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5 Kuruş 
ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Çinliler 
• • e 

gemısını 

üç ~apon 
batırdılar 

lfankovdan bütün Sefirler 
kaçmağa - mecbur oldu •, 

Çin motorlu kıtaatı 

Hankov : 11 [ Radyo ] - Vazi· 
Yet çok vahim bir şekil almıştır. Tay
Yarelerin şehri bombardımanı devam 
etmektedir . Bu vııziyet karşısında 
ı\ınerikan, lngiliz, Fransız, Alman ve 
fi.us sefirleri tabaalarile birlikte şehri 
~•kederek harp gemilerine ilticaya 

ecbur kalmışlardır. 

Diğer taraftan Çinlilerin Japon 
kuvvetlerine karşı taarruzları devam 
ediyor. Lokyang ve Loçyang cihet. 
!erinde şiddetli muharebeler olmak· 
tadır . Çin tayyareleri. sahili bombar
dıman eden üç Japon gemisini ba
tırmıştır • 

Ankara - Londr-a mali 
anlaşması etrafında 

· İngiltere kredi dairesi l 
llıiidürünün mühim beyanatı 

1 

" lngııız ihracat kredi dalreal dlrektörii Mlater Nlkaon Anka 

11 iıdan latanbula dönmU• bulunmaktadır. Mlater Nlkter "..lur-
aı Dorldan" gazetealnln bir muharririne bulunduiu beyanatta ' 

~orı Türk . lnglllz ticaret ve 

1 
•lf anıa.ması hakkında •unla 

1 •öyıemı,tır. 
lık •- Türkiye ile lngilterenin yap
n lan bu anlaşmanın ehemmiyetine 
in~·kadar işaret etsek azdır. Sanayiini 
b ışaf ettirmeye hemen hemen yeni 
,;Şlaın~ş olı.n Türkiye için bu siyaset 
~el>hesız ki istiklalini kuvvetlendirme· 
hJarıyacaktır. Türkiyenin istiklal 
di . tlıne varmak için bu yolda ken
te $ınc yardım edecek büyük devletler 

ış birliği etmesi şüphesi~ lazımdı. 
lehi •Bu '.°ali ~nl~şma lngilterenin de 
in . 0dcdır. Çunku bu anlaşma ile 
k,ıt•ltere sınai mamulatının büyük bir 

sın, . . T 
dır . •çın ürkiyede pazar bulmakta-

"B llıı . u suretle, bu anlaşın aya vardığı 
l ıç· ker ın memnunuz. Bilhassa memle 

d,,'.niıin vaziyeti üzerinde yaptığımız 
duk'n t~tki~ lerden daha memnun ol
llıakt Çunkü Türk hükfimetinin yarat
tu h \olduğu teşkilatın sağlam oldu 
Yo a kında kanaat getirmiş bulunu-

tını 
. " ------------1 kti sat vekilimiz 

Yeni fabrikanın 
temelini attı 

lıııı. 
kaıı1 d~t : 11 (A.A.) Ekonomi ba. 
8tnııı' t Un Klor ve dukostik fabrika-
b cıneı· · 

Ctlc .. ını atmiıdır. bu munase· 
k•nı t ~0Ylediği nutukta ekonomi ba. 
~. cnde~eli atılan bu fabrikıı ile kim· 

UStr' ' . 
Ve b.. ısıne tırmekte olduğunu 
f ~nu t k'b 
abıikaı . i .' en kurulacak diyer 1 

Jlro2raııı arıo ılk beş kişilik endüstri 
Ve kiııı •nın taınamlacağını söylemiş 
ı· · ye end" t · · ı tnt teiiar" ~s rısınin ehen:miye· 

uz ettırmiştir. 

Yeni bir tayyare 
-

Bir gün içinde 
Londra - Nevyork 

Londra seferi 

Saatte 750 ki-1 
lometre sürat 

Stockholm: 9 - Uzun tecrübe 
lerden sonra lsviçreli tayyare enge 
niıürlerinden Svon Lindequist kendi· 
sinink icad ettiği • Stratosfer· Çok 
yüksek havada • uçan bir motorlu 
tayyare ile kendisini tanıttırmak is· 
teyor. Kendisinin verdiği izahat 
lsveçte olduğu gibi bütün memleket 
terde büyük bu heyecan ve merak 
uyandırmıttır. Motoru, kendisine 
mahsus yapılmış tayyare ile 18,000 
metre yüks~kliğile saatta 750 kilo· 
metre kat ettirecek şekilde yapılmış 
tır. Motor 12 Zaylisdirli dakikada 
1900 devr yakmak üzere asılı bir 
•Vn şeklindedir. ;Motorun uzun se• 
ferler için göreceği iş 800-900 PS 
raddesindedir. Bu yeni icadın kuvve 

den file çıkabilmesi için sermayedar· 
!arla müzakerelere girişmiştir. Mucidin 
hesabına göre bu pek yüksek uçan 
tayyare ile halihazırda kat etmesi 
lazım gelen zamanıPı 1 3 kadar bir 
zemanla; bir günde Londra· Nevyork 
·Londraya gidOp gelme kabil olacak 
tır. 

Fabrikacılar ilk toplan
tılarını yaptılar 

Ankara : 11 ( A. A. ) - Piya · 
sa ve Orman işlerini tetkik için bu· 
raya çağrılan fabrikalar mümessil· 
leri bugun Ziraat Vekilinin iftira· 
kile ilk toplantılarını yapmı;lardır • 

r" < 
Lüksemburg 
hududunda 
tahkimat! 
Parla : 1t - .Jurnal ga

zetesinin LUksemburg mu· 
hablrlnden aldıjjı malOma
ta göre , Almanlar , bütün 
Ur, SUr ve Mozel boyunca 
LUksemburg hududunda 
tahkimat yapmakta ve I•· 
çller gece gUndUz çaJı•· 
maktadır.Bazı yerlıırde de 
tel örgüler ç•vrıımekte
dlr • Bazı haberlere gbre, 
tahkimat hattınden •onra 
hududun biraz daha geri
sinde ikinci bir hat daha 
yapılacaktır. 

• 

- ... -- .... - ......... - ............ -
Büyük şefimiz 

Boğazda bir gezin· 
ti yaptılar 

İstanbul: ll(A·A) Ata
türk dün öğleden sonra 
.acar motoru ile florya ve 
boğaz içinde bir gezinti 
yapmışlardır. 

lngiliz Kralı 
hastalandı 

lngillz Kralı Altıncı .Jorj 

Londra : 11 [ Radyo ] - lngiliz 
Kralı Altıncı Jorj, soguk algınhğın· 
lığından rahatsıı bulundnğnndan 
Doktorların taysiyesi üzerine Saray· 
dan bir kaç gün çıkam~yocağı gibi 

bir halta müddetle dcı Devlet umurile 
uğraşmayacak ve ;ine bu müddet 
içinde hiç bir kimseyi huzuruna ka
bul etmiyecektir . 

Kral; Tahta çıktığından beri ilk 
defa hastalanmış bulunmaktadır . 

Kralın sıhhl vaziyetine aid her 
gün öğleden evvel ve sonra olmak 
iızere iki resmi tebliğ neşredilecek· 
dir . 

Londı a: 11 ( Radyo ) - Kralın 
sıhhatı hakkında Dok torların bugün 
neşrettikleri resml tebliğde Corjun 
geceyi rahat bir uyku ile geçirdiği 
ve gündüz de Kralın annesi de Sa· 
raya gelmişi r . 

İskenderun 
kulübünde 

Fransizlar subaylarımız 
şer~fine bir ziy'l?fet verdi 

fskcnderun : 11 (A. A) - dün 
Fransıt K übünde Türk subaylan 
şerefine bir şarap ziyafeti verilmiş 
Atatürk ile fransız Cumhur reisi ve 
iki ordu şerefine kadrh kaldırılmış 
tır • 

Çiftçiler Birliği Kongresinde 

1 
Yer . ürünler· den alınan 

yüzde üçler yüzde 
bire indirildi 

Amele paviyonları yapılacak 

Vilayttimiz Çiftçileri; Umumi kon 
gresini dün saat 17 de şthrimizde 
bulunan Çiftçi Mebuslarımız, Ziraat 
Odası, Çiftçiler Birliği azaları ve ka 

zalftıdan gönderilen Murahhaslar ve 
büyük Çiftçilerimiz bulunduğu halde 
Cumhuriyet Halk Partisi salonunda 
yapmıştır . 

Kongre Reisliğine Vali Tevfik 
Hadi Baysal ve lcitipliklerc Sabri 
Gül ye Kasım Ener seçildikten son
ra müzakerelere başianmıştıı • Mü· 
ıakerenin esasını şimdiye kadar yer 
ürünlerinden Hava Kurumu için ve· 
rilcn yüzde 3 trşkil etmekte idi. 

