

1 
Siit Anneye verilmiş ve çocuğu 
bırakanlar zabıtaca aranmağa baş· 
lanmıştır. 

Valiler arasında 
Yeni tayinler yapıldı 

Ankara : 1 ( Hususi )- 1 ç B!' · 
Kanııgı V alıler arasında bazı nakıl-
ler yapmış ve açık Valiliklere ye· 
nilerini tayin etmiştir. Liste şudur : 

Çoruh Vafüi B. Refik Korultay 
Trab7.on Valiliğine. E~kişehir Valisi 
B. Kadri Üçok Çoruh Valiliğine , 
Trabzon Valisi B. Sezai Uzay Es 
kişehir Valiliğine,eski Posta ve Tel 
graf Umum Müdürü B. Nazif Ergin 
Kütahya Valiliğine, Bitlis Vali Ve· 
kili Miilkiye Müfettişi B. Rifat Şa. 
hinbaş Bitlis Valiliğine,Konya idare 
heyeti azasından B. Sadullah Kol
bulan Hakkari Valiliğine , Tunceli 
Vali muavini Bay C1:vat Munco Mar 
din Valiliğine, Mardin Valisi B.Feh 
mi Vural Sinop Valiliğine,Kütahya 
Valisi B. Sedat Ermin Tunceli Vali 
muavinliğine tayin edilmişlerdir. 

300 00 " Maraş merkezinden 
1187 63 " Mardin " 
1000 00 " Haymana şubesinden 
200 00 • Simav • 
197 30 • Bolvadin " 
80 89 " Adıyaman • 
21 00 • Adapazarı • 

106 00 " B ıyramıç " 
251 04 " Kastamo~u merkezinden 

15134 82 'ı 
186244 12 .Evvelki listelerden 

201378 94 

Fransanın bir bütün olduğunu bir r·-------------------------------------------------------"'\ 
ağızdan konuştuklarını, ve ne Lo ıd 1 v olga nehrinin yukarı k s v 

1 
• t kafidir ki işlerin hacmi, burada, , 

ra ne P•risin -ve ilave edeceğim: Nt mında •Büyük Vo'g•. Q g a 1 n Ş a a 1 Dinieper hidroelektik santralı ile 
de prağın-Moskovanın direktiflerine planı mucib'nce, birçok Beyaz deniz, Ballık denizi kanalı 
tab olmaJıklarını pek ala bilirler. muazzam hidroelektrik BUyUk imar ----•- inşaatının mecmuuna muadildir. 
Zıkrettiğim lıalyan yazıları lspanyol tesisat ve a}'nı zamanda Kuybişev Volga üzerinde bu inşaat yapı 
problemi bakımından şüphe götür şehri " civarında S mara dönmecinde !anması mü kün olacak ve Soyct· iki hidroelektıik santralının inşaatı· Jırken diğer taraftan Volgayı Neva 
mez bir ehemmiyet arzedP.r. Fakat de Lü\ük İnşaat yapılmaktadır. ler Birliğinin cenubu şarkisinde dai- na baş'anılmış bulunmaktadır. ya birleştiren Marie sistemi de ye 

yukarıda söylediğim gibi Tuna me Büyük Volga planına göre, Vol· ına çok yüksek bir rekolıe verecek Vo'ga nthrinin şimal kısmındaki nileştirilecektir. Şcksna kolu üzerin· 
selesi ltalya için J;panyol meselesi· ga ile bu nehrin esaslı ayakları üze muazzam ve geniş bir hububat ha inşaata 2,3 milyon metre mikabı deki eklüzler su ile doldurulacak ve 
ne nazaran başka bir manzara sahi rinde, ta'll hir hidroelektrik baraj zinesi oıtaya çıkıcaktır. beton gidrcektir. inşaat, 1 500 kilo · gemiler, bundan böyle, dolambaçlı 
biJir. Bu ltalyanııı bizden başka ra ları ve seyıisefaine salih eklüzler sis· Vo1ga üzerinde vücuda get,rile· metre genişliğinde bir sahayı istiab Şekma yolu }erine doğından doğ 
kipler karşısınJa büyük bir oyuna temi vücu,fa getirilecektir. Bu su· cek lıütün elektrik santrallarıııın u eylemektedir. Bu iş i·;in, 43 milyon ruya Rıbinsk sun'i gölünden geçe 
girişmiş olduğu eko .o.nik ve politik retle, açık deniz vapurlarının dahi mumi kuvvtti 30,000,000 kilovatı mdre mikabı toprak tesviye edile· ccklerdir. Bl• suretle Moskova Le 
bir nüfuz meselesidir ve bu mesele seyrine müsait derin lir su yolu bulacak ve bu s istem, dünyanın en OOO k 

