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da İngiliz kralının Paris ziyareti 

ır] 
ok ehemmiyetli siyasi. 
temaslara vesile oldu 1 

~Ütiin paris gazeteleri bu 
J.t1evzudaki intibalarla dolu 

tas 
irm' 

ırla 

edt 

zil 

raı Londraya 
Pa. 

lelcr~ısl (~~dyo)- Bütün Paris ga
•is .' ngılız kral ve kraliçesinin 

lıyar !' as; 1 e 1, ve bunun neticesi olan 
Pa ~nıaslara ait ini ibalaı la doludur 

kra;.ıs: 22 (Radyo) - lnı,riltere kral 
•Çcsı dü b 1 d' ı· · · ilret n ı e ıye mec ısını 

unu C\nıiş, akşam üzeri reisicumhur 
1 

14 'c \"erdiki büyük ziyafeııe bulln 
lcrek Undan. sonra büyük operaya 
lunın Şcreflerıne verilen tem.ilde 
u-Uşlaıdır. 
'lUk' 

r Leb unı !arlar; bugiın Reisicum 
1 

döndü 

•da 5~unıa birlikte Versaya giderek 1 
...,.,..!"9 i·ç;t ;Ooo .•skerin ve 600 ıanare ı 

rj 
10 

srnınJe bulJnmuştur. Kral 
lkta •r.eşııl ellıises ' ni giymiş bulun' 

L •dı Bu ·ı . . 1 ' İi · geçı resmını seyret· 
ıere p . 

'•da •rısten yarım milyon halk 
detl topfanmşı ve hükümdarları 
p c alkışlamışdır. 

aris. 29 ( 
n in .

1
: a. a.) - Parisıe bulun-

iı ız h"k- . ' n y u umdarları şerefıne bu 
. Ct~ayd 

rıfııı; a muhleşem bir z'yafeı 
n eıt."e tarihi sarayda tski za· 

ıt td . 1
15 ~li kimseler tarafından hiz-

ı ırıışt• ır. 

Bu 8 lı1ııdake.Yahat Fransa ile lngilıere 
1 'tın 1 sıkı anlaşmayı resmen te
ıl!ıla ektedir. iki memleket devlet 
,ko8ı~~ da günün meseleleri olan 
un,,,b ak~a, Jsp~nya, ltalya ile 

•nia et ışlerinin tetkiki suretiyle 
lk· Şnıayı tHkviye etmişlerdir. 

1 
hariciye nazırı arasındaki gö-

Fransız Reisicumhuru Lebrun 

rüşmeler sonunda neşredilen tebliğ' 

bu arlaşmayı ve sulhun muhafazası 
yolunda müşterek gayretlerin temadi 
~decekini kaydetmekte ve iki hüku
metın hedef ve hareketlerinde müt
tehid bulunduklarını müşahade ey 
!emektedir. 

Radyo satışlarını 
hükümet yapacak 

etıho. td k. · b .. ··k · •1.ıesu a ı yenı uyu ıstasyon 

bugün teslim alınıyor 

teni istasyon günün 22 
&tında faaliyet gösterecek 

ı ~nk 
n) ...._ ~a : 22 (Hususi muhabırimiz- ı 

a 'f 'n R.,.d srırnızın en medeni vasla>ı 
r'•ıtıor0 Yoyu bütün memleketde , 
~_ek ~dan daha bol bir hale ge- 1 
k uıııet ~ r:va~ı temin etmek iç;n 

caktır. 

Radyoda neşriyat kısmına bilhas· 
sa ehemmiyet verılecek, dahili ve ha
rici haberltrin günü gününe memle
kete bildirmes'ne itina edıleceki gibi 
memlekdim'ze ait haberlerin de muh
telif lisanlarla bulün dünyada neşrine 
çalı~açaktır . Nafia Vekaleti bu kıs-

th 
31 

dır. erıurlu tedbirlere baş vun-

tti 1 . rııe,u . 
1•tasy ita ınşası bitmiş olan rad-

~~iin) Onuı.un devı i teslimi yarın 1 

Oi. a.t k~b~:~acaktır. Tesısatın mu· 
n ıkın•ı Unden ve tecrübe devre-

nra • inde 10 -n ne~,· n - 15 gun kadar 
•la lijfaı '~at başlayacaktır. lstasyo. 
b caQ-1 l erosımin ı n ne uman ya-
tr" "Cnü _ 
~1 '-urıııı ~ malum olmamakla be-

l 8ô~ıe urıyeı bayramıaca yapıla· 
a •tas nıyor. 
•ıı Yon 1 Ok e S d açı maya başlayınca ka-

nı ara Ço~n k 120 kilovata çıkacak, 
e:) tı'efece ~vvetli bir merkez ha
b ·Uu bah ktır. istasyonda tedahül 
uo~lfe ôyle •olmıyacaktır. Bu müna
e ar Ahk cıhazlar kurulmuştur ki 
Vced ·• ara td c Ça) 'yı muayyen bir tulu 
"..e tern ıştıracak, diker istasyon· 

'nl 0kar8
8
rnen ayıracaktır. 

;ı;ıek ~_Çalışırken yine her tarafı 
r ı "•lınk· .. a ın 12 uun olacaktır 

ır.arasında ~z:n dalgalarda 20-0 m ~t
i l\ısa d 1 karanın sesi duyacnk-
esi d a gala · · 

••ı e ol~ r ıçın 200 metre me-
v e · ···•Yan k 
1;

0 
rı 19,74 e ca tır. Kısalar gün· 

.~ den ç 1 g ceferı 31,69 metre ü-
•nd.. ~ ışa bak 

uı 1939 ' uzunlar ise gece 
metre üzerinde buluna-

mm prb~ramlanrlırılmasını Matbuat 
Umum Nüdürlü~ile Anado'u Ajansın
dan istiyecektir. 

Diker taraftan en çok ehemmi
yet verilen h<ılka ucuz Radyo tedari· 
ki isidir, Memnuniyeıle ö~rendikimize 

nazaraa Nafia Vekili Ali Çelinkaya 
halkımmn Radyopan tamamile islifa
de edebilmesi için geniş teşebbüsle
re girişmiştir. Teşkil edilmiş olan bir 

Komisyon muhtelif memleketlerdeki 
Radyo fiaılarını tetkik etmektedir. 
Tetkikatın vereceki neticeye göre 
haleıı Radyo acentaları makinaları 

Fabrikalardan aldıkları fiatın birkaç 
misli fazla satmaktac!ırlar. Bu sebeble 
Nafia Vekaleti Radyoların Posta ve 
Telgrof Umum Müdürlükü vasıtasile 
getirilmesini esas itibarile l.abul et 
miştir. Bu takdirde halk ucuz Radyo 
'labilecektir. Ayrıca Nafia Vekaleti 
Radyouan is·iiade edilebilmesi için 
Memleketle elektirik fabı ikalarının 
çoka:ılınası işir.i de takip etmekte· 
dir. 

B. Gandi 
Hindistan da 
ihtilal mi 
hazırlıyor? 

BAŞ GÖSTEREN HADiSELER 
INOIL TEREYi ENDiŞEYE 

DÜŞÜRMÜŞ BULUNUYOR 

lngilizce "Sundey Ekspres. ga· 

zetesinin yazdığına göre Hindistan 

meselesi lngiltereyi gene endişeye 
düşürmeğe başlamıştır. 

