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Hatay liükumet Claireleri ittiliadçı
ların adeta büroları haline geldi 
Seçme hile karıştırmak için hela 
binbir türlü dolap döndürülüyor 

938 içinde 
yapacağımız 

Yalınız imar ·işleri 

ne 17,400,000 lira 
sarf edeceğiz 

. Ankara : 25 [Türksözü muhabi
rınden] - Başvekilimiz B. Celili 
Bayar, Belgrad seyahatine çıkma
dan evvel Fransız şehircilik mote
hassısı B. Prostun hazırladığı n4zım 
~lılna göre lstanbulda biran evvel j 
1 n:ıar faaliyetine geçilmesini emret
mış ve bu hususta lstanbul valisine 
talimat vermi. 

latanbul belediyesi, Başvekilden 
aldığı direktiflere göre ilk üç sene- j 
d.e .yapılacak imar işlerinin bir liste·ı 
s.ını hazırlamış ve Dahiliye Vektlle
tıne göndermiştir. Bu liste mucibin-

1 
ce latiinbul belediyeşi her sene şeh 
rin imarına vasati olarak altı milyon 

1 

lira aarfedebektir' 
Derhal tatbik sahasına konacal< 

olan bu liste muhteviyatı şimdi. Ve-, 
klletce tetkik edilmektedir. 

listede her işin kaça mal olaca 
ğı tllhmini olarak gösterilmiştir. Bun 

1 

ları aırıı. ile bildiriyorum. 1 
Taksim k.,ıası ile müştemilatının 

i~tim14kl 1.200.000 lir1' Atatürk köp 
1 

ruaünün inşasını muteakip münaka j 
14ta açılması için Şehzade başından 
Unkapanına ve Azapkapıdal" Taksi
~e kadar açılacak geniş caddenin 
ınşası ve bu gOzerı'jtlhta bulunan bi· 
Balarla arazinin istimlı1ki 2000000 
lira Barbaros türbesinin etrafını is
timlkk ederek bu sahanın tanzimi 

400,000 lira, Karaköy ile Bey
Oı'jlu arasındaki münakalı1t izdiha
mını hafifletmek üzere K~raköy ile 
Taksim arasında açılacak viyadük
lü yolun inşası ve bu istikamette 
Yapılacak istimlılklar için 2.500,000 
lıra. Bu dört mühim iş için 6,00, 
OOo lira sarfedilecehtir. 

ilk birinci sel"e yapılacak bu 
işlerin başında Taksim kışlası ile 
mO~temilAtının istimlaki va·dır. Bu 
işe sarfedılecek 1,200.000 1 ira 
münhasıran istim14k .bedeli içindir. 
Eski kışlanın yerine yapııması ta
savvur edilen sergi binası ile di· 
Oer binalarla tesisatın inşa bedeli 
buna dahil deı'jildir. 

ikinci •ene Y•P•l•cak l•ler 
Eminönü ile Unkapanı arasın· 

da açılacak sahil yolunun inşası 
ve burada yapılaçak istimlak 1,500, 
000 lira, Karaköy ile Azakkapı 
arasında açılacak yeni caddenin 
inşaeı ve burada yapılacak istimllik 
600,000 lira, Sultanahmedde : Is· 
hakpaşa yangın yerinde tesis edi· 
lecek arkeolojik parkın tesisi ile 
Sultanahmed meydanının tanzimi 
400,000 lira, Yenibahçede yapı· 
lacak spor ve yarış yerlerinin tan
zimi ve burada yapılacak tesisata 
~arfedi mek ilzere 1.900,000 lira, 
iç:•köy meydanının ganişletilmesi 

Yllpıl11cak · t" IAk . için 1 000 ıs ım .. ve ınşaat 
• .ooo r B 

saray yolunun ıra:. eyazıt - Ak· 
timlilk ve in~a ttev~ıı maksadile is-

~ a ıçın 400 000 1· 
lk inci senede • ıra. 

t . . Yapıl11cak bu al-
ı ışın tutarı da bu sureti 5 8 

liraya baliO olacaktır, e ' OO,OOo 

Oı;ıUncU ••ne içinde yapıı8 • 
cak ı,ıer 

ŞehZ'ldebaşı ile müstakbel li · 
manın başlangıcı noktasını teşkil 

edecek olan Alatürk bülvarının tan
zim ve inşası 1.300,000 lira, Eminö· 
nü ile Beyazıt arasında açılacak 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Hatay vatandaşı olmıyan1arın 
tesciline gene devam ediliyor 
Antakya : 25 ( Hususi muhabiri-

mizden ) - lttihadi v< t ni ce -
miyeti adlı hükumet teşkkülünün kim· 
!erden v~ nered•n direktif alarak ha
reket etttiğini, hükumet kuvvetlerine 
dayanarak tedhiş hareketlerine na
sıl önayak olduğunu hergün yazıp 

duruyoruz. Fakat dinliyen kim? 
Antakya polis merkezide bu g'iin· 

!erde bu cemiyetin m~rkezi haline 
gelmiştir. Buna sebep, lttihadıvatani 
cemiyeti merkezinde telefon bulun• 
mamas•, vel'ilecek tedhiş emirlerinin, 
polis merkezinin telefoniyle verilmesi 
zarureti olsa ırcrek. Doktor Elbcr 
Beyluni ile Sadık Marruf hemen bü· 
tün g'iin vakıtlarını Antakya polis 
merkezinin telefonu başında emir ver 
mekle ve bu dairede müzakere ile 
gf'çirmektedirler, 

lttihadivatani cemiyetinin telefon· 
la verdiği bu emirler bize vızırelir. 

Fakat: hükumet kesesinden ödenen 
hu telefon paralarına acıyoruz. Çün· 
kü bu paralar, nihayet zavallı köylü· 

nün boğazından aşar namı altında 
zorla çekilip alınan vergilerle öden. 
mektcdir. 

Diğer taraftan Hatay haricinden 
herg'iin kamyonlarla getirilen Arap, 
Ermeni, Alevi; Kürt ve sairenin Ha
tay nüfusuna kaydedilerek akıllarınca 
burada sun! bir gayri Türk bir ikinci 
defa da olsa bir kere tlaha mesul 
Manda. 

" Polis Yusuf cabbare karde
şimize: Biz bu adama kefiliz ,. iba
ruini taşıyan kAğıtları hamil bir çok 
yabancıların muamelesi polis daire
since derhal yapılmakta Hataylı olarak 
gösterilmekte ve nüfusa kaydettiril-
mektedir. · 

Bütfin bu yolsuzluklara, yine ma
lum makamların faaliyeti devam edi· 
yor. Bunların tesçil işi polis dairesin· 
de Yusuf Cıbbare adlı bir polise ha
vale edilmiştir, lttihadıanasır cemi· 
yeti möhrüyle damgalı ve içinde: 

eksrriyeti yaratmak istemekle-

(Gerisi üçüncü sahifede) 

Zonguldak büyük 
elekt~ik santralı 

Yaptırılmakta olan etüdler neticelendi 

Kilovat kırk para 

Ankara: 25 (Telefonla) - Mem
leketin elektrik işini bir elden ve en 
müsbet yoldan halletmek hususunda 
hükumetin iki senedenberi yaptırdığı 
tetkikler neticelenmiştir. 

Bizzat Başvekilinıiıin yakından 
alakadar olduğu, memleketi elektrik· 
lendirme i şi üzerindeki projeler de 

hazırlanmıştır. 
Hukiımetin bu iş üzerinde verdi· 

ği ilk karara göre, Zongu!dakta ya· 
pılacak olan büyük elektrik santralı 
nın inşaatına 939 senesinden evvel 
başlanmış olacaktır. Memleketin he· 
men yarısına yakın bir parçasının ~
lektirik ihtiy ;cını tamamen temın 
~decek vüs'at ve kabiliyette olacak 
olan bu santral için icabeden kredi 
lngiltereden temin edilmiştir. Santra· 
hn da lngiliz tekntsiyenleri tarafından 
yapılması ihtimalinden bahsedilmek
tedir. 

Mütahassıslar, Zonguldak büyük 
elektrik santralı için, Çatalağzını mu· 
val~k gprmütlcrdir. Çünkü, gerek a· 
razı, gerek kömür istihsali ve deniz 
vaziyeti noktasından Zonguldağın 
böyle muazzam b r endüstri için en 

müsaid sahası Çatalağzıdır. Elektrik 
santral .om burada yapılması karar
laştığı için Çatalağ'zında modem ve 
küçük bir limanda yapılması müna· 
sip görülmüştür. 

Alakadar makamlar, Çatalağzı 

limanının planlarını çizmekle meşgul· 
dürler. Gerek elektrik fabrikasının 
gerekse limanın inşaatı aynı zamanda 
başlayacak ve 940 senesinden evvel 
burası memleketin en hayati bir en· 
düstri ırerkezi halini almış olacaktır. 

