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Kantona müdhiş bir 
hava hücumu yapıldı 

50 tayyare dün şehre 
200 bomba attı 

Şanghay : 7 (Radyo)- Ro}ter ı 
ajansından : Dün elli Japon tayyaresi 

~antonu bambardıman ederek 'şeb- 1 
rın muhtelif yerlerine ikiyüze yakın 

boın~a atmıştır. 1500 ü mütecaviz 

ölü ve yaralı vardır. Şehirde müte 
addit yangınlar çıkmıştır. Maddi 

hasar tahmin edilemiyecek derecede 

çoktur, Yaralıların içinde ecnebilerd 

bulunmaktadır. Altı Amerikalı dok

tor da yaralıların imdadına koşarak 
bu'lfarı tedavi etmektedir. 

Şehirde müdhiş bir panik var
dır. Halk şaşkın bir vaziyette can· 

larını kurtarmağa çalışıyor. 

Kahire : 7 (Radyo) - Royter 
ajansından: Japon hyyareleıi bugün 
de Kantonu bombardıman etmiştir' 
Birçok ölü ve yaralı vardır. Elektrik 

santralı ve büyük su deposu da 

bombalarla tahrip edilmiştir. Şehir 
karanlık içinde kalmıştır. 

Kahire ; 7 (Radyo) - Tokyodan 

l.ıildiriliyor: lngiliz ve Fransız sefir 

feri hariciye nakırmı ziyaret ederek 
Kanteınun bombardmanını hükümet· 

!eri adına şiddetle protesto etmiş· 
ferdir. 

Hariciye nazırı verdiği cevapta 

burasının açık şehirlerden olmayıp 
müstahkem bir mevki olduğundan 
dolayı bombardman edildiğini söyle · 
miştir. 

Kahire : 7 (Radyo) - Kanton

dan bildirildiğioe göre . hükümet ; 
muhtemel bir hava bombardmanına 
karşı HankovdakL halkın ve ecnebi

lerin şimdiden ihtiyat tedbiı feri alma

larını bildirmişlerdir. 

Maarif işlerimiz 
Weslek mekteplerinin tek elden idaresini 

hedef tutan kanun meriyete r girdi 

Ankara: 7 (Hususi)·- Kültür Ba· 
kan lığına bağlı meslek mek tepi erine 
ayrılmış olan mütedavil sermayeleri 
birleştirerek bunların tek elden idare 
sini hedef tutan kanun yürürlüğe git 
miştir. 

Ertik okulları mütedavil sermaye 

!erinin sarf ve kabzı muhasebei umu-·1 

miye kanunu ile artırma eksiltme ve j 
ihale kanunu hükümlerinden müstesna 
dır. 

-:Gerisi üçüncü sayfada-

HAYAT PAHALILI 

GI lLE MÜCADELE 

Mersinde 
bir anket 

açıldı 
Mersin : 7 ( Hususi muhabiri· 

mizden) -· Birkaç gündenberi Mer
sinliler çok ehemmiyetli bir işle 
meşguldurlar. Bu da hayat pahalılı· 
ij ı meselesile alil.kadar olan Anket 
işidir. 

Hayat pahalılığı ile mücadele 
mevzuunu ilk planda ele alan iktisat 
vekaleti muhtelif sahalarda tetkik
ler yaptırmaktadır. Bu cümleden 
olarak ilk defa lstanbulda başlıyan 
ve sonra bazı mühim şeh i rlerimizde 
tatbik edilen yaşayış anketine Mer· 
sinde de başlanmıştır, 

Bu iş için vazifelendirilen ikti· 
sat vekaleti kontrolörleri bütün ha
zırlıkları ikmal ederek vasati geçim· 
de isten il en vasıfları ve şartları 
haiz il.ileler seçerek il.ile bütçesi 
karneıeri daijıtmışlardır. Ailelerin 
dolduracakları bu karnelerle halkı· 

mızın geçinme vaziyetini tahlil ve 
hayat pahalılığını tenvire yarayacak 
mal fiyatları, ev kiraları, tenvir ve 
teshin masrafları her türlü hizmet 
ücretleri hulil.sa bir il.ile bütçesini 
alakalandıran ve geçinme için ihti• 
yar edilen masraflar hesap edile
cektir. 

Karneler toplandıktan sonra ve· 
kaletçe üzer inde ince tetkikler ya· 
pılarak baha! ılığı önleyici tedbirler 
alınabaktır. Kanunun hükümlerine göre: 18 

haziran 1927 tarih ve 1087 sayılı ka· 
nunun birinci maddesi mucibince Ay· 
dın sanayi idares ı le sanayi mektepleri 
atölyeleri için 21 mart 1931 tarih ve 
1n4 sayılı kanun mucibince maarif 
vekaleti emrinde bulunan meslek mek 

Bir Sovyet Gazetesine 
.. 

gore 

tepleri atölye ve satış evleri için 16 ROMA • 
mart 1936 tarih ve 2920 sayılı kanun PARiS 

KONUŞMASI 
mucibince Maarif vekaleti emrinde bu · 
lunan kız erlik okulları için tahsis 
edilen ve 2'2 temmuz 1391 tarih ve 
1867 sayılı kanunun dördüncü madde 
si mucibince vilayet hususi idarelerin 
den sanat mektepleri için veı .len mii 
tedavi! seamayeler birleştirilmiştir. 

Bu sermayenin erlik okullarına tev 
zii ve icabında birinden diğerine nak 
li selahiyeti Maarif Vekaletine veril· 
mi şiir, işbu tevzi ve nakiller Maliye 
vekaletiyle Divanı muhasebata bildi. , 
rilir. _ . . .1 

Mütedavil sermaye atolyelerı ışlerı 
ne ve bu işlerin inkişafına göre mu· 
vakkaten memur ·istihdamına lüzum 
gördüğü taktirde doğrudan doğruya 
bu işlerle meşgul olmak üzere Maliye 
vekaletinin muvafakat iyle Maarif 
vekaletince bu okullara kati mikt~rda 
memur tayin olunabilir . Bu memurla
rın rcı etleri o okula aid mütedavil 
sermaye atalvesinin umumi. hasılatın 
d . 

an tediye olunur. 
Uhdelerine ilave olarak mütedavil 

~e''.l'aye muhasipliği \ eya memurluğu 
ın erılen okulun maaşlı veya ücretli 
at:ıııurlarına okul mütedavil sermaye 
ol 

01
Yesinin umumi hasılatından tediye 

r unınak üzere ayda 10 liradan 30 li 
aya kadar ilave ücret verilir. 

t " E.rtik okulları mütedavil sermaye 
a. olyelerinin muamelatı idare tarzı ve 
sıp.arişlerinde alınacak ücretlerle bu 
~tolyede yapılan sipariş işlerinde ça 
ıştı.rılacak talebeye umumi hasılattan 
~erılecek ücrel!er Maliye ve kültür 
akanlıklarınca müştereken tanzim o· 

Iunacak talimatname ile tesbit olunur. 
_ E.rtik okı•lları mütedavil sermaye 

atolyelerinde yapılacak temrin işleri 
muamele vergisinden muaf tutulur. 

Sulhun kurtarılması, Ancak kollektif 

emniyet ve mütehacim tarafa ko lek.!!,! 
bir darbe yolile mümkün olacaktır 

Moskova ; 7 ( Tas ) - İzvestia 
gazetesininin hususi muhabirinin !tal· 
yan - Fransız gorüşmeleri durumu 
hakkında Romadan gönderdiği 
bir mektubu intişar etmiştir. Bu mek 
tubda, halyan - Fransız görüşmele· 
rinin hakikatı halde henüz başlama· 

dan temamiyle inkıtaa uğradığı, bu 
münasebetle lıa iyrdı ki lrgiliz !diri. 

nin Ciano'yu ziyaret ettiği, bu ziya· 
retin ise görüşmelerin ihyası ve bir 
ltalyan - Fransız anlaşmasının akdi 
maksadiyle İtalya üzerinde bir tesir 
yapabilmek teşebbüsünden i~a~et ol· 
duğu, Fakat lngiliz hükümetınm bu 
müracaatının her hangi bir pratık 
yapa bileceğinin "pek muhtemel olma· 
dığı kaydediıerek bu mevzu etrafın· 
da ezcümle şöyle bir mütalea yürü· 
tülmektedir: 

" İspanya problemi, İtalyan·Fran• 
sız anlaşmasının vakitsiz olduğu üze· 
rinde israr eden Hitler'in zakmakta 
olduğu tazyiklerle alakası olmaksızın, 
git gide daha büyük bir ehemmiyet 
kesbetmektedir. Bütün' ltalyan matbu· 
atı M~ssolini'nin Cenevrede söylediği 
nutku ve ispanya meselesi hakkında 
malum beyanatı üzerinde geniş mik
yasda mütalealar yürütmekte devam 

etmektedir. Bütün gazeteler büyük 
bir hiddetle Fransaya hucum etmek· 
te ve onu ispanyada kızılların fayda. 
sız mukavemetlerini devam ettirilmek· 
le itham etmektedir. 

