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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı z 5 Haziran 938 
Ondördüncü Yıl - Sayı : 4147 

5 Kuruş 
ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Uzak Şarktaki harp 
metodları değişti 
Japonlar bütün cephelerde 
zehirli gaz kullanıyorlar 

Çin kuvvetleri dün düşmanı arkadan 
fena halde vurdular 

Bir Japon livası tamamen 
imha edilmiştir 

. Tokyo : 4 ( Radyo ) -- Royler 
8Çıaıısına göre, Hankuv'un işgali ıçin 
. 'll<le şiddetlı bir mücadeleye giri· 

şılınesine taraftar bulunulmaktadır. 
Paris : 4 (Radyo) - iyasi ma

~~lilde söylenildiğine göre, Çin hü· 
urııeti Tokyodaki elçisini geri çeke

cek ve Tokyo ile siyası münasebatını 
kesecektir, 

Şanghay : 4 (Radyo) - Seykoni 
Yolunda büyük bir Japon kuyveti im- 1 

ha edilmiştir. 1 
-Japonlar mütemadiyen takviye 

kıtaatı getirmektedir. Bahirende'ki Çin 
kuvvetleri şimalda dqmanı arkasın- 1 
daıı vurmuşlardır. Geride Çin k vvet-1 
leri biraz dinlenmek için fırsat bul· 
muştur. 

Japonlar bütiin hatlarda zehirli 

gaz kullanmağa başlamışlardır, Çin
liler, Japonların yüz tanğını ve gene 
bu kadar zırhlı otomobilini imha et . 
miştir . 

Bir Japon livası temamen 'imha 
edilmiştir. Bu livanın kumandanı da 
ölmüştür. 
Hong-Kong: 4 (A.A.)-·Japon tayyare 

leri bu sabah kantonu tekrar bcmbar 
dıman etmişlerdir. 

Han kov· k veetch etrafında kanlı 
muharebeler geçmektedir. 

Son üç gün içinde Çinliler yüz 
Iank ve bir çok zırhlı otomobil tahrib 
etmişlerdir. 

Laefengdaki Japonlar muhasara 
alımda bulunuyor. Çinliler Japonların 
zehirli gaz kullandıklarını iddia edi· 
yorlar. 

HATA YDA iDARE BiR-
" DENBiRE DEGiŞTi 

Almanya ya 
gidecek 

heyetimiz 

İthalat kadar 
lhracatımızında 
artırılmasına 
çalışılacaktır ---

ltirk gazetelerinin intişarına 1 Yiiksek komiser müsaade etti , 

l•tanbul : (Telefonla) - Bu 
ay •onlarına dojiru Almanya 
ile aramızda yeni metin Uz•
rlnde bir anıa,ma yapmak U
zer• Hariciye Vekaleti Umumt 
Katibi Numan Rlfat Menemen· 
clcıOlunun r elsllOlnde bir heye
timiz Almanyaya gidecektir. 
Yeni yapılacak anıa,ma ile 
Almanyanın bize yaptıijı ltha· 
un kadar bizden de mal çek· 
meal temin edllecektır. 

Atatürk ile 

Fakat Arap 
dehşetler 

çeteleri hala etrafa 
saçmaktadırlar 

b Antakya : 4 (Hususi M..ıhablrlmizden) - Halayda vaziyet 
lr J a nal re daitlfmlftır. HUkOmet ld ıreslnln askeri makamlar 
•llne geçı,ı çok iyi olmu,ıur. 
d An komiser, Oaro tarafın· 

111
•n kapatılan TUrk g112eteler\· 

tı " lntı,arına müsaade etmlf- ı ... 
Mustafa Sadık Hacı !sanın Ku· 

ıeyirde teşkil etmiş olduğu resmi 
Vesikalı çeteler, yine faaliyete geçmiş 
vl e Türk köylerini basmağa başlamış· 
ır. 

Bu çetenin Bedirhıın köyüne 
lllensup efradından yirmi kadarı ev· 
Velki akşam Safriye köyünü kuşa
tarak bir baskın yapmak istemişler 
Ve ilk rastladıkları Mustafa Kara 
liarnuşıin evine saldırarak ad mca· 
ltızı mavzer kurşunile ağır surette 
~d~r•l.unışlar ve evi yağma etmişler-
". 

Türk-Yunan 

Muahedesinin imzası 
münasebetile çekilen 

samimi telgraflar 
Ankara: 4 (A. A.) - Türk· Yu· 

r an muahedesinin tasdiki münase. 
betile Hariciye Vekili Tevfik Rüş 
tü Aras ile Yunanistan Başvekili ve 

Hariciye Vekili Metaksas arasında 

samimi telgraflar teati edilmiştir. 
Bütün Yunan gaz,,tderi iki mem 

leket arasında mevcut dostluğun 
yeni munzam muahede ile bir kat 

daha kuvvet bulduğunu kaydetmek· 

te, dünya barışı için güzel bir nü 

mune olan bu eseri başaran devlet 

adamlarını tebrik eyleı:ıektedirler. 

haskGec~ kar.anlıkta yapılan . bu ii~i 
re •n bıttabı köy halkını bırdenbı· 
tc1~~::~trnış ve kargaşalık baş gös· 
köy h ~·· Bu kargaşalık esnasında 
ıa1111 ; kının hücumuna uğradıklarını 
ıııışl e en çeteler, biribirlerine kal· 
ken:-~ v_e karşılıklı atılan kurşunlarla 
llliitı 1 erınden bir kişiyi vurup öldür- c ela" l 
Ceza er ve bu suretle yapdıklarını'l Bayar An -

döndü 
· sını kendi elleriyle vermişlerdir. 

~akı Fakat artık l..öyde tutunamaya
llıec~rını anlayınca savuşmağa da 
dir. ur kalmışlar ve kaçıp gitmişler-

tiz bu . 1 • k b' oı ' ış erın artı ır sonu 

karaya 

, Mısır kralı ve 
J İran şahı aras.nda 
1 Tebrik telgrafL .. rı 

Ankar ; 4 ( feiefonla) kın vr'i 

ahd.nin ~"" kralı F aruğun kız ta 
de:i ile n'şaı.l ıııına> I m ii nasehd,Je 

Atatürk ile lran şahinşalıı v~ Mı <ır 
kra:ı arasında çok samimi tebrik 

ve teşekkür telgrafları teati edil · 

miştir, 

ISPANYOL HARBİ 

Hükumetçiler 
vaziyetten emin 

Paris : 4 ( Radyo ) - ispanya 

Cumhuıreisinin dünkü beyanatını 

tdsir eden siyasi mahafil,Reisicunı 
huıun nikbin olduğu neticesine var 

mıştır. 

lspanyol hükumet reisi , hii· 

kilmet ı..uvvet!erinin ergeç zeferi 

tahakkuk ettirdiklerinden çok emin 

bulunduğunu söylemiştir .. 

Madrit : 4 ( Radyo ) - Teruel 

cephesinde iki taraf arasında ka: 

şılıklı taarruzlara devam edilmek· 

tedir . 
Valansiya: 4 (A. A.) - Fran. 

ko kıtaatı Albokazer üzerine şid· 
detli bir taarruza geçmişlerdi .. Mu 

hare be devam ediyor. Cumhuriyetçi 

Şimali F ransada baş 
kaldırma hareketleri 

1 
1 Fransız Cumhurreisi Lebrön 

suikast tehlikesinde 

Varşova yarışlarında 

, Dördüncülüğü j 
kazandık J 

Varşova : 4 (Radyo )- Burada 

Aapılan At yarışlarında birinciliği 

bir Alman binbaşısı , ikinciliği bir 

Polonyalı, üçüncülüğü yine bir Po

lonyalı ve dördüncülükle beşinciliği 
Türk zabitleri kazanmıştır . Yarış· 
ler çok hararetli olmuş ve dün bin· 

lerce kişi muvaffakiyet kazananları 

alkışlamıştır . 

Bay Lebrön 

Londıa : 4 - Sunday ekspres 
gazetesine, Paris muhabirinin· b'ldir
diğine göre, Fransanm Brötanya ha· 

Suriye meclisinde 
Arap mebusları bir 
birlerini döğdüler 

valisinde muhtariyet isteyen bir tq
kilat vardır • Ekseriyetle gençlerden 
mürekkep olan bu teşkillit Brötan· 
yanın Fransadan ayrılıp muhtar bir 
hükumet olması gayesile lailiyette 
bulunmaktadır . 

Düıı Fransız Cıım'ıurreisi Brötan· 
yada Sen Briyök şehrine yeni bir 
Kanser hastahanesin'n açılma mera
simini yapmak üzere gitmişti • 

HükQmetin buradaki nümayişler 
ve Cumhurreisine karşı bir suikast 
yapılmak ihtimali hakkında aldı)tı 

haber üzerine, Löbörnün muhafaza· 
sına 5000 kişi tahsis edilmiştir. Fran. 
sanın bütün Şimal sahili Adeta bir 
örfi idare altına alınmıştır . 