1 cektir. Hemen bütün iş, mekanik bir ni.ıgrad su yolu 1. i ometre nin vehametini bütün ehemmiyetle meydana gelecek ve bu yol, Sov· m · azzanı elektrik istihsali sistemini kadar kısaltılacak ve gemiler, doğ 
1 B. ı·· · · · 1 d k 'I ı· kt' surette görülecektir. hissetmektedir. yet er ır ıgının şıma ve cenup e· trş ı ey ıyece ır. M 

b U R b k · d b V J h · · · 1 k mında rudan doğruya, Astrakan'dan os· PolonyaPın gıriştiği oyun da d.· nizlerini iıbiıine birleştirecektir. gliç ve i ins cıvarın a, e· o ga · ne rınur şıma ıs 
1 B H 1 f V 1 1 t · · t" tondan baraı"ltrıo, rklüzlerin ve biri yapılacak inşaatın muazzam ebadını kova'ya oradan Leningrada ve ora· '.a. az ehemmiyetli değildir. . it e .·o ganın su arının anzımı ne ıce. k dan da Arkanı"el'e giJebileceklerdir. 
rın Polon}a, Liıvanyayı veya Okran sınde Volga mıntakası ovasının su 110 bin diğeri 330 bin kilovatlık anlayabilmek için şurasını söyleme 
yayı göst~rdigini biliyorum. Ve bun -------------------------------------_, __ ..,.. _______________ ..: 

Gece... Londra tiyatrolarından 
birinin kapısı ... Gişenin önü kalaba
lık .. Bu kalabalık arasında üstü ba 
şı pejmürde bir adam dolaşıyor, 
ötekinden berikinden para istiyor ... 

lngilterede dilencilik yasaktır. 
Adamı tevkif ediyorlar. 

Hakim: 
- Dilenciliğin yasak olduğunu 

bilmiyor musunuz? diyor. 
Adam cevap veriyor: 
- Ben dilenmiyordum. 
- Ne yapıyordun? 
- Şiir okuyordum, halk ta oku 

duğum şiirleri bcğeı iyor, bana mü 
kôfat veriyordu. 

- Hangi şiiri okuyordunuz? 
- Hamleti okuyordum. Ben ttk· 

mil Hamleti ezber bilirim. 
Ve maznun Hamletten uzun bir 

parça okudu. Hakim dikkatlr dinle 
di ; 

- Sahi Şekspirl dedi. 
Maznun beraet karan aldı. 

Nikaha giderken 
hapishaneye girdi 

Sofya zabıtası 25 yaşında Vilko 
Dimitrof adında bir genci tevkif 
etti . 

Eğer Dimitrofun onsekiz tane 
nişanlısı olmasaydı bu hadise mat· 
buata aksctmiy.ıcekti. 

Oimitrof, 1937 senesi ağustosun 
da bir meslek tutmağa karar verdi. 
En rahat meslek de zengin bir ada· 
ma damat olmaktı. Gözüne Sofya · 
nın zengin tacir !erinden birinin kı· 
zını kestirdi. Kız da Dimitrofu be· 
gendi, fakat iş bununla bitmiyordu.' 
gencin bir işi daha varcı: Kendirı 
müstakbel kayınpedere beğendirip 
sevdirm~k. Gel zaman git zaman 
Dinıitre>f buna da muvaffak oldu .. · 
Oldu ama. bir türlü nikah kıyamı 
yordu. 

Altı ay sonra kayınpeder rnüs· 
takbel damadının şık gezen bir ser. 
sc!riden başka bir şey olmadığını 

öğrendi, Dimitrofu kovdu. Kızı ağ 
lamağa başladı: Dimitrof onu iğfal 
etmişti. Mahkemeye baş vurdular, 
Dimitrofu ~ltı ay hapse mahkum et· 
tireiltr. 

Dimitrof altı ay kapishanede 
düşündü. Altı ay sonra çıktı, çık· 
. ıktan iki ay sonra tam onbeş (kıı 

la nişanlandı. Bu on beş kızın baba· 
sı da .:>ofyanın zengin insanlarıydı .. 
Dimitrof kendini kızlara sevdirip be· 
ğcndiriyor, kızlar da ba1ıalarının ya 
nınde onun avukatlığını yapıyorlardı 

Dimitrof böylece gül gil.i geçi 
nip ğidiyoı du. 

Derken günlerden bir gün bu 
Don Juan sahiden aşı'' oldu. Haya· 
tında ilk defa sahiden a,ık oldu. ı-ı 1 

yatınJa ilk defa Sdhiden bir kızı sev 
di. Bıı kız Sofyanın büyük otellerin· 
den biriain sahibinin kızıydı ... 

Bu St fer Dimitrof işi uzatmadı. 
Kızı seviyordu, evlenecekti. Düğün 
hazırlıkları başladı, nikah günü tes 
bit edildi ... 

Yüz arabalık bir kafile nikah 
memuı !uğuna ğitmek üzere yola 
çıktı. Fakat köşe başında zabıtJ 
memurlari kafileyi durdurdu. Dimit 
rofu. t e f k i f etti: Aldatıp 

iğfal etliği iki nişanlı zabıtaya şika 
yet etmişti. . 