Hiııdistanda baş gösteren yeni 

hadiseler üzerine umumi vali Lord 

Linbitg v ve on 1 ıir vilaytlin vali

lerden dördü, Londra) a ıritmişleıdi 
hükumetle vaziyeti görüşeceklerdir. 

Gazetenin verdiği malumata gö· 

re. Bugünkü Hindistan "ıtaatsizliği. 
nin başında gene G ındi bulunmak 

tadır. Gandi, Hindistanın yeni kanu 

m• esasinpeki mü laf .a, harici işler 
[ Gerisi ıkinci sahıf,·de ) 

...... 

Bir resım sergisi 

Nevzad OUven 

f~ eğerli ge~ç sanatkarıa-
1!:::::9 rımızdan Kemal Zeren 

iki gün evvel şehrimize 

geldi. Bugün de halkavi salonunda 
yüz elliye yakın eserini teşhir ede· 
ceği sergi açılıyor. 

lstanbul güzel sanatlar akade
misinden çıkmış ve uzun müddet 
Bvrupa memleketlerinde çalışmış 
olan bu genç ressamın sanat kud
reti ve eserleri hakkında birşey 

söyiiyecek vaziyette değiliz. Bunu 
sanat münakkitlerine bırakıyoruz. 

Biz, Bıı idealist gencin hareke
tindeki asaleti, ve yüksek memle 
ket duygusunu birkaç satırla ortaya 
koymak istiyoruz. 

Memleketimizde güzel sanatlara 
karşı olan alakasızlık ve sanat ter
biyemizin noksanlı!jı hepimizin bil
diği ve acı acı itiraf ettiği bir şey
dir . 

Bütün menşei yine imparatorluk 
luk devrinin karanlık zihniyetlerine, 

o devre hakim olan müthiş din ta
assubuna dayanmaktadır. Bu din 
taassubu, Türkün iyiye güzele kar
şı olan derin aşkı üzerinden asır
larca azgın bir sel halinde geçmiş 
ve onun ruh inceliğini, sanat aşkını 
bir çamur tabakası ile kapamıştır. 
işte Kemalizm inkılabının üzerine 
aldığı en mühim işlerden biriside 
ruhlarımızın üzerinden bu çamur 
t.ıbakasını kazımak ve içimizdeki 
sanat aşkını, sanat cevheıini mey
dana çıkarmaktır. bu hususta bir 
hayli ileri adımlarda atılmıştır. 
Fakat millet terbiyesinin isteyece 
!ji zaman . millet haya tile ölcmek 
lazımdır . Bunun içindirki, daha çok 
uzun zamanlar bu davanın :arkasın 
dan koşm~mız, elinde demir asa, s 
yağında demir ç'lrık, yurdun dört bu 
caı')ını dolaşacak, mıllelın sanat ter 
biyesini yapacak müıfitlere sahip 
olmamız lazımdır. 

işte kemal Zeren ve arkadaşla
rı tablolarını sırtlarına }ükleyerek 
meslek aşkını eline demir asa, inki · 
lap aşkını ayağına demir çarık yapa 
rak yurt yollarına düşen bu ilk mür 
şitlerdir, Onların bu teşebbüsünde 
inkilab gençliğinin enerjisini sana.t 
ve aynı derecede memleket sevgisi· 
nin yüksek bir tezahürünü görmek 
lazımdır. 

Binaenaleyh onlara karşı göstere 
ceğimiz alakayı bir lutuf degil, ~bir 
borç olarak kabul etmek mecburiye 
!indeyiz. Ve onlara karşı göstere 
beğiz bu alaka, bizim kültür ve me 
deniyet seviyemizin olçüsü olacak 
tır. 

Adana münevver !erinin bu ölçü 
de yüksek bir derece tuttuklarını 
kolaylıkla isbat edeceklerinden emin 
bulunuyoruz. 

Hatayda seçim başıadı 
HA·r AYDA HEMEN HiÇ 

KALMADI l FES GiYEN 
Antakya: 22 (Türksözü muhabi 

rinden) - Halayda sekiz seçim daire 
sinde bugün, yapılmamış veyahut 
yarıda kalmış intihabata tekrar baş-

la rı mıştır; muamelat tam bir sükii.q 
içinde cereyan etmektedir on gün 
içinde bitecektir. Ha tayda fesli he. 
men hememen hiç kalmamıştır. 

İngiltere - Hindis 
tan hava yolunun 
inşa meselesi 

Demiryolları Adar1a 
işletmesinin faaliyeti 

Londra : 22 ( Uta ) - Geçen 

hafta bir İngiliz filosunun lıir guru

bu orta lngiitrrenin bir tayyare mey. 

danından hareket edeı ek Acemis · 

tan lim1nına ve buradan Mısıra git 

mek üzere 37 saat süreP bir uçuş 

yapn ışdır.60J') kilo1ıetreyi müteca. 

viz hir mesafeyi hiç durulmadan 

yopılan 1 u uçuş, lngiliz ve Hindistan 

ra' l'•sını temine hadim sevkü'ceyş 
noktai nazarından fevkalade mühim 

olduğunu, a)'nİ zamanda modern 

taı yare makineleıile icra edildiğinden 

gayet ihtimamlı bir şekilde yapılmış ) 

bir askerlik tecrübelerinden ibard 

bulunduğunu lngiliz mahafilince 

söyle ilmektedir. 

Adana garı güzelleşiyor; 
değerli bir çalışma var 

·- Gerisi üçüncü sahifede -

Yapılan istasyon ve 
Son günlerde Adanamız istasyon 

binasını tamamen kazıma, temizlenen 
yontma taşları ve mükemmelen bo
yanmış ahşap aksamilc büsbütün de· 
kişmiş ve bütün gti?elli~ini almış ye. 
ni bir çehı e ile görüyoruı. Kısa bir 
müddet içinde iyi bir çalışma ile bu 
binanın hemen yanıbaşındaki boş sa. 
hada yer alan yeni büyük büfe bina
sını ve göze çarpan sair imar ve is
lah işlerini de müşahede etmiş bulu
nuyoruz. 

memur evleri 

Asilerin işgal sahas_ı 
gittikçe genişliyor 

1500 lira sarfile meydana getiri
len bu güzel büfe binası geniş lıir 

lobnta ve gaziııo sa onu ile büyük
lerimizin istirahati için hususi surette 
ayrılan bir küçük salonu ihtiva et
mekte ve ayrıca bakkaliye; işçiler 

kahvesi ve bir berber salonu bulun
maktadır. istasyon peronu üzerinde 
yeni yapılan modern ve zarif bir Bü
vetle birlikle yakına 3 yıl müddetle 
aranılan ehline verilecek olan bu bü
fenin ikinci ve mühim diğer bir hu
susiyeti de yolcuların ve şehremiı 
halkının büyük bir ihtiyacını gider
miş olmak için diğer büyük şehirle

rimizdekine örnek olabilecek veçhile 
her türlü temizlik ve konforunun dik -
kaile tutularak ona göre tedbirle a
lınmış ve mukavelesi projesinin hazır
lanmış alması<:lır. 

Malatyada yeni teşkil ettig-i işlet
menin Müdürü iken idare, teşkil ve 
bilhassa yapıcılıkı eyiden, eyiye ku
laklarımıza kadar gelen işletme mü
dürü Eşref Demiragın kendisine has 
titizlik ve vazife aşkı ile Adanamızda 
da başlayan bu faaliyeti şehir ve is
tasyonumuzu süsliyen bu ilk semere
sini vermiş bulunuyor. Şimd'lik ileri 
atılmış tek bir adım saydığımız bu 
ilk merhalede yapılanlar yalnız bun
lardan ibaret de~ildir. 