Cumhurreisinin geçeceği bütün 
yollarda motosikletli polis memur
ları, askerler nöbet beklemişler,köp
rüler ve yol ağızları sıkı muhafaıa 

altında bulundurulmuştur, 

Bütün Brötanyadaki askeri kıta· 
lar seferber halinde tutulmuş , Sev. 
kilceyş noktaları takviye edilmiştir. 

Cumhurreisinin seyahati csnasınd a 
Şimal s ·hillerinin altı mil yakınından 
tayyarelerin geçmeleri menedilmiştir. 
Tayyare istasyonları da askerler ta• 
rafından muayene edilmiştir • 

Maaş kanununa mü 
zeyyel kanun mec 

lise verildi 

Ankara : 4 (Telefonla )-Maaş 
kanununa müzeyyel kanun layihası 
Meclis ruznamesine alınmışhr • Li· 
yiha esaslanna göre bir V ekilet 

veya ıdarcnin kadrosunda gösteri · 
len herhangi bir memur ve müstah
dem kadroda muhasses maaş veya 

ücretle o V <kalet veya idarenin her
h~ngi bir kısmına dahil vazifelerde 

m'inhal olmasına hakılm1bızın is· 
tihdam olunahilccektır . 

Şgmdan bir görunu, 

Bu suretle istihdam edi.enlcre 

V < kald maaşı ve ikamet yevmiyesi 

verilmiyecrktir. Yukarı derecedeki 

vazıf. l~r maaşatı karşılık gösterihırk 
sur< tıle daha a,ağı derecelerden me· 

mu• tayini caiz görülmektedir. Asa

let veya Vekalet namile verilecek 

paranın mecmuu asalet ve Vekalet 

suretile idare edilen memuriyetler. 

den hangisi yüksek ise onun bir 

derece fevkindeki maaşı geçmiyecek 

ücretli vazifelerde de ücretin tekabül 
ettiği der~ce maaşları bu hükme 

esas ittihaz oluna.cakbr . Muallimler 
bu bükme tabi tutulmayacak,ancak 
bir muallim dersin mahiyeti ne olur· 

sa olsun resmi ve hususi müessese. 
lerde haftada 24 saattan faıla ders 

deruhte edemiyecektir. 

Ş•m: 4 [Hu~usi mu 1 a· ıirimiıden) 
Suriye meclisinin dünkü celsesinde 
muhalıf mebuslardan Mün'r Aclani 
ile hükümetçi mebuslardan !hsln Şe· 
;•~ arasında başlıyan bir miinakaşa 
ıkı mebusun boğaz boğaıa gelmesile 
neticelenm iş tir. ' adiseye sebep şudur: 

Münir Aclani, Suriyede bilamüd· 
det gazete latilinin kaldırılması ve 
matbuat hürriyetinin tem'ni içfn yeni 
bir kanun layihasını 33 mebusa imza 
!atarak meclise vermiştir. iki madde 
·den ibaret oian bu layihanın münde· 
ricatı şudur: Cumhurreisi kabinenin 
teklifi üzerine gazeteleri ancak bir 
günden nihayet bir eya kadar mu vak 
kat bir zaman için tatil etmek s~lahi 
yetine malıktir ve bu hal ancak bir 
defa istimal edilebilir. .. .................... ... 

Casus kadın 

* 
Japonlar kazanırsa 
beyazlar iflas eder 

' 

Layiha heyeti umumiyeye •evkedi 
lince hükümet mebuslarından Ihsan Şe 
ril bunun aleyhinde söz almış ve bu 
münasebetle Münir Acliiniye hücum 
ederek demiştir ki: 

"Sen ftalyan parasile çıkan ve bü· 
tün arap milletine ihanet eden "Elcezi· 
ıe,. gazetesini kurtarmak istiyorsam 
Bu hiyanetini kabul edemeyiz,, 

Bu söze Münir Aclani cevap ver 
miş ve münakaşadan kızan Ihsan Şe· 
rif derhal yerinden fırlayarak Münir 
Aclaninin üzerine atılmış ve iki meb 
us boğaz boğam 'gelmişlerdir. Meclis 1 
le kopan bu gürültü üzerine polisler 
içeriye girerek kavgacıları ayırmışlar 
ve salonu tahliye eylemişlerdir. Mü 
nir Acliilaninin elbisesi boyuubağı 
yırtılmıştır, 

Çankırıda zelzele 
devam ediyor 

Çankırı: 4 (A. A.) - Sabaha 

karşı iki hafif zelzele olmuştur. 

ANKARADA YENi 
RESiM SERGiSi 

Sergi çok güzel 
d~:~sı .ı~_zımgeldiğ'ini sanıyor ve öte· 
Çet ~rı .u'erindc durulmakta olan. bu 

enın ımhasını, _bize bi .taraf)ık ve 

-.. Ccrisi ... ç'llııqf ~il~de .._ 

Ankara : 4 ( Telefonla )-Başve I 
kilimiz Bay Celal Bayar lstanbuldan . 

şehrimize avdet etmişlerdir . Başv~· j 
kilimiz Ankara garında Vekiller , 

~e~dar ve. B~şvekalet erkanı ta· J 

rafin<lan o1-.1'3sımle ~ılahm~tır. 

A f • & 

kıtaat büyük bir n:ukavemet söste· ... avren5 ın. evı 
•. '!..........,,,~~~-·_:....:;:~ ...... ~..:.:::::::::ı 

Ankara : - Cuzel Sanatlar Biri '· 
'! . re>i111 şubcs.i~in cıı be~·nci re·'Jll 

•• , ... ···1~t1 ·' !•v ~\ltgi.)l uugun ~~~~ v a ;vıJ.aru e· 

kilinin bir nntku ile açıldı. Davetli· 
hır arasıoda Meclis reisi; gijınriik ve 

-Gerbi dC..dilAW S&bifcde-
' 

:ıyor. . ... -· ~ 
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Politik meseleler ,, ................... ._ ................................................ ... 

~ 1 ş <® lh1 Ü il'" lh1 a lb> <® il'" o <® il'" Ü 11 i ~~·· ' S-~~~4C-ll 4K 
Japonya muzaffer olursa •• 

adaki beyazların 
ifl- demektir 

' il - - Karısına kilise 
Zenk hastalığı .-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-, Nehir hamamı yaptıran adam ! 

i$Dkarv~to~ır: i 
i - i 

- Yazan i Dilenciler, i 
i sebilcHer i Piyer Siz 

Bunlarla eheınmiyetli bir 
surette mücadel::ye 

girişilmiştir 
' i i 

Hong-Kong ... Kızıl bir sisle ör. 
tülü d, n:zin üstünde, yarasa veya 1 
ejd.er kanadı şeklindeki yelkenleri I 
açılmış Çin kayıkları yüzüyoı. 

Hong- Kong .. Hamhurgun. Ce 
novanın, Marsilyanın, Nevyorkun 
posta gemileı i düdüklerini öttüıü. 
yor, koyda motorları gidip geliyor, 
Kalabalık insan yrğınlarile ağzına 

kadar dolu feribotlar, durmadan, a 
dayla kara arasında irtibatı temin 
odiyoriar. 

Hong - Kong ... Sedef ve duma· 
dan semada majeste kralın tayyare. 
!eri martı ve albatrosları ürkütü· 

yor. 
Hong Kong .. Limanda demir· 

li iki büyük krovazör ve ~İr tayya· 
re gemisi, Uzak Şarkta İngiliz kuv
vetinin muhteşem birer timsali gi· 
bi duruyorlar. 

Hong- Kongun imparatorluğu 
nun ikinci tahkim edilmiş kc "aSr· 
dır. Bunue birincisi jibertoldır. 

Derhal hatıra bir mukayese ge 
liyor, Garp kayasiyle şark kayası 
birhrlerine benzer. Her ikisinde de; 
istihkamlar kazılmış, toplarla kirpiye 
dönmüş n üsta~kem adacıklar gö· 
rülür. Her ikisinde de yağmur su
larım toplamak için büyük barajlar 

inşa edilmiştir. 

1 panyanıo ucunda ve Çinin u 
cunda logiltere, snbır ve tahammül ; 
le, sarsılmaz i5tihkamlar vücude ge 
tirnıiştir. Bnnların her ikisi de, sanki 
lngiltereyi tanzir etmek ister gibi 
üzerinde sarı sisleri toplarlar. 

Yalnız, Jibaraltar kayalığındaki 
küçük lngiliz garnizon kas&bası ye 
rine buraıh muuzam ~bir şehir bir 
Çinli ve Avrupalı sitesi ta kayalı. 
ğın tepesine kadar muazzam binala 
rile tırmanır, Uırntulmaz bir şehir. 
bir ılev Monte Karlo. 