Bu hadiseden sonra şikayetcı 

kızların sayı~ı onikiye çıktı. 
Dimitrofun muhakem.,si bu güne 
kadar görülmemiş bir muhakeme o· 
lacaktır. 

1 Mayıs 938 

Gök yüzü açık. Hava hafif rüz · 
garlı. En çok sıcak gölgedl! 29 de· 
rece. Geceleri en az sıcak 15 16 
derece. 
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Hikaye ----
NiÇıN iV~ i ••• 
n::=ı dhem Necdeti, üç aydan· , ., •• _ ...... Nakleden ... .---• 

~ beri dün ilk defa garda ı ' 
h gördüm. lstanbula doğru Nihad Tangüner t 
areket eden T oros ekspresinin ar· ! 
kasından bakıyordu. • .__ .... , " " .. - 0 

" ....... ____. 1 

I Tren, uzakta nokta olup kaybo· \ Edhem, bu sözlerime acı acı 
1 

Uncıya kadar mendilini salladı Ve güldü: 
~:niş_, bir göğİis geçirerek geriye - Peki açtım. Ağladı, sızladı, 

ondu. Merdivenlere ıaklaşırken ıztirap çekti, kıvrandı! Bütün bunla· 
seslendim: ra insafsızca tahammül ettim; sonra 

-Edhem! ne olacak? 
Beni gi)rür görmez, evvela şaşa- - Sonra, kanuni formalite~i bi- \ 

!adı, sonra koşarak elimi sıktı. tirerek ayrılırsınız. Bu ayrılış bılhas-
Onunla mektepten beri arkadaş sa karın için çok acı olacak ve sen 

tık, Çok samimi iki ahbap. de onun üzüldüğü için üzüleceksin. 
Bu gelişinde Edhem Necdeti Fakat çok geçmedrn bunu unutarak 

~ldukça zayıf gördüm. Mutlak bir ke mesut olabileceğine kanaat ge. 
eri Vardı. Sordum: 1 tirdiğin kadınla evlenirsin 

-lyimisin? - Ya buna imkan yoksa? 
-iyiyim, dedi, ya sen? _ Niçin imkan olmasın. 

. _-Ben iyiyim, fakat sen iyi de- Anlattıklarım pekala kabili tat 
ğılsınl dedim. bikl 

Onun yarasını neşterlemiştim. Bu Arkadaşım gene derin bir gö 
tahminimde aldanmadım. Benden · d' k'd ğüs geçır ı: 
es ı enberi hiçbir şeyini saklamaz· _ Asla kabili tatbik değil. Ve 
dı. Bu defa da derdini dökmekten tatbik etsem de mesud olamam. l~te 
çekinmedi. 

• 
Bir yazlık gazinonun köşesinde 

Palmiyelerin gölgelediği bir masada 
karşılıklı yerleşmiştik. 

Hiç konuşmıyeırduk. Nihayet o 
açıldı: 

- Biraz evvel iyi değilsin! dedin, 
bunda aldanmıyorsun. Hiç te iyi 
değilim. Muztaribim, meyüsüm, bed
bahtım. 

Biı az evvel gara, baldızım Şe· 
kibe'yi teşyi'e gelmiştim. Belki iki 
aydanberi sokağa ilk defa bııgün 1 

Çıktım. Artık kendimi kitaplara ver- ; 
dim, Çünkü kitaplar bana, büyük bir 
acımı biraz olsun unutturarak hafif· 1 

lctiyor. ~ 
Bedba:ıtıml dedim, evet bütün 

marıasile bedbahtım. Buna hayret 
edersin değilmi? 

Güzel bir karın var; seviliyorsun 
nıali vaziyetin mükemmel, sıhhattasın 
daha ne istiyorsun; diyeceksin değil 
mi? 

Fakat bütün bunlar saadet için 
kafi imkanlar değil kuzum. işte 
ben senin felsrfeni c"h edecrk canlı 
bir misalim. 

Öyle bir bedbaht ki .. 

o zaman iki felaket içinde mahvo. 

!urum. 
- Niçin? 
- Niçin mil çüukü . 
Boynunu önüne doğru indir

mişti, gözleri le bana bakmaktan. ! 
korkuyordu. Duyulmayacak kadar 
cılız bir sesle ilave elti: 

- Çünkü baldızım Şekibeyi 

seviyorum dal? 

KARADENİZDE 

Bir deniz 
faciası 

Petrol yüklü bir 
Gemi yandı 
---

Bartın : 31 {Hususi) - Denizde 
müthiş bir facia olmuş, petrdl yük 
lü bir motör kor" unç alev sütun
ları içinde yanmış ve bir mucize 
kabilinden mürettebatı kurtarılmış· 
tır. Ôgrendiğiırıe göre facia şöyle 
olmuştur. 

Fransanın 
protestosu 
Açık şehirlerin son 

bombardımanı mes'elesi 

paris: 1 {Radyo) - Mebusan 
meclisi bugün toplanarak, ispanya 
da, Barselon, Valansiya, Amipan 
gibi açık şehirlerin bombardımanının 
protesto edilmesine karar vermiş ve 
bu karar Frankoya tebliğ edilmiştir. 

