
iri 

" 
" 

dii~ 
lii 
tb 

Ferid Güven ..... ~-

SAHiP ve BAŞMUHARRiRi -- •• ~·,·. Çuşamba 
:~ 25 Mayıs 938 

Kur .. luş Tarihi 

ı Kanunusani - 1924 

ADANA : T elefon 315 GONDELIK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 1 
Ondördüncü Yıl -- Sayı : _ 4137 

5 Kuruş 

:~--------

Büyük Şef dün Adanayı şereflendirdiler 
Piyade topçu kıtalarımız içimizi emniyet ve grurla 1 • 

dolduran bir yürüyüşle Ata türkün önünden geçtiler 

Adanalıların Atasına karşı gösterdiği muhabbet 
tezahürleri ifa·de ölçüsüne girmiyen derecede idi 

Büyük Şef dün saat 
on altıya on kala hususi 
trenlerile Mersinden son
ra Adanayı da şereflen

dirdiler. Atasının gelece· 
~ni geç vakıt haber al· , 
masıaa raj!'men Adananın 

çehresi bır anda değiş 
ti.Her taraf bir anda bay 
taklarla süslendi . San•i 
sihirli bir ses bütün şehr! 

lr·· · ·· ..... 1 

f Atatürke 

• dolaşmış ve halk Büyük 
Şef ne kocşı duydu.su 
hasreti grdermek için carl 
delere, meydanl•ra dol 
rnuşıu. Tren istası ona 
girer gi ı meı aşağıda top 
l;ınan b:nl erce halk, ve 
Al asının her işaret ne, 
herj cmr ne goz kapa
Ya.rHk aı1 1 acağını sesinin 
1-ıüıün k'llvveııle do nyaya 
baj!'ıran biıılcıre genç 
istasyon nıcyd;· nını ve 
caddesini alkış luf;,nına 

boj!'Ju. Fabrıl<alaıın dü
dükleri Şefin şehre giri 
şinı selAmlıyor, ve Ac!a 
na halkının duyduj!'u 
ma nalı heyecanı çok 
ıızaklara götür.iiyordu. 
Atatürk halkın ve As
leri kı:aların sıralandıj!'ı 

I , 

• 

,. 
' 

' Hataydan 
• 

sevgı ve 
şükranlar 

Bir heye t ş efimize -
tazimlerini sun mak 

talebinde bulundu 

Ankara : 24 (Telefonla)
BUyUk • etimiz AtatUrkUn 
sıhhati hakkına ~ıkarılan 

menfur ı,aalardan mUte
esslr olan Hatay halkı na
mına bir heyet halk par 
tisi ba,kanı AbdUlganl 
TUrkmen'ın riyaseti altın -

da M r gftıllıı wlr bUy 
••flmlze hlslerını ve ta
zlmlerlnl arzetmek arzu
aunu izhar etmı,ıerdlr. 

HUkGmet , bdlhabatın 

devam ettlOI ltll eenada 
vazlfelarl bafllltlan ayrıl. 
mamaları datta muvafık 
olai:aOını ve ziyaret arzu
larına ealk olan sebebin 
AtetUrke arzedlldlOlnl ve 
bu hissiyata BUyUk Önde. 
rln çok mUtehassls olduk
larını tebliO etmı,tır. 

•• 

Fırtınadan sonra sükun! 

Henlayn ile Hodza dün 
müzakereye başladılar 
Südetler partisi bir beyanname ile 

vaziyeti mensuplarına bildirdi 
• 

Praj!' : 24 (Radyo) - Henlayn 
Südet mebuslarını kabut edip görüş
tükten sonra •aat 20,16 da Çekoslo
vakya başvekili Bay Hodzanın ika
metgahına g;tmiştir. 

Bunu müteakip S zdet partisi, men· 
suplarına bir beyenname neşrederek, 
müzakerelere girişildiğini ve ihtilafın 

fikir teatisile halledilecej!'ini bildirıniş-

tir. 1 
Alınan haberlere göre, Bay Hod -

za ile llay Henlayn arasındaki müza. 
kereler çok müsait bir safhaya girmiş 
bulunuyor. 

Londra : 24 (Radyo) - Bay Çor 
çilin söyledij!'i bir nutkunda Çekoslo
vakya meselesinin sulh yolu ile hal
linde muvaffak olunıcaj!'ı anlaşılmak
ladır. Çorçil bu kanaalının tahakku
kundan çok emin bulunuyor. 

Berlin : 24 (Radyo) - Bir Alman 
gazetesi, Çekoslovak hükümetinin hat 
ve hareketinden şikayet etmekte ve 
Londranın bu vaziyet karşısında al
dıgı cephe:;i de hoş karşılamaktadır. 

Londra : 24 (Radyo) - Çek-Al
man gerginligini izale için İngiltere 
her çareye baş vurmuştur. 

Vaşing:on : 2<\ {Radyo) - Çe 
koslovakya hadiselerini bütün mabfel
ler hassasiyetle takip etmektedir. Hü· 
kümet; Bertin, Praj!' sefirlerinden va7.

-iyet hakkında izahat talep etmiştir. 

Meksika sefirine tehdit 
mektupları 

Vaşington : 24 (Radyo) - Bu 
rada birçok amele Meksika sefirine 

binlerce tehdit mektubu göndermiş 

!erdir. 

iki devir ve 
iki sergi 

--- -
Fe r i d Celal OUven 

ütün sanat ve meslek 
mekteplerinin işlerinden 
mürekkep ilk sergiyi ma 

arif vekilimiz açtılar. Bu sergide ye
ni devrin ve bilhassa maarif :maka
nizmasının meslek ve sanata verdi
ği büyük değerler ve istikametlerin 
teb.rüzü kolayca görülmektedir. Ser 
gi b.ize kafa ve kolun ne kadar a
henkli ve şuuru bir şekilde yol kes] 
tirdiğini göstermektedir. Bu itibarla 
yeni nesil. iktisadi sınai hayatımızın 
gelecekteki bilançosunu şimdiden 
bize izah etmiş oluyor. ilk olduğu 
zikrolunan bu sergide teşhir tekniğ 
de ayrıca göze çarpmaktadır, Her 
eşya yerli yerinde her şey rıı.hatlıkla 
kolaylıkla tetkik olunabilıyor. Birçok 
kereler bizi ruh bunaltısına uğratan 
ve adi bir panayir manzarasında 
karşımıza çıkartılanlardan tamamen 
uzak geniş bir tevazu içinde varlıllı
nı kuvvetle duyuran bir sergi. 

Maarif vekilinin açılış nutkun
dan öğreniyoruz. Sergiyi vücuda ge 
tiren kemiyet ve eserler bizi sevind 
recek mahiyettedir. Bu husush ça
lışan mektepler yedi yıl önce 29 
iken bugün bunların sayısı 49 u bul 
muştur. Bu mekteplerde okuyan ta 
!ebeler gene yedi yıl önce 3000 
iken bugün 15.000 e çıkmıştır. 

ıstasyon caddesini aj!'ır 
a~ır geçtikten sonra 
Atatürk p .1rkının önünde 
durdular . Biraz sonra 
Piyade ve topçu kıtaları 
Büyük Şe'in önünde 
geçit resmine başladı. 
Her bolüj!'ün. her batar
Yanın geçişi halkın yeni 
bir baht ve takdir teza
hürüne vesile oluyor ve 
Büyük Şefin çehresinde 
memnuniyet ve gurur 
intibaları a-örülüyortlu. 
Biiyük Atasının önünden 
geçen hür Mehmet-
çi~in tunçlaşmış yüzünde yurdun İ 
emniyet ve şerefi için neler yapmağa ı 
muktedir ve hazır olduj!'unu anlatan 
bariz bir ifad~yi görmemLk imkan 
haricind~ idi . 

Türk dostluğu hiç bir 
suretle feda edilemez 

938 BUDÇEMiZ 

Hiç şüphesiz ki biz bütün bun la 
rı yer>i devrin hamlelerine borçluyuz 
Avrupa; bilhassa on dokuzuncu asır 
da el tezgahlarından buharlı makine 
sanayiine büyük bir hamle ile geç 
tiği zaman imparatorluk bunun ikti
sadi ehemmiyetini anlayamamak yü
zünden bir müstemleke pazarı hali
ne düşmüştü. 

Geçit resmi bittikten sonra Ala· 
!ürk Tüm Komutanın elini sıkarak 
kıtalarda gördüj!'ü inliz m ve haya
tiyetten dolayı memnuniyetlerini iz· 
har eltiler. 

