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Fransa topraklarının 
bombardımanı 

N-10 
sııı3 Esrarengiz 

dar Fransız 
tayyareler 
toprakları 

yarım saat ka
üstünde dolaştı muı• 

ıııg1· 

1 gr· 
1 

Tuluz: 6 (Radyo) - Bu sabah dokuz esrarengiz 
tayyare Fransız toprakları üzerinde belirmiş ve 

areıı rastgele bomba atmağa başlamıştır. Bu tayyareler 
llu 10 kadar büyük bomba savurduktan sonra yarım 

saat kadar dolaşmışlar ve ortadan kayıp olmuşlar
dır. Vali ve kumandanlık tahkikata girişmiştir. 

Bu dokuz tayyarenin üçer motorlu olduğu ve 
miıt kurşuni renkte bulu _duğu teshil edilmiştir. 

Paris: 6 (Radyo) - Pirene civarında mil 1iyeti 
meçhul 9 tayyare tarafından Fransız toprakları 

ne hornbardıman edilmiştir. Fransız hükumeti bunun 
'38 tekerrürune mani olacak şiddetli tedbirler almıştır. 

Hatay idaresinde 
son değişiklikler 

Paristeki müzakereler iyi 
bir safhada bulunuyor 

,__ PARISE BAKiLi SA-

İşler yoluna 
giriyor gibi ! 

- HATAYA BAKILIRSA -

Vaziyet hiç 
değildir! • • 

ıyı 

h Son bır iki gün içinde Hatay hakkuıda muhı~lif kaynaklardan aldığımız 
uberler birbirini tekzip edici mahi)eUedir. 

hı"' Pari.ı rod_yosu, Pariste cereya11 etmekte oları Türk· Fransız müz'lk•relerinirı 
~U•oit suflır.lar gpçirm•kte olduğunu, Hatay kaynakları ise, bir ıki gündenberi 
0 '·•bi hır sükun varsada, seçim işlerinin boşlamadıı!ını ve tedhiş hareketinin 
"''tad 

an temamen kaldırılamadıı!ını haber vermektedir. 

G Paris : 6 (Radyo) - Hatay işi 
~Zerinde Türkiye ile Fransa arasında 
tie~en müzakerelerin ' memnuniyet ve· 

S h c~ bir mahiyet iktisap etti~i müşa
k~ e _edilmektedir. iki taraf arasında
d hınunasebetlerin her zamankinden 
trıa ka fazla takviyesi yolunda çalışıl-

a tadır. 
1 tind Antakya : 6 (Türk!özü muhabi

ku en) - Birkaç gündenberi, yani 
be~andan Kole idareye başlıyalıdan
Aını l-latayda nisbı bir sükıin vardır. 
trıahına bu va7.iyet yalnız şehirlere 
~i sustur. Çünkü köylerde hala ted 
!tı şk hareketinin devamı haber veril
ha~·tedir. c Atayolu• gazetesinin son 
• 

1•eler hakkındaki istihbaratını ay
"en 

aşag-ıya alıyorum: 

~Üddelumuml bile serbest j 
gezemiyor 

Ol flükümetin, Saray caddesinde 1 
~y·· -
l"" ışı temine muvaffak olamaması yu-
s Unden türk memurlar, bir avıç ser
kCrı eşkiyanın tecavüzlerinden ür. 
leetrde_k Vazifelerine dünde gidememiş-

ır. 

hadı~aln~z müddeiumumi Cemil Ba
lı&ltın~ dun sabahleyin hükümet ko-
kara1t01 lr1tıııekte ısrar ederek köprü 

li llıetten ~na ıııüracaat etmiş ve hükü-
aO . Sunıand~rma istemiştir. 

alel landarın un uzerine hükumetten gelen 
ı llıuhafa a v e iki mübaşirin a• Jıitıni•t·Zası altında hükumet kon~ına 

sııı • ır. 
Je n C:vvelk · 

ı "ay V . 1 akşam Fehiın paşazade 
. l\erad er~~ ~e Seyfiye ait Mirmiran 

içİ' t•nara 0~ıle Sabuniler~ ait Mirmi
iliı' trıış v: koyJeriiıi Bedevi çeteleri bas. 

9/ trıit et bır çok çiftlik aletlerini yağ
lllışlerdir il . 

~öy u kadarı yetmiyormuş gibi köy
•· SabıpJ · "ileri erıne haber yollayarak ken· 
~, b nden altmış lira para istemişler 

azı lehdidatta bulunmuşlardır. 

Haber aldıgımıza göre vakadan 
haberdar edilen kumandan Kole ma
hallinde bizzat tahkikat yapmak 
üzere basılan köylere gic ecektir .. 

Bir İngiliz 
• • 

gemısıne 

tecavuz 
t ran kocular Ali kan 
teyi bombalapılar 

M.drid ~ 6 ( Radyo ) - Franko 
tayyareleri bu sabah Alıkante !ima· 
nını şidde:le bombardıman etmişler· 
dir. Buradaki bir fngiliz gemis;ni de 
bombalamışlardır. Bir fngiliz mühen· 
disi ile bir çok tayfa ölmüştür. 

Halepte boykot 
Halep : 6 ( Hususi ) - Tütün 

ve tömbeki inhisar idaresi fiatlarına 
yüzde yirmi ııisbetinde zam ettiğin
den dolayı halk inhisar mamulatını 
kullanmamağa karar vermiş ve boy· 

kot yapmıştır. 
Hakikaten iktisadi vaziyetin çok 

ağır şartlar altında bulunduğu bu 
devirde bu zam yerinde yapılmamış· 

tır. Şehrimiz halkının da bu pahallan 
madan müteessir oldukları muhak
kaktır. Bu hareketleri nazarı dikkate 
alıb inhisar idaresinin esaslı tetkikat 

yaptırmasını bekleriz • 

> ......................................................... < 
Rus-Çin 
ittifakı 

Yeni muahede ile 

Rusyanın dış Mon 

golistanda bütün 

hakları tanınacak 

·-·-·-··-·-···-· i i 
i ALMAN i 
! ÇEK ! • • • A • i İHTiLAFI i 
İBÜYÜDO! 
1 1 

Pfağda büyük 
nümayiş yapıldı 

;-·-·-·-·-·-·-! 

Tokyo : 6 ( Radyo ) 
Sovyat Rusya ile Çin ara
sında yeni bir ittifak mua· 
hedesl lmzalanmı,ıır • Bu 
muahedaye göre , Çin hU· 
kOmetl dı• Mongollstanda 
Sovyat Rusyanın bütün hak ( 

teşkilatı harbe hazır Sok ol 
olduğunu hükumete bildirdi 

"Yaşasın Ordu . hazırız . Teslim olmıyacağız.,, 

~ ıarını tanıdıjiı gibi, yani ba 
~ zı imtiyazlar da varmeQI 

kabul etmı,t1r • 
3 Rusyanın buna mukabll 
~ Çin• ne gibi menfaatler te
ı mln e ttıoı hen Uz anla~11la

J mamı,tır . 

~ynelmilel binicilik 
müsabakalarında 

•• 
Uçüncülüğü 
kazandık 

Varşova: 6 (Radyo) - Burada 
yapılan beynelmilel binicilik müsa

bakalarının umumi tasnifi neticesin

de Polcnyalılar birinciliği, Almanlar 

ikinciliği, Tüıkler de üçüncülüğü 
almışlardır. 

Berlin : 6 ( Radyo ) - Bütün Al
man gazeteleri , bilhassa Berlin mat- ı 
buatı Çekoslovakyaya hücum etmekte 
devam ediyorlar. 

Folkişer Beobahter gazetesı, Çe
koslovakya ordusunun son manevra
larından bahisle yazdığı makalede 
Almanya aleyhine askeri hazırlıklara 
devam edildi~ini kaydetmekte ve 
Almanyada Çekoslovak ordusundan 
ki"msenin korkmadığını , Almanyanın 
sulh istediğini ve bundan dolayı şim· 
dilik mukabele etmek niyetinde bu· 
lunmadı~ını yazmaktadır . Bu gazete 
makalesini şöyle bitirmektedir : 

" Çekoslovakya bilmelidir ki 
her şeyin bir hareketi vardır . Bina
enaleyh bu haller devam ederse , 
Almanya eli ba~lı kalmıyacak ve 
fakot akibettee de mesııliyet kabul 
etmiyecektir . 