B. Şuşnig 
Gene Viyanada'd yeni 

başka bir köşke 
nakledildi 

Vıyana: 1 {Rdyo)- Eski Avus 
turya başvekili .:;iuşniğin Viyanadan 
başka bir yere gölü rüldüğü h kkında 
çıkarılan şayialar asılsızJır. Şuşnig 
eski ikametgahından alınank gene 
Viyanada ba~ka bir köşke nakil edil· 
miştir. 

Balkanlar arası 
otomobll yarışları 

lstanbul: 1 (Telefonla) - Yu 
nan Turing kulübünün tertip ettiği 
Balkanlar arası otomobil rallisi ha 
ziranın ikinci perşembe (bugün) baş 
layacaktır. Ralliye iştirak edecek 
otomol:ıiller perşembe günü lstan 
buldan hareket edeceklerdir. 

Japon İmparatorunun 
İran Şah! ı tebriki 

Tokyo : 1 (Radyo) - Japon 
İmparatoru; Veliahdın Mısır Kralı 
Earukun hemşiresi Prenses Fevziye 
ile nişanlanmaları münasebetiyle 
lran Şahı Rıza Pehleviye bir tebrik 
telgıafı göndermiştir. 

(Tan Sinemasında) 

Bu akşam 

Müntahap bir programda iki güzel 
ve bü)'ük fi:m , birden sunuyor 

1 
Senenin en muvaffak filmi unutul 

maz iki büyük Yıldız 

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

HARP HALİNDE 

İngilterede herkes 
asker olacak 
Loııdra: 1 (Radyo) - Çember· 

!ayn avam kamarasında askerlik 
mükellefiyeti kanunundan lıahseder· 
ken dem ştir ki: 

- "Bütün dünya milletleri gibi, 
lngiliz milleti de harp halinde silah 
altına alınacaktır. ıl 
1938 de 

de 
Soyetler- 1 

ziraat 

·Mu 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 bir aşk macerası - Herkesi ala 
kadar edebilecek kadar güzeİ ve kıvrak danslar - Rumbanın en enteresan 

figürleri - ruhiarı ğaşyedecek nefis bir müzik 

(SON RUMBA) 
Oyna~anlar: 

Jorj Raft - Karo\ Lombard - Margo 
2- Aşk - Heyecan - Macera sahneleriyle süslenmiş bir harika 

(CASUS AŞKI) 
Oynayanlar : 

oQı Vıyana Bülbülü Meşhur -0. GITfA ALPER - KONSTANT 
REMY - JULES BERYY 

En meşhur ve en tanınmış yıldızların temsi 1 ettikleri ve mevzuları çok 
Moskova; 1 (Tass)- Sovydler güzel olan lıu şaheserleri mııtlak11 görünüz 

birliği ziraatının karşısında büyük ı ı-----------------
Ve mühim bir vazife vardır: iyi fena 
her türlü meteorolojık şerait altında ' 
senede 7 ila 8 milyar pud hububat 
lık bir rekolte istihsal et~ek: 

Devlet, bu tarzda bir rekolte 
alınması için kolhoz ve souhozlara 
lazım g len bütün şeraiti temin ey 
!emektedir. Bu sene yeniden 500 
makine ve trektör ve makine istus 
yonu tesi~ olunad~k ve bu suretle 
mevc it istasyonların adedi 6,319 a 1 
çıkarılacaktır. Memlekette j,feınekte 
olan traktrrlere yeniden 15.500 te j 
kerlekli 10.000 tırtıl tertibatlı trak· 
tör ilave olunmuştur, Bu tı aktörle 
rin kuvvetleoi 60 beygirdir. bu su· 
retle traktörl er'n umumi kuvveti ye 
kiinü 1.138.000 beygire baliğ olmuş 

tur. ı 
Ge m sene 100.000 den fazla 

hasat m1kine;i ko!hozl.ıda ç;ılış \ 
makta idi. Bu sene bıı kombiııo ma 
kine! ·re, 45 m:ly >e hektar üzerinde 
rtko' teyi temin edebilmek kuvvette 

1
j 

27.800 yeni makine i'a;e o'un<cak 
tır. ı 

Traktör h ıs at mı.kina ı ve diğt>r 

makinel~r şoförleri ile mutahassıs 1 

fşçi mikta•ı, 2.5 mily .rn~ bu'm,ıştur. 

Sovye•ler birliğinde bugün ilk 
bahar lıubul-ıJlı olarak 91 milyon, 
sonbahır hasadı olarak 39 481.000 
h tar arazi ekilmiştir. Geçen s•neye 
nızıran ekili arazi nıiktırıııda 1.714 
600 hektar bir fazlalık vardır. 1938 
sen•si planına güre bü ün Sovyetl r 
birliği zirai istih•ali ~u sene yüzde 
14 fazlalaş~eakt ır. 