Bundan sonra Ulus parkını şe
reflendiren Büyük Şef burada bir 
saaıtan fazla bir müddet kaldılar . 
Vali ve Belediyı• Reis N!uavininden 
şehrin imarı hakkında mufassal ma

lşnıat aldılar. Ulus parkından çıkıl
dıj!'ı zaman caddeyi dolduran halk 

ve mekteplilerin teşkil etti~i büyük 
kalabalıj!'ın gösterdij!'i heyecan tasav
vur edilemiyecek kadar büyüktü • 

Zabıta intizamı ıemiıı hususunda bü

yük bir güçlükle karşılaşıyordu. Öl· 
?üye girmiyen bir heyecan halkın 
ıntızam sev · .. 

gısını de aşmıştı. Yıj!'ın 

yığın gencin, Atat- k' b'I" .. ur un otomo 1 ı 
onüne atıldıj!'ı görülüyordu, 

Büyük Şef bir an bile k .1 e sı me-
yen sevgı ve hayranlık teı h .. 1 • a ur erı 

iç.nde istasyona vardılar. Burada da 
vagonlarında Tüm Komutan, Vali' • 
Belediye Reis Muavinini kabul ed~ 
rek bir müddet konuştuk tan sonra 
trenleri coşkun bir alkış tufanı için · 

de Ankaraya doj!'ru Adanayı terk 
elli . - Bu anda, topçu alayının _?atar

yaları şefe uğurlu seyahntler dile

ord '°. 

E vening Standard adlı İngiliz 
gazetesi böyle diyor -------

Bu gazete TUl'klye h UkOmetinln dört mllyon lnglllz llralık 
deınlryotu malzemesl slparı,ını Krupp fabrikasına verml• ol· 
duııunu kaydederek bu münasebetle Kırım muhal'ebesl zaman
larından ba,ıamı, o tan lnglllz - TUrk dostıuOunun takviyesi 
!Uzumu Uzerinde duruyor, bv- \ 
g Un iki millatln menfaatlerlnl 

1 blr le,tıren lmlllerl tezarUz et
tiriyor ve •liyJe diyor : 

·•Milletler· arasında dostluk tica 
ret vasıtasiyle perçinlenir. İngiltere
nin Türkiye ile ticaretini arıtırması 
her bakımdan teşvika dı:j!'er. Birçok 
senelerdeııberi Almanya Türkiyenin 
en mühim ecnebisi müşterisi olmuş
tur. Hitlerin iktidar mevkine gelmesi 
üzerine Dr. Schacht tarafından tesis 
edilen mütekabil kliring anlaşmaları 
mucibi'lce Almanyanın Türkiye dış 
ticaretindeki hisseleri evvelce yüzdr. 
37 iken 1936 da yüzde 49 a çıkmış
tır. 

Naıi hükumeti, ticari baj!'larını 
kuvvetlendirmek suretiyle, Türkiyede 
ikl ;sadi nüfuz sahasında arslan payı
nı tem ôn etmeyi ve endüs\riyel faali-

-Gerisi ördündücü sahifede -

500,000 
Japon iş 
başında 

Japon ordularına 
şiddetli taarruzlar 

Şanghay : 24 (R adyo) - Tsin 

fu hattı üzerinde harekatta bulunan 

Japon ordusu 500,000 kişiye ib l ağ 
edilmiş olduğu halde taarruza geç

miş bulunuyor. Bu kuvvetlere 600: 
tayyare ve 700 tank müzabaret et 

mektedir. Çin akıncıları J apon or. 

dulan gerisind~, şimali Çinde hü-

Mecliste büdçenin müzake·releri baş
ladı; Maliye Vekili izahatta bulundu 

Ankara : 24 [ Telefonla ] - Hü
yük Millet Meclisi 938 yılı büdçesini 
müzakereye başlamıstır. Bu münase
betle Maliye Vekilimiz . Fuad Aj!'ralı 
verdij!'i i1ahatta, müzakere edilmekte 
o 1 a n büdçenin geçen yıllar 
büdçelerine nazaran farkını izah ede
rek bütün d j!'cr Cumhuriyet büdçe· 
leri gibi olan bu büdçedeki fazla, 

İstanbul elektrik 
şirketi mukavelesi 

Hükumetimiz, satın 
alma mukavelesini 

imzaladı 

A nkara : 24 [ T elefonla ] Is 

tan b ul elektrik şiı ketinin satın alın· 
masına ait mukavele bugün Nafia 

Vekaletinde, Nafia Vekili Ali Çe

tinkaya ile şirket murahhasları ara 

sında imzalandı. 

cumlarına 

dir ler • 

şiddetle .devam etm~kte 

tahsisatın muhtelif işlere inkisamını 

kaydetmiş ve varidatta görülen inki 
şafı anlatmıştır. 

Söz alan hatipln de büdçcnin 
ferah verici durumunu men.nuniyet 
le karşılamışlar ve bazı temennilerde 
bulunmuşlardır. 

iki vapur ber
hava edildi 

-Kopenhag : 74 .(Radyo) - Is. 

panyol seyrisefain şirketi hesabına 
inşaatı ıkına\ edilen iki vapur meç· 

bul eller tarafından berhava edilmiş 
tir. Zabıta failleri şiddetle aramak. 
tadır. 

Dona11mamız Mısır ve 
Lübnana mı gidecek? 

Berut : 24 (Hufüsl) - Burada 

çıkan "S avtula hrar. gazetesinin yaz·i 

dığına göre, Türk donanması önü
müzdeki H aziran ayı içinde _isken· 
deriye ve Berutu ziyaret edecektir. 

Biz bu manzaraları daha iyi izah 
edebilm.;k için Osmanlı imparatorlu 
ğu zamanında birinci defa lstanbul 
da açılan ve adına ,.Sergii umumii 
osmani,, denilen ilk sergiden bahset 
mek istiyoruz. 

Bu sergi 27 şubat 1863 de At 
meydanı denilen bugünkü Sultan Ah 
met meydanında kurulmuştu. Bu ser 
giden maksat imparatorluk hudutları 
içindeki sanayi işlerini, mahsOJatı 
bir araya toplamak ve bunları halka 
teşhir etmekti . O zamanın maliye 
nazırı Mustafa paşanın riyaseli altın 

daki bir komisyon bu işi üzerine al 
mış, bir hlimatname vücuda geti
rilmiş ve bütün villiyetlero ve mu
tasarrıflıklara bildirilmişti. Bu he
yet bu işin mali ve teknik idaresi 
iç in bir kumpanya vücuda getirmiş
ti. Sergi bir çarşı manzarası halin· 
de ahşaptan yapılmıştır. Serginin, 
önce yalnız imparatorluk sanğat iş
leri nehasrı düşünülmüş, fakat son
raları bunun yanına ve dikili taşın 
garbine tesadüf eden arsa üzerine 
" Zamimei sergii osmani,, adliye 
Avrupanın buharlı ve buharsız, san· 
ğat ve ziraat aletlerine mahsus ol

mak üzere bUyük mikyasta bir sar
gı b.1 ı ,, daha kurulmuştu. Bu ser

ginin masraf tutarı olan 30.000 
Jn;ıiliz lira-sı kJm;nıyı tarafın:hrı 
verilmişti. 

- Gerisi ıkinci sahifede -
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Edit Brikson 1Gür:!. müsabakaları;Erk~k li.ses!nin me Orta mekteplere 
1 Beş vilayetten gelen peh- zunıyet ımtıhanları muallim -

Naip Horti' nin iktidar ml"vkiini 
tevdi ettiği yeni Macar kabinesinin 
ilk meşgalesi, memleketin libeıal 
kamoyunun B. Daranyi kabinesi kar. 
şısında fazla müsamahakir davran· 
makla itham ettiği nasyonal . sos
yalist hareketini tahcıit etmek ola
cak gibi görünüyor. 

Başvekalde gelen, Macarista 
nın büyük ekonomik eksperi telak
ki edilen bir teknisiyen, B. Bela im· 
redi'dir. Selefinin kabul ettirdiği 
beş yıllık planın mülhemi olan yeni 
baş vekil şimdi onu tatbik mevkiine 
koyacaktır. Bu plan, bilhassa, Ma
caristanı büyük A iman yanın vasalli 
ğinden kurtarmak gayesini gütmek 
tedir. Çünkü Anşlustan beri, Maca· 
ristan ihracatının yarıya bir kısmını 
Amauya çekmektedir. 

Gene bu planın ihtiva ettiği ted
lıirlerden bazıları, üstelik, köylerde 
hakim olan hazin sefalete nihayet 
verecek mahiyettedir. Toprakları 
mahrum cahil köylüler için çcok ca
zip bir zirai kolektivizm vaz eden 
oklu haç propagandacılarının gay
retlerini önlemek için bu en emin 
çare olacaktır. 

' Maalesef, bu vaziyetin icabettir 
diği derin reformlar, hala çok caıılı 
olan eski feodal ananelerle karşılaş
makta ve pek ağır ilerlemektedir. 
Bunların, his edilmesi daha ağır olan 
tesirleri, psikolojik unsura istinat et
tiği için çok daha süratle ilerlele 
yen faşist propaga ndalariyle yarış 
edecek kuvvete malik değildir. 
Gerçi B, lmredi bu propagandala
rın başı boş kalmasına müsaade e 
dec~ğe benzemiyor. Müfrit sağci 
tahrikleri merhametsizce tenkil ede. 
ceğinı ilan etmiştir. 