F ranko kuvvetleri dün bazı mevzilerle 
daha iki kasaba işgal ettiler 

Salamanka: 2ıl ( Radyo) - Fran
ko hukilmeti kuvvetlerinin işgal saha
sı her gUn biraz doh:ı genişlemekte
dir. Cumhuriyetciler çok dar bir çcn
ber altına girıniş bulunmakta.dırlar • 

Bugtın verilen resmi tebliğe gö
re. Franko kuvvetleri Madayon'da 
10 kilometro derinliğinde ilerlerle

mişler ve bu saha üzerinde dört mt:vzi 

IO>~kkaı'Q:O<eır: 

Gine Adana telefonları 
"'lf'ine, diye başlayınca, yine A· 

dana sar.tralındaki merr.urlardan 
şikayet edecoğiz sanılmasın .. Daha 
evvelceki yalılarımızda da s':lyledi 
ğimiz gıbi /\dana t&lefon muhabe-

relerindoki süall:ğın bütün gür.ahını 
burada çalıŞ•n memurler:ı yüklemek 
doğı u de(j>lc!ir. Bu dOLeı sızli(lin 
mühim bir kısmını da tesıs tn bo 
zukluğunda aremtk l~zımdır Her 
halde mOdüıiyeti umumiye bunu 
göz önüno;ı alınış olmalı ki, Adana 
telefon hatlarının yer altı şebeke
si olarak yapılması gıbi bir teşebbüse 
girişmiş ve birkaç gün evvel bir 
mütehassıs da gelerek tetkiklerde 
bulunmuşlardır. 

Bir haber ise bu sevincimizi 
yarı yarıya azalttı. Adanada kablolu 
yer altı tesisatı yapıldıktan sonra 
santral olarak lsıanbulun eski san
trallarından birisi getirtilecekmiş. 
Hiç şüphe yok ki, bu santr"I dd 
ömrünü yaşamış ve artık unutul
muş bir sisteme mensuptur. Şu 

halde Büyük birşey değişmiş olma
yacaktır. 

lşitti!jimize göre, bin abonelik 
son sistem bir santral en fazla alt 
mış bin lira değerinde imiş. Yer altı 
şebekesini yapmak için üç, dört 

ve bir kasaba işgal etmişlerdir 
Val:uısiya: 22 ( Radyo ) - Vici

ker bombardımanında seksen kişi öl
mUştUr . Bunların ekserisi kadın ve 

çocuktur . 

Barselon: 22 ( Radyo ) - Garp 
cephesinde Cumhuriyet kuvvetleri Uç 
mevzii geri almı~l:t.r ve Funuka'yı 

istirdat etmişlerdir . 

Bu meyanda istasyona inen ve 
giden büyüklerin istirahati için maro• 
ken takımlarile süslenmiş güzel bir 

- Gerisi üçüncü sahifede -

iST ANBUL FESTiVALi 

Geçen feştivalden bir intıba 

lstanbul: 22 (Telefonla)- lstanbul festivali hazırlık komitesi hazırlık 
!ara başlamıştır. Bu yılki festival çok parlak olacak 

yüz bin liral ık bir fedaka•lı!jı göze 

alan P. T. T. idaresinin altmış bin 

lirayı daha gözden çıkararak Ada

nayı hakiki bir telefon tesisatınıı. 

kavuşturması için büyük bir güçlük 
olmasa gerektir. Aksi takdirde har· 

canacak bırkaç yüz bin liraya ra!j

men telefon muhaberelerimizde bü

yük bir salah olmayacaktır. Bu hu
susta nazarı dikkati celbetmeyi fay
dalı buluyoruz. 

Çok §ayanı dikkat bir 
mesele etrafı.nda 

Fi1istin Arapları 
kimin tarafından 
tahrik edildi ? 

[ Yazısı ikıncide J 
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Sl.LAHLANDIRIY RI ı Şehrimi_z f~r_ıncıları lBölgemiz Şeker fabri 
• Eknıeklerın nıçın hamur 

Bütün servetini Arap milletlerinin istiklali için harca
mağa karar veren bu adam kızını mirastan mahrum etmiş 

çıktığının sebebini Şehrimizde bulunan mütehass 
anlatıyorlar • • d' 

Belediyenin son günlerde fırın· 
lan sıkı bir mürakabe altına aldığı, 
Ekmekcilerin hamur ekmek çıkarıp 

sattıklarından dolayı ekmeklerini 
musadere ve haklarında zabıt tutu 
lup Belediye Encümrnince kendi 
!erinden alınan muhtelif para ceza
larından anlaşılmaktadır . 

tetkıklerıne devam etmekte ı 
Şeker kamı,ı mUtehassıslarından Ha,ım Alata, ~ 

hassıs Hayri, bölgemizde bir ,eker fabrikası kuruını' 
kındakl tetkiklerine devam etmektedirler. ....-1 

• 

Yüksek bir idealistmi? bir hasta mı? 
yoksa kurnaz bir iş adamı mı? 

Tarsusta ekilen pancarlar-
1
- --------

dan çok iyi neticeler elde e· 
dildlCilnden ,ehrlmlzde de ka- ı 
nara civarında şeker fabrikası 
hesabına elll dönümlUk bir 
tarla klralanmı,tır. Bu sene 
tecrUbe mahiyetlnda buraya 
pancar tohumu ekilecektir. 

(Pari • Suar) gazetesine Kahire. 
den yazılıy..ır: Teskini için iki sene
denberi mütemadi bir gayret sarf 
edilen Filistindeki terör hareketi 
çok tehlikeli bir safhaya girmiştir. 

lngiliz ordusu, karşısında evvela, 
Emir Faysalın eski arkadaşı olan 
Fevzi el Kavakadi'nin müsallah kuv 
vttleıini bulmuştu. Hint taburları 

bu kuvvetleri hezimete uğrattıktan 
sonra şefleri alelacele kaçmağa 

mecbur olmuş, bundan sonra da 
lngilizler bu kıtaları muntazam bir 
halde bulmağa muvaffak olamamış 
!ardır, Çünkü muntazam harple mu· 
vaffakiyet elde edemiyeceklerini an
layan bu kuvv tler, çeteciliğe ve 
teröre başlaoıışlardır. f ayıları bel· 
ki de binden fazla olmadıkları hal
de lngilizleri büyük bir ordudan 
daha çok meşgul etmektedirler. 

Bütün yaptıkları iş, toprak mah· 
sullerini yakmak, Yahudi topluluk· 
!arına ba,kın vermek ve k n anları 
soymaktır. Mamafih yalnız Yalıudi 
lere tecavüz etmekle de kalmıyor, 

kendilerirıe yardımdan çekinen Arap 
köylerini de basıyorlar. 

Kaç şeyh bitaraflıklarını arkala· 
rından yedikleri hançer darbelerile 
ödememiştir?. 

Bu faaliyetlerinin haricinde dağ
lara çekilerek beklemektedirler. Bu 
dağlara çıkarak onlara karşı yapıla 

calc bir hareketin muvaffakıyetle 
neticelenmrsinin imkansızlığı ise 
artık hmamile anlaşılmıştır. 