Gluçester Hotel'in tı a5aları ko. 
ya lıa kimdir. Taz<' bir rüzgar sancak 
direklnindeki lngiltere bayrağını 

dal!('alandırıyor Masanın etrafına beş 
altı F'ramız oturuyoruz. Neden bahs 
ede:ekler, tabii yaklaşan harpten 
o harp ki, muuzam ~ehir birden su 
suverirs•, k or~unç top gürlemderi, 
işitildcekt:r. 2 saat olmadı ki, sema 

- Almanlarda mı ? 
- Elbette! 
- Fakat ben srnıyordum ki Al· 

manya ile Japonya .. 

Ovamızı n Gökçeli ve Köprügö 
zü köyleri tarlalarında görülen zenk 
(Püseron) hastalığına karşı memur· 
/ar tarafından ehe ı miyetli bir su· 
retle mücadeleye başlanmıştır. 

Bir kısım memurlor da bu gibi 
Hayretime gülümsüyorlar. Ne de 

olsa bu saf Avrupalılar! 

- Almanya dedin mi? Hayır ! 
sadece Almanlar dedik. Ren ötesi 
ağır endüstri~i Çin ordusu hesabına 
binlerce toniuk iz yapmaktadır. Ja· 
pon elçileri, alman hükumetine bun
dan duydukları hayreti ifade etti. 
ler mi, l..endilerine safiyane bir e· 
da ile diyorlar ki: "Silah mı? Müm
kündür. Fakat n~ yapalım? Çinle 
harb halinde değilsiniz. Hiç olmaz· 
sa resmen bu harbtrn haberçar bu 
lunmuyoruz. Görüyorsunuz ya, bu 
takdirde, ticaret serbest r" 

ı hastalıkların mevcut ohıp olmadığını 
anlamak ve lazımgelen tedbirleri 
almak üzere Jiğer köy tarl larında 
tedkikatta lıulunmaktadırlar. 

Akşı;m ıebire bir bamltde in 
miştir, Karanlık semada dört projek 
törün ışıkları iki bin metre üstümüz 
de motöı ünün sesi işitilen küçük bir 
gümüşi tayyareyi arıyorlar. 

- Hong Kong hava müdafaa 
vasıtaları talim ediyorlar Şu yukarı 1 

daki tayyareye i}i bakım sürati ne 1 

olursa olsun, cüretkar pilot onu dim 

dık aşağıya indir:yor ve gene "ayni 1 

şekilde yukarıya kaldırıyor. Artık 

Çoftçilerimizin de gözdrn kaç:;.· 
cak olan bu gibi hastalıkları hemen 
ziraat mücaJelcsi baş teknisiyerliği 
ne bildirmeleri kendi menfeatleı i 
icabatındandır. 

Mildiyo hastalığı 

Bunlarla mücadeleye 
başlanılmıştır 

Bazı bağlarda göı ülen mildiyo 
hastalığyla ziraat mücadelesince 
mücadeleye başlanılmıştır. 

Yine Sainıbeylide bağ kütükle. 
rine arız olan bu hastalıklarla mü
cadelede bulunmak Ü7ere ziraat 
muallimi Talat oraya gönderilmiştir. 

Atatürk parkı o şaşkına dönmüş bir kuştur. Bom· 
balarını gelişi güzel daldırabilir, fa 
kat kurtulmasına imkan yok. Hava 
müdafaası toplaıımn ve İngiliz avcı 
tayyarelerinin ateşinden ku tulması 
na imkan yoktur. 

1 
Bundan sonra geceleri de 

. halkımıza dÇtk bulunacak 

Yukarıda tay1are atlıyor, iniyor 
bir sivri sinek gibi dolanıyor. .:>onra 
birder.hire ışıklar s3rüyor, semada 
yıldızlar meydana çıkıyor, ve küçük 
tayyarenin uzaklaştıgı işitiliyor: Talim 
bitmiştir. 

-· Yalnız karşı karşıya olan çin 
liler e aponları itibare alırsa kimse 
burada geçenlere bir akıl erdiremez. 
BPyaz ırkın uzak şarktaki menfaatle 
rini daima hatırda tutmak lazımdır. 
Singapur vı' Hong Kong daki ingi 
liz üslerini Filipinde de r.irlemiş o 
lan Amerikaıı donanmasının Hindi 
Çinideki Fransız donanmasının kuv· 
vetlerini yerinde görmüş olmak la
zımdır. Venay mııahedesin'n ken · 
c. ilerinden alrfığını son katre~ine ka 
dar tekrar ele geçirmek azminde 

- :Gerisi ür;üncü s .yfada-

Belediyenin Atatürk parkında 

yaptırmakta olduğu elektrik lamba 
tesisatı yakında ikmal edilecek ve 
park bundan sonra geceleri de hal · 
kımıza açık bulundurulacaktır. 

ilk tedrisat 
müfettişleri 

lık tedrisat müfettişlerinin 1 Ha· 
zirandan iti':ıaı rn umumi müvaze· 
neye alınmaları hakkındaki kanun 
evvelki gün Maliye Vekaletinden 
Vilayete tt bliğ edilmiştir . ilk ted 
risat nıüfetti~lerind,,n maaşları otuz 

liradan aşağı olanlar 30 liraya iblağ 1 

edilecek, maaşları otuz lira ve daha 

1 
yüksek olanlar da birer derece terfi i 
ettirilecek! rdir , 

t Bu sütunlarda müteaddit t 

t defalar yazdık, çizdik. Şehir İ 
! halkmı dilencilerin amansız iz'· ! 
! acatından kurtarılma ıım iste ! i dik. Fakat; lıuıı lardan adetleri i 
İ bini geçen ve her gün de çoğa j 
i !anlardan ancak Leş on tanesi j , 
! yakalandı. Belediyeye teslim t 
! edildi. Oı adan da tabiatile şe· İ 
••• hir içinde anıme hizmetleri ol. ! 

~ 1 madığından bırakıldı. Bunlar i 
i diğerleri gibi ikrah verici sa · ! 
İ natlarında devam ettil!r ve t 
İ etmektedirler. En ziyade per- İ 
! şembe günleri çarşı ve cadde ! 
! !erde faal yete geçen bu ma· t 

ı kule irili ufaklı kadın, erkek, ı 
j çocuk kimseler başka günler j 
i mahalle aralarında kuytu kö- j 
İ şe başlarında, Ultıcami çevre· t 

! sinde faaliyetlerine devam et· t 

•! mektedirler. t 
! i Bunlardan b3şka ikinci bir ! 

İ zümre daha vardır ki onlar da t 

! sebilcilerdir. Ekserisini ihtiyar t 

ı ve körler teşkil edrn b ~ adam · i 
i !ar da kuyulardan içerisine su i 
j doldurdukları destileri boyun· ! 
i !arma takarak kim bilir kaç ! 
! kişiden aldıkları paralarla gıi t 
! ya ölülerin ruhlarına bu suları j 
i gelip geçene dağıtmak için ı 
i (Sebil, sebilulla ı sebil .. 1) diye i 
İ bağırarak en ziyade Ulucami i 
! civarında oturan halkı taciz ! 
! etmcktedirlN. t 
• i i Alakadar makamlar, bun· 
t !ardan İş tutamay1nları darül· i 
j acezeye ve dilene liği sanat ya t 
i panları da taşralı olanla11 mem t 
j leketlerine ve Adanalı olanları i 
! da hemen mahkemeye verirse t i halk; o zaman bunların elinden : 
İ kur tul muş olur. i 

: .... ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 
ZiRAAT iŞLERi 

Öldürülen domuzlar 

Mayıs ayının son on beş günü 
iç"nde yapılan mücadele neticesinde 
ıliıniz dabiliııde 245 domuz öldürül 
mlişlür. • 

Mevsim dolayısile 1 hazirandan 
teşrin ayına ka.Jar bunlarla müca 
deleye son verilmiştir. 

nın şimal tarııfında büyük siyah kuş. 
!ardan mürekkep bir müsellesin geç 
tiği görülmüştii Her ğün, örnek bir 
memur iı.tizamile Karıtunu bombard (" 
mana giden Japon filosu . Bugünkü 
uçuşun neticesini Çin ğazeteleri şim 
diden ilan ediyorlar. lk i yüz on iki Y 

aşayışı dillerde bir ına . 
sal olarak dolaşmış olan 
Lavrens'in <JJ:imünden 
sonr:: bir müzesiolacakıır 

Mc~h•Jr lngi liz casu>unun lngilte 

Lavrensin evi 
ölü, dem ryolu iiç yninden tahrip 
edilmiş ve münakale durmuş. 

lçimizd~n biri : 
- Bu Kanton Hong Kong hat 

tı hn gün J•pon!ar tarafından tah
ıip edilir, tayyareler uzaklaşır uzak
laşmaz bir kol bulutu kazma v~ 

kürekl~rle yolun üstüne atılı r. Beş 
altı saat sonra trenler, harp silahla 
rı, kamyonlar, tanklar, obüslerle do . 
lu olarak yeniden hattan heçerler. 
işe baştan başlamak ıcabeder. 