Çok yakında .... Çok yakında .. Tanınmış ve takdir görmüş facia Yıldızı 

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

[ Gönül yarası J 
Localarınızı Telefonla Temin Edebilirsiniz 

Telefon 
9347 

Düzeltme 

Asri 

Seyhan Defterdarlı

ğından: 

28 5 938 tarihli ve 45 3662/ 
6088 sayılı tezkere ıle göndeıilen 
C .. yhan MalmüJürlüğünün ilanında 

isiıuleri yazılı 30 mük .. lleften 24 
üncü sıra numarasında kayıtlı Saraç 
Ali oğlu Kadirin adı gazetede yan· 
lışlıkla Salığ olarak neşrt>dilmiştir. 

Tashih olunur. 9357 

Alsaray ::~~~a 
Bu akşam 8,30 da 

-1-
Moreno Osillivan tarafından 

temsil edilen 

250 

1- =- -ı 
Müjde 1 Müjde 

ürücekte 
Otel ve kahve 
Bu haf ta açılıyor 

Bürücek otel ve 
kahvesinde 

Bütün nlobilyeler ye
ni ve konfor mükem

meldir 
Mü>tecıri : Karakuş /smail ve 

şür-kası 

1-6 9354 

Kadastro Hakimliğin
den: 

Bu candan arkadaşımın kederini 
Paylaşmak, mümkünse derdine bir 
Çare bulmak içi•ı sabırsızlanıyordum. 
Onıı o nuzlarından tutarak sarstım: J 

b 
- Ne derdin var? Çabuk söyle I 

anal 

1 
O bu suali işitmemiş gibi mı 1 

rı dandı: j 

Kasabanın ufkunda müthiş bir 
bir kızıllık yükseliyor, "yangın var!,, 
sesleri halkı heyecan içinrle bırakı 1 

lıyo• du. itfaiye otomobilleri, Kı rtepe 

SYLVIA '-IDNEYHENRY FONDA 

Tarafından yaratılan misilsiz şaheser 
Atatürk köprü-

ıı· • • • 

Caniler elinde esir 
Sulon avaııtör fllmiııi sunuyor. Fev 
kalade heyecanlı ve eğlenceli nefıs 

fılmi her halde görünüz 
-2-

istikametine son suratle gidiyor, ı 
( Yaşamak hakkımdır) 

Görmiyenler için son fıı sat 

2 
Güzel sesli Kovboy 

l Dick Foran) 

sunun ınşası 
-Birinci sahifeden aıtarı-

parça lan iharet bütün bzıkl ı ça· 
kılını;; ve bu suıetle b.ıiııci ayak 
zemine oturiulmuşlur . 

Büyük Çılgınlıklar 
Polavsleyin şahes ·ri bu proğrama 

ilave edilmiştir 

- Karım .. Zavallı Cemile .. beni 
ne kadar çılgınca seviyor. Halbuki 
ben bu sevgiye hiçte layik bir insan 
değilim. Evet, ben, onun gösterdiği j 
muhabbetin sahibi olmağa hiç müsta 
hak değilim. 1 

' Eğer bilse ,benden nefret eder. ı 
Benim için, içinde yerleşen aşkı bir 
arıda söküp atar. 

halk da o istikamet~ koşu yurdu. Fa· 
kat biraz sonra yangının denizde ) 
olduğu <.nlaşılmıştı. Ufak kırmızı , 

1 bir h•I alıyor, ara fa infilakı andırır 
korkunç sesi-er duyuluyordı•. Ateş 
sütunları semaya yükseliyordu. Halk 
facianın denizde olduğuns ittifak e· 
diyor fAkat bueun bir gemi yangını 
olup olmadığına kati surette karar 
vermiyordu. Bu kızıilığı bir harp ge 
misinin krojektörü s ınanlar bile var 

nın bin bir Macera ve heyecınlar ı 
la do!u çok güzel bir Kovboy fılmi \ ı 

(intikam boınbası) 

B:rinci ayağa ni:>betl • goiye doğ 
nı yapıl:ıca'< ikinci kenar ay ığının . ;... __________ 9_3.;.5_1_ 

kazıkları 16 m•lre .J erirı liğiode ola J 

Ca 1<tır. Bu ayağın k zıklaıı şimdi lıa. ı 
zirlanıııaktajır. Yakında çakilııı:ığa 1 

başhnmaktadır. Anp1«ıkı çılıetiniıı 
ayaklarının inşı.sıaa c' a ba~lann.ak ı 
Ül!ere hazırlıklar yapıln,ıştır. Aza;> 

1 
bpı salııli Uıınkapanı gi' ıi ç'irük lıir 

zemın ol adığından buıada Unkapa 
dı cihdiııdeki kadar d-ı ine inmeğe ı 
ihtiyaç gaıtil ııem'ştir. Sahilin tam 
kaı.,üye bitişec"k olaıı birinci azağı ! 
kazıklaıı 16 rndre derinlıgine indi \ 
ıilec · ktır. Buraya çak.!, c ,k kazık. 