Bu " Faydasız mukavemet ,, ital· 
yanın idare adamlarının fena halde 
kanını bozsa gerek. Çünkü bundan 
bir ay mukaddem , yeni ingi -
!iz İtalyan anlaşmasının akdi esnasın · 

da Roma, asilerie zaferi en kısa bir 
zamanda temin olunacağına tamamiy· 
le kani bulunuyordu. 

- Gerisi üçüncü sayfada-

ihtirassız bir Kleopatra 

• 
Fransada beyaz kadın 

ticareti 

• 
Köpek yıldız 

/' .. -·-·-·-·-·-· .. ·-·-··· ... ·-· 
! HATAY İÇİN l . p . 1 

i arıste i 

ingilterenin hava kuvvet
lerine verdiği ehemmiyet 

temaslar j Yalnız Lord 
• i 
~ 

Nuffieldin yaptırdığı 
• i ! fabrika senede 

1 
5000 tayyare yapacak 

1 • Süat i Dav az 
i Bone ile gene 
! görüştü 

i 
1 
i 
i 
i 
i 
i 

15,000 amelenin çalışacağı bu fab
rika beş ay sonra işe başlıyor 

j Paris: 7 (Radyo ) -
! Paris Hariciye Nazırı i 
1 Bo e du·· T·· k' B" 1 i n n ur t}' e u- i 
i yük Elçisini kabul et- i 
? miştir . fv1ülakat Ha- ? 
j taydaki vaziyet Üzeri- ! 
• • • • i ne geçmıştır . i 
i . i .................... _.-·-·-·-·-··-·•· 

~~.~---.. ""."' ... .; 

Nablusta bomba 
lnglllz tayyare fabrikasından birisinin hava meydanı: 
Burada her gUn 10-15 tayyrrenln tecrUbelerl yapılır. 

Bir asker öldü ikisi 
ağırca yaralandı 

Kudüs: i (Radyo) - Nablusta 

bir karakolun önünde patlayan bom 

bada bir lngiliz askeri ölmüş ve iki· 

si ağır surette yaralanmıştır. Bom 

bayı atıp kaçmağa muvaffak olan· 
!ar şiddetle aranmaktadır. 

Londra : 2 ( Lö Jurnal ) dan -
lngiltere yeni ve kuvvetli bir hava 
ordusuna sahip olmak için b li tün le· 
dakarlıkları yapmağa hazırlanmış bu· 
lunmakla beraber bu hususta bazı 
güçlüklerle de karşılaşmaktır. 

Bu vaziyeti bilen ve her ne ba· 
hasına olursa olsun kırtasiyeciliği de 
tepeleyüp geçerek memleketin bu 
mühim ihtiyacına biran evvel cevap 
vermeyi kararlaştıran yeııi lngiliz ha· 

ÇEK - SÜDET MESELESİ 

Çekoslov.akya Başvekili 
vaziyetten nikhindir 

Mutahassıslar,müzakeı•elere 
Pentokot yortularından 

sonra başlıyacaklar 
Londra : 7 ( Radyo )- Prajidakl Deyll Telgraf muhabirine 

gl:lre,Çekoslovakya Başveklli Bay Hodza , SUdet Almanları ta
rafından hazırlanmış olan tekllflerl , mUzakere esası olarak 
kabul etmiş , fakat Devletin emniyetine taalluk eden bazı 
prenslpler Uzerlne nazarı dik- ı 
k9tl celbederek,hUkOmetln bun 
ları kabul etmemek azminde 
bulunduı!lunu kaydetmiştir . 

İspanyadaki 
gönüllüler 

Paris: 7 (Radıo) - Siyasi mü 

şahidlerin en son raporlarına göre 

ispanyada 40,000 ltalyan ve 10,000 
A iman olduğu anlaşılmışt · r. 

va nazırı İngilizlerin (lngiliz Fordu ) 
adını verdikleri Lord Nuffield'ın yar· 
dımını istemekte de tereddüt el • 
memiştir. 

Lord Nuffield İngilterenin en zen 
gin ve en çok svilen endüstrieldir. 
Memleketine karşı olan sevgisini on 
sene içinde lngiliz üniversitesine ve 
hazır müesseselerine verdiği 15 mil
yon lngiliz liralık teberru ile de ispat 
etmiştir. 

Lord Nuffield İnı(liz hava nezıı· 
relinin kendisine vaki olan müracaatı 
derhal kabul etmiş ve işe de başla· 
mıştır. Sorulan bir suale karşı verdi· 
ği şu cevab ne yaµmak istediğini ve 
nasıl bir plan hazırladığını ğöstıırmek· 
tedir. 

- « lngilterenin tayyareye mi 
ihtiyacı vardır? O halde memleketi
mizin emniyeti için muhtaç olduğumuz 
bu tayyareleri imal için derhal bir 
fabrika yapmamız lazımdır ,. 

Bu sözleri müteakip Lord derhal 
harekete geçmiş ve fabrikaların plan· 
]arını yaparak işe başlamıştır. 

Birmingham civarında kurulacak 
olan bu sanayi mahallesinde 15 bin 
amele geceli gündüzlü çalışacaktır. 

Teknisyenler Lord Nulfield'in pla 
nını görünce kendisine: 

- Bu planınızı asgari bir uuçuk 
senede ancak tahakkuk ettirebilirsi
niz. demişler. Lord da şu ,cevabı 
vermiş: 

-Beş ay sonra tayyare yapmağa 
başlıyaca!tız .. 

Lord Nuflieldin kurduğu bu ye· 
ni fabrika sayesinde lngiltere sene 
de 5000 tayyare kazanacaktır. Bu a· 
det bütün teknis;enler tarafından bü
yük :bir hayretle karşılanmakta ve 
Lordun teşkilat kabiliyetine bütün 
İngiltere hayran olmaktadır. Yeniden 
va mükemmel surette organize edil. 
mek ,suretile bütün Fransız tayyare 

- G erisi üçüncü sahifede ---

HAVA SEFERLERi 
Bay Hodza 

Bay Hodza ile Südet mümessil· 
leri arasındaki müzakereler Pentokot 
yortularmdan sonraya talik ed ilmiş· 
tir . 

Hudutta cereyan elmiş olan ha· 
diseler hakkında müteakiben ö zür 
dilenmesi, vaziyeti çok düzeltmiştir . 

Prağ : 7 ( Radyo } - Başvekil 
day Hodza Deyli Meyil gazetesinin 
muhabirine şu beyanatta bu'unmuş · 
tur : 

- " Çekoslovakya, yeniden ten 
sik edilmek üzeredir . Müt ehassıslar 
müsbet bir anlaşma esası olan Su
det Almanları murahhaslarile müza. 
kerede bulnnuyorlar . Bu müzakere
lerin neticesinden nikbin olduğumu 
söyliyebilirim . ,, 

Başvekil ile kabine azası önümüz
deki halta daimi bir içtima halinde 
bulunacaklardır. 

Önümüzdeki yıl, Adana - Gaziantep 
hava hattı da tesis edilecek · 

Esaslı bir teşkilat kuruluyor 
Ankara: 7 (Hususi Muhabirimiz

den) - Devlet hava yolları umum 
müdürlüğü teşkilatı hakkındaki kanun 
projesinin kamutayın son toplantısın· 
d~ kab~l .edi erek yürürlüğe girdiğini 
bıldırm ıştım. 

Yeni kanun, devlet hava yolları 
idaremize tam ve geniş bir inkişaf 
verecek esasları ihtiva etmektt dir. 

Hükümet, m cip sebepler layiha
sında,Büyük Şefin Kamutayı açış nutuk· 
larında sivil havacılı!tımız için verdki· 
!eri direktiflerle hükumet parogramında 
bu işe ayrılmış' olan ehemmiyetli ye· 
re işaret ettikten sonra iyi bir tcşki· 

!atın lüzumu üzerinde durarak diyor 
ki: 

''Son zamanlar zarfında bütün 
milletlerde, sivil havacılııtın terakki 
ve inkişafı bakımından büyük bir 
hareket başlamış ve bu faaliyet muh
telif milletlerin umumi hayatı üzerin· 
de de çok faideli tesirler husule ge· 
tirmiştir. Asrın en ince ve en müte
kamil harp ve nak il vasıtaları olan 
tayyarelerin, terakkiyalında ve işlet· 

me işlerinde gösterilen muvaffakiyet· 
ler, milletlerin medeniyet ve kudret 
seviyelerinin ölçüsü sayılacak dere· 

- Gerisi üçüncü sahifde -
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Bayan Şank - Kay - Şek konferans 
vermek üzere Amerikaya davet tdildi 

L~ydl Dı rrc:n ·Hay, fenın- D k K" ( 
1 

o tor ıng nıağ ı ur ve vehim! 1 
mı• bir nglllz gezetesldlr. Şlm 1 
dl U k 1 

bir adamdır. htirdslı olduğu zanne· 
za ,arkta Çin har erketıe ı 

rinl takip eden bu tanınmı, mu. diliyor. Japonlar bu ihtirastan istifa 
harrlr son gUnlerde madam dey~ çalışıyorlarmış .. Dtnıck oluyor 
Çan- Kay-Şek ile görU•mUş- ki Çi.n kar~rgahmda milli birliği 
tur. MUıakatı •öyle alatıyorı zedelıyecek ıhtirasfar eksik değildir. 

"Çinliler, madam Çan-- Kay-Şe Madam Şangın evinde beni hem 
ke "Şarkın kadını,. ismini verdiler. ! şiresi kabul etti. Haınşiresi bütün 
Badem gözlü bir Kleopatra .. Bu ben' Çinli ka ınlar gibi yerinde otura
zeyiş, kadınlık ihtirası bakımından i mıyor, ikide birde kalkıyor, odada 
değildir .. Gözlerinde yanan vatan aş geziniyor , sonra tekrar oturuyor • 
kı yılmayan azmi muayyım gayeye j iki kızı ve iki oğlundan bana gu· 
doğru yorı:lmadan yürüyüşü şark po rurla bahsediyor. Fakat oğulları di· 
litikasına derin vukufu, kat'i iradesi l ğer Çin çocukları gibi Japon ordu
ve çinin en kudretli adamı olan Çan! suna karşı harpte değildirler.Büyük 
· Kay·Şek üzerindeki sadık bir zev · oğ!.ı yirmi üç yaşından beri büyük 
ce sıfatiyle nüfuzu onu Jül Sezarla bir bankanın direktörüdür . Bu ka-
ra hakim olan şarkın kudretli krali dın benimle konuşurken kızkarde . 1 
çesine bonzetiyor. 1 şinin çocuğu olmadığını bir kaç defa 

Kendisile 1929 aa bugün bir en tekrar etti, durdu . 
icaz yığınından ibaret hlan Nankin 1 Evlatsız olmak , Çinlilerce bir 
de görüştüm .. O vakit bende m'llü ı kadın için en büyük kusurdur.Onun 
matlı fakat çok ihtiyatlı söz söyli· içindir ki Çinliler başkumandanın 
yen bir kadın tesirini bırakmıştı A · karısını s~vmezler , Onun yaptığı 
sil olmıyan bir muhitte doğan bu büyük hizmetlerden Çinlılert. hah 
kadın, buğün Çinin Japonya elinde sediniz, size dudak bükecekler; "Ne 
bir Habeşistan olmaması için uğra ye yen.r, diyecekler, baş kumanda-
şıyor. nımıza bir erkek evlat veremedi ha· 

Çok güzel İngilizce konuşan bu ri bir l...ız doğursayd !,. ' 
ufak trfek kadın, Çini yalnız haı ice Biraz sonra madam Çang içeri· 
karşı müdafaa etmekle uğraşmıyor, 

1 
ye girdi. Hfmşiresi gibi baştan aya· 

onu batıl ananelerinden de temizle- ğa siyahlar giyinmişri. Kulaklarında 
mek istiyor .. 4 nane ile de düşmanla iri küpeler vardır. Ben evvela bun 
çarpışır gibi çarpışıyor. Bu uğurda arı elmas s ndım, Fakat biraz son 
kafalar devirmekten çekiıımiyor. ra adi cam olduğunu kendisi söy-

Bu kadın ismi etrafında yapılan lt>di · 
gürültülü ve taktirkar yazılardan çok Konuşurken, her kadın gibi süs 
ıstırap duyduğunu söylüyor. Sözle. lcnmekten hoşlandığını, fakat tenkit· 
rinde samimidir. "Askerler canlarını lerden Çt>kindiğini anlattı. Şöhret 
verdiler, ben ufacık bir fedkarlık bi. meftunu olm<.dığını, kocasına çok 
le yapmadım. Nicin onların adı anıl· bağlı oldukunu bir defa daha tekrar 

mıyor da benim adım anılıyor!" di- ladı · 
yor.. Çin başkumandanı, bana kalırsa, 

Hoa K< nga geldi~im vakit mada asri ruha malik bir adam değildir. 
mın kardE"şi Songa bir ~meltup yaz Onun orta zamanlarda yaşayan bir 
dım. Bu zat Çin le çok mühim bir adam gıbi düşündüğünü ka"ıul et· 
nüfuz sahibidir. Zaten Çinde bütün mek daha doğıu 0

1
ur .. Çin başku

iktidar bir ailenin elinde bulunuyor, mandani lıugün bize arsi bir diplo· 
demek mümkündür. Dört erkek ve üç mat ve bir devlet adamı gibi görü-
kadından ibaret bir aile .. Erkekler· nüyorsa, bu böyle olduğu için değil 
den birisi başkumandandır. Diğeri karısının öyle istediği içindir. 
maliye vekili doktor Kung.. Sonra Madam, bana bir defa daha te· 
Çinin en büyük iktisatcısı olan mada min etti: Çin son neferine kadar har• 
mm kardeşi Song .. Dördüncü erkek bedecektir. Japonya ıle ancak J a-
umumi hayafan çekilmiş, diyorlar. panlar gibi tam müstakil bir bükü 
Fakat buna inanılmaz. O da muhak met olarak müzakere başına oturu 
kak gizli bir va:ıife görüyor. Fakat labilir, Çinliler esir olmağı istemi 
ne? Bunun kinse bilmez .. Kadmlara yorlar ve cesaıete alışkın değildir · 
gelince: May-ling, yani madam Çan· ler · 
Kay Şek, Şing Ling yani maliye ve Madam bana Amerikadan Çin hak. 
kilinin zevcesi ... Ve sonra Çin cum kında konferanslar vermek üzere 
huriyetinin müessisi olan Sun Yat kendisini istedikleri Je söylendi ve 

ilave ~tti: 

1 

Ne işler yaptı? 

Şehrimiz çocuk esirgeme kurumu 
JL•besi 937 - 938 ders yılı zarfında 
talebelerimize birçok yardımlarda 
bulunmuştur. 

Kurum, Adana halkından gördü 
ğü yüksek alakaya teşekkür etmek
tedir. 

Kurum şu yazıyı gazetemize gön
dermiştir: 

"Çocuk Esirgeme Kurumu 937-
938 ders senesi zarfında il~, orta ve 
lise talebelerinden mlıhtacı muavenet 
şehit ve kimsesiz çocuklara sekiz ay 
zaıfında yaptığı yardımı mekteple· 
rin tatili dolayısile muhterem Adana 
halkına bildirmeği bir vazife telakki 
eder. 

Yapılan yardımların cins ve mik
darı aşağıda gösterilmiştir: 

109 çift Çorap, 1,400 adet Def 
ter. 1,400 Kalem, 30 talebeye kitap, 
540 metre kuma~, 5 takım elbise, 
2 adet Kasket, l 92 çift Kundura. 

Bunlardan başka lıergün 530 ta
lebeye 81,390 kap yemek vermiş ve 
bütçesinin müsadesi nisbetinde de 
yuk~rıda cinsleri yazılı yardımlarda 
bulunmuş ve bunun için 6, 111 lira 
37, kuruş sarfetmişir. Bu büyük 
İşi başarmak için gerek nakden ve 
gerek manen kurumumuza yardım
larda bulunan partimize ve bilhassa 
Se}han valisi ve Parti Başk~nı Bay 
Tevfik Hadi Baysal'a teşekkür et· 
mrği ve bunu şükranla yadctmeği 
heyetimizce bir vazife sayarız. 

Adamımızın okumak istiyen v~ 
fakat bunu başaramıyacak derecede 
fakir ve kimsesiz yavruları kurtar
mak ve okumalarını da temin etmek 
gibi vatani ve ulvi bir vazifeyi ba
şarırken kurumumuza gerek nakden 
ve gerek manen yardımlarda bulunan 1 

hayır sever Muhterem Adana hal
kına teşekkürii bir vazife biliriz• 

1 Bir adam ırmakta 
boğuldu 

lrmakbaşı Kilise köyünde bir 
Çiftlikte amele ohrak çalışan ve 
fdkat hüviyeti henüz beJ!i olmaydn 
bir şahsın kayıkld karşıya geçerken 
nehre düşüp boğulmuştur.Jandarma
ca bu boğulma hadisesi hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Domuz beklerken 

Senden dul kalan Ay Ling. "Başkumandan, Benim Am"ika· 
ya gitmemı istemiyor. H.kkı da var .. 
Bu bubranlı günlerde kocamın ya - 1 

Kışla mahalıesinden Salih oğlu 
Ali, tarlada Do-nuz beklerken at
tığı bir ı.. urşunla kazaen ayni ma· 
~a'leden lsmail oğlu Hasanı yara
lamıştır . Bu kaza iıaıc.kıııda tahki 
kat yapılıyor, nında bulunmalıyım!.. 

Trenlerde 
Tahta Kurusunun 
f dzlalığı halkımızı 
rahatsız ediyor 

Okurlarımızdan aldığımız mek 
tuplarda trenlerin birinci ve 
ikinci mevki döşemelerinde çok 
fazla Tahtakurusu bulunduğu 
ve bu yüzden yolcuların bil
hassa geceleri sabahlara kadar 
göy'erine uyku girmediğinden 

şikayet edilmetektedir. 

~ Ufak bir himmetle izale edi · 
ı lecek olan bu mahzurun önüne 
) geçileceği şüphesizdir. ~ 

............. .,,,-.. ·~ 

Halkevinde 
Yarın büyiik bir sergi 

açılıyor 

Yarın saat onyedide halkevinde 
büyük bir sergi açılacaktır. 

Bu sergide Gazipaşa mektebin. 
de teşhir edılen ilkokul öğretmen· 
!erinin, erkek öğretmen okulunda 
teşhir edilen talebelerin ve istiklal 
okulunda açılan Adana köşesindeki 
stçme işler teşhir olunacaktır. 

Burada teşhir edilecek bütün 
işler sergi tekniğine uygun bir şe
kilde olacaktır. 

Bu sergi bir hafta müddetle her· 
kese açık bulundurulacaktır. 

Çakıl , kumlardan 
resim alınmıyacak 

Çakıl, kum üzerinden şimdiye 
kadar alınmakta olan resmin maliye 
vekaleti tarafından kaldırıldığı dün 
a'akadar makamlara bildirilmiştir. 

Elektrik fi atı 
İstimlak vergisi 

Elektrikten alınan istihlak ver 
gisiRin kaldırılacağı lıakkıııda bir 
haber çıkmıştı . Bu kaber doğru 
değildir. 

Bağcılar daha akşamın 
erken vaktında bağla

rına taşınıyorlar 

Şehrimizde yakıcı ve bunaltıcı 
sıcaklar gOnden güne fazlalavmak
t.dır. Bağcı halk; ikindiden kendi-

' 

!erini ba~lara atmakta ve şehirde 
kalanlar ise her akşam park ve nel hir kenarındaki gazinolara giderek 

1 

serin hava almaktadır. Yaylacıların 
da hemen yarısından fazlası yayla

' arına çekilmişlerdir. Digerleri de 
imtihanların sonunu beklemektedir. 

Şehirde buz, buzlu meşrubat ih
tiyacı fazlalaşmıştır. Buzcu dükkan
larının önO, dondurmacı dükkAnları· 
nın içerisi. tıklım tıklım dolup boşal· 
maktadır. Adet olduğu üzere şehir
de kalanlar sıcak ve sineklerden 
kısmen olsun kurtulmak için karyola 
ve yataklarını damlara taşımışlardır. 

Dün şehrimizde hararet derecesi 
azami 33 ve asgarl 18 idi . 

Sıva ve badanalar 

Belediyenin emri muc· hince dük
kanlara sıva ve badana yapılması 

işlerine hararetle;_ devam olunmak
tadır . 

Esnafın muayenesi 

Belediye tababetince esnafın mu· 
ayenesine başlanmıştır. 

Sıtma mücadele 
umum müfettişi 

Sıtma mücadele umum müfettişi 
Rüştü Ankaradan şehrimize gelmiş 

tir. 

Kabadayılıkları 
tutmuş 

Haci Ali oğlu Kemal , Mustafa 
oğlu Çocuk Ali, Hasan oğlu Mah
mut, lsmail oğlu Çeçe Mustafa , 
Zeynel oilu Hakkı , Mustafa oğlu 
Mehmet Gazyağcı , Hulüsi oğlu 
Osman eski bir iibirardan kavga 
ederek yekdiğerlerini döğüp çakı. 
!arla yaralamışlardır . 

Aldığımız malumata göre. istih 
lak vergisi, yalnız sanayide kullanı
lan elektr iktrn kaldırılacaktır. 

Bunlardan Mehmet Gazyağcı -
nın yarası beş günde iyi olacak de
recededir. Osman ile Kemal da bir 
gün sonra tekrar muayene edilmek 
üzere rapor almışlardır. 

Suçluların hepisi yakıtlanmış ve 
haklarında kanuni muamele yapıl-

1Ne kadar et yedik? 

Geçen mayıs ayı içinde kanarada I 
4127 erkek koyun, 204 keçi, 25 
kuz~'. : erkek manda, 6 dişi manda, 1 
16 okuz, 170 inek, 12 malak ki J 

cem'an yekun 4642 hayvan kesil ! 
miştir. 

mıştır. 

Dayak yemiş 

Hacıbayraııı mıntıkasında oturan 
Mchmet,Mustafa oğlu Nazif , ayni 
ıı:ııntıkada oturan Hamza oı?lu Ke
rım tarafından döğüldüğünü şika· 

yet ettiğinden suçlu yakalanmıştır . 

Bu yedi kişi senelerdenberi Çi
nin milli siyasi ve mali işlerini idare 
ediyor. Hepside hayata fakir olaraİ< 
atıldılar. Buğün bütün Çinin en zen 
gin ailesi olarak tanınıyorlar r----------------------------------Şanghanydaki ecnebi bir ban geri merikadan gelen Kuvin K o·. pek v ---------------------., şehrın servetini 300 milyon dolar Meri vapurunun yolcu ı I d 1 Z Gazeteciler meşhur köpeği gör 
tahmin ediyor. Pu aile hiç gösteriş larını 1 Haziranda Lond mek üzere misafir olduğu otele koş-yaı;ı'?ıyor. Zaten Çin zenginleri gös raya getiren hususi tren ----------------•-•ı- muşlardır. Holivultan Londraya ka terışı sevmezler. istas.yonda büyük bir kalabalık ta· Bu hauvan film çevirmek 1"çin ter k b 1 ! dar lüks mevkide seyahat eden ko'" . eye a u etmezler diyerek özür k 

Donalt isminde ve başkumandan rafın daı karşılanmıştır· Hadiseyi bil Londraya gelmiştir. dılemiştir. pe gazetecileri kabul etmiş, sorulan 
la zevcesinin müşavirı olan bir A. miyenlrr biri birlerine soruyorlardı: lngiliz kanunlarına göre hariçten N suallere kendisine vekaleten sahibi 
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- asıl 0lur da sizin gibi zinü H · E t t f d 1 
vustra yalı bana bir mektup yazarak - ugün istasyon niçin bu ka- lngiltereye getirilen her köpek kıı k f b anrı s ara ın an ctvap veri miş· m d m b . 1 dar kalabalık? uz ir kra:içe.. tir. Fakat hu konuşma devam eder 

a a ın enım e görüşmek arzusun gün karaııtinaıla kalmadıkça ve bir Kraliçe burada so"zu·· kesmı'ş ve·. ken zekı" h y a 
00

•• •• •• • f" I 
da olduğunu bildirdi. Buğüne kadar - Kimbilir, belki büyük bir a b a v n .,ozunu mısa ır erin 

b d d 

aylar tarafından çok dikkatle mu - lnooiltcred 1 ·ı· k 1 den ayırmamıştır. 
u a amı görnıüş degilim .. Fakat am gdıyor.. " e ngı ız anun arı 

1

• b A B k d I ayene edilmedikçe lngiltereye gire- kraliçedrn daha kuvvetlidir.! demı'ş- Haftada 900 lngi'iz lirası hafta· 

ma ıye nazırının u vstralyalıyı hiç - el i e ngiltereye film çe- 1 k 

d 

mez.. tir. .• alan sanatkar köpek senede sa. 

sevme iği ve onun tarafından başku virmeye gelen bir yıldız var... H • k 1 F k hibine 3 milyon frank kazandırmak d '-1 f I f k I b F atla es i ngiliz kraliçesi Vik. a at, meşhur yıldız köpek şe-
man ana te• i edi en i ir eri egen ılhakika trende bir yıldız var. F d f 'lk ta. dır .. Altı yaşında olan bu lıayvan 

d 

,,. .. I . Z I F torya, ransa a seyahati ederken re ıne ı defa olarak bu kanunun 
me rz;ı soy enıyor. aten mareşa ın a .. kat bu iki ayaklı bir yıldız değil, Ş mdıye kadar on beş film çevirmiş-

8 Haziran 1938 

30 mumluk şapk 
Son günlerde Paristen bir bal 

li garip şeyler çıktı. Bunların en SC 

nunda yeni bir şapka modeli gel 
yor. 