Alman gazeteleıinin reaksiyon 
!arına bakılırsa (bu gazeteler tıpkı 
Ramaııyada Goga'nın düşmesinden 
sonra olduğu gibi Yahudi borsası
nın revanş'indan bahsetmektedir) 
yeni hükumetin Macar demokrat 
cehesine daha büyük bir emniyet 
telkin ettiği söylenebilir. Bununla 
beraber bu kabine, teşekkülü itiba
ri! .. , sarih surelte sağa mütemayıl
dir. Hatta üç bakanlık (propaganda 
bakanlığı bu meyandadır) hükumet 
partisinin müfrit sağına mensup 
kimselerin elindedir. Ve bu keyfiyet 
B. lnırediınin beyanatı kadar teskin 
edici değildir, çünkü Macar nazizmi 
tarafından geniş bir sempati maz
har olmakta ve hükumet mahfille
rinde B. Daranyi kabinesinin kur
banı olduğu iki yüzlü bir vaziyet 
ihdas etmektedir. 

levanlarla pehlivanlarımız 
gür·eşe-cekler 

Yaradılıştan bu "derece otokra 
tik olan ve bu derece zengin b\ı' me 
deniyet içinde kök satmış bulunan 
bir millet her türlü yabancı nüfuzla 
ra karşı büyük bir mukavemet kuv- _ Önümüzdeki pazar günü koşu 
vetine' maliktir. Asırlarca müdde~ yerinde 5 vilayetten gelecek güreş 
cerma~izme karşı muzafferane mü~a _ birincileriyle Adana güreşçileri ara 
eelesi de bunu isbat eder. Fakat sında miisabakplar yapılacaktır. 
Almanyanın h(mayesile T rianon mua ! Sabahtan itibaren yapılacak o-
hedesile kaybettiği üç milyon maca lan bu güreşlerin neticesinde Anka· 
rı tekrar hududları· içine almak ümi raya gidecek güreşçiler taayyün e 
di, bugün, diğer bütün mülahazalara decektir. 
üstün gelmek tehlikesini göstermek Sik!etlerinde birincilik kazanmak 
tedir. 1 suretiyle grup 6irincisi olacak olan 

B. lmredi Avruı'alı bir görÜşe bq güreşçiler Ankarada Atotü. kiin 
maliktir. Beyanatında garp devlet • (serbest güreş şampiyonluğu ) için 
!erinden ve küçük antanttan manidar 1 koymuş olduğu altın kupayı kazan
bir şekilde bahsetmiştir: Sinaya'dan mak için çarpışacaktır. 
uzanan eli tutacak mıdır? Bu daha Pazar günü yapılacak müsaba 
ziyade, üç devletin azlıklar mesele kaların çok heyecanlı olacağı şimdi-
sini hal hususunda gösterecekleri den tahmin edilebilir. 
hüsnüniyete bağlıdır. O azlıklar me- Yapılacak bu müsabakalarda A-
selesi ki olduğt1 gibi, saati, tarih kad danamızı: 
ranmda, yeniden çalmaktadır. 56 kiloda Selaheddin Tuğgen 

61 kiloda Ahmet Aksoy 

Tekaüt işleri 
gecikmiyecek 

Memurların nufus kaydla 
rı hazır bulundurulacak 

Ankara: 24 (Hususı)- Askeri 

subay ve memurlarla mülki me- / 
~urlarııı nüf~~ v~icaları .hakkında 
ıç bakanlık nufus ıdarelerıne mühim 
bir tamim yapmıştır. Memurlara aid 
nüfus kaydlarınm muntazam ve se 1 

ri bir şekilde işlenmesini ' temin ede' 
cek olan bu tamim şudur: ı 

Emekliye ayrılan askeri subay 
ve memurlarla mülki memurlarımı 
za ve bunların 'öksüz ve dullarına 
aylık bağlamak hususunda güçlü~ 
çekilmemek ve zaruret ve sefaletine 
meydan vekilmemk İçin bunlara a 
id ınuanıdeleıin ·ilgili vekaletlerce 
her ne kadar çok çabuk ve zama
nında sona erdirilmeslne çalışılmak 
ta isede bu işin sqna erdirilnıesi 
ilkönce nüfus kaydlarının toplu ve 
bir arada bulunm~masına ve çıkarıla 
cak kayt Örneklerinin hemen gönde 1 

r lmesine bağlıdır. ı 
Bunun temininde ise birçok güç 

lüklere karşılaşılarak aylar ve hatta 1 

senelerce uğraşıldığı halde bazan bir 1 

ailenin nüfus kaydlarınııı bir araya 
toplamak imkanı elde edilmemekte· 

di~ 1 

Bıı yüzden bu ailenin aylık bağ 
1 - . 1 l ama ışı sene eıce uzayarak safalet 

- Gerisi üçüncü sahifede - 1 

66 kiloda Lütfü Demircan 
72 Kiloda Yusuf ince 
79 kiloda Süleyman Dişiçü rük 
87 kiloda Apti Ôzbağda 
Ağırda Mehmet Eişiçürük Tem-

sil edecekfı. 
Ayni gün güıeıçilerimize Mera 

simle bölge güreş birincilik ma:lal 
yaları da verilecektir. 

Kaysıda çıktı 
Şehrimizde hemen bütünmeyve 

ve sebztlerin çlktığını ve satılmağa 
ba~landığını yazmıştık. 

Bu CÜfT!leden of ,nlk Üzere kay 
sıda çıkmış ve kilo ;u 120 kuruştan 
satılmağa başlanmıştır. 

D.:>ma tis biber 
TarfanJa domatisin kilosu 200 

kuruştan 150 - 120 kuruşa kadar 
inmiştir. 

Dol nalık taze biberin , da.nesi 
ise beş kuruştan satılmaktadır. 

Sıhhiye tayinleri 

Şehrimiz sıtma e~slitüsü müdür 
lüğiyle sıtma hastahanesi mütahas
sıslığına lstanbııl sıtma mücadele rei
si Seyfeddin Okan, Maraş trahuın 
hastahanesi". mütahassısı Ö>man zf! 
ki Oysal şehrimiz trah.um f astaha 
nesi ikinci dok torluğuna, şehrimiz 
trahum hastahanesi ikinci dokto• u 
Fuad Aziz Alp Afmış trahum hasta 
hanesi doktorluğuna tayin edilmiş, 
Karaisalı hükümet doktoru Reşad 
şerbetçi ile Korku laplı hükümet 
doktoru lh>an 11.iteıin becayişleri 
yapılmıştır. 

. ' . 

Şehrimiz eı kek lisesinin son sı · 
rıf talebelerinin mezuniyet imtihan. 
farı bitmiş ve sözlü imtihana 118 
talebeden 76 sı geçmiştir. 

Mezun,ardan 53 Ü edebiyat, 23 
Ü fen koluna ayrılmışlardır. 

Gençlerimizi tebrik edeı iz. 

Mezunların adlarını aşağıya yazı 
yoı~z 

EDEBiYAT KOLU MEZUNLAR! 

19 Selahattin Ôzbey, 21 Neyiı 
Ôzşuca, 36 Sebahattin Ôzbey, 63 
lıfan Tuğberk, 91. Bekir Yücd, 126 
Halil Gürol, 154 Hükmü Baltalı, 
189 Ali Deniz, 225 Enver Binokay, 
292 Sadi Ünal, 315 Yusuf Algül, 
326 Niyazi Förgün, 349 Mehmet 
Derinöz, 361 Osman güvenç, 369 
Talat Koda!, 397 Ahmet Kılıç, 406 
Cemil Sagnak, 431 Yaşar Sungur, 
452 irfan Ôztan, 461 Necati Tunç, 
51,5 Dündar Teoman, .:45 Salim O 
neri, 546 lbrahim Ertan, 559 Mubar 
rem Çitak, 606 Seyit Taryaley, 
656 Aziz Altıok, 687 Kadir Öz
gür, 815 Aziz YılJırım 827 Naci 
Yazan, 848 Mehmet Ôzmete, 873 
Selahaltin Çanga, 905 Cumali Ala 

dar, 923 Ömer Altı ok, 931 Salih 
Tansal. 935 Ali Aydeniz, 941 Ha 
lil Gürçel, 968 Ethem Akdemir, 
982 Ali içğören, 1006 Emin itil, 
1021 Mehmet Turan, 1034 Mustafa 
ataç, 1043 Cemil Berklin, 1059 F et 
hi Ôzc~ndan, 1063 Nuri Erdem, 
1067 Fethi Erktin, 1113 Kemal Gü 
ner, 1131 Tahir Turhancık, 1168 
Sefahattin Melek, 1176 Sadık Akçı 
nr, 1182 Adil Tuıkay, 1277 Atıf 

U,kan, 1397 Faruk Bektan, 1413 
hrahim Uğurlu doğan 

FEN KOLU MEZUNLAR! 