Yapılan hesaplara göre, Zongul· 
dak santralı kurulduktan sonra mem· 
leketin buradaki istihsalden istifade 
decek kısımlarında elektriği bugün
künden yüzde yetmiş daha ucuz kul
lanmak kabil olacaktır. 

Alakadarlar, lstanbul, lzmir, An• 
kara gibi büyük sehirlerimizdeki e• 

llekrik fiyatlarının, işletmesi masrafla• 
rile nisbetlendirilmiş birer tarifeye 
müstenid olmalarına rağmen gayri 
tabii derecede fazla olduğunu tesbit 
etmişlerdir. 

Zonguldak elektrik santralı ku· 
rulduktan sonra elektriğin kilovatı 
vasati olarak kırk paraya istihlak e

dilecektir. 

• ::t.J 

Çekoslovak 
hadiseleri 

Haynlayn bugün bir 
nutuk söylicyeek 

!Büyük Millet meclisi 938 
1 yılı büdçesini kabul etti 

Prağ : 25 (Radyo) - Cumar. 

teıi günü vukubulan hudut hadise 

fefinde ölenler için yarın ( bugün ) 

büyük bir merasim yapılacaktır. Bu 
münasebetle Südetler Şf'fi bir nutuk 
söyliyecektir. 

Dahiliye, Maliye, AdJiye, 
Sıhhiye Vekilleri meclisde 

beyanatta bulunmuşlardır 
Hitler ölenler için büyük bir 

çelenk göndermiştir. 
Yeni bir kanşıklığa mahal kal. 

maması için tedbirler alınmışbr , 
Südet partisi beyannamelerle, Sü 

d ,tleri süküna davet etmiştir. 

Bükreş : 24 (Radyo) Bütün 

gazeteler Çekoslovak demokrasisini 
medhetmekte ve keza lııgilterenin 
de bu mevzuda takibettiği yolu iyi 

bulmakta ve lngiltere diplomasisini 
takdir etmektedirler. 

Tarablusgarpte 
manevralar 

Ankara : 25 (Telefonla) - Bü
yük Millet meclisi bugünkü toplantı
sında Maliye, Diyunu umumiye, Tapu 
ve Kadastro, gümrük ve inhisarlar 
Vekaleti, Dahiliye [vekaleti; matbuat 
umum müdürlüğü, emniyet işleri. jan. 
darma umum kumandanlığı, sıhhat 

ve içtimai muavenet vekaleti. adliye 
vekAleti bütçelerini müzakere ve ka· 
bul etmiştir. 

Muhtelif hatipler söz alarak bazı 
mütalea ve temennilerde bulunmuş
lardır. 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya, ad
liye vekili Şükrü Saracoğlu, sıhhiye 

vekili doktor Hulüsi cevap vermişler· 

dir. Ve bu münasebetle vekaletlerini 
al!kadar eden işler üzerinde umumi 
izahat vermişlerdir •. 

jandarma ve emniyet memurları
mızın büyük bir ferağatle memleket 
emniyet ve asayişini temin yolunda 
sarlettikleri değerli mesai meclisin 
bugünkü toplantısında hatipler tara• 
fından şükranla kaydedilmiş ve Da· 
biliye vekili verdiği cevapta demiş
tir ki: 

- - Büyük Millet meclisinde vaki 
olan bu beyanat kendileri çiin yük· 
sek bir iftihar vesilesi ve g'iizel gay 
retlerinin bir mükUatı olarak kalacak 
tır. (alkışlar} 

MEKSiKADAKi iHTiLAL Manevralarda lt~lyan 
kralı hazır bulunuyor 

Paris: 25 (Radyo) - Romadan 

bildirildiğine göre, Tarablusgarpte 

ltalyan kralının huzurunda büyük 
ltalyan manevralaıı, hava kuvvetle 

rinin kitle halinde hücumu ile dün 

başlamıştır. Tayyareler düşmanın 
iaşe ve tcchiıat merkezlerini tahrip 

c rui;ilerdir. Bu manevraların husu
a:1 ..... •:, L .. -... 1 ....... -&.1-.: .... ;.., f .. :t, hir 
rol oynamasıdır. Bundan başka, düş 

manı geriye sürmeğe memur olan 
kuvvetlerin karaya ihraç hareketleri 

vuku bulmuştur. 

Dün 1200 kişi hükumet kuvvetlerine 
teslim olarak af istedi 

Potosi vilayetinin valisi 
istiklalini ilan etti 

Meksika : 25 ( Radyo ) - Milli 
Müdafaa Nazırı 1200 den fazla asinin 
nukumeıe teslim olduklarını bıto · r· 

mektedir . 
Asilerin tedibine devam olun. 

maktadır. Hükumet kuvvetleri vazi
yete hakimdir . 

' ,,,..,.._,,.... ..................... 

iSPANYA/ 
DAHILı > 
HARBi } 

HükQmetçiler de 
bozgun hareketi 

Bir general 
beraber 

emrindeki kuvvetlerle 
F rankoya iltica etti 

Sal•manka: 25 (Radyo)- General Mlkaller emrindeki mlll• 
kuvvetleri ile beraber gener•I Frankoya iltica etml•tlr. 

Franko erklnı harblye•I dUn gece ini bir toplnntı yapmı• 

Kararların mahiyeti hakkında • 
ve mUhlm kararlar vermı,tır. , =-

hiç bir malOmat verilmemekte· Kont Cıyano Lord 
dlr. 

K talonya cephesinde düşman ta 
arruzlarına şiddetle devam etmiş la 

kat kanlı bir mağ:ubiyete uğramıştır, 

Hükumdciler bu cephede 4000 den 
fazla ölü bırakmışlardır. 

Kabara dağı Franko kuvvcılerinin 
eline geçmiştir. kuvvetlerle bu 
sayede irtibet tesis edilmiştir. 

12 Hükümat tayyar~si düşürül 

müştür. 

Ziraat kongresi 

Cumhuriyet bayı amında 
toplantı yapılacak 

Ankara : 25 (Telefonla) - Zı· 
raat Vekaleti, büyük ziraat kongre· 

sini önümüzdeki cumhuriyet bayrı. 
mına bırakmayı kararlaştırmıştır. 

Kongre için bastırılmakta olan 

raporlar, kanun projeleri ve dilek· 

!erden elli kadan lstanbulda basıla. 
rak şehıimize gelıniştir. diğerlerinin 
basılma .ına devam olu 

Pörtle görüştü 

Roma : 25 (Radyo) - ltalya ha 
riciye nazırı Kont Ciyanno bugün öğ 
leden evvel IPgiliz deltgesi lord Pör 
tü hariciye nezaretinde kabul etmiş 
ve iki saat kadar bir mülakat yapıl 
mıştır. 

Resmi ·mahfellcr bu mulakatın 

mahiyeti hakkında azami ketürniyet 
muhafaza etmektedir. 

Orman çiftliklerindeki 
pulluk fabrikası 

Ankara: 25 (Telefonla)- Ziraat 

vekal«>ti, orman çiftliğinde kurulması 
'mutasavver pulluk falrikasına ait 

bütün planlan hazırlamıştır. Pul. 

luk fabrikası senede yüzbin puplluk 

imal kabiliyetinde olacaktır. 
Fabrikanın aletlerinin ve makin• 

!erinin yakında sipariş edileceği bil 
dirilmektedir. Fabrika önümüzdeki 
ilkbaharda işlemeğt. başlamış bulu 

nıcı 1<tır, 

• 

Potosi vilayetinin valisi olan Ge
neral Sadillo , emri altındaki 1500 
d.)fı.'C;J 1"'- i6U"-• ... ••••• ••-·· • • 

mıntakayı kral gibi idarey~ başla· 
mıştır. Meksika Cumhur reisi Karde
nas , asi Generalin üzerine bizıat 
gitmiş fakat treni Potosi şehrinden 
20 kilometre uzaktan geri çevrilmiş
tir. Hayatını tehlikeye koyarak se
yahata çıkmış olan Cumhur reisi: 

- Bana yapılacak ıoikaste mu
vaffak olamıyacaklardır; demistir. 

Bütün millet hükumetin arkasın
dadır. Kardenas asi Generali azlet
tiğini bizzat onun vilayeti d ahilinde 
ılan etmiştir . 

Generırl Sadillo 15 50 yaşla

rında kısa boylu kanlı canlı bir adam 
dır. ismi Meksika isyanlarında sık 
sık geçmişt i r . 1913 de Cumhur reisi 
Huerteye karşı yapılan isyanda kar
deşi ile beraber köprülerin altına 

dinamit koymakla şöhret bulmuştur. 
Kardeşi bu ihtilal esnasında öl
müştür. 1934 de hükumete dahil ol
muş ve Kardenas tarafından kendi
sine Ziraat Nazırlığı verilmiş. Geçen 
Teşrinievvelde bu vazifeden istifa 
eden Sadillo hasta oldu~unu bahane 
ederek ordudan da çekilmişti . 