- Bu sa~ ra karşı şiddet har bı 
dır . V c kassalardan kisse çıkarma· 
sını bilenler netic.yi esaplıyabilir· 
!er . 

Au sözleri söyliyen Çin ha Lı 
hakkında husn;i görüşleriyle m . 

ruftur. Alçak se.le • Çin grupu " 
diye anılan silah tüccarları konsor· 
siyomunun şef! rinderı biri. Bu grup 
ta beyaz ve sarı bangerler. maden

reye döndüğü günden bir motosik· 
Jet kazasında öldüğü güne k~dar ya 
şadığı mütevazı ev, halka açılacaktır. 
Lavrens'i sevenler, hatıralaıını oku 
}anlar haftada üç gü", albayın olur 
duğu sade ve kar anlık odayı, haya 
tı ınacer3Jarla geçen adamın sükü· 
net ve unutma aradığı çiçeklerle, a· 
ğaçlarla dolu bahçeyi görebilecekler. 
dir. . 

Bu ev, üç odalıdır. evin bütün 
möbliyası uyumak için bir divan, ça 
lışmak için bir masa, hulyaya d~lmak 
için bir koltuktan ibarettir. 

Duvarlaıı kağıt kaplı mis~fir o· 
dası tıpkı bir vapur kamarasını an· 
dırır. Albayın çalıştı~ı odada bütün 
duvarlar raflarla doludur. Bu raflara 
Lavrens'ın binlerce cilt kitapları yer· 
lrştirilmiştir. 

Birinci kattaki bir odacıkta bir 
cıler, ihracatçılar, Fransızlar,; Ame· · ' l f ~ g~amof9nja 500 plak.vard. ır. Bu plak· 

.............................. -.ı ... ırızııa: ... 

lar yalnız V •ğnerin, Bethofen'in, Mo· 

zart'ıo, !'Serlerinden ibaret gıbidir. 
Lavrens ak~a·ıı yemeğinden sonra 

arkadaşı ve kal ibi Pat Krnovl• sile 
beıaber bu odada olu•ur ve grnmo· 
fon çalarmış. 

Kahve teıveslnden 

kundura boyası 

Bugüne kadar k•hve telvesinin 
h;çbir İşe yaramadığı zannedilirdi. 
Hail u'<i Almanyada kahve telvesinin 

çok ehemmiyetlı bir madde olJuğu 
meydana çıkarılmıştır. 

Tamp ·lhot' da kahve telvesini ip 
tidai madde olarak kullanan bir fab 
ri'<a vardır. O.ı kamyon, buraya her 
gün bütün Almanyada ir;ilen kahve· 

!erin t•l~eleıini taşır. Bu fabrikada 
kahve telvesinden, yağ, reçine ve 
kundura boyası çıkarılır . Bir taraf· 
tan da sabun ve sun'i kolofan ismi 
veri'en muhalıil elde edilit. 

Çlnlller afyonda teselll arıyorlar 

lngilteredeki insani teşekküller, 
Şanghaya sığınmış binlerce Çinli ai· 
lePin yardımına koşmak için iane 
toplamıya başlamış'a rdır. 

Fakat bu sefalet çok derindir. 
Toplanabilecek pararıın bu işe ye 
tişmiyeceği muhakbk gibidir, 

Londraya gelen haberlere göre 
Şanghayıla 'yerleşmiş, aç, susuz, ve 
çıplak binleı ce insan sefaletlerini 
unutmak için afyon çekmektrn baş 
ka çare bulamamışlarılır, 

1938 yılının ilk dört ayı içerisin· 
de Şa"ghay afyon tic.,eti işidilmr. 
miş bir miktara yükselmiş, aydA 
100.000 lngiliz lirası kıymetinde af 
yon sat•lmı~tır. 

Altına hücum 
Avu>luralyaJan, cenubi Afrika· 

dan, lngiliz Güyanından gelen bin 
!erce altın ara}ıcısı Saskaçvan civa· 
rmia ~eşfolunan yeni altın ·pcakla , 

rikaJııar;·Alma:ı ,.; ·v~ ng~Jizler lıii· · . . . • 
lıkte çal 'l 'Dıl.ir •· · ... • ____ ,,.._W'l~"------""""""'"""' __ ,.. .. _______ ...,-ıı __________ sux 

Tesisatı tamamlanarak 
yakında halkımıza açılıyor 

Belediyenin geçen sene yaptır · 

dığı nl'hir hamamı, bu se'le lüzumlu 
tesisatın ilavesile pek yakında halka j 
açılacaktır. 

Belediye burada duşlar ve so ' 
yunma yerleri ile bir de gazino ve 
lokanta yaptırmaktadır. Bütün bu le 
sisat nigayet bir ay içerisinde ta. 

mamlanmış olacaktır. 
Bundan başka karşıyakada da 

halk için ser"1est mıntaka yıkanma 
yeri t.hdid edilml'ktedir. Halk bu• 
rada tehlikesizce parasır yıykanabi
lecektir. 

Yüzme havuzları 
Yine şehrimizin imar planı muci· 

bince Atatürk parkı içerisinde aç~ 
ve kapalı olmak üzere iki tane yüz· 
me havuzu yaptırılacaktır. Yapıla· 
cak olan bu havuzlar beynelmilel 
yüzme havuzları evsaf ve eb'adını 
haiz bulunacaklardır. 

Belediyemiz imar planım tatbik 
ederken en önde açık yüzm.- havu· 
zunu gözönünde tutacak ve bunun 
bir an önce yapılmasına çalışacak· 
tır. Bunun için şimdiden tetkikata 

başlanacaktır. 

Yine bu cümleden olarak Ata. 
türk Anıtının arkasında yapılmakta 

olan havuzun bitirilmesine çalışılmak 1 
tadır . 

Yeşil kurtla mücadele 

Pamuk tarlalarında zuhuru muh· 
temel Yeşil kurtlarla mücadele et 
mek üzere bütün tedbirler şimdiden ' 
alınmıştır. 

Orta okullarda öğret
nıen olacak ar 

Mihail Hayvatof (!) isminde bi 
Yunanlı tüccar Pirede karısının nı 
mma büyük ve çok güzel bir kilis1 

yaptırmış ve ölen karısını buraY 

gömmüştür. 

Mihail Hayvatof Pirede evlenlJl 
ve balayını geçirmek için kansı i~ 
beraber, lstanbula doğru bir seys· 
hate çıkmıştı. Gemi tam lstanbufı 
yaklaşırken, Kat ~rine birden biri 
hastalanıyor. Vapurdaki doktorlar 
hastalığın ne olduğunu anlıyamıyor 

lar • 
Vapur lstanbula geliyor. Faka 

şehri görmek zavvallı kadına nasi 

olmuyor: ölüyor ... 
Zengin bir tüccar olan Mihail 

karısını Pireye götüı üyor ve orad1• 

hemen hemen servetinin hepsini 
federek güzel bir kilise yaptırıyor 
Pirede bir eşi bulunmayan bu kili 
senin tavanına karısının tabuturı< 

koyduruyor ... 

Eroin kaçakcısı 
eski bir diplomat 

Avu turyada, büyük bir eroİ' 
kaçakcı şebtke~i meydana çıkarıl 
mış ve bunlarla alakalı olar ak Kar

1
' 

Bakula j,mindeki Perulu bir !'Sk 
diplomat da lsviçrede tevkif olun 

muştur. 

Kaçakcıların başında, moı fiO 
eroin şekline sokmak hususuod1 

kendilerinin icadı olan l:ir usulle çl 
lışan aslen Bulgar i~i kimyager var 
dır. Bir gün yaptıkları tecrübe esn~ 
sında laboratuvarda infilak oınıo! 
ve bunlardan biri ağır sııret!C' yara 

lanmıştır. 

Oı ta okul öğretmenleri için ilk 
okul öğretmenleri arasında açılan 
müsabaka imtihanı hazırlıkları bit 
miştir. Şimdiye kadar muhtelif ders 
gruplarından imtihana girmek üzere 
73 ilk okul öğretmeni müracaat et 
miştir. 

infilak olan yerde tahkikat yı· 

pılmış, o zaman kimyagerlerin neY 
le uğraştıkları meydana çıkmıştır 
Bundan sonra, kaçakcıların diğeı 11 

ri bulunmuş, Perulu eski bir diplo 
mat olan Karlo Bakulanın da bi 
işte alakadar olduğu anla~ılarak ıı 
kifi 'çin lsviçreye yazılmıştır. lsviçr 
polisi Karloyu tevkif etmiştir. ı<a 
çakcıların cenubi Amerika ile de 1 

j takaları olduğu zannediliyor. , ___ ..,,,.....,...,..,......,,,_.._~ 
ilk imtihan 15 haziran çarşam· 

ba günü Türlrçedeıı olacaktı. 16 
haziranda tarih coğrafya, 17 de 
metomatik 18 de de frzip kimra 
imtihanı yapılacaktı•. 

lmtih~riların yazılı kısmı vilayet 
kültür direktörlüklerinin tensip ede. 
ceğe liselerde, şifahi kısım da An· 

karada olacaktır. 

rına doğru 1ola çıkm ık üzere hazır 
!anıyorlar. 