26 Liltfi Ôztekin, 90 Orhan Ak 
verdi, l 07 Ertuğrul Haseki, 254 
Yusuf Gürdil, 282 Feyzi Kutay, 
373 Cemil Ay, 404 Agah Ôzülkü, 

455 Halit Aydın, 484 Tarık Erşen 
494 Em!n Ôz Şubert, 501 Galip j 
Mutdoğan, 508 Akif Atik, 536 Ke 
mal Çeliköz, 547 Fuat Karayazıcı / 

(618 Şeref Yünten, 836 Süleyman I 
Erden, 854 Mustafa Işı kan, 924 Nu 

Maarif Vekaleti bir imti
han daha açıyor 

Maarif Vekaleti orta m"kteple
rin muallim kadrosunda mevcut bu. 
lunan ve yeni açılan mekteplerde 
gittikçe genişleyen münhalleri dol
durmak için bu sene Ankarada Ga· 
zi terbiye enstitüsünde muallim mek. 
tebi mezunlarına mahsus imtihana 
girmek üzere yapılan müı acaatları 

dahi bu işe kafi görmediğinden 15 
Haziranda icra edilecek bu imtihan.

1 
dan başka bir de lstanbulda imtihan 

1 
açmağa karar vermiştir. 

1 Eylfil tarihinde üniversite kon· 
ferans salonundıı başlanmasına ka· 
rar verilen bu imtihaqlarla ortamfk 
teplere Türkçe, tarih, coğrafya, ri
yaziye, tabiiye ve lisan dersleri için 
muallimler alınacaktır . imtihanlara 
dört, beş ve altı sınıflı muallim mek 
teı.I~rinden mezun olan, iki sene / 
ilkmektep muallimliği yapan ve orta I 
mekteplerde muallimlık yapmak 
vasfını haiz olanlar girebilecekler
dir . 

imtihanlarda kazanan muallim. ı 
!er ~vvela orta mekteplere m~allim 

1 
vekili olarak tayin edileceklerdır. Bun 
dan sonra gösterecekleri liyakate 
göre kendilerinin terfileri yapılacak
tır . 

Bu sene açılacak bu iki imtihan 
la oi-ta mekteplerin muallim kadro 
su tamamen dolmasa dahi münhal 
!erin azalacağı ümit edilmektedir. 

Memurların mesken 
bedelleri meselesi 

lık öğ-etmenlerin 932 yılına ait 
mfsken bedellerinin beşer lira üze 
rinden verilmesinin karar altına alın
dığını yazmıştık. 

Veka 'fte gönderilen münakale 
mazbatasının bugünlerde tasdik edi
lerek şehrimize gönderileceği ve ay 
başından evvel birinci t~ksitin veri 
leceği ümit olunmaktadır. 

,; Y•lm, .950 Rifat B•I.' 9)7 N•ri / ~ ~ 
K"""'· 998 Ahmot Aı.ook, 1122 I __;_;;:~,\~ 
Niyazi Tüzün, 1426 Celal Güralp. ; ~ ,., 

( - - - ,-

Vil \yet hü~çesi 
-

Vilayetimizin - 938 yıtı büdçesı 

tastik edilmek üz•re Vekaletten ve 
killer hr.yetine verilmiştir. 

-

24 Mayıs 938 

Gök yüzü açık Ufuklar sisli. Ha 
va hafif rüzgarlı. En çok sıcak 34 
-derece. Diğer amiral Horti Führer ta 

rafından, bir Aiman harp gemisinin 
denize indirilişinde hazır bulunmaya r 
dayet edilmiştir. Bu görüşmede p -embe }anaklı kızla, 1 

Rüzgardan yüzleıin"n 
Nazizmin mi, yoksa Macarizmin mi cildi bozulmuş kadınlar! 

Sarışın kadınlar Bı•nları bilhasıa ~öylüyoruz""\I 
Çünkü yüzleri p•ınbe renkte kadııı -

dava"ı muzafrar olacaktır? Burada kendi tipinizin 
Prensip itibarile macar nazizmi- küçük bir tahlilini yapacağız: 

Tıbbi tetkikler ---·--· 
nin cermanofil ve kollektisivist tema Sarışın ve pem' ·e yanaklı kızlar 'L • 

f 
1 k gı JJ üzerindeki şeffaf ci!t rla.hi, çar· dır. Kanın dev"r"nına yardımı var-

yü!lerine muhalefette muhafazakar- genç i !erinde gilzel oluyorlar da ç ıbuk buruşahı"lı'r. d p b ki k 1 
J b t ır. em e yana ı ız ar, ayni za 

· ıar, .yanlış bir· takım '- as•jlara kapı 
!arak fayda bek1eıken, zarar göıü 
yorlar. Trdavjnin, yahut sıhl>i vazi 
yette devam edebilmenin ana sırımı 
bilmiyorlar. ' 
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İki devir ve 
iki sergi 

Birinci sahifoden artan -

Sergi talimatnamesinde gördü
ğümüze göre, imparatorluk sanatine 
hasredilen kısımlardaki eşyaların 
hepsi el ve tezgAhtan çıkmış şey
lerden ibaretti. 

Buna mukabil, diğer pavyon
da Avrupa sanayi alemi kuvvetle 
kendini gösteriyordu. ilk defa yedi 
sekiz beygir .kuvvetindeki düğen 
makineleriyle öğütme, eleme, yinç, 
pamukları balyalama makineleri, el 
arabaları hattA inek sağmağa 
mahsus Aletler bu sergide görün
mehte idi. 

O zamanın ğazeteleri bu eşya· 
!ardan hayretle bahsediyorlar , 
" mecmuai fünun ,, bugün her evin 
tabii eşyası haline gçen dikiş ma 
kinesinden bahsederken. "dikiş mı· 

kinesi: işbu Alet her türlü ince va 
kalın mensucat üzerinde dikiş dikip 
belki onbaş, yirmi terzinin gördüğü 
işi görebilir,, diyo .. 

Bu sergide makineler mütehas· 
sısları tarafından işletilmek üzere 
halka ğösterilmekte idi. Fakat bu 
sevgiye rağbet çok azdı. çün · 
kü halk, buharlı ve buharsız 
sanayi 
hakkında 

ğildi. 

makinelerinin r o ileri 
asA malumat sahibi de-

Gene aynı gazete bıı husus ta 
şu cümleleri yazmaktadır: .işbu Z • 
mimeye memaliki mahrum mah!u· 
lalı müterıevviasma mahsus diğer 
sergi mahdlli kadar kül iyetli seyirci 
gelmeyip şimdi günrle nihayet bir
kaç yüz adam bulu :unaktadır. Hde 
kadın seyirciler pek nedret üzere 
olup bunun için dahi anlara mah. 
sus gün tayin olunmıyarak r·caı ile 
beraber duhullerine mezuniyet ve• 
rilmiştir .• 

Sergi kadın ve erkekler için ay
rı ayrı günlere ayrılmı~tı. Kadınlara 
ayrılan günlerde eşya sahiplerinden , 
maada kimsenin sergiye girıııemesi 

için en şedid tedbirler alınmıştı. 

Sergiye girmek için cuma ve cumar. 
tesi gü~leri altı kur~~ gümüş para 
ve di~er güııler için de üç kuıuş 

vermek lazım geliyordu 
Bu devirde ei sanatı. tamamen 

iflas etmek üzere idi, -ı$tanbul doğ
rudan doğruya , Avrııpadan giyini 
yor, hatta Avrupanın , gıda madde
lerini alıyordu. Vilayetlerde, lstanbul 
halkının Avrupa malından başka hiç 
İnala rağbet etmedikleri kanaati 
yerleşmiş, ve halk bunda tamamen 
haklı idi. Ç 

0

Ü n k Ü lstanbul · 
lu, bir altın 1 i r a, y,, a Avru · 
pa malı kmıdura giyiyordu. 

lstanbulun o zaman nasıl bir 
Avrup~ pazarı h~line geldiğini "Mir' at. 
gazetesinin bu sergi dolı.yısiyle mu 
ha vere tarzındaki şu yazısından öi 
renıyoruz 

" - Sergi böyle memaliki parli
şahi eşyasına müolıa:ııır tutu!mamı1 

oisa ,laha münasip olıııazmı idı? 
- Hacet olmamalıdır, zira fsıanİ ll 

Jda ğezınek, Avrupa emtiıısiyle dolu 
bir sergiyi temaşa etınek gibidir. Siz 
kendı n ·fsinizle kıyas ediniz, gerek 
İevaiı(l1t beytiye ve ııere'c elbiseniz 
içinde hangisi memlclıetimiı rfya· 
sındandır? Biz Avrupa emtiası -isti
mıline başlıyalı kendi memleketimiz 
emtiasının nasıl şeyler olduğunu bil 
mez bir hale geldik .• ar aşta gelir. Hakikaten macar 1 or a. Y. aşa gddıkleri zaman, pek çok 

h f d ğ 1 Pem~e yanaklı kızlar, gayet manda, kendilerini zo•a vermiyecek 
r.ıu a azakaılığı cermı n"z'l'le karşı e ışıyor ar. 

sağlam ciltleri 0 1 duğunu sanırlar. Ve surette daima har ket etmek sure. 
tarihi bir mücadele ananesinin varisi Bunun sebebi şudur : Pembe 
d ekseriya bu zihniyette, yüzlerini her tile kan deveranını tekemmül ettire 

ir. Bu mücadele bir milli misyon yüz, esas itibarile sıhhatli bir insa-
derecesine yükselmiştir. Çünkü Ma nın yüzüne işaret etmekle beraber türlü tesire maruz bırakırlar. Fakat bilirler. Vücudun kağşamasına mey 
caristan'ın Tuna havzasıııda hege· ekseriya haddinJen fazla nazik bi; n!tic~de gençlikten evvel, yüz gü· dan bırakmamalı, bol jimnastıkler 

• züllı"g· ı'nı'n a'ttı·g· · · fı .. ·· 1 yapmalı, kn•ma 1 ı, yürümeli, atlamalı 
monya ya sahip olmak arzusu bir cilde sah'p olduğunuzu da gösterir. ~ 1 ını ese e gorur er. • 

d P b ki k 1 b h ve soğuk havada, ~ün fanila ile el. 
y~n an c~nup ve şimal islavlarının Bu gibi yüzler, itina görmezse, rüz em e yana 1 ız ar, u çe rr / 
b 1 d'" yi yirmi yaşını geçtikten sonra da diven giymelidir. ır eşmesıne ıger taraftan Tuna garlardan müleessir o!ur, :ince da• 
milletlerinin cerman kültürü tarafın· marlar meydana çıkar, çatlar ve muhafaza etmek istiyorlarsa , yi Mümkün olduku kadar sık ola-
dan tl'msil edilmesine bir sed teşkil sonra morarmağa eaşlar. yeceklerine dikkat etmektedirler. rak gece'yaıarken yıkanma!ıdır. Ge 
et k • d k ı r k M ı· • , f ne kan deveranını tahrik etmek için mHe ş~ukrun d~n .. uv

1
vc. ama tadır Pembe bir yüzde ekseriya, ince ese a, ço< azla et yemeleri 

tt Al d d ğ d >'.'Jd' H l sabunlu bir lif ile vücudunu uğuş 
a a en _ ı u~er erı~: _ manya amarlar da görüldiiğüne gl:ire, bu o ru e15 ı ır. e e romatizmaya turmalıdır. 

nın yaptığı cazıbenın tesırını hafif küçük. damarların yüzün cildin k mütemayil ise, asla yemesinler, Q. 
let".1ek i~tiyacıdır ki Avu~turya Ma yakın olduğu anlaşılır. işte b: ~= nun yaine mümkün olduğu kad. r Kan deveranındaki arıza, yüzde 
c1 t 1 ğ d b morluklara sebebiyet verir. Yüzde 

rıs an ımparator u u zamanın a epten, öyle bir yüz, fevkalade so taze siit, tereyağı ve peynir yeme· 
yabancı milletten halkın macar un ğuk ve pek sıcağa karşı gayet has lidirler. ~I· görülen mor damarların o hali, içe· 
~uru tar f d ı ·ı k O rinizdeki kanın coşa coşa, şevk i•-in-a ın an emsı etıne arzusu sastır. amarlar miiteessir olduğu B ı k 1 ' 

nu doğurmuşlur. --------------- un ar a .ıiyumu hav. gıdalar· · de akmadığını gösterir. 

Böyle kadınlar ve genç kızlar, 
çok soğuk ve çok s!cak sudan, yüz· 

leri Üzerine buz koymaktan, tevakki 
etmelidir. 

Çünkü çok soğuk ve sıcak, kü 
çük damarları çatlatır. 

Yüzlerini fazla uğuşturmaktan 
da sakınmalıdır. 

Cildi fazla be;Jem" ğe de gel
mez .. dışarıya çıktığınız zaman yü
zünüzü muhafaza ediniz, kuruma}an 
cinsten pudra sürmek iyidir. 

Yaz vakti güneşeten yanınız. Fa· 
kat tedricen yanmak doiıudur. O
nun için açık ha'laya çıkmazdan ewel 
güneş banyolarına mahsus krenıleri 
de :yice süıününüz. 

Bundan yetmiş beş yıl Önce a· 
çılan Lir serginin sermayesi' •eneli 
olduğu gibi, teşhir ed lın enala 1 ın 
mühim ve faydalı kısmı da ecnebi
dir. lstanLul h~lkı makinenin ne ol· 
duğunu ilk önce bu sergide görü 
yor. Halbuki bu makineler o zaman 
dünyanın bütün çehresiıı.i değişi~ 
mi5, insani ık yeni ve şayanı hayrd 
bir devre girmiş bulunuyordu. Kol 
faaliyeti iktisadi ve sınai sahada 
tamamen rolünii kaybetmişti. lm;n
ratorluk Avrupanın bıı lıa'Tlleli dev 
rinden intibah duyac~k halde de 
ğildi, nitekim bu karanlık devir, ta 
cumhuriyLte kadar sürm'iş tür. 

. ....... ____________________ __,..,,.,,....,. ..... -~---~'!'!'!!!'~--._._ ...... ________ ..,. ________ _ - . ,. 

Yetmiş beş yıl ara ile kurulan 
iki sergiyi ınuk~y~se e<linc !, yetmiş 
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•-• Hikaye----------1----. 

Canlı insanlar 
ı-- YQzan ı..--------·---1 ___ Z_o_şç_e_n_k_o __ I 

Köy kiliselerinden birinin yaşlı 
ca bir papası • vardı. Adamcağıza 
biı hastalık arız oldu. Köyden ay 
nldı. Onun yerine yeni, üstelik ele 
genç ve enerjik, bir papas geldi. 

Bu genç papas köye gelince söy. 
le bir hadise çıktı : 

Papas, köy kilisesinin işici eline 
alır almaz ona köyde bir ev vue· j 
ceklerini, her türlü istirahatını temin 
edeceklerini umuyordu. Halbuki um· 
duğu gibi olmadı köylülerden kim
senin fazla odası yoktu, Diğ. r bir 
kısmı ise papası evinde bulundur· 
maktan çekiniyoı !ardı. Bunlar : 

- Biz papası evimize alacak 
olursak, hakkımızda dedikodu ya
parlar, diyorlardı. Fakat genç pa
pas, kendisine gösterilen bu f~na 
kabul tarzından mü tetssir olmadı. 
Köylüleri etrafına toplıyarak onlara 
şöyle lıir konferarıs verdi : 

- Evinizde bana barınacak bir 
yer vermeyişiniz, benden e. vel bu 
rada bulunan ihtiyar papas arkada
şımın fena çalıştığını ispat ediyor. 
Halbuki ben, böyle uf.k tefek güç 
lüklerden yılacak bir adam değilim 
Ormanda yatmaya ve ağaç kabuk. 
ları)b geçinmeye hiç de niyetim 
yok. Ben buraya randevuya gelme· 
dim. Siz kendiniz beni davet etti 
niz ! Binaenaleyh ben, kendime mii
nasip bir yer buluncaya kadar ki 
liseye yerlrşrceğim ve orada yalıp 
kalacağım. Hem l::en kilisenin ka
ranlık kısmında değil, bir penceresi 
olan aydınlık kısmında oturacağım. 
Siz ist!'diginiz kadar buna kızabilir 

siniz 1 Bana vız gdir . 
Bu havadis dindar köylülerin 

canını sıktı. Öyle ya kilise gibi iba 
dete mahsus olan bir yerde, ikamet 
etmek, bunun tabii bir neticesi olan 
çamaşır yıkamak, pire. ve buna ben 
zer haşereleri türetmek revcyı hak 
mıydı? 

Fakat dindar köylülerin hiç bi 
ri,i papası kendi evine almadığı için 
işler, papasın de<liği şeoilde cereyan 
etti._ 

Genç papas kiliseye yerleşti .. 
Papasın kiliseye yerleşişinden 

takriben iki ay sonra, köylüler ara. 
11nclıı yeni ve pek enteres.ın bir de
dikonu eolaşmağa başladı. Meğer 
papas, Kilisede yatıp kalkmakla, yi· 
yi)?. içmekle, pire ve bit üretmekle 

· kalmıyormuş. Üstelik buraya kadın 
d ı getiriyormuş. Genç papas köyün 
dul kadınlarından birine 2şık olmuş. 
Onu geceleri sık sık kilisedeki oda 
sı~da misafir ediyormuş .. Bütü~ bun 
ları yapark'!n de, oturduğu yerin bir 
ibadet yeri olduğuRu hatvına bile 
getirm ~miş. 

Yerden bir taş alarak, kefdreti bu 
dur, diye papasın oturduğu yerin 
küçük penceresine fırlattı, Köylüler
den bazıları da kilisenin kapısına 
yüklenerek kırmayı ve zorla içeri 
girmeyi teklif ettiler. 