Bir mucize eseri olarak bu Arap· 
!ar hnan silah ve mühimmat bul 
maktadırlar Y ~kın şarkta silah ka 
çakçılığının ne kadar zor ve sila
hın ne kadar bahalı olduğu göz ö
nüne getirilecek olursa buna şaşma· 

mak elde değildir. 
iki senedenberi silah, mühimmat 

ve terörist ordusuna asker kaydı 

milyonlarca para harcamaktadırlar. 

Bütün bu paraları bir Amerikalı 
vermiştir. 

•• 

~~k Ü.~~~e ilk ç~k~ imzalarken bir l listinde bir lngiliz düşmanı yapmıştır. 
gun bulun servetını bu memleketlı r Yok yarın buralara başka bir devlet 1 
için harcıyacağını aklından geçirme gelse, hiç tereddütsüz onunda aman 
mişler. 1 sız bir düşmanı ki-silecektir. 

Kronun oğlu harp bittiği zaman Hiç şüphe y<Jkki bu adam ya 
otuz yaşlarınd_a, i~i. Kendisi diplo· 1 hayran olunacak bir idaelist yahut 1 
matlık mesl~ğı ıçın hazırlanıyordu. hasta, veyahutta ikrah ve nefret edi 
Bunun için ve bilhassa ailes'. insani· lecek derecede sinsi ve mürai bir ı 
yetperver ve hayır S(Ver ınsanlar iş adamsıdı'. 
olarak tanıdığı için kendisi muahede 1 

ler yapıldığı sırada yakın şarka ) Onu bir idealist saymak lazım-
tetkik için giden bir komi~yona dır. Çünkü, Arap halkının Kültür 
aza olarak seçilmişti. 1917 de Tür ve medeniyet seviyesini yükseltmek 

için en küçük bir şey bile ihmal 
kiyeye gitti. bu tarihte Amerikaya 

etmemiştir. Mektepler açmış, kül 
Osmanlı imparatorluğu işinin halline 

tür kervanları teşkil etmiş, Ameri. 
iştirak teklif edilmişti. Kron buna 

ladaki Suriyeli muhacirlere hakiki 
şiddetle muhalifti hatta sadece ko· 

bir babalık yapmıştır . 
misyon aza~ı olduğunu unutarak bu O bir hastadır çünkü, terör ha 
hususta okadar ileri gittiki, nihayet 

reketinin hiç bir netice vermiyeceği 
Amerikan hükumetinin ihtarına bile 

' düşünülüyorsa, bu şekilde etrafa 
maruz kaldı. Bunun üzerine kızarak 

ölüm saçmağa yardım etmekte müt 
k'lmisyondan ayrıldı ve Kafkasyada 

hiş bir sadizm vardır . 
hüküm süren açlık ve sefalet içinde 

Onu şayanhayret bir iş adamı 
yüzen halka yardım etmek üzere 

olarak kabul etmek lazımdır. Çün
oraya gitti. 

işte bu tarihten bir az sonra kü, Yüksrk Arap komitesinden, 
Filistinde Arap davası muzaffar ol · 

dırki Kron da arap1ık il mi için sön duğu tak,ıirde kendisi İçin büyük 
mez bir aşk uyandı. Hükümlerindeli iktisadi imtiyaz ve avantajların va· 
muhakkak olan tarafgirlige rağmen 1 dini almıştır . 
Suriyede yapılan plebisit komisyonu Fakat ne olursa olsun bu ga. 
na aza olmağa muvaffak oldu. Bu 1 rip adam bütün .;ervetini bu işe 
günkü ihtilal ve ve Arap miicadele- J hasretmiş ve bunun için de kızını 
sini idare edenlerin hepsi ile orada i servetinden mahrum etmiştir . 

tanıştı. 1 1936 da Doktor Şehbender'in 
Evvela kittdi Suriye kralı :ilan tavsiyesi üzerine Kron Yii sek Arap 

Bir kısım fırıncılar bu hamur 
ekmek çıkarma mesd~si hakkında 
k~ndilerile görüşen bir arkadaşı 
mıza bunun sebeplerini şu suretle 

anlatmışlar : 

" Biz; Şehrimizde mevc-ud iki 
fabrikanın unundan ekmek yap · 
maktayız . Fafrikalar ise eski Ana. 
dolu buğday mahsullerine yeni buğ· 
Jay mahsulü karışdırıp bize ver· 

mektedirler. Belediyece kabul edi. 
len formüle göre yaptığımız undan 
ekmekler hamur çıkıyorsa bunda 
bizim ne kabahatimiz vardır. Hiç 

bir fırıncı isteyerek ekmeklerini 
müsadere ettirip üstelik bir de 
para cezası vermeği istemez. Bu 
yüzden uğradığımız zarar o kadar 
çoktur ki size tarif edemeyiz. Eğer 
mutlaka ceza verilmek lazım geli
yorsa bu; bizden önce fabrikacılara 
verilmeli 1 .• 

Mamafi; Biz belediyeye bu hu· 
susta müracaat ederek buna bir 

çare pulunmasını isteyeceğiz! .. ,, 
Dimişlerdir . 

Bu hususta Biz de Belediyemi· 
zin dikkat nazarını çekmeyi faydalı 
görüyoruz . 

Celaletdin Sait 
Maliye Vekaleti eski mufettişle

rinden ve şimdi tetkik heyeti azasın
dan bulunan genç hemşehrimiz Cela 
letdin Sait mezuniyetle şthrimize 

gelmiştir. 

Bir kadın, bir 
yaraladı 

v çocugu 

eden fazla para yardımında bulun komitesinin yardımını tabii cevap· 
du. Fakat Suriye milliyetperveri ve 1 sız bırakmayı düşünmüştü. Eger 
Faysal hükumetinin hariciye nazırı böyle yapmış olsaydı, Arapların 
olan doktor Şehenderi ve yine Fay 1 grevi on günden fazla devam ede. 
salın erkanıharbiyesinde olan Fevzi 1 mezdi. Halbuki bu gre•; bir sene 
d Kavukcuyu tanıdı. Fakat bu ma- ! sürdii. Çünkü işte tam bu sıracla 
cera ancak bir sene devam etti. Fay

1 
da işe Fevzi el Kavukcu karıştı. Ve Köprü sokağı mahallesinde otu· 

sal bozgun verdi ve Kronun Aarap 1 şahsan Amerikalı milyardere mü· ran Hasan karısı meyıem, o mahale· 
lık alemi için kurduğu bütün hulya racaatta bulundu. lrakda, Suriye· de oturan ismail oğlu beş yaşında· 

Şimrliye kadar yapılan tetkikler 
den F evıipaşadan Silifkeye kadar 
olan sahada yetişmekte olan Ş" ker 
kamışı ve pancarın bölgemizde ku
rulacak şeker fabrikasının şimdilik 
ihtiyacına kafi gelecek derecede ol 

duğu anlaş•lmıştır. 

Arabadan düşeıek 
yaralandı 

Yortan mahallesinde oturan os· 
man oğlu Mehmed adında birisi tek 
atlı ara basile bağdan şehre gelirken 
arabanın atı yanınd ' n geçen 
bisikletten ürkmüş ve arabayı hızla 
sürüklemeğe başlamıştır. 

Bu sırada Mehmed muvazenesi· 

:ni kaybederek yere düşmüş ve ara 
banın altında kolarak vücudunun 
muhtelif yerlerinden ehemmiyetli 
surette y:ıralanmış ve tedavi edil
mek üzere Memleket Hastahanesine 

yatırılmıştır. 
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Gök yüzü açık. Hava rüzgarlı. 