Bu, Meksikada isyan çıkaran Ge· 
nerallerin başvurduğu bir çaredir . 
İsyan hazırlayan Generaller ele geç· 
tikleri takdirde kendilerini askeri ka· 
nunun ağır cezalarından kurtarmak 
için, evvela istifa etmektedirler. 

General 
lzmirdeki 

Mariçin 
ziyareti 

lzmir : 25 (Hususi muhabirimiz: 

den) - Şehrimizde bulunan Yugos· 

lavya harbiye nazırı muhtelif mies· 

sesatı gezmişlerdir. Kıymetli müsa· 

firimiz şehrin bütün güzel yerlerini 
de görmüş !erdir, 

UZAK ŞARKTA 

Çinliler mukave
met gösteriyor 

Hanko : 25 ( Radyo )- Japon 
taarruzu Çinlilerin büyük mukave
meti ile karşılaşmakta devam ı 

ınektedir . Çok kanlı muhareb• 
olmaktadır 



Nüfus hareketlerine bir bakış. 

Adanada evlenmeler 
"t Ot 00 •• 00 ............ ot·< 

i > ~HkAye~ıer: 
b ıe• k.. k 1 ugun U ra am-, Bu y.ol aa ka~ttlmalı 

verici değil 

gittikçe artıyor 
Fakat nüfusa 

lar 

•• gore 
memnuniyet 

., 926 dan şimdiye kadar oeş 
bin gencimizi evlendirdim ,, 
Belediye dairesine 1 

u~amışken aziz dos 

Su işleri tarafından açhrıl 
makta olan kanallar yüzünden 
hatlara gidip gelmenin Jne ka· 

dar müşkülatla yapılabildiğini 
geçenlerde yazmıştık . 

Dün bir okuyucumuzdan yi· 
ne buna dair bir mektup aldık. 
Bunda yeni istasyonun arkasın 
daki !U deposundan Salih Bos 
na bağına kadar olan kanal yo 

aazetemlzln 2• nıaY.•• 938 .. rlh ve 4136 .. .Jı•nm birinci 
sayfasının ll:çjlncU sUtununda (f•hrln dl f 'inahallelerlndekl 
bataladdar) .... ~klı yazınuzu _..r. n muhtelif ı•rl•kld• bu
lunan batakllkların kurutulmasl hU•u•unda llttledlye ve •ıtma 
mUcad•I• te.-CUMımn nazarı dlkkaUnl celbetmlfUk. 

tum; evlenme memuru 1 
Vehbi Eri ziyaret et-
memf!k olamazdı. O; yi 
ne mutadı olduğu üze. 
re elleri arkasında sa· 

Adanada ilk medeni nikahı 
kim kıydı ? - Evlenme memu
runun anlattığı enteresan İKİ vaka ı 

~ N. Çoker I 
!unun kapatıldığını ve bunc.Jan 
ilerideki yüz metrelik kısmının 

hili açık bulundurulduğunu ve 
bu kısımdaki bağlara gidebil londa bir aıağı, ~ir yukarı gidip ge. 

liyor ve baza n bir kana peye ilişmiş 
olan bir çiftin önünde durarak on
lara sualler soruyordu . ~ni görür 
görmez: 

ması bilemedin. Biraz haline çeki 1 
düzen ver. Başına allı yeşilli korde- ı mek için ise bisiklet ve araba 
li, telli yazmalar bağla. Herifin gö 1 bların bir kilometrelik mesa· 
züne bir gözük de bak bakalım!.. feyi dolaşmak mecburiyetinde 

Bund9 n sonra da genç (1) güveyi kaldıklarından 'Şikayet ei:lılmfk 
bir kenara çektim. Oııa ela buna ya- f 
km ruh okşayıc.ı sözler söyledim. 1 tedir.Bu yolunCf a biran önce ka. 
Yerıi evliler gülerek yanımdan çıkıp 1 pablması için alakalı dairenin 

gittiler. Gidiş: 0 gidiş, Bir daha ken- 1 müteahhide emir vermesi lazımdır 

DUn kendi•~• konut•n bir 
arkada,ınnze ~ıtma m8cadel• 
reisi Doktor Abdurrahman; 
•unları lill lemfffir: 

Şehrin münhat ve beltdiye huJut. 
lara dahilinde bulunan batakhktann 
bir kısmı rşhasa ve bir kısmı da 
bele<iıyeye aiddir, Gerek eşhasa ve 
gerekse belediyeye aid olan bu su 
birikintilerinin kaldmlması husu· 
su her vakitten ziyade göz önünde 
bulundurulmakta ve vilayet makamı 
vasıtasile alakadarlara resmi tebli. 
gat yapılarak bu işler kanuni yol 
lar dahilinde takip edilmektedir. 

lise sin ele 

Şehrimiz kaz lisesinde mezuniyet 
sınavları bitmiş ve 45 talebeden 18 
zi mezun olmuş ve 27 si .sözlüye 
kalmıştır. 

Bunlardan 16 sı edebiyat ve 
2 si fen koluna aynlmışlardar. Sözlü
ye kalan talebelerdende 21 i edebi 

')'&ta ve 6 sı fen kolun<lanthr. 
Mezun talebeleri tebrik eder, 

kcncıilerine , muvaffalCiyetler dileriz 
Mezun talebelerin adlarım aşağı 

- O; gel bakalım. Nerelerde. 
sin yahu! Sl"ni hangi rüzgar buralara 
attı ?. Diyerek elimden tuttu ve 
yanındaki bir kanapeye oturttu. Söz 
hep yakıa v ! bunaltıcı sıcaklar üze 
rine idi. Vehbi Eri daha fazla meş. 
gul etmemek için hemen konuşma· 
ya bışladım ve kendisine ilk suali 

dilerind~n bir haber alamadım, 1 • w w •• " w w •• w .... " = = • 
Vehbi Er, bir müddet düşündü. ~ 

Sıtma tehlikesine gelince; müca 
delenin sas vazifelerindfn olan bu İf ya yozıyoruz: 
hakkında trşkilihmrz fazlasile hassas EDEBIY AT KOLU: aklına gelen ş•ı ikinci vak'ayı anlattı: Kot. TOR IŞt.IERI 
olmakta mahalleler arasında sıtma 
bakımından tebhkeli olan bu gibi 
ıu b:rilcinttlerine metOdik usullerle 
her haha petrolaj ve Paris yeıili 

mi 10rdum : 
- Şimdiye kadar kaç çiftin ni

üb.ım kıydınız ? 
O; sanki hazırlanmış gibi defter 

leri hemen bir karıştırdı. Ve : 
- Kanunu medeninin mer'iyete 

girdiki 4 Teşrinievvel 926 tarihinden 
buıüne kadar tamam (5000) . 

- ille nikahı siz mi kıydınız ? 
- Hayır l. IJk nikilu o zaman 

Belediye Reisi lulunan şimdiki say· 
lavımımız Ali Miinif Yegenaia kıy· 
mıştır. Bu çiftler de Karataştan 
Mehmcd kızı326 do~umlu Splta.n 
"'· ..,11 ımııaan Mehmed oğlu Jl 1 do. 
tumln Mehmettir. Ben ancak ü;ün· 
CÜ çiftlerin nikihlarmı kıymak su· 
retile işe başladım. Bugün de ha)'ır. 
lı if ime devamla meşgulüm, 

- Yine hemen bu yaşlara yakın 1 

iki genç çift (f) bana müracaat et· 
mişlerdi. Bunlardan erk§io adı)ja 
san ve kadmın Fatma idi. Bunların· 
muamelelerini deftere geçirirken F at 
ma; yüz görümlüklerinin de ddtere / 
geçirilip geçirihajyeceğini sordu. 1 

Ben de bunun noterlikte yapılacağı - ! 
na söyliyerek işime devam ettim. Bi 

1 
raz senra başıou defterden kaldır 
dığım zaman Fatma ablanın koynun· ı 
da bir çift altın burmanın parıl, pınl I 
parlamakta olduğunu gördüm. Bun , 
ların kendisine Hasan tarafından mı 1 
yüz görümlüğü olarak verilditini ~· 
~· \JUUJ, 

Fatma; derin derin içini çekti. 
Ve: 

- Ne gezer ev oğul. Hasan em· 
minin de zaten gözü ben de detil, 
onlarda!.. Dedi. 

- En fazla hangi yılda nikah Hasan emmi; Hiç oralı bile ol. 

okul öğretmeni 
imtihanları ıneselesi 

. 
Ma1trif vekaleti, orta okiillara 

öğrttmen olmak isteyenlere her yıl 
olduğu gibi bu yılda gazi enstitüsün 

tatbik edilmektedir. 
Mücadelenin blİ iı baklcında ya. 

pabilecrği hususlar bundan iba· 
de bir imtihan açacaktır. Bu imtiha rettir. 
na aynlacaklann öğretmen ·okullann I __________ ---
dan mezun olr11!Wı ve en az iki 
ders yılı öğretm~ etmiş bulun· 
maları lizundar. Gerek sözlü ve re 
relc yazılı imtihan sualleri ünive rsi 
te ve yüksek öğretmen talebesin\n 
takip ettiti ders müfredatından seci 
ıecclctır. 

Namzetler imtihanda kazandık. 
lan taktirde gösterilen dereceler 
dahilinde her hangi bir orta ~re· 
tim okulu yaröğretmenfitine seçile 
ceklerdir. memurlarının 

iıntihanı 

Mühendis mektebine girecek - En fazla 935 yılanda olmuş nikahhsını önüne katarak pürneş'e mahkum olanlar 
kıyma fazl2 olmuştur ? madı. Nikih meraıimioin sonunda ı· Hapis ve para cezasına 

k 'tt"I ol- fen memurlannan imtihanlara tur. O yıl 518 çiftin nikahlan kıyıl· çı ıp gı ı er. ._ 
mıştır. Bu yıl da daha fazla olaca Vehbi Eri daha fazia meşfuJ d Umumi ev kadınlanndan Sulta· Yillyette yapaloıışbr. lmtibana giren 
ğını tahmin ediyorum. Çünkü; yıl - mek olamazdı. Çünkü nikahlan kı nın entarisini çalmaktan suçlu Ba· ı.tokuz fen memurunun kazandıklan 
başından bugüne kadar bu rakam yılacak bir çift beniın odadan çıkı kırsındı mahallesinden Ali ~lu evraklarının tedkikinden sonra •· 
yekünu 227 yi bulmuştur, Bunun bu . şımı sabırsızlıkla bekliyorlardı. Ken· Haydar, meıhut cürürnlu k nununa laplacakbr. 
•ene sonunda 600 ü bulmasına şüp·; disine teşekkür ederek ayrıldım. tevfikan Birinci Sulh Ceza mahke· Belediyenin 
be yoktur. F. Nubı f;ıker mesinde bir ay on gün hapse ve 

55 Neriman Aktaş, 61 Feride 
Selçuk, 64 Süreyya Bölgen, 74 
MüriJe 1 uğtan, 84 Muzzez Doğru 
man, 103 Nimet Oymak, 112 E. 
mine 5etmen, .119 Şerife Zülim, 
122 Ülviye Eronç, 151 Nezihe Üze), 
173 Münire Çıtak, 180 Mualla Var
dar, 181 Nezire Közer, 201 Hik· 
met Çerik, 423 Melahat Etgü, 
542 Cemile Suna, 

Hırsızlıklar 

Sabdtalalar~an Mehmet otlu Cün 
di, şer betçi Seferin evindtn on bir 
çanakla bir çuvalım ~lıp çarşıda 
satarken yakalanmıştır. 

Abrcalı çiltliti aabibi, ~hmct, 
çiftliğinden dört koyunun ve Ceyha. 
nm lslimoğlu çiftliğinde oturan 
Mehmet oğlu Hasan da iki hayva· 
nımn bilmedikleri şahıslar tarafından 
çalındıklarını şikayet etmeleri üıe 
rine ılbkikat ve takibata başlanmış· 
br 

iki amele uasmda 
-Nikihlaum kıydıklarının ara. * sarhoşluk suçundan yakalanıp adli- Y8f'i araz Q Milft au.sücat fabrilc1111 uataba· 

aında seni antrese edecek vak'alar F eneısiz bisikletler yeye teslim edilen Kasapbekir ma· 11lanadlD Mebpıedin bağ111cla ame· 
oldu mu? haJleHinden Mehmet otlu H.inidi, Belediye bütçelİqe konulan ta. lelik eden Bayram otlu Ramazan 

Muhatabım biraz düşündü ve Ş'J Geceleri şehir içinde fenersiz Hüseyin Oflu Salihittin, Kay:ıhbağ sisatla alınmas1na kırar verilen ara. bir kavga ncticainde •JDI betda 
vakayı anlattı: dolaşan bisikletlil~r zal ıta tarafın mahallesinden Naşit otlu Ab<lurrah· ıözün getirtilmesi bir müteahhide amelelik edrn Hüseyin otlu Abdül 

-Bundan yedi sekiz yıl e . vt>lki, dan yakalanmakta ve kendilerinden man ve Antepli MeHmet oflu Hü verilm·ıtir. Getirilcctk o1an bu yeni kadiri yaral•dıtmdan yakalanmış ve 
altmıc be•lik bir erkekle altmışlık 1 para cezası almması İçin belediyeye Se)'İn de birtr lira h;,fif para ceza· arazöz yıngm söndürme ve sulama hakkında kanuni muamele yapılmış 
bir k~dın •bana müracaat ederek ni· teslim edilmektedir. """ mabküın olmuşlardır. terlibatım havidir. tır. 1 

kihlaıının kıyılmasını istedile~ mu· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~ 
aınelelerini yaptım. Ve tayin ettiğim B ütün dünya memleket Eğ ı k t hı• k • 
günde tekrar gelmelerini söyledim. leri tapraklarına seyya en e m e m e e 1 es 1 
Tarnam gününde geldiler, muamele· getirtmek için bin bir 

çareye baş vuruyorlar. •-111!111•--~-------••••ıllillliı _____ lllllİll __________ _ 
leri tamam alduğundan usulu daire. I 

ngiltere bu noktada çok ileriye git. kabilmde seyahatte ümit tttikleri rirler. Kıyafetleri igrcnçtir. Yüzleıin lınmasma miisait bir yer bulmak sinde şahitlerin önünde nikahlarını 
kıydım. Memnunen çıktılar, gittiler. miş ve hayli bir sigorta sistemi te· zevki bulamamak tehlilcesine katşı den ve vücutlftrından pislik •kar.. için bir heyet teşekkül etti. Bu h~-
Daha ertesi gün bu iki genç çift (!) sis etmiştir. kendilerini sigorta ettirebilecekler. işte Nevyork belediyesi hu ço· yet alh ay bütün Lehistam dolaştı. 
karşıma dikildi. Ve: Seyyah şehirlerinde bulunan açık dir. cuklar için şehirde dört umumi ban Gezm'ediği bir kanş toprak kal· 

_ Efendi oğlum; 0 dünkü kara hava lokantaları, panayırlar; kaplıca. Her sey&hat kafılesine uluslara. yo ytri açılmasına karar vermiştir, madı. Nihayet muratlar1na erdiler. 
ladılclarmı bozuver. Çünkü biz ara- far bu sigortaya girebileceklerdir. rası Turizm teşkilatına mensuR bir Banyo yerlerinin duşları oldutu her Balonla havalanmak için ideal bir 
mızda uyuşamadıkL Bu müesseseler isteı !erse sigorh ol hakem heyeti arkadaJhk edecek ve yerinde büyük bir banyo havuzu yer Lulduklanm ilin ediyorlar. Bu 

Ocmesinlermi? mak istedikleri paranın yüzde on iki bu heyet seyahat kafilesinin kafi de vardır. rası Zakopan isminde bir kasabanın 
Doğıusu şaşardım, kaldım. Daha buçuğu, nisbetindc bir prim vermek recede cğltnemedikleri hükmünü ve civarındadır. Vakia bu ismi yer yü · 

aradan henüz yirrni dört saat geçmi• suretiyle müesseselerini sigorta et· rirse seyyahların masrafı kendilerine Lehlller lrUfa rekorunu zünde kimse bilmiyor. Fakat birçok 
-v d kırmak 1tt7orlar ti. Bu geçimsizliğin sebebi ne olaLi· tiriyorlar. Eğer yağmurlar veba ha. İa e :edilecektir. ay içerisinde bütün dünya oğrene. 

lirdi. Aralarım bulmak lazımdı. Va. va muholrfeti yüzünden vt>ya her· Ser••rl çocuklar için banyo Lehliler balonla irtifa rekorunu celc. 
kıt da geçirmek olamazdı. Kendile· hangi lıir sebt-ple seyyahlar gelmez· Nevyork belediyesi senelerden· kırmak niyetindedirler. Fakat bu Buluoan yer dağlarla çevrilmiş 
rine dünkü karafadıtım cızakların se ve onlar ümit ettikleri kan bu· beri dosyalarında uyumakta olan bir hususta ıimdi)e kadar yaptıklara geniı bir vadi imiş. Balon burada 
bozulamıyacatını, bunun ancak mah lamazlarsa sigorta oldukları parayı projenin tatbikine karar verdi. Nev tecrübeler büyük muvaffakiyet ver. doldurulurkt-n ~traftan gelen rüzkir 
keme karariyle mümkün olabiltce~i· alacaklardır. york şehriede binlerce yer.siz. yurt· memiştir. Çünkü hoca Lehiıtanda lara karşı tamamile kapalı buluna-
ni, böyle bir hareketin de yar ve Bu sigortanın en garip tarafı şu suz çc,cuk va:dır. Bunlar umumi park balonla uçmıta müsait bir saha cakmış. 
•bire kar~ı ayıp olacağını söyledim oJsa gerektir: Seyyahlar İngiltereye larda, yeraltı tramvaylarında gireqi. yokmuş. Temmuzda, Lchliler buradan 
ve evveli gelin hanımı bir kenara gelmeden evvel sigorta olmak iste· lecc:k kapı atızlannda, ba ~alann Son zamanlarda bava tabakası irtifa rekorunu k11malc üzere balôn· 
çekerek kulaj'ına şöylece fısıldadım: dikleri paranın yüzde on bcfi mu· kapı kemerJeri altında geceyi geçi. haricine çıkacak bir balonun hava. la uçmata başhyacaldardır. 

- Kız, sen herhalde kendini sat --.,...---------~-·---1111111!11 .... ____ ,...~-,ı---··-,.....~~----11191!"----.-...--.-~~~----~ 

IN81L TERE 1 L E 
AKTETTlllMIZ 
KREDi ANLA,MASI 
M 0 N A 8 E 8 E TiLE 

Taymisin Türkiy. i 
takclir eden 
bir malCalesı . 

• . 
üakü P..()1'ta ile plen~ıymis gı i D 

- . 
zetesinin, lhgiltcre ile son yaptı i 

tımız kredi anlaşmasından bahse· ! 
den bapnakaleeiade diyor ki: ! 

"lngiltere ihracat kredileri ga• 
ranti ofisi ile, l":Ürk banbeılan ko· 
m~yonu ara•nda reçen Şubat aym 
danbrri cereyan eden müzakere 
ler muvaffakiyetle ba1anda imzalana 
cak olaD anlBtm. Tüm~ llGkume 
tine 16 miiysn lsterlin kredi yarıl· 
ma~una azammun estiYPf. l'T'"1ci ye 
kömür, krom, bakır gibi mühim mı 
deni menabii ihtiva etmektedir. Ay 
na zaman<la madeni sanayii ilt-.rlet· 
mek için iiç [senelik bir plan huır 
lamış bulünmaktachr. Türk bankalı 
rı lngiliz kredilerini yukarda ismi 
geçen maadini ve diğer servf"t me 
nabiini işlenmete yarayacak makin• 
leri satın almak fabrikalar kurmık 
ve memleketinin müoakalitlDI Y4: li 
manlannı ilerlemek gibi sahalarda 
kullanacaktır. 

lnğiliz ofisi ile Türk mUmcssille 1 

ri rasında cereyan eden müzakere 
de rastlanan müşkülat ~ıhca, lngil 
terenin bu~ bdar, Almanyanın 
aksine olarak Türlciycd( n pek mah· 
dut miktarda mal alır bir vaziyette a 
bulunmasindan çıkaııştır O sebeb· '• 
ten para rıeselesinde tesadüf edilen . 
güçlük izalesi için epey u~..-lmlf la 
tir, 

BU müıakertlerin muvaffakiyetle 
neticelenmiş olması biç ıül)ben ki 
lngiltere ile türlciye arasm<lald aıün• 
sebatı kuvvetlendirecektir. Bundan 
başka bugjııkü Türk . Amao ticari 
tine ma :ıi olmiyacakbr. 

Diter cihelletdfb bugünku anlat 
ma u11tvmiye rile bir mem"u· 

vesitmdir. Türkler şükhe yok ki 
diter milletler gibi siliblamyorlar. 
Fakat tamamen tedafüi mahiyette 
bulunan bu şiliblanmaları onlan 
esaı gayeleri olan Anadoluyu blo· 
nize etmek ilerletmekten ahkoymı· 
yor, Tekrar dotdntu 1922 tarihin 
denbcri Balkanlarda ye yakın 1<>rkt• 
sulh ve istikrar imili olan büyük 
bir millete bu büyük vazifesinde yar 
dım ve cesaret vermtkte inriltere 
hüitiimeti isabet etmt'ktedir. 

Bir ev eşyasile 
yandı 

Kocaveliler köyünde ot uran Meh· 
met oğlu Ali; kansı ve çoculdarile 
birlikte Ltarlada l>ulundulcları atrada 
ekmek yaptık.lan ve fakat söndür· 
meden bırakıp gittikleri odunların 
etrafına ıirayetile yangın çrkmıı ve 
ev içindeki eşyalarla birlikte tama· 
mrn yanmıştır . 

25 köy okulu 
yapılacak 

Yeni okullarımızın hepsi 
de ayni tipte oluyor 

Kültür bakanlıtı muhtelif vili· 
yetlerde köy okulu yapılması için 
vilayet bütçelerinde ve umumi büt ~ 
~de tahsisat aynlmasana karar ver 
mişti. Bu karar üzerine viliyet hu · 

mı 

da 

susi idare bütçeleri faaliyr.te geçerek tıı 
hangi kaza 1'öylcrinde köy okulu İçi 
yapılacağım tesbite başlamıştır. 

Yeıai şekle göre lstanbulun mül· 
bakat lcazalarmda 20-25 köy okulu 
binası yapılacaktır. 

Okullar tek dersb.neli olacak, 
ötretmen odaaı ve köy ku•umu o· 
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MEMNU MEYVE 
re insanlar. neden yasak olan 
· şeylere dalma düşkU.ndür? 
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· Eski Roma filozoflarından ovide göre kolay- i 

i 
ca elimize geçirdiklerimizi istemeyiz! gözi\- i 

müz, bize verilmeyen şeylerdedir. • 
• i ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--- . . . ·-·- .. ··-·-·-··-·-·-·~---- .... 

F en adamlaıı, kocaların ne. 1 
den genç, güzel karılarını 
bırakır çarpık, çurpuk 

adııılara aşık olduklarını papas ve 

OCa kızlarının neden çok oynak ol 

. tunu, bazı zevklerden vaz geçme 
~n neden o kadar zor bulunduğunu 
ır Çotumuzun, neden bir sürü lü · 
lllsuz, saçma sapan eşya satın al· 

tııııız şöyle izah ediyorlar. 

I Çünkü insanların tabiatlarında 
ye garip bir inad vardır ki r nlar 
_enedilen şeylere karşı temayül 
oaterir ler, elde r dilmesi güç olan 
ey.fere malik olmak isterler. Bu, be. 
rıyetin zafıdır. 

d Meşhur Amerikan ruhiyatçıla 
111 111 Vright bu sahada gayet eıı
eresaıı etüdler yapmıştır. Doktorun 
CÇtjjb elerinden bir kaçnı sayalım: 
. Doktor, arkadaşlarına bir meyve ' 
Yafetf · · Bi fı d : vermıştır. r tara n uvara 
ayılı uzun bir maS1nın üstüne iki 

lıra Yemiş tabağı dizmiş, Misafirler 

lciu masanın başına getirildikleri va· I 
d t heınen hemen bilaistisna önlerin 

'.dur1111 ve kolayca yetişebilecek· 
rı tabakları alacakları yerdn arka 
raya uzanarak oradan meyve al · 

lardır. 

Kral hanedanına mcnsub kimse 
ferin neden avam ile evlenmek arzu· 
su duydukları da yine insanların bu 

ruhi zafile izah edilebilir. 
Meselğ Vindsor dükü,. ancak 

lgiliz hükumeti onun madam Sim 
psonh evlemesine mumanaat ettiği 

vakıt onsuz yapamıyacağını hisset· 
miştfr. Bu izdivacı körüklemiş ve 

hızlandırmış olan en büyük amil iş 
te lıu yasaktır. 

Eğer ana baba insan yaratılışın 
daki bu zatı iyice anlasalardı, oğul 
)arı istmedikleri kızlarla evlenmez

ler; kizları sevmedikleri damadlara 

kaçmazlardı. 
Çocukların pek küçük yaştan 

gizlice cıgara içmeleri de yine yasa· 
ğın tes dir. O.ılar ciğara içmekten 
şiddetle,cebirle menedileceklnri yer· 

de ken Jilerine cığarknın mazaratları 
anlatılsa alınacak netice çok daha 

iyi olur. 

Amerikada içgi yasağı ortaya 

çıkınca içki nıübtelalarının adedi 

birdenbire artmış artmıştı. O zamana 

katlar ağzıca içki koymamış olanlar 
yer atlarıedaki gizli meyhanelerin 
müdavimleri olmuşlardı. 

Memnn olan şeyler bizce haki-
lllıı 1-fer iki sıaradaki tabaklara ko 
~ ıııeyveler de hep ayni boyda 
ltfırenkte seçilmiş olduğundan mi· 
• ırlerin arka sıradakilere rağbet 

ki d ~erıııeleıi &1rf onların alınmasının 
:ı • Zor olmasından ileri geldiğini 

aya çıkarmıştır. 
r. 

ı katec daha zevkli oldukları için 

değil sırf memnu oldu' lan için zevk 

lidir ler. Zil zurna sarhoş olup yerle· 
re yıkılmakta, ertçsi güı Ü kazan gi· 
bi bir kafa bozuk bir mide ve çiriş 

çanağına dönmiiş bir ağınla uyan. 

makta hiç l i· zevk yoktur. Buııu 
pek iyi bilenler yir.e sık sık yaparlar; 

çünkü bu yapmfmaları lizım olan 
bir şeydir. 

da Doktor Vright üç çocuğu bir O· 
e 

n 
Y• k.ıpamış ve onlara bir çok o 

~ldar vermiştir. Yalnız bir tek 
,,/UQtaği ayrı bir yere koymuş, ona 

11 111'f-."ıııelerini çoçuklara tenbih et· 
k ftir, Çocuklar önlerine konan o. 
ar ~~farla oynamakla beraber göz· 

e 
t obür oyuncaktan bir türlü ayı· 
"ıııınışlardır. 

d k~nların her hareketleri önlerin 

0 
e 1 oyuncaklarla sırf iş olsun diye 

~ll•dıklarını. hallerinden hiç de 

'111nuıı olmadıklarını göstermiştir. 
!at Doktor. Vright öteki oyuncak· 

., ~· oynamaları için izin verince 

1 '~nce üç çocuk birden büyük bir 
h· 

0
' allükle ona saldırmışlar, diğer 

I Yudllcaldann yüzüne bile bakmamış 
'lr ır, 

e 

• 
n 
e 

ol lnsaniarın memnu şeylere karşı 
loj~ıı nıeclubiyetleri bugünkü psiko· 
d 1 .il~ minin öğrettiği . bir hakikat 
Ctifdır, Eski Roma Jılozoflarından 

. vi·.i "ı<olayca ele geçirdiklerimizi 
1•~eıııeyiz, asıl gözümüz bize veril· 

llııııyeıı eeylerdir .• demişti, 
• E ki bi Alman dabi meseli de: 

~~adaki hailler ne kadar çok ve 
' ı· yuk olarsa aşk da o kadar şiddet· 

ı olur. der: 
• 
1 k Bu tabii kaııuna bakacak olursak ı 

., eı.ndl İni atılı oldutu delikanlının a · 
,a arına atan ' 
bir ilik d-ızın o adamda hiç 

a uyan ıranu . 
nıak lazım Yacağına ınan· 

~ r---__,., ____ _ 

k 

dası da bulunacaktır. 
Bu tek dershaneli okulların pli. 

~1• bütün vilayetlere gönderildiği 
ıç.ıı hepsi ayni tipte inşa edilecektir. 

inşaat işlerine haziranın ortala· 
tı~ d y a otru başlanacak ve Cumhuri 

bt bayramına kadar yetiştirilerek 
~ranıda açılma törenleri yapıla-

lır, 

içki müptelaleriui bu ibtilaların· 
dan vaz geçiımekle maruf bA dok 

torun tatbik ettiği usul şudur: 

O, en evvel hastasını içkinin söy 
lenildiği kadar muzir olmadığına ik. 
na ediyor ve onun içini çektiği za 
man içki içmesin~ müsade ediyor. 
Hastalar içkinin yasak edilmediğini 
görünce ona karşı temayülleri kalını 
yor ve onu kolayllkla bırakabiliyor. 

Zengin bir adam evinin bahçe· 

sinin etrafına yüksek bir duvar çe· 

virtirse oradan geçenlerin bahçe ka 
pısından içeri "akmaları yenilmez 
bir arzu haline gelir. Okunması me 
nedilen kitaplar en çok okunan ki· 

taplardır. 
Dışarda gayet ciddi olan pek 

büyük mevki sakibi adamların yalnız 
kaldıkl~rı vakit çok garip şeyler 

yaptıkları bir hakikattır. 
Eski Amerika cumhurreislerin 

den Teodor Ruzveltin odasına kapı 
yi \Urmadan dalan bir gazete mu· 

habiri cumhurreisini burnunun üstün 

de bir tüy toz süpürgesi durdurma 

ğa uğraşırken yakalanmıştır. 
Velhasıl Adam ile Havvayı cen 

netten kovduran meşhur memnu mey 

ve hikayesi kek muhtelif şekilierde 
her gün insanlar arasında tekerrür 

edip durmaktadır. 

1600 göçmen geliyor 
Ankara: 25 (Telefonla) - Bu 

ay •onı•nda Köstenceden memleke 
timize 1600 muhacir gelecektir. Bu 
sene Romanyadan 10,000 muh1cir 
~aha getirilecektir. Bu sene Bulga· 
rıstandau muhacir celbi mutasavver 
değildir. 

Amerikada muha-' 
keme edilen Al

man casusları 

Fikrine baş vurulacak 
bir şahit birdenbire 

ortadan kayboldu 
Nevyorkta göriilmekte olan bir 

casusluk davasında esrarengiz bir 
safha daha açılmıştır : 

Davada şahit olarak kendisine 
müracaat edilmiş olan doktor lg. 
nats Griebl birdenbire ortadan kay 

bolmuştur. 

Doktor, bir gün karısına : 
- Ben yarım saata kadar geli

rim, diye çıkmış, bir daha görün· 
memiştir. 

Yapılan tahkikata göre , doktor 

Griebl Almanların " Bremen " va 
puruna binerek Avrupaya harek.t 
etmiştir. Doktor böyle bir yolculuğa 
çıkmayı evvelden İliç düşünmüş de. 
ğildi. Üzerine ne para almıştır , ne 
de pasaport çıkarmıştır.Bunun için, 
adamın kaçırıldığı zannedilmektedir. 

Doktor lgnats Griebi kaybolalı 
bir hafta olmuştur . Buna rağmen 

Amerikan polisi doktor hakkında 

bir haber alamamıştır. Bu da, ada
mın muhakkak Amerikadan uzakta 
bulunduğu!'la dair olan kanaati kuv. 

vetlendirmektedir. 
Mevzuubahsolan olan hadise, AI· 

manların " Avrupa " isimli Tran 

satlantik vapurunda Yohanna Hof. 
man isbindeki berber kadının tev

kifi ile ortaya çıkan casusluk şelıe· 
kesidir. Bu şebekeye mensup olduk· 

ları şüphesi ile bugün 17 kişi tev

kif edilmiş ve mahkemeye çıkarılmış 

lulunuyor . 
Diğerlerinin ciirmü hakkında he

nüz kati bir kanaate varılmamış 

olmakla beraber , berber kadının 
casus olduğu meydana çıkmış 

ve hakkında 4 sen~ ağır hapis ce

zası istenmiştir . 

Diğ~r taraftan, • Avrupa n vapu 

runun kaptanı Oskar Şarj Nevyorkta. 

iki saat isticvap edilmiştir. Kaptan, 
lgnats Grieblin kaçırılması hakkında 
bir şey bilmediğini söylemiştir . 

Şahit olarak kendisinden en fazla 
malumat alınması beklenen adamın 
• Bremen n vapuru ile Amerikadan 
ıızaklaŞtığı haber alınınca, Amerikan 
polisi hadiseyi derhal Fransaya ha
ber vermiştir. 

Vapur, ilk Fransız limanı olan 
Şerburga uğradığı zaman polisler 
tarafından tevkif edilmek istenmiş. 

tir. Fakat, Bremenin kaptanı vapu 
run tevkif edilQ\Csine mani olmuş 
ve Hamburga dotru yeluna devam 

etmiştir . 
Doktor Gıicblin niçin ve nasıl 

kaçırıldığı hakkında casuslukla it· 

ham edilerek muhakemeleri görü 

ı~nlerden malu nal alınacağı zanne
dilmekte ve bu husu ta kendileri sı
kıştırılmaktadır . 

Bunlardan biri eski bir Amerikan 
zabitidir. Giistav Rumriç is nindeki 
bu adam , casuş kadına hükumet 
esrarını bildirmiş olmakla itham 

edilıı.ektedir. 

938 içinde 
v 

yapacagımız 

Birinci sahifeden artan -

yeni yolun istimlılki ve inşası~ 

1,200,000 lira, Topkapı ile Aksaray 
arasında açılacak yolun inşası vs 

'güzergahta yapılacak istimlak icin 

500,000 lira, Eminönü ile Sultanah· 
medde Atıneydanı arasında açıla 
cak yeni yolun istimlak ve inşası 

için 1,200,oOO lira, lstanbulda yapı ı 
lacak son sistemli ve konförlü otel 
lerin inşasına saıfedilmek üzere I 
1,000,000 lira ki üçüncü sene içinde' 

yapılacak olan bu beş muhtdif iş 
için de ceman 5,500,000 lira saıfe

dilecektir. 
Listenin son kısmını teşkil rden 

tuıistik otellerin yerleri ve inşa tarz 
ları henüz belli değildir. B. Prost 
lstanbula gelecdk turistlerin modern 
tesisatı ve konförü havi mükemmel 
otellere ihtiydçlarını gözönüne alarak 
turistik oteller tesisini lüzumlu gör ı 

müştür. Mütehassıs bu otellerin 
yerlerini nazım planın essıııa göre 
lıazırlıyacağı tafsilatı planında gös
terecektir. 

Bu listede bir de Haydarpaşa 
lisesinin önünün tanzimi vardır. Fa 
kat burasının tanzimi ile b:r spor ' 
sahası haline getirilmesinin kaça 

1 
mal olacağını lstanbul Belediyesi ı 
Vekalete gönderdiği listede tesrih 

1 

etmemiştir. Burasının tanzimi şekli 
henüz kat'i surP.tte teshit ed;fmedi
ğinden inşa masrafı bu listedeki iş. • 
lere sarfedilecek paralardan yapıla 1 

cak asarrufla temin edilrc.ktir. 

Üç senelik programa dahil olan 1 

bu işlere sıra il~ ve üç sene içinde 1 

başlanacakıır. Bu '.işlerin ikmali beş ' 

sene nihayetinde kabil olacaktır. Bu 
suretle lstanbul belediyesi beş sene 

İçinde 17,400,000 lira sarf edecektir. 

Dahiliye Vekaleti, ıstanbul be 

lediyesinin müracaatını ve liste muh 

teviyatını tasdik edine bu paranın 

karşılığı temin eJilecrk ve bu işle 
riıı hemtn tatbikine başlanacaktır. 

Hatay hükumet 
daireleri 

Birinci sahifeden artan - • • 

ıılc Mıllettcr Ccıniyeti Kon' ı ol heye
tinin nazarı dikkatini ctlbedeıiı. 

lntıhabı karıştıranlar hakkında 
«Anadolu• gazetesi diyor ki: 

Hatay seçımind& kahkari bir hezi· 
metc uğıayacak larını arılıyanlaı ın ter 
tibile H ıtaylı olınıyan yeni \'atendaş 

namzedi kafileleri hududlarrla g(iya 
alınan tedbirlere r"ğ 1nen -- Karrıvon~ 
farla ve akın hJlinde de\'am erliyor 
Pazar salı.hı Li'ızkiye mıntakasından 

beş kamyonda yüz kadar yabancı 

gelmiş ve bunlar İskenderıın<ı sevke
dilmi~lerdir. Fakat çok g.mplir ki, 
bu kamyonlaıın şoförü ıle içindeki 
yolcular, İskenderun yolunu bd~ bıl
miyecek kadar buraya y< bzncı olduk· 
tarını koprü bdşındaki polisten İskende. 

. 
Asri Sinema 

Görenlerin takdir ve hayranlıkla seyrettikleri şaheseri bir kaç gün için 
daha gösterecektir 

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

olan ( ŞEKISPIRIN ) ölmez esen 

Romeo ve Jüliyet 
-------------~·----------------------------.-· 

( Norma Şerer-Leslie Hovard ) 

Şahes rini mutlaka görünüz . Fırsatı kaçırmayınız 

. 

ÇO.( YAKINDA ... ÇOK YAKINDA ... ÇOK YAKINDA 

ROMEO ve JOLl YETİN lıırnktığı hüınü giderecek ve iki buçuk saat 

durmadan kalıkalıa, katıla,katıla güldiirecek dünyanın ;e büyük komikleri 

( GROUCHO--CHIHO - HARPO ) nun Türkçe sözlü komıdileri 

( Üç ahbap çavuşlar ) 1 
Telefon Asri 250 

9315 
--~-~----~~~------~~--------------

~ı- Haruniye Kaplıcası açıldı 

Sıhhat, 
türlü 

konfor, her 
istirahat 

Bahçl' kazasının Haruniye Ndhiytsine iki saat mesafede bulunan 

( Haruniye Kaplıcası ) Her türlü hastalıklar ve bilhassa Roma. 

tizmalrlar için Türkıyede bulunan Kaplıcaların iyilerindendir. Burada ya 
pılacak banyolar sayesin l · ha.talığınız kısa bir zaman içinde zail olur. 

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

Müstecir 
1-15 9319 DURSUN YUSUF 

---------~----~---·--~------------....; 

' 

Saadete erişemedik fakat yaşamak hakkına malikiz. işte: 

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

MADAM BATIRFLA Y'IN unutulmaz kahramanı 

( Silvia Sidney ) 
in feci olduğu kadar ibret alınacak ve bir ders olan büyük filmi 

(Yaşamak hakkımdır 
Meşhur R, jisör ( FRİTİZ LANG ) ın hiınmetile vücude getirilen Şahe. 
serlerirı tn güzelinde Sevgilisini ölümde bile yalnız bırakmıyan sadık 

bir ll!aşuka ro!ünde görünecektir 

( Mevsimi.ı en h~ssi ve heyecan\1 bu büyük filmini) 
Sabırsızlıkla bekleyiniz 

run yo'unu sormakla isb~ ı etmişlerdir 9300 
Yaban°ıları Antak_·a sokrnağa ka-' -------------------·--·-------~ 

rar ,·errn ve hudutlarda güy.1 karakol 
tesis den lıiikümetin kulakla•ı çınla- ----------------------------... 

sın! yeni çıkan kanun ve nizamlar ------Bu adamın evrakı arasında Gri. 

eblin is.'.nin~ rastkelinmiş ve doktor 1 A lsaray sinema. 
bunun uzerıne muhakemeye çağı smda 

rılrnıştrr. Fakat, bugün, muhakemede Bu al .,am B,30 da Ce aze Merasimlerİn'e mahsus 
talimatname 

henüz bir kelime söy'emesi kabil 
olmadan kaybolmuş lıu!unuyor . 

Doktor Grieblin casuslarla ala· 
kadar olmasından ziyade, casusların 

sırrına vakıf olduğu zannediliyor . 

Kaçırılması da , casuslar hakkında 
malumat vermesinden korkulduğu 

için olacaktır. Çünkü , kendisi ev 

velce Almanya hesabına çalışmış , 

fakat sonra Amerikan tabiiyetine 

geçmiştir. Evvelden Amerikada Na 

zi birliği reisi olan Gr ebl , arka 

daşları ile arasında çıkan ihtilaftan 

dolayı çekil'lliş ve adeta bir Nazi 

düşmanı olmuştu. Bu cihetten ka· 

çırılmış olması muhakkak görülmek 

tedir . 

iki şaheser fılmdrn mü rekhp 
bir proğ•anı 

1 

Coşkun Süvari 
Oynayan: -BOP ALLEN -

Fevkalade eğlenceli seıgüıeşt filmi 

-2-

Ro m eo Jüli yet 
Oynayan : NORMA ŞERER 

Ruıneo Jüliyet ve 
bombalar yağarken 

93t4 

-----------·----------.;;.;.~ 

- Dünden Artan -

10 - Cenaze alayları geçerken diğer nakil vasıtaları vaziyet icabına 
göre durak veya yaıı beş sokakl~ra gireıek alaya yol vermeğe mec
burdurlar. Yangın söndürıntğe g;d~n itfaiye vesaiti ile sıhlıi imdat otomo· 

billeri ve harp esnasında askeri vesait müstesnadır. 

11 - Salgın ve bulaşıcı hastalıklardan olenler ile idam edilenler için· 

cenaze merasimi y1pılamaz. 

12 - Hesmi cenaze merasi:nleriııin şekilleri merasim protokollarıııa 
göre yapılır. 

[SON] 8303 



1 BELEDİYE iLANLARI 1 ır.~:~~:n Defterdarlığından : 
._ ________ ---------------- numar111 Mevkii ve mahallesi 

Senelik muhammtn 
icar bedeli 
Lira Kuruş 

40 ()() 
40 ()() 
40 

1- BeleJiye temizlik işleri hayvana tının bir yıllık nal ve kayar ihti
yacı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Beher takım müceddet nalın muhammen bedeli altmış ve kayarın 

otuz kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı yirmi dört liradır. 
4- ihalesi Haziranın 6 ıncı pazartesi günü saat on beşte Belediye En 

cümcninde yapılacakbr . 
5- Şartnamesi Belediye Yazı işleri Kalemindedir . isteyenler orada 

görebilirle ... 
6- Taliplerin ihale günü ıaat on beşte teminat makbuzlarile Belediye 

Encümenine müracaatları ilin olunur.9302 22-26-30-3 

1 - Açık eksiltmeye konulacağı evvelce ilin edilen Belediye memur 
ve müstahdemlerilc fakirlere verilecek ilaca talip çıkı:ıadığından ihale 
müddeti on gün uıatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 1500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 113 lır adır. 
4 - ihalesi Haziranın 6 mcı pazartesi günü saat on beşte Belediye 

Encümtninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye Baştababctindedir fstiyenler oradan para· 

sız olabilirler. 
6 - Taliple!in ihale günü saat on beşte teminat makbuzlarile birlik 

te Belediye Encümenine mürecaatları ilin olunur . 
9318 

Her mevsım ve muhite gQre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

lanmn muvaffakıyet sım bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Ça; lar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER • TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan çay gUnUn bunalllcı •ıcejını karfıfar 

c. 