Fakat bunu yapmaya meydan 
kalmadı. Çünkü papas, kendiliğin
den kapıyı açarak, kapının önünde 
l.:ekleşmekte olan dindar köylülerin 
yanına geldi, !'geniş o/enli kollarını 
sallıyarak: 

- Sizden oda istediğim zaman, 
dedi, bana oda vermediniz 1 Şimdi 
de, it oğlu itler, kapının önünde gü 
rültü yapıyor ve camlarımı kırıy.or
sunuz. Bu hareketiniz, cidden, çok 
güzel .. Teşekkür ederim. Fakat ar 
kadaşlar, siz nafıle telaşlanıyorsu· 
nuz 1 Boşuna kendinizi uzuyorsu 
nuz ) .. Biz papaslar, dünya ile ili 
şiğini kesmiş, yatmaz kalkmaz, ye I 
mrz içmez kimseler değiliz. Biz can
lı insanlarız. Biz dünya zevklerin- 1 

den uzak kalamayız!. ilk geldiğim 

1 
gün size söylediğim şeyleri tekrar 
etmekten başka bir şey yapamam. 
Benim ormanda yatıp kalkmaya 
ve ağaç kabukları ile geçinmeye hiç 
de niyetim yok. Siz buraya gelece 
f(inize bana bir oda bulmakla meş
gul ol.anız daha iyi edersiniz! Hay 
di bakalım şimdi buradan defolup 
gidiniz !.. 

Rezalet çıkarmaktan vazgeçtiniz! 
Camımı kırmanıza gelince, şunu da ; 
iyice biliniz ki bu hareketiniz edep · 
sizliğin ta kendisidir. Yarın dini me
rasim esnasında, her dini hareketi
min fıatını arttıı mak suretile bunun 
acısını çıkaracağımı da unutmayınız!. 

1 
Dindar kö;lüler, karşıbrında böy 

le zorlu bir papas görünce apışıp ı 

kaldı/ar. Adeta ne yapacaklarını şa J 

şırrlılar. Tabii artık rezalet çıkarmak- ; 

tan da sarfınazar ettiler, fa'cat eıtısi 1 

gün de köy şurasına lir istida dayadı 
!ar: Kilise gibi mübarek bir yerde 
bir papasın yatıp kalkıp, keyfine 
bakması muvaffak de6ildir. idari ma 

kamlarca bu papasın kulağı bükül
mezse yakında biiyük rezaletler 
çıkarması ihtimali de olabilir .. ilah .. 
şeklinde. 

Biz meseleyi hiç de büyütmüyo 
ruz. Fakat köy şurası muvafık bir 
derkenarla işi mıntaka merkezine 1 

havale etmiş.. . . j 
istida mıntaka merkezıne gelınce 

' ı 
mıntakada~iler bu işe bir miktar gül 

1 
müşler. .. Ve papaslarm hususi hayat
larına karışmamak lazımgeleceği der 
kenariyle istidayı köy şürasına geri 
çevirmişler. 

( Türksözü l 
Sahife 

Romanyadaki eski demirı 
muhafızların reisi 

Bükreş: 24 (Radyo) - Eski de· 
mir muhafızlar cemiyeti reisinin mu
hakemesi bugün de cereyan etti. 
Maznun müdafaasında demiştir ki: 

-"Memlekette ihtilal teşebbü 
sünde asi bulunmadım. Ve böyle 
bir şeyi düşünmedim bile. Ben k anu 
ni yolların bana bah~ettiği haklar 
dairesinde siyasi faaliyette bulun
dum.,, 

Avrupa tren hattın.a 
fevkalade tenzilat 

Tekaüt işleri 
gecikmiyecek 

- !kinci sahifeden artsn -

!erine sebebiyet verilmekle beraber 
yeis ve ümitsizliğe düşek öksüzlerin 
ve dulların yüksek makamlara müra 
racaarle sızlanmalarını mucip olmak 
tadır. 

Asri Sinema 
Görenlerin takdir ve hayranlıkla seyrettikleri şahese i bir kaç gün için 

daha gösterecektir 

Hayali gözlerde .... ismi dillerd., .... Neşesi gönüllerde .... Şöhreti nesillerde 

olan ( ŞEKISPIRIN ) ölmez esen 

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

' 1 
::-------------~--------------------------------

Romeo ve jüliyet 
( Norma Şerer-Leslie Hovard ) 

fşi yolunda ve vaktinde görüp 
beyhuee muhaberelere kapı açma
mak ve bunların sefaletlerine mahal/ 
bırakma 'llak için herhangi bir su bay 
veya memnrun vazife icabı bslendu I 
ğü mahalde nüfusa taalluk eden ı 
doğum, ölüm, evlenme ve boşanma Şaheserini mutlaka görünüz . Fırsatı kaçırmayınız 
v~kalan bildirilen m<.hallin nüfus l ı------------------
müdür veya m emurlarınca gereken B · •• •• d•• 2 30 d "}" } • d 
iş yapılJıktan so .ıra alıikadarlşrın 1 ugun gun uz ' a tenzı at l matıne e 

Aı kara : 24 ( Hususi )- Devlet 
demiryolları idaresi , Avrupa hat. 
tında seyahat edecek guruplar için 
fevkalade tenzilat yapmıştır . Bu 
esasa göre , en aşağı on kişilik 

guruplardan gidiş ve dönüş ücret 
]erinde-, yalmz gidiş parası alınacak· 
tır. Gu:up , 21 kişiyi bulduğu tak. 
dirde ayni tenzilatla beraber , bir 
kişi ücreti de alınmıyacaktır . Daha 
büyük guruplarda her yirmi kişide 
bir kişi parasız seyahat edebilecek 
tir . 

esas nüfus kütüklerimizde yerli oıe l- Romeo ve Jüliyet 1 
r~_k ka yt~~rı. bulhndukları mahaller 1 

nufus mudur ve memurlarına vakit 2- Şen Yumurcak (Şirley Temple) 
geçirmeksizin vaka ilmühaber veya 

Bundan başka, her gidiş biletinin 
dönü~ü iki ay için muteber olacak
tır , 

ilamlannın tasdikli örneklerini alan 
nüfus ü:lür ve memurlarının dahi 
ait olduğu mahalle veya köy kü 
tüklerine geçirmesine ehemmiyet 
vermesi ve maaş bağlama işinde 

herhangi bir tarnftan istenilen kayt 
örneklerinin okunaplı yazılarla yazıl 
ması ve bütün meşruhatile çıkarılıp 

ÇO < YAKINDA ... ÇOK YAKINDA ... ÇOK YAKINDA 

ROMEO ve JÜLİYETIN lıraktığı hüznü giderecek ve iki buçuk saat 

durmadan kahkaha, katıla.katıla güldürecek dünyanın ee büyük komikleri 

( GROUCHO-CHIHO -HARPO) nun T~rkçe sözlü komtdileri 

( Üç ahbap çavuşlar ) 
Asri 250 

Tenzilatlı tarifenin tatbikine Ha
zirandan itibaren başlanacaktır.Ta. 
rife muayyen bir müddetle tahdit 
edilmemiştir. 

Telefon gönderilmesi V e her kayt örneğinde 
kaza nüfus müdür ve memurun res _____ 9_3_ı_s ______________________ _ 

mi mühür ve imzası üstüne hangi 1 

Orman memurları 

arasında 

Türk Dili 11 arkadaşımız· 1 kaza nüfus m'idür veya memuru ol 1 

duğunun öz ve soyatlarile bebeme· I" 
hal yazılması ehemmiyetle tamim ve 
t~bliğ olunur. 1 

Umumi müfettişliklere valiliklere I 
ve tefriş heyeti reisliğin e y~ zılmıştır. f 

Balıl..esirde çıkı:ıakta olan "fürk 
Dili" gazetesi 13 yaşına girmiştir. 
Arkadaşımızı tebı ik eder, çok yıl· 

ÇOCUK HASTALl~LARI 

MÜTEHASSIS! 

Saimbeyli kazası mesaha me
murlarından Muharrem Ömer on 
altı lira maaşla ayni Kaza mesaha 
me'llurluğuna, Kadirli kazası me 
saha memurlarından Tahsin ayni 
kaza ikinci ~ınıf mesafıa memurlu
ğuna, Karaisalı kazası Orman me 
saha memuru lsmail Polat yirmi lira · 
maaşla ayni kaza ikinci sınıf mesaha 
memurluğuna , Ömer Gücü on altı 
lira maaşla ayni kaza ikinci sınıf m2 

saha memurluğuna , Kozan orman 
muiıafaza memurlarından Ahmet 
Doğan O;maniye kazası üçüncii sı 

nıf orman mesaha memurluğuna , 
Dörtyol orman muhafaza memurla
rından Abdülkadir Demiral Birecik ' 
kaza>ı oımm mesaha m~murluğuna 

terfian tayin edibıi~leıdir . 

Saadete erişemedik fakat yaşamak hakkına malikiz. işte: 

( Tan Sineması ) 
nın pek yakında takdim edeceği ve sinemanın en büyük facia artisti ve 

MADAM BATIRFLA Y'IN unutulmaz kahramanı 

( Silvia Sidney ) 
in feci oldıığu kadar ibret alınaca k ve bir deıs olan büyük filmi 

(Yaşamak hakkımdır) 
Meşhur R·jisö' ( FRITIZ LANG) ın hiııımetil e vücude getirilen Şahe 
serleriıı en güzelinde Sevgilisini ölümde bile yalnız bnakrnıyan sadık 

bir maşuka rolünde görünecektir 

( Mevsiıni . en h;ssi ve heyecanlı bu büyük filmini) 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

9300 

lar temenni ederiz, , 

Müvezzi alacağız 
Bir müvezzi ve 

alacağız . matbaamıza 
lir hademe 
muracaat. 

Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 

Kabul saatlarr : Her gUn 1 
15-18 -

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Cenaze Mer~imlerin1e mahsus 
talimatname 

- Dünden Artan 

Bu ücrı:_tler "'.~zarlığa kadar gidiş. defo sonuna kadar bekleyiş, ve 
oradan şehır dahılınde herhangi bir mahalle kadar. dönüş içindir. 

Cenaza sahipleri Belediyeden çelenk almak isteı leı se marasimılen en 

az üç saat evvel haber vermek şartile büyük çelenk için dört lira, küçük 
çelenk iç'n üç lira ücret alınır. 

4 - Cenaze merasimleri, teşrini evvel başlangıcından Mart nihayetine 
kad~r saat 8-14 arasında sair zamanlarda da saat 7-17 arasında ya
dılabilir . 

1 

Bu son hadise köydeki dindar 
insan l arın taham nülünü taşırdı. Köy 
lülerJe1 bir kıs nı, p1pas1 bir bas 
kın yap'111y.ı ve onu meşhud cürüm 
halinde y.ıkalamaya karar verdiler. / 

Genç papas hala kilisede otur 
makta, kilisede yeyip içmekte, kilise -! 
de yatmaktadır. Fakat dinddrlar, (a 1 

sıl İşin tuhafı, "Jınsizler cemiyeti"ııin 1 
yardımiyle) papas için kiiçük bir ku- =----------------------------

5 - Merasim yapın k isten"n crnaze sahipleri merasını saatından en 
az üç saat evval Belediye zabıtası, Kerkez komiserliğine ve belediye ta. 
babetine müracaat ede rek h•ngi sinıf iizrrine merasim istediklerini ve ce · 
nazeııiy r ereden alınacağını 1:-ilbirecektir: 

Dul kadın papasın yanına gelip 
de köyün dindarlan bunu11 bir va- J 

kıa olduğunu gözleriyle gördükten j 
sonra, papasa karşı olan öfke ve 
galeyan son hadd ı ni buldu. 
' Koylülerden biri dayanamadı. 

beş yıla mukabil, yedi yıl gibi az 
bir zı:.m . n içinde göze kestirilen he· 
defin ebe!nmiyeli kendiliğinden mey 
dana çıkar. 

Gene o zaman intişar etmekte 
olan gazeteler, bu sergilerde görü· 
len makinelerin hiç olmazsa h , ık 
tarafından kullanılabilmesini -temin 
rn ıkn dile sanat mektepleri açılma· 
sın~ karar verildiğini yazmaktadır
lar. 

Filhakika az sonraları bazı vila 
yetlerde, lstanbulda s~nat mektep 
!eri açılmışsa da bu mektepler ba· 
sit bir kadro dahilinde kalmışlar ve 
bir türlü inkişaf edem~mişlerdir. 

lübt kurmaya başladı:ar. Papasın 

sonbaharda bu kulübeye taşınması 

muhtemel. 
Yalnız ben şahsen papa•ın bu 

kulüheye gitmek istiyeceğinden şüp 
heliyim .. Çünkü kilise hem daha iyi 
hem daha ışıklıdır. 

Avrupadan ilk osmanlı sergisine 
getirilen makinelere bakılırsa bun 
laıın hemen hepsinin iptidai mad· 
deler istihsalinde kullanılan şeyler 
olduğu görülür. Çünk~ Av'.upa, 
kendi fabrikalarının faalıyetlerını te 
min için ham maddelere muhtaçtı .. 
Avrupa esasen imparatorluğu bir 
pazar haline gelirmiş olduğu için 
evvela ham maddeyi elinden alacak 
ve yerine mamul maddeler vere · 
cekıi. Halbuki iktisadi ve sınai sa
hada muvaff•k olmak için kullanıl 
ması zaruri olan makineleri yapacak 
fabrikalar la zımdı . 

Bugün san'at hayatımızda tutu· 

lan yol ve bizim dünkü sergide gör ! 

düğümüz faaliyet istikametleri, doğ· 1---.. ------------· 
•ıu dan doğruya makine yupacak 
ııı•kineleri vücuda gelirmek işi ol 
du ğıı anlaşılıyor. Başka millttleıin 

iktisadi tazyikleri altında ka lıp czil 
memek için bu büyük ihtiyacın te
lafisi yeni Türk neslinin istidad ve 
enerj<sinden beklenmekte idi. Bu 
tahakkuk etmiştir . 

Bir Türk vatandaşının böyle bir 
serginin kapısından girdi ği zaman, 
gördükleriııden aldığı kuvvet büyük 
tür. Sonra bn serginin lıer şeyi bi 
zimdir, ve g• ne unu t mamalıyız ki 
bu sergi yedi yıllık bir çalışmanın 
mahsulüdür. 

Uzun yıllar uyutulan, oyıdanan · 

bu istidadların böyk birden şahlan 
ması biiyük tali vo- saadetleı im izin 
kurulmakta olduğunu ne güzel gös-
teri yor. 

Ferid Celal Güven 

Alsaray ::~~~a . 
1 Bu akşam 8,30 da 

İki şaheser fılmden mürt khp 
Lir proğrnnı 

- 1 

Coşkun Süvari 
Oynayan: -BOP ALLEN
Fevka!ade eğlenceli seıgüuşt filmi 

- 2-

Romeo Jüliyet 
Oynayan : NORMA ŞERER 
Çarşamba : 2,30 te nzilatlı matine 

Rumeo Jüliyet ve 
bomb:ılar'.1 yağarken 

9314 ;.... ... -.. ............. ._. ______ ..;.;~;..; 

6 - Cenaze sahibinin arzusuna göre yaya olarak veya vesaiti nakli
ye ile takibedilir. Yaya olarak takibedildiği takdirde merasime İştirak e
decek vasati kaqıyakada sarrçam köprüsü civarında beklerler. Merasime 
İştirak eJenler buradan itibaren nakil vasıtalarına binerler. 

7 - Cenaze alaylarını lüzumsuz yere bir çok sokaklardan dolaştır
kam memnudur. Alay umumi caddelerden doğruc• mezarlığa gider. Ce 
aze alayları şu sırayı takibederler: 

a) Cenaze otomo,li 
b) OtomoLiller, 

c) Ot .. püsltr, 
ç) Arabalar, 

Alay şthir dahilinde saat ta beş kilomet~ süratle ha.-ket eder, Sa· 
rıcam köprüsünden sonra sürat saatta 15 kilomntredir. 

Cenazt alayı mezarlığa vardıktan sonra merasime iştirak eden \lesait 
ŞOS nın sağ tarafında yine aynı sırayı ıakibedertk dönmesini b~klerle•. 

8 - Mezar lığın i.;erisine cenaze ot~mobılinden b•şka nakil vasıtası 
gıremez. 

9 - Cen•ze olayları geçrrken oturanlar ayağa kalkar. Siviller 
şapkdlaıını çıkarar1k ve üniformalııar da ellerile cenazeyi selamlarlar. 

Sonu Var 8303 



Sahife 4 

Türk dostluğu 
feda edilemez 

- Birinci sahifedtn artan -: 

yetı tesis iş i nde en büyük rolü oy
nam•yı iimit etm işlerdi . 

Almanya bJ ümit1erinde kısmen 
hayal inkisarına uğramıştır. Türkiye 

Almanya ile y~pmış olduğu kliring 
anlaşmasının kendi zararına işledi

ğini ve kendi ihracatına mukabil 
aşağı kalitede ve fah(ş fiyatlarla 
Almar. mallarını kabul ıstırarında 

olduğunu anlamıştır. 

Türkiye bir sene kadar evvel 
Almanya ile ticaret anlaşmasını so
na rrdirmiştir.Bun n neticesi olarak 
1937 de Almanyanın Türk ticare. 
ı etindeki hissesi yüzde 38 e düşmüş 
ve buna mukabil lngilterenin Tür
kiye ile ticareti 2,444,000 lngiliz 
ıirasından 3,180,000 lngilin lirasına 
çıkmıştır. Beynelmilel ticaretin milli 

varlıklar la g~çinme politikasının te 
siri altında günden güne daraldığına 
şahit olduğumuz bu devirlerde yu 
karıda gösterilen terakki rakaml .. rı 
çok büyük bir mana taşımakta 'ır. 

1 Adana askerlik şubesin
den: 

1- 1076 nu'llrolu kar.ununun 9. 

m,ddesi •ııucibince ihtiyat subay ve 
rrıemurlann yoklamalarına 1-Hazi 
ran - 938 de ba~lanacak ve 30-
Haziran-938 akşamı bitecektir. 