En çok sıcak gölgede 33 cerre~. 
Geceleri en az sıcak 21 deıece. 

B. Gandi 
[ Birinci sahifeden artan ] 

ve maliye bahislerine şiddetle itiraz 
etmektedir. Bu gibi hükümler değiş. 
tirilmezse bütün Hindistanın grev 
ilan etmesinden korkuluyor. 

Hindistanın umumi valisi Lorıd. 

Yirmi s~nedenbt 
yinde duran ko 

Bugün Lehistan tabaB 
lan, fakat Cıhan harbiod 
neferi olarak savaşan Vel 
minde bir adam beynine 
saplı olduğu halde yirmi 
ri yaşıyor. Harb içerisinJ1 

ı bu adam başın J an yari 
kurşunun beynine kadar 
duğunu gören doktorlar 
ğından ümidi kesmişterılf 
doktorların bu ümid kesİŞ' 
1 . ·ı . e dl avın ne ıyı eşmesıne, n 
tam bir sıhhat içerisinde 
na mani olmuştur. 

Nevyorktaki [Rokfellt'. 
sü] nün daveti üzerine ~ 
Amerikaya ıııütevecciheO · 
ır.ıştır. Orada fennin hii~ 
karşı g .!erek yaşamakta 

·~ adanın sağlığının biyolo11 

ri aıaştırılacakmış. 

Zorla boşanacll~ 
B~ıliııde "boşanma ki 

. ·ı b"' k . bıf mı verı " ' ce yenı 

neşredilmiştir. Bu kanuna . 
vusturyada ari olmıyan bıf 
evlenmiş Alman kadının 

1 

olmıyan lıir kadınla evle"~ 
ğiıı nikahları ve evlenf1l 

kümsüz sayılacaktır. Bu \ 
>:İye de şamildir. Alman 
bu suretle evlenmiş olaıı 
kocayı muvafakatlerini al 
zum görmeden biribirindı'' 
bilecektir. Kezalik karı kO' 
feyinden biribirinden ayrılı 
!erdir. 

Otomobilin kll5 

!arda yıkıldı. de Filistinde büyük bir şöhrete ki süleymanı taşla başından yaralan· raya gelmeden evvel Gandi i!e uzun 
B"kk F 1 mu""ddet görüşmüşJür. Fakat, Garı lngilterenin en meşhur ı aç sene sonra ransız ara sahir• olan bu değerli Subay'ın vu · dığından yakalanmış ve hakkında ~ 

k ki D.. ·ı d K dinin, lngilterenin bu federasyon fabriı<alarından birisi, bir 
arşı aya anan urzı ere yar ıın cudu roma büyük bir emniyet kanuni takibat yapılmıştır. ·ı 

· · ··h· b" k · tt' d V d b usulu·· ı'daresine itiraz etti"'i anlaşı· vel Çin milyonerleıinden b: ıçın mu om ır çe ınıza e ı. ver i. e tekrar yar ımlarına aş 5 

1 k · 'kl"I" · ld d" 1 1 güzel bir otomobil yapar ra ıstı a ını e e e ınceye !adı. Fakat hakikatıa derin bir ih· Yankesiciye çarptırmış ıyor. 
kadar yardım etti. Mısıra lngilizlerle tilal ruhu ve zevki taşıyan Ameri Diğer taraftan, bundan bir iki göndermi~ti. Fabrika oto 1ı 
mu"' badele halinde olan Vaftı"slerı' el Cırık Köyünden Abdullah oğlu hafta evvel Hindistaııda Gandiden g· enip beğenmediğini sorI11 

H d t b. t h' 1 kalı milyarder Araplara yeni en 
u u suz ır serve e sa ıp 0 an lsmail, çarşıda dolaşırken cakedin · sonra gelen en büyük liderlerden sadile zengin müşterisiııı 

b A 'k 1 [b k 1 ] ğ tutu. yardım için bahane arıyordu . d 
u merı a 1 anyo ıa 1 nın ° · F · ı· · d 1929 1932 "h ·ı·ıı ı'n iç cebi ı"iletle kesiımck suretile birinin Londraya gittiği de hatırla· mektuba cevap olarak ı 

1 Ş 1 K d ı ıstın e , ı tı a arını 3 - So Micbigon Avenne C ı~ 
u ar ran ır. doksanbrş lira parasını yankesicılik nırsa, Sandey Ekspres. in bu ha al'llıştır: "Otomobiliriz · 

K d. . k' 1 b' b" .. fınanse etdi... hicago 825 
en ısıne va ı o an ıç ır mu Onun Araplara karşı ola aşkı l~te Yakın Şark ihtilalcileriııin suretile çalındığını şıkayet etme•i beri ile o ziyaret arasında sıkı bir etmezi. 

racaat yokıur ki, [yüksek Arap ko :1 k S d f F u'"zcrine tahkı"kata başlanıııştır, mu··nas•bet bnlunduğu kabul odilir. flu kısa haber karşısı~., 
] k 1 ır i onu uriye e bir ransız, i çok iyi tanıdığı lıir adres . . ' , 

mitesi asasını şişman atan bir retten hayrete düşen fabrl 

çekle mukabele görmemiş olsun. r---~---------------------------------------------------'"'ı milyonerin ne için otomobilı 
Şarl Kran bir[istiklal aşıkı] dır. omerset (lngiltere)civa- Mehtapta cı·nayet guldur. . . diğiniöğrenınek istemiş ~o 

Memlketlerindeki yabancılaıı koğ rında işlenen esrarengiz Cesedin bulunduğu yerın bu az lıakikatla karşılaşmıştır : 
mak isriyrn her millete muhakkak cinayet hir a~k macerası ıı:m ötesinde bir oto ı:obil tekerleğinin Çin milyonerini hiç sarsıııı) 
yardım etmiştir. Trablus gaıpte biz ile başlamış, bir facia ile için adamın canı sıkılıyor ve aşık ğini dah1 evvelden kararlaştırmış izi vardır. Burada kadının yanına Ç' 
zat mücadeleden vazgrçtikleri güne bitmiş gibi görünüyor. laıı daha garip görmeğe başlıyarak olsaydı herhalde yanına bıçak, ta- kadar da kan lekeleri devam etmek Otomobili satın alan 

1 

kadar Sünnı1silere yardım etmiş olan Bundan iki Üç gün evvel, meh odasına çekiliyor. banca gizi bir alet alırdı. Kadının tedir. Bu dinayetin otomobilin için sind~n mustariptir; şebird< 
odur. taplı bir gecede Somersct yolun· Otomobillerin geri dönüp dön· başına birşey indirerek öldürdüğü· de işlendiği ve cesedin bulunduğu otomobil sLrsıntısının midt 