lar. hazırla_nmaktrdı.r .. Cunuıı gerisin ı· 
de ınşı edılec-k ıkıııcı a)ajııı kazık 

laıı da 10 metre ıızunlujunda d~cak 
tır, l3unlaıırı henuz lıuzırlanıııasına 

başlanmamıştır. Duba! rın biribirine 
bağlanması ko!onla-ının mesnetleri 

Cavit Vekili Avukat Tahsin 
Sayıt ile Kurtuluş mahallesieden Se
lim oğlu lsmail aralarından müte. 
ke'lven tasarruf davasından naşi ya. 
pılan duruşmada . Dava olunan Is 
mailın ikam~tgahını terkeder"k ne 
tarafa gittiği meçh"l bulunıluğu mü. 
başirin verdiği meşruhattan anlaşıl· 

m<kla H. U. M. K. 141 inci mad · 
desi mucibince hakkında ilanen 
tebl lgat icrasına karat verilmiş ve 
muhak -!me duru,;ma>ı 17 6ı938 cu
ma günü saat 14 30 za talik edil. 
miş olduğundan yövm ve saatı mu 
ayyenJe kadastro mahkemesinde 
bizzat hazır bulunması veya bir ve
kil gönJerme.;i lüzumu, aksi halde 
gıyap kararı verilerek bir da!:a 
muhakemeye kabul edilmiyeceği ci
hetle davetiye makamına kaim ol 

mak üzı e keyfiyet ilanen tebliğ 

Tam altı sendik evliyiz. Daha 
il< geceden beri benim kalbim 
0 nun değildi. onun olamadı, onun 
aevgisile dolamadı. 

Ya çocuğumu:ı:. işte facianın 
en büyüğü bu. yavrum, 1>enim için 
hem büyük bir sevgi, hemde hayatı 
mızda muztarip edici bir bağ! 
I Edhem çok kederli idi. M~sud 

~ ınadığını anladım. Ona derdini da
k a ~azla döktürmek istemedim. Her. 

t.esın söyliyebileceklerini tavsiye et 
ım: 

- Karından ayrıl! bir çocuğu 
nuzun oluşu Lıu işin pek kolay o
lamayacağını açıkça gösteriyor, ama 
metin olmalısın. Gençsin, daha çok 
mesut yaşamak hakkındır. Bu çok 
ağır olacak. Fakat karına lunu aç. 
??unla iki arkadaş gibi konuşun, 
ıkı insan gıbi anlaşın. 

dı. Fakat feci hakikat biraz sonra 

öğrenilmişti 
Petrol yükiyle Tra9zona gitmek

te olan Sürmeneli Arslan kaptanın 
gemisi d!katsizlik yüzünden yolda 
ateş almış, biraz sonra ateş petrol· 
lara sirnyet etmişti, Müthiş facia 
böyle başlamış ve petrol teneke ve 
fıçıları korknnç infılaklarla patlama 
ğa deniz~ ü~tünde korkunç alev 
sütunları yükseltmeye başlamıştı. Bu 
facia karşısında geminin 6 kişiden 
ibaret olan mürettebatı motörün 
sandalına atlıyarak facia sahasından 
uüaklaşmağa muuaffak olmuştur bir 
muoize kabilinde kurtulan müreteral 
biraz sonra Amasradan kalkarak 
ZongulJağa gitmekte olan "Mazharı 
Kader. adlı motör. tarafından kur-

PEK Y AKl•\JDA : 

FRED AST AIRE - GINGER 
ROGERS 

Filoyu takip edelim 
Filınind~ 

9346 

tarılmış'ardır. 
Facia gecesi lıirç k imdat san 

dalları yanau gemiyi kurtaı maya 
koşmuşsa d .. bir yanar dağ nıanz~ 
rası gösteren yangın yerine yanaş· 

amamışlardır, o gece kayın~kam, 
j•ndarma kuman·ian ı ve lıman reisi 
bir motöre atlayarak hadise yeıine 
gidip kazaya uğrayaıılaıı •raştırmış· 

far fakat, daha evvel ı.urtardıkları 
için bvlamamışlaı dır. 

ııiıı tu!&ni arzani kiri)leriniıı ko 
nulma ,ile bütün duhaların Lır hizaya 
~dırileock a>ıl yerine kon,ıı.ı-ı iki 

taraftaki ayaklarına bağlanma işi 

bit tıkt<n sonra köpı linün beton ar 

me döşem sine başlanacaktır. Bu iş 

de yapılmaktan sonra köpıünün p2r 
nıaklaı ı İnşa edıltcektir. 

Köpı ünün cııtasını lt şkil eden 
kısım kaldırmalı olacak ve ya} alara 

mahrns olan kenar kaldııımlarda 
a~lalt olarak inşa edilec• kı ir. Niha 
yet bütün 1 u işlerin arKası nlındılc 
tan sonra tramvay raylaıı ve trnvi
reta mahsus elektıi<. dirlklerı dik i 
lecekfö. 

Bütün Lu inşaat mıihirn uir arı
za ve seoep çıkmazsa, gelecek sene 

ağustosa kadar ikmal edılec<ktir. 