Bu şapka modeli, içerisine kal 
batırılmış bir mürekkeb hakkası 
çimindedir. 

Şapka modalarını ortaya koya 
lar, şimdi de eski muharriılerin Y 

zıhanelerini dolaşıyorlar galiba .. 
dem ki iş bu dereceye vudı. Ye(. 
bir şapka örneği daha bulmak iiıl 
re bir de mutbağa girsefrr 
kapkacak biçimi şapkalar icat edı 
mesi temennisinde bulunmuyoruıd 
Hani şu frenklerin, doğum günü ) 
dönümlerinde. küçük bir tram 
büyüklüğünde bir pasta yapar' 
üzerine doğum günü t~sbit edil~ 
kimsenin başı kadar mum dikerle' 
işte o biçim şapkalar çıkarlar 

lar .. 
Hem de mumlarile beraber .. 
Fakat bu mumlar, şapkayı gi~ 

bayanların yaşını göstereceği İ 
hiç bir zaman 30 zu aşmıyaca~ 
tır . 

Helallaşma zamanı! 

Bir akşam gazetesi, bir ser 
sonra dünyanın hali neye varacak 
ser la vhası altında şu korkunç ~~ 
!eri veriyor: 

- Bütün kömür madenleri 
kenecek. Yalnız rüzgarla güneşin 
caklığına kalacağız .. Vahşi ve e 
bütün hayvan nesilleri tükeneC 
ot yemeğe başlıyacağız. 

(Yani insanlar hayvan yerine 
çecek), 

Ne yalan söylüyeyim. Bu apıll' 
ifşaat b·ni korkuttu. Öyle bir bal 
nasıl yaşanır?. Öyle bir hayatölııt 
gibi bir şeydir. Arkadaşlarlarla 
lallaşmak ihtiyacını duydum. 

Fakat korkm1yınız. 
Bütün bunlar bir tertip hata• 

dan ibaretmiş. 
Zira, yazıyı tekrar oku1uğu~' 

zaman, bütün bunların, serlavh8' 
gösteı ildiği gibi bin sene ı onra. d 
yazının içinde görüldüğü şekİ 
" Bi sene sonra. vukua gele• 
şeyler olduğunu oğreniyor~unuz. 

Bir sene sonraya da Allah ~ 
rım. 

Yeraltı garajları 

Taksimde yeralıı ğarajı yarılı' 
ğını okudunuz değil ıni? 

Yavaş yavaş yeraltı yolları 

yapılacak mı acaba 
Otomobiller bizi altlanrına a

1 

caklarına, biz onlaıı altımıza al· 
ne olur . 

I Yeni nefrlyat 

Bora - Fırtına 

l 

e 
f 

t 
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Bu adda yeni bir roman Ç 

mıştır. Turgut Akkaş tarafın 
yazılan bu ıomaıı 200 sayfadır. tıı 
lus basım evinde basılmıştır. fı d· 
100 kuruştur. Tavsiye ederiz. il 

B:r harman yandı 
Kilise köyünde Torun Mohıtl 

ait bir harman o köyde oturan 
him oğlu Celal, Çoban Muıtaf• 
Halil taı aflarından atılan sigar• 
şinden tutuşarak yanmıştır. 

Suçlular yakalanmıl ve haklı 
da tahkik ata başlanmıştır. -

7 Haziran 938 kainbı"rad . . 
1
• 

1
,, d d k kendisine cins bir köpek hediye et· tatbikından vaz geçilmiştı·r. Yalnız . Ç I 

en nıma ıye naıır ıısın a, ort aya lı bir yıldız. En m·şhur tır. a ışmaya bayılır. 
Ç

. d k" ' mişler, fakat kraliçe ~u hecliyeyı· ka- bu köpek J 'it d b ı d d ın e ı ecnebi bankerlerin israrı Üzt film yıldızlariyle beraber film çevi· ngı ere e u un uğu mü Bu meşhur köpeğin yanında ken 
rine tutuğ d d ·· · 1 d Sk bul etmemiş ve: detçe diğer köpeklerle temas ede· d' · k b C u a onen rıvayet er ~n· ıen ipi ismindeki meşbur l..öpek. K ısıne ço enziyen im isminde G k • d;, - Öp•A; b'"; mi• •~•bu !,~I· m; y~ok ı;,. b k b. d ii y;,ii "'', hM ,;;,g• 
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8 Haziran 1938 

Avrupa mektubu 

FRANSADA BEYAZ 
KADIN TiCARETi 

17,000 mumi 
ev varmış! 

1 
Gümüş dağ - Meksika kadınları-

büyük kasalar - Asırlık akrep -=---------
Sürete Nas1onal 'ın iki asra ya· 

kın bir mazisi vardır. 
Sivil bir polis ve istihbarat teş 

kilab kurmayı ilk defa on beşinci 
Lui düşünmüştür. Fakat bu teşkilat 
ancak 1750 senesinde tesis edilmiş · 
tir. Napolyon zamanında, imparato 
run muhafaza teşkilatı reisi Fuşenin 
idaresi altında bdunan Sürete, 1815 
den itibaren dahiliye nezaretine geç 
miştir. 

Bugün M. Mondanel'in idaresi 
altında bulunan teşkilatın siyasi ve 
adli olmak üzere iki büyük kısmı 

vardır. Bunlar da ayrı ayn şubelere 

ayrılır. 

Siyasi kısım casusluk ı,adiselcri 

ile ugraşır. Memlekette, harp ilan 
edildiği anda tevkif olunacak tedhiş. 
çi ve ihtilalcıların ismini havi "B. ka· 
rensi., de bu kısmııı hc.zırladığı bir 
listedir. 

Resmi polise yarnını eden diğer 
kısım ise cinayet, hırsızlık gibi şube . 
lere ayrılır. 

Bundan başka, milli emniyet teş· 
kilatının bir de kadın polis hafiyele
lcrinden müteşekkil bir kolu var 

dır ki, bu bilhassa beyaz esir ticare· 
tini takiple meşguldur. On beş kadın 
dan müteşekkil olan bu şube madam 
Pike isminde bir şefin idaresi altın· 
dadır . Madam Pike harp esnasında 
casusluk teşkilatında çalışmıştır. 

Kadın polislerin hepsi yirmi ile 
otuz yaş arasındadır. Hepsi güzel ve 
şık birer madmazeldir. FransaJa hü 
kümele her sene 4 mil yon frank ver· 
gi temin eden 17000 umumhane bu 
lunduğu gözönünde tutulursa, bu sa 
hada yapılan kadın ticaretini takip 
edecek kadın polisleri.ı işinin güçlü 
~Ü taktir olunabilir. Beyaz esir tica 
tcti ile uğraşan gizli müesseselerin 
bir çoğu bu kadın polisler tarafın· 
dan meydana çıkarılmıştır. Madma· 
ld Şarlok Holmeslcr bilhassa beyaz 
esir ticaretinin merkezi olan Paıiste 
faaliyettedirler. 

Milli emniyet teskilat nda son 1 
tatbik •dilen bir usul vardır. Bu şüp 
~~li ve sabıkalı kimselerin parmak 1 
•ııni aldıktan başka vücudunun muh 
telif kısımlarının da ölçüsünü almak. 

1 

tadır. Parmak izinde 64 milyonda 
bir ya~ılma olabileceği söylrndiği 
ıtibi boy ve beden ölçüsün:le de 
fimdiye kadar alman 800.000 ölçü 
de iki kişin:n ayni olduğu görülme · 
llıiştir. 

Fransız sivil polis teşkilatı me· 
llıurlarının adedi halen ikibin beş yüz· 
~Ür ve bunlar bizim paramızla 45 
ıle 90 lira arasında aylık aln lar 

~österdikleri muvaffakiyet üzerine 

1 
endiJerine ayrıca mükafat verilir ve 
~kaütlüklerinde nisbeten fazla bir l 
~~ş bağlanır. 

18ankaların çelik kasa
arında neler saklanıyor? ' 

Rankalann çelik kasalarında 

bunun için, gayet az bir para alma
ğa başlamıştır. 

225 milyon sene evvel 
yaşayan akrep 

Amerika asarıatika müteha.;sıs· 

!arı, son zamanlarda dünyanın muh
telif yerlerinde yapmış oldukları a· 
raştırmalarda, i:Ci buçuk metre uzun· 
luğ~nda bir akrep iskeleti bulundu· 
ğunu ve bu akrebin. iki yüz yirmi 
beş milyon sene evvel yaşadığını id· 
dia etmişlerdir) 

Safi gümüş bir dağf 
Masal zannetmeyiniz. Polonyada 

son zamanlarda maden mühendisle· 
rinin yapmış oldukları araştırmalar. 
da, safi gümüş bir dağ bulunmuş 
tur. Bu dağa Çozo dö Potozi adı 
verilmiştir. Gümü~ten bir parça ol
duğu sövl~nen yeni dağ. 1700 met· 
re yükseklikte olup, eski zamanlar· 
da insaniyete 38 milyar dolarlık gü· 
ınüş vermiştir. 

Meksika kadınları 
mes'uddurl 

artık 

Meksika kadınları, tabiatın bü· 
yük bir lütfuna mazhar olmuşlardır. 
Onlar, artık iğne iplik aramak ihti· 
yacını duymayacaklardır. Zira; Mek. 
sikada, şimdiye kadar malum olma
mış ve ancak, son zamanlarda bu· 
lunmuş bir diken sayesinde, elbise. 
!erini dikecekler ve bundan, ayni 
zamanda tasarrut da edeceklerdir: 

Meksikad~ bulunan diken; ağaç. 
tan koparılınca, beraberinde ayni 
zamanda bir de nebati iplik sürükle· 
ı:ıekle ve bu iplik arzu edildiği ka· 
dar uzamakta imişi 

Meksika kadıııları, iktıe vazife· 
sini gören bu dikenin keşfile büyük 
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bir kolaylığa mazhar olmuşlar, bun

dan dolayı payansız bir sevinç duy. 

mağa başlamışfaıdırl 

Hava seferler 
- Birinci sahifeden artan -

cede ehemmiyet kazanmıştır, 
Bütün medenl uluslarla omuı o• 

muza yürümek, medeniyetimizi mua
sır medeniyetin en yüksek derecesi· 
ne çıkarmak azminde bulunan ulusu· 
muz için modern bir hava münaka· 
!asını en mükemmel emniyet icapları 
içinde işletmek az zamanda tahak· 
kuk ettirilmesi matlup işlerin en ba
şında gelmektedir. 

Atatürkün ve Başb•kanın yüksek 
direktiflerine göre tanzim edilen 1 
senelik program mucibince, bu sene 
zarfında: 

Ankara - İstanbul hattına ilfıvettn: 
Ankara-İzmir, 

Ankara Konya- Adana, 
Müteakip seneler zarfında da 
Adana Gaziantep-Diyarbakır, 
Diyarbakır· Van, 
Ankara · Sivas· Eızurum hatları 

açılacaktır . 

Bir işl etme hatlınııı s•yrüsefere 
açılabilmesi için o hattın güzergahı 
boyunca; 

A - Esas meydanlarla emniyet 
meydanlarının intihabı ve ıslahı, 

1 
>'alnız para, kıymetli evrak, deyin 
Senetleri, konturatolar, rııücevherat 
Veyalıut külçe altın muhafaza edilir 
&anırdık; halbuki bu zannımızda al 

:andı~ımızı, yeni dünya bankaların · 
ban biri bize isbat etm 'ştir. Zira bu 

g8 k anka, son zamanlacda, ço uk ayak· 
er b abısı, çamatır, bilardo bilyaları ve 

atta sabun kalıpları saklamağa ve 

B - Telsiz istasyonları ve gon· 
yemetrelerin tesisi, 

C - Esas meydanlarda istasyon 
binası, hangar, atelye, depo, pist, 
drenaj, gece inişleri için tenvirat, 

( Türlcıözü ) 

Filistin de 

İki Yahudi idama 
mahkum edildi 

Kudüs: 7 (Radyo) - Yahudi 
cemaatinin lideri, Filistindeki lngi · 
liz yüce komiserini ziyaret ederek 
31 mayısta askeri mahkeme tara. 
fından idama mahkum edilen iki 
Yahudinin cezalarının müebbed hap
Sl': tahvil' ni rica etmiş ve bu iki 
Yahudi asıldığı takdirde bunların 
ilk Yahudi kurbanları olacağını söy

lemiştir. 

İskandinavya devletle
rine bir teklif 

Kahire: 7 (Radyo) - lngillere 
hükumeti; lsveç ve Norveç bükü 
metlerini ispanyaya karşı yapılacak 
teşebbüse karşı iştirake davet et. 

miştir. 

İsparyadaki bombardı
manlar ve Amerikanın 

hareketleri 

Vaş;ngton: 7 (Radyo) - Hari 
ciye nazırı Bay Hul, ispanyada ya 
pılan hava bombardımanları hak· 

kında bitaraf eksperlerden bir ko· 
misyon teşkili için lngilterenin va. 
ki talebini tetkik etmişlerdir. Henüz 
bu hususta bir karar verilmiş değil . 
dir. 

lngilterenin hava 
kuvvetlerine 

verdiği ehemmiyet 
- Birinci sahifeden artan -

fabrikalarının bıı mikdarda tayyare 
imali için asgari üç sene harcamaları 
lazımdır. 

Yukarıda da söylediğimiz g;bi 
İngilizler, bu hususla ilk madde te
dariki ve saire gibi müskilatı berta
raf diğer mühim bir mesele karşısın. 
da de bulunmaktadırlar. Bu kadar 
mühim bir harp sanayi merkezinin 
bir harp vukuunda muhafazası mese• 
lesi. 

Fılhakika bütün fabrikaların bu 
suretle bir araya toplanmasının işte 
rasyonalizasyon gibi mühim bir. avan· 
tajı vardır. Bu çeşit ~istemde bır ta· 
raftan maden girer diğer taraftan ~a
mul layyare çıkar. Fakat bu sistemın 
en kötü tarafı da müdafaası mesele 

d. Ç"nkü düşman hava kuvetlerinin ır. u 
arayuk bulamıyacakları lıedeflerdcıı 
birisidir. 

Mamafih lngiltereinin kend isine 
çok pahalıya mal olmakla beraber bu 
merkezi müdafaa e 'mektc aciz kalmı· 
yacağı da muhakkaktır. 

Maarif işlerimiz 
- Bırinci sahifeden aıtan -

MCtedavil serma}esi olan erlik o 
kullarında tenmiye edilecek mebaliğin 
Divanı muhasebatca; atölyeleı in umu· 

mi n.asrafları, ücretleri, atölye için 
satın alınan demirbaş makina, avadan 
lık ve malzemenin tutarları çıktık· 

tan sonra, bir mali seneye ait mua· 
melatm ın tetkik ve tesbiti neticesinde 
tahakkuk ettirilecek karı usulüne tev. 
!ikan malsandıklarına yatırılır. 

sair tesisatın inşa ve ikmali, 
Lazımgelmekte ve bütün bu işler 

çok esaslı tekikleıe ve uzun çalışma· 
]ara ihtiyaç gt>stermektedir. 

Yüz binlerce lira sarfiyle vücuda 
getirilecek bu tesisat ve inşaatın ha· 
tasız noksamız yapılabilmesi için iyi 
bir teşkilat kurmağa. kafi mik tar~a 
ehliyetli memur ve mutahassıs temın 
etmeğe kali zaruret vardır. 

Belgrattaki 
hava sergisi 
Belgrat: 7 (Radyo) - Belgratta 

açılmış olan beynelmilel hava ser 
gisi bugün Prens pol ve refakatinde. 
kı generaller tarafından ziyaret edil · 
miştir. Prens pol evvela Yugoslav 
paviyonunu, bilahare diğer ecnel>i 

paviyonlarıııı ziyaret etmişlerdir. 