Prağ : 6 ( Radyo ) - Sosyal 
demokrat partisinin kuruluşunun 60 
ıncı yıldönümü münasebetile 150,000 
kişinin iştirakile Prağda büyük bir 
nazaret yapılmıştır . 

Sokollar ellerinde levhalarla bü-
' yük nümayişler yapmışlardır. Bu lev· 

haiarda şunlar yazılıdır : [ Yaşasın 
ordu, hazım. Teslim olmıyacağız . 1 

ordusu çok Japon 
nevmid bir halde 

Çinliler mütemadiyen iler
liyor; Japon takv~y.eleri 

hemen imha edılıyo 

bır Japon askeri nöbette 

Tokyo: 6 (Radyo) - lngiltere 
sefiı i, Japon hükumeti nezdinde Kan. 
tonun bombardımanını protesto et
m;ştir. 

Hankov: 6 (Radyo) - Levfergde 
mahsur bulunmakta ola'l Japon kuv
vetleri kendilerini saran çen herden 
kurtulmak için ümitsizce taarruıda 

bulunmaktadırlar. Bunlara yarrlım için 
gönderilen Japon kuvvetleri yold • 
imha edilmiştir. 

Japon ordusu çok nevmid bir 
haldedir. Her gün binlerce ölü veril
mektedir. 

Çin ordusunun her gün bir az 
daha motorlaşması Japonları hayrete 
düşürmektedir. Çin ordusuna daha 
200 tayyare geldiği haber verilmek

tedir. 

Tokyo: 6 (Radyo) - Yeni Japon 
Hariciye nazırı Genral Ugaki yaptı~ı 
bir beyanatta ecnebi devletleri Çine: 
yardım etmemeğe kati olarak davet 
etmiştir. 

Polonya 
akalliyetleri 

Varşova: 6 (Radyo)- Bütün ga 

zcteler, Almanyadaki Polonya aka!· 

liyetlerine karşı eyi muamele yapıl· 
madığından dolayı şikayete başlamış 
!ardır. 

-Bay " Henlayn __ .._ 

Bu nümayişlere bütün "esnaf işti
rak etmiştir. Büyük alayın geçmesi 
beş saat sürmüştür • Hükumet ricali 

Başvekilimiz 
Çankırıda 

Ankara: 6 - Başvekilimiz Celal 

Bayar ve Dahiliye Vekilimiz Şükrü 
Kaya, pazar tatilini geçirmek üzere 
Çankırıya gitmişlerdir. 

Yeni radyo 
istasyonumuz 

Anhara: (Telefonla)- Etimesut 
radyo istasyonunun inşaatı ikmal e
dilmek üzeredir. montaj işleride so 
na ermiş vaziyettedir. Yeni radyo 
istasyonumuz balkanların en kuvvet 
fi santralı olacak kısa, uzun dalgalar 
da neşriyat yapacaktır. 

.Radyo idaresi burada çalışacak 

sanatkarlara senede 90,000 lira ve 
recektir. 

Her dilden propağanda neşriya 

tı yapılacağı gibi, ayrıca radyo tem ı 
silleri, konserlerde tertip edilecektir. 

hususi bir tribünden tezahiiratı sey· 
retmiştir . 

Prağ : 6 ( Radyo ) - Adliye 
nazırı söyledi~i bir nutukta Solavak· 
!arın Çeklerle olan sarsılmaz bağlı· 
Jı~a tercüman olmuştur • 

Bölgemiz 
pehlivanları 
Muvaffakiyet 

ler kazandılar 

" Atatürk kupası " güreş mü
sabakalarına Ankarada başlanıldı· 
ljını. Ankara muhabirimizin kısa bir 
telgraf haberine atfen bildirmiştik. 

Bu haftaki müsabakaların neti· 
celerine gBre, bBlgemizden giden 
pehlivdnlarımız bir çok muvaffaki· 
yeller kazanmışlardır. Pehlivanları· 
mızdan 61 kiloda Ahmet galip, 66 
kiloda Hasan Polo, 79 kiloda SO· 
Jeyman, ağır siklette Yakup Tuvan, 
56 kiloda Ali Akpınar. 79 kiloda 
S1Jleyman ( ikinci defa ) galibiyet· 
Jer elde etmişlerdir. 

Pehlivanlarımızı tebrik ederiz. 
Ankara : 6 ( Telefonla) - Tür· 

kiye serbest güreş müssıbakaları 

neticesinde Ankara birinciliği, Is· 
tanbul ikinciliiji, Konya üçüncülüğü 
almıştır. 

Kamutayda 

Ankara : 6 ( Radyo ) - Ka. 
mutayın bugünkü toplantısında muh. 
telif kanunlar ve bu meyanda Yu · 

goslavyadan alınan 400 küsur bin 
liranın Kızılaya verilmesine ait ka· 

nun kabul edilmiştir , 

Roma - paris itilafı 
pek kolay olamıgacak 
italyanın istekleri hal 
edil dikçe itilaf yok 
Lonera: 6 (Radyo) - ltalya-Fransa mUzakerelerl son gUnleu 

be tamamen durmu• bir vaziyettedir. Slya•I mahalll vaziyette 
bedblndlr. 

Romad3n blldirlldljilne göre 
lnglllz sefiri, ltalya hariciye na 
zırı Kont Clyano ile ispanya ı 
meselesl ve ltalya, Fransa mu 
zakerelerlnln bugünkü vaziyeti 
hakkında görüşmüştür. İtalya hüküme 
ti ispanya meselesi kendi noktainaza 
rına uygun bir şekilde hal edilmedik 
çe Fransa ile hiçbir itilaf akdetmek 
niyetind<ı değildir. 

Bu vadide gene Romadan alınan 
h~berlcrc göre, Roma mahafilide v~-. 
zıyetten çok endişelidir. ispanya ışı 
nin hal edilmesi pek mümkün görül
mediğinden İtalyan - Fransız itiliifıda 
elde edilemiyecek sanılmaktadır. 

Maaş kanunu 

zeyil olarak hazırlanan 
layiha meclis ruzna

mesine alındı 
Ankara 6 ( teldonla ) - Maaş 

kanununa zeyil olarak hazırlanan 
kanun layihası Meclis ruznamesine 
alınm•ştı. 

- Gerisi üçüncü sahifede -



Sahife 2 

Adana hars komitesi 
yaptı güzel • 

Kısa bir zamanda 1949 kişiye I 

öğretildi okuyup yazma 

Komitenin faaliyet proğramını 
iyi rakamlar ihtiva ·ediyor 

Adana merkez hars komitesinin 
çalışmalarındanzaman zaman bahs 
etmiştik. Komite son toplantısında 
bir yilki faaliyeti hakkında. geniş bir 
rapor hazırlamıştır. Bu rapora göre 
komitenin çalışmaları çok müsbet 
neticeler yer 1 iştir. 

lrşatve tenvir ulus okulları, neş 
riyat, evlenmeler, yardımcı çalışma 
okulları olmak üıere beş esas üzerin 
de çalışkan komitenin faaliyet saha 
~I büyüktür. 

Büyük ve Ulusal davanın iyice 
kavranılması ıçın tenvir ve 
irşada çok önem verilmiştir. 

irşat ve tenvir çalışmaları 4 kısma 
ayrılmıştır: 

Komite ajanları ile çarşı ve pa 
zar yerlerinde irşat, 

Guıuplar halinde Eti köy ve ma· 
hallelerini gezerek irşat, 

Bayan yardımcı kolunun irşat 

gezileri, 
Sinema ve müsamerelerle irşat 

ve tenvir 
Komite çalışma yılı başında her ı 

mahalledrn münevvn kimselerden 
çarşı ve pazar yerlerinde gezerek 
Arapca konuşulmaması hakkında 

İrşatlarda bulunmak üzere ajanlar 

okulları evvelce yal ı ıız resmi okulu 
ve öğr-!tmeni olan yerlerde açılmış · 

tır. İkinci açılan Ulus 0kulları sayıları 
çoğaltılırken okıılu ve öğretmeni bu 
lunmayan ve fakat dil öğrenme ba
kımından okula şiddetli ihtiyacı o 
lan Adasokağı ve Mürsel oğlu, ls
mailiye köylerinde Halk tarafından 
temin edileri binalarda Ulus okulu 
açılm ış ve öğretmen vekili ücreti 
komiteden verilmıştir. 