Kökı ünün h rgı ı enge l;oyanması 
şimdidt n kararlaştırılmıştır. Guı 
köpı ü,üııün demir kısımları koyu 
gri renkte olacaktır. 

olunur. 9355 

Adana Doğumevi Baş
tabipliğinden : 

Müessesemizin 938 mali yılına 
aıt yiyecek ve yakacak ihtiyacı açık 
eksiltmeye çıkarılnııştıı. ihalesi 17 
J·hzir an 938 Cııma güntı saat ( 14) 
de Sıhhat Müdürlüj'Ü binasında ic
ra e lilecektir. Taliµlerirı yiiz le ye 
di bu ;uk teminat akçalarile gelme 
!eri ve ~artları öğrenm:k için de 
Baştababete n üracaalları ilan olu-

\\\H • 9352 2 5-9 -14 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

Kilo Fiati 

CiN "f Satılan miktar .., En az En çok 
K. S. t... S. Kilo 

-Kapıınalı-- pamuk 28-~ - 28,50 - ~ 

l-~P~iy=a=sa:_.rp=a~rl~ağı~~·--- l -24 ı- 25~-~-----~I:::_~-----~ 
Piyasa temizi ., ~3 ~4,5_0 __ 

1 
_______ _ 

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Ktevlont 

Beyaz 1 
~S~iy"'"ah------- :----- ----- --------

ÇIGIT 

1 
Ekspres ---ı-- · ı---- -·-------
iane 

' -Y~e-r_li_'_'Y_e_m_l_ik-,,--- ı ---- -
,. "Tohumluk., 6--- /---- -------

:-ı IJ B U B A T 
Euğ-day Kıbns 

Yerli 

" 
Men tane 

, ______ ----------· 
5,50 ----

1
_A=-'rpa _______ 1_-..:.3~- 3.50 

Fasulya 
·-~.,-,''--------1·---- ----------------· Yulaf 

Delice 
·-~--------1------ -----1 Kuş yemi 

Keten tohumu 1 
----[--------------· Mercimek l 

·-~-------- ------[------------Susam 

UN 
1 ~ört yıldız Salih 
' uç " ., 15 .g -Dört yıldız Doğ-ruluk 

~ ~t_üç H U 

::g ~ı Simit .. 
~ ~ !Jört yıldız Cumh-u-ri-ye_t __ 

~, -~'-------'-'----. -----
~ _u~ç'---~"--~"----

Simit " 

Liverpol Telgrafları 
1 I 6 / 1938 

~~_,;~~~~-'-~~--~~~~~ı 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

-----------'~"'·"c:.:"'c....'"''--"-'Pene 
Hazır ı 4 ı 63 ,_~Lir'-•'~-,..-----)-1-\ 96 --------- -

4
- -

51 
Rayişmark 

Temmuz vadeli ---- ·-' -ı Frank { Fransız ) 28 33 
1 __ 1_. __ Teş,_ı_in~"---- _j_ 62 Sterlin ( İngiliz ) 627- 00 
1 
__ H_in_t_ha_z_ır _____ 

1
_ 3_ 198 Dolar (Amerika) _7_9 ____ 2_1 

Nevyork 8 25 Frank ( İsviçre ) 

. 
dünyanın en maruf mar Muhtelif marka 

buz dola pi arı ara· 
sında Amerika hü 
klımetinct yapılan 

esını tecrübelerde 
birinciliği kazanan 

kası olan 

Vestinghouse 
Buz dolaplarından bu tecrübe sonunda Amerika hükumeti 16,697 tane 
satın almıştır . 

938 modelleri gelmiştir. Pek müsait şeraitle satılmaktadır. 
Beş senelik garanti verilir. 

938 MODEL FILKO/ FILCO/ Radyoları 
Yalnız Akkümilatörle çalışan Radyolarımızı sayfiye ve mülhakat müşte 

rileri·nize tavsiye ederiz. 

Evrendile k Kitap-Kağıt • 
evı Adana 

Sulh Hukuk n1ahkemesi 
satış memurluğuı dan: 

No.: 37 

Adan~da saatcı Ali Rıza ve Saip 
refikası Fevziye ve Duran karısı Şa 
ziment ve rüfebsı arasında müta· 
haddis izalfi şuyu c!a~asından dola> ı 
Adana sulh hukuk, mahkemesince 
cereyan eden muhakeme neticesinde 
Misiste kföıı Tapunun Agustos 936 
gün numarasında mukayyet şimal-. 
taıikiam şarkan kabristan iken e1 

yevm Ethem vereseleıi ve kamaş oğ 
lu ve kara Hacı garben Halil lbra
him ve şif iken elyevm Dcbbaj? zade 
ve kabakçı Mehmet ve Kıhmlı Ta 
hir ve Dcbbağ zade kıblesi Babanın 
oğlu Hacı Emir ve Hacı lbrahim ve 
Ke~an Hafız ve Kara Hacı ve Ka. 
maş oğlu tariki iken elyevrn Kenan 
Hafız vereselerile mahdut (194828) 
metıe ve beher 919 metre murab· 
baı muhammen bedeli 8, lira, ve yi 
ne ayni mahalde tapunun Agustos 
936 tMih numarada mukayyet gar 
ben ta, iki~m şarkan Kör Mustafa 
ken elyevm em aki milliyeye ve pos-