Altın aramağa giden kafıleler 
bu sefer yalnız hava yolunu takip 
edece ferdir. Çünkü altın bulunan 
yerlerin merkezi olan Esirler gnlü· 

nün kıyıları altın arayıcıların toplan- , 

dıkhrı y-rlerden 1000 kilometre 

uzaktadır. Tabii şartlar İçerisinde 
buı adan Esirler gölü kıyı !arına ka 
dar gitmek için 50 gün seyahat et 

mek lazımdır. 

Altın arayıcılaıını götürecek tay 
yarelerde icabeden tadilat yapılmış· 

tır. Orada inen arayıcılar alım bu 
Junan sahanın genişliğini ve ehem· 
miyetini tahmin ediyorlar. Netice 
menfi çıkarsa tekrar tayyareye l ini 
yor ve daha uzaklara açılıvorlar. 

Bu allın madenlerinin keşfi çok 
müşkül olmuş ve çok masraf ihtiyar 
edilmiştir. Burada altın aramaya ilk 
teşebbüs eden Ryan kardeşler, ara. 

malarınrn neticesini 20 milyon fran· 
ga satm1 ~la. dır. 

.· ... 

1 Tekaüt maaşları ve 
1 müvazene vergisi 
1 
1 

Tekaüt maaşlarının tevziine baf 
lanmış bulunuyor . Askeri tekaüt, 
yetim ve dulların üç aylıkları hO s 
kümet konağındaki Maliye Veznr 

1
t 

sinden verilmektedir. 
Müvazene vergisi , tekaüt ma3I 

k. . b . dl 
!arından da yüzde se ız nu etıo 

kesilecektir. 
,d 

tedrisat müfettişle<1 
ilk 

toplantısı 
~ 

ilimiz ilk teJrisat i3pekterJer: bı 
dürı kütür direktörü E-crernin bal d q 
kanlığrıı Ja to;ılanmış ve yapılaca ' 
m!sai proıramım tesbit etmişlerM } 

Mal yede bir tayin ~ 
el 1 

Ve at eden lmğrlay koruma ". 
g:si muhafaza memurlarından Te'. çi 
fık Orhunun yerine milli emlak P ~ 
tiplerinden lzittin Üııı! tayin ed• 

mi~tir. 

( , 

4 Haziran 938 

Gök yüzü açık. Hava hafif riit. 

garlı. En çok sıcak go'ig~de 31 dS L 
rece. Ge~leri eJ\ jJZ • Şıcak 1 ~ 1 

del'e'te. · " "' 
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BiR KADIN 
CASUS DAHA! Kont Ciano bir 

nutuk söyledi 
Kanıutayda 

Zevkli-Neşeli - Sevimli-Güzel-Haı ikalar şaheseri bir proğram 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

İki büyük ve muhteşem müzik filmi b"rden 
1- Eli tabancalı ... Gözleri kanlı ... Yolları kesen ... Bülbül gibi öten ... 

• 

bı 

oı 

ili 
•aY 

1 

yakalanan kızın babası diyor ki : ı 

''Kızım macera meraklısı,, 
Roma: 4 (Radyo)- ltalya bari 

ciye nazırı Kont Ciyano dün Milano 
ya giderek bir nutuk söylemiştir. 

Ankara : 4 ( Telefonla ) - Bü 
yük Millet Meclisi bugünkü toplan 
tısında ruznamede bulunan madde. 
feri tl'Üzakere etmiş ve bu arada 
Afganistan ile olan muhadenet va 
teşriki mesai muahedesinin temdi
dine ait kanun layihasının birinci 
müzakeresini yapmıştır. 

Ünlü lspanyol Teııörü 
( DON JOZE MU JIKA ) 

Ve kalpleri Sihirleyen Yıldız ( MONA MARIS) in fevkalad e temsilleri 

( Kara Kartal ) 
~oı 

' i~ 
~ya· 

pufı 

piri 
far 
or· 

ka 
sif 

t 
oil 
rıl 
,ı.-

rsk' 
uo· 

Amerikada yakalanıp 4 sene 
ınahkum olan Alman kadın casusu 
Yohanna Hafmandan sonra, bir ~a
dın daha casuslukla itham eJilmek
tedir. 

"Kırmızı saçlı. berber kadının 
casusluk dosyasının son safhası, mü· 
hiın bir casusluk teşkilatı bulunduğu 
nu ortaya koymuştur. Son olarak 
tevkif edilen diğer kadının da im 
ıebekeye mensup olduğu zannedil· 
ınektedir. 

Mis Siviya Bradşo ismindeki bu 
genç kız, Amerikalıdır. Fakat çok 

&'Üzel Almanca ve Fransızca ki) 
nuşurmuş ve almanh.ı dan bir çok 
bifdıkleri varmış. 

itham edildiği suç, Amerikada 
askeri müstahdem mevkilerin ve ha
va istasyonlarının resmi almaktır. 

Kızın babası, bulunduğu bir be. 
Yanatta diyor ki: 

"Kızım mecara meraklısıdır. Şim 
diye kadar bir çok memleketleri 
gezmiştir. Fransızcayı, Alm~ncayı 
dili gibi bir bilir. lspanyolca da ko· 

1 

nuşur. Daha başka lisanlar da öğre 
niyordu. 

' 'Fotoğraf da onun en sevdiği 

Hariciye nazırı bu nukile, son dünya 
hadiselerinin bir teşrihini yapmış 

ve harici siyasetle: İtalyanın aldığı 
I cepheyi izah etmiştir. 

bir şeydir. Bilhasa oı ijinal manzara· 
ları almıya bayılır. 

ı 
•Alman arkarlaşlarına gelince, on 1 

larla Alamancasını ilerletmek ı 
için münasebata girimınişt.! O za· 
mandan baslıyan arkadaşlıkları da 
şimdiya kadar devam devam etmiş 
tir . 

"ı<ızım hakkında casus diye 
bir şüphe beslemek sanırım ki c;ok 
manasız ve gülünç bir hareket olur .• ' 

Diğer taraftan, harptenberi or
taya çıkan en büyük casusluk şebe· 
kesi ismi verilen bu dasusların mu
hakem~einde dinlenecek şahitlerden 
birinin daha, Alman vapuriyle Ame 
rikadan kaçmesı büyük bir heyecan 

1

, uyandırmıştır. fgnatz Gariebl ismin 
deki Almandan sonra kaçan Verner 
Gudenberg ismindeki diğer Alma· 

1 nın da, vapur Fransaya uğradığı za. 

1 
man tutulması içia F rar sız polinine 
haber verilmiştir. 

.. 

Bir Sovyet filosu 
memleketimizi 
ziyaret edecek 
-·------

Paris : 4 (Radyo) - Ziherte ga 
zetesinin yazdığına göre, bir Sov. 
yet filosu bu yıl içinde lstanbul li 
manını ziyaret edecektir. fstanbuldan 
sonra Barselon ve Valansiyaya gide 
cektir. 

Amerikada köhne evler 
kamilen yıkılacak 
Vaşinğ'on: 4 (Radyo)- Reisicum 

hur bay Ruzvelt Amerikadaki köh 
ne binaların kaffesinin yıktırılması 
hususunda belediyelerin naza·ı dikka 
tini celp etmiş ve yeni inşaat için 
57.000.000 dolarlık bir projenin ha 
zır lan 1ığırıı bildirmiştir 

Türk - Yunan 
muahedesi 

Dün Atina Meclisile Kra
lın tasdikinden geçti 

Atina : 4 ( Radyo ) - Meclis 
bugün toplanarak , Türk - Yunan 
munzam anlaşmasını tasdik etmiş 
ve anlaşma Krala verilmiştir . Kral 
muahedeyi derhal tasdik e tmi~tir . 

Tıiık - Yurıan munzam anlaş 
masının tasdiki dolayısile Yunan 
matbuatı Türk - Yunan dostluğu 
mevzuunda hararetli neşriyat yap · 
maktadır. 