Bü Jce darlığı dolayısile henüz 
re: mi o':ul açılamayan köylerde bu 
şekilde Ulus okulu açmak çok fayda· 
lıdır. 

Eti Ulus okullarında okutulmak 
üzere Alfabe ve yardımcı kitaplar 
hazırlamak için mutahassıs öğret
menlerden bir komisyon teşkıl edil
miştir. Çalışma· neticeleri yüksek 
ta~vibinize arzedilecektir. Kezalik 
eti okullarını daha cazip Lir hale koy 
mak ve talebeye pratik ziraat bil 
gisi vermek üzere müsait Bahçeli 
Eti okullarında ziraat kursları açıl
ması hakkında mutah::ıssıs komis 
yor.ca t e tk ı kln yapıln ı aktadır. Eti 
köylerinde öğretmen kadrosu geniş. 
letilmiştir. 

iki devrede olmak iizere açılan 
(85) Ulus ders~anesine (3821) ta 
lebe devam etmi~tir. Bunlardan 
( 1949) kişi muvaffak olmuştur. iş 
mevsiminin gelmesi yüzünden bir 
kısım talebenin sınavlara iştiraki 

mümkün oımuşlur. Bunların gelecek 
yıl okull ıı ıa celbi ile yetiştirilmesi 
temin edilecek. 

- ( Türksözü 

Faizli hazine 
tahvilleri 

Tediy ~sine başlanması 
vekaletten defterdarlığa 

bildirildi 

31151938 tarihinde vadeleri ge. 
lecek olan: 

% 5 faizli 932 hazine tahvilleri
nin 6 numaralı , 

0/ 0 2 faizli 932 hazine tahvi le 
rinin 6 nun:aralı . 

Mülga seyristfain idaresi borç 
lan için çıkarılan 0/0 5 faizli hazine I 
tahvillerinirı 5 numaralı, 0/0 5 faizli 
1934 hazine ta ~villerinin 4 numaralı, 1 

Yurtluk ve ocaklık tahvillerinin 3 1 

numaı alı kuponlarının mezkur tarih· 
den itibaren tediyesine başlanması 

ve gönderilen nushaların tezelden 
malsandıklarına irsali maliye veka
letinden defterdarlığa bildirilmiş· 

tir. 

istimlak edilen dükkaı lar 
yıktırılıyor 

Şehrimizin imar planına göre 
saathane civaıında açılacak . olan 
meydana tesadüf eden bir kısım em· 
lak belediyece istimlak edilmiş ve 
bunların yıktırılmasına başlanmıştır. 

Pazar günkü maç 
Pazar günü şehir stad, ornunda 

yapılan maçta Adana st yhan spor 
takımı Mersin alay idman yurdu ta· 
kımını ikiye karşı altı sayı ile yen. 
miştir. 

Şehrimize gelen 
saylavlarımız 

Maraş mebusu Kemal Kusun ve 
Niğde mebusu Ca"it Oral Ankara
dan şehrimize gelmişlerdir. 

ı 

1 

Fırınlar hakkındaki 
yeni talimatname 

Sıhhi şeraite uygun olmıyan 
fırınlı:ır belediyece kapatıldı bazı 

Belediyece fırınlar hakkında bir 
talimatname hazırlanmış ve fırıncı· 

lara fırınlarını bu talimatnameye gö 
re islah etmeleri için 1 haziran 938 
tarihine kadar mühlet verilmişti . 

Belediye memurlarından müte· 
şekgil ~ir heyet dün ve evvelisi gün 1 
şehrimizdeki bütün fırınları birer bi 

rer tedkik ederek talimatnameye mu 
vafık şekilde islah edilip eailmedik
lerini kontrol etmiştir. 

Bu kontrol neticesinde bazı fu· 
runlarıı lüzumlu islahatı yapmadık 
!arı ve halıhazır vaziyetleri de sıhhi 
şekilde ekmek imaline müsait olma
dıkları anlaşıldığından bu furunlarda 
ekmek imali belediyece menodilmiş 
ve ocakları mühürlenmiştir. 

Diğ ı.; r bir kı$ım fırınların da her 
ne kadar bazı islahat yaptıkiarı gö· 

Ekmekçiler şirketi 
feshedildi 

Şehrimizdeki ekmekçiler şirketi 
1 Haziran 938 tarihinden itibaren 
şirketi kuranların arzusile feshedil· 
miştir. 

Mekteplerde ikmal 
imtihanları dün yapıldı 

ilk okullarda ikmal İmtihanları 
dün yapılmıştır. 

Biçki ve dikiş yurdlarında 

Şehrimizdeki dikiş ve biçki yurd 
1 

rülmüş isede bu islahatın talimatna. 
meye t!mamen uy7un olmadıkları 
ve henüz tamamlanmamış bulunduk. 
ları görüldüğünd<'n bu gibi fırıncı
lar hakkında da zabıt tadzim edil. 
miştir. 

Belediyenin furunların isl4hı mev 
zuu üzerinde gösterdiği has.:;asiyet 
üzerine birçok furuncuların da esa 
seP başlamış bulundu1<Jarı islahat işi . 

ni biranevvel ikmal etmeğe çalıştık
ları görülmektedir. 

Halen çdışmakta olan fuı unlar 
şehrimizin ekmek ihtiyacını karşıla
mağa kafi gelecek kabiliyette oldu· 
ğundan bir ekme. buhranı mevzuu· 
bahs değildir. Belediyece ekmek i 
mali menedilen furunların kısmı aza
mı esasen faaliyet halinde bulunmı 
yan furanlardandır. 

Sabıkalı kadın 
yakalandı 

Gani saf zade mahalldsinde otu 
ran Şemsettin kızı sabıkalılardan 

Fatma, ayni mahallede oturan Abdi 
kızı Sunanın evine pencereden gire
rek yüz kırk beş kuruşunu çalup ka 
çaı ken yakalanmış ve hakkında ka 
nuni muamele yapılmıştır. 

Ziraat müdürü 
Ziraat müdürü Nuri, dün Misis 

havalisine giderek geçenlerde dağ 
selinin mezruat üzerine yaptığı zarar 
üzerinde tetkikatta bulunmuştur. 

7 Haziran 1938 

( Anadolu ) namındaki küçük 
Asya teşkilatı Dr. Lameras'ın bal 
kanlığı altında toplanarak Bn. Evan 
geliva Vas!liyadisıi ( büyük hami 
ilan etmiştir. 

Bu kadın Haçıkosta sokağında~ 
1 1/'i milyon drahmilik evini cenıi 
yete b3ğışlamıştır. Cemiyetin başar 
dığı işleri bilmeyen yoktur. 

1930 yılında kurulan bu teşkİ· 
lat yeni İüınirin giriş noktasında A· 
nadolu müzesini tesise karar verınif 
tir . 

1 

al 
bı 
bi 
sc 

rn 
Bu cemiyet kurulur kurulmaS de 

Ortodoks dinine karşı propagandı bi 
yapan garpli propagandacılarl..a ui rn 
raşmaya başlamış, mektepler açom di 
ve çalışkan talebeyi milli ilim mef h~ 
kerkezlcrine göndererek muallimlt Ye 
yetiştirmiştir . 

Bilhassa yabancı dil kı..;llan 

mırıtakalardan talebe alınır ve mil 
ropolitlerin irae ettikleri tercih e 
lirdi. Keza bu teskilat Anado 
Rumlarının mükemmel bir istatis 
de yapmıştı. . 

1922 felaketinden sonra c~ırıı 

tır 

bi 
et 
to 
bii 
be 

yet gece mektepl~ri açarak, okuf11 Ul. 

bilmiyen muhacir çocuklarına okıl ol ı 
ma öğretmişt ve nihayet bir Arı• Ya 
dolu müzesi kurmaya karar verrnif ÇÜI 

tir. Bu mÜz<'nin tesisi muhtelif se gj4 
beplerden dolayı geciknıişse dt Çır 
şimdi Bn. Evangeliya Vasiliyadis'i tna 
verdiği bina bu meseleyi halletırıi tur 
ve müzenin bu binaya yerleştirillll ........, 
si le.esin surette kararlaştırılmıştır· 

.Bu müzenin unvanı (Vasiliyadi S 
sin Anado]u sakafı) olacak ve Arı' 
doluya aid birçok eserleri ihtiva e 
deeektir. Elli yıldır Anadolu Ruf11 
luğunu ı içtim1i hayatını takip edt 
bu cemiyee bu müze içi ı en sali 
hiyettar müessesedir. 

c~ıniyetin istatistiği .sevre ko~ 
feransına d J gönderilmişti. 