2 - Her ihtiyat subay ve memur 
bu bir ay içinde kanuni ikametgahını 
ve malüliyeli olup olmadığını mınta· 

kasında bulunduğu askerlı~ ş~bes~ne ı 
> şifahen veya mektupla bıldırmege 

ve raporlarının tas i ikli bi~ sureti~i l 
.1 bir defaya mahsus olmak uzere gon i dermeğe veya aslını gös termeğe 
1 borçludur. Şubeye gelirken nufus 
' cüzdanlarını da birlikte getirecekler· 

dir. 
3 - 30- HaziraP 9'38 den şon

ra bir ay içinde yod .. malarını yaıı 
tırmıyan, ikame tgah!drını değiştirdik 
leri veya şube mıntıkafl haricine çık
tıkları halde haber veı mi yenler hak· 

kında 1076 numaralı kanunun 10. 
maddesinin tatbik edileceği ilan olu 

nur. 

dünyanın en maruf 

( Türksözü ) 

Mır htelif maı ~ a 
buz dolapları ara 
sında Amerika hü 
kümetinc1' yapıları 

resmi lecrübelerde 
birinciliği kazanan 

m arka s ı o 1 an 

Vestinghouse_,, 
Buz dolaplarınd a n bu tecrübe sonunda 

satın almı ş tır . 

Ame rika hükumeti 16,697 tane 

938 modelleri gelmiştir. Pek müsait şeraitle satılmaktadır. 

Beş senelık garanti ve ıilir. 

938 MODA 

Yalnız Akkii:rıilatörl e çalışan Radyolarımızı 
rilerimize tavsiye ederiz. 

FILKO FILCOı Radyoları 
sayfiye ve mülhakat müşte-

Evrendilek Kitap-Kağıt 
• 

evı Adana 
9312 

..... ------------~--------~-------------
Adler .. Singer .. Adler .. 

Türkiye ıle lngiltere ara,sındaki 
kliring anlaşması mucibince lngiliz 

ihracatının, bilhassa mensucat, çelik 
ve makine ihrac.t nrn genişlemtsi, 

) •?makta o'duğumuz Türk malı 
nıübaya.tının arttırılmasına bağlıdır. 

88 Liraya 

7 Lamb ., ·ı 
' Dünyaca tan1nmış 

Turkiye fon satın aldığımız mal 
lar ara sın la haşlıca yeri üz~m. incir, 
fınJık, tiftik ve halı işt i gal ediyor. 

Sig•ra knlla · ıan lngilizlerin zevk inde 
hatpten sonr.ı hasıl olan lıir deii 

şiklik dolayısiyle lngillz pi yasaların 
d .l Türk tüıüı , ü ehemmiyet-iz Lir 

miktara dü~ıııiiştür. 

Türkiyeniıı ealıa l•zla alabilece· 
ğim ; z ııı.llar için de p~k tabii olarak 

bir hudud vardır. Bu böyle olmak 
la bera l ıı-r L'Jndra la açıldcak kre 

• dilrı in lııgiliL malları ıııübayaasındll 
kullanı'ması sartiyle Türkiyeye ser 
maye yatırılması lngiliz mehafılinde 
kuvvetle terviç edilmektedir. 

Şurası kayda değr ki yukarıda 

bahsettiğiniz demiryolu mukavele
sini alabılmek için Krukp Türkiye 

ye sekiz senelik kredi açmıştır. 

Tıirkiye son zamanlarda lngilte 

reden tayyareden almıştır . ve bun 
dan sonra da alm•k talebinde bulu· 
nacaktır . Bundan başka Türkiye hü
kü n·ti demir ve çelik fabrikası in
şaatı gibı mühim bir işi bir İngiliz 

müesse3ine hayele etmiştir. Türkiye 
endüstriyel faıliyetine diğer lngiliz 

Radyo 
Müracaat 

Rıza Salih Saray 
Bebı kli kiltse sokak No 11 A 

9146 25 

' 
Seyhan vıla) eliııt en: 

A - Biı sen< lik kircsı aç,k 'r
tıı maya lcnııln uş olan husu. i idaıe 
akarlaıından U !ucaıni civarında !ı.· 
kılap mektebi ittisa!ir deki (200) 
liıa beli sabıklı matbaa bi .. a~ı 1 6-
938 gününden ilibarı n üç sene m~d 
detle kiraya verilrcektir. 

B - Şartnamesi hususi muha

s le le görü'cbil!r. 
C - Açık artıı ma 1 6 938 çar 

şamba günü saat (11) de vilayet 
mi encümeninde yapılacaktır. 
E - isteklilerin (45) lira mu

vakkat teminat ıııakbuzlarile bir· 
Jikte daimi cncümenne müracaatları. 

15-25 9268 

fırmalarının iştirakını mümkün kıla· I _ -----------
cak istikrazları memnuniyetle kar 
şılıyacaktır. Türkiyenin tabii maden~ 
menbal~rı çok geniştir . Ve Türkiye 
Hükü netinin bütçe vaziyeti ve kre 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

disi muntazam bir terakki göster. ·----------------· 
mektedir. 

Türkiye lngiltere için sadece 
kıvmetli bir dost değil aynı zamanda 

ati için büyüh bir müsteıidir. 1 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcamıi c varında 

Fuat eczanesidir _ __. 

Seyhan vakıflar müdür
lüğünden: 

Çı•ak ınahalle ,inin kunduracılar 
çıkmazında (24) Nun.rolu aıs•ya 

yuzde 25 zamvukubulır . uş olmasın 

dan ötürü '..18-5 - 938 cumartesi 
günü saat 1 O da ihale edilmek üze· 
re artırma ının uzatıldığı ilaıı o!un " r 

9313 

Taş bina yapmak isti
yenlere ve müteahhit

lere müjde 
Gayet sağlam ve kiremit fiatından ço'.< ucuz taş

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

sında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat 

etmeleri menf clatleri icabındandır. 9232 16-26 

ADLER 
VE 

Singer 
!5is'.i- 1 ti .!riınizi u ' t z 'e şık 

< r" b:::l<!ı n ızı 

n1uha 'd<ak 
.. .. .. 

gonıntız 

Satış deposu 

caddesinde 

Hükumet 
•'1 

Om er 

"' 

Başeğmez Ticarethanesidir 

26 

T ele~o:ı: 168 Telgraf adresi: Başeğmez 

9170 

Dr. 

• 

Ti 
~ 

T_(jRKiYE iŞ BANK...•sı 
416 

Muzaffer 
İç hastalıkları 

lokman 
mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki 

ayenehanesinde kabul etmekted r. 

• 

mu 1 
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25 Mayıs 19!18 

Devlet Demir yolları 6 ıncı işletme satın alma 
komisyonundan : 

işletme ihtiyacı için 117 ton kuru meşe odunu pazarlıkla satın al na· 
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. 

isteklilerin nufus tezkereleri ve karunun istediği sair vesaikle mezkür 
gün ve saatte komisyo a müracaatları. 

25 - 31 - 3 - 8 9200 

Sıhhatinizi koruvunuz ! 
w 

Nasıl mı ? 
• 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

Renksiz 
Kokusuı 

1 
Tadı Liilif 
Teamiil Muledil 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( ıoo sm3 suya sarfolunan N-10 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu serilik derecesi ( Fransız ) ı.S 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumu1a 

litrede 0.40 mgr. 
Sülfat ( SÔ 4 ) ., 0.0033 gr. , 
Klor ( Ci ) ,, 0.0074 
Nilral ( No 2 ) ., 0.00-10 
Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

enııin en >On usul'erine riayet rderek kaynadığı ytrn len itibare ı 
ıı stdsyona ka lar içi kalaylı kalvanizli boru '·ırl ı içi ınerm ·r j ')ı ,lj b ·llu ' ıa· 

vuzlara dökülm r kkdir. Or •dan da bütiin Fizıki ve Kirnye-~i e ısafını m -
h•f•za •derek ve lıiç bir suretle eld-ğm ·d ~n hu ; us ı K ınyag~rim'ze ve 

Adana Sıhhaı Bok nlığ nm tayirı etiği S,hhiye Mem ıru huzurl;ı. ·ınd ı d~
ım ca •a lar v. vagorılar KAY ADELEN suyu ib }tkandık•an s 1~ra doldu· 

rmakta ve ağız ~ • ı Sılıfıat Me.ııurıı tar ı fın l ın miihürlen~r<k ~e'ırim ; 1.e 

gı-lmrktedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadel•n Goıoz 1arı rla 1 ayadelen Scları gihi herrak , sıhhi, ne 

ıs, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz . 28 
6197 

Her mevsını ve mulıite 

ç AY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Ça lar, 
hususi kutu ve paketler içinc!e 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

na gaımı,tır. Bir fincan ç •Y gUnUn bunaltıcı aıcaijını kar,ılar 

c. 

, 
TÜRKSÖZÜ 

!Matbaacılık j Gazetecilik\ 

Mütenevvi rı-nk lı 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk · 

sözü malbaas:nda bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz dah3 kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gu

zellc;,tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

Kl TAP 
* 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 

bir kapak bölgede an 

cak Türksözünde ya 
pılır. 

Resmi eurak, ce ~
veller, defterler, çekler, 

karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfıs 

bir şeklide en zarif hu 
rufatla Tür'<sözünde ya 

pılır . 

TühsÖzü matbaa
sı "Türlçsözündcn. baş 

ka her boyda gaze' e. 
mecmua, tabeder. 

ı---------------------
Umumi neşriyat müdürü 

Macid Göçlü 
Adana Türksöıü matbaası 