Lord Halifaks t ransız 
büyük elçisile görüştü 

2- Seyredenlerin takdir ve hayranlıklarıı" kazanan Aşk,Heyecan Müzik 
sahnelerile süslenmiş ve meşhur Vıyana Bülbülü ( GiT 1 A ALP AR) 
ile ( KONSTANT REMY-JULES BERRY ) nin kudretli temsilleri 

(CASUS AŞKI) 

Bugün gündüz 2,30 matinede f 
Fevkalade muhteşem program 

İki Büy ... k Ve misilsiz Film Birden 

1 Kara Kartal 
2 Casus Aşkı 

Çok yakında .... Çok yakında .. Çok yakınd:\ .... 
En ünlü facia yıldızı 

( Silviya Sidney ) in 
Takdir ve alkış toplayan en son eseri 

[ Gönül yarası J 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

Localarınızı Telefonla Temin Edebilirsiniz 

1 Telefon Asri 250 1 
9359 

---------------------~ 
Japonya muzaffer olursa 

İngiliz fakirlerine yardım 

Londra: 4 (Radyo)- Ayan mec 
lisi fakir İngilizlere yardım yapılma 
sı için hükumetin hazırladığı ve mec 
fi t~n g ' çen bütceyi tetkik ve 
müzakere eJerek kabul etmiştir. 

Londra: 4 (Radyo) - Lord Hali 
faks Fransız büyi.k elcisiııi kabul 
edrrek Paskaliye arifesinde siyasi va 
ziyeti beral erce gözden geçirmiştir. 

Napolyonun 
yüzüğü 

Hatayda idare bir
denbire değişti 

ra 

- ikinci sahifeden artsn -

olan Almanlar Tsing Tao'daki l'ski 
İİsfcrini ve Bismark adalarını unut 
llla111ışlardır. 

ys· Asyadaki amerik n veya Avrupa 
tY ~Üesseseleri muazzam bir pazara 
tı< ~5• hizmetini görmektrdir. Beş yüz 

I lı lllılyon çinli m.htelif ırktan yedi 
Sek· 

ıo ız milyon asyalı beyaz ırkın muaz : 
bO ıarıı müşterileridir. Bugün vaziyeti 
ıı eıı az müdrik insanlarca bile malum 

'ç .
01

an bir hakikat vardır: Çinde bir ı 
8 li~f.°n zaferi Asyada bütün beyazların 
8 ası demek olur. J 

h Süveyşten Honolulu ya kadar. j 
J er üsde size bunu söyliyecektir. 
b aPonyalının hakim olduğu yerde, 

e 'hz, milliyeti ne olursa olsuıı, git 
llıck mecburiyetindedir. 

İ Pek Şimdiden Japonların kendi!• rine 
~ f Pahalıya mal olan Şanghay daki 

af ya erleri burada yerleşmiş olan be· 

makla uğraşır larkw bu bizim ıçın 
kazanı'mış zaman olacaktır. 

Fakat bu hodbin düşünce kimse 
yi tatmin et,.,iyor. B.husus ki ina 
nılır bir ihtimal da değildir, 

içimizden biri 

--Şüphesiz, diyor, Çin tehlıkesini 
istihdaf etmek doğru olnıaz. Muzaf 
fer bir Çiıı muazzam kuvvetini idrak 
edeçektir. Zaferin sarhoşluğu daha 
saglam mılletlerin de başını döndür 
nıüştür, eski ya hancı düşmanlığı zih 
niyetinin yaniden dogmasından en 
dişe edilebilir. Bununla beraber bu 
1-üyük ve eski bir medeniyete sahip 
meml•ket uzun bir :harpten çok yor 
gun çıkacaktır. D•miryollarını, yolla
rım, tayyarelerini y~niden vücuda ge 
tirmek bir nıill endüstri kurmak 
eski kohne Çin ekonomisini ıslah et 
mek için, Çinin daha uzun zaman 
garbe ihtiyacı olacaktır. Belki bir 
asır ... Belki de daha fazla! 

İstanbulda vap r 
tarifeleri değişiyor 

lstanbu': 4 (Telefonla) - Ha 
ziıanın 15 şinden itibaren bütün dev 
let dairelerinin sabah saat 8 de baş 
layıp ögledtn sonra saat 14 de pay 
dos yapmaları hakkında kar~rna_me 
dolayısile, Akay, Şirketi Hayrıye 
idar~leıi yaz tarifelerini tekrar ele 
alarak !:una göre tanzim edecek· 
ferdir. 

Öğrendiğimize göre, gerek _Şir 
keti Hayriye ve gerekse > kay ıda
resi Adalarda ve fioğazicınde ~~u 
ran' memurlara azami sühulet gos 
teıecek bir tarife hazırlayacaklar 
dır. Bunun için her iki idare işletme 
direktörleri lazım gelen tetkiklere 
başlamışlardır. 

. 1 d azların 0/ 0 76 i için idam hükmü 

hii saerııek olmıı~tur. Japonya hiç olmaz --------------------------1 
01 ti samimi olmak meziyetine sahıp d 

ı,'· Japon devlet adamları. general Tan Sinemasın a 
af d:ı: aınirafları, bütün Asye kıtasın· 
dl Japon hegemonyasını kurmak. 

p Bu çıplak açık sözlülüğün ona 1 /k Pahalıya mal olması muhtemel
ti ~r. Çünkü Avrupada muhtelif ka

Ç·0Ylar kala ihtilalcı ve komünist 
111 karşısında muhafazakar asayiş 

r: ~12•nıi bir Japonya gibi ideoloji har : 

1 d•ııa '.rı•nmakta geciksder bile, bura 1 

.~ 1 a kırnse bu m dası geçmiş görüş /I 
• Ctc 'd 
;r " 1 

1 anmıyor. Japonyanın zaferi 
,a ııız ç· . . h' 1 k Dij ının ın ızamı o mayaca tır. 

b,,~Y~ tarihi yazılmaya başlanalıdan 
~ iııbiıa:;-az ırkın uğradığı en büyü~ 
• ı.- olacaktır. 
e' "'Oo 
; çitııİzJ Ufıtıamrzın bu noktasında i· 

dt ıicdiki:eıı biri, samimi bir endişeyle 

~kı:.ı Ya Japonya, bu çelimsiz ba 
iııı ev, lıarbr kaybeder ve Çin bi 1 

e br.~_'dımıınız saye~inde kuvvet 
b· ık kazanıp istilacılarını kogar 

- İİş ır 
1 
telılıkeden bir d.ğerine d:iş 

0 ıııayacak nııyız? 
Bir d· k-• 1 k -k • b d' • tKa ı tu uttan rnnıa u 

iit' 'Şeye bir nikbin şu cevabı ver dr: 

dS ~:ideal ay~i. der~cede zayıflaya 
1 ~ .. lan her. ıkı rakıbin de sırtı 

Bu akşam 

En fazla danslı ve en çok müzikli, sinemanın Dans Kral ve Kraliçesi 

( FRED AST A!RE G!NGER ROGERS ) 

İn Lu güne kadar görülen en mfis şaheseıleri 

(Filoyu takip edelim) 
Misilsiz filn i lıir Gala .>Üvaresi halinde takdim ediyor . Harikula1e ve 
göıülmemiş derecede eksantrik Danslar, ve GRETA GARBO'nun 

kocası Oı kestra Şefi 

[ Stokoviski ] 
nin idaresindeki 100 kişilik ORKESTRASl'nın çaldığı çok güıel musiki 

parçaları bu büyük filme ayrı bir _kı_y_met verı~e.kt~~'.~· . 
Bu mevsimin en ç •k hareketli, Danslı , Musıkı ı şaheserını butun Sınema 

meraklıları görmelidirler 
Prens ( BIBESKO ) bu filmin 937_-1 93~ ~enesinin en güzel filmi 

olduğunu soy emıştır 

İlaveten: Güzel bir ( Miki Mavs) 

Bugün gündüz 2,30 da iki film birden 
Yaşamak hakkımdır-Filoyu takibedelim 
DiKKAT : Fılmi.1 uzunluğuna binaen sinema saat 8,30 da başlıyacaktır. 

Yerlerinizi lütfen ona göre temin ediniz 
Telefon No: 266 9360 

Orman teşkilatı ka
nununda değişiklik -------

Anka •a . 4 - Hükı'.lme•, Orman 
koruma teşkilat kanununun 14 üncü 
maddesini değiştiren bir kanun 
projesini dün Kamulaya vermiştir. 
Yeni ınade şudur. 

"Maide 14 - Orman koruma 
kıtaları subay, memur ve eratı hak 
kında maaş ve tayinat itibariy!a aşa 
ğıda yazı 1 ı hükümler tatbik olunur: 

A - Orman koruma eratı talim 
gahta bulund~kları ıııü .Jdet zaı fında 
her türlii mas· afları Orman umum 
müdürlüğü biidcesinden verilmek Ü· 

zere askNi erat gibi ma ş alırlar, 

iskarı i a şe ve il bas ediliı ler. 
B - Talimgahtan ayrılıp or 

Napolyonuıı, yüz seneden fazla 
bi r zamandanbtri ne olduğu bilin
miy~n kıymetli Lir } üıüğü bugün 
Avusturyada bulunmuştur. 

Napolyo nıın , imparator olarak 
takdis e>nasında parmağına tak- j 
tığı bu " mukaddes • ve hrihi yü 1 
ziik, 1811 ile 1820 seneleri arasında 
kaybolmuştur. Sarayın kıymetli eş
yalarının yazılı olduğu defterde, bu 
}Üzüğe ait olan kısım )ırlılmışt · r . 1 

' Bu suretle, yüzüğün hangi tarihte 
ortadan kaybolduğu ve nereye git
ti~i hakkında iz bırakılmamıştır. 
Bııgen , yüziiğün Avusturyada bu
lunmuş olması tarihi aydın'atıyor: 

N•polyon öldüğü zaman , Mari 
iz , lınpardtorun bü tün kıyrr, etli 
eşyasını , nıücevherl•rini , sofra ta
kımlarını alarak Avusturyaya git
mişti . Kendisi öldükt<n sonra da 
bunlar , miras o!arak , Arşidükler 
arasında taksim olunınuştu . 

Fakat, bütün diğer kıymetli eş
ya, Napolyona ait olduğu söylene 
re'<, taıihi bir vesika olarak saklan 
mış, yalnız yüzük ten ne bir yerde 
bahs~dilmiştir, ne de l' ir yerde gö
rülmüştür . 

Bugün yiizüğü meydana çıkaran 
bir antıkacıdır. Viyaııadaki bir ku· 
yumcu da gördüğü bu yüzüğün Na 
polyonun yüzüğü olduğunu anlamış 
ve derhal almıştır. Yüzüğün Nopol 

- Bırinci sahifeden artan -

adalet vaidlerini her gün tazelemekte 
olen otoritelerden bekliyoruz. 

Dün Dörlayak mahallesinde Eti 
Türklerden Şeyh Abdullah Galinin 
evine Usbeci ve İttihatçılardan mü
rekkep on beş kişilik bir çete teca
vüz etmiş ve kurşun yaj!'mu. u ıa tut· 
muşlardır. 

Miitecaviz~e rin başında Afil ndan 
Şefik Dali, Sadık Zelluh ve Hasan 
Mal ık isminde meşhur üç Şaki vardır. 
Mütecavizler yarım saatlik bir müsa
meden sonra ve güpegündüz çekı· 
lip gitm işlerdir. 

Almanya ile yapılacak 
yeni bir anlaşma 

lsanbul: 4 (Hususi) Yakında Al
manya ile yapılacak yeni ticaret an
laşması İçin huırlıklara geçilmiştir . 
Türkofis İstanb 1 şubesi direktörlü
ğü, fstanbul pİ)asasında bulunan Al
manya ile büyük mikyasta ihracat 
yapan tüccarların yeni anlaşma ya
pılırkt"ıı ne gibi istek ve dileklerde 
bu'unduklarını öğrenmek üzere hep· 
sinin mütalaalarını aln ış, bir rapor 
halinde hazırlayarak iktisat Veka 
leline göndermiştir. 

m~n koıuıııa kotalarına dahil olduk· 
gündrn itiuaren iskan ve ilbaştan 
başka çavuşlara onbeş, on başılara 
on ve her eıe beş lira maaş ve ia 
şeleıi için beheıine maktu~ n ve pe. 
şın olarak o1ar•k sekiz fi ,a tayin 
bedeli verilir. Firar ~dtnlcıin firar 
tarihiııJı n hava tebrlıli •ı e gi c! enlerin 
memleketlerine yarış günl~ ı iııden 
itibaren hastahanede tedavi edilen 
lerin t td•vİ Je olJukları, izinli giden 
leı in iz:nli bu lundukları günlerin ta 
bed ileri kıstelyevm olarak i>tirdad 
edil•cektir. 

Orman koruma genel ko1ıutan· 
lık karargiilıı ile kıta!arının subay 
gedikli ve erat oda koğuş ve kora 
kollarının knvirat resmi, daire elek
trik temdidiııe dair olan kanun mu. 
cibince elektirikli v,• tl ek t io.ği nıev 

yon müusi tarafın fan alınması ve 
'flÜzede,teşhir edılmesi düşünülmek
tedir . 

Yüzüğün Üzerinde büyüı: bir 
zümıüd vardır. O.tüne Cermrn Ro 
ma mukaddes imparatorluğunun 
arması işlenmiştir. Bu arınadaki taç 
Şlrlmanın tacıdır. Çünkü Napolyon 
Şarlma nı lmpaı atorluğun banisi ola. 
rak saymak ta idi , 

1 Alsaray :::•:· 

cut o'mayan yerlerde ihtiyaca yde-
cek miktarda tesbit edilecek nıad. 
ddere göre _gab lam asile temin ve 
hesap lıeyrtı bulunan makamlarca 
tasJık edilecek mua ldd cedvellerle 
le masraf verilecektir. 

Erat. onbaşı ve erbaşlardan 
iki buçuk senelık fili hizmetlerini 
bitirdikten sonra Orman teşkilatına 
girmeye talip oları)ar k~~r_onun mü. 
.saadcsine ve ehliyetlerine göre oı 

Askerlik kampları 

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda 
liselerin askeri kamplarının okul bi 
naların a y Jpılması uygun göı ülmü~ 
tür. Evvelki yıllarda kurulan çadırlı 
kamp ıısulü kalJırılmıştır. Kamplar 
olgunluk imtihanlarından sonra ya · 

B.ı akşam 8,30 da 
1 -

Moreno O>illivan tarafından 
temsil edılen 

Caniler elinde esir 
:iJlon avantör f,hıini sunuyor. Fe,. 
kaliide heyecarı'ı ve eğlenceli nefıs 

fılnıi her halde göı Ü11Üz 

- 2-

( Kıskançlık j · -. 
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Oynıyan : Rôbertaylor 
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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 aracoğluna müracaat 

eln1eleri menfaatleri icabındandır. 9232 26-26 

. .. . -· .. - .. -- ·- _,.,, 

1 BELEDİYE iLANL.ARI 

' 
_____________________ . __ .... __________________________ __ 

istimlak 
olunacak mülkün 

fstimlaici yapan Cins ve miktan 

Takdir 
olunan bedel 
beher M. 2 Sahibinin a· 

dairenin adı metre murabbaı kuruş Mevkii dı ve sanı 

Halk Partisi Tarla 5760 7 Seyhan Vakıflar 
mahallesi idaresi 

Hars Komitesince ilk mektep binası yapılmak üzere Seyhan Vilayeti 
idare Heyetince istimlakine karar vtrilcn mevkii , cinsi , miktan , takdir 
olunan bedel ve sahibinin ismi yukar.da yazılı gayri menkulün mesaha 
ve bedeline itirazı olanların menafii umumiye istimlak kararnamesinin 8 
inci maddesine t,.vfikan sekiz gün içerisi:ıde Belediye Riyasetine müra· 

~ Haılra& 1938 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı ? • 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

1 

Sıhhat ve içtimai Muavenet V ckaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

1 Görünüş 
1 

l Renk 
Koku 

Berrak 

Renksiz 
: Kokusuz 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N-10 
mikdarı ) 0.2 •' 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.S 

,. , . ı Uıvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuı• 

litrede 0.40 mgf· 
caatları ilan olunur . 9371 

TÜRKSÖZÜ 
Sülfat ( Sô 4 ) .. 0.0033 f' 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,, O.OO-IO 1 

Tadı : Latif 
Teamül : Mutedil 1- Yazlık sinema-Taşköprü arası şosa yolunun tamiri açık olarak 

eksiltmeye konulmuştur. 

!Matbaacı~! 1 Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yapbrabili rsiniz. 

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

• 

T A 
• 

B 
Re~mi eurak, ced. 

veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Ki TAP 
kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
ruf atla Türksözünde ya· 
pıhr. 

• 

Kütüphanenizi gü

zelle;.tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün miicellithnne· 

sinde yaptırınız. Nefis 

C l L D 
* 

GAZETE 
Tür~sözü matbaa

sı •Türksözünden. baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

----·-----------------------------...---------------
Ankarada yeni 

• • • 
resım sergısı 

- Birinci sahifeden artan-

inhisarh r Hkili, mebuslar. maarif 
erkanı ha.,ır bulundular; Seıgide hir 
çok tanınmış r('sim iisladlarının ve 
bu arada Şevke: Dağ, Çallı İbrahim : 
Genaral Halı!, Hıkmet Onat, Ayelul· 
lah Sümerin eserleri teşhir edilmek
tedir. Bu arada 5a)oı da rastladıgım 
bazı f k'r \C annt erbabının intiba· 
lcırırıı sordum. Hüseyin RHhıni şöyle 
dedi: 

-Biz kalemle uğraşıyorur, fır· 
çadan o kadar anlamıyoruz. En anla· 
madıklarımız en güzelleri •>lacak. 