Habeşistanda herkeı tarafından dan geç vakit ufak bir otomobil medikleri belli değildir. Yalnız, er ne göre, cinayeti ani bir şekilde noktaya kadar otomobildrn sürük· lığına iyi ge'diğini trcrüb<J 
terk edildiği zaman Negüse o yar geçiyor. içinde bir kadınla, erkek lesi sabah, o civarda, bir k~ lın ölü işlemiştir. lendiğini göstermeJ..tedir. bunun için de kendisini te ıı' 
dım etmiştir. iFakat onun bilhassa vardır. Yol Üzerindekıki garaj sahi· olarak bulunuyor. Bundan başka, mehtaplı bir ge Otomobil tekerleğinin yerdeki sadile bir olomobil si 
Arap nasyonalistlerine karşı büyük bi : Bu, 30 yaşlarında, esmer, gü ce, her halde cinayet işlemek için izi k:\lıba alınmış ve muhtelıf kopya şebbiis <'imiştir. · 
bir sempatisi vardır. Her ne şekil ' - Bu aşıklar ne tuhaf insanlar! zel bir kadındır. Çok garip bir şe· İntihap edilecek bir zaman değildir. lan çıbrılarak bütün polis merkez· Fakat, fabrikanın yol!'~ 
altında olursa olsun Panaralizm diye düşünüyor. Gecenin bu vak- kilde öldiirü!müştür; Cinayette kul Böyle bir şeye karar veren insanın ]erine gönderilmiştir. Şüpheli görü sistem otomohil Çin ş~h'.'~ 
her zaman ve her yerde onun yar tinde dağlara gidiyorlar. !anılan alet ne tabanca, ne bıçak. karanlık bir yer tercih etmesi bekle len otomobillerin tekerlekleri bu sokaklarında bile kendısın ~ • 
dımına mazhar olmuştur. Çok geçmeden, arkadan bir 0 - K•til kadının kafasın 1 sert veya nebilir. ize göre mu~yene ediliyor ve katilin dığını görünce canı sıkılıııı. f 

Kron ailesini Arap kurtuluşuna tomobil daha gidiyor. Arkasından keskin bir şeyle vurmuştur. Bu, bir Fakat, cinayeti kim işlemiştir? otomobili aranıyor. rikaya }ukardaki telgrafı 
hizmet etmeğe mecbur edecek hiç bir otomobil daha.. şişe de olabilir. ilk otomobılde kadınla beraber gi· Diger taraftan, kadının da kim miştir. ·~ 
bir sebeb yoktu. Uzun zaman bu Garaj sahibi, 0 zamana kadar, Kadın, aldığı yaranın ıesiri ile d!n a Ja m mı? Yoksaoı . lardan son olduğu henüz anlaşılmamıştır. Bu· Meseleyi anlayan fab

1
' 

aile yalnız kendi iş'erile mtşgul ol- oralardan gecenin bu vaktinde böy derhal ölmüştür. ra geçen otomobildekiler mi? nu ı için, radyolarla bütün lngilter~ mobilin kusurunu kolaylık 1 ' 
muştu. Bir gün Şikago salonlarından le otomobil geçtiğini pek görme· Cinayetin aşk yüzünden işlen· Bunu anlamak için bir otomo· ye kadının şekli şemaili, üzerindeki kaldırmı~tır. Sarsıntıyı rneo 
birinde Kronun babası yakın şark miştir. Bu üç otomobilden hiç biri diğini gösteren birçok deliller var· bil tekerleğinin bulunması lazımdır elbiseler bildirilmekte ve tanıyan vaı nulan tertıbat çıkarılmış, ~U'~,f 
taki Amerikan mektepleri için ken ktndisinden l:enzin almadan geçtiği dır. Evvela, katil, kadını öldürece· ve lngiliz polisi bunu aramakla nıeş sa haber vermesi rica edilmektedir. mobil Çinli milyonerin ısıe 
disindeıı istenilen yardıır.a cevap ol. şekli almıştır! .. 
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ENTERESAN BiR HADiSE 

Mezardan gelen 
zil sesleri 

Dir diri toprağa gömülen bir 
fakirin başına gelenler 

Rahman bey ismindeki 1 ir Mı
sırlı fakir Londraya gdmiş ve türlü 
rııaıifetltr gösterertk hl'rkesi hay
rette bırakmıştır. 

Fakat, fakir lununla kalmamış. 
lir "ölüm tecrübesi. yapacağım söy
le .. · ınıştır: 

Rahman bey, diri d:ri bir mtza
ra girecek .. Üzeri toprakla örı ülc· 

cek .. Mısırlı fakir orada tam bir saat 
kalacak .. Ondan sonra mezarı aça 
caklar ve adam sapa sağlam dışarı 
çıkacak .. 

Ya ölürse? O, buna hiç ihtimal 
Vermiyor. Fakat kendisine bir ihti-

tedbiri tavsiye ediyorlar. 
Mezarın içinf' bir clektirik zili 

konacak. Eğer Rahman bey üzerine 
fenalık geldiğini, havasızlıktan boğu 
lacağınını hissederse bu zile basacak 
Ve yukardakiler dtrhal mezarı açıp 
kendisini kurtaracaklar. 

Bu ~uı etle karar verildikten son 
ra, tecrübe sahasında topra~ı kazı· 
Yorlar ve derin bir mezar açıyorlar. 
Canlı, ölü, hemen mezara giriyor 
Ve ölmüş gil.ii boylu boyuna uzcnı
Yor. Sonra üzerine tahtaları koyu. 
Yorlar ve toprakları atmağa başlıyor 
lar. 

Hemen koşuyorlar. Küreklere, 
1 

kazmalara yapışıyorlar ve mezarı aç. 
mağa başlıyorlar. Fakat, Mısırlı fa- ! 
kirin dışarı çıkmak için bu kadar 1 
acele edeceğini hiç akıllarına getir· 

1 mediklerinden, toprakları fazlaca 
atmışlardır. Bunun için mtzarı açmak ı 
yirmi 'dakika sürüyor. 

Bu müddet zarfında imdat zili 
mütemadiyen çalmaktadır. Rahman 
bey, herhalde boğulmak üzeredir 
ve imdadın gittikçe acele gönderil
mesini istiyor. 

Tam mezar açılmaya yaklaşır. 

ken birdenbire zilin artık çakmadı 

ğını görüyorlar. Acaba Mısırlı fakir 
öldü mü? 

Bir iki kürek toprakdalıa kal 
dırıldıktan sonra Rahman bey orta. 
ya çıkıyor. Fakir, üznindeki tahta
ları kendi eli}le kaldıraıak arzı en· 
dam ediyoı 1 

Yüzü sapsandır .. Öyle ki, me· 
zarın başındakiler toprakların altın
dan hakikakn bir ölü çıktığını zan· 
nediyorlar. 

Mısırlı fakir, krndine geld kten 
sonra anlatıyor : 

Türksözi1 

Muhacirler 1 

BULOAR.STAN, ROMANYA VE 
YOOOSLAVYADAN NE KADAR 

MUHACiR GELECEK? 

Ankara : 22 (Telefonla) - Sıh
hiye Vekaletinden aldığım mevsuk 
malumata göre, bu yıl Romanyadan 
12,000 muhacir getirilecektir. Bul· 
garistandan dalbir miktar muhacir 
daha kabul edilmesi kararlaşmıştıı. 
Bunun dışında olarak bu yıl ayrıca 
muhacir getirilmiyecektir. iskan ge· 
ncl direktörlüğü, getirilecek mu ha 
cirlcre aid program ve muameleleri 
ikmal etmiştir. Muhacirler bu yıl bi
rinci teşrin bitmeden evvel beheme
hal yurdumuza gelmiş bulunacaklar· 
dır. 

Yugoslavyadan getirilecek iki 
yüz bin muhacire aid anlaşma pro
jesi her iki hükumetçe tasdii<- edil· 
dikten sonra lazım gelen icraata 
başlanılacaktır. Yugoslavyadan ge
lecek ilk kfilenin 1939 yılı Temmuz 
unda yurdumuza gelmesi dü~ünül. 

mektcdir. 

Fransa da 
Yaşayan ecnebiler 
Paris: 22 (Radyo)- Ekselsiyoı 

gazetesine göre, hali hazırda F ran · 
sada 3,564,000 ecnebi mevcut o· 
lup bunun nısfından fazlası muhtelif 
memleketlerden kaçma politika a
damlarıdır. 

Filistinde 
"" yagma 

yangın! 
Kudiis: 22 (Radyo) - Mıisellah 

bir Arap kuvveti Hayfa yolunda bir 
yahudi ailesinin oturmakta olduğu

nu giryat haruse çiftliğine taaruz e 
ederek burasını yakmış ve evde bu 
lıırıan iki erkek, iki kadın ve bir ço 
cuktan merekkep Yahudi ailesini öl. 
dürmüşlerdir. 

Musolini hasad 
işcisi olarak 

toprakta çalıştı 
Roma : 22 ( Radyo ) - Arpiha 

şehrinde Hasad mevsimi merasimle 
açılacağı sırada ltalya hükümeti şefi 
Musoliııi, orada hazır bulunan dip 
!oma! ve gazetecileri ve bazı erka
nı eğlenceli bir hal karşısında bu 
luııduı muştur • 

Hali tabiide pek kısa sürme•İ 

melhuz bulunan bu merasimin Mu -
solini tarafından arkası kesilmeme 
sini gören huzar garib bir vazi· 
yete düşmüştür . Gömleğini soya. 
rak yarı çıplak vücudu ile dinlen 
meksizin saatlarca çalışa çalışa 

terleyen Musolini harman makinesi-

Sahife 

Macaristan başvekili 
........ _ 

Roma müzakerelerine ait 
bir tebliğ neşredildi 

Roma: 2'.l (Radyo)- iki glindür 
Roıııada bulunan ve bı>gün hareket 
(dün) eden Macar başvekili ve hari
ciye nazırının Roma • Bedin'.. mih 
verinin g•yelerile ahcııkdar bir siya 
set takip ettiklerini ve bunun hedefi 
nin sulh ve adalet olduğunu kayt e
den bir tebliğ neşredilmıştir. 

i nin önünde bundan daha mühim bir 
1 vazife yokmus gibi hareket ediyor· 
1 du. Ve lıu çalışma üç buçuk saat 
1 kadar sürdü. Bundan sonı a Duçc 

1 
elbiselerini giydi ve tarladan neşe 

ile ayrıldı . 
Hemen yetişen polis kuvvetlcrile 

bunlar arasında şiddetli bir müsade -
mc olmuştur. A r~plar bir ölü ve bir 
ağır yaralı 'bırakarak kaçmışlardır. 

Fevkalade Büyük proğram ..... 

Asri Sinemada Beynelmilel Coğrafya 
Kongresine murahhaslar 

gönderiyoruz 
lstanbul : 22 (Telefonla) - Bey 

ııelmilcl coğrafya kongresi dört se
nede bir toplanmaktadır. Kongre, 
bundan dört sene evvel Moskovada 
içtima etmişti. Bu sene de Amster. 
damda toplanncaktır. Kongre bu 
ay sonunda toplanacağından bu kon· 
gredc memleketimizi tems:lc edebi· 
yat fakültesi doçentleı inden B. Ah
med Ardel ve B. Besim Darkut, 
Ankara dil ve coğrafya fakultesil 
doçentlerinden B. Cemal Alagöz 
memur edilmişlerdir. 

Bu üç genç, tahsilleıini Fransa· 
da yapmışlardır. Murahhaslar, bugün 
vapurla şehrimizden hareket edecek
lerdir. 

• 

Bu Akşant 

Aşk, Macera, Heyecan, Sergüzeşt filmlerinin en büyüğü, - Büyük, 
Küçük herkesin tekrar tekrar görmek istedikleri 

ve seyrine doymadıkları bir sinema 
Harikası. 

Esrarengiz Dağ 
Üç Büyük Devre - 36 

Hepsi Birden 
Kısıın 

Oynayan: Ken Maynard f\.'aruf atı Tarzan 

Fiyatlar: 

1 

Mezarın üstü iyice kapandıktan 
51lnra, "mezarcılar. bir saat bekle
trıek üzere çekiliyorlar. 

- Toprağın altında fazla kala· 
mayışımın sebrbi tahtaların çökme 
sidir. Toprak tahtaların arasından 

geçerek üzerime döküldü, ağzımı, 

burnumu doldurdu. Nrfes alamıya
cak bir vaziyete gddim .. 

Muhabir mektupları 
' - Hitlerin yaverı Balkon - 25 Kuruş, Duhuliye 15 Kuruş, Loca bir lira . Zabitan ve 

Fakat, daha bir iki adım uzak
l.şıııışlaı ken zil çalıyor .. 

Mezarda boğulmırk üzere olan 
Rahman bey imdat çağırmaktadır .. 

Demiryolları 
- Birinci sahifeden artan -

Oda ihzar edildiğ"i gibi birkaç yeni 
ve güzel memur ikametgahı da ya
: ılınış. 

Kış ve yağmur mevsimlerinde 
bir çamur deryası halini alan istas
Yon önündeki yol paı kelrnmiş ve 
trıühim bir istihsal merktzi olan A 
danamızın ticari ihtiyaçlarına tama· 
•nen ttkabül edebilecek veçhilc ter· 
1'.bat alınarak tahmil ve tahliye işle
tı . 

ıstasyonda yeni hatlar yapılmak 
5.Uretile kolaylaştırılmıştır. Ayrıca 
~cari eşya aııbarının genişletilmesine, 
lee~le:ne. ve bagaj mahallerile gişe-
' .'ın ıhtıyaçları karşılayabilecek veç
~ılc tadiline, istasyon rıhtım ve sun 
Urrnalarının temdidine tevessül 

CuiJın· ' . k k h • b' ış ve ııııp, çı ar en ususı ır 
d'k ı kat sarfını elum kılan aşınmış 
'" ":' rn~rdivenlerinin kaffesi de ye 
lıılcn k 'ki . . 1 ere mozayı enmıştır. ~tas yon 
~eydan ve muhitinin beton parmak 
1
• !arla tahdidine ve bahçesinin tan· 

''ın d'J ' , c ı erek çiçeklendirilip ağaçlan · 
tırıl 

rnasına da başlanmıştır. 
v Yeni tesis:ıt vücuda getirmek 
t • trıeınur evleri kurmak üzere is
i 
3?0 n civarındaki grniş sahanın 

a• 1 ınlakine teşebbüs cdiJd; ğini de 
is~rıca haber aldık. Yalnız şehrimiz 
Ve 

3
•
5Y0 nuna inhisdr etmiyeıı bu gibi 

İsi rıınJj faaliyetin bu mühim ve gl'niş 
d ctınenin bütün şebekesi üzerine 

;;~kıtılarak devam ettirildiği dalıi 
•ı''l.k•cnilrniştir. Bu cümleden olarak 
• ' ett , 
Yo I en harap olarak alınmış istas· 
1 : arın badana, boya ve tamir iş 
•Ü~ Y•pdmış ~ işgaldrnberi met 
Ve :.~ Yanık bir halde oları incirlik 

l'\Urk "J ~ çu er is•asyonları da tama 
"·~n y . b 
t:r M •nı. i· halde tanıir edilmiş· 
L."t er sın gibi ıı;ühim istaS}Onlar .:la 
ltr on ve Paıke yollar, yeni büvet· 

' eşya hatları yapılmış, istasyon 

1 

Fakir "Canlı ölü. tecrühesine 
tekrar başlamak niyetindedir . 