"lbronos,, 

~~~~---':"'====-=--=-=,..._-----___) 
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' 

hey 
14 

seçmiştir. Son üç aylık dev ~ ede a 
janlarımızın çalışmaları veri:nli ve 
müsbet neticesidir. Bu çalışmalar 

sırasında göıülen lüzum üzerine Pa· 
zar yerleriyle devamlı temaslarda 
bulunan hayanat cambazları komite 
merkezine davet edilerek kendilerile 
görüşülmüş ve gereken ikaz ve ir. 
şatlar yapılmıştır. ajanların raporla 
rına göre bazı Etili yuı dJaşlar da 
Komite merkezine çağrılarak kendi
lerine gereken öğütler verilmiştir. 

Buna ait müfre d allı cetvel ilişik 
olarak sunulmuştur. Ulus okullarını 

citirenlcre belgeleri güzd ve par
lak bir törenle Vl'ril,n1 ştir. 

Okul yapma durumu: 
i Tekaüt ve yetim maaşları 

larınd. ki tal~belerin imtihanlaıma 

dün Kültür direktörlüğü tarafından 

seçilen mümeyyizler tarafından baş 
lanmıştır. 

Umumi tatil pazara 
düşerse 

Haber aldığımıza göre, uml'mi 
tatil günleri pazar gününe t,•sadüf 
ettiği takdirde pazartesi günü de j 
bayram yapılması ve resmi devairle 
müessesatın tatili k.uarlaştırılmıştır. 

Bıçakla tehdit etmiş 1<ts 
lQ 

Son verilen karar muciLince Eti t 

köy ve mahallelerinden Hars kolları 
daimi irşat ve tenvir yapacaklar· 
dır . 

G urv~htr halinde tenvir 
ve irfat 

Köylerde müsait okul l.ıinaları 
azdır. Halk okul y;ıptırmakta zor. 
Iuk çekiyor. Komiteıni2in yaptırma 
ya karar verdiği (4) okulun iiçüne 
ait istimlak ve para işleri ve keşif· 
nameler tam a mlanmıştır. Bunlar: 

1 
l 
1 

Bu iışat gezilerinde oıta tedri 
sat okullarından istifade edilmiştir. 
Har gezi koluna bir doktor katılmış 
ve gt:zİ sırasmrla Halk bedava mu · 
ayene edilmiş ve komitemiz adına 

hastalanarak bedava ilaç verilmişti r. 

Akkapı, Adasokagı, Is .ıailiye okul· 
landır. Koyuncu kö)Ü okulu için 
halk henüz yardım tP-min edeme 
miştir. Bu koy okulu da 938 büt· • 
çemizden y.ıpıiacaktır. Okulların, 

- :Gerisi üçüncü S.iyfada-

bu gezil<"rde dil ve milliyet konuları 
üzerinde konuşmalar yapı lmıştır. r 

oıı<lranın hiikı1ınet sırlan 
na en çok vakıf adamı 
bugün devld işlerinde n 
çekilmektedir. Bu itibar la 

Evvelden, gaye yegörc hazırla 
nan talebe ve öğretm nler Halk ile 
çok yakından temas ttmişler ve bu 
temaslar heyecanlı milli tezahürata 
vesile olmuştur. 

lngilizler lıüyiik bir teessür duyuyor 
lar. 

Sinema ve mUsamerelerde Kabinede n ez rı rets"z nazır ola· 
tenvir ve irfat: rak bulunan Sir Moris Hankey, 19 

iki defa Halka bedava sinama senedcnberi bulunduğu bu vazifeden 
gösterilerek toplantılar yapılmış ve ayrılıyor ve Süveyş kanalı ~irkctine 
bu toplantılarda gayeye uygun ko· direktör oluyor. Alacıığı maaş bizim 
nuşmalar yapılmıştır. ayrıca okulla paramızla ayda "jç bin lira kadardır. 
rın müsamerelerine Etili yurddaşlar Sir Moris, bugün 61 yaşındadır. 
davet edilerek kendileri piyes ve Devlet i şlerind e 30 senedenberi ça 
konuşmalarla tenvir edilmiştir. Eti lı~maktadır. Kablne müşavirligine 
okulları ve Halk milli töreııl~re iş 1910 da gelmiştir, Ayni zamanda 
tirak ettirilmiş, lu da müsbest te · imparatorluk müdafaa i~leri komite· 
masları temin etmiştir. sinde l a ,bn<lı ve hususi mecliste 

Ulus okulları aza bulunuyordu. Süveyş kanalına 

E 
·ı· dd I d·ı· . direktör olurken bunların hepsini 

tı ı yur aş arımızci ı ını ve u· b k kt . ıra aca ır. 

lusal benliğim kazandıracak Ulus D 1 t · 1 · b d k d 
k il 1 

·ı . ·ık ev e ış en aşın a onun a ar 
o u arına çoK önem ven mış ve ı ··d tt" ı ı 1 d ~ · · . . 1 uzun mu e ır . )U unan o ma ıgı ıçın 

ç_alışma yılı olmasına rağmen 1} 1 ne Sir Moris Hankeye "İngilterenin sır. 
tıceler yapmıştır. k Ak f d · · · UI rına en ço va ı a am,, ısmı veni. 

Şehrimiz maliyesinden maaş al
makta olan tekaüt, yetim ve dulla· 
rın üçer aylıkları aşağıki tarihlerde 
verilecektir. 

13 15 Haziran askeri ve 16 19 
Mülkiye. 

Bu tarihlerden evvel maaşlarını 
bankadan kırdırmak isteyenlerle cüz 
<lanlarını ciro ettirmek istiyenlerin 
hüviyet cüzdanile birer adet fotograf 
!arını ibraz etmeleri lazım gelmekte
dir. 

CS Haziran 938 

Gök yüzü açık. Hava rü;ı;garlı. 
En çok sıcak gölgede 32 derece. 
Geceleri en az sıc<Jk 16 derecedir. 

Yeni nüfus müdürü 
Vilayetimiz nüfu:; müdürlüğüne 

Antalya nüfus miidiir Bay Durmuş 
Türkmenoğlu tayin edilmiştir. 

Bay Durmuş Tür kmenoğlu şeh· 
rimize gelmiş, vazifesine ba~lamıştır. 
Vazifesinde başarılar dileriz. 

Sofubahçe mahallesinde otur değ 
Seyıd oğlu lsmailiıı Ali oğlu Ne ' ~1 ı 1 
ve Süleyman oğlu Ahmedi bıcak dili 
tehdit ve taaı ruzda bulundug~ u şik ~. 'YIÜ ı 
eyet eJilmesi üzerine lsmail yak !\ar; 
lanmış ve hakkında kanuni muanıt 
yapılmı$hr. hük 
Hakaret ettiklerinden 

Hüseyin oğlu Hamza, Fehmi 
lu Sırrı ve Mustafa oğlu Mah111 

1 
dun Süleyman oğlu Hüseyne S 

hoşlukla hakaret ettikleri şikat t 

---------------..... ..._..,. ___ , diğindcn haklarında kanuni mua 

19 Sene 11• k naz 1 r yapıylmaıştnırg. ın 

ka~, 
asg, 
Rıda 
harı 
ıa~u 
bilir 
Cdil~ 

aıl!lrıTım ................................. .. 

lçyiklir. lngiliz kabinrsi en mü~kül 
işlerde onun müteleasından çok isti
fade ediyordu ve bir çok karışık me 
selelt-r onun fipri ile: halledılmiştir. 

Sir Mo·isin çekilmesi bütün si 

yasi ve idari mahafil~ie teessürle kar 
şılanmıştır. Fakat Moris Hankeyin 
tekaüt yaşını geçtiği bunun için dev · 
let hizmetin i e çekilmesi lazım geldi 
gi ileri sürülmektedir. 

Bununla beraber daha nicealt-_ 

mış y:ışını gt>çmiş devlet adamları 

vardırki vazife başında bulunmak 
tadır. Kabine müşavirinin de tekaüt 
ya şını geçmesine rağmen gene Jevlet 
işler in~eki çalışmasına devam etme 
sini i~teyenler de bunu ileri sürü 
yorlar. 

müşkül siyasi d'!vresinde kabine mü 
şaviıliği ve imparatorluk nıÜdafaa 
işleri komite reisliği gibi iki mühim 
vazifeyi birden idareyi kendisi için 
fazla mesuliyetli bulmus olmasıdır. 

Morrs Hankey evvela bahriye za. 

biti idi. Fakat gösterdiği zeka ve 
maharet üzerine kendisini deniz gizli 
istihbarat işine verdiler. 

Ondan bir srne sonra da, 1908 
de imparator müdafaa işleri komite 
sine reis muavini olarak girişiyordu. 
Bundan sonra bütün devlet işlerin 
de büyük bir zeka eseri göstermiş 
ve bilhassa hatırasının fevkalade kuv 
vetli olması ile tanınmıştır, 

İnhiliz nazırlarından Lor ..l Suin· 
ton onun muvaffakiyetlerindrn bah
sederken: 

Bununla beraber fngiliz sol ce 
nah gazeteleri Sir Morisin vazif~den 
ayrılmasını memnnniyetle karşılryL r 
lar. Mesela "Deyli Hareld,, gazete 

~ 

si Sir Moris Haukeyin daima harpçi 
bir ruhla hareket etmiş olduğunu işa 
ret ederek, böyle bir ~adamın bu· 
günkü bibi nazik bir vaziyette bil
hassa imparatorluk müdafaa işleri 

uin başındrn ayrılmış olmasını hayı· 

lı gormektedir. 

Sir Mor is Hankey, vazifesine çok 
bağlı bir adamdı. Kış yaz her sa 
bah saat 6,5 da kalkar kahveltiden 

sonra bir saat yürüş yapar, çok kiın 

se ile konuşmaz toplantılarda kala 

balık arasında eğlence yerlerinde 

osla görülmez.. Altmışbir ynşında 

olmasına rağmen bugün hala dinç 
ve sıhhatlıdır. 

Fakat devlet işleri başı .. dan ay 
rılmayı Sir Moris kendisi istemiştir. 
Bunun sebebi de İnğilterenin bu 

Dünyada ikinci 
tur demiştir. 

bir Hankey yok . Londradan ayrılacak ve Mı:,ıra gi 
d Sir Moris Hankey, Ağus\o~ta 1 
~ decektir. 

başlangıcı deırı 

Elektrik şirketinde anbar f11 lerj 
muru Ramazanın Nacaran mahall lind, 
sindeki evinde yangın ba~lanğıcı Ast, 
muş, itfai"e yetİş t< rek büyümesi 'l'eğı 
meydan hrakmadan scindürmüşl Üste 

Y apılo.ı tahkikatta yanğınııı, ~Gıl 
R 

A. Uj,.L 
bar memu u aınazanın karısı ,.,. ·•n 

k · Yar\ 
şun yemek pişirme Ü7.ere evtll 

d k b k 
Atb; 

katın a ya ıp ıra tığı gaz oca l'llır. 

dan sıçrayan alevlerin kuru otl -r11~ 
tutuşturmasından ve o sırada A ,., 1 Gır 
şun komşuda bulunmasından İ 1'ünı 
ge l diği anlaşılmıştır. v 

B ~ ~Otc u yangın~,a yanan eşyanın l\ ~ 

darı 65 lira kadardır. O Ot~ 
----....,......--,---........................ __,....-~ '&'ı 

Kiralık yayla yurd ran 

Bürücek yaylasında bol üzii111 

bir bağı, .soğuk ve husu~) suyu ~ 
vi ve her türlü meyve ağaçlı,rı 
çevrili bir yurt kiralıktır.lsteklilc' 
Doğruluk Un ve Çırçır fabrikası 

c 
~lnıı 
~&'eı 
~}'ılı 

us okullarının g~lecek yıl sa· ı mekte ve o bu ünvana hakikaien 
} ılarmı çoğaltmak ve ders günlerini 
de dörde çıkarmak lazımdır, Vlu .ı:,. ~~ı -!l"'!""";oc'.~•~=!.111Al'!ll!ML~&~m~=""""'~--"----""'a-- '*'" N±P.dQ!Jl!::ı?1!!4''t.W!UJ4!"4QC W C J * G ELSJnaınzastu w w aı om zsa sa ı 

Saip ve Nail Ôzbilenlere mürac•• 
ları. 9341 5-5 
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7 Haziran 1938 ( 1'ürlcı~zü ) 
Sahife ~ 

Amerikada haydutlar ge 
ne bir çocuk kaçırdılar 

Birbiri ardına vukua gelen bu iki cinayet 
Amerikan efkarı umumiyesini müthiş 
bir asabiyet ve heyecana düşürmüştür 

Gaizi köprüsü 
inşaatı ilerliyor 

Polis, bütün teşkilatını, canileri 
bulmak için seferber etmiştir 

lstanbul : 6 (Telefonla) - Gazi 
köprüsünün inşaatına devam edilmek 
tedir. Köprü için Almanyada yap 
tırılan 24 duba lstanbula getirilmiş. 
tir. Balat atelyesinde halen bunların 
montajlarile meşgul oll'nmaktadır. 

Bunlardan, köprünün orta yerine ko 
nulacak olan dubaların bir kısmının 
montajları 15 Hazirana kadar ikmal: 
edilmektedir. 

A merikada çocuk kaçırı::ıa vak [ 
aları yine çoğalmaya başladı. Bundan 
bir ırıüddet evvel maruf ve zengin 
bir avukatın çocuğu kaçırılmış ve az 
sonra zavallı yavrunun ölüsü b lun· 
nıuştu. Aradan beş on gün geçme· 
den vukua gelen bir ikinci hadise 
bütün Amerikan efkarı umumiyesini 
rııüthiş bir heyecan ve asabiyete 
düşürmüştür. Avrupa gazeteleri bu 
hadise ı:.akkında şu tafsilatı veri· 
Yorfar: 

Amerikan polisi çocuk hırsızla· 
tına karşı şimdiye kadar görülmemiş 
bir şiddetle, amansız bir harp ilan 
etmiştir. (Federal araştıı malar bü 
rosu) ve meşhur G. Men teşkilatı 
~Ütün kuvvetlerini bu yolda sefer· 
er etmiştir. 

Bu defaki cinayett" Miamiden çok 
Uzak olmayan küçük bir :Casaba sahne 
olrııuştur.Kaçırılan çocu khenüz beş 
Yaşınd1 olan Cash' dır. Ve tıpkı Kü· 
ç~k Lindbergin kaçırıldığı esraren
gız Şartlar içinde ve gece yarısı ka· 
Çırılınıştır. Sabahleyin kalkıldığı za· 
nıan çocuğun yatağı boş bulunmuş. 
tur. Yatağın bir tarafına iğnelenen 

kaç Subaylarımız 
senede bir terfi 

edecekler ? 

Yeni proje Kamutay 
ruznamesine alındı 

h Ankara : 6 - Ordu zabitan 
eyetine mahsus 1 erfı kanununun 

i<I Ünc!j m~ddesile bu kanunun 
<194 numaralı kanunla tadil edilen 

~O ~n~u ve 18 inci maddelerinin 

şu kısa satırlar herşeyi izah et
miştir: 

"10000 dolar mukabilinde ço· 
c k iade edilecektir.. Evin hiçbir 
tara ında katillerin izlerine rastlana 
mamıştır. 

Polis şimdiye kadar yaptığı bü· 
tün araştırmalardan henüz bir ne· 
tice elde edememiştir. Fevkalade 
nevmid bir halde bulunan çocuğun 
ana ve babası haydutların istedik · 
feri parayı vermeyi ve mutlak bir 
ketumiyet muhafaza edeceklerini 
vadetmektedirler. 

Diğer 1 araftan polis daha evci 
ce ölüsü bulunan diğer çocuğun ölü 
mü hakkında tahkikata devam edi
)'Or. Şimdiye kadar varılan netice. 
!erden çocoğun denize atılmadan 

evvel öldürülmüş olduğu anlaşılmak . 
tadır. Kuvvetli bir tahmine göre 
haydutlar çocuğu bir vapurda saklı· 
yorlardı. Hayatlarını tehlikeye koy. 
madan çocuğun ailesile temasa gire· 
miyeceklerini anlayan haydutlar yav 
ruyu öldüıüp ortadan kaldırmağa 
karar vermişlerdir. 

Maaş kanunu 

Birinci sahifeden artan -

Köprünün ayak kısımlarına ge 
lince: Unkapanı tarafında birbirinden 
farklı olm2k üzere iki ayak hazır. 
lanmıştır. Bunlardan sağdakinin de· 
rinliği 18, soldakinin ise 16 metre. 
dir. Bu hafta, bu ayakların takılma 

ameliyesine başlanacaktır. 
18 metrelik ayağa, tahkim için 

180, 16 metrelik ayağa da 160 
kazık dikilecektir. Unkapanı cihetin
de ayak !arın tahkimi işi bittikten 
sonra Azapkapı tarafındaki ayak· 
!ara başlaııacaktır. Buradaki ayakla· 
rın, arazinin Unkap~nı cihetine na
;aran daha sağlam olmasından do
layı daha kolay tutturulabileceği, 
yapılan sondajlardan anlaşılmıştır. 