5 9312 

ta müdürii Emin şimalen Hacı Ali 
kerimeleri iken Şanşan İsmail cenu
ben Kamaş oğlu tarlası iken emlaki 
milliycye ve posta müdürü Emin tar. 
lalarile çevrili (735020) metre bther 
919 ınelre m!lralıbaı ınuh1mmen be
deli 8 lira ve yine ayni mahalde ta
punun ağustos 936 tarih ve numa 
rasınd l kayitli şarkan Kundakçı oğ. 
lu iken elyevm kapu ağası Nihat 
garben deli Ağop iken elyevm Pos· 
ta müdürü Eınin şimalen yol cenu 
ben Mahmut oğlu Mustafa iken Lüt 
fi karısı Zeynep tarlalariyle çevrili 
(119470) metre murabbaı beher 919 

~metre murabbaı muhammen bedeli 
10 liradan başlıyarak açık artırma 

sureti le 4-7 -938 tarihine müsadif 
pazarteci günü saat on üç buçuktan 
başlıyarak 16 buçukta Belediye Mezat 
salonunda satılmasına karar verilmiş 
olduğunJan taliplerın mezkur gün 
ve saata yüzde yedi buçuk pey ak
çaları ile birlikte müzayede salonun 
da hazır bulunmaları ve daha fazlı 
izahat almak isrlyenlerin Hukuk mah 
hmeleri başkitabetine baş vurmala· 
rı lüzumu ilan olunur. 9356 

Tllrlı:ı!Sd 

BELEDİYE İLANLARI 

1- Yazlık sinema -Taşköprü arası şosa yolunun tamiri açık olarak 

eksiltmeye konulmuştur. 
2-Keşif bedeli 1474,49 liradır. 
3-Muvakkat teminatı 107,92 liradır. 
4-lhalesi Hazira~ın 20 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5-Şartname vesair evrakı Belediye Fen işleri müdürlüğtindedir. isti. 

yenler oradan pa-rasız alabilirler. 
6-Taliplerin ihale günü saat on beşte teminat makbuzlariyle birlik 

te belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 2-5-9-14 ,353 

Taş bina yapmak isti
yenlere ve müteahhit

lere müjde 
Gayet sağlam ve kiremit fiatından çok ucuz taş

temin ederiz. Arzu edenlere kum, çakıl, kiremit ve 
emsali nakliye işleri yaparız. ısteklilerin Kalekapı 

sında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat 

etmeleri menfaatleri icabındandır. 9232 23-26 

•• •• •• 
TURKSOZU 

jMatbaacılıkl 1 Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane

sinde yaptırınız. Nefis 

·ı LAN 
• 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C l L O 
* 

GAZETE 

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

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n,fis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla :rnrksözünde ya

pılır . 

. Tün.sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

. Satış deposu 

caddesinde 

• Hükumet 
•• 
Om er 

Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 Telgraf adresi : Başeğmez 

32 9170 ; 
-4 -

2 Hazir21i 1938 

~il Haruniye Kaplıcası açıldı 

Sıhhat, 
türlü 

konfor, her 
istirahat 

Bahçe kazasının Haı uniye Nahiyesine iki saat meğafec.le bulu 

( Haruniye Kaplıcası ) Her türlü hastalıklar ve bilhassa Ro 

tizmalılar için Türkiyede bulunan Kaplıcaların iyilerindendir. Burada yı 
pılacak banyolar sayesinde hastalığınız kısa bir zaman içinde zail olur. 

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

Müstecir 
7-15 9319 DURSUN YUSUF 
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Sıhhatinizi koruvunuz ! 
? • Nasıl mı 

Kayadelen 
\ 

Sularını içmekle 
Sıhhat ~e içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Renksiz 
Kokusu1 

1 
Tadı Latif 
Teamül : Mutedil 

( el. 33 ) 

TAHLiL RAPORU , 
Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N·lO 

m ikdarı ) 0.2 srııl 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi mad<;Jeler için sarfolunan müvellidilhumu11 

litrede 0.40 ıngl· 

Sülfat ( SÔ 4 ) ,, 0.0033 gr· 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,, 0.00-tO 
Nitrit ,, Yok 
Amonyak ., Yok 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibaren 
ııistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belit b 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını n U' 

h.afaza ederek ve hiç bir· suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KA YADELEN suyu ile yıkandıktan sonra dofdu 
rmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafın lan mühürlenerek şehrimiıt 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da r ayadelen Suları gibi berrak , sıhhi, ne' 

6197 

1 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 35 

:.......-----
or. Muzaffer Lokman 

iç hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 

ayenehanesinde kabul etmekted ·r. 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası • -


