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Fransa ile Hatay hakkındaki müzakerelerimiz 
tam bir an~aşma ile neticelendi FRANKO ORDUSUNDA 

BiR iSY AN ÇIKTI 
Başvekilimiz grupda beyanatta bulundu 

General Lano;F rankonun 
hareketini beğenmiyor eylulda Ankarayı ziyaret Fransız başvekili 

edeceği hakkındaki haberleri tekid etti 
Londra ve Parisin tavassut teklifini 

General F ranko reddetti inanamıyoruz! 

NEVZAD GÜVEN 

u g aşvekilimiz dün Parti 
Kamutay grubunun top
lantısında Hatay mese

lesi hakkında beyanatta bulunarak 
son günlerde Pariste, sefirimizle 
f'ransız hariciye nazırı arasında ce
reyan etmekte olan konuşmalara 
temas 'etmiş ve Fransa hükumetinin 
"aitlerini kat1 surette tutacağı hak
kında teminat verdiğini ve yakında 
iyi bir anlaşmıya varılabileceğini 
stıylemiştir. 

Diğer taraftan Anadolu ajansı
nın Paris muhabiri, sefirimizle, Fran
sız hariciye nazırı B. Bonne arasın·lı 
da on ğündenberi devam eden ko
nuşmaların memnuniyet verici bir 
neticeye vard ıljın ı bildirmektedir. 

Bu haberlerin bizi sevindirmeme
aine imkan yoktur. Zaten bir kaç 
Qündenberi Halayda vukua gelen 
değişiklik ve sükOnet de böyle bir 
neticeye varılacaöını umdurmakta ı 
1di. Yalnız, itiraf edelim ki, meseleye 
bitmiş gözüyle bakmaktıı. ve Fran· 
8~nın Hafay işinde vaitlerine uygun 
bır surette hareket edeceöine ta
llıamiyle inanmakta kendimizi mazur 
~tlrüyoruz. Hatay davıisı açılalıdan-
eri Fransa ile müteaddit defalar 

reniden konuşmıya ve yeniden an· 
aşmıya mecbur kaldık. Hadiselerin 
"erdiı:li dersler, bizi inanmamalja 
ll\ecbur edecek kadar kuvvetlidir. 
~ir zamanlar Halayın başına bir da· 
89e Düriö belli olmuştu. Uzun za
tııan devam eden şikıiyetlerden son· 
'a bu adam kaldırıldı. Yerine başka: 
~e büsbütün kara bir bela musal
at edildi: 

Garo Hatayı Türklere bir 
~81ıennem yapan bu adam niha-
1et hükumetinden aldıı:lı emirle An· 
~raya gitti. Türk hariciyesile tema· 
~ geçti. Görüşüldü ve anlaşıldı. 
c 8.nnettik ki, her şey yoluna gire· 
t 9k: Gars Adanadan geçerken tan-

,,ı le.nalı bir de beyanatta bulundu. 

~~rk dostluöunu, damarlarında Türk 
ı I~ nı olduğunu söyliyecek kadar 

(). '-""etle iddia eden bu adam, Ha
r; Ya döndükten sonra ne yaman 

ı t,Y~kar ve yalancı olduğunu gös
ı,'dı .. Hatay Türklerin~ karşı yapı
t"' Şıddet ve zulmün büsbütün art
~1nı {)ördük. Hatay davasını,herne 
1 basına olursa olsun , imzalanan 

~ ı1~ 1aşmaya uygun bir surette hal-
~ tıı llıeyi kararla,tırm ı ş olan hüku

,1~11miıin şiddetli protestosu üze
~-~ f'ransa hariciyesi Garoyu da 

aydan uzaklaştırmış bulunuyor. 
~, Yine Delege B. K'llenin kim 
ııı 11~ıtsıl bir şahsiyet olduğunu bil
llııy'lıuı. Umarız ki , haleflerini arat- ı 
tııiı •cak ve son zamanlarda tama 
ı, 8 Sarsılmış ve can çekişmekte 
Og~ 1'ürk- Fransız d'.>stluğuna Ku

';~ vurmıyacaktır . 
1, . Urk-Fr ~nsa münasebatı son 
,, 1mtihan geçirmsktadir . Eğer 
-~~sa vadettiği g ibı Hataydaki 
c

1
Yeti mevcut anlaşmaya uydu

i~ak .o~ursa ötedenberi söylediği·. 
1, Qıbı, Akdeniz sulhunun kuvvetlı 

8~1emanı. yani Türk - Fransız 
kd Uğu yeniden canlanabilir. Aksi 

, ltı~ 1rde . Türkiye , şeref ve hayat 
il •eleaı olarak kabul ettiği Hatay 

• 

Anlaşma hakkında bugün Pariste 
bir tebliğ neşredilecektir 

Salamanka: 8 (Radyo) - Franko kuvvetler! mayıs ayı içinde 
45,000 kllometıre murabbaı toprak ele geçlrmı,, 70 fehlr ve 
kasaba almıflardır • 

Ankara : 8 ( Hususi ) - Cum
huriyet halk partisi meclis gurubu 
bugün Antalya mebusu Cemal Tun
canın başkanlığında toplanmıştır. 

Bu toplantıda söz alan başvekil 
Celıil Bayar Hatay meselesini mev
zuubahs etmiş ve bu meselenin ba
şından bugüne kadar geçirdiği safha
ları \'e son zamanlarda girmiş olduğu 
kritik vaziyeti izah ettikten sonra, 
bugünlerde Pariste cereyan etmekte 

olan müzakereye temas ederek, Fran-ı 
sa hükumetinin bu defa vaidlerini 

kati olarak ya pacağını temin ve son 
hadiselerin de bunu tekid etmekte 
bulunduğunu, vaziyet bu suretle de- , 

1 
vam ederse iyi bir neticeye varmanın 
kuvvetle umulacağını söylemiştir. ı 

Paris : 8 ( Anadolu ajansının hu
susi muhabiri bildiriyor ) - Hatay \ 
meselesi hakkında Türkiyenin Paris 

Köy /ünün odun ı kömür ihtiyacı 

Orman kanununda yeni 
bazı tadilat yapılacak 
Ankara : 8 ( Hususi muhabiri

mizden ) - Orman servetimizden 
köylümüzün azami istifadesi için hü
kumetimiz her türlü teşebbüslerde 

bulunmaktadır. 

Kamutayda umumi heyet toplan· 
!ısından sonra, hükümetin orman 
kanununda bazı tadiller yapılması 
hakkında verdiği kanun projesini gö· 
rüşmek üzere, teşkıl olunan muhtelit 
encümen toplanmıştır. 

Adliye Vekili B. Şükrü Saracoğ

lu, Dahiliye Vekili I': Şükrü Kaya, 
Adliye ve büdce encümenleri reisleri 
ile birçok mebuslarımız bu toplantıda 
bulunmuşlardır. Ziraat Vekili B. Fa
ik Kurdoğlu kanun esasları üze
rinde izahat vermiştir. 

Mebuslarımız, ittifakla hükumet 
teklifindeki isabeti takdirle karşıla
mışlardır. 

Kanun teklifi aşağıdaki 
ihtiva etmektedir: 

esası arı 

Orman içinde ve orman11 5 kilo· 
metre mesafede bulunan köylerin ih
t' yaçları için kerestelik, odun ve sa. 
ire gayet ucuzbir tarife ile verileceği 
gibi, ormanlara 10 kilometre mesafe 
dah linde l:ıulnnup da kerestecilıği 

geçim vasıtası iıtıhaz eden köylüleıe 

davasını başka vasıtalarla d:ı hal• İ 
letmeğe muktedir olduğunu istıat 1 
edecektir. Ve böyle bır VdLiyet ı n I 
husulüne sebep olduktan sonra J 

Fransa Türkiyedaki an'anevi seın , 
patisinin tamaınıle ve bır dahi doğ- ı 
mamak üzere ölmüş bulunduğuna 

1 
hükmedebilir . 1 

Bekliyoruz .. Hakkımızdan ve 1 
kuvvetiıniıdeıı emın ve bu defa çok I 
uyanik bir surette bekliyoruz . Ha
tayda terör politikasının avdeti 
Türk milletiPin işba haline gelen 
tahammülünün bir bomba gibi pat
lamasına sebep olacaktır . 

de müzayedeye tabi tutulmaksızın, 

tarife. bedeli üzerinden kerestelik ve 
ağaç kesme müsaadesi verilecektir. 