l Azapkapı cihetinde ayaklııra rapte
dilecek dubalardan da ikisinin mon
tajı ikmal edilmiştir. 

Mimar Prostun tetkakleri 
lstanbul: 6 (Telefonla) - Şehir 

mütf'bassısı B. Prost Üsküdar ve 
Kadıköy cihetindeki ilk tetkiklerini 
bitirnıiştir. Üsküdar cihetinin fstan 
bula nazaran daha fazla avirıza ma 
lik olması ve daha fazla abideleri 
ihtiva etmesi dolayısile, Prost, bu 
ilk tetkikin nazım proje için kafi 

1 - Bir vekalet veya idarenin gelmediğini görmüş ve yeni baştan 
kadrosunda gösterilen her hangi bir tetkike füzüm göstermiştir. 
bir memur ve müstahdem kadroda Prost, Boğazda da tetkikat yapmış 
muhassas maaş veya iicretle o veka· Anadolu ciht tinde Kuzguncuktan 
let veya idarenin her hangi bir kıs- Beykoza, Rumeli cihetinden de Or. 
mına dahil vazifelerde münhal ol· taköyden Büyükdere}e kadar her 
masına bakılmaksızın istihdam oluna- , iki sabili gözden geçirmiş ve her 
bilir. Bu suretle istihdam edilenlere I iki sahilde de iskana dvı-rişli koy 
vekalet maaşı ve ikamet yevmiyesL I !arda tedkikalını derinleştirmiş1İr. 
verilmez. 

' Yukerı derecedeki vazifeler ma ,,---

Propaganda 
afişlerimiz~ 
Ankara: 6 (Hususi muhabirimiz

den)- .)ıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti, halkta sıhhat prensiplerini 
kökleştirecek mahiyette, çok güzel 
propaganda afişleri 'hazırlamıştır. Bu 
afişler umumi yerlere, nakil va51tala J 

rına ve halkın toplu bir halde bulun 
duğu mahal.ere, müesseselere, fabri 
kalara asılacaktır: j 

Rrnkli olarak bastırılan afişlerin 
mevzuları şunlardır 1 

Verem nasıl bulaşır?; Hastalıgı 
başkasına bulaştırmamak İçin verem 
linin alacagı tedbirler, veremin do~t 
lan düşmanları; Sıtma yalnız sivri 
sinekten geçen hastalıktı; Frengi ye , 
yakalanmaktan kork; içkiye alışma · 
yınız, ıçki evleri yıkar, sayu bozar 
sL t. gıdaların en sıhhi ve değerlisi - 1 

dir; Çocuklarda sıhhat ihtiyatları, . 
dişleriaizi gözetiniz, fırçalayınız, bit ! 
tehlikeli hastalıkları insana getirir; 
karasinek sağlık dü~manıdır. 

.----------------------·-------------------
Baştan sona kadar Güzellik-Aşk-Heyecarı-M:izio 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Sayın müşterilerin e kıymetli iki sanatkarın en nefis iki eserini birden 
takdim ediyor 

1- Aşk ve evlat muhabbeti gibi çok müessir sahnelere malik ve muzik 
kısmı Paris Konservatuvarı Konserler Sosyetesi tarafından terennüm 

edilen mevsimin en güzel esen 

( O da bir zaman mış ) 
Oynayanlar : GABi MORLı\ Y - ANDRE LUGUET 

2- Seyircilerine neşeli saatlar yaşatan emsalsız lspanyol tenörü 
DON JOZE MOJIKA ve MONA MARIS'in 

Takdir kazanP.n temsilleri 

(Kara 
Çok ya 1<ında .... Çok yakında .... Çok yakında .... 

Başta n nihayete kadar yeni heyecanlar kaynağı bir şaheser 
S!LVIYA SIDNEY'in seyrine doyulmaz temsili 

Kartal) 

[ Gönül yarası ] 
Müthi~ Heyecan - Aşk-Kin-intikam Şaheseri .... 

Sabırsızlıkla bekleyiniz 

Telefon 
9374 

Loca larınızı Telefonla Temin Edebilirsiniz 
Asri 250 

İran başvekili dün 
Mısıra hareket etti 
Tahran: 6 - lran başvekili Mı· 

Kraliçe viktoryadanl 
daha kudretli 

İZMfRDE 

Gangster 
vari bir 
hareket 

sıra hareket etmiştir. Başvekilin Mı 
sır seyabatı, Veliahtin Mısır kralının 
kız kardeşi •ile izdivacı meselesi le 
alakadardır. 

Komşu memleketlerde 

Affı umumi nasıl 
karşılanıyor 

İngiliz kan !.Jnlarının bile 
müsamahasına mazhar o
lan sinema artisti köpek. 

Londra gazetelerinin verdiği bir 

habere göre maruf sinema artisti : s· b kk l k l 
Skippy geçen hafta Londraya gelmiş Jr a a me İUp a 
ve bir ingiliz kanununa göre memle tehdı"t edı"lerek 
kete giren her köpeğin müşahede 

altında kalmağa mecbur olduğu • İ d' 
Para ıs en ı nazaret azabından muaf tutularak in· 

giltereye çıkmasına müsaade edilmiş 
tir. , 

Skippy bir köpektir. Ve şimdiye 
kadar dışarıdan gelen ••İÇ bir köpek 
kuduz illetinin yayılmasına mari ol · 

Bclgradda çıkan "Vreme • ve 
"Politika. gazetrleıi 31 Mayıs 1938 
tarihli sayılarında Al-an istihbarat 
bürosu t ırafından verilmiş olan aşa 
ğıdaki telgraf haberini neşretmekle· 
dirler; 

mak için konan bu kanunun hükümleri 
dışında kalamamıştır. Hatta Fransa 
ya yaptığı seyahatla meşhur lngiliz 
kraliçesi Viktorya Pariste kendisine 
h~diye edilen çok cins bir köpeği 

red ve bunun sebebini de şöyle izah 
etmiştir: 

lzmir : 5 (Anadolu) - Kara. 
taşta lnöııü caddesinde bakkalık e · 
den Samoel oğlu lsak, meçhul bir 
şahıs tarafından tehdit eidlmiştir. 
Vak'a şöyle olmuştur: 

12 yaşında Recep adında bir 
çocuk, Bahribaba p rkında su sata· 
rak beş, on para kazanıyormuş, 

-Gerisi dördüncü sahifede -

-- Onu kend imle beraber lngilte 
reye sokamam! 

- Aman nasıl olur haşm·tmaap? 

eğıştırilmesine dair olan 2162 sa· 
~111 

kanunun birinci maddesinin ta 
~~'. hak . ındaki kanun projPoi Milli 
!\ Udafaa Encümeninden geçerek 
anıutay ruznamesine alınm.ştır . 

huk~ncümenin aynen kabul ettiği 

aşalı kaı şılık gösterilmek şartile 
daha aşağı dereceden tayini caizdir. 
2 - Asabt veya vekalet namila 
verilecek paranın mecmuu asalet ve 
vekalet sureii ilt idare edilen me· 
muriyetlerden banğisi yüksek ise 
onun bir deaece fev:..indeki maaşa 
geçemez. 

Alsaray ::~<l~a -
Bu akşam 8,30 da 

-1-

"lstanlul, 30 Mayıs · bugünk1 
rejime 'muhalif olup harice kaçmış 
ve hariçte yaşamakt3 bulu. muş o· 
ldnların büyük bir kısmının affına 
dair olan affı ğmumi kanunu bugün 
neşredildi. 29 llkleşrin tarihinde 
cumhuriyetin ilanının 15 inci yıldö 
ııüıııü kutlulanacağı zaınarı bunlara 

1 da memlekete avdet müsaadesi ve 
ıilecektir. 

Sizin gibi k~dretli bır hüküm,:lar? 
- lngilterede lngi'iz kraliçesin· 

den daha kudretli bir şey vardır. 

Adana hars komi
tesi çok güzel 

işler yaptı 

uıııet maddesi şudur : 
k Üıııum Subayların terfie hak 
a alanıııaları için her rütbede fil< n 
~!:arı bulunacakları müddet aşa 
h 8 gösteri!miştir. işbu müddetler 

1 .. atPte başkomutanlığın göstereceği 
Uıun ·· · f ·ı d'I b·ı· uzerıne nıs ına tenzı e ı e· 
l ır . Harp takdirnamesile taltif 

~clilenl~r ve 16 ıncı maddedeki kı· 
lee~leri alanlar dahi işbu müd~et. 
. rı fılen ikmal etmek ınecburıye· 
tınded· 1 

ır er . 
Asteğmen 
1' O eğrııen 
'(~teğmen 
Uzbaş1 

~nbaşı 
arhay 

Albay 
l\111. 
'l' &l!eneraJ 

6 ay 
3 .)ene 
3 • 
6 • 
4 • 
3 • 
3 • 

tığa . • 
T.. rıııraı 3 
uıııg • T.. erıeraı 

"'uıııaıııiraı 
•\or<> 
ı.- .,eneral 
'\ora • 

3 • 
C) llJiıaı 3 
"''&eneraJ " 
vraıııiral ' ' 3 

• 

Üç se· 1 

nelık as- ı 
garl ter 
fi müd-

detini bi. 
tirdik ten 
sonra Al. 
baylıkta 

~in G~ç~n sene tuğkomutanlığının 1 
~? ız ıkı seneye kadar olan müddeti 
ay,~,~~ralJiğin asgari mütededinden ı 

t liarp oku'undan ~ıkan subayla· 1 

astegmcn rütbesi verilir. Bunlar 1 

Ücretji vazifelerde de ücret'n 
tekabul ~ti ği duece maaşları bu 
hükme esasıitıihaz olunur• Muallim· 
ler resmi ve hususi müesseselerde 
haftada yirmi döet saetteu fazla ı 
ders deruhte rdemez. 1 

3 - Bu kannn Aaziran 
hinden mutebeı dir. 

1937 tari 

altı ay sonla gösterecekleri liyakate 
nazaran üsileri tarafından yapılacak 
teklifle münhal aramıyarak teğmen· 
liğe nasbonu!urlar. Tıb fakültesi as 
keri kısımdan çıkanları teğmenlik 

rütbesi verilir. Askeri tababet tatbi· 
kat mektep ve seririyatında bir se 
neyi bitirdikten sonra ehliyetleri 
tasdik edilen tııbil:ı teğmenle üs 
teğmenliğe ve orduya gönderilerek 
talimatı dairesinde iki sene kıta ve 
hastahanelerde staj gördükten sonra 
ehliyetleri tasdik edilen tabifı teğ· 

menler üsteğme-nliğe ue orduya gön
derilerek talimatı dairesinde iki s· ne 
kıta ve hastahanelerde staj gördük· 
ten sonra yüzbaşılığa teıfi eder· 
ler . 

Tabib t~ğmenlerden tatbikat 
mektebinde muvaffakiyetle imtihan 
veremiyen er kıtalardıı ve bastaha 
nelerde teı fi liyat sicilli altınca ya ka 
dar ü te~menlik rütbesine terfileri 

Moreno Osillivan tarafından 
temsil edilen 

Caniler elinde esir 
!Salon avantör fılmini sunuyor. Fev· 

kalade heyecanlı ve eğlenceli nefis 
fılmi her halde görünüz 

' 
- 2-

( Kıskan çlık ) 
Oynıyat? : Robertaylor 

9351 

yapılmaz. 
Veteriner fakülte~inden çıkan 

veteriner ve üniversitenin muhtelif 
fakültelerinden çlkan kimyager dişci 
ve eczacı talebeye mekteöten çıktık 
ları zaman tkğmenlik rütbe si ve· 
rilir ... 

Bunlardan veterinerler askeıi 

veterinerler askeri vderiner tatbikat 
mektehinde, kimyagerler askeri 
kimyahanelerde. dişci ve ezzacılar 

askeri tababet tatbigat mektebinde 
bir sene sıtrja tabi tutulurlar. Ve
tarinerler kıta v~ya bahteriyoliji ha· 
nei gimyagerler kimya laboratuarla
rında dişçiler hastahanelerde ayrıca 
birer sene vr.. eczacılar ise hastaha· 
nelerde iki sene hizmet cttikden 
sonra sicillen ehliyeti tasdik edilmek 
şartiyle üs'e}mcnliğe terfi eder 

ler .• 

Vaktiyle istiklal nıahkemeleri 
tarafından mahkum edilmiş olan sa· 
lıık mui11lefd erkanının dahi onbe· 
şinci yıldönüınü münasebetiyle afları 
derpiş olunmaktadır .• 

Dikkat 

o da lngiliz kanunlaııdır . 
işte kraliçe Viktoryanın bile bo 

zamadığı bu kanun bu dda ilk de 

-Gerisi dördüncü sahifede-

Dikkat 
Aristokrat ve kibar halkımızın en nezih, en temiz ve en güzel 

eğlence yeri olan 

( Yazlık Si, .ema ) 
Pek yrıkında 

Sinemanın en büyük Aıtisti CHARLES BOYER ve Sarışınları en 
güzeli JE ~N ARTHUR tarafmdan nefis bir tarzda yaratıla:ı 

( Bir saadet gecesi ) 
Şııhan e Lir Aşk ve ihtiras filmile kapılarım sayın m;j.favimlerine açıyor 
Her daim ulduğu gibi Yazlık Sinema Müdüriyeti bu yaz sonunda da en 
güzel ve en büyük fılmleri kıskanç bir titizlikle seçmiştir. Temiz bir bü
fesi, ve her türlü istirabati cami vasıtalarile Yazlik Sinema bu sıcak gün 
!erde halkımızın yegane temiz ve rahat bir şe kilele istirahat ve bedii 

zevkini mükemmel tatmin edeceği bir yer haline ge'mi~tir 

(Sinema hergün saat (5) den itibaren açık bulundu
rulacak ve bu müddet zarfında Garp ve Şark m siki 
üstatlarının en yüksek eserleri musiki sever halkı-
mıza sinema başlayıncaya kadar diuletilecektir 

Pek az bir zaman kaldı ( YAZLIK SiNEMANIN RESMi 
KÜŞADINA ) HAZIRLANINIZ 

9373 

- ikinci sahifeden artsn -

yeni ders yılına kadar ikmali temin 
e<lile ektir. H~r işi tamam olan o
kulların inşaatı haziran içinde müte
ahhide verilecektir. J 

Ne,rlyat: 

Merkezden gönderilen duvar 
(Yurd) gazeteleri tevzi edilmiştir. 
Eti köyl~rince birer akuma odası 
açılmış ve bu odalara köy bütçesile 
gazete alınmas ı için para koydurul· 
muştur. Halkevinden teberru edilen 
ve komitemizce satın alınan kitaplar 
tevzi edilmiştir. Okuma odalarının 

noksanları gelecek yıl ikmal ve teş
kilatı tevsi edilecektir. 

Evlenmeler: 

Hakiki bir kaynaşmayı temin 
edecek e•lenmele ıin normal bir du· 
ruma getirilmesi için çalışılmakta
dır. Bu husu ;)3 gereken irşat ve teş 
vikler yapılıyor. 

Yardımcı çalı,ma kolları: 

Hars komitesi merkezin ve vila· 
yet hus komitesinin direktif ve tas
viplerine uygun olarak yardımcı ça
lışma kolları kurmuştu•. 

Bu kolların çalışmaları iyi of. 
muştur. 

Komite teklifı ile ,.. <lana, Mersin, 
Tarsus hars komiteleri Tarsusta 
toplanmışlar, ç::.lışma tarzı ve yapıl
ması gereken işler hakkında görüş
meler yapmışlardır. 



Sahife : 4 Türlcsözü 

İzmirde Kraliçe viktoryadan ! Adana amuk Üretme Çiftliği Müdürlüğünden : 
daha k tr 1- Müessesemizin Şubat 1939 ayı sonuna kadar olan aşağıda cins 

- Üçüncü sahifeden artan u vve ı ve miktarları yazılı yanıcı maddeler ihtiyacı kapalı zarf usul ile eksiltmeye 

Evvelki gün hüviyeti henüz tesbit 
edilmeyen uzun boylu, esmer bir a. 
dam, bu çocuktan su alıp içmiş, 

sonra kendi.ine bir mektup vermiş, 
bu mektubu Karataşta bAkkal İsa 

ka vermesir i söyl,miş. 

- Üçüncü sahifeden artan -

fa olarak Skippy icin bozulmuştur. 
Skippf Londraya birçok maruf 

Amerikan sinema artisleri ile bera 
ber bir filim çeviı meğe gelmiştir. 

Londrada kaldığı müddetce ken 
dine altı bin Türk lirası haftalık ve 

rilecektir. Mamafih bu pek mühim bir 
para ı;eğildir. Çünkü; Skippy her yıl 
sahibine rahat rahat yüz, yüz· ili 
bin lira kazandırmaktadır. 

çıkarılmıştır . 
Cinsi Fiyatı Asgari Azami Tutarı 
Gaz 280 Kr. 1600 Tn 2000 Teneke 5600 Lira 

Mazot 145 • 3200 • 3600 • 5220 .. 
Benzin 305 • 700 ,, 900 ,, 2745 • 
Valvaline 680 • 110 " 130 • 884 • 
Vakum 40 • 3500 Kilo 4000 Kilo 1600 • 
Gres 24 • 600 " 700 • 168 • 

2- Muhammen bedeli ( 16,217) lira, ve muvakkat t~minat ( 1217 ) 

liradır. 
3- Şartnamesi Adanada Pamuk Üretme Çiftliği Müdürlüğünden üc. 

retsiz olarak alınabilir . 
4- Eksiltme Adanada Pamuk Ürelme Çıftliği Müdürlüğünde mübayaa 

Çocuk mektubun muhteviyatı ne 

olduğunu bilmediği için götürüp i 
saka v~rmiş. Halbuki, mektub l:>ir 
tehdit mektulu imiş. Mektubu gön· 
deren hüviyeti meçhul şahıs, kendi. 
sine yirmi lira lazım olduğunu Pazı1r 
günü iade et mek üzere paranın ço 
cukla gönderilmesini bildiriyor ve 
sonunda d<.: 

,--------.. "' Komisyonu huzurunda 16-Haziran-938 tarihine müsadif perşembe gü. 

Tu .. rkso··zu·· nü saat 15 de yapılacaktır. 
5- isteklilerin 2490 sayılı kanun ahkamı dairesinde tayin edilen gü-"Parayı göndermezsen kendini 

yok bil. diye tehditte bulunuyormuş. 
Bakkal !sak, mektubu alınca çocuk
la beraber polis karakolona gitmiş 
zabıtaya şikayet etmiştir, Vak'a 
failinin meydana çıkarılması için 
tahkikata devam edilmektedir. 

Gündelik siyasi gazete 
nün saat 15 şine kadar teklif mektuplarile komisyona müracaatları. 

Kiralık ev 
istiklal mektebi civarında 86 

numaralı taş bina Haziran niha} e
tinden itibaren 4 aylığı kiralıktır . 
Talip olanlar Tüccar Bay Ahmet 
Kurttepeliye müracaat etsin.9366 

4-6 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 

2 - ilanlar için idareye müra· 

9350 1-4-7-10 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastallkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi Ordu 

Bay Halil evi 
Evi civarı 

4-30 
Savatlı 

9358 
zamm~ili~ 1 
caat edilmelidir. -----------·--·-------------...J 

,---------------------·-- Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirket 
""' Adana M.!nsucat fabrikası direktörlü& ünden : 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkj /Gazetecilik\ 

Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
den itibaren kabul ve tesbit edılen bez fiatları aşağıda gösterilmiştir. Bu 
suretlesatış yarmakta olduğumuzu sayın n üşterilerimize ilan ederiz : 

Genişlik Beher top Beher top 
santim metre fiatı 

Çifçi bezi 75 36 725 
1 Astarlık bez 

Tip 
2 

14 85 36 751 

Mütenevvi r~nkli 

her türlii ta b işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. T cmiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitapiarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

[LAN 
• 

T A B 
• 

K f TAP 
• 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

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

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

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır . 

Tür...sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan aşağı siparişler 
de % 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9177 7 

~5 Haruniye Kaplıcası açıldı 

Sıhhat, 
türlü 

konfor, her 
istirahat 

Bahçe kazasının Haı uniye Nahiytsine iki saat mesafede bulunan 

( Harııniye Kaplıcası ) Her türlü hastalıklar ve bilhassa Roma 

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

Muntazam yol, nakil vasıtalarını her giin bulabilirsiniz . Yatacak yer
lerimiz, bakkal ve kahvehanemiz mevcuttur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Müstecir 
11-15 9319 DURSUN YUSUF 

-Matbaa, Tüccar ve Fabrikatörlere-!;...__ ____ _ 

Her cins guete, matbaa ve renkli kağıtlar ile tüccar vt fabrikatör · 
ier için kırtasiye levazımı en ucuz ve rn iyi cinslerden olmak üzere her 
zaman stok halinde mevcuttur. 

Fotoğrafçılar ve amatörler için makin~, cam, kağıt, film, pa~paılu ve 
ilaçlar her yerdenucuzdur. 

28 Şa}ner fılmler 30 kurq, Hyro-sülfit kilosu 25, karlıoııat 35, sül 
fit 40 lstanta, Leonard ve Minuto kartpostallar 117.50 ve Kapelli 11 O 
kuruştur. S. P. C. 

8-12 9317 
Sedad Sahir Seymen 

Uray caddesi No. 41-Mersin 

Taş bina y~pmak isti-
1 

yenlere ve rnüteah~it- 1 

lere müjde ı 
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 26-26 

' l • 
-~ 

421 

7 Haziran 1938 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 

? 
• 

Görünüş : Berrak 

lı 
Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N·10 

mikdarı ) 0.2 sm3 
Mecmu serilik derecesi ( Fransız ) 1.5 Renk Renksiz 

Koku Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuz8 
litrede 0.40 mgr. 

Sülfat ( Sô 4 ) ,, 0.0033 gr. 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,, 0.0(}10 

1 

1 Tadı Latif 
Teamül : Mutedil 

1 

(cl.33) Nitrit ., Yok 
Amonyak ,, Yok 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itibaren 
ııistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli belluha 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettği Sıhhiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELE.N suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rmakta ve ağızları Sıhh:ıt Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 

gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kay ad elen Gazozları da l< aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 9 

9375 

Adler ... Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
l Bisikletlerimizi ucuz ve şık 
! Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

·Satış deposu . Hükumet 
•• 

caddesinde 
1 Om er 
.ı 

Başeğmez Ticarethanesidir 

36 

Telefon: 168 Telgraf adresi : Başeğmez 

9170 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 1t11
1 

ayenehanesinde kabul etmekted r. 

1 Müjde! Müjde 
-ı 

Bürücekte 
Otel ve kahve 
Bu hafta açılıyor 

Bürücek otel ve 
kahvesinde 

Bütün mobilyeler ye
ni ve konfor mükem

meldir 
l\lüstecıri : Erku§ lsmaıl ve 

şürPkası 

5-6 9354 

__________ ) 
88 Lil'aya 

7 Lambalı 

Radyo 
Mürac_!; 

Rıza Salih Sar~ 
Bebekli kilise sokak No t 1 

9146 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Giiçlü 
Adana Türksöıü matbaaSI 