Fransada 
Bir kokainci 

şebekesi yakalandı -------
Şebeke rel•I, vaklil• 
sefirlik le yapmı, ! 

Beş altı gün evvel Avrupada u. 
yuşturucu içkiler kaçakçılığı yapan 
büyük bir şebeke Yilkalanmıştır . 

Bu ş!bekenin bir çok büyük şe . 

birlerde gizli olarak işliyen kokain ı 
fabrikaları tesbit edilmiştir. Geçen 
lerde yakaknan şebekenin reisi Fer 
nandez Baküla, evelce hükumet me · 
muıluğu yapmış bir adamdır. 

Bu adamın, Perunun Viyana se. 
firliği vazifesini görürken, mevkiın

den istifade ederek, üzerinde resmi , 
mühür taşıyan bavullar içinde uyuş· 
turucu madde kaçakçılığı söyleui 
yordu. Bu şayialar yüzünden Bakü· 
la, vazifesinden tartedilmişti. Bu a· ' 
dam Fransanın Sen Honore kasa· 
basında işlettiği gizli bir kokain fab. 
rikasında yakayı ele vermiştir. 

F abıikanın içinde yopılan ta har· 
riyat neticesinde, 50 kile morfin ve 
30 kilo heroin buluıımuşlur. 

=-------~rı= S LE = 

Bir Sovyet 
• •• 

gazetesıne gore 
- Birinci sahifeden artan -

işte bilhassa bu sebebtendir ki, 
Mussolini - Dahili harbin hitamında 
ispanyadan ltalyan askerlerini geri 
almak - gibi kendi için karlı olan 
bir teahhüd allına girmi~tir. Halhuki 
şimdi vaziyet esaslı bir surdte de. 
ğişm~yc başlamıştır. Asil r riıı y~kın 

bir zamanda muzaffer olacaklarını 

düşünmek bile muhaldir. ltalran 
askerlerinin zayiatı da günden güne 
aılmaktadır. lspanyol milletinin kat'i 

mukavemeti bütün ltalyan planları
nın boşa çıkmasına, tlalyan askerle· 
ı inin hücum kabiliyetinin zaafa düş 
mesine ve bu askerluinin mikdar. 
ca göze görünür bir derecede azal• 
ması iiınil olmaktadır. 

Mali cihetten zayıflamış olan 
ltalyanın karşısında yeniden ya l,un· 
dan böyle işgal işinden vaz geçmek 
yahuJ da Frankoya yeni ordular 
ve esli ha dolu yeni g !milr ı gön 
dermek suretiyle yardım ederek a· 
vantrirü devam rttirmeye atılmak 

gibi iki mesele durmak tadır. 
Mamafih bu ikinci şık, lıalyayı 

hem siyasi, lıem malı miilah.r.alar· 
dan rahatsız etmekte ve henüz meri 
yete gi• meyen ltalyan - lngiliz an· 
laşın~sının tamamiyle bozulması teh 
likesini ortaya atınakıadır. Aynı za· 
maı:da, M11solini'nin lsp;nyada böyle 
yeni bir işgal hareketine geçmesi, 
şimdi bile Çemberlayn'ın güllüğü 
siyasete büyük bir zorlukla baş eğen 
lngiliz efkarı umumiyesinin galeyana 
gelme~ini mucib oiabilir. Zaten, Çem· 
berlayn kabinesinin düşm~sinin ltal 

yan - lngiliz anlaşmasının tama. 
miyle bozulması, Romanın tekrar 
harici siyaset cihetindnn tecrid edil· 

ıı.iş bir hale düşmesi ve Luııt.nunla 

Sahife 3 

Baştan sona kadar Güzellik-Aşk-Heyecan-Müzin 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Sayın müşterilerine kıymetli iki sanatkarın en nefis iki eserini birden 
takdim ediyor 

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

edilen mevsimin en güzel eseri 

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

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

Takdir kazanan temsilleri 

( Kara Kartal ) 
Çok yakında .... Çok yakında ..• Çok yakında .... 

Baştan nihayete kadar yeni heyecanlar kaynağı bir şaheser 
SiL VI YA SIDNE Y'in seyrine doyulmaz temsili 

[ Gönül yarası ] 
Müthiş Heyecan-Aşk-Kin-intikam Şaheseri •.. 

Sabırsızlıkla bekleyiniz 

Bu Gü .• Gündüz 2 30 da Umuma Tenzilatlı 
Matinede iki mastesna Film Birden 

1 - Oda Bir Zamanmış 
2 -- Kara Kartal 

Localarınızı Telefonla Temin Edebilirsiniz 
Telefon 

9374 

Dikkat 

Asri 250 

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

eğlence yeri olan 

( Yazlık Sinema ) 
Pek yakında 

Sinemanın en büyük Artisti CHARLES BOYER ve Sarışınları en 
güzeli JEA.N ARTHUR tarafından nefis bir tarzda yaratıla:ı 

( Bir saadet gecesi ) 
Şahane bir Aşk ve ihtiras filmile kapılarını sayın müdavimlerine açıyor 
Her daim olduğu gibi Yazlık Sinema Müdüriyeti bu yaz sonunda da en 
güzel ve en büyük filmleri kıskanç bir titizlikle seçmiştir. Temiz bir bü· 
fesi, ve her türlü istirahati cami vasıtalarile Yazlik Sinema bu sıcak gün· 
!erde halkımızın yegane temiz ve rahat bir şekilde istirahat ve bedii 

ıevkini mükemmel tatmin edeceği bir yer haline gelmiştir 

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

Pek a7. bir zaman kaldı ( YAZLIK SiNEMANIN RESMi 
KÜŞADINA ) HAZIRLANINlZ 

da tamamiyle Berlin'in emri altına 
girmesi demek olacağını ltalya pek 

ala bilmektedir. 
lıalyanın,F ransayı kapitülasyonu 

altına almak gayesini güden bu
günkü oyunu bu şerait dahilinde 
tamamile vazıhtır. Musolini,ltalyaya 
anlaşma teklifinde bulunan ve tek· 
lifi nelicesiz kalan P .ırisin diplomasi 
hezimetini pekala hesaba almak 
tadır. 

Musolini , Çemberlayn kabine· 
sinin mevkii iktidarda kalmasının 
oldukça mühim bir derecede de , 
F rankonun ispanyada muzaffer ol 
masına bağlı olan lngiliz - ltalyan 
anlaşmasının realize edilmesine mer 
but olduğunu da nazarda tutmak· 
tadır. 

Musolini , ispanya meselesini 
ltalyan - Fransız anlaşmasının ak· 
dine mani <•lan bir sed olarak res· 
men ileri sürmekle , evvela Çem· 
berlaynin de kt<ndisi gibi F ranko 
nun zaferini temine uğraştığını işa· 
ret etmekte ve saniyen Paris ile 
Londrayı birbirinden ayırmak için 
bu ittihattan istifade etmeğe yel· 
tenmektedir. İngiliz sefirinin bu ha· 
reketi, lngiliz hükumetinin tetadlar· 
~an kurtulmak ve yine ayni lngi.iz 

9373 

hükumeti eliyle vücut bulan vazi. 
yeti kurtarmak teşebbüsünden iba
rettir . 

Lakin bu teşebbüs vazıh bir su
rette ademi muv.ıffJkiyete mahkum. 
dur. Çünkü Musolini ile Çember. 
laynio F. ankonun tez bir zamanda· 
ki muvaffakiyeti üzerindeki hesap 
!arı suya düşmüş bulunmaktAdır. 

Harbin uzaması lojik neticelere 
sebebiyet verir ve bu neticeler ise 
yalnız mutasavver ltalyan-Fransız 
anlaşmasının akibetine tesir etmekle 
kalmaz. Hatta ltalyan - lngiliz an. 
!aşmasını da bir darbe altına sokar. 
lııgiltere ve Fransa efkarı umumi 
yesi - hükumetlerinin içten gelen 
arzularına rağmen - lspanyol mil· 
leline yapılan bu derece adi ve açık 
zulme karşı bigane kalamaz . 

Bütün bu hadiseler, Londra ve 
Parisin Roma ile müstacel bir su· 
rette anlaşmak teşebbüslerinin ne 
!..adar safdilarıe olduğurıa ihtimal 
inandırıcı yeni bir delil hizmetini 
görür. 