Kanuıı projesi Ziraat Vekaletinin 
köylüleri bir veya müteaddit birlik
ler halinde toplamak, orman ~milleri
nin ~alışma tarzlarını göstereceği şe• 
kkillerde ıslah etmek veya bu köy
lerin kalkınması bakımından yapaca· 
ğı plana uymak şartlarına da bağlı

yabilece~ini zikretmektedir. 
Projenin diğer mühim bir mad

deside fabrika sahibi orman amilleri
ni alakadar etmektedir. Bu maddeye 
göre, Ziraat Vekaleti Lu amilleri de 
kendisi tarafından yapılacak imalat 
pliinlarır;ı takib etmeğe mecbur kıla
bilecektir. Amiller Ziraat Vekaletince 
kendilerine maliyet kontrol ve satış 
fia tı empoze edilebileceğini teahhüd 
edecekler; milli piyasa ilıtiyaçları için 
gösterilecek yerlerde istok tesis ve 
saire gıbi şartlar mukabilinde fabrika-

-:Gerisi üçüncü sa.yfada-

sefiri bay Suad Davazla Fransız ha
riciye nazırı Bay Bonne arasında on 
gündenberi devam etm"kte olan ko
nuşmalar bugün memnuniyet veric' 
bir şekilde neticelenmiştir, Yaı ın bir 
resmi tebliğ neşredilmesi muhtemel
dir. 

Fransız Hariciye nazırı B. Bonne 
gazetelerin eyl(ilda Ankarayı ziyaret 1 
edeceğine dair verdiği haberleri tekit 
etmiştir. 

Bal arıları 
bir adamı 

öldürdüler! 
Bal almak isteyen 

kovan sahibi feci 

bir surette öldü 

Balıkesir : 8 - Ilıca köyünde 
bal arıları, kovandan bal almak iste• 
yen bir adama hücum ederek öldür
müşlerdir. 

Vak' d şöyle olmuştur : 

General Lano 

Franko hUkOmetl lnglltere 
ve Fransa tarafından yapılan 

tavassut teklltlnl reddetmı,tır. 
Paris: 8 (Havas ajansı) -- Bura

ya gelen bir habere göre, Frankonun 
başlıca kumandanlarından General 
Lano, Frankoya karşı kıyam etmiştir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Sütten ze
hirlenenler 
Dün şehrimizde onsekiz 

kişi zehirlendi 

Dün sabah şehrimizde sütten onse 
kiz kişi zehirlenmiştir. Bu zehirlenen 
Jer muhtelif semtlerde oturan ayrı ay· 
rı ailelerdir. sabahleyin aldıkları sütle 
ı ini içtikten bir müddet sonra zehir
lenme alameti gösterdiklerinden bir 
kısmı hususi ve bir kısmıda hükümet 
ve belediye doktorları tarafından te
daui altına alınmış ve bir kısmıda he
men memleket bastehanesine gönde
rilmiştir. 

Bu sütlerin kalaysız kaplaramı ko
nularak satıldığı veya hayvanların 

meralarda zehirli bir otmu yedikleri 
belediye kimyehanesinde yapılacak 
tahlil neticesinde dnlaşılacaktır. 

Alakadar aaireler meseleyi ehem 
miyetle tetkik ve tahkik etmektedir
ler. 

Çek - Südet anlaşması 
tahakkuk edeceğe benziyor 

Ilıcadan Mehmet eğlu Mustafaoın 
birkaç arı kovanı vardır. Vak'a günü 
mustala, kovanları açarak biriken 
balları almak istemiştir. Fakat petek
leri topbrken birdenbire bütün arı 
lar kovanlardan drş;mya çıkmışlar 
ve hepside Musta lanın üzerine sal
dırmışlardır. 

ıHenlayn gizli seyahattan 
dün sabah dönmüştür 

Yüzlerce arı bir anda adamcağı
zın yüzünü, açık yerlerini kaplamış
tır. Arıların bu ani hücumundan neye 
uğradığını anlıyamıyan Mustafa kaç
mak istemişsede muvaffak olamamış 
ve her tarafı i!j'nelenmiştir. 

Baygın bir hale düşen zavallı 
adamın her tarafı, elleri, yüzü ile 
birlikte buğ-azı da şiştiğinden hava 

alaın ı yarak derhal ölmüştür. 

Prağ: 8 (Radyo)- Südet şefi bay 
Henlayn üç gün evvel bir otomobille 
ailesi ve çocukları yanında olduğu 
halde meçhul bir semte dog-ru Prağ· 
dan ayrılmıştı. Bay Henlayn üç gün 
kaldıktan sonı a bugün buraya dön
müştür. 

Südetler şefinin bu seyahatının 

hiçbir maksada matuf olmadığı ve 
Bağdestan de birkaç gün istirahat 
etmiş olduğu söyleniyorsada bu şayia 
kaydı ihtiyatla telakki edilmektedir. 
Zan olunduğuna göre, Südetler şefi 
Alman şeflerile buluşmak ve direktif 
almak için bu seyahatı yapmıştır. 

Prağ: 8 (Radyo)- Siyasi mubafil 
iki gündenberi nikbin görünmekte· 
dir. Çünkü Çeklerle Südetler arasın 
daki müıakereler muvaffakiyetle iler 
!emekte ve inkişaf etmektedir. 

Südct mahafilinde b ı neticeden 
memnun görünmehtedir. Prağda üç 
gündenberi en küçük bir hadise bile 
dmamakta, şehirde tam bir sükun 
ve tabi .lik huküm süımektedir. 

-

Iran heyeti 

Cuma günü Kahirede 
bulunacak 

Dileriz ki, bugün bizi sevindiren 
son anlaşma bir kerecik olsun 
Fransız diplomasisinin samimiye
tini isbat etsin . 

Şehrimizde yapılacak olan parti ve halkavi 
binasının arazisinin tesviyesine baflanmıf· 
tır. Yakında temel atma merasimi yapılarak 

lnfaata baflanacaktır. 
Yukarıdaki resim yapılacak binanın make

tinin cephe kısmını göstermektedir. 

Kahire , 8 (Radyo) - lran Ve· 

liahdi ile kral birinci Faruğun hem

şireleri prenses F evziyenin nikah şart 
!arını ve gününü tcshit edecek olan 

Iran başvekilinin riyasetindeki heyet 

cuma günü (ıarın) şehrimize muv a -

salat edecek ve merasimle karşıla
nacaktır, 
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ADA L R Eti okullarinda 

Önümüzdeki ders yılında 
Ziraat kursları açılacak 

Gölge ağaçlar Önümüzdeki ders yılı güneşli ve 
Seyhan mahallelerindeki Eti okulla
rında öğleye kadar yalnıı ders oku

' tutacağı ve öğleden Sonıa da pratik 
Ziraat kursları gösterileceği haber 
alınmıştır. 

Hind Fakirlerinin garabetleri fen 
adamlarını bile hayrete düşürüyor 

Hind Fakirlerinin göl 
gesiz ağaçlarını biliyor Deja 1 elbiselerile ve oturduğu 

Ziraat kursları için lazımgclen 
maddi vcsait hazırlanmış ve program · 
farı tesbit etmek üzere de Kültür 
direktörlüğünde bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Bu ziraat kurslarında tur· 
fandacılık ve portakalcılık hakkında 
pratik bilgiler verilecektir. 

musunuz? Kanatsız ha· yerde yirmi metre yükselmiş 
1 

bu 
valanan insanlardan ha vaziyette boşlukta kalmıştı. Açık 
beriniz var mı? Ateşin 
içinde,lıiçbir tarafı yan gözlerinin Üzerinde sinekler da-
madan dolaşan Fakir. \aşıyordu. Ya alevlerin ortasında 
leri gördünüz mü? bağdaş kuran Fakir f. ~ 

Ôtedenberi alimlerin !----
tetkik mevzuu olan bu 
garip hadiseler , son günlerde gene 
1ı'Ünün meselesi haline gelmiştir . 
Tetkikat neticesinde neşrettikleri 
kitaplar ve makalelerle bütün alim 
ler şu nokta üzerinde birl~şmekte
dirler . Ortada yapılan hiçbir şey 
yoktur. Fakat medyum seyircilere 
o kadar müessir oluyor ki , onlara ı 
namevcut bir cismi mevcut ve ha· 
kikat imiş gibi göstermeğe muvaffak 
oluyor. 

Fakat bunu kati bir neticeye de İ 

bağlıyamıyorlar. Bu muhakkak böy· ı 
ledir diyemiyorlar. Biz bu kanaat
teyiz deyip geçiyorlar.Her ne olur. i 

sa olsun, bu garip hadiseler cidden ' 
tetkike değer. 

UÇAN ADAM 

Uçan adam, Jozef Deja isminde 
bir ltalyandır. 1603 Je Napoli Kral 
lığı zamanında bu şehirde yaşamış· 
tır. Bu ltalyan , nefsine tamamile 
hakim olahilmek için kendi kendine 
zulüm etmiş, tahammül edilmez bir 
hayat sürmüştür . Nasıl mı ? 

Oeja, haftanın muhakkak üç gü
nünü aç geçirir; gözlerini bir gece 
sabaha kadar açık tutar , üzerine 
sinek bile konsa onu elile kovmaz : 
Vücudüne iğneler batırır , cildi üze· 
rinde bıçakla yaralar açar ve bü· 
tün bu acılara, meşakkate bir sağır ı 
bir kör hissiyatım kaybetmiş bir 
adam gibi gözleri bir noktaya sap· l 
lanmış, hareket~iz mukavemet ede· 1 
rek : 

işte uçan adam , sen< !erce haya
tını bu şekilde geçirmiş ve nihayet 
bütün dünyanın alakasını üzerinde 
toplamıştır . 

O, üzerinde elbiseleri olduğu hal· 
de oturduğu yerde havada yükse. 
lir. boşlukta dakikalarca kalmağa 
muvaffak olurdu . Bu bir medyum 
mu idi? Herkesi manyetize ederek 
kendini havada, boşlukta mı göste· 
riyordu ? 

1644 te Pa Papa V Nvans, De 
janın bu mariferini görmüş bir keli 
me bile söylemeden hayretle ve şaş 
kınlıkla onu seyretmiştir. Ayni yılda 
birinci Karol Emanoelin huzurunda 
bu marifetini tekrarlamış, 1648 de 
de Komada yirmi metre kadar yük· 
selmiş, muallakta bir müddet kal 
mıştır. O zamanlar seyircilerin bü
yük bir kısmı koı ku ve heyecandan 
ağlam•şlar. Roma kumandanı da ba 
yılmıştır. 

D~ja 1649 da Urunovik büküm 
darı F reudryanın önünde de bir u 
çuş yapmış. oturduğu yerde yavaş 

yavaş on metre havalanmıştır. Erte 
si gün de muallakta beş dakıka ka· 
la bilmiştir. 

Nihayet iki operatör, Dejanın 
viicudunu tetkike memur edilmişltr. 
dir. Bunelar, uçan adamın vücudunun 

~ mubt~lif yerlerinde ameliyatlar yap 
mışlar ve netic~de şu raporu neşre· 
tmişlerdir: 

"f,lttlerimizi ameliyat için kay· 
natırken, D<jayı bayıldı zannettik. 
Kolları açılmış gözleri mu . 
ayyen bir noktada, çenesi düşük, a· 

Adasokağı okulu 

Önümüzdeki ders yılına 
kadar ikmal edilecek 

detıı nefes almıyordu. Hars komitesi tarafından Ada· 
Bir müddetlenberi üzerlRde yat sokağında yaptırılmasına karar ve. 

tığı ameliyat masası ib İrtibatının rilen binanın pro!esi iktnal edlletek 
kesildiğini ve vücudunun havalandı eksiltmeye konulmuŞhlt. 
ğım gördük ayaklarından tutarak Bu okulun inşaatı gelecek ders 
çektik fakat yere indiremedik, fal yılına kadar bitirilecek ve törenle 

. 1 • d ı· açılacaktır: taşı gi hj açılmış gôz erı üzerin e 
bir sinek oturuyordu V'! Deja, onun 
yürüınesinden müteessir olmıyordu., Üı<ullarda sınavlar başladı 

1 

Bu ı apordan sonra Dcja Üzerinde 
daha f< z a durlmuş, mJhtelif zaman ! 
larda müteaddit tecrübeler ve tetkık 

ler yap lmış neticede Daima uçtu· 
ğu ve muallakta durduğu kanaatine 
varılmıştır. 

Kendisi bu meseleyi şöyle an 
)atmıştır: 

• - Uyuduğum zaman vücudüm 
fevkelbeşer bir kuvvetle havalanıyor. , 

O sıı ada başım dönüyor, 7.İhnim ka I 
rışıyor. Artık gözlerim ğörmez olu · 
yor. Hıs etmiyorum ..• 

Uç~n adamlara Hindistanda da 
pek çok tesadüf edilmiştir. Bilhassa 
Hint müslümanlarından Celal Rum· 
ranın maceraları meşhurdur. 

Maamafih son zamanlarda Hin
distanda uçan adamların muallakta 
resimleri çekilmiş, cam yıkandığı 

zaman herkesin havada gördüğü a · 
damın yeı de bulunduğu meydana 
çıkmıştır. 

Şehrimizdeki bütün okullarda 
sözlü sın vlara başlanmıştır. Sınav· 
lar 22 Haziran tarihine kadar de· 
vam edecektir. 

Daimi Encümen 

Daimi Encümen mutad . toplan· 
tısını dün öğleden evvel Vali Tev· 
fik Hadi Baysalın başkanlığında yap 
mıştır. 

Şehrimizde ekmek 
buhranı başladı 

8eledıyece verilen karar muci. 
bince 1 Haziran 938 tarihine kadar 
sıhhi şartlara uydurulmıyan fırınların 

kapatılacağını e~velce yazmıştık. 
Yapılan kontrolda bir kısım fırın 

ların bu evsafı haiz olmadıkları gö· 
rülrrek sahipleri hakkında zabıt tu 
tulmuş ve ocakları mühürlenmişti. 

Gölgesiz Al)açlar 

1905 te, doktor Hensolt Hiıı.:lis 
tanda bi r seyahate çıkıyor. Hind 
fakirlerini, çıplak bir ovaJa Lulıı
yor. Bir müddet oturuyor, göriişü· 

yor ve l u sırada ovanın muhtelif 
yerlerinJe. fakir kendi yakınlarında 
birkaç ağacın çıktığını, büyüdüğürıü 

göriiyor. Hayretle bunlardan hirinin 
yanına sokuluyor, Oturduğu yeıe 

döndüğii zamanda ağaç tekrar ora· 
da yükseliyor. Bu doktor seyahat 
namesinde, fakirlerin müdhiş birer 
mcd yumu olduklarmı yazıyor. 

Bıı vazivet karşısında h1lihazır
fırınlar da imal edilmekte olan ek 
mekler şehrin ihtiyacına kafi gelme 

1 diğinden dün hissedilir derecede bir 
buhran baş göstermiştir. 

Ereğlide çilek giin\i 
eğlenceli geçti 

Zonguldak, 8 ( Hususi ) Ereğli
nin çi!e1< bayramı munasebetiylt', 
Zonguldak hava kurumu şubesi, 

Ercğliye bir deniz gezintisi tertib 
etmiştir. S ·fah vapuru ile yapılan 
ğezintiye bir çoh aileler iştirak et. 
miştir. 

Çılek bayramı münasebetiyle E· 
reğlide bir çok eğlenceler yapılmış 
tır. Bilhassa bu gün için lstanbuldan 
dave edilen Vefa kulübü futbolcula· 
riyle Zonguldakspor bir maç yap 
mışlar; maç berabere bitmiştir, 

Mamafılı Belediye şehir balkırın 
ekmeksiz kalmaması için tedbirler 
almıştır. 

Pülvarizatörler geldi 

Zrnk (Tüseron) hdşeresiyle mü
cadelede kullanı:mak üzere Ankara 
dan şehıimize yüz elli adet Pülva ı i 
zatör gönderilmiştir. Bu lı ışere ile 
mücadeleye ehemmiyetle devam o 
lunmaktadır. 

Köpekler öldürülüyor 

Belediye baytarlığınca şehir için· 
d ki serseri köpeklerin zehirlenme· 
sine Laşlanmıştır. 

8 Haziran 938 

Gökyüzü açık. Hava ha(if. rüz· 
garlı. En çok sıcak gölgede 32,5 
derece. Geceleri enaz sıcak 15 16 
derece, 

'! ,. 
şn~avetB®r: 

, 
Un ve ekmek fiatları 

Şehrimizde beş ayı müteca 
viz bir :ı:amandanb ri değişme· 
yen bir narlı vardır. Ekmek 
narhı. llirlnti nevl ekınetib kilö 
su 1 O Ve iki .. ti bevi ekmeğin 
kilosu 9,75 kuıuştuı• Bu narh 
belediyece hatırladığımıza göre 
birinci kanun 937 ayının sonla· 
rına doğru konmuş ve bu güne 
kadar ayr i ş k i muhafaza et· 
miştir. 

Bu narh konduğu zaman 
buğdayın kilosu 5,25 • 5.30 
ve bir torba unun fiatıda şu 
idi: 

Salih Bosna fabrikası unla· 
rı dört yıldız 650, üç )ıldız 
625 kııruş. 

Cumhuriyet fabrikası unlan 1 
dört yıldız 675 ve üç yıldız 
625 kuruş. 

BufJnkü piyasa ise butdayı" 
vasat fiatı kilosu 3-3ı~~ ara 
sindi olılp fabflkalarıtl Un sııhş 
fiatları da şudtlr: 

1 
Salih Bosna fabr~~ası unla 

rı dört yıldız 750 uç yıldız 

700 
Cumhuriyet fabrikası unları 

dört yıldız 800 ve üç yıldız 

7 50 kuruştur. 

Şu yukarıda iÖ>terditimiz 
açık hesaplardan anlaıılatağı 
na göre buğdayın kilosu hemen 
yarı yarıya kadar düştütü bir 
sırada un ve ekmek fiatlarının 

hala eski yüksekliğini muhafa· 
:ı:ada devam etmesi halkın ıara· 
rına olJuA"u şifphesiıdir. 

ilgili dairelerin bu mesele 
yi ehemmiyetle tetkik ctlerelt 
bit katar Yetmesi llzlntğı~. 

Ölçü muayene 
müddeti bitiyor 

938 yılı ölçii muayene beledi· 
ve ayar memurluğu tarafindan de
vam olunmaktadır. Müd-et bu ayın 
15 inci günü :akşamı biteceğindeıı 
bundan sonra ölçülerini muayene 
ettirmeyenlerden para cezası alına· 
c•klır. 

Ehliyetsiz sürücüler 
Zabıta; şehrimizde ehliyetsiz SÜ· 

rücülük yapanl.m takip etmcğe baş· 
lamış ve bunlardan bir arabacıyı ya· 
kalıyarak adliyeye vermiştir. 

Şehrimize gelecek mü
cadele teknisyenleri 
Vilayetimiz pamuk mücadelesin

de muvakkaten çalı~mak üzere Urfa 
mücadele teknisyeni Osman Nuri, 
Gaziantep merke> mücadele teknis 
yeni Turan ve lslahiye mücadele tek· 
nisycri Feyzullahın yakında şehrimi. 
ze gelecekleri haber alınmıştır. 

Haklarında zabıt tutuldu 

Aşçı, kebapçı ve tatlıcı di~n
larından 1 Haziran 938 den ilibaren 
yemek pişirilen bu yenilen yerleıin 
otuz m~tre murabbaından aşağı bu 
lunmaması ve tarihten sonra bun· 
dan a~ağı görülecek dükaıılarda .ic 
rayi sanat rdilemiyeccği kendi 
ferine belediyece tebliğ edilmiştir. 

Belediıe zabıta menıurları tara· 
fından yap lan kontrolda bir kısım 
aşçı, kebabçı ve tatlıcı dükanlarııı· 
da bu emre riayet edilmediği görü 
!erek sahipleri hakkında zabıtlar tu· 
tulmakla beraber ayrıca takibata 
başlanmıştır. 

, 
Hava tehlikesine 
karşı korunma 

Her vatandaş senede 30 
saat ders gareeek 

Hühıimctin pasif bava korunma· 
sı hakkındaki kamutaya vermiş ol· 
duA"u kanun projesi Encümenlerde 
tedkik edilmiştir. 

Bu proje ile bütün devlet daire 
lerinf', hususi idarelere, belediyele· 
re, müesseselere ve nihayet vatandaş· ' 
lara yurdun havadan gelecek bir teh 
likeye karşı korunmasını sağlıyacak ı 
olan birçok tedbirler alınmaktadır. 

1 

Bu arada onbcı yaş ile altmış 
yaş arasında olan vatandaşlar her 1 

sene 30 saat ders göreceklerdir. Ka· · 
nunda l:irçok ceza maddeleri vardır. 

VilAyet, ka: 
ıa?nahiye 

adlarıyla sınırları 
nasıl değişecek? 

Vilayetler idaresi kanununun 2 
inci ve 71 inci maddelerini de~i~ti · 
ren kanun proj,.si Kamutay eııcllmen 
ferinden ıeçerek rumameye alınmı, 
tir. 

Hilküınetin teklif ve Oahillye 
enclimtninin aynen kabul ettiği ye. 
nl madde fudnr: 

•a) - VilAyet kurulınası Veya 
kaldıtılmuı Veva viliyet metkezi"in 

'ı l~sbili ~e defişlİ.riloıesi Devlet Şara· 
stilin ' lltılleası .ıllnarak kanutı ile 
yapıİır. 

b) Kaza kurulması ve kaldırılma· 
sı veya bir kazanın başka bir viliye 
t<! bağlanması ilgili vilayetlerin idare 
hnyeti ve umumi meclislerinin mu• 
taleası alındıktan sanra kanun ile 
yapılır. 

c) Vılayet ad.nın detiştirilmesi 
vilayet idare heyeti ve umumi mec 
!isinin ve Drulet şarası ile Kültür 
Bakanlığının mütaleaları alındıktad 

sonra icra Vekill,.ri heyeti karariale 
yapılır. 

d) Vilayet sınırlarının, kaza mer
kez, sını ve adlarının tesbiti ve de· 
ğiştirilmesi, mühim mevki ve tabii 
arıza adlarının detiştirllmesi nahiye 
kurulması ve kaldırılması, bir köyün 
veya nahiyenin başka bir vilayet ve 
kazaya bağlanması ve yahud nahiye
nin başka bir vilayet ve kazaya 
bağlanması ve yııbud nahiyeluin 
merkez ve sınırlarının tesbiti ve 
merkezlerinin değiştirilmesi ilgili vi
vilayetlerin idare heyeti ve umumi 
meclislerinin mütaleaları alıneıktan 
sonra Dahiliye vekaletinin kararı ve 
Cumhur Reisinin tudıki ile yapılır. 

e) Nahiyn adları ile köy adları· 
nın değiştirilmesi, yeniden köy ku· 
rulması ve kaııuni üsuiler dairesin· 
de kaldınlacak köylerin Devlet teş· 
kilatı arasındaki köyler arasından 
isimleı inin çıkarılması, köyle rin bir · 
leştirilmesi ve ayrılması ve köylf'rİn 
ayni kaza içinde bir nahiyeden baş· 
ka bir nahiyeye bağlanması vilayet 
idare heyeti ve umumi meclislerin 
ve bir mahalle veya semtin belediye 
sınırlarından ayrı arak müstakil köy 
haline konması belediye kanununun 
7 İnci maddesimde yazı usule riayet 
edilmek üzere vali tarafından görü
görülecek lüzum üzerine belediye 

lmeclisi, vilaüet idare heyeti ve umu 
mi meclisininE'llütaleaları alındıktan 
sonra Dahiliye vek2lctinın ta~diki 
ile yapılır. 

Görüşler: 

insanlara 
yaranamıyan 

tabiat 

K ış olur, mnıldanırız: 
- •Ah bir yaz gelıel yaı 
ne gilıel teyl gllıel me)'· 

Veler, k~kUllı çİc;ekl~r., 
Yazın, bava; mehtap, sular her 

şey çekici, ayn ayn tatlılıklarla do· 
Ju .• 

Bu düşünceler orta hallinindir· 
Geçim kaygusiyle meşgul olanlar da 
daha başka düşünür: 

- Ah yaz bir gelse .. yaz ne ka· 
dar iyi. Kömür derdinden, palto der 
dinden, ratip odaların küflü kokula· 
rından kurtulacağız. 

c 
t 

l 

Yaz gelir; fakat şikayetler asla 
0 

durmaz; 40 derece harRretin içinde t 
bunalan gövdelerin kuruyan dudak. 
lan mecalsiz bir kıpırdanışla yııza it· 
"an ederi 
• - Aman .. ya"dılı:. Sivrisinek, tab· 
takurusu1 sokaklatın tozundan ... insi' 
htn giydlfi elbise bir giln teıfiii kal· 
nııyori ter tl!t .•. . 

Ali klş ne ğüteldir. SıeaEık b'r 
odilnin periteresinderl, ballar gibi Ja• d 
pii la~a karları seyretmek ne HoştJı. 
Yazın sinemaya da hasret kaldık. l 
Ah bir kış gelscl 

Yazdan şikayeti, yalnız maişet 
kaygnsu içinde bulunmıyanlar değil, 
geçim zorh•ğunda bulunanlar da ya· ı 

'• par: 
- Şu yazı bir atlatsak! harap çı 

olduk. Sivrisinek, tahtakurusu, bu• >' 
parası, au parası yedi bitirdi bizi. yaı tu 
bize göre değil. Ne Frijiderimiz, n~ fna 
ipekli elblııderimiı, ne otomobilimııı 
"e de aerin, betoı\ bir evimiz olma· ııu 
dıktan sonra yaz bizim neyimize. 
Yat, zenginlerin rahat edeceA'i bir Çe 

ıııevslnt. 
Ah bir kı~ gelse! tek kış fel' Sff 

~Jrideı kö.nürürı ~ilosumJ lS kurıJş1•~ bil 
.ılallm." Yd 

Bu düşüncedeki ailelerin bayan· ~a 
ları da şunu ilave eder: 1Gr 

-Kış ne iyidir. insanın sefaleti" dır 
ni kimse görmez. çorapların sakat· 
lıklarını şasonlar, elbisenin ıidiliftinİ 
mantolar ne güzel örterl.. liy 

Kışın bir lutr'un bir şapkan, bit has 
çorabın ve bir de yünlü robun oldu ~o 
mu, bunları yakıştırırsan şehrin şık bas 
Bayanları safındasın! halbuki yaıırı ~~ 
hiçte böyle değil; gecelik, gündüz·, 

1 
ır 

lük, şapkalar, ipekli elbiseler, çanta· t'
lar, çoraplar, iskarpinler neler de ne· ~':· 
lerl 

~Ok 
Kış kumaşları hiçbir zaman mo· ııı, 

dadan düşmüyor.Halbuki yazlıklar!. tli~ 
Ah bir kış gelse!. 

• ı~Qı 
O!tıı 

Kış yaz, zengin fakir hemen bii• il, 
tün ailelerin kadın ve erkeğinden 
mutlak bJ şikayetleri i~itiısiniz. Ta. dııltt 
biatm bu iki mevsiminden müşteki 
insanların dertleri o kadar çoktu1 

ki, ne acıklı, ne gülünç ttfeırüat· 

!arla doludur. 
insanlar, dünyaya buiünkü te: 

kamülle ayak basmış olsalardı, tabi' 
at belki o zaman, insanlara yararı •tnı 
mak için yeknesak bir iklim içinde 
sürüp giderdi. •rı 

Tekamül ettikçe, müşkilpeseııl· 
!eşen insanlığın, yarın, bu günü gii 

1 
, 

nüne, saati saatine uyma}'an düny• c 
yı bırakıp başka ilemlrre göç rl 
miyeceğini kim temin edebilir? fa· 
kat gene kim temin edebilir ki ta' 
biatın, o zaman olsun insanlara ya' 
ranabileceğinil 

q 

NiHAD TANGUNEll lsiıı 
• 

................................... ---~-................ --..,../ qıı 
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1 1 
f) - Yukarıdaki fıkralarda umııll' 'Ilı 

meclislere verilen vazife ve salahiyet k 
ler umumi meclis toplantı h~Jiııııt 
dtğilse daimi encümen tarafında~ 
yapılır .• 
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Geçenlerde tramvayla gidiyor
dum. Vagonun içinde oturmasını 
8evmediAim i~n sahanlıkta duruyor· 
dUm. tratttvay gittiti müdddçe beh 
~e etrafım! .;eyrediyor ve kcyitleni· 
Yordum. 

Birdtnbire, yükek fıkirlerin bu 
lı•tları arasında kanatl.ıımış uçar. 
ken, dünyanın ıtağılık dÜfünceleri· 
ile kadar inmek mecburiyetinde kal· 

ın·ştGım. .. 1 k d kt" .. .. 1 
enç ve guze on o orumuz, 

lıiç te güzelliğine yaraşmaz bir 1 

sertlikle orada, sahanlıkta durı:ıakta 
olan bir yolcuya şunları söylemek 
leydi: 

- .5iı ne demek istiyorsunuz? .. 
Ben aiti bedava götürmeğe mi mec· 
burum 'f ... Ya hill!t parasını veriniz 

1 

Veyahut tramvaydan a•atı ininiz!.. 

Biletçi kadın bu sözlerini fakir· 
~e fİymıttiş bir adama söyliıytırdu ... 
tayıf yllzlll adam ist>, hiçbir Eevaj:l 

la' d~e~mlyor, fak~t pari vermeğe de 
tJr. avranriiıyordu . 
ık. Nihayet ceplerini karıştırmağa 

l aşladı .. Fakat hiçbir şey bulamadı ... 
t Bunun üzerine biletçiye döner. k: 

- A ilah allah bu kadar da gü· 
~el oldutu halde, bu güzel dudak· 
•rdan bu derece çirkin sözler nasıl 

ap çıkabiliyor? .. Çatık surat ta ona hiç 
uı Yarışmıyor.. Bayatı iÜzelliğini bo. 
y•I tlıyor ... Param yok şekerim .. Ne ya• 
ne r•yım ? .. Esaaen bir istasyon sonra 

imİlt neceğim ... Bundan ne çıkı:r, vago· 
a· nu yiyecek detilim yal.. 

til, 
ya· 

iıe. Kondoktör kadın; 'lyni çatık 
bir Çebreyleı 

~ Hayır atitiın, diyordu. Ben 

tel• ~ji bedan olata:C bir tek islasytın 
ştaO 1 e götüremem. Mademki patan 

Yok, ne diye küstahlık edip tra n. 

yan· ~~Ya biniyorsun?.. işle benim bir 

tlü anlıyamadığım nokta burası· 
lctİ' ır. 

kat· Zayıf yüzlü yolcu: 
i~ini y · r - anı yaya yürümemi mı ıs · 

1Yorsıınuz, dedi? . Belki ayağımda 
b·r ~a , ı y sır var!. Belki yürümeğe takatim 

oldd bok ... Doğrusu zamane insanları, bil 
şık h lssat zamane kadınları pek mer 

yaıııı &~tııetsiz, pek duygusuz olmuşlar .. 
düı· 

1 
l~ır türlü halden anlamak istemiyor· 

ant•· 1 r, Yalnız para istemesini l.ıiliyor 
de ııe ~1:· Dinleri, imanları para ... Halbu· 

vap verdim, bu sizin ıöyleditiniz hiç 
te insani bir fikir dcJildir. Bir insa
nın dar zamanında tına insanta mil 
ıımele etmek lezımdır. insanlık kal

deleıi bUnıl icafl ettirmek ttti?. in 
sanların felaketli anlarında kendile· 
rine yapılan yardımın kıymeti var

dır. Yoksa müsait zamanlardaki yar
dımın ne manası olur? •. Sonra, bu 
adamın benim akrabam olmadığını 

nereden biliyorsunuz?. Belki de ben 
buna, akrabalık bağlarına istinaden 
yardım etmek istiyorum!.. 

Kondoktör kadın, cebinden dü· 
düğünü çıkardı. Ve öttürmete ha
zırlanarak: 

- Ben şimdi akrabanızı icap 
eden yere göndert>yim de o zaman 
bedava seyahat etmenin ne olduğu· 
nu llğrenirl.. 

Zayıf yilzlil yolcuı 

- Atttmada aksi karıya çattık, 
hal.. diye saylendl... Sırak Şu dUdU 
ğil ... işle bak.. Ben şimdi paraları 
' .. 
verırım ... 

Adam elini cebine altı. Cüzda· 
nını çıkardı .. Cüzdanının içinden gı. 
cır gıcır yepyeni üç çervonetslik (30 
ruble) bir banknot çıkardı: 

-Doğrusunu isterseniz bu ka
dar büyük bir parayı enti püften 
bir bilet için bozdurmak istenıiyor

dum. Fakat mademki bu cadaloz 
bedavadan götürmek istemiyor. Üs 
lelik te benim yerime bilet parası 
vr.rmek istiyenin paralarını _kabul 
etmiyor; Şimdi bezsun bakalım .. Bu 
kadar karayı bozabileceii •ıden şü p 
heliyiml.. 

Kondoktör kadın hiç istifini baz· 
ıııadan! 

- Bu kadat bıiyük bir patayı 
burnuma ne diye sokuydrsun? .. diye 
söylendi ... Tabii bunu bozacak pa· 
ram yok ... Vatandaşhr içinizdt> bu 
nu bozabilecek kimse yok mu? .. 

Ben bu parayı bozmak istedim. 
Fakat zayıf yüzlü yolcunun sert ba· 

1 

kışlarile karşılaşınca vazgeçtim.. ı 
Yolcu Muzaffer bir eda ilr: 

- Ben malımı bilmezmiyim e- 1 
fen .im? diye söylendi,. işte bundan 
ötükü ben bu parayı çıkarmak iste 
miyordum ... Çünkü nasıl olursa kim 
senin bozamıyacağını biliyordum. 

de içerledi: 

( Tllrbözü) 
• • 

FRANSADA Filistinde tedhiş 
Sosyalistler ikiye ! hareketi durmadı 

ayrılıyor! Bombalar 
Paris : 8 ( Radyo ) - Sosyalist 

parlisinilı kon.resinde şiddetli ıi!Ü· 
nakaşalar olmüşttlr. Dalla ilk aıum 
kabinesi zamanında halk ceplıdl 
hükumetine karşı büyük güçlükler 
çıkaran va ihtilalcı fikir besliyen Pi
vert'in taraftarları kendisini müdafaa 
etmişler ve umumi af ilanını, bu su· 
retle partiden çıkarılanların tekrar 
alınmasını istemişlerdir. Blum taraf· 
tarları buna muhalefet etmişlerdir. 

Bay Blum, lhtiliilcı sosyalistlerin 
ancnk partiye sadiıkat yemini ederek 
alınabileceklerinden bahsetmiştir. Ne· 
ticede Piver taraftarları mag-lup ol· 
muşlardır. Sosyalist partisinin ikiye 
ayrılması muhakkak sayılıyor. 

patlıyor 
Kudüs : 8 ( Radyo ) - Tulke. 

rimde bit kamyonda bomba patla· 
mıştır. Bir lngiliz neferi yaralanmış 
ve bir nefer de ölmüştür. Gene bu 
civarda bir çete tarafından bir adam, 
oğlu ile Leraber ölmüştür. 

Hükumet , hadise mahalline 
takviye kollan göndermiştir. 

Japonlar Çin 
harbini uzatacak 

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 Koııservatuvarı 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 lspanyol tenörü 
DON JOZE MOJIKA ve MONA MARIS'in 

Takdir kazan~n temsilleri 

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

Baştan nihayete kadar yeni heyecanlar kaynağı bir şaheser 
SILVIYA SIDNEY'in seyrine doyulmaz temsili 

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

Sabırsıılıkla bekleyiniz 

Localarınızı Telefonla Temin Edebilirsiniz 

1 

Bir yanar dağ 
feveranda 

Telefon 
Kantona tekrar bom 9314 

____ _,,;.;.;..;;..... __________________________ __ı Asri 250 

Parisı 8 (Radyo) - Havas ajan
sı bildlriydri Maton yanardatı fevera 
na başlamıştır. Civar kayler halkı 
dehşet içinde kaçmaktadırlar. Uvlat 
birçok köyleri örtmüştür. 

İtalya hükumeti 

Harice hububat ihraca
tını yasak etti 

Roma: 8 (Radyo) - ltalya hü· 
ktlmeti; bir emirle mahsulün bu yıl 
azlığından dolayı un, buğday, ar
pa, yulaf mahsulünün ltalyadan ha· 

rice ihracını yasak ctmi~tir. 

Amerikada eko
nomik buhran 
Vaşıngton: 8 (Radyo) - Reisi 

Camhur Bay Ruzvelt Amerikanın 

geçirdiği ekonomik buhrandan me· 
sul endüstri ve mali trustlcr bak 
kında geniş bir tahkikat yapmak 
üzere bir parlamento heyetinin teı 
kilini teklif etmiştir. 

Fröd Londrada 
Paris: 8 (Radyo) - M , şhur nıü

tefekkir Yahudi Sigmun.:I Fröd dün 
sabah Viyanadan buraya gelmiş ve 
dün burada kaldıktan sonra bu sa 
bah hareket etmiştir. 

bardman edildi 
Kahire : 8 ( Radyo ) - Royter 

ajansından : Otuz bir Japon tay
yaresi bu sabah yine Kantonu bom· 
bardman etmi~lir • Dü~en bomba· 
fardan bir kaçı petrol deposuna 
isabet ederek büyük bir yangın 
çıkmıştır. 

Yine atılan bombalardan biri 
bir kiliseye ve üçü de içerisinde 
Alman, lngiliz, Fransız ve Çin mil 
liyctçisi bulunan bir Amerik~n bi· 
nasına isabet etmiştir . B r Çinli 
kadın ölmüştür. 

Dantonda yangın ve panik de. 
vam ediyor. Burası tayyarelerin sa 

bah akşam hücumlarından oturu
lamıyacak bir hale gelmiştir. 

Tokyo : 8 ( Radyo ) - Yeni 
hariciye nazırı Lryanatta bulunarak 
elde mevcut harp malzemesi ve er· 
zakla uzun müddet harbe devam 
edileceğini bildirmiştir . 

Devlet mallarının 
kıymetlendirilmesi 
hakkındaki kanun 

Franko ordusunda 
- Birinci sahifeden artan -

Kıyam, Kadiks ve Sevil şehirlerinde 

olmuştur. Söylendiğine göre, Gene· 
ral, Alman ve ltalyan nüfuzuna aleyh· 
dar imiş. Bir kısım askerler ve halk 
da kendisi ile birlikte imiş. 

General Lano Mnlakayı uptedcn 
ve Frankonun en çok istinat etliği 

bir kumandandı. Bu haberin ne de· 
rece doğru olduğu henüz tahakk11k 
etmemiştir. 

Londra: 8 (Radyo) - lspanyol 
limanlarında demirli bulunan lngiliz 
gemilerinin sık sık bombalanması 
burada büyük bir asabiyet uyandır

maktadır. Hükümet harekete geç· 
miştir. 

Kahire: 8 (Radyo) - Royler a. 
jansından; Franko kuvvetlerine men-: 
sup altı tayyare Valansiyayı bombar. 
dıman etmiştir. Bombalardan birisi 
Belçika konsoloshanesine isabet ede· 
rek binada mühim tahribat yapmış 
ise de nüfusça bir zayiat yoktur. 

Limanda bulunan bir lnıriliz ge
misile diğer altı ecnebi gemisine de 
bombalar atılmıştır. Ufak tahribat 
vukua gelmiştir. 

Elkantı'ye atılan bombalardan 
limanda bulunan bir lngiliz gemisin· 
de yangın çıkmıştır. Mürettebat yan· 
gını söndüremediklerinden gemiyi 
tahliye etmişleşdir. 

Köylünün~ odun, 
kömür ihtiyacı 

- Birinci sahifeden artan -

!arının ihtiyacı olan ağaç ve tomruğu 
miizayedee t a b i olmaksızın 

alar.aklardır. 

Projenin diğer maddeleri de gene 
kôylüve memleket umumi ihtiyaçlarını 
temin ve teshil edecek asasları ihti· 
va etmektedir. 

Toplantı geç vakıa kadar devam 
etmiş ve proje ittifakla ve takdirle 
karşılanmıştır. 

Dikkat Dikkat 

yazlık Sinemada 

( Bu cuma akşamı ) 

Yeni yaz Sezonuna 

Sinemanın en büyük kudretli Artisti 
CHARLES BOYER ve Sarışın· 
lann en güzeli JEAN ARTHUR 
tarafından pek şahane bir tarzda 

yaratılan 

(Bir saadet gecesi) )o~sıının belki o dakikada parası 
mo· ııı,k· ~ akat bunlar bir türlü anla· 

ıklaıL clj, ıstcmiyorlarl... Yalnız "verin 
•Otlar 

Kondoktör kadın bu işe fena ha' ı 

-Ne ontika bir müşteriye çattık , ------------
dıye söylendi... Ben şimdi tramvayı I 

Kahire : 8 (Husu•i) :== icarete 
cinli ve mukataalı gayrimenkullerin 
kıymetlendırilmesi hakkındaki kanı:n 
projesi, Kamutay t ncünıenlcrinden 

geçerek ruznameye ~ınmıştir. Pro 
jenin birinci madde .ine göre 1837 
sayılı bina vergisi kanununun üçüncü 
madddesi mucibince veıgiden müs 
tesna tutulmuş olan devlete aid mu. 
katıalı binaların nıukataaları, Mali
ye vekaleti ile Vakıflar umum mü 
dürlüğü tdrafından tayin olunacak 
birer ehli hibrenin bu binalara müt· 
tefikan takdir :edecekleri kıymet ü· 
zerinden hesap edilecektir. 

Son on gün zarfında Frankocula· 
rın bombaladıkları lngiliz ırcmilcrinin 
sayısı sekizi bulmuştur. 

Bu hal lngilterede büyük bir asa. 
biyel uyandırmıştır. 

Misilsiz bir Aşk ve ihtiras filmile 
başlıyor 

en biİ' 
indell 

Ta· z. 
üş teki 
çoktur 
ırüat· 

kü te' 

1, tabi' 

yarall 
içinde 

peseııt· 

~nü gii 
düny• 

göç ti 
ıir? F•' 
' k" t•' ır 1 

l~d Yür~kimi insani duygular kap· 
ı~" l'ramvaya verecek kdar parası 
, '>an bu zavallı adama fena bal· 

•cıdırn. 

o1c(cbiınden para çıkararak kon
or kadına uzattım: 

r-. Şu zayıf yüzlü adamın bilet 
~t~sını ben vereceğim, dedim. Bu 

huz alınız!.. 

lla~ondoktör kadın ayni asık su 

r.; ~aşkasının başkası için para 
esıne - d d I< musaa e e emem, dedi. 

rled•~ının bu sözlerine fena halde 
ını: 

1~ .Ne demek "Başkasının baş
tııı Çın para vermesine müsaade 

'•? h.ı .• 
iy ntı anlayamadım, ne demek 

orsu • '? Al 

~aıa ya' 
lık nuz:, yanı .. sana on pa. ... 
-- Basbıyatı müsaade etrniyo 
~Ilı., Şayet parası yoksa yaya 
•ın, efendim. Kendi vagonumda IUNEll 

da unı°"' 
sal ahiye' 

b'llinne 
ırafındall 

ı° bunun diğeri hesabına 'ö 
ık ıröatermı~ sine asla müsaade 

kk?'· Adamuı parası yoksa de 
d 1 paray.. hak kazanmamış .. 

an ötürü de parası yok ... 

- Fakat rica ederim, diye ce· 

durduruyorum ... Ve şu mün•sebetsiz 
adamı indirizorum .. Yarım saattrn· 
beri beni meşgul ediyor .. 

Koı ıdoktör kadın elini zile attı 
Çalmak üzereydi ... Fakat zayıf yüzlü 
yolcu bir el harckctile buna m;ni 
c.ldu: 

- Dur, dur A ilahın bclisi, dur 
de fi Çalma!.. Senin gibi bir insanı 

pmrümde görmedim ... Ben şimdi pa 
raları veririm. 

Yolcu trkrar ceplerini karıştırdı 
ve yirmi kapiklık bir gümüş para çı 
kardı, Kondoktkr kadın bn uzanan 
parayı görünce daha fazla içe·ledi: 

- Alçak herif diye söylendi, ma
demki ufaklığın varmış ne diye şim· 
diye kadar vermedin! Bedavadan 
gidccrğ' ni mi sanıyordun? .. 

Yolcu hiç bir cevap ;vermeden 
iki istasyon sonra da tramvaydan 
indi... Kondoktör kadın ise yolcula· 
ra dönerek: 

- Hayatta böyle horgelelere 
pek Şf'yrek rastlanır .. dedi. Bir tek 
adam koca tramvayın 'ietizamını 
s~atlarca _ihlal etti ... Ben b~nun yü· 
zunden bı r çok biletsiz insan kaçır· 
dım .. Bazan bir tek insan .bütün bir 
cemiyetin yürüyüşünü bile bozabilir ... ı 

İş kanununa 
dair yanlış 

bazi haberler 
Ankara: 8 (HJsusi muhabirimiz· 

den) ·- Bazı lstanbul gazeteleri iş 
kanununun tatbikine başlandıtı tarih· 
ten itibaren iş verenlerle işçiler ara 
ıında çıkan itilafları hal etmek üz11 
re Ankarada bir mahkenıenin kurula 
cağını haber vermektedirler. I3u ha· 
bere göre, bir hakimin idaresi altın 
da kurulacak olan mahkemenin ay· 
rıca birde Jürisi bulunacak ve İş da 
irelerinin hal edemiyeceği ihtilaflar 
burada bir karara bağlanacaktır. 

Mahkemenin ilk İş olarak garson 
farın yüzde on ihtılafını tetkik ve 
bal edecetide bu h• bere ilave olun 

maktadır. 
Şayia olan ve gazetelere intikal 

eden bu mesele etrafında yaptığı 
mız tetkikler neticesinde böyle bir 
şeyin mevzuubahis olmadığını öğren 
diın. bu havadisin iş kanununun iş 
ihtilaflarının uzlaştırma ve tahkim 
usııllanna dair hükümlerinden galat 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu iki ehli hibrenin takdirinde 
ittıfak edemediği kıymetler , lstan· 
bulda en yüksek Nafia menıurunuıı 
diğer vilayetlerde de mahalli Be 
lediyelerin gösterec!kleri üçüncü 
bir eh'i hibrenin iştirakile ve ekse 
riyet kararile tesbit olunacaktır • 

Mülhak ve: hususi bütçelerle idare 
edilen teşekküllere ve Belediyelere 
ait olup da 1837 sayılı kanunun 
üçüncü maddrsi mucibince vergiden 
istisna edilen binaların mukataala. 
rına esan olacak kıymetler dahi , 
Vakıflar Umum Müdürlüğü ile ala 
kalı dairenin tayin e .lecekleri birer 
ehli bibre marifetile tesbit oluna· 

c•ktır. 
Vakıflar Umum Müdürlüğünce 

bu kanunun neşri tarihinden itiba· 
ren üç ay içinde birinci ve ıkinci 

Teşviki sanayi müsade 
ve muafiyetinden 

istifade edecekler 

Bize verilen malumata göre, met 
re murabbaının ağırlığı 100 gramdan 
az olan boyasız mensucat ile her ne 
ağırlıkta o1ursa olsun kasarlı, topu 
boyalı, ve hayvani veya nebati el· 
yaf ile karışık fan pamtklu men
sucat sanayiimize fazla irtih,al ol· 
aadığı y•pılan retkikteı neticesinde 
anlaşı:dığından iktisat Vekaleti, bu 

gibi malumatı imal etmek şartıyla ıle 
fazla istihsal nizamnamesinin tcsbit 
ettiği altı aylık müddet zaıfında 
müracaatta qulunuların 1055 sayılı 
teşviki sanayi kanununun bahşettiğı 
müsade ve müafiyetlcrden istıfade 
etmelerine karar vermiştir. 

Yazlık Sinema Direktörlüğü her 
sene olduğu gibi bu yaz mevsimi 
içinde en güzel filmleri temin etti 

ğini ve sayın müdavimlerine çok 
güıel ve iyi vakıtlar geçirteceğini 

vadedir 
9381 

Seyhan Vakıflar ı'v1üdiir
lüğünden: 

Mestan zade mahallesi Mesçidi· 
nin bir yıllık icarı 20 lirada isteklisi 
üzerindedir. 17/61938 gününde ihale 
edilmt:k üzere 10 gün için artırma
ya çıkarılmıştır. icarını fazlaya tut
mak istiyenler Vakıflar idaresine 
müracaatlorı .9383 9-13-16 

Seyhan Defterdarlığından: 
---------------· 1 Seyhan ırmağı yatağında biriken 

kum ve çakılın serbest bir surette 
halkın istifadesine terki Maliye Ve
kaletinden alınan karşılık yazıda bil· 
dirilmiş olduğundan herkesin ırmak 
yatağından serbestçe kum ve çakıl 

kaldırabilecekleri ilan olunur. 9384 

maddelerde yazılı binaların def· 
terleri tanzim olunarak Vilayet 
Milli Emlak idarelerine veya ali 
kalı dairelere verilecektir. Defterler 
verildikçe kıymet takdiri muame

lesine başlanacaktır. 
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okul binası inşaatı (4167) lira keşif bedeli ile açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 30-Haziran-938 perşembe i\inü saat (16) da C. H. TÜRKSÖZÜ 

1- Yazlık sinema-Taşköprü arası şosa yolunun tamiri açık olarak 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

encümeninde yapılacaktır. 

5-Şartname \tesair evrakı Belediye Fen işleri müdürlüğündedir. isti· 
yenler oradan parasız alabilirler, 

6-Taliplerin ihale günü saat on beşte teminat makbuzlariyle birlik-
te belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 2-5-9-14 9353 

Her mevsım ve muhite gore 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

larının muvaffakıyet sırrı bundadır 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcaıını kar,ııar 

c. 

C. H. P. Seyhan f Iyönk urul Başkanlı
ğından: 

1 - Adananın Akkapı mahallesinde yapılacak üç ders<ıneli lıkokal 
binası inıaah ( 7005 ) lira ( 55 ) kuruş krşif bedeli ile açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

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

3 - l~teyenler ke$if name ve sair evrakı görmek üzere parti başkan· 
htına müracaat edebilirler 

4 - istekliler ( 525 lira ( 42 ) kuı uş muvakkat teminat veı mesi 
ve Nafia Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi mecburidir. 

4-8-11- 15 9368 

Adana Doğumevi Baş-ı 
tabipliğinden : 1 ÇOCUK HASTALIKLA, 

Müessesemizin 938 mali yılına 
ait yiyecek ve yakacak ihtiyacı açık 
eksiltmeye çıkarılmıştır. ihalesi 17 
Haziran 938 Cuma günü saat ( 14) 
de Sıhhat Müdürlüğü Lbinasında İC· 
ra edilecektir. Taliplerin yüzde ye· 

di buçuk teminat akçalarile gelme· 
leri ve şartlan öğrenmek için de 
Baştababete müracaatları ilan olu-
nur. 9352 2- 5-9-14 

\ MÜTEHASSISI 

Dr. Nihal Bayat 

'd!rsin Yo~urt pazar 
Kabul •aatları : Her gUn 

1 15-18 -
lsti~~r~~~e~ c~:nda 86 1 

r 
Türksözü 

Gündelik siyast gazete 

"' numaralı taş bina Haziran niba>e· 
tinden itibaren 4 aylığı kiralıktır . 
Talip olanlar Tüccar Bay Ahmet 
Kurttepeliye müracaat etsin.9366 

6-6 
Abone şartları 

Partisi binasında yapı1acaktır. 

3- isteyenler keşifnameyi ve sair . evrakı görmek İçin Parti Başkan· 
lığına müracaat etmelidir. 

4- isteklilerin (312) tira ( 52 ) kuruş muvakkaz teminat vermesi ve 
Nafia Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası göstermesi mecburidir • 

938'! 9-12-16-21 

Doktor 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastahkları Mütehassısı 
Reşadbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 

Bay Halil evi 5-30 9358 

Kaplıcası açıldı 

Sıhhat , konfor , her 
türlü istirahat 

Bahçe kazasının Haruniye Nahiyesine iki saat mesafede bulunan 
( Harııniye Kaplıcası ) Her türlü hastalıklar ve bilhassa Roma 

tizmahtar için Türkiyede bulunan Klplıc1larıo iyilerioiendir. Burada ya· 
pılacak banyolar sayesinde hastalığınız kısa bir zaman içinde zail olur. 

Muntazam yol, nakil vasıtalarını her gün bula bilirsiniz . Yatacak yer
lerimiz, bakkal ve kahvehanemiz mevcuttur . Fiatlar çok ucuzdur. 

Müstecir 
13-15 9319 DURSUN YUSUF 

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

Adler .. Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 Telgraf adresi: Başeğmez 

38 9170 

1 

!Matbaacılık 1 Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 
ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında baı
bnnız. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü
zelle;otirmek istiyorsa. 
ruz kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellitbane
sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
• 

KIT AP 
• 

C l L D 
• 

GAZETE 

bir cild, renkli ve 
bir kapak bölgede 
cak Türksözünde ] 
pılır. 

Resmi eurak, ce 
veJler, defterler, çe 
karneler, kağıt, z 
kartvizit ve bilum 
tab işleriniz, en 

bir zamanda en n 
bir şekllde en zarif 
ruf atla Türkaözünde , 
pıhr. 

Türksözü mat 
ıı •Türksözünden. 1 

ka her boyda gaz 
mecmua, tabeder. 

• 

r------------------------------------------

1 

,/ 
I 

TiR 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
- Nasıl mı 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan 

mikdarı ) 0.2 
Mecmu sertlik derecesi ( Fransız } 1.5 Renk 

ı Koku 
: Renksiz 
: Kokusuz Uzvi maddeler için sarfolunan müvelJidilhu 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çalışmak üzre bir 

kadın aşçı ve bir hizmet
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edsilin. 

._,-------------------------

' 

J 

Tadı 
Teamül or. Muzaffer Lokman 

lç hastalıkları mütehassısı 

litrede 0.40 

: Latif Sülfat ( SÔ 4 ) ,. 0.0033 

: Mutedil Klor ( Ci ) , , 0.0074 
Nitrat ( No 2 ) ,, 0.0040 

1 -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 1 

I-lastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted r. 

zammedilir. 1 
2 - ilanlar için idareye müra- --··---------111 •---------------------------------' 

caat edilmelidir. 

Zayi şahadetname 

936-937 senesinde Gaıipaşa 
İlk okulundan almış olduğum şa. 
hadetnamemi kaybettim . Y eni~ini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. 

9380 
Sait oğlu 

IBRAHIM 

/----
Bu gece nöbetçi eczane Bozanlı - Bürücek 

Yenipostahane civarında 

Fuat eczanesidir Kamyon seferleri 1' Haziran 938 de başlıyor 

Trenlerin ğidip gelişinde ka~onlar daima Bozantıda 

Kaçakçılar vatan j hazır bulunur. Komple kamyonlar 1500 kilo rşya 
hainidir ve yolcusil,. 6 liradır. Tek yolculara da azami kolaylık gfü:terilir , 

......... _,.._...., _____ JI 2-2 9376 

- ·----------

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

ennin en son usullerine riayet ederek kaynadığı yerinden itih• 
ııistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli b 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fız iki ve Kimyevi evsafını 
hafaza ederek ve hiç bir suretle eldeğmeden hususi Kimyagerimiz 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayiıı ettği Sıı..hiye Memuru huzurlarında 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra d 
rmakta ve atızlan Sıhhı:tt Memuru tarafın :lan mühürlenerek şehri 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadclen Gazozları da Y. aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 
9375 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçld 
Adana Türksözü ma 


