
--
s 

•• •• SAHİP ve BAŞMUHARRIRı 

z Kuruluş Tarihi -- 1 Klnunusanl - 1924 

ADANA: Telefon 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE l!lucaıni yakınında hususi daire Pk. 44 
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Kanunsuz memleket 
te d ··nen fırıldaklar ! 

1 ce<t 

~elde 
za 

Garo, peşine 
takarak ev 

jadarmaları 
dolaşıyor ev 

Türk dostları kırbaçlanıyor 

ze 

şleı 

Antakya: 1 (Türksözü muhabirin 
den) Gerek Antakyada ve gerek is
kenderunda vaziyet halA dörelemedi. 

Hataydaki Frarsız delegesi Karo 
Peşine takılık çapolcu andarmalarla 
l'ürkevlerini birer birer dolaşarnk si 
lah ve bomba aramaları yapıyor. bir 
çok zavallıların evlerine jandarmalar 
kendi ellerile koydukları silahları çı
kararak onları tuz~ğa düşürmek ğibi 
bin türlü çarelere baş vurmaktadırlar 

Suçsuz türk gençleri, karakollarda 
kırbaçlar altında inlemektedir. 

Hergün bin bir işkence ve her 
ıtün binbir türlü zulumlarına devam 
ctınekt edirleı. Süveydiyede büyük 
bir nüfuz sahibi olan Şeyh maruf Cil 
linin Eti kardeşlerimizi doğru yola 
çevirdrğini ve bunun günden güne 
artlığını ve aslan Türk oldukları için 
bunda sadık kalacakları temin etliği 
için, en aciz çarelere baş vuran Fran
sızların adamları şeyh Marufun ileri 
ıtelen adamlarının binbir behane ile 
evlerini basıp hazırladıkları tabanca 
ve bombaları bir tarafa atıp gene 
kendiler çıkarıyorlar ve evde silah 
çıktı diye adamı hapse gö'ürüyorlar 
h ita bunun tuh~fı geçrnlerde Süvey 
diyede basılan bir şeyh marufun adam 
larınd an birinin evine yerleştirilen bir 
tabancanın temamen Fransız zabıtası 
na ait olduğu ve bunun esasen kara 
koldaki jandarmalardan birinin oldu
~u karakoldaki bir jandarma tarafın
dan iddia ediliyor, fakat bittabi sus 
turuluyor vt bu adamda hapsa atılı 
Yor. Eşine tesadüf edilmiyen böyl~ 

ğı kepazelikler burada günün ehemmi
Yctsiz vakaları sırasına girmiştir. 

Harbiye nahiyesinde Fransızların 
ar 

m 

ır • Loıd Halifaksın de 

son nutku 
"İngilterenin tuttuğu yol 

çok sağlamdır 
" 1 

lif Londra .. : 1 ( ~ad~o )- Lord Haae 1 11.ks bugun yenı bır nutuk söy· 
edı . lngiliz Hariciye Nazırı , bu 

e ~~!kunda, lngilizlerin kendi yaşama 
k aıdelerinin, bazı müstacel ahvale 

uymadığını ve binaenaleyh derhal 
ya _tedbir alınması zarureti karşısında 

ıcaplara uyulduğunu ve sulhü koru· 
9 mak neye mütevakkıfsa yapıldı(jını 

Ve lngilterenin tuttuğu yolun çok 
S1 Saı)laın oldu(junu tebarüz ettirmiş· 

tir . 

Amerika 
kanının 

dış Ba
nutku 

" ~ulhu ve demokratları 
sıyanet vazifemizdi ,, 

. Nevyork : 1 ( Rarlyo ) - Hari 

cıye. ~azırı Bay Hul bir nutuk söy-
lemıştır B H 1 • ay u bıı nutkunda 
A111e ·ika ı·t·k d· po ı ı asını tebarüz ettir-
ıkten sonra ezcümle şunları söy 

le111iştir : 

.-:- " Kotaliter devletlere açılacak 
~ucade!eye iştirak değil , sulh~ ve 

e~okratları siyanete çalışmak ga· 
>'esındeyiz , • 

adamları olan bir kaç serseri 7-8 
kişiyi teslih ediyorlar ve bunlara şap 
ka, kasket kiydirerek, türklermiş gibi 
yalandan kendini evlerinden bir ka- j 
çını bastırıyorlar ve hemen hükümete 
haber vererek, Türk eşkiya ve çete 1 

. ' leri evlerimizi bastı diyorlar, müthış 1 
bir taharri ve araştırma neticesinde 

gözle görülecek ve elle tutulacak 
kadar açık olan bu keµaıelik mcyda· 
na çıkıyor ve bunun mürettep olduğu 
anlaşılıyor isede, gene bir kaç Türk 
eti hapse tıkılıyor. 

Adalı Mehmet torunu inayet bir 
likte ve Halep yolu ile Ankaraya ha
reket etmiştir. 

ispanyadan muhaceret 
çok fazlalaştı 

Dün de Fransa hududuna 
3000 kadar İspanyol geçti 

Çok feci bir halde bulu11an İspanyol f•lıikctudeleri 

Barselon: 1 (Radyo) - BugUnlerde ispanyadan Fransaya 
muhaceret çok lazlaıa,mı,tır. BugUn Fransa hududuna bir 
kalllede 3000 kl•I gelmlftlr. 

Hicret bir taraftan da da· 
vam ediyor, Bu geçenlerln 
yUzda sekseni kadın ve ihti
yar erkekler dlr. 

Barselon: 1 (Radyo) - Milli mü
dafaa nazırı, 1.5 martta lngiliz geır.i

sini bombardıman eden tayyarenin 
bir Alman tayyaresi olduğu tamamen 

tesbit etmiş ve bu yolda vesaikle 
de edilen malümatı Londra hükume
tine göndermiştir. 

Salaınanka: 1 (Radyo) - Garp 
cephelerinde ranksist Fharekatı ser

berbestçe devam elmektedir. Hüku
met kuvvetleri mütemadiyen geri 
çekilmeıte devam ediyorlar. Dün ve 

bu sabah iki kasaba daha işgal edil
miştir. 

Bir yeni vapurumuz 
işlemeğe başladı 

lzmir : 1 ( Telefonla ) - lzmir 

limanında işliyecek yeni • Bayraklı. 
vapuru l:.ugün töı enle işlemeğe baş· 
lamıştır. Merasimde Vali , Belediye 

Reisi ve gazeteciler hazır l>ulun· 

muşlurJır . Bu vapurumuz lngiliz 

tezgahlarında yapılmıştır. 

Şehir meclisi 

Turhan Camal Berikerin 
raporu müzakere edildi 

Belediye meclisi dün saat 15 de 

reis Bay Turhan Cama! Berikeriıı 
riyasetinde toplandı. 

Ruznamede belediyenin 938 yılı 
büdcesinin müzakeresi ve seyhan 

imar birliğine ait ni7amnamenin ba 

zı maddelerinin tadili ve Kızılayın 

Adana saylapzedelerine yaptıraca
ğı evlerin masrafına belediy!'ce de 

iştirak edilmesi hakkındaki riyaı.et 
tezkiresi vardı . 

Büdce ve esbabı ınucibesi oku· 

narak büdce encümrnine ha vale e. 

dildi .. imar birliği nizamna ııesinin 
tadilini ve Kızılayın yaptıracağı halk 

meskenleri masrafına belediyece de 

iştirak edilmesi hakkındaki tezkirede 

büdce ve kanunlar encümenine ha . 

vale edilerek bugünkü toplantıya 

niha ~ et verildi. 

Hitler 
Viyanada 

Führer Münihte ve Viya
nada birer nutuk verecek 

Berlin : 1 ( Radyo ) - Hitler 

Cumartesi günü ( Bugün ) Münihte 

bir nutuk söyliyecektir . Bay Hitler 

ayni giin tayyare ile ,Viyanaya gi 

decek•ir. Führer burada da bir nu

tuk söyliyecektir . 

Bt-rlin : 1 ( Radyo ) - Hükii 

metin verdiği bir karara gör!', bun 

dan sonra Yahudi cemaatleri Ka · 

tolik ve Protestan Cemiyetleri hak 

kına malik olamıyacaklardır. 

Hava seferleri 
hareket saatleri 

Ankara: 1 (Telefon) - Kış do 

layısile bir müddet ~•a verilen An. 

kara lstanbul bava postalannın tek
rar başlayacağını yazmıştı~ . 

Devlet Hava Yolları idaresi, bu 

seferleı için yeni hareket saatleri 

tesbit etmiştir. Kurulduğundan beri 

büyük bir rağbet gören ve gün geç• 

tikçe gelişerek çok dürgün bir ser· 

vis kurmağa muvvafrak olan idare 

nin tesbit ettizi yeni bareket saat 

feri şunlardır: 
Hava seferleri pazardan başka 

her gün yapılacaktır. /stanbuldan 

hareket 9.30, Ankaraya varış 11.20 
dir. Ankaradan hareket 15.30, Is 

tillbula varış 17.20 dir. Yalnız cu 

martesi günleri için Ankaradan lia
reket saati 14.30 olarak tesbit edil 

miştir. lstanbula varış saati 16.20 
dir. 

Fiatlarda bir değişiklik yoktur. 

Gidiş sigoı ta dahil 22, gidiş g• li~ 
sigorta <lahil 36 lıradır. 3 6 ara>ı 
çocuklar için gidiş 12, gidiş grliş 
24 liradır. 

Bir ve iki yaıında olan çocuk'ar 

için gidiş 4, gidiş geliş 8 liradır. 
Her yolcunun on beş kilo1a ka 

dar olan zati eşyası parasız taşına 
bilecektir. Ancak beher parça bn; ı 
na on kuı uş: on beş kilodan faz!a 

eşyanın fazla olan kısmınııı beh.-r 

kilosu için 22 kuruş, gazetelerin be

her kilosu için on kuruş alınacaktır. 

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

Mısır intihabında kanlı 
mücadeleler oluyor • 

Samarlık Valisi Veftçiler 
tarafından bıçaklandı 

Mehmet Mahmut hükumeti paşa 

kazanacağa benziyor intihabı 

lköşö 
Kahire : 1 ( Radyo ) - İntihap 

mücadele•i bütün şiddetile devam 
etmektedir . Mehmet Mahmut Paşa 
hükumetinin ekseriyeti kazanacagıııa 

muhakkak nazarile bakılmaktadır . 
Benhalalde büyük karışıklıklar ol

muştur. Bunun sebebi intihap pıopa· 
gandalarıdır . Gine bu münasebetle 

Veft partisine mensup gençler Samar
lık Valisini dün bıçaJ..Jamrşlardır. 

1 
Madagada allı ve Samarlıkta da 

dört kişi öldürülmüştür. Elli kişi ka
clar yaralanmıştır . 

Aşağı Mısırda intihabat yarın 

(bugün) başlayaca~ tır . Yukaıı Mı
sırda , hükümet 25 mebusluk , Veft
çilerde 6 mebusluk kazanmışlardır . 
65 mebusluk için J..onan namzetlerin 
vaziyeti henüz belli deltildir . Eski 
başvekil Nahas paşa kab·nesinden 
kazanamıyanlar adedı üç olmuştur. 

Mersindeki döviz kaçakçılığı meselesi 

Brazzafolli Ottavya 
Böyle bir şeyle katiyen ala
kası olmadığını söyJlyor 

Bizim yaptığımız hususi tahkikata 
göre de bu işte mübalağa 

yapıldığı anlaşılıyor 
İki güıı evvelki nüshamızda (Tan)/ Brazzafolli Ottavyodan bir fa\·zih 

gazetesinden nakt..-n yazdığımız bir aldık. Aynen aşağıya koyuyoruz: 
haberde Mersinde büyük bir doviz Türk sözü gazetesı nrşrİ) al müdiirliiğiin• 
kaçakçılığı keşfolunduıtundan bahset. Gazetenizin :ı1 Mart 938 tarih ve 
miş ve burada Mersin tüccarlarından 4001 sayılı nüs~asında (Mersinde mü-
Braz~afolli Ottavyonın adını da zik· him bir döviz kaçakçılığı) başlığı ile 
retmıştık. _Sonra~an yerınde yaptığı. iPtişar eden yazı hakkında aşaıtıdaki 
m.ız husu~ı tahkıkattan anladığımız~ izahatımın ilk çıkacak nushanızın ay· 
gore bu ış matl>uata mub•legalı bır ni sütununa aynı puntlu harfi ı d _ 

k · ·ı · ı k k er e er 
surette a settı~ı mış o up aça çı o- ci ile vaki neşriyatın tekzibini rica 
)arak adları zıkrolanlar d" tevkıf o- ederim. 

!unmuş değillerdir. Bir milyon liralık döviz kaçakçı-
Binaenale;h aralarında Mersinin lığı şebekesi arasında (Otlavyo Braz-

tanınmış tüccarl~rı da bulunan bu zafollinin) en mühim rol oynadıgı zik-
isimler etrafında ortaya atılan şayia. redilmektedir. 
nın doğruluğuna inanmak için mahke· 
me neticesini beklemek daha doıtru 
bir şey olacaktır. 

Çinliler vaziyete hakim 
olmakta devam ediyor 

Vaki ihraç ve mübayeanın bilgim 
olan hahiki şekil ve mahiyeti itibarile 
ne böyle b ir kaçakçıklık ve ne de 
şebekenin vücudu iddiası vaı it değil
dir. Esasen. ben bahsettiğiniz işlerle 
de asla alakadar değilim. Tamamen 
hakikattan ari habere istinat eden 
neşriyatınız tüçcari vaziyetim üzerin
ıle zararıma olarak çok acı tesir 
yaptı . 

Hiç bir suretle şahsen ahikadar 
olmadıgım ve yarın cumhuriyet adli
yesinin şaşın u adaletiyle teyit edecek 
olan bu hakikat dolayısile bu neşri
yata karşı şimdiden şunu arzetmek 
isterim ki bu neş•iyatın müstenidi, ha 
ber baştan aşaşı kasten şahst ve tüc
cari vaziyetimi sarsmak re haysiyet 
ve şerefi tüccarimi lekelemek kasti 
ile terlip ve tesni , suretile uçurulan 
bir balon hadisesidir. 

4500 Japon öldü 
Çinliler, Japonların barınamaması için 

birçok köyleri petrolla yaktı 

Şanghay: 1 (Radyo) - Cephelerden alınan haber tamamen 
Çlnlller lehlnedlr. Çin kuvvetlerinin hareketi lnklfaf etmektedir. 

DUn Hankeo demlryolu Uzerlnde flddetll taarruzlar 
oımu,tur. 

Çlnkaoyu Japonlar geı-1 al-
mı,sa da fazla tutunamam••· 
tardır. 

Ketangi bu sabah Çin kuvvetlen 
işgal etmiş vı· tamamen bu kasaba
ya rerleşilmiştir. Dünkü muharebeler
de Çinliler 3000, Japonlaıda 4 bin 
5 yüz kişi zayiat vermişlerdir. 

Sarınehir şimalinde de büyük 
kanal civarında kanlı muharebeler 
olmuştur. Bu civardaki köylerde Ja· 
ponlarııı barınamaması için Çinliler 

bütün köyleri petro:la yakmışlardır . 

Pragda içtima 
katiyen yasak 

--..... ____ _ 
Prag : l (Radyo) - Bugünden 

itibaren politik mahiyetteki her dür 

lü toplantıların yasak olduğuna dair 

hükümet taroıfından bir beya
0

nname 

neşredilmiştir. 

B'naenaley şahsım hakkında bu 
beyanatta bulunur ve teminat verir
ken pederime muzaf MaX ve N. Rraz
zafolli müessesesi her ne kadar Om
nipol şirketinin vekilı Lulunmuş ise 
de vekaldi mahdut salahiyetli bir 
vekalet olup bunda nıubayeaya me
zun kılmadııtınaeve benaberin muba
yeatla bir vechile alakadar bulunma
dığına göre Omnipol şirketinin vekili 
bulunması sebebite MaX N. Brazza
folli miiessesesine bu muhim kaçak
çılk filin in isnadı madde! en ve mua
me!eten mümteni ve böyle bir ha
diseden tamamcrı münezzeh bulundu· 
gunu beyan ve teyit etmekle de ba h 
liyarlık duyarım . Binaenaleyh bu ha
kikata muhalıf ve şanlaj kı sdile U}. 

-Gerisi üçüncü sahifede 

I 
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ı Politik t 
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iSTi KOL TOR iŞLERi -
Leyli talebe ücretleri 

Japonlar, hazırladıklatı dört 
senelik planı tatbikte aceba Kazanç ırergisi kanununa göre 

köylerdeki kazanç vergisi mükel· 
ı ~flc:rinin yokla'1Jalarının varidat me 
murları tarafından yapılması icap 
etmektedir. 

Maarif vekaleti pansiyoner tale. 
beden alınacak ücretleri şu şekilde 
tesbit etmiştir: 

Adana Kız lisesi 165, Adana 
Erkek lisesi 165, Afyon lisesi 160, 
Balıkesir Lisesi 175, Bursa lisesi 
165, Denizli lisesi 130, Diyarbakır 
lisesi 165, Edirne lisesi 160, Eren
köy kız lisesi 200, Erzurum lisesi 
170, Gaziantep lisesi 150, Galata· 
saray lisesi 240, Haydarpaşa lisesi 
200, lzmir kız lisesi 225: lzmir er. 
kek lisesi 225,Kandilli kız lisesi 150, 
Kayseri lisesi 160, Konya lisesi 155, 
Kütahya lisesi 140, Sivas lisesı 185, 
Trabzon lisesi 170, Yozgat lisesi 
140, lsmetpa~a kız enstitüsü 200, 
Bilecik orta mektebi 130, Buca 
orta mektebi 225, Çanakkale orta 
mektebi 190, Manisa orta mektebi 
150, Bursa kız Öğretmen mektebi 
165, Üsküdar kız sanat mektebi 
200, lstanbul kız öğretmen mektebi 
200, Kars lisesi 150 Muğla orta 
mektebi 155, Bolu orta mektebi 
240, Niide orta mektebi 140 lira
dır. 

Parti ocağı 
toplantılar 

Faideli konuşmalar~ 
Dün akşam bütün ocak mümes

sillerinin İştirakile kayalıbağ ocağın· 
da bir toplantı yapılmış, bu toplantı 
müuasebetile kadastro müdürü Sey 
fi Tezer tarafından sancağa saygının 
değeri, milli tasarruf ve kanunu me 
deninin tasarruf hakkındaki hükümle 
rinin kiymet ve ehemmiyeti anlatan 
bir konferans vt.rilmiştir. 

muvaffak olabileceklermi? 

A zia Presin Pekinden alıp neş 

rettiği bir habere göre Ja
ponlar Şimali Çin'in istismarı için 
dört senelik bir plan hazırlamakta
dır. Geçen senedenberi gerek Ja
ponyada ve gerek Mançukoda, ne
ticeleri 1941 de alınmak üzere , 1 
beş yıllık bir planın tatbik mevki. 
ine konulmuş olduğıı malumdur . 
Şimali Çin planı da bu plana mü 
vazi olarak işleyecek ve 1941 se· 
nesinde nihayet bulacaktu . He:ıüz 
hazırlanan bu planı, tesisi tasavvur 
edilmekte bulunan " Şimali Çinin 
endüstriyel gelişimi kumpanyası " 
tatbik edecektir . Bu ehemmiyetli 
konsorsiyom, bu yakınlarda Pekinde 
teşekkül ve Çin - Japon mali İş· 
birli~ini ve Şimali Çinin ekonomik 
istismarını temin edecek olan Çin
Japon ekonomi meclisinin nazareti 
altında bütün endüstri şubelerini 
nıürakabe edecektir. Çin - Japoıı 
ekonomi meclisi i~e Şimali Çin 
hükumetinin muvakkat anayasasına 
dayanan resmi bir müessese olarak 
tanınacaktır. 

Bu meclisin , icra Komitesi Re 
isliğini , icra Komitesi Reisi Vang 
Kenin , ikinci Reisliğini de Şimali 
Çindeki Japon orJusu ekonomi mü 
şaviri Haşissabura Hirao yapacak
tır, Ekonomi Meclisi beş Japon ve 
beş Çinli azadan terekküp edecek
tir . 
ÇIN VE ASYA iÇiN YENi 

JAPON TEŞEKKÜLLERi 
Diger taraftan, Tokyo hüku

meti bir " Çin ekonomik işleri bü· 

rosu • ile " Çin için ekonomi kon 

seyi " kurmağa karar vermiştir. Bir 
de Asya işleri vekaleti tesisi dü · 
şünülmektedir . 

• Çin ekonomik işleri bürosu " 
nun vazifesi Şimali Çinin endüstri· 
yel gelişimi kumpanyası ile merkezi 
Çin için tesis edilecek benzer kum 
panyayı kontrol etmektir. 

Başbakan tarafından idare edi
lecek olan Çin ekonomi konseyi 
ise Çinin kalkınması hususunda ta
kibedilecek politikanın umumi bat· 
lariyle meşgul olacaktır . 

Tiyençin olacaktırr. Çünkü burada 
endüstriyel teşebbüsler çok ilerle
miş veiyettedi. Hatta bugün Tiyen· 
çinin şu fabrikalarına iapon sermayesi 
yatırılmış buluninaktndır: 

Yatırılan 

Sermaye 
Fabrikalar Sayı (1000 yen) 

Dokuma 13 110.187 
Makine 3 280 

Cam 8 205 
Kibrit 3 495 
Kauçuk 3 315 
Boya 4 95 
Kağıd 1 2.500 
Un 1 210 
Buz 2 300 
Tütün 1 7.800 
Küherçile 2 300 
Hizar 1 100 
Yağ 1 100 
Elektrik 2 3.953 
Diller teşebbüsler 6 175 

51 126.516 

Tabidir ki bu rakamlar ehem 
miyetli nisbetlerde artacaktır . 

3KONOMIK INKIŞFIN ESASLAR! 

Şimali Çin hakkında tasavvur 
edilen döı t yıllık plan bilhassa bu 
memleketin kömür kaynaklarının 

istismarı ile şimendüferler ve liman· 
!ar i!lşasını istihdaf etmişlerdir. 

Planın tatbıki ile şimali Çinde 
istihsali artacak olan kömürler bil · 
bassa Japonyaya sevkeeilecektir. 
J ıponyanın Çinden 4 milyon ton 
kömür ithal etmiş olduğu 1936 se· • 
nesind ,· ki 43 milyon ton kömür sar· 
fiyatına mukabil, 1941 senesinde, 
80 milyon ton kömür sarfedeceği 

hesap edilmekteair. Hatta bu tah 
mininin de fevkine çıkııacağı düşü . 

nülmektedir; ;ı.ira kömürden benzin 
istibslline geniş ölçüde başlanmış 
tır. Çindeki kömür ocaklarından is
tismarına çalışılacak olanlar Tatung 
Şingşing ocakları ile Şansi, Şantung 
ve Hopei'deki ocaklardan bazıları· 

dır. 

DEMIRYOLLARINDA 
Ç IFTE HATLAR 

Demiryollarının ıslahındaki ilk 
safhaya aid başlıca çalışmalar mev· 
cut hatların tadili ile Tiyençin Pukov 
Pekin-Honkeu ve Pekin Suiyan yol
larının çifte hatta ifrağı ve bugün· 
kü nakliyat sister.ıinin rasyonalizas. 
yonudur. Nakil ücretleri de indiri'e
c~ktir. Tasavvur olunan islahatı ta
hakkuk ettirebilmek için Mançuko· 
dan ve Japonyadan cer malzemesi 

Teşkilatın darlığı ve tesisatın 

azlığı yüzünden kanunun .bu hükmü 
şimdiye kadar yerine getirilememiş· 
tir. Maliye vekaleti yeni bütcesine 

1

, 

bur.un :için tahsisat koyduğundan 
önümüzdeki mali yılından itibaren 
köylerdeki kazanç vergisi mükellef 
!erinin yoklamalarınında varidat me 
murları taraf•ndan yapılması müm 
kün olacaktır. 

İlaçlarda ucuzluk 
Kabul edilen son bir kanunla 

memleket dahilinde imal veya ec 
nebi mı~mleketlerden ithal olunan 
ispenciyari ve tıbbi müstahfirlerden 
satış fiata 25 kuruş kadar olanları 
istihlak vergisinden muaf tutulmuş 

dur. Hükil ınet hayat pahalılığı mü · 
cadelesini nazır dikkata alarak } u 
karıda ismi geçen müstahzarlardan 
kıymeti 25 kuruştan fazla olanların 
dan dahi istihlak vergisi a lınmdma 
sını kararlaşmıştır. 

Wusevilerin A ' • 

ayını 

Ha~ er aldığımıza göre bugün 
saat dokuz buçukta Türkiyenin her 
tarafındaki Sindkoglarda musevi yurt 
taşlarımız tarafındad büyük şefimiz 
Atatürkün sıhhatları için dini ayn 
yapılacaktır. Bu cümleden olaıak ü 
zere şehrimizde bulunan musevilerde 
bu sabah aynı mahiyette bir ayn ya 
pacaklardır. 

Biçgi yurtları 
diplomaları 

Şehrimizde mevcüt biçki va di 
kiş yurtlarından mezun olanlara ve 

'rilecek diplomaların bir olmasını 
temin maks;ı<lile kültür bakanlığınca I 
bir cümune haı.ırlanmış ve vilayete 
gönderilmiştir. v ~k alet bundan son 
ra mezunlara bu nümuneye göre 
diploma veı ilmesini, bu şekilde ol
mayan diplomalarınta kültür direk 
törlügünce takdi • ıı edilmesini bil 
dirmiştir. 

makineler ve travesler idhal oluna
caktır. 

Demiryolu şebekesinin islahiyle 
beraber Tiyençin, Tangku, Çingtov 
ve Çingvantav limanlarından biride 
şimali Çin için ihracat limanı ola 
rak seçilecektir. L' abseltiğimiz li· 
manlaı da su derinliği, cereyanlar 
ve suların getirdiği rüsublar hesap 
olduktan sonra içlerinden biri bak· 
kında kati karar verilecektir. 

Fiatlarda geçen seneye nazaran 
tenzilat vardır. 

ilk mektep rnuallimlerinin 
kıdem zamları 

ilk mektep muallimlerinin kı· 
dem zamları ile maarif vekaleti ya
kından alakadar olmaktadır. Veka
let şimdiye kadar sürüncemede kal· 
mış kıJem zamlarının muallimlero 
verilmesinini ve kıdem zamlarına 

karşılık olmak üzere her sene büt· 
çeye bir mıl<ıar tahsisat eklenmesini 
vilayetlerden istemiştir. 

Parasız yatılı talebelere 
Alınacak parasız yatılı talebeler 

için bir program hazızlanmıştır. Bu 
programa göre, imtihanlara 2 eylill 
938 perşembe günü başlanacaktır. 

imtihanlara iştirak etmek isti 
yenler 28 ağustos 938 tarıhine 

kadar kültür direktörlüğüne müra· 
caat edeceklerdir. imtihanlar her 
vilayetin lisel>!rinde yapılacaktır. 

SPOR 

Tenis birincilikleri 
Türk Spor Kurumu Seyhan böl

gesi renis birinciliklerinin Adana 
H.l'<PVi Tenis Kurunda bugün 
ö~leJen sonra başlıyacağını öğren 
dik . 

VILA YET iŞLERi 

idare heyeti;ı tarafından' 
verilen kararlar 

Valiliklere, idare heyetlerince 
verilen ve 937 yılı içinde devlet şu 
rast mülkiye dairesince , bozulan 
kararların vilayetler üzerine nisbeti 
ni:ıösteren bir cetvel ve bir cetve 
le bağlı bir tamim gelmiştir. Ta• 
mimde geçen yıllara göre, ekseıi 

vilayet idare heyeti kararlarının 

bozulma nisbetinin daha az olursa 
memnuniyete değer olduğu zikr 
edilmtkle beıaber bazi vilayetlerde 
dikkata çekecek derecede bu nisbe 
tin yükseldiği belirtilmekte ve bu· 
nun sebebleri izah olunmakdadır. 

MAHKEMELERDE: 

Bıçak çekenler dün 
mahkum oldu 

Genel ev sahiplerinden Prrişa 
nın yanında sermayelik eden Ce· 
mileyi bıçakla yaralamaktan suçlu 
ve mevkuf Şabaniye mahallesinden 
Hacı E.min oğlu Musa \le ayni ev
den Zelihayı bıçakla yaralamaktan 

suçlu ve mevkuf Reşatbey mahal
lesinden Hasan oğlu lsmail hakla 
rında Birinci Sulh Ceza mahkeme· ı 

sinde yapılan duruşına sona ermiş 
bunlardan Musanın bir ay yedi gen, 
lsmailin de bir ay beş gün hapis 
!er İne karar ver ilerı k bapsaneye 
gönderilmişlerdir. 

Ölüm 

Milli mensucat fabrikası anbar· 
lar şefi Bay Hamdi Paramyokun kı- j 
zı Zeynep Güner dün, tutulduğu has 
talıktan kurtulamıyarak vefat etmiş 
tir. Hamdi ve ailesine baş sağlığın· 
da bulunur, ölüye tanııdan rahmet 

1 
dileriz. l 

Tenis ajanı Bay Sait bölgenin j 
hakemliği altıoda yapılacak bölge ı 
miz Teni; birinci iklerioin [tek kışi] ~ ffj~ 
nin müsabJkalı tla yirmi Tenis ~Bt');,~I 
amatörü iştirak edecektir . Çekilen =.. . :_ ~- ~ 1 

kur'aya göre tertibeJilıniş olan Tur· I ' -
nuva usulile yopılacak Tenis maç· 1 MART 938 

larında yenilen e:Ciminc olacak yani Gökyüzü k.';;en bulutlu. Hava 
Turnovadan çekilmiş bulunacak ve rüzgarlı. En çok sıcak 16 santigrat 
en son galip bölgemiz Tenis birin· derede. Geceleri en az sıcak 4 san 
cisı olarak ilan edilecektir . tigrat derece. 

Şimali Çinin endüstriyel gelişi. 
mi kumpanyası, prensip itibariyle, 
Çin kanunlarına göre müteşekkil bir 
Çin - Japon teşebbüsü olacaktır. 
Şimendüferl..:r ve limanlar tesisi için 
yatırılacak olan sermaye, imkan nis 
fetinde Çin kapitalistlerinden ara 
nacak, Çinin tabii snvet kaynakla· 
rını istismarda kullanılacak serma· 
yeyi de Japon ya temin edecektir. 
Denildiğine göre yabarcı sermaye· 
si de bu işlere kabul edilecektir, zi. 
ra yeni rejim • açık kapı" poiitikası 
takip edecektir. 

r---------------------------------------~~·--------------------, 

S ::!ri~l~c~~~'. s~:~~bb~~; G Ü n Ü n v od v i 1 i - Avcılık iytey aıoa çok p<:- 1 Tokyoda çıkan Cepen Edver
tayzer gazetesi. şimali Çinin ekono· 
mik inkişafı için lüzumlu parayı bir 
milyaryen tahmin etmektedir. Bu pa 
rayı Japonya hükümeti ve şirketle . 
ri temin edecekse de bu hususta 
yabancı sermayesinin de müessir 
bir işbirliği beklenmektedir. 

Diğer taraftan - Muvakkat ve· 
ya kati mahiyetteki şimıli Çin ma· 
kamları da ekonomik p'anının tat· 
bikinde Japonya ile elbirliği etmeğe 
mütemayil görünüyorler. 

ENDÜSTRi MERKEZ 
TıYENÇIN 

saat çıkardı. 
- Bunu kurarsınız, halıya maloluyor. Bir kere düşün, av 

dedi, küçük kadranı tezkeresi için para vereceksin, av ye-
saattir telefonla rasathaneleri arıya· Maznun - Teşekkür ederim bay · 'd' · k d 1 uyanmak istediğiniz saate getiriısi· rıne gı ıncıye a ar yo parası ve-
rum, cevap vermiyorlar. Peki ama hakim .. ben de birçok zamandır iş roceksin. Dahası da var: Tüfek pa-niz 

- O saatte çalaı mı? 
- · Çalar ama bazan da çalma-

dığı olur, fakat bunun d ı kolayı var
dır. Saati elınize alır, sallarsanız mu 
hakkak çalar. 

'°" - Yeni komşundan mım~un mu-
sun? 

·- Hayır, çok terbiyesiz şeyler 
benim yanımda ecnebi dili konuşu
yorlar . 

yarın ne yapacağımı ne bileyim, yağ· arıyordum. Çok şükür mahkemenin 
rnsı. fişek parası .. mur mu yağdırayıın? Karını yağdıra. tavassutu sayesinde ben de bundan Ô 

yım Güneş mi açılsın? Fırtına mı sonra işsizlikten kurtulmuş oldum, teki sözünü kesti: 

ç.ksın? öm. ü ın oldukça işsiz kalmıyacağım de· - Dahası da var. Balık pazarına 
k gidip vurulmuş av hayvanı da satın 

- Yanındaki kimdi? 
- Ulak bir akrabam. 
- Söyliyeyim: Biz on dört kar-

deşiz .. ben en büyükleriyim.. Dün 
yanımda gördüğünuz en küçük,, bi· 
ri birimıze on iki batın uıuk ~kra

ba oluruz. 

me . 
ıılacaksın! 

'°" Televizyonun taammümünden 
Kadııı, rassamın atölyesiee gir-

di: 
- Başka ressamlar da var am1, sonra evlerde bıı tarzda konuşanlar 

bilhassa ben size geldim, dedi, çün· olacak: 
kü siz yalnız güzel kadınların resim- - Bana bak, tele\•izyon makine-
lerini yaparmışsınız. sinin önünde fazla durma, 

-0- -0- - Evet bayan, eskiden öyleydi - Neye? 
Ozaka Treyd Hol'a 1 İyen çin:' 1 Hakim Müebbeden hidematı ama, şimdi iş erim azaldı, isterseniz - Neyesi var mı, şarkı söyleyen 

~~n g~len haberler~ g~re şimali Hava perisi - işte bn fena, iki şakkaya mahkum edildiniz . sizin de resminizi yaparım, kadının gözü hep sende!.. ı 

Çındekı Japon endustrı merkezi -------------.. ------·---------------------·----------------

2 Nisan 1938 

Haklı bir istihza 1 
Holivut yıldızları, Kal:forniyanı 

Sanda Manika sayfiyesinde, ço 
modern ve şık kö~kler yapmışla 
Soh günlerde Kalifoıniyada vuk 
bulan seylaplar yüzünden bu köşk 
ler tamamen sular altında kalmıştı 
Yalnız, yıldızlardan bazılarının köşk 
leri, tepeciklerde olduğu içiır, sey 
laptan masun kalmışlardır. Bu köşk 
!erin yıldızları, şimdi Holivutta şen 
lik yapmakta ve evvelcı- tepelerd 
köşk yaptıklarından dolayı onlar! 
alay eden arkadaşlarile istihza et 
mekte imiş!. 

Hollandada çiçek sergis 
Hollanda ahalisi, çiçeklere ç•• 

meraklıdır, bu münasebetle nisanı 

yedinci günü, Hollandanın her tara 
fında çiçek bayramı vardır. O güP 
aynı ıamanda bir çiçek sergisi d 
açılacak ve bu sergi nisanın on se 
kizinci gününe kadar devam ede 
cektir. 

Çiçek sergisine, yalnız Holland 
çiçekleri değil, bütün Avrupa çiçek 
leri de teşhir edilecektir. 

Şimdiden, Avrupanın birço~ 
yerlerinden tayyarelerle Hollandayı 
çiçek saksıları taşınmaktadır. 

Fransa parlamentosunds 
125 saylav giyiklerin hi· 

ma) esini istemişler 1 
Fransa parlementosunda, yalnıı 

ıiyasetle veya kanunlarla iştigal e 
dilmiyor. Saylavlar içinde, mubteli 
kurumlarla alakadar çok kimsele 1 

vardır. 

Fransa parlamentosunda, har 
vanatı himaye cemiyetine aza, tarı'. 
125 saylav vardır. Bunlar, hayvaP 
!arın ve bilhassa giyikleıin himaye: 
için daha esaslı tertibat alınması~ 
geçen luıfla müşterek bir takriri 

istemişlerdir. 
Parlamento reisi, bu takriri mii 

zakere mevkiine koymuş 'e uzıı 

münakaşalardan sonı-., avcı 1 ıır ale) 

hine bir cereyan hasıl olmuştur. 
Hayvanları himaye cemiyetini 

en çok husuınet beslediği avcıhr, 
yik avcılarıdır. Fransada giyık avcı 
ları; vahşi kimselerden faı kı olmı) 
insanlar; diye telakki edilmektedir 

Gazete müvezziliğinde 
seiir olaı adan1 

Dünyada mrvcut st fırleı içinJ 
en zngin adam, Amtıikanın Lon' 
bii}ük elçi~i Yusı f Pat iktir. Bu ad 
mm, akar ve emliikt<n l ·a~ka ııak 
mevcudu bir milyon liıadır. 

Yusd Patrik, Lunc!an 75 sd 
evvel fngiltereden Ameı ikaya hic1 

eden fakir Li• ailenin çocu~urlur. 
sef Patrik, küçük iken, gazete ve~ 
ramelya satmış ve bilahare devi• 
dairelerinden birinde küçük bir ıı 

memur olmuş, ça 1ışkanlığı nıünasel 
tilP terfi ede edf', sefıı liğe kadı 
yükselmiştir. 

Amerikanın Londra sefiri; biit 
servetini, bulunduğu memuriyetle 
den tasaııuf etmiş olduğu para 
temin e}lemiştir. 

Memur kadrolar 
Ddhiliye vekaleti, vilayetle 

göndeadiği bir tebliğde vilayet ~ 
rolarındaki memur adedinin ma 
lin ihtiyaçlarına göre, nisbeti ks 
sundaki maaşlarında vazifeler 
ehemmiyetine göre layikine ve• 
mesi bildirilmiştir. 

Kuranın •·tercümesi 
Kuranın tercüme ve tefsirİP 

tabı bitmiştir. Evvelce iki cildi ti 
edilen cbadisi şerife tercüme ' . ~ 
ızahının sonunda basılması ~e 1• 

lam dinine oid yeni baıı eierler Y' 
dırılması diyanet işleri r~isli~iP 
kararlaştırılmıştır. 
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Y unanistanda 
Grevcilerin muhakemesi 

İngiliz hazinesi 

Londra : 1 (Radyo) - lngiltere 
hazine dairesi, hesabını 27 ,000,000 
lira fazlalıkla kapatmıştır. 

Maraş - Kayseri yolunda 
üç köprü 

Atine : 1 ( Radyo ) - " 9 Ma. 
yıs 1936 • günü Selaniği velveleye 
veren grevcilerin muhakemesi Vo 

dinada yapılmış , 6 maznundan 5 Maraş : 1 (Hususi) - Maraş -
tanesi ikişer seneye mahku,n olmuş Kayseri, Maraş - !loğlu yollan üze. 

Ve biri beıat etmiştir · riııdeki büyük köprülerin inşaalı'la 
Beş gündeııberi bütün Yunan ba~lanmıştır. 

gazeteleri bu mevzu ile iştigal ede 'ı-------------
rek,Selanik grevinin bir ihtilal baş· 
!angıcı olduğunu ileri sürmekte vt! 
Moskovada verilen kararlarla Vo
dina ağır ceza mahkemesinin ver· 
diği kararı mukayese eclerek , Me· 
taksas kabinesinin ştfkat ve ada 
!etini telıarüz ettirmektedirler. 

Mersindeki döviz 
kaçakçılığı meselesi 

Atış ve avcılık 
müsabakaları 
" Adana atıcılık sipor kulübii ,. 

bu ayın 17 inci pazar günü stad 
yomda atıcı ve avcılar arasında mü 
sabaka tertibine karar vermiştir. ko 
mutanlığın nazareti altında yapılacak 
bu müsabakaların çok heyecanlı bir 
şekilde başarılabilmesi için lazım 
geltn programı hazırlamak üzere 
bir tertibat heyeti teşkil etmiş ve bu 

- birinci sahifed<n artan -

durulan ha beri er tamamen asıl ve e· 
saslan ıiri olduğunu bildirir saygıla 
rı mısunarım. " - Oıtavyo Bra:zofolli 

Bir tuccarımızın tavzihi 
31 Mart 938 tarihli nliehanızda 

Mersinde vukuunu haber verdiğiniz 

Ka akçılık hakkındaki yazıda ismi · 
minde geçmiş olduğunu gördüm. Şe 
re! ve haysiyeti tüccariyemi muhil 
olan hilafı hakikat neşriyattan do
layı alakadarlar hakkında dava aç
tım. Keyfiyetin gazetenizle tekzibini 
dilerim. - Mustafa Erdlş 

Ceyhanda 
Bir hayır sever daha 

heyetin toplantısına kamutanhğı tem Ceyhan : 1 (Hususi muhabirimiz 
silen bir subay da iştirak eylemiştir. den) - Cey(ıanda koyun tüccarla· 

Hazırlanan proğram1 göre: rından Bay Memici bir köprü yaptı· 
Müsabakalara yalnız Kulüpte rıyor. Bu köpı ü Mersin k0yü ile Ka. 

yazılı üyeler iştirak edebilecektir. rahan köprüsü köyü arasındadır A-
Mavzerle nişan ateşinden başka bir iman malumata göre, bu köprü Be· 
de avcılar arasında uçar göğercine !onarma olacaktır. Uzunluğu 14 ve 
atıcıların yapılacak, bu suretle hem genişliği de 6 metredir. 
aueşcilerin hemde avcıların birincile Bu köprÜPÜn kurulacağı dere 
ri seçilmiş olacaktır. Ateşçilerden çok pis ve berbattır. Köprünün ku 
birinci çıkan kulübün 1938 yılı (ni rulmas ile civar köylülerimiz, çekmek 
şancı b<ıhşişi), Avcılardan birinciliği te oldukları sıkıntıdan kurtulmuş o· 
kazananada bu senenin avcı bahşişi lacaklardır. 
Ünvaı ı almış olacaktır. Her atıcı, 5 Öğrendiğime göre, köprünün 

kuı~un atacak .. Ateşlerin tarzı dere projesi tasdikten gelmiş okluğundan 
celer, subaylardan müteşekkil bir bir nıüleahhid~. İnşaat işi verilmiştir. 
hakem h·yeti tarafınd ·n tayin taktir Köpıiinün irış~mıa bugünlerde baş. 
edilecekti'. Gövercin uçar ateşin~ ! lanac"ktır, 
g~lince: Her avcı ilk defa tek k~· Ceyhanda yakalanen esrarcılar 

,. • . 1 t" 1 1 
şa atacak ·s ıbet ttın.:ıgı la< ır~e Gniıııterten kamyoııl<l gdnıtk 

biıdtn fırlatıl::cak iki gövercine le olan kırk kişilik bir amPI~ k.fıle 
atacaktır. bunda~d muvaffak olan sinde kaçak PŞya v~ esr ır bu'undu 
lor müsabakayı kazan nış savıhc1k ğrı Fevzipaşa jınJarm> kar< koluna 
v~ kaz1nanlar arasııda müsabaka ve oradan da Ceyhan j ııdarma ın< 
hu >Uretle tekrar ,,dilerek hiri~ci ve 1 bı:diıilmiştir. 
ikinci tayin edil csktir, 'I Buııu•ı üzerine hir nıufn ze jan 

Bu yarışıda bir subay ile rlok dar.ııa kas.;ba lan dışarı çıkarak mez 

d l . 1 kur amele ka - nyoı.u .. uıı yo'.unu lıek \ar Şükıü Onar ali' ve iğer •il 

k k 1 b H k !emiştir. Kamyon, JandHmaların bek ar adoşından müteşe'< i ir a en 
1 

h k ledı"ı ıııahollo geldiğinde durdurul-Pyeti ıdare ede ee 1 İr. 1 " 
B b k · J • d (15 muş ve amelelerin iizeri laharri edil u ıki mü;a a a ı · ıar"'ın e · ı 

d k mİşlir. 
a ikalık iki h•ftayr.n) eski sipor N ticede Amelelerin elci başr~ın 

cular tarafından bir fotbal maçı ya da bir tabanç•, ameledı n l.irin·le 

pılacaktır. kaç~k pu~u ve !,Jim adında birinin 

Polisin elinden kaçan 
adam yakalandı 

üz·rinde de bir torba içerisinde 970 
gram esrar ve yanındada esrar içme 
ğe mahsus nargile bulun nuştur. 

Svçlular yakalanmış ve kasaba 
ya getirilerek zabıtaca ifadeleri alın 
drktan sonra yakalanan eşya ve es 
rarla birlikte adliyeye teslim edil 
mişlCrdir. 

Polis koııtrolu altında iken ka· 
Çan Kayseriye bağlı Avanos köyün 
den Hüseyin oğlu Nuh Mehmet ya· 
kalanmış, adliyeye teslim edilmiştir. 
Suçlıı ikinci Sulh ceza hakimeli· 

ğince yapılan sorgusundan sonra 1 "] 
tevkifine karar veni.erek hapishane Radyo programı 
ye konulmuştur. ----•Buakşam ----• 

Halkevi 
ğından: 

Başkanlı-
Senfoniler 

21,50 Peşte: Senfonik korısf'r 
(şarkılı ve operet havalarından mü 
rekkep parçalar). 

Oda musikisi 

18.30 Pf'şte: Çift piyano refaka 
tile Macar şarkıları 

Resitali er 

17, 15 Varşova: Hafıf solist kon 
seri. 18,50 Ostrava: ilkbahar hava 
ları.19.15 Varşova: Plakla şarkılar. 
20.I O Bükreş: Mozartın eserlerindeı 
(plakla). 

Dans musikisi 

Şehrin birinci sınıf caddelerinden olan : 
Hükumet önünden saat kulesini takiben Tarsus kapısı Kuruköprü 

meydanından Eski istasyon karakoluna kadar ; 

Hükumet önünden seddi takiben Kolordu önü-Divanyolu tarikile Ku 
ruköp ı ü meydanına kadar; 

Taşköprüden Abidinpaşa caddesini takiben Tarsus kapusına kadar, 
Yeni otel öniinden dörtyol ağzı-Asfalt caddeyi takiben Yeni istas

yona kadar, 

Tarsus kapısından sebze hali yolıl e Çifçi fabrikasına kadar, 
Olan caddeler Ü!erinde bundan sonra açılacak umumi kahvelerin bu 

caddelerde mevcut umumi kahvelerle arasında en az 100 metre ve bun· 
dan başka yerlerde açılacak umumi kahvelerin buralarda mevcut umumi 
kahvelerle arasında en az 250 ır.etre mesafe bulunması ; 

Toz ve toprağın içeriye nüfuz etmemesi için cadde üzerinde bulunan 
kahvelerin ön kısımlarının muntazam şekilde yaptırılmış camekanlarla ka· 
palı bulundurulması, hiç bir zaman camların kırık ve açık olmamısı, 

Tecdidi hava için her umumi kahvede en az iki büyük Vantilatör ve 
Aspiratör bulundurulması, 

Kışın sufııınet derecesinin 18 ila 22 arasında bulundurulması ve her 
zaman ölçülelilmesi için sobaya uzak bulunan yerde bir termometre bu 
lundurulması korarlaştırılmıştır. 

Mevcut kahvelerden her hangi birisi velev muvakkat bir zaman için 
dahi kapatılmış olsa yeni açılıyormu~ gibi muameleye tabi tutulacaktır. 

Yııkarıda sayılan işlerin tanamlanmasr için 1-Haıinn-38 tarihine 
kadar müsaade verilmiştir. Verilen bu mühlet içinde karar hükmünü ye-
rine getirmiyenlerin cnalandırılacağı ilan olunur. 9094 

Şehir dahilinde uçurtma ve sokaklarda top oyna
mak yasak edildi: 

Şehir dahilinde uçurtma uçurmak ve sokaklarda top oynamak Bele· 
diye encümmi kararile yasak edilmiştir. Bu karara ri•yet etmiyerek uçurt 

ma uçuran ve top oynıyan çocukların velilerinin maktuan iki lira hafif 
para cezasile cezalandırılacakları ilan olunur. 9092 

Şehir dahilinde deve barındırmak yasak edildi 
Bundan sonra şehir dahilinde deve barındırılması Belediye enciimenin 

ce ;as1k edilmiş ve devecilerin şehir haricinde kendilerine lıir yer hazır 
lamaları için de 1- Ağustos- 938 tarihine kadar müsaade v ! rilmiştir. 
Verilen bu mühlet sonunda şehir dahilinde deve bulunduranların cezalan 
dırılacakları ilan olur.ur. 9093 

Bu güne kadar bütün dünyada yapılan en muazzam film, Bu güne 
kadar memleketimizde gösterilen en ğüzel Tarihi film ... 

TAN SiNAMASINDA 
BU AKŞAM 

Fransızca sözlü, Aşk, He 
yecan~ Canlı bir-;;;ace;; ) üz 
binı;;ce Figüran,, nıilyon.la ı 
saıfıie hazı, lanan ve tama· 
men Tarıh" mii,teniJ nııraz "' 

z ıııı bir Şabaser t 

BAŞ ROLDE: 

Kudredli Büyük 
emsdsil iki 

yıl !ız 

FRED:<iK MAR~H 

Katharin:ı He"Jbrn • 

iLAVETEN: 

CON VVAYNE Tarı.fından tem ;il edilen 

Beş Silahlı Haydut .......................................... 
Dikkat: 
Sinema saat Tam 8.30 da Başlar. Yerlerinizi Lutfrn er kr n lı nıin 

ediniz. Localarınızı Teltfanl ayırtı.bilirsiniz. Tel : 266 

Pek Yakında TINO ROSSİ 
KiTARALAR ÇALARKEN 

Biiyük musiki fılminde . , .... 

Teşekkür 
Babamız Hacı Mehmet Kozacı 

oğlunun ölümü münasebetile derin 

acılaıımıza ortak çıkan ve cenaze 

törenine iştirak eden Lütün dost 
vJ arkadaşlarımıza ayrı ayrı Teşek 
kür etm k imkanını bıılamadığımiz· 
dan teşekkürlerimizin Sayın gaze· 

tenizle bildirilmesini diıeriz 

9090 

1-- -ı ÇOCUK HASTALI . LARI 1 MÜTEHASSIS! 1 
Dr. Nihal Bayat 

Mersin Yoğurt pazarı 
Kabul 

c. 
saatları : Her gUn 

15-19 

Halk dersaneleri ve Kurslar 
komitemizin bu sene Namıkkemal 
Cumhuriyet, Seyhan ve 5 - Kanun. 
sani okullarında açtığı d<!rsanelere 
devam edenlerin vesikaları Nisanın 
üçüncü pazar günü, Ulus okulları ta 

lebeleriyle birlıkte Asri Sinamada 

merasimle tevzi edileceğinden o 

1 
&ün saat (10) da Asri Sinamaya 

gelnıeleri ilan olunur. 

9095 
18 40 Brüno Neşeli kabare neşri 

yatı. 23.30 Prağ 9J91 

1. Hakkı ve A. Nedim 

Kozacıoğlu ---=-----
-

Sinemalarında 

Bu akşam 
En büyük sergüzeştler - En heyecanlı Maceralar-En müthiş 

Hakikatler filmi 
Bir tip yaratan adam : dehasiyle maruf eşsiz arkadaş 

Gari Koper Jan Artür 
ün en kudretli verimleri 

Türkçe sözlü 

BUFF ALO BiLL 
Maceralar Kralı 

16 büy1ik kısım hepsi birden 

Renkli ( MlKININ DÜŞÜNCELERi ) 

Ayrıca Afrikada Aslan avı 
En yeni dünya havadisleri 

Dikkat : Film 
da başlar. 

tam gösrileceğinden her. iki sinemada tam saat 8,30 

Localarınızı telefonla isteyiniz 
·-· -

Pek Yakında ...• Pek Yakında •.• Pek Yakında 
Her iki sinemada birden 

Sinemacılık tarihinde ilk defa olarak bir film için sureti mahsusada baştan 
l:.aşa yeni bir opera bestelenmiştir. ,---------------, 

1 _L_ey_l_a_kl_a_r_A_ç_ar_k_en ___ ı 
ismi verilen bu büyük operayı (JANETTE MAKDONALD-NELSON 

EDDI ) oynamaktadırlar 
Görmek için şimdiden sabırsızlıkla hazırlanınız. 

Bugün gündüz matinede 
A s r i S i n e m a d a Alsaray Sinemasında 

iŞTE BAHRiYELiLER • PARIS HA YATI 
BUFF ALO BILL tekmili BUFF ALO BILL tekmili 

birden 

Asri Telefon 250 

birden 

Alsaray Telefon 212 
9089 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hizmetten ayrılan Nafia memur ve müstahdem-
ı lerinin ya;>amayacal-.lan işler hal<k:ndaki 

7-5-1934 larıh ve 2428 numaralı kanunun birinci 
ma ldesioi muaddil kanun 

Kanun NJ : 3328 Kabul tarihi: 1711 1938 

Ma 1 le 1 715 • 1934 ta ilı ve 2428 n·ımaralı kanunun biıinci mad. 

d·,i aş•ğı.l•ki şeki l le ta .lil edilm"ştir: 

N ıı"ıa V ckalcti ıle bıı veka'ete bağ'ı id Heler kaJrolarında istihdam 
eJ,,en lıilü ııu n nıJlıen Jis, mi nJr, ressam, fen memurları, muhasebe ve 
lrv•zıın işleıinde ÇAiışan biitün ınerııuı ve müstahdemler ve diğer işlerde 
çalı)an d .1ire v · şii'ı~ ve kale ·n fı , ıı'rlerile banlarılan yukarı derecede bu· 
lu · ıan mem•ır ve ınii ;13lı ·.l~mler ha ne ~aretle olursa ohun hizmetten ay· 

rıldıkl rn tar ; hıen itilıaren beş sene içinrle : 
A) G •rek do;\"ru lan doğruya ve g · rekse Lilvasıta şerık nıümassil ku. 

misyo1cıı gibi her hangi bir n •ın ve ~ıfatla olursa olsun Nafia Ve~aleti· 

ne veya bu v!kalcte bağ'ı id~relae taalluk eden işlerde münakasalara 
veya taıhhü ~lere giremezler ve bu işlerin müteahhidlerinden i~ almazlar 
ve bu işlerde kullanılamazlar. 

B) Sermayesinin tamamı veya nısfından fazlası umumi, hususi ve mül

hak bütçelerle i:!are olunan daiı,. ve müesseselere ve belediyelere aid o
lanlar müstesna vlmak üzere Nafia V ~kaletınin kontrolü altında bulunan 

imtiyazlı şirketler nezdinde hiç bir hizmet görmedikleri gibi bu şikayet· 
!erde i:iare meclisi reisi ve azası ve murakib dahi olmazlar. 

C) Yukarıdaki fıkralarda yazılı müteahhidlerin ve imtiyazlı şır
ketlerin işlerini vekalet ve bu vekalele bağlı idareler teşkilatınd takib 
edemezler, 

Madde 2 - Bu kaaun· neşri tar hinden muteberdir: 

Madde 3 - Bu kanunun icrasına Adliye ve Mafia Vekiileri memur
dur . 

'·' . 1 - 1938 

[SON] 

1
0yun aletleri resmi hakkında kanun 

K~nun No: 3330 Kabul tarihi: 171111938 

Madde 1 - • Kulüb, kahvehane ve gazinolarla kır bahçelerinde ve 
emsali eğlence mahallerinde bulunan beher bilardodan senevi beş lira ve 
tavla, dama ve saetranç tahtalarının beherinden senevi üç lira resim alınır 

( Sonu Var ) 8303 



Sahife 4 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

=xapi'miılı--pamuk 

PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 

En az 
/{. s. 

....==-:-

En çok 
A. S. -= 

Satılan miktar 

Kilo 

Piyasa parlağı • -25 -25~20 
•-~Pc!-iy-a-sa--'-ıe~m""i"'zic......:,,'----- -20-,5-0 __ ,_23,50-- ----------

iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1-Siyah 

ÇIGIT 

1 
1 

ı-29.5 __ , 

Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

"Tohumluk,, .. 
HUBUBAT ---

----Bukday Kıbns 
,, Yerli ---ı 

---
----

Mentane 

1 ~~ya 
Yulaf ---- ------
Delice ----

----
Kuş yemi ----
Keten tohumu 1 

ı-~~~u:a_r~_~m_e_k _____ , 16,12,......--ı---====-~------

UN 

ı 
~ört yıldız Salih I __ 

u~ç::-:---i'~'---~"c.,,..~,------1 ;li ~ Dört yıldız Dokruluk __ -_ -_ ---

~ ~ _ü~ . " ,, 
..2 o; Sımıt ,, 
3' E:; Dört yıldız Cumhuriyet 

~ '""I üç .. .. 
Simit ,, 

Llverpol T elgraflan 
1 1 I 4 I 1938 

San hm 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmıştır. 

Pen~ -
Hazır H- 86 Liret 

\_ ı_\9ı 
Mayıs vadeli 76 Rayişmark 

Temmuz ,, 4 84 
Frank ( Fransız ) 26 

74- 13 
Sterlin ( İngiliz ) 628-

Hint hazır 
-8-lss 

Dolar ( Amerika ) 78-

Nevyork Frank ( İsviçre ) 
---

Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

02 
00 
80 

-

Derhal Ali Rıza Kelleşekcr tic ~ ethanesine giderek zarif, sağlam, ucu>, 
son sistem bir 

MALTIZ ALiNiZ 
2 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
Lira sayesinde mutfağınızın ekonomi si ı 

1 
temin edeceksiniz. 

M it d yakmak için en ekonomik, en ucuz 

Alacağınız a iZ a kömürüde Ali Rıza Kelle 

şeker ticarethanesinde bulacaksınız .. 

Maden kömürü k_ul~a?makla hem milli bir cevherin .. istih· 
lakını arttırmış ve hem de mustefıd 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
58 8879 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten 
A A 

arı 

saf ve temiz kömür ucuz 
tan ve perakende satılır . 

olarak top 

7967 142 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA IŞÇEN 

Belediye karşısında _______________________________ .,.. ______________ _ 

(Türksözü) 

Sıhhatinizi koruvunuz ! 
• 

Nasıl mı ? 
• 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı 

TAHLiL RAPORU 

raporu 

Görünüş : Berrak / 

Renk 
Koku 

Tadı 

Teamül 

Renksiz 
Kokusuz 

Lat if 
: Muted il 

( el. 33 ) 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya ·sarfolunan N 10 H. 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik deı ecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

litrede 0.40 gr 
Sülfat ( SÔ 4 ) . ,, 0.0033 gr · ı 
Kl or ( Ci ) ,, 0.0074 
Nitrat ( :'io 2 ) ,, o.oo.ıo 

Nitrit ,, Yok 
Amonyak ,, Yok 

Fennin en son usullerine riayet edertk ~ ynadığı yerin~en itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıf.hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kaya delen Gazozları da 1( aya delen Suları gibi berrak , sıhhi, ne· 

is, temizdir. Daima Kayadelen Gazozlarını tercih ediniz , 180 

TÜRKSÖZÜ 

!Matbaacılıkl j Gazetecilik\ 

Mütenevvi r~nkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü malbaa• ·nda bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis Lir cild içinde 

eseriniz dalıa kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü-

zelle ~tirnıek istiyorsa . 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
• 

T A B 
* 

K l TAP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zarif 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Re~mi curak, ced. 

veller, defterler, çekler, 

karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 

pılır . 

Türı..sözü matbaa
sı "Türksözünden. baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

2 Nisan 1938 

Adana Milli Mensuca Fabrikası Direktörlüğünden 
1/2/938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla kaput bezlrrimizi 

satacağımız sayğı değer müşterilerimize ilan ederiz . 

Genilşik Top Top 
Fiatı Santim Metre 

Aslanlı bez tip 2 

• • tip 2 
Şapkalı • tip 4 

• • tip 4 

75 
90 
85 
90 

36 
36 
36 
36 

725 
839 
695 
725 

Kr. 

• 
• 
• 

Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin tediyeli ve toptan satış fiatı· 
dır. Bir balyadı:.n noksan olan parrkende satışlar için D/0 2 fark alınır. 

Fabrikamızın hiç bir yerde acentusı yoktur. Bütün müracaatların doğ· 

rudan fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı ica hın 
dandır. 8900 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
Adana M.!nsucat fabrikası direktörlüğünden: 

Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
den itibaren kabul ve tesbit edilen bez fiatları aşağıda gösterilmiştir. Bu 

suretle satış yapmakta olduğumuzu sayın müşterilerimize ilan ederiz : 

Çif çi bezi 
Astarlık bez 

Tip 
2 

14 

Genişlik Beher top Beher top 

santim metre fiatı 
75 36 725 
~ 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan :ışağı siparişler· 
de 0/o 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9003 4 

r- -, Seyhan defterdarlığından: 
Felsefe Öğretmeni Hataylı Faik 
Türkmen tarafından yazılan 

mufassal 

HATAY 
Tarih ve Coğrafya cildleri çıkmış 

ve Mehmet Sadık kütüphanesine gel. 
miştir. Bay Fak Türkmen vaktiyle 
Adana lise.sinde yetişmiş kıymetli 
gençlerimizdendir. lstanbul Üniversi
tesi diş tababeti, edebiyat felsefe şu· 
belerinden mezun Paris Üniversitesi 
felsefe yüksek tahsil devresinden dip· 
lonıalıdır. 640 sahife tutan eseri Ha
taya ait yüze yakın resmi ve Hata· 
yın yeni hudutlarını gösteren bir dı· 
var haritasını havidir. Bu kitaplarda 
Hataya ait zengin malumat yüksek 
ve ilmi fikirler mevcuttur. Bilhassa 
Alevi Türk kardeşlerimiz hakkında 
uzun ve şayanı dikkat bir fasıl vardır. 
Her clldl 125 kuru,a satılan bu 
kıymetli eseri bütün karilerimize ha· 

aretle tavsiye ederi z , 

Cemal paşa mahallesinde Ka· 
dastı onun 577 Ada 63 parsel numa· 

rasında kayıtlı on iki bin dokuz yüı 
metre murabbaı mahallin 912 hisse 
itibarile 36 hissesi açık artırma su 

retile satılacaktır. Beher metre mo· 
rabbaının 11 kuruştan Hazine hisse' 
sesinin muhammı n bedeli 59 lira 40 
kuruştur. isteklerin 11 Nisan 938 
pazartesi günü saat on dörtte Def· 
terdarlıkta topla na:ı Komisyona gel· 

meleri ..... 9072 

26-~2-5-10 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni otel civarında 

------·-----------------· -:.--------- - Tahsin eczanesidir 

I 

IA 
• 

TiR 

387 

Hizmetçi aranıyor , 

Evde çalışmak üzre bir 
kadın aşçı ve bir hizmet
çi aranıyor. Matbaamıza 
müracaat edilsin. 

r "' Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

• 

Kuruş 
1200 
600 
~oo 

100 

1 -Dış memleketler için Abone 

bedeli değişmez yalnız posta masrafı! 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra

caat edilmelidir. 

Ceyhan Belediyesinden: 

1- 19 numaralı Muradiye cad· 

desinde 325 metre uzunlukta kalke1 

molozlariyle kaldırım ve yaya kal· 

dırım yapılacaktır . 
2- Bu işin keşif tutarı (4993) (iıl 

48 kuruştur. 
3- ilk teminat 374 lira 51 ko· 

ruştur. 

4-- ihale 11 Nisan 938 pazarte~ 
günü saat i5 de Belediye salonund 
açık eksiltme suretile yapılacaktır• 

5- Eksiltmeye iştirak edecekte• 
ıin, 918 senesine ait Ticaret Oda,J 
kayit makbuzJ ile bu işi yapabile· 
ceklerine dair fenni ehliyet vesika9 

ve ilk teminatı hamil oldukları halJ
1 

ihale gün ve saatında Ceyhanda 13' 
lediye salonunda hazır bulunmaları 

meşruttur. 

6- Proie ve şartnameyi görme~ 
ve tafsilat almak isteyenler her giiP 
Fen işleri büromuza müracaat e;!;:: 

lbilir. 9056 22-26-30-3 
,.,.... ................. == .............. ~~~ 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