Avrupada sulhün kurtarılması 
ancak kollektif emniyet ve müteha · 
cim tarafa kollektif bir darbe yo· 
Jile ınüınlc.ün olacağı lıir daha isbat 
edilmiştir. • 
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1 
BELEDİYE İLANLARI 

TÜRKSÖZÜ 
ı·--_-__ _ 

1- Asfalt yollar içi~e-kl_i _y-ir_m_i_t_o_n_A_b_fa_lt-aç-ık_e_k_si-lt_m_e_su-r-et_il_e...: D u n 1 o p 
satın alınacaktır. 

2- Kesif bedeli 2600 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 195 liradır . 
4- ihalesi Haziranın 27 inci pazartesi günü saat on beşte Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
5- Fenni şartnamesi Belediyt Fen işleri Müdürlüğündedir. isteyenler 

oradan parasız alabilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 

Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9377 8-12-16 - 20 

1- Seyhan nehri kenarındaki belediye yüzme havuzunu temizlettiril· 

mesi açık olarak eksiltmeye könulmuştur. 
2-Keşif bedeli 993,50 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 74,50 liradır. 
4- ihalesi Haziranın 21 inci perşembe günü saat onbeşte belediye 

dairesinde yapılacaktır, 
5- Şartnamesi Fen işleri müdürlüğündedir. lstiyenler oradıı n parasız 

alabilirler. 
6- Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile birlik 

te belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
4-8-12 - 16 9364 

Bozantı - Bürücek 
Kamyon seferleri 1 S Haziran 938 de başlıyor 

Trenlerin gidip gelişinde kamyonlar daima Bozantıda 

1 

hazır bulunur. Komple kamyonlar 1500 kilo ~şya 
ve yolcusil~ 6 liradır. Tek yolculara da azami kolaylık gÖ!terilir . 

1-2 9376 ------
C. H. P. Seyhan lıyönk urul Başkalı
ğından: 

1 - Adananın Akkapı mahallesinde yapılacak üç dersaneli lıkokal 
binası İnşaatı ( 7005 ) lira ( 55 ) kuruş keşif bedeli ile açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye 23 Haziran/938 tarihinde Perşembe günü saat (16) 
da C. H. P. Binasında yapılacaktır. 

3 - l~teyenler keşifname ve sair evrakı görmek üzere parti başkan· 
lığına müracaat edebilirler. 

4 - istekliler ( 525 lira ( 42 ) kuıuş muvakkat teminat v~ı mesi 
\'e Nafia Müdiirlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi mecburidir. 

4-8-11- 15 9368 

C.H.P. Seyhan flyön
kurul Başkanlığından: 

Parti Emlakinden Orizdibak Ar 
sası 1- Hazirandan itibaren Bir se 
ne müddetle ve Açık artırma ile ki 
raya veı ilecektir. 

Kati ihalesi 10/J-faziran/938 cu· 
ma günü saat (17) Parti binasında 
yapılacaktır. 

isteklilerin tekliflerini yapmak 
ve şartnameyi görmek için Partiye 
gelmeleri ve ihale günü saat (17) 
de Parti binasında hazır bulunmaları 
ilan olunur . 

1 - 5 - 8 9j49 

Müjde 1 Müjde 
_..I 

Bürücekte 
Otel ve kahve 
Bu hafta açılıyor 

Bürücek otel ve 
kahvesinde 

Bütün mobilyeler ye
ni ve konfor mükem

meldir 
Müstecıri : Erkuş lsnıuil vt 

şür~kası 

6-6 9354 

Kiralık ev 
istiklal mektebi civarında 86 

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

5-6 

~---·----------....,.:; 1 ÇOCUK HASTALIKLAI 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazar 

1 
Kabul saatıarı : Her gUn 1 

15-18 -
Yitik nüfus cüzdanı 

içinde asknlik terhis tezkerem 
de kayıtlı bulunan Nüfus cüzdanı · 
nımı yitirdim. Yeni!ini alacağı'.lldan 
yitik nüfus cüzdanının hükmü kal 
madığını ilan ederim. 

Kayserinin Talas nahiyesinin 
Hıın mahallesinden 327 do 
gumlu Hasan dede oğulla· 
rıııdan Mehmet oğlu Mustafa 

9378 

FORT 

' 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükümet caddesinde Ömer Ba-

..., 
şegmez Ticarethanesidir . 

Telgraf adresi : B \ ŞEGMEZ Telefon : 168 
9170 37 

----------------------------------·-----.... ----

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastallkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi 

Bay Halil 
Ordu . 
evı 

Evi civarı 

4-30 
Savatlı 

9358 

Devlet Demir yolları 6 ıncı fşletme satın alma 
komisyonundan : 
işletme ihtiyacı için 117 ton kuru meşe odunu pazarlıkla satın alına

caktır. Pazarlık, 916/938 perşenbe günü saat 15 de Adanada işletme bi. 
nasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Muhammen bedel 585, kati 
teminat 87,75 liradır. Şartmesi komisyona müracaatle görülür. 

lsteklileıin nufus tezkereleri ve kanunun istediği sair vesaikle mezkur 
gün ve saatte komisyo a müracaatları. 

25 - 31 - 3 - 8 9116 

~ Haruniye Kaplıcası açıldı 

Sıhhat , konfor , her 
türlü istirahat 

Bahçe kazasının Haıuniye Nahiyesine 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 gün bulabilirsiniz . Yatacak yer· 
!erimiz, bakkal ve kahvehanemiz mevcuttur. Fiatlar çok ucuzdur. 

Müstecir 
12- 15 9319 DURSUN YUSUF 

Seyhan Defterdarlığından : 

Adet 
51 

375 
500 

Hestoncl Varil 
Meritol varil 
.:ıandık 

Beherinin 
10 
25 
10 

Muhammen bedeli 
510 

9075 
500 

10085 

Ziraat Mücadele Müdürlüğünde mevcut ve yukarıda cins ve miktarı 
ve muhammen bedelleri gösterile eşyanın 23/Haziran/938 perşembe günü 
saat on dörtte O!fter Jarlıkta to;ılanan komisyonda ihalesi yapılacağın · 
d~n isteklilerin müracaatları ilan olunur. 9373 8-18 

IMatbaacılıkj Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab i§lerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
• 

KiTAP 
• 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve 
bir kapak bölgedt 
cak Türksözünde 
pılır. 

Resmi eurak, J 
veller, defterler, çe~ 
karneler, kağıt, ı 

kartvizit ve bilurıı! 
tab işleriniz, en ~ 
bir zamanda en rı' 
bir şeklide en zarif 
rufatla Türksözündtl 
pılır . 

Türı..sözü mat~ 
sı "TürksözündenJ 

ka her boyda ga l 
mecmua, tabeder. 
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lla.i 
kın 
İyi 
Söy 

nın 

aız 

da 
nuş 

netı 

tin 
oa 
deo 
neti 
id· '· bit111 
'a.nı 
bir 
illa 
Oör· 
berj 
Yeni 
laş 
iler 
lllec 
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Sıhhatinizi koruyunuz ! illan 

'• b •e 
Nasıl mı l•t 

Kayadelen Ceh 
)et 
l<ra 

" ~'° 
Cek· t . Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı rapor1' ~~na. 

TAHLiL RAPORU l~k 
Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Renksiz 
Kokusuz 

1 
Tadı Latif 
Teamül : Mutedil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunB1 1~ 11~ 
mikdarı ) O 1-ya 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 . 'il',k 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvelJidıl~ la,d. 

o '· litrede o.4 'n· Şı 
Sülfat ( sô 4 ) " o.~ ~~'nı 
Klor ( Ci ) ,, O. ·ı "llba. 
Nitrat ( No 2 ) " 0.00' ~~l<ı~ 
Nitrit ,, Yo~ 'trııe 
Amonyak ,, Yo~ >ti 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden İ ~~e 
ııistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli •tııy 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evssfl' '' 'y 

hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden h~susi Kimyageriıf' llıı1~ 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettği Sıf.hiye Memuru huzurlarır llııy~c 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonr•' ~' 1e 
rmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şeb ıı~•n 
gelmektedir . Ot~ 

----------------.ı Kayadelen Gazozları '' ' 
Dr. Muzaffer Lokman ·,·. Kayadelen Gazozları da Kayadelen Suları gibi berrak' sılı ·~~t: 

İç hastalıkları mütehassısı 1 is, tem;;~i~. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . .~\~i 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir, 

Umumi0°neşriyat ıııüd~ .. 
Macid Giiçlil 

Adana Türksö:zü ınat 

atıu 
~dir 

Ilı ese 