- Matbaa, TüccarveFabrikatörlere-
Hc: r cıns r"zcte, matbaa ve renkli ka~ıtlar ilr. tüccar ve fabrikatör · 

ıer içirı kırtasiye levazımı en ucuz ve en iyi cinsi c rderı o!mak üzere her 
zaman stok halinde mevcuttur. 

Fotoğrafçılar ve amatörler için makine, cam, kağıt, film, pa ~ partu ve 
ilaçlar her yerden ucuzdur. 

28 Şa \ ner fılm ler 30 kun:ş, Hypo - sülfit kilosu 25, karbonat 35, sül 
fit 40 lstaııta, LeonarJ ve Minuto kartpostallar l 17.50 ve Kapelli 11 O 
kuruştur. S. P. C. 

1-12 9317 -
Sedad Sahir Seymt n 

Uray caddesi No. 41- Mersin 

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

Seyhan Defterdarlığından : 
Mahallesi mevkii Ada earsel milctan muhammen bedeli 

metre murabbaı 
Tepcbat Bebekli kise 260 59 200 200 Lira 

" • • • 260 .59 92 92 .. 
.. • .. 260 59 287 287 .. 
.. .. .. .. .. 331 331 

53 Ka(Jalı çarşı saç bedesttn 
55 
57 
59 

61 
50 
10/ l 1 
15 
17 

51 
37 
26176 
13 
2/11 
6 
23 
29 
18 
20 
22 
24 

118 
120 

18 
10 
9 

24 
2 
4 
1 

.. 
• 
" 
" .. 

Sipahi pazarı 

.. 
• 
" .. 

Pekmez pazarı ve 
Zifircilcr 
Alemdar sokağı 
Unpazarı 

Sipahi pazarı 

Eski kuyumcular 
Durmuşfakı 

" 
" .. 

Yağcamii cıvarı 

" 

yemeniciler 

Hamam kutbu ıiptilli 
Kemeralh civarı 
Edirne hanı ittisah 
Abidinpaşa caddet i 
Müze civarı 
Karşıyaka 

Çukurmesçit Sabuncu Ahdullab 
sokak 

Cinsi 
Dük kin 

• .. 
" .. 
.. 
.. 
" .. 
.. 
.. 
.. 
• .. 

Mağaza 
Dük kin 

.. 
.. 
.. 

Hane 
Dükkan 
Mağaza 

" 
Dü~kan 

" 

.. 
Mağaza 
Dük kin 

Hane 

40 
40 
50 
60 
20 
20 
30 
25 
30 
20 
30 
60 
25 
20 
56 
26 
15 
20 

325 
240 
50 
50 
40 

100 
175 

41 
50 

76 Cam i cedit Haydaroğlu so. .. 50 

j Yukarıda yazıla gayri menkullerin birer senelik kiralan hiza~annda 
1 

gösterilen bedeller üzerinden açık artırmaya çakanlmışhr.' lba~t-l~rı 2 !Ha· 
ziran/938 perşembe günü saat ondörtte yapılacıtmdın ısteldıl~rın yuzde 

· yedibuçuk muvakkat teminatla birlikte gösteriltn gün ve saatta Defterdar-
, lıkta toplanan komisyona gelmeleri. 9260 13-17-22-26 

Bağcılara , müjde 

GOLEMAN ,. Lüks lambalara gectyi gündüze çt virir . On iki saattta 

Sekiz kuruşluk gaz yakar. 

SATIŞ YERi: HHumtt caddesinde mer Ô8aşeğmez 
Telgraf adresi: BAŞECMEZ Telefon No:168 Ticut'lhaMsi 

9170 27 

Sıhhatinizi 1'oruyunuz ! 
- Na11l 

Kayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet V c:kilt~ 672 ma~nL 
TAHLiL RAPORU 

Görünüş : Berrak 

Renk 
Koku 

: Renksiz 
: Kokusuı 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan 
mikdarı ) O 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) l.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müveJlid' 

litrede 0.40 
Sülfat ( Sô 4 ) ,, O. 
Klor ( Ci ) ., O. 
Nitrat ( No 2 ) ,, O. 
Nitrit ,, N'..t 
Amonyak ., Yok 

ennin en son usullerine riayet ederek kaynac:la19 yerinden • 
uistasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer~ 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi ev 
hafaza ederek ve biç bir suretle eldetmedcn hususi Kimyapri 
Adana Sıhhat Bakanhjının tayin ettği Saf.biye Memunı huzurla 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandlktan IOllfa 
rmakta ve ağızlan Sıhhat Memuru t..-afından mühürlenerek 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozlan da 1( •J•d•l•n Sulan gibi bertak , ıl 

ia, temizdir. Daima Kayadelen Gaaozla"nı ten:ib ediniz • 
6197 

TÜRK SÖZÜ 

~atbaacılıkl 

Mütenevvi renkli 
her türlü tab iılerinizi 
ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eaerlerinizi Türk 

sözü matbaasında bu. 
bnnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle;,tirmek istiyorsa

mz kitaplanmzı TürL.· 

sözünün mücellithane· 

linde yapbrımz. Nefiı 

1 LA Nj 
• 

T A B 
• 

KIT AP 
• 

C I L D 
• 

GAZETE 
----

Türr..ıözü 
11 "'Türböıünde 

lc:a lıer boyda 
mKmua, tabedflf'I 

_...,..,_,.,. ________ __. ________ llİlıııiıi __ _. ... .,, 

Seyha'? Defterdarlığında 
1 

Seyhan tapu Müdi 
ğünden: 

Yeniden harta ile tesbit edilen 
saha dahilinde Karataş iskelesindck 
Deniz plijırun 938 yılı mevsimine ait 
olayak işletilmesi şartnamesi mucibin· 

1 
13-5 - 938 tarihinden itibaren 15 

Adanantn Ad• 

910 
Yukarıda mevki, miktar ve muhammen bedelleri gösterilen dört kıt'a 

arsa 2 Haziran 938 perşemb~ günü 5Ut on dörtte açık artırma usulile sah· 1 
lacatmdan isteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat muvakkate 

------------------- gün müddetle açık artırmaya çıka· 
rılmıştır, lhal~si 27 Mayıs 938 cuma 

hudutları şar kan Seyhan 
malen ve cenuben hazineye ıJt 
terki garberl Salih ot'u 
bahçesi ile çevrili ( 8970 ) 
mahallin nehir tem suretile 
len hazineye kalmış of dutun 

1ıile maliye huinesi umana 
istenilmiş olduğundan 18 

lc:tşif ve tahkikat yaplmak 
6 - 6 - 938 tarihine müsadii 
tesi günü mahalline ..-uı 
cektir. Bu yer bakkmda bir 
alika iddia edenler v... bii 
talı:i evrakı misbiteleri ile 
Tapu Müdürlipne ve ketif 
mahallinde bulunarak g ·M!· ~• 
murumuza müracaatlar1 iliD 

ile muAyycn gün ve saatta Defterdarlıkta toplanan komisyona gelmeleri, 

13-18 - 24-26 9261 

Taş bina yapmak isti
yenlere ve ·müteahhit

lere müjde 
Gayet sağlam ve kiremit fiatından çok ucuz taş

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

sında Benzinci Ali Saracoğluna müracaat 
etmeleri menfaatleri icabındandır. 9232 17- 26 

~ 

Yeni Postahane karştsında 

Diş Tabibi 
Yusuf Hüsnü Başarır 

Bulunduğu seyahattan avdet etmiş ve hastalarını 1 
9303 kabule başlamıştır 3-5 

or. -Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını l:er gün Yeni otel atkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmekted=r, 

,..,... _____ C-SJ'iFZ ~. s&l!!!!",..._'-' ..... ıı..s .. u-.u ------.sumı!!tmt s~--~fti!m!!!!!!P!!!!!!l!!!!ll!!!!!ml!'ll'"""'..,..ııımll!lll!l..,.!l!!llll!!!'!!llll!P!ll"~~ cısa 

günü saat 14 de Defterdarlıkta top· 
!anacak komisyon hu~u unda yapıla 

1 caktır. lstt>klilerin 204 lira Muh ım· 
men bcde•in yijz de 7,5 muyakkat 
teminatiyle birlikte ihalt günü komis 

yona gelmeleri. 

15- 19- 22- 26 9l70 

Adana Ziraat bankası 2 
numaralı çırçır fabrika
dan : 

T. C. Ziraat Bankasamn Adana 
daki 2 numaralı çırçır fabrikasında 
çahştmlmılc: üzere 3 tenekeci ile 3 
tesviytci ve 1 tornaoya ihtiyaç var. 
dır. Bilgi ve ustahklannm derece· 
lerine göre dolgun ücret verilece 
tinden talip olanlann mezkur f ab· 
rika direktörlüğüne müracaat eyle. 

meltri ilin olor,ur.9311 2- 3 

9320 

Müvezzi 
Bir müvezzi ve Lir 

alicatız. matbaaımza aıır -