Salalı Cimcoz: 
-'"Sergiyi objPktif olmaktan zi. 

yade sübjektif buldum. Dimaka hitap 
eden la rafları var. Resimle.de felsefe 
ve şiirin ifadelerini gördüm. 

Sergi eskisındcn çok zengin 
Keınmivet ve keyfiyet itibarile hep· 
sine faik. 

Hayri eng'n : 
- Ulus için çırpınmıyan sıınata 

de~er vermiyoruz. Bu sergide güıel 
sanatla"ın her şubesinden ilham aldı· 

ğr kaynaklarla Türk c~tctifnin yur· 
dun her yöniindcn fışkıran sesini du· 
yuyorum. 

~agıp Zon~uldak: 

Ha\kevi Başkanlığından: 
Riyaziye, fen bilgisi ve fizik 

derslerinden sözlü ikmale kalan ta 
]ebeler için evimizce kurslar açıla 
caktır. üse ve orta okullar talebe· 
lerinden bu kurslara devam ttmek 
istiyenlerin 616/938 Pazartesinden 
itibaren Halkevine başvurarak kayd 
olunmaları ilan olunur. 9372 

1 -
Müjde t Müjde 

..,.;I 

ürDcekte 
Otel ve. kahve 
Bu hafta açılıyor 

Bürücek ot~I ve 
kahvesinde 

Bütün n1obilyeler ye
ni ve konfor mükem

meldir 
Uüstecui : Erkli§ l smail tlt: 

§Ür,./.a ı 

4 - 6 9354 

ı 

2 - Keşif bedeli 1474,49 liradır. 
3-Muvakkat teminatı 107,92 liradır. 
4-fhalesi Haziranın 20 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye 

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

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

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

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastalıkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi Ordu E,i civarı Savatlı 

Bay Halil evi 3-30 9358 

-Matbaa, Tüccar veFabrikatörlere-
Her cins g'\zete, mat' •aa ve renkli kağıtlar ile tüccar ve fabrikatör · 

ier için kırtasiye levazımı en ucuz ve en iyi cinslerden olmak üzere her 

zaman stok halinde mevcuttur. 
Fotoğrafçılar ve amatörler için makine, cam, kitıt, film, paspartu ve 

ilaçlar her yerde nu cuzd ur. 
28 Şa ner filmler 30 kurcş, Hypo- sülfit kilosu 25, karbonat 35,, sül. 

fit 40 Istanta, L~onard ve Minuto kartpostallar 117.50 ve Kapella 11 O 

kuruştur. 

7-12 

S. P. C. 

9317 

Sedad Sahir Seymt n 
Uray caddesi No. 41-Mersin 

------------------------------------------------

Adana Milli Mensucat fabrikası Ltd. 
Sosyetesinden : 

' Fabrikamız mamulatı kabot bezleriuin fiatları 
Genişi ık Top Kuruş 

Aslanlı Tip 2. 7 5 cm. 36 met e 725 
" " 2. 90 " 36 • 839 

apkalı " 4. 90 " 36 • 725 
" " 6. 90 " 36 " 766 
1- Yukarıdaki fiatlar Fabrikamız teslimi bedeli prşin tediyelidir. 
2- Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 2 O/o 

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

ne mfüılenittir . 9209 7 
- Sergi hem adet ve hem de 

kalite itibariyle cok 1cngin. Bilhassa 
Çallıyı Ada ve Dolmabahçe eserle· 
rinde cok kuvvetli buluyorum. Gene
ral Halilio tablolarınııı muvaffakive. 
tini soylemeden geçdmiyeceğim. De· 
mek ki sanat munyyen hir yl\şta b t. 
miyor. Ynş ne kadar ilerliyorsa eser 
de o kadar kuvvetli oluyor. Buna 
General Halıl bir misaldır. 

Kiralık ev 
istiklal mektehi civarı •. da 86 j 

numaralı taş bina Haziran niha}e· ı --------

Rus ressamı Perov ilham sana· 
tına nazaran tahassüs ve görüşlerin 
değişmesini çok i~·i canlandırmışhr. 

Hasan Ali Yücel : 
- Türlü türlü zevklerlo tabiat ve ha· 
yal gören sanatkarın gözile varlığa 
bakmak başlılıasına bir zcvlc. Sergi 
bana bu zevki bol bol tattırdı. Kla. 
sik fırça yanında ondan asırlarca ile· 
ri kaçan yeni hatta müstakbel dene
cek kadar bizden uzak duyuş \e go
rüşler serginin başlıbaşına bir serve• 
ti oluyor. Duygdlar gibi görüşlerin 

' tinden itibaren 4 aylığı kiralıktır . 1 

Talip olanlar Tüccar Bay Ahmet 
Kurttepeliye müracaat etsin.9366 
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kat kıvamını buldu~u anda en mües· 
siri ve en ölmezidir. Sergi bu ba
kımdan kimyevi maddelerle canlı 

selül yapmaya çalışan alimlerin la· 
boratuvarlarını hatırlatıyor. 

Nurettin Rüştü : 
Sergide ayrıca bir de minyatür 

şubesi liz.ım . MinyatürcülOk biz. Türk· 
lerde çok eskidir. Orta Asya Türk. 
!erinde bile mevcuttu. 16 ıncı asır 

~ Haruniye Kaplıcası açıldı 

Sıhhat , konfor , her 
türlü istirahat 

Bahçe kazasının Haı uniye Nahiyesine iki saat mesafede bulunan 
( Har•ıniye Kaplıcası ) Her türlü hastalıklar ve bilhassa Roma 

tizmalılar için Tüıkiyede bulunan Kaplıcaların iyilerindendir. Burada ya 
pılacak banyolar sayesind: hastalığınız kısa bir zaman içinde zail olur. 

Muntazam yol. nakil vasıtalarmı her gün bulabilirsiniz . Yatacak yer
lerimiz, bakkal velcahvenaıtemiz mevcuttur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Müstecir 
.!.:!!!:v~nde de mükemmelliğe git· 
menin ışıklarını buluyorum. Sanat 
t<.c:-u ... c!ı.;r!n r. euı..u ~n mıpkoru f14• 

ıninyalürleriıniı içinde binlerce lira \ 10- 15 
edenleri vardır. Türklerin minyatür-

9319 DURSUN YUSUF 

cl1.:~i :stİdDU. :r .. tıI.: .. r .. fa:kti:. \ıoiı.w-.-.......... iiıılııİİl!i!i!ıilii ............ lııiiiiiııi'i .... ~W'fl!İiİ'' ...... _ .... _ ... ______ ..... ,_..~, ..... , .... - .. 

( el. 33 ) Nitrit ,. Yok t 
Amonyak .. Yok 

ennin en son usullerine riayet edertk kaynadığı yerinden itibard r 
ııistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla İçi mermer döşeli bel 1 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafına d a 
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimiı.e vt d 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettği Sıhhiye Memuru huzurlarmda dl' 
macaoalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan IOl\ra doldlr 
rmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek tehrimi 
gelmektedir • 

Kayadelen Gazozları 
Kay ad elen Gazozları da 1< •Y•d•l•n Suları gibi berrak • SJhhi. 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 38 
6197 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acant.ısı hükumet caddesinde Ömer 8 ~~ 

şeğmez Ticareti anesidir • 

Telgraf adrtsi : B ŞEGMEZ 
9170 

T clcfon : 168 
35 

~i 
da 
ıtıa 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

C.H.P. Seyhan lıyön
kurul Başkanlığından: 

Parti Emlakinden Orizdibak Ar 
sası 1 - Hazirandan itibaren Bir se 
ne müddetle ve Açak artırma Be ki 
raya verilecektir. 

Kati ihalesi lOIHaziran/9)8 cu 
ma günü saat (17) Parti binasında 

yapılacaktır. 

isteklilerin tekliflerini yapmak 
ve şartnameyi görmek için Partiye 
gelmeleri ve ihale günü saat (17) 
de f 1arti binasında hazır bulunmalara 
ılin olunur • 

ı-s-a 

Adana Doğumevi 
·tabipliğinden : 

Müessesemizin 938 mali rn 
ait yiyecek ve yakacak ihtiyad . 
eksiltmeye çıkarılmışbr. lha ~rı 
Haziran 938 Cuma ıünü sar> 8"i~ 
de S.hhat Müdürlü!ii .binas 
ra eJilecektir. Taliplerin yüıd' Qa 
di buçuk teminat akçalarile • 
leri ve tırtlan ötrenmek • 
Baştababet~ müracaatlan ili" 
nur. 93S2 2 s-9 

~ 
Umumi neşriyat müdarl et~ 

Macid GilçUi "c 
Adap rurbfJij maıw' 