Bunun üzerinde bir çok çiftçile 
rimiz söz alarak çiftçinin l ·ugünkü 

vaziyetini anlatmış ve bunun yüzde 
1 e indirilme.ıini ve şthrimize gelecek 

amele içinde pavyon ve saire yapıla 1 
bilmesi için yüzde yarım alınmasını 
istemiştir: 

Bu teklifler münakaşalardan son 
ra hava kurumurıun yer ürünlerin· 

den almakta olduğu yüzde üçün bu 
günden itibaren yüzde bire ve ame 
le pavyonları için de bir sene müd· 
detle yüzde yarıma alinmasına it 
tifakla karar verilmiştir. 

iMAR BiRLi6i 
Şimdilik üç 
oyün yeri 

Vilayet Hususı muhasebesile be· 
lediye, Karataş Bürücek köylerinin 
i.ııtirakile teşekkül etmiş olan ( Sey· 
haıı imar birliğinin ) iş programına 
nazaran bu sene yapt:rılması karar
lrştırılan çôcuk bahçelerinin tesis! i
çin tetkikat yopılmolda olduğu oğ· 
rcnilmiştir . 

yerde çocuk 
yaptıracak 

Aldığımız malumata göre şimdi
lik oyun yerlerinden biri Namık Ke
mal ilk okulu bahçesinde, digeri Ye
ni fabrika cıvarında Yansen planına 
göre hazırlanan meydanda ve üçün
cüsü de Atatürk parkında açılacak

tır . 

1 

Südetler Almanyaya 
geçmek istemiyorlarmış! 
Avusturya Nazilerinin vaziyeti Çek 
Nazilerinin bu arzularını tavsatmış 

Vins~on Çörçil "Çekoslovakyada 
hava açılıyor serlevhası ~ltında neş-. " 
rettiği bir makalesinde Çek mese-
lesinin son safhasını gözden geçir· 
mektedir. 

Südctlerle Çek hükümeti arasın· 
da bir anlaşmaya varılmasını çok 
mümkün gören Çörçil şöyle diyor: 

''Südetler Almanya)& ilhakı is· 
temiş dejildir. Yalnız, en son bir 
tehdit olarak bunu bazan ileı i sür
müşlerdir Hatti liderlerinin Alman 
Nazi teşkilatına dahil olmak arzulari 
da· avusturya Nazilerinin sukutu 
hayale uğramaları üzerine tavsamış· 
tır. 

Çekoslovakya gibi küçük bir 
devlet içinde müsavi iş arkadaşı ola· 
rak çalışmak Südet liderleri için gün 
geçtikçe kuvvetlenen bir arzu haline 
gelmektedir. 

Bundan başka, her iki taraftan 
da, Çekeslovakyanın şunu göz önün· 
de bulundmmaları lazımdır ki, bir 
umumt harbe sebep olurlarsa en faz· 
la zarara uğrıyacak olan gene ken
di memleketleri, kendi ocakları, 
kendi aileleri, kendi mallarıdır. 

Çekosıovakvanın ı,gall 
kolay mı? 

Eski lngiliz Başvekili, bundan 
sonra, tahrikclere rağmen Çek hü
kumetinin gösterdiği suvukkanlılığı ve 
temkini takdir ediyor, bununla bera
ber Berlinin hadise çıkarmak istese 
buna hiç bir şeyin mani olmayaca. 
ğını söylüyor ve diyör ki: 

lngiltcredeki Alman taraftan 
propağadaya göre, Çekoslovakyanın 
işgali, Avusturya kadar olmasa bile 

bi ~ iki günlük iştir. Bizi buna inan
dırmağa çalışırlarken motorlü kıta
ların her tar, ftan memlekete nasıl 

girecekleri de ilave olunuyor, 

Fakat bugünkü harp hakkında 
tecrübesi olan bir ~imse buna inan 
maz. iyi bir istihkam ve blokhavslar 
tabii maniaların iyi bir şekilde kul· 
!anılması, yollara ve köprülere bom 
ba konulması ve çarpışmağa karar 
vermiş bir ordu herhangi bir hücumu 
durduracak kabiliyettedir. Buna kar. 
şı düşmanın külliyetli asker gön· 
dermesi büyük bir topçu kuvvetini 
bir araya toplama,. lazım gelecek
tir. Bu suretle, k ... Iay bir yürüyüş 

ağırlı ve pahalı bir harp haline ge· 
lecektir. 

Böyle bir muharebeye gi~şme· 
den evvel, hücum edecek devletin 
seferberlik ilan etmesi, ordusunun 
büyük bir kısımını kullanması lazım. 
dır. Ayni zamanda en aşağı 300-400 
bin kişilik bir zayiatı da göze almak 
icap eder. 

Böyle bir teşebbüs de bugünkü 
devletlerden hepsini sarasacak bir ma 

biyettedir. Hususile hemen hemen 
bütün dünyanın ona karşı çarpış 
tığı harpten bozgunlukla çıktıktan 

sonra daha yeni kendine gelmekte 
olan bir memleket için. 

Vinston Çörçil Çekoslovakya 
meselesinin nasıl biteceğini 
gözden geçirerek de şöyle 
diyor: 

iş bölge 
teş ·ıatı 

Yirmi mıntakaya 
ayrılmış bulunuyor 

Şehrimiz 9 uncu bölge 
merkezidir 

Ankara: 11 (Hususi Muhabirimiz
den) - iş hayatındaki hareket ve 
kesafetler ve vilayetler arasındaki 

mfinakale va1.iyeti ve ekonomik alaka 
bakımından yukdumuz bazı iş kolla· 
rını birleştirmek suretile yeni baştan 
20 iş bölgesine ayrılmıştır. 

iş dairesi reisliği bu yeni iksi· 
matı 938 senesine maksus olmak ü
zere yapmıştır. 

Yeni iş bölgeleri ve ltollarınl 

yazıyoru1: 

1 inci bölge merkezi (Ankara) 
olmak üzere, Ankara, Çankırı, Kırşe
hir ve Yozgat vilayetleri : 2 inci böl
ge merkezi (Zonguldak) olmak üzere, 
Zonguldak, Kastamonu ve Sinop vi· 
U\yetleri; 3 üncü bölge (lstanbul) vi. 
Jayetini; 4 üııcü bölge merkezi (iz. 
mir) olmak üzere, lzmir ve Manisa 
vila,yetleri; 5 inci bölge merkezi (E
dirne) olmak üzere, Edirne, Kırklar
eli, Tekirdağ ve Çanakkale vilayet
leri, 6 ıncı bölge merkezi (Balıkesir) 
ve Kütahya vilayetleri, 7 inci bölge 
merkezi (Aydın} olmak iizere, Aydın, 
Denizli ve Muğla vilayetleri, 8 inci 
bölge merkezi (Antalya) olmak üzere 
Antalya, Isparta ve Burdur vilayetleri, 
9 uncu bölge merkezi Adana olmak 
uıere , Seyhan ve !çel vilayetleri, 10 
uncu bölge merkezi [~alatya] olmak 
üzere, Malatya, Sivas, Gaziantcb ve 
Maraş vilayetleri, 11 inci bölge mer
kez; [Kayseri] olmak üzere, Kayseri, 
Niğde ve Konya vilayetleri, 12 inci 
bölge merkezi (Samsun) olmak üzere 
Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya 
vilayetleri, 13 üncü bölge merkezi 
[Trabzon) olmak üzere, Trabzon, Ço
ruh , Rize ve Gümüşhane vilayetleri ; 
14 üncü bölge Merkezi[Diyarbakır] ol
mak uzere, Diyarbakır, Urfa, Mardin, 

Van, Bitlis, Siirt, Muş ve Hakkari 
vilayetleri; 15 inci bölge merkezi 
(Bursa) olmak üzere, Bursa ve Bile· 
cik vilayetleri; 16 ıncı bölge mer. 
kezi (lzmit) olmak üzere Kocaeli ve 
Bolu vilayetleri; 17 inci bölge mer
kezi (Eskişehir) olmak üzere, Eski· 

şehir ve Afyonkarahisar vilayetleri; 
18 inci bölge merkezi (Gireson) ol· 
ınak üzere, Gireson ve Ordu vila
yetleri; 19 uncu bölge merkezi (El· 
azığ) olmak üzere, Elazığ, Tunceli; 
20 inci bölge merkezi (Erzurum) ol· 
mak üzere, Erzurum, Kars ve Ağrı 

vilayetleri. 

Mısırın silah 
mübayaatı 

Kahirr. : 11 - Mısır Başvekili 
Mehmet Mahmut Paşanın beyanatı· 

na göre Mısırın Milli Müdafaa büt· 
çesi 5,356,000 liradır . 

Mısır hükumeti, yerli silah fabri
kaları inşaatı bitinceye kadar bütün 

mühimmatını lngiliz fabrikalarından 
satın almakta devam edecektir. 

Çekoslovakyada varılacak bir 
barışma ve anlaşma B. Hitler için 
hiç de aşağı düşürücü bir şey teşkil 
etmez. Bilakis Hitleı Südetlerin şe· 
refli bir idare şekli kazanmalarına 
kendisininin amil oldunğuu ve bunula 
da Avrupada sulhun kuvvetlendiğini 
iddia edecektir, 
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Et>teresan Nazariyeler 

Şehir haberO-ern KAMERDE iNSAN VAR 
MI? YOK MU? ·~~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~' Mayıs böceklerine k 

Bunu anlamak pek 
yakında kabil olacak 

Bu yaz. alimler gökyüzüne da
ha ümitli olarak bokıyorlar, bilhas· 
sa Amerikan alimleri çüoki Amc
rikada ayı, yıldızlan daha iyi 
görmemize yarayacak ytni bir te
leskop yapılıyor. Yakında bununla 
tetkiklere başlanacak. 

Dünyanın en büyük tcleskopu 
şimdiye kadar Amerikada Mont 
Vilson rasathanesindeki teleskoptu. 
Amerikalılar buna "koca göz,, ismi· 
ni veriyorlar. Nasıl kutru 25 metre 
kalınlığında bir adeseden ve o nis· 
bette büyük diğer tesisattan mürek. 
kep olan bu teleskopla gökyüzünde 
yeni dünyalar keşfedilmiştir. 

Fakat, bugün gene Amerikada; 
Kaliforniyada Mont Uolomar da· 
tındaki rasathaneye konulacak of an 
teleskop bundan daha büyüktür. 
•Amerikan yıldızlara seyahat kuru
mu. tarafından yaptırılan bu teles· 
kopun gayesi. ayda insan olup ol
madığım veya bir medeniyet eseri 
bulur.up bulunmadığım tetkik etmek. 
tir. 

orada dünyanın cazibesi sona erer 
ayın cazibesi başlar. 

İşte bu noktaya gelir.ce mermi 1 
birdenbire biran boşlukta kalacaktır. 
Ne ileri, ne geri .. Düşmek denen şey 
burada mevcut dt>ğildir, çünkü ne 
dünya, ne ay hiç bir şeyi burada 
kendilerine çtkemiyorfar, Çünt ü iki 
kuvvet de ayni derecededir .. Orada 
hiçbir şeyin atnlığı yoktur .. 

Fakat mermide bizi il~ri götüre-. 
cek bir kuvvet bulunduğu için bu •bj_ 
taraf mmtakayı. biraz sonra gtçece· 
~iz. O zaman ne olacak. biliyor mu· 
sunuz? Cür) 8) a nazaran te · 
lak l:uJunııcağıı, Yer başımızın üze· 
rindt, gökyüzü ayaklaıımıZJn altın· 
dadır. 

Çünkü, arzın c: zibesinden kur
tulup ayın cazibesine geçince, mer· 
mi birdrnbire bir takla atacak hafif 
olan baş tarafı dünyaya, ağır olan 
alt tarafı dünyaya, ağır olan alt ta 
rafı aya do~ru bir istikamet olarak 
•Jterliyecektir. 

Bu suretle, aya gene ayaklanmı · 
zın üze•inde düşecetiz .. 

14 kll61uk lnaanlar 

Bu yrni teltskop ytr)Üzündeki 
yıl dızlau, ayı \ esaireyi şimdiye ka
darki teleskoplarla görebildi~imizdcn ' 
sekiz misli büyük gösterecektir. Bu l Mcrmininin kopa gını açıp aya 
suretle, gaye bilhassa ay olduğuna 1 ayak basar basmaz ketdimizi kut 
göre, onu ve üzerindekileri şimdiye 1 

gibi hafif hissedeceğiz. Bu yeni dün 
kadar görüldütfin<fen sekiz misli yaya geldi5iniz. Bu yeni bir dünya 
büyük görmek kabil olacaHtr. ya geldiğimiz, en büyük hayalleri · 

Bugün, mevcut teleskoplarla ayın mizden biri hakikat olduğu için duy-
üzerinde kutru 500 metre olan şey· duğumuz sevinçten mi ileri geliyor? 
ler görülebiliyor, daha küçüklerini Hayır. Vücudumez hakikat.::n hafif · 
göı mc kabil olmuyor. Halbuki Mont !emiştir. 
Palomar teleskopu ile ayın üzerindeki Çünkii, ayda cazibe kuvueti dün. 
kutru 60 metre olan şeylere kadar yadakinden çok eaha azdır. Orda, 
görmek kabil olacaktır. Yani şimdi. ' orta siklette bir apam. 12-13 kilo 
ye kadar ancak aym üzerindeki 1 kadar bir ağırlıktadır. Vücudumuz 
dağlar, tepeler görülürken, bundan ; dünyada yapmak için yapıldı~a 
sonra teleskopla "insan,. yapısı şcy· ı göre ay için pek hafif mahluklar 
ler de görülebilecı: ktir. teşkil cdecetiz. Ôylc ki, ayatımıZJ 

Bugün ayda en bariz olarak gö. yere bir vurur vurmaz, kandimiri ha 
rülen bir yanar dağdır. Bizim dün vada bulacağız. Artık herhalde yü. 
yamızdaki Mon Blin büyüklüğünde rümemiz Jctişecek ve çekirge gibi 
olan lu daim geniş bir krateri sıçraya sıçrayö gidecctiz. .• 
vardır. Btmdan Laşka, daha birçok Ayda acada insan var mı? Bu 
yanar datlar da farkedilmektcdir. nu, tabii "orayı gidince görecetız 
Fakat bunlarm sönmüşmü, yoksa ve dünyada iken baktığımız teles· 
faaliyet halinde mi olduklarım gör. koplar b:zi aidatta mı aldatmadı mı, 
mek mümkün dt'ğildir. Yeni teles- onu da orada anhyacatız. Yalmz 
kopla bunları da görmek: mümkün orada insan, veya bizce benziyen 
olacaktır. yahut benzcmiyen mahluk uarsa 

Ayda bize benziyen bazı mah· &c~ba nasıl bir şeydir; bunu timdi· 
lükat bulunduğu anlaşılırsa, şüphesiz den şu şekilde tahmin edebiliriz: 
ki, oraya gitmek için biz insanlar Aylılar herhalde bizden daha 
daha büyük bir heves duyacağız. daha kısı boylu, küçük yaplı mah· 
Çünkü, artık, gideceğimiz yer bir liiklar olacaktır. Çünkü orası, havası, 
dağ başı değil, bir komşu evidir.. sayu ve toprağı itibarile dimyadan 

Fakat, yapacağımız seyahat pek daha fakir, daha kısır bir yerdir. 
kısa bir şey değildir. Çünkü gök- - Geriıi üçüncü sahifede -

Dezenfekte 
l<om\syonu 

Tahkikatı ikmal ederek 
dün şehrimize döndü 

Tetkikat ta bulunmak üzere 
Tarsus, Mersin ve :silifkeye gitmiş 
olan de:zeof ekte komisyonu azalan 
buralarda dezenfekte işlerini ve pa 
mukların vaziyetini gözden geçirmiş 
ve dün şehrimize dönmüşlerdir. 

Öğrendiğimize göre Mersin, Silif · 
k~ vt tarsusta pamuk vaziyeti çok 
iyidir. Tarsusun birkaç köy tarlasm. 
dan başka bu yerlerde hiç bir ha· ' 
şerc yoktur. • 

Mersin ve Silifkede portakal a 
ğaçlanndan :bir kısmına am '>lan 
lserya bastahğıda ağaçlar ilaçlan· 
mak suretilc kurtanlmıştır. 

Şehrimize bir Amerikalı 
Profesör geliyor 

Memleketimiz: hakkmda bir kitap 
yazmak üzere Amerikanın Harvard 
Üniversitesi Profesörlerinden Mister 
Filip lrcland'ın bugünlerde tetkikat 
yapmak üzere Ş(hr imize geleceği 

haber almmıştaı. 

Eski adliye binası 

K1z lisesine kiralanan eski adli· 
ye binasımn esaslı bir surttc tamiri 
iti belediyece .19,üteal·hidine ihale 
e<tilmiştir. 

Bina; ders senesinde evvel biti
rilerek Kız lisesi direktörlüğüne tes 
lim edilecektir. 

Belediye nizamları
na aykırı gidenler 

Fırıncı Bekir hamur ekmek ya. 
pıp sattıtından beş , f ınncı Kemal 
narhtan fazlaya elem,.k sattığından 
beş ve fırınında sifonlu bela bu· 
lundurmadığından keza beş, manav 
olduklan halde sebze satan Mahmut 
otlu Şükrü, Hı~ ~lu Hamit, Bi· 
lil oğlu Halil İbrahim Bt-şcr , for 
müle aykın un yapan fabrikatör 
Salih BOsnı yirmi beş , k"pah ıu 
ıişderi içinde ecnebi maddeler bu 1 
lunduran Ayran suyu sahibi Tahsin 
Güneysoyun on lira hafif para ce 
zasilc cezalandırılmalarına Belediye 
Encümeni dünkü toplantısında. karar 
vermiştir . 
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Gök yüzü açık. Hava hafif rüz
garlı. En çok sıcak gölgede 37 de· 
re<:e . 

Atatürk parkında 
Yapılacak yüzme havuzu 

eksiltmeye konuluyor 

Atatürk parkı içinde Yansen 
planı mucibince yaptırılacak yüzme 
havuzunun eksiltmeye konu'masını 
Belediye encümenince karar veril. 
miştir. 

Bu havuz parlCa \·üyük bir hu· 
susiyet vcrcceti gibi ayrıca sporcu· 
ların ve yüzme meraklılannın arzu 
ların1 temin edecek fenni esasları 
ilıtiva etmektedir. 

Bu havuzun yanında ileride bir 
de gazino yapılacaktır. 

Ekmek fiatları 
değişmedi 

Belediye Encümeni; dünkü top 
lanbsında buğday ve un fiatları üze 
rinde bir değişik1ik gör mediğindm 
evvelki narh mucibince yine birinci 
nevi ekmf'ğin kilosunun 9 ve ikinci 
nevi ekmetin kilosunun 7,5 kuruş 
üz:erinCfen sablmasını muvafık gör. 
müştür. 

Döşeme mahallesindeki 
yolun inşaatına başlanıyor 

Döşeme malia lesinde Milli Men 
siicat fabrikası önunden ~araisalı 
yoluna batlanacığım ~vvelce yaz· 
dığımız yolun yapılması Belediye 
Encümenince müteahhidine ihale 
edilmiŞtir . 

Dortyola giden 
heyet 

Evvelki günkü eksp esle 
Ankaraya döndü 

Dörtyoldaki Kara basamak Çıf. 
liğinin ziraata açılması ve portakal. 
htın tevsü işlerini tetkik ve bir ka· 
rara bağlamak üzere Dörtyola git
tiklerini yazdığımız Devlet Zirrat 
işleri kurumi umuın müdürü Şefik, 
Mutahassıs doktor Bade, kurumun 
çiflikler Şrfi Edip Tekir çifliği mü· 
dürü Sırrı Türkmen; o•adalci işle · 
rini bitirmiş ve lazım gelen talima· 
tı alakadarlara bildirdikten sonra 
evvelki günkü ekispresle Ankaraya 
dörjmüşlerdir • 

Yolculardan 
alınan cezalar 

Devlet demiryotları 
para cezalarını arttırdı / 

Devlet demir yolları işletme nizam 

1 
namesinin 14 üncü maddtsinin son 
fıkrası mucibince ihbarlı' yolculardan 
almmakta olan beş kuruş dahi di· 
ger ücretler gibi muameleye tabi tıı 
tulmuştur. 938 temmuz :ayı başından 
itibaren ihbarlı yolculardan 30 ku 1 ru, tahsil edilmektedir. 

~~hul ellar tarafından 
altı harman yandı 

Metruk enıval 
taksitleri Haber aldıgımıza ıöre Klan 

oğlu kö, ünde Hüseyin çavuş ve 1 

Mustafava ait altı buğday harmanı ı 
Borçlular sıkışbrılmıyacak meçliul ellerden tarafmtian fitil kon· 

mak suretiyle kasten yakılmıştır. 

Hı.zincnin tabitle ~satbğı met- Bunların ıararlan 15000 - 2000 
riik emvale aid borçların 15 sene lira erasmda tahmin edilmektedir. 
müddetle tf"cili baklandaki kanun bu Caniler aranmaktadır. 
günlerde Resmi pzetedc neşredile· 1 

rek mcriyetc konulacakhr. NejaCI Ceridin duruşması 
Kanunun neşrine aid formaliteler 

ikmal edilmek 6zere bulunduğun 
dan, bu muameleler bitiril inciye ka · 
dır borçluların lllaştınlmaması Ma. 
liye vekilctincc alikıdarlara bildi· 
rilmiftir. 

Diğer taraftan vekilet mezkur 
kal\unun tatbik suretini rösteren bir 
izahnamc de hazırlamıştır. Bu izahna · 
me kanunun neşrini müteakip alika '. 
darlara tebliğ edilecektir. 

Dükkanların tenteleri 

Belediyece; gösterilen şekilde 
dükkanların önlerir.e tente yaptırma 
yanlarla, renkleri solmuş ve yırtık 
tenteleri dt'ğiştirmeyen esnaf ceza· 
landmlmağa başlaamışbr. 

Öğretmeni Binzedi öldürmt.ğc 
teşebbüsten suçlu ve mevkuf Birin 
ci Orta okul yedinci sınıf t'\lebe· 
lerinden Nejad Ceridin duruşması· 
na Ağır Ceza mahkemesinde de 
vam olunmuş ve iki şahidin geti · 
rilip bazı cihetlerin sorulması için 
duruşma 26 Temmuz ~38 salı gü 
nüne bırakılmıştır . 

Hırsızlık teşebbüsii 

Eski istasyon mıntakasında Rahi· 
miyc mahallesinde oturan Naim Kad 
rinin evine hırsızlık malesadile giren 
Mehmet oğlu Mu3taf a adındaki şa· 

hıs bir şey çalmağa muvaffak olama 
dan yakalanmış ve hakkJnda kanuni 
takibat yapılmıştır. 

yüzünde ba:zan elimizle tutacağımız 

--------------..-...------------------------~--------·--------------------------------------, kadar yakm gördüğümüz yıldızların r ı 

dünyamıza en yakını o kadar uzak· B ig Al pıt yani iri elma ·ı r ,. e 1 m a d a n s 1 itaat ediliyor. "Sol bacaklar ileri! .. 
tadır ki, oraya. saniyede 300,000 Amerikada icat edilen itaati Dilinizi çıkarın! Eşinizi filan yt 
kilometre giden ışık kadar bir sür· yeni dansın ismidir. Bu -----Amer1k• poataaı Al rindcn çimdi.deyiniz! - Kravatınızı 
atle gidecek olsak tam 4 senede 1 dansa, bundan : başka çözünüz! - 2 tango adımlariye sola. 
varabiliriz.. Elmacık, nt"reye dotru yuvarlanıp ka varsa ancak o nisbctte alakalıdır! iıte bu merkezdedir! Buna dans - 3 kere öksürün! - Eşinizin kalça 

gı'diyorsun?,, Yahut da "Ey diz,, ne · · h ·k· ·ı · · beb' d 'h · 1 b ı O b · 1 Aya seyahat için eskiJenberi Nasıl, ki işartt ctbtım er ı ı son aem mcsının sc ı e, ı tama u sma yapışın - stüste u emır er 
den kesiliyorsun? veya "Pire, neden h b ı d d f" - 1 • d b" ı f • ı H .. düşünülmüşolan vasıta, bir mermidir. hartket içinde ayata i tiyac u u- ara a ans ıgur enne ara a ır rast ve ata ta ıtaat er ne manasız va 

1 ısırıyorsun?,. da denilmektedir; fa- d ld d J ı d f h · ı · ·ı · çine bineceğimiz bu ~oca mcr- nu,orsa, yeni aııs yapı ılı sara a amması ır atta mayup emir ven ırsc ven sın 
kat kısaca "iri Elma,, diye anılması d H d ·ı· mi ile bizi havaya atacaklar ve, gi· da normal insanların dansların !l Gen~, ihtiyar, difi, erkek bütün boyun etiliyor. er ne em ırse ye 
tercih .'olunmaktadır. ki 1 h · A ı ô ı b' d' · ı· k' de gide kendimizi ayın üzerinde bu· harekete getirdi eri uzuv ara i tiyaç merikalıları bu yeni icat dans çıl- rine getiri iyor. y c ır ısıp ın ı 

lacatız. Fakat, bu seyahat ne kadar Bu bir sosyete dansıdır. En son mevcuttur; bacaklar, tiler, kısacası gnvna aönelürmelctm. O derecede Adeti askeri bir talim yapııormuı 
garip olacak, bliyormusunuz? icat danslar hakkında daima fikir l>ütün vücut, bu dansla liarekete g'! · ki heryerde hattl. caddelerde ve tibi ? ... işte orada sosyete pusa ola 

Evveli, bizi aya atacak merminin sahibi sayılan Avrupah bir dans pro tirilmf'ktcdir. Ukin, yapılan nedir? meydanlarda bile durup durtq> bu rak ve "Big Apl,, yani "iri Elma de 
hazını aya kadar hesap etmek liz:ım fesörü, bu en yeni dans hakkında Daha evvel pirenin yaphtını, yapıl dansı prova etmektedirler. spor sa- nilen Amerikan icadı dans, budur! 
değildir. Mermiye bizi ayla dünya fikri sorulunca,, yüzü 319 kırıntı ile masım cmrettitini tekrardan ibaıct! balarının bilet almacak yerleri, gişe· Avrupalı profesör bu dans cere 
arasındaki mesafenin bir noktasına buruşarak., şöyle demiş: Bır adam, bir kaprise kapılmış, fan Jcri önünde del Hulasa, 5, 8 veya da yanına kaplanlann, timarhaneye gir 
kadar atacak bir hız verilsin, kafi. - Evet iıittim. Bu yeni icadın taziıinde böyle bir şey şekillenmiş ha fazla çift ~auldanacak yer bUI mtk üzere namıctliklerini koydukla 
Çünkü, asıl mes!le mermiyi o nok· dansla alakası çorap örmekle cıtara muziplik etmek istemiş. biçimsiz ha dular mı, gclsio prova! rmı söylemiş; ve bir taraftan da A 
taya kadar götürmek ve dünyanın tellendirmeklc ve nasır kesmekle da reketli bir şey, bir sosyete dansa Ar1lanndan biri kumanda eden merikada bu yeni dans halkasma ka 
cazibesinden ayırmaktır. Ayla dünya ğa tırmanmak arasında ne kadar ali olmak üzere ortaya at ılmrjl Vaziyet generaldır. ''Daire ıeklioi alanız!,, pelanaymıtf? .•• 
araaında öyle bir nokta varJır ki ---------~11111--.--·--..-.... -.-..-.-.--_,.-.... ,...----... ---- _..,...,..~,...,....-.ı~--11!9'1!11"!111-... -------

boğucu gaz 

~lmanyanm Şelzvİg · H 
eyaleti mayıs böceklerinin h" 
na uğramıştır. Bu böctkler 
kirge baskınından daha mühilll 
fara sebep olmuşlardır. Mily 
mayıs böceği, uğradıkları sah 
tün ekinleri mahvetm;şler, 
senenin hasadını adeta te 
koymuşlardır. 

Mahalli hükumet, böcekl 
şı bo~ucu gaz kullanmak 111 

yetince kalmıştır. Halkın yar 
bu mücadele iyi netice verni 
bir zaman içinde 120 mil)' 
yıs böceği öldürülmüş~ür. 

lenrin yarısı dişi olduAuna göt 
çarpışoıanın gel< cek yıllar içİI' 
dalı olacatı tahmin ediliyor. 

Bu suretle ziraat için zar 
ceklerin öldürülmesinde ilk 
rak boğucu ga:z kullanılmış 

Burada Kan muhar 
lerinde ölen 40 b 

asker yatıyor 1 
ltalyada Bari vilayetinde 

civarında aylarda ı . beri yap 
olan araştırmalar sonunda 
en kanlı savaşlanndan birine 
niş bir mezarlık bulunmut 
mezarlık, Romalılarla Ka 
ara .:. ındaki Kan muharebemne 
Bu muharebede iki taraf tan 
adam ve 6000 beygir ölmü 

Arkeologlar bugüne kı 
korkunç orduların harp saha 
ir hiçbir vesika elde edeme 
dir. Bugün kcşf edilen mezar~ 
tı )'Ukan 20,000 metre nı 
genişlitindedir. Bu sahada 
mezar bu'unduğu tahmin 
Bu Jcrşif sayesinde tarihçiltf1 

müverrihlerin anlattıkları, ft 
reyan sabası tcsbit cdileıui 
savaşın birçok karanhk nokt 
aydınlatmış olacaklardır. 

Müzayik kaldırıoıl 
demir caddeter 

Paris belediyesi, Pariı 
için yeni tecrübeler yapıyor· 
sanın merkezinin bazı cad 
bizim köprü üzerindeki san 
çok küçüle (30 santimetre ın 
modelini, iki renkli olarak k 
Bunlar caddaye güzel bir 
manzarası veriyorlar. Diğe' 
caddeleri de erimiş demir ( 
döşedi. Bunlar tabii tecrübe 
yetinde... Tecrübelerin ne 
göre Paris kaldırımlarının 
yapılacağı tayin edilecektir. 

Mahmud Temel 

Avanos istintak HakirO' 
şehrimiz Mahmud Temel bi~ 
zuniyetlc şehrimize gelmiştil 

Yaralananlar 

Yarbaşı mıntakasında otur•" 
oğlu Mehmet adında birisi ~ 
oğlu Cümal:yi, merkez mınt• 
oturr.n hmail oğlu Duran d• 
oğlu Hayriyi bacağından "e 
mıntakada oturan Hüscyi~ ol~ 
yqlarında Ali de Cüınalı ·ı 
yaşlarında Ahmedi çakı ~ 
surette yaraladıklarından Y 
(ardır. ., 

Ceyhanda bı 
çocuk boğul~ 

Ceyhan 11 (Hususi)-: 4', 
nın büyük kırım mahallt5~ 
lal Duranın 12 yaşlımndak• 
suf yıkanmak üzere ırm•~ 
ve suyun akıntmra kapalar 
n u~ ı u. 
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12 Temmuz 1938 

HİKAYE -
KARANFİL DEMETİ 

VE 
KAYMAKLI PASTA 

-8~?~ . Çeviren 

[~~~: .~:_i~~~ı 
diğim bir~ey 

büyüle 
le 

Luizet, bana 
herşeyi an· 
latsan daha 
iyi olmaz mı? 

- Rica edeıim Cak beri üzme! 
- Öyle zannediyorum ki, birbiri 

mizi pek iyi tanımadan sev i ştik. 

- Daha iyi yal iman birbi· 
rini çok tanıısa artık sevışe me1. 

Karı, kocalara babana! 
Cak kaşlarım çattı .. 
- Bana çalıştığını söylemiştin, 

nerede çalışıyorsun? Ne yapıyor· 
sun? 

- Bm mi? Nerede mi çalışıyo 
rum? Bir pastacının yanında .. Nah 
işte, anladın mı şimdi? Bunun içindir 
ki, Sana her defa kayma~ lı pasta 
getiriyorum .. Şimdi memnun musun? 

- Sana pe restiş ediyorum Lu· 
izetl 

- Ben de sana Cakl 
Bu, Cakın şimdiye kadar sevdi· 

ği kadınlardan en ciddisi ve ağır 
başlısı idi. Çalışıyor ve hayatım 
kendi kendine kazanıyordu. Ara sı 
ra basit bir lokantada baş başa ye
dikleri yemekten ve bir sinemadan 
başka Caktan biışey beklemiyordu. 
Sonra o kadar güzel, o kadar tatlı 
idi ki, Cak ilk defasında onu öp· 
ıneğe bile cesaret edememiş, kıya. 

nıamıştı .. Yemyeşil gözleri siy~h saç 
ların çerçivelediği duru ve penbe bir 
çehrenin orta~ında, bir yaz gecesinde , 
parıldayan yıldızlara brnziyordu. 1 

- Nerede çalıştığını Caka söyla• 
ınemişti. Fakat sebebini izah etmişti: 

- Nerrde çalıştığımı'söylesem, 
sık sık gelip beni ararsın.. Hal· 
buki çalıştığım yer çok ciddi bir 
ınüessesedir. belki de bu yüzden ye
rimden olurum. 

Bu haklı sözler züerine Cak 
daha fazla ısrar etmemişti. 

Cak hakikaten aşık olmuştu. 
Bunun içindir ki, bütçesinin fevka· 
iade geniş olmamasına rağmen Lui
zet için bazı çılgınlıklar bile yapı· 

Yordu. Mesela htr gelişinde ond ko· 
ca bir demet karanfil alıyordu. Hal. 
bulci Paris gibi } erde karanfil sa· 
tın almak her yiğitin karı değildi. 
luizet bu çiçeklere bayılıyor ve 
ber defasında da büyük bir itina ile 
Onları muhafaza ederek evine götü. 
rii d yor u .. 

Cak çok mesuttu. insan yirmi 
h~ında olduğu zaman boyle bir 
saadeti saklayamazdı . Cak da biri 
cik dostu olan Viktora bunu anlat· 
Ilı ağa karar verdi. Vık tor kendisin. 
den yedi yaş büyük, ve daha evvel
ce evlenmiş ve boşanmış tecrübeli 
bir dosttu. 

varsa 

bik çiçek çinin 

yanında çalıştı· 

ğıdır. 

Cak bu defa hakikaten aşık ol· 
dum. Ve zannedersf'm bu defa pi . 
yaııkodan da iyi bir numara çek· 
tim. Sevimli, tatlı, müşfık bir kadın. 
Maddi hiç bir menfaat gözettiği 

yok. Ben bazı çılgınlıklar yapmıyor 
d, ğilim. Fakat o her defasında da· 
rılıyor .. Ve zorla kabul ediyor . Ah 
Cak 1 Uzun müddet mahrum kal
dık tan sonra biraz sevgi ve şefkat 
insana ne kadar hoş geliyor .. ~onra, 
onun insanın kalbine dokunan o ka· 
dar zarif ve müşfik itinalaıı , dik · 
katleri var ki .. Mesela çiçekleri sev 
diğimi öğrendiği gündenberi , her 
defasında bana bir demet çiçek ge
tiriyor . Zannederim, bu karanfilleri 
almak için de epeyce fedakarlık ya 
pıyor . 

Vıktorun gevezeliği tutmuştu . 
Metresinin nıetüsenasını bitiremi
yordu. Cak ise artık onu yarım ku
laklıkla dinliyordu. Kafasının içinde 
hep Luizeti düşünüyor . Onu işini 

bitirmiş kendisine getireceği pas· 
talaıı hazırlarkrn görüyordu. 

Vıktor devam ediyordu: 
-Yalınız bir kabahatı var. Biraz 

ohur. Hele kaymaklı pastaya bayılı · 
yor. Bende her gelişinde onun için 
bir raket kaymaklı pasta hazırlıyo · 1 
rum. Söylediğine göre anneside çok 
severmiş. Bir miktarda gideıken 
annesine götüıüyor. 

Kaymaklı pasta ... Bu kelimel"r 
birdenbire cakı daldığı hülyadan u· 
yandırdı. aklına bir şüphe girdi. Ga 
rip bir his onu bu sözlerle kendi 
seyahatında bir münasebet araşdır
mağa zarluyordu. Fakat Viktor da 
diğer tanftan söalerine devam edi · 
yordu. 

- Bu çeşit kadınlar çok azdır. Cak. 
verdiklerinin mukabilini almak için 1 
insanı felakete, iflasa . ve birçoh kö· 
tülüklere sürükleyen diğer kadınlan 
diişündükçe bu defa taliin hakika. 
ten bana güldüğüne hüküm ediyorum. ı 
Baki sana dün getirdiği çiçekleri gös ' 
!ereyim. 

Viktor yatak odasına girdi, elin 
de bir demet karanfille ğeri çıktı. 
Cakın birdenbire rengi attı. Gözle 
ıi döndü karaufil demetini derhal 
tanımıştı .. Çiçekleri bağladığı irce 
mavi kurdela artık hiç şüpheye ma 
hal bırakmıyordu. · 

Dönen başının içinde ı·mşek çak 
mışdı. Şımdi kendi aldığı karanfıllı> 1 

rinin nereye gittiğini ve kendisine J 

gelen ka} maklı pastalaıın nereden 
geldiğini pek ala anlıyordu .. 

Kapu içeri girdiği zaman kar· 
bısı~da tamamile değişmiş, şen, sıh· 
atlı, mesud bir viktor b11ldu. 

- Bonjur! Viktor, seni rahatsız 
etırıenı yal 

Türk hava kurumu baş
kanlığından: 

S - Rahatsız etmek ne demek? 
~'ni o kadar göreceğim geldi ki .. 

trelerde idin? 

d - Son günlerde çok meşguf . 
S uııı. hem de tatlı bir meşgale .. 
aııa anlatacaklarım var. 

!nb·-:- Keşfediyorum .. Ben de senin 
1Yıın. 

b' - Artık hakikaten hayatıma 
ıt kadın girdi. 

-- Bravo! benimkine de .. 
t - Nefis bir kadın, ciddi, ha}a 

dını bizzat çalışarak kazanan bir ka· 

Evvelce verilen karar üzeıine yüz 
de üç hisseye tabi yer mahsullerinden 
bugündeu itibaren yüzde 1,5 kesilece 
ği ala'<adarlara ilan olunur. 1-2 

Mağaza ile alakasını kesti 
Oıozdibak civarında icrayi tica 

ret ettiğim Güneş doğdu mağa z ısın· 
daki rmte, yi ticariyeyi Kasapbekir 
mahallesinde Osman oğlu Tahsin 
Ôzdala sattım. Bu mağazada hiçbir 
g_üna alakam kalmadığını ilan ede 
ıım. 

Türksöı:!, 

Filistinde vaziyet 
vahametini muha

fazada 
Kudüs : 11 ( Rad}o) - Vazi· 

yet vah~metini muhafaza etmekte
dir. Saat akşamın yedisinden son. 
ra sokağa çıkmak yasaktır. Çarşu 
ve başlıça sokaklarda narhlı oto 
mobiıler ve devriyeler g~zmekte 
dir . 

Hayfada karışıklıklar devam et 
mektedir. Asayişin muhafazası için 
karaya bahriye askerleri çıkarmak 
mecburiyeti hasıl olmuştur . 

Kudüs : 11 ( Radyo ) - Tul 
küm, Tıbırya ve Nasriyede de gar
gaşalıklar olmuştur . Telgraf mu 
habekatı kesilmiştir. Hayfa cıva· 
rında çiftliklere sığınan Araplar, 
polis ve asker torafından kordon 
altına alınmışlardır . 

Rus Hükumeti 
Hükfimetin1İLe tebrik

lerini bildirdi 

Ankara : (A.A.) - Sovyet bü· 
yük elçisi; Tevfik Rüştü Arası ziya
ret ederek Tük - Fran~ız anlaşma . 
sından dolayı gükumetinin tebrikle 
rini bildirmişdir. 

Avusturya petrol 
hasılatı 

Viyana; 11- Avuoturya petrol 
hasılatı 1932 de 120 :ton iktn 1937 
33,00 tona kadar çıkmıştır. Bununla 
Avusturya petrol ihtiyacatını yüzde 
on iki nisbetindı~ kapayabilmektedir 

Merkez kaynağı Viyanadan 40 kilo
metre mesafede ve şimali donada ka 
in Zbtersdorf ş~hridir. 1930 tarihin· 
de ilk burma tecrübesi · yapılmı~tır 
Her mkaclar modern usullerle ya 
rıadan · fazla istihsalat elde edilebi 
lirsede şimdilik bu ağır benzini az 
asfalt yağından ancak mahrukat ve 
makineleri yağlamalc. suretile istifa 
de edilmektedir. Hem fazla masrafa 
mal olacağı ve hemde mahsulatın 
azlığından azami bir istifadenin mü 
küıı olmayacağını tahmin eden Viya 
na petrol endüstrileri benzin istıhsih 
saline yaklaşmamıştır. Hükilmrtin 
yardımile mayısta hir sistem daire· 
sinde p~trol hafriyatına başlanıla· 

caktır. Tahmin edildiğine nazaran 
yalınız al pırı şark kenarlarındaki Vi 
yana havzasında değil Grac havzasın 
d ı petrol mr nbaları mcvcuddur, 
Çünkü Garzin bazi yerlerinde petrol 
izlerine tesadüf edilmi~tir. 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşam 

Hafif meşrep ve macera perest 
bir kadının haya tını tasvir eden ve 
ibretle seyredil~ceg bir eser olan 
Amerikalı muhaıir (Sınclaır Lewis) 

io romanından muktebes 

kırık Kadın 
lctimai ve alakabkş büyhk filmi 
görünüz. Kudretli, heyecanlı güzel 

bir dıram 

Kültür bakanımız 
Şarktaki tetkikleri
ne devam ediyor 

Ercis: 11 (A.A) Refakatinde u 
mumi müfetdiş olduğu galde van 
gölü sahillerinde tetkikatta bulun 
Aakta olan maarif vekili bu gün 
buraya gelmiştir. Saffet Arıkan 
buradan karaköse yolu ile Karsa 
gidecektir. 

Enternasyonal müsabaka 
kazanan 
- . ._... 

Sovyet pianistleri 
Brükselde yapılan Y saye enter

nasyonal piano müsabakasında bi· 
rinci mükafatı, sovyet pianisti Emil 
Gilel aldığı gibi, üçüncülük müka· 
fatı da gene Sovyel pianisti Yakov 
Flirr' e VCfilmiştir. 

Emil Gilel: 
En yüksek Sovyet J.ıiyanistle · 

larinden Emil Gilel, Odesada 1916 
senesinde doğmuştur. Halen 22 ya 
şındadır. Çok genç iken sanatında 
kendisini göstermiş ve Ukranya pi· 
anistleri müsabakasında bü••ük mu 
vaffakıyet kazanmıştır. Gilel, 1933 
senesinde Sovyetler birliği Birinci 
müzisiyenler kongresinde birinci 
mükafatı elde eylemiştir. 1935 se 
nesiııde Odesa konservatuvarını bi· 
tiren Gilel, Moskovada prof~sörlük 
kurslarına devama başlamış ve 1936 
senrsinde Viyanada enternasyonal 
nıiisabakalarda ikinciliği ihr<Z et· 
miştir. 

Pr0fesöılerinin bildirdiğine göre 
son iki S<ne zarfınde Gilelin rrper· 
tuvarı çok zenginleşmiş ve gençli · 
ğinin verdigi bazı acemilikleri yeri· 
ne kendisinden emin bir artistin so 
ğuk k nlılığı ve sanatkarane anla· 
yışı kaim olmuştur. Gilel. kompo· 
zitöıüo ifade etmek istediği düşün· 
ceyi sezişiııdeki inceliği ile tanınmış· 
lır. En ziyade sevdiği ve çaldığı 

kompozitörler, List, Şopen ve Rah
maninovdur. 

Musiki sa natındaki büyük mu . 
vaffakıyetlerine mükafat olarak, 
hükumet, kendisine "şeref madal 
yası., vermiştir. 

. İakov Flier: 
Viyana enternas} on al pianistler 

müsabakasında birinciliği 11e Sov · 
yelle Birliği müzisiyenleri konku 
runda ikinciliğ; kazanan Filier, ha· \ 
len 26 yaşındadır . Orokovo· Zuevo' da ' 
doğmuş ve çc,k küçük yaşından iti 
baren musikiye karşı büyük meyli. 
köstermiştir. Musiki tahsiline 8 ya · 
şında başlamıştır. 

Filer, 11 yaşında Mo>kova'ya 
gelmiş ve Moskova konservatuvarı 
ihzari sınıfına kabul olunmuş l ur. Kon 
servıtuvarda ikinci senesini prof. 1 
gunıoo/ıın sınıfında geçiren küçük 
Fl;er, 1935 senesinde Sovyetler bir· 
liği müzisiyenleri konbrunda birin . 
ciliği almıştır 

Flier'ın sanatı bilhassa 'Tanhöy· 
zer., 'Mefisto Vals., List'in sonati 
Rahmaninov'un üçüncü konseıto'su 
gibi büyük eserler:n çalınması arasın 
da kendisini göstermektedir. Mus ki· 
den çok iyi anliyanların müttefik 

Baş Rollerde : 
Routh Chatterton 

Mery Astor 
Gelecek Proğram: 

li,· olarak söylediklerine göre, bu genç 
pianist, bu yüksek esrrler çalarken 

f daha ilk notalardan itibaren cidden 
1 gaşyetınekte ve tesirini hatta musi 
' kiden çok iyi avlamıyanla r üzeıinde 

bile göstermektedir. · Tino Rossi 
nin ee son şaheseri 
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iki BüJük Aşk, Sergüzeşt, Heyecan, Macera filmi birden ..... . 

Asri Sinemada 
Bu Akşam 

Şeyircilerine heyecanlı dakikalar yaşatacak ve unuhılmaz izler 
bırakacak mevsimin en gü,el iki büyük 

sergüzeşt, aşk, macera şahaserini 
birden sunuyor. 

Esrarengiz Haydut 
Oynayanlar: 

Jorj Obrien Glaire Trevor -1 Petrol Muharebeleril 
Oynayanlar : 

Regis T oomey - Evalyn Knapp 
Fiyatlı1r: Balkon - 25 Kuıuş, Duhuliye 15 Kuruş, Loca bir lira. 

Zabitan ve Öğretmenlere ayrıca tenzilat. 
DiKKAT : - Sinema hususi tedabir ve Vantilatörlerler çok serin bir 

hale getirilmişt i r. 

Bu gün gündüz 2,30 matinede 

1 - Petrol Muharebeleri 

I ~.,,:,~aydut~,~ra Karşı 
Asri 

-
Kimyager alınacaktırı 
Askeri Fabrikalar Umum Miidürlüğünden : 
Umum Müdürlük teşkilatında istihdam edilmek üzere Kimyager alı

nacaktır. isteklilerin izzat ve Ankara haricindekiler istida ile müracaat 
ederek şartları öğre ebilirler.9472 1-3-5-7-9-1~-13-15-17-19 

Kamerde insan var 
mı? yok mu 

ikinci sayfadan arlan -

Çünkü ay' dünyadan daha ihtiyar· 
dır. 

Bununla beraber biraz evvel de 
söylediğimiz gibi, cazibe kuvveti de 
dunyadakinden daha az olduğuna 

göre, insdnlarının bezden daha ağır 
olm~ları lazım. Aksi takdirde, bizim 
ryda yaptığımız gibi, zıplarsar, ye 
re ayak basar basmaz hav:ıy a sıç 

rarlar ... delki de öyledir, kimbilir., 
Orad ki insanların ne yiyip ne 

içtiklerini de aya gittikten sonra 
göu ceğiz . Şimdiki halde yapılan 

tahminlere göre ayda su vardır, fa , 
kat bunıar deniz halindedir. Bunun. 
la beraber, nehirler olwak ihtimali 
de yok değildir. Bu da ayın ~n ince 
hatlarına kadar her tarafını iyice 
görmemizi temin edecek Mont Plo· 
mar teleskopu yapıldıktan sonra 
anlaşıladak; 

fakat, aydaki hoyattan mfmrun de 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Sabn alma 
komisyol"!undan . 

2000: 2250 Ton Demir Hurdası 
alınacak. 

2384 sayılı kanun mucibince 200 
2250 Ton Demir Hurdası Kırıkkale 
istasyonunda teslim şartile beher 
tonu şartnamesinde izah edildiği 

veçhile (22) Lira (20) kuruştan satın 
alınacaktır. 

Şartnameler; Merkez Satın Al. 

ma komisyanundan bila bedel veri· 
lecektir. Taliplerin 25/ femmuz '1938 

Pazartesi günü akşamına kadar tek 
lif edec•kleri Demir Hurda" miktar 
kadar 0ı0 7,5 nisbetinde teminatla · 
rile birlikte şartnameyi kabul ettik· 

lerine dair kayıt ve sarahatı havi 
fiyat teklif(erini Merkez Satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

6 - 8 - 10 - 12 9496 

ğilsek geıi dönpıdc, dünyadan ora· ı __ _ 

ya gitmekten çok daha kolay ola• -----------
lacaktır,. Çünkü, ayın cazibeasi 

o•duğena göre, 1ıizi dünyadan gct 
ren mermiyi hareket ettirmek için 
az gayret kafidir. Mesela, bir oto· 
mobil motörünün l ızı bile bizi ay· 
dan lıinlekce kilometreye kadıır a 
tabilir. 

40000 kilometreye yükseldik 
ten sonra da "bitaraf mıntıkaya. 

giımiş oluruz ki ondan sonra bizi 

Mürettip alacağız 
Gazete kısmında çalışa
cak iki mürettip alaca
ğız. İdarehanemize mu
racaat. 

ın B· 
} · ır pastacıda veznedarlık 
8 Pı:;or. 

ç.ı -- Benim ki de .. Fakat nerede 
ı~tığını lıilmiyorum. Yalınız bil· 

Güneşdoğdu tuhafiye ma 
ğazası sahibi M. Rifat 

Özü Mutlu 

9514 
1 
( Yakan Puseler ) 

9511 

Flier, 1936 senesinde Viyana en 
it rna ıyonal musabak~sında birincili· 
gi kazanmış ve Sovyet hükumeti 
d .. , sanat sahasındaki çalışmalarına 
mukabil kendisine "Şeref madalya 
sı,. vermiştir. 

dünya, daziberine alarak, kbcağına 
çekecektir. 

Bular, yarı ilmi i}arı hayali ta 
savvurlar .. Fakat bir gün olabilecek 
şeyler .. . Belki zannettiğimizden caha 

evvel aya seyahat miimkün olarak 

ve bugün bu tas 1mıuıları:uzak bir 

ihtimal sayanlara güleceğiz . Biz de 
ğilsek bile ger halde oğul vey to 
runlarımız gülecekler.. Onun için, 
bu yazıyı saklasanız iyi edersiniı. 
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Adana Borsası Muameleleri 

P AMrl~ ve ~OZA . -- - . - . 
~ 

Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok Satılan miktar 

ıc. s. A. s. /{jjo 

Kapımalı pamuk r =~ = 
ı 

Piyasa parlağı • 24 24,25 • • 
Piyasa temizi .. . 

-
iane 1 
iane 2 -Ekspres 1 

Klevlant 

1-seyaz 
YAPACI 1 

1 
1 

1 
-. - ' 

Silah 1 

ÇIÔIT ı 

Ekspres 

1 

1 

L 

iane 
Yerli "Yemlik,, 

1 ''Tohumluk,, ' • .. 
'" . HUBUBAT " 

·- Butday Kıbnıı .. Yerli 2,92 -- 3,55 
Men tane -.. 

Arpa , .... - 2,92 . 2,95 
Fasulya _ 
Yulaf 

-
DeUce • 1 

Kuş yemi 
Keten tohumu ı J\ ( l 1 <"" , ..... ,. ' 
Mercimek ' 

1 Susam , ' 
. 

UN . 

Dört yıldız Salih 1 
o . -

üç ' .. .. . ı .?:: D Dört yıldız Doğruluk "· .ı:ı "' 
~~ üç .. .. 

Simit . - .. -.. ::§ -; 
·- > Dört yıldız Cumhuriyet -" " 
~ ~, üç .. .. 'f • 1 

Simit .. 
Liverpol Telgraflan - ' Kambiyo ve Para 
ıt I 7 / 1938 iş Bankasından alınmışbr. 

Sanıla Pene 

Hazır 
1 

3 1 95 Li.reı 

- 1__5o_ \60 1 T=m~•- 4 75 
Rayişmark 

f'rank ( Fransız ) 3 51 
1. Teşrin ,. 4 88 Sterlin ( İngiliz ) 623- 00 

. ~ Hint hazır -. _ . . , 3 11 Dolar ( Amerika ) 126 00 
· i Nevyork ı' 1 1 -8- 72 frank ( isvi~re ~ -28-- - 84 

'"' •• •• •• 
TURKSOZU 

jMatbaacılı~I Gazetecilik \ 

Mütenevvi rtnkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türk sözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk

sözü matbaasında ha!· 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lencccktir. 

Kütüphanenizi gü

zellcitİrmek istiyorsa. 

ruz kitaplarmızı Türk· 

sözünün mücellithanc

sinde yaptırımı. Nefis 

\ 1 LAN 
• 

T A B 
• 

KiTAP 
• 

C I L D 
• 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Tür1'sözünde ya 
pılır. 

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ~ a 
pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı •Türksözü.nden ha ş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

' 

1 

i 

1 

1 

1 

----------------------------------------~----.... ----

r------------------------------, 
Tan lokantası 

Saathane civarında Acemhanı karşısında Tan lokantası 
Sayın müşterilerini memnun etmek için bütün' malzemes;ni ycnileştirmiştir. 
Memleketçe tanınmış en usta aşçı başının bergün taze olarak hazırladığı 

nefis et Sebze ve hamur yemekleri herkesi memnun edecek 

b:r tarzdadır. Ve her kiseyc elverişlidir. 

Ucuzluk, temizlik, mükemmel servis. 

1 - Ta u ah .ınelerine yüzde 20 tenın~t 
yapmkatadır. 

2 - Tan Yaptığı abunelerin evlerine arzu edildiği takdi de 

yemeklerini gönderir. Uzaklığı nazarı itiban almaz. 4 -13 

Türksôıll 

Singcr Dikiş Makinası Kumpanyası 
NOYORK 

Singer Scwing Machıne Company 
NEEWYORK 

T. C. 
BEYOGLU 

ikinci Noteri 
A. Hil ı.i Umar 

Yevmiye No. 5233 
Sıra No ....... . 

22/Haziran/938 

VEKALETNAME 
Zirde sahibi imza Rafael Grüpbcrg1 Siııger Dik'ş..~akinası Kµmpan

yasının Türkiye vekili umumisi olup 5 Kanunuevvel 1930 tarihli bcrvcçhi 
,m'şr.u IJlJIS,dqak v~ tarafımdan aheri tevkile bfkku selahiyetini havi ve. 
kalctnumcm ahkamına binaen !çel ve Seyhan Vilayetleriyle mülhakatında 
• • • • • • • • 1 • • • 1 • • • • • • • • • 1 • • 

vaki şubemizi ma tevabi Singer Dild~ Makinası Kumpanyası nam ve he· 
sabına olarak idareye mezkür şube namına vürut edecek taahhutlü ve 
taahhütsüz mektupları, tclgrafnamc, posta paketi ve bavalenameleri ve 
saircyi postahancden ahza, kaffei emtiayı tesellüm ve irsala vr. icap eden 
muamelatı rüsumiyenin kaffesini ifaya, hakiki Singer Dikiş Makinalarını 
kumpanyanın tarifesi üzerine perakende olarak peşin veya veresiye sat· 
mağa veya kiralamağa, satış veya kira bedeli muayycnini ahzu kabza, 
Singer Dikiş makinası Kumpanyası nam ve hesabına bilcümle m~hakim 
huzurunda müddei ve müddeialeyh ve mi'dahil sıfatlarile bidayeten itira 
zen, istinafcn, temyiztn, iadcten ve tashihcn muhakeme ve ınubascmcyc, 
tebliğ ve tebellüğe, i:hat ve isti~hada tahlif ve tahallüfe, hakem, mü ney 
yiz ve ehli hibıe ~a,yirı ve teldi 'ine,haczi ihtiyati ve icrai vaz ve fckkint, 
istihsal edeceği ilamatı me,kii icraya vaze muanıclatı icraiycyi son de· 
reccye kadar takibe, mercii itirazda mürafaaya , ahzu kabza , sulh v,. ib. 
raya, feragat ve kabulü davaya reddi hakime ve hakimlerden tazminat 
davası ikameye ve hususııtı mezkürcnin mütcvvakıf olduğu umurun kül
liisünü ifaya, Singcr Kumpanyası veya mczkür Kumpanyaya izafeten sa· 
bibi imza lehine i, otclc m:wnelatı111 icraya ve tapuda olsurctle takrir ka· 
bulüne ve resmi mezuniyetimizi aldıktan sonra ipoteklerin fevkine mezu~ 
olmak üzere Mersinde • . nıukim memurumuz Bay Suphi .Asımgili 

işbu vekaletname ile vekil nasbutayin eyledim . 
22/Haıiran/1938 
imza ve kilişc 

Singer Dikiş Makinası kumpanyasının 
Türkiye için genci vekili Beyoğlunda 
istiklal caddesinde 349 numarada 
oturan Rafael Grünberg . - 9515 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şirket 
Adana M.!nsucat fabrikası direktörlü&ünden: 

Fabrikamızda imal edilrn ve iktisat Vekaletince 1-2 -938 tarihin
den itibaren kabul ve tcsbit edilen bez fiatları aşağıda göstrrilmiştir. Bu 
surctlesatış yarmakta olduğumuzu sayın rr.ü terilerimizc ilan ederiz : 

Çifçi bezi 
Astarlık bez 

Tip 
2 

14 

Genişlik Beher top Beher top 
santim metre fiatı 

75 36 725 
85 36 751 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir.Bir balyadan aşağı siparişler 
• /0 de 2 zam edilir. Alivre satışımız yoktur. 9461 6 

1----------------~--............... ,..... ....... _,_ ..... ____ __ 

Seyhan Defterdarlığından : 
Alemdar 

Sarıyakup cadde.i Brhcr m-!t· 

• • 
Ada Parsel 
100 34 

Cinsi Miktarı 
Arsa 04,5 metre murab· re murab· 

baı tamamı bıu altmış 

• Saç bcdes· 89 
ten 

15 Dükkan Yan hissesi 
ı urrııur , 
Tamamı· 
nın kıymc 
ti 300 u. 
radır • 

Yukarıda mevkii, cinsi ve miktarı yazılı gayri menkullerin hizalarında 
yazılı muhammen bedeller üzerinden mülkiyetinin ~ık artırması 27/Tem· 
muz/938 çarşamba günü saat onda yapıl•c•tHldan is Jilırırin muayyen 
saatta yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçasilc Defterdarlıkta top 
lanan komisyooa gelmeleri • 9513 12-21 

12 T~mmuz 19'8 

BELEDİYE iLANkARI ı 1 
1 
~-----------~~------------------__.. 

1 - Belediyeye ait kuru köprüde Gülen Barı üç sene müddetle 1 
raya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 

2 - ihalesi 25/Tcmmuz/938 pazartesi günü saat onda yaıplacakbl 
3 - Bir senelik muhammen icar bedeli 250 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 22.50 liradır. 

5 - Taliplerin ihale gün ve saatında yatırmış oldukları teminat ın 
buzlarile birlikte belediye daimi encümenine ve şartnameyi görmek İ 
teyenler her gün Belediye Muhasebesine müracaatlan ilan olunur. 

8 - 12 - 16 - 20 9504 

A:dler .. Singer .•. Adler., 
Dünyaca tanın mış 

ADtER 
VE 

F. Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 
muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde o m e r 
,Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

10-80 

Telgraf adresi: Başeğmez 

949() 

.. " 
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Dok t or 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir Hastahkları Mütehassı~1 

Reşadbey mahallesi Ordu 
Bay Halil evi 

Evi civarı 

30-30 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 
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