1 

İngiltere • hindistan l 
!Birinci sahifeden artan 1 

Londradan bildirildiğine göre. 
Bu tarzda iş gören, bir modern ma
kinesi bulunan hayet kuv'etli bir ha
va filosu lngiltere ta'yyare meyda . 
ııından hareket etmek şartile bir 
günne Sveş kanaline, iki günde hin
distana ve Singapura, üç günde A 
vustralyaya gidcbilecekdir. lngilte- ı 
den Port Saide vasi! olmak için Ak· i 
deniz ve Siegapur, ve Hindistan de-

1 

denizlerinden geçmek suretilc yapı
pılaıı seferdeki emniyetsizlik bu ha
tarikilc kamilm izale edildıği gibi 
lngilt~rc lmparatorluğunue her han· 
gi tehlükeye maruz kalmış bir kıs. 

mına az bir zaman zarfında asker 
yetiştirmek veya silah ğöndcrmek 

kabil olacakdır. Londranın kana'atm· 
ca istikbalde çok sürati ve hareketi 
bulunan modem lıüyük tayyareler, 
Büyük Biritanyanııı harba hazırlıklı 

en mühim silahlarından birini teşkil 
edrcckclir. 

Portekiz, Habeş ilhakını 
resmen tanıdı 

Lizbon: 22 (Radyo)- Poı tekiz 
hükumeti ltalyan imparatorluğunu 
tanımıştır. 

tamir görmüş, ve bir kısım istas 
yonların elektrikle tenvirine dahi 
başlanarak kısmen de ikmal edilmiş
tir. 

· Bugünkü işletme müdürü Eşref 
Demirağ, Adanamız için hiç te ya 
b. ııcı değildir. 18 yıl evvel işgal 
günlerinde ve o vakit vilayetimiz 
merkezi olan Bozantıda şimendifer 
müfettişi idi. Onu kara günlerde 
memleketine değerli hiznıetlerile bil· 
miş ve tanımıştık. Bu değerli arka 
daşımıza daha büyük başarılar di. 
!eriz. 

Berline döndü 
Öğretmenlere ayrıca tenzilat. Kurulan yeni 

bir kasabamız 

iDil 
DiKKAT:- Sinema hususi tedabir ve Vantilatölerle son derece serin 

bir hale getiıilmiştir. Berlin: 22 (Radyo) - Hitleıin 1 
yaveri yüzbaşı Vaisman Londradan ----B--------d-.--2-3-Q . d 
dönmüş ve bu sabah Hitlcr tarafın · ugÜn gÜn UZ , matıne e 
dan kabul edilmiştir. Vaisman, Lond 1 B z b k {K F ) 

Mardin (Hususi Muhabirimiz- ra temasları h1kkında Fuhrere iza: - eyaz am a ay ranCeS 
den) - Cudi' dağı eteklerinde ve hat vermi~tir. 2 E • O ~ (•• •• ·· d ) 
Dicle nehrine yakın bir yerde kuru- Evi haber alan mahfellerde se - Srarengız ag UÇUnCU evre 
lu bulunan idil köyünün hava ve su- vin;Jdiğine göre Vaisman Londra Telefon 250 Asri 9564 
yu gayet hoştur. O derecede ki, hükumetine muhtirc kabilinden Lir ---------------------------
hastalıktan ölene rastlanmaz, Der- ~'ir nota tetric etmiştir, bu fert lngi '·-----------------------·-----·' 
sem, inanınız. Geçen bir yıl içinde liz ltalyan, ltalyeıı-Fransız, lııgi 
yalnız doksan yaşında bir ihtiyar liz, Al nan münaşabatıııa b?ğlı esas 
ölmüştür. En yaşlı ldillide bile ha- lan ihtiva etmektedir. 

riku!adc bir dinçlik m_vcuuur. Mısır başvekilinin 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

idil toprakları gayet bereketli- 1 

dir. Mahsulün bire ondan aşağı ver· Londra seyahatı Beden Terbiyesi kanunu 
diği henüz kaydedilmemiştir. Va· Londra: 22 (Radyo} Londrada 
sati olarak biıc yirmi ma~sul alınır. ı•bulun ıakta olan Mısır başvekili M~h ' 
Her nevi toprak mahsul yetiştirdiği met Mahmut paşa, bugün Avam ı 
gibi Basbirin mıııtakasında gayet ne· kamarasında lingiliz başvekili Çem 1 

fıs ve güzel üzüm ycti~ir. Nevileri bcılayini ziyaret ederek lngiltcre -
arasındd lzmir çekirdeksizi de bu- Mısır hükametioi alakadar eden ma : 
lunaıı bu üziimlerin bazı s•lkıınlaıı li ve nafaşleri üzerinde görüşmüştür. 
dört kilodan fazla gelmtktedir, I 

1 Jil, mühim uir orman mıntıka· 
sıdır. Esasen kaza halinP, coğrafi 
mevkiile beraber ormanı bol olma
sından getirilmiştir. Te~kilata dahil 
edilmiş, kadro verilm;ş, memur ve 
müstahdemler İşe başlamak üzere 
bulunmuşlardır. Mardin Cezire Irak 
umumi yolunun güzergahında tees· 
süs etmiş bulunan IJil, ormanların. 
darı ileride büyük istifadeler temin 
edecektir. 

idilde goze tn çok çarpan şey 
imar faaliyetidir. b·9 ay evveli.ine 
kadar bakımsız ve harap bir köy 
iken kaymakam değerli g nç Bay 
lbrahimin himm~tile bir kasaba çeh
resi takııımağa başlamıştır. Yollar 
açılıp döşenmekte, şoseler tamir o 1 
lunmakta, iki katlı binalar yük el
mckte, bir fidanlık tesis edilmiş bu
lunmaktadır. Memu.Jarı bir aıaya 
toplayacak olan Dcvl~t maha ilesinin 
temeli de bugü"llerde atılacaktır. 

Yine kıymetli ilçebay lbrahimin 
gayretile belediye teşkilatı tamam· 
!anan idilin yakın bir atide güzel 
bir kasaba haline geleceğine de şüp 
he yoktur. 

Ali Enver Toksoy 

YAZLIK 
Sinema 

Bu Akşam 

Nevyork Metropoliten Opera
sıııın Baş Primedonnası en büyük 
Operaları büyük bir kudretle Te 
ganni eden 

Billur 

(Gtace 
S=sli 

Moore) 
1, Mevzuu u'lluıni Harpden ev 

velki Aşk, Neşe diyarı olarök gös 
terilen ve Valslar Meml~keti VI 
YANA, da geçen fevka.a fo güzel 
ve şahane bir tarzda vücude geti
rilmiş 

(İLAHİ MELODİ) 
Şaheserler Şaheserınidc takdim 

ediyor cidden büyük ve müstesna 
bir Film. 

iLAVETEN: Paramont Jurnal. 

9562 

Kanun f\o. .1530 Kabul tarılıi : 291611938 
Neşri lanlıi : /() TPmnwz 1938 

Umumi hükümler 

Madde 1 - Yurddaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve inkı 
lilpçı amaçlara göre gelişimini sağlayan oyun, jimnastik \'e spor faaliyet. 
!erini sevk ve idare etmek maksadile Başvekalete bağlı ve hükmi şahsi
yeti hı'.iz bir Beden terhiyrsi genel direktörlüğü kurulmuştur. 

Madde 2 - Genci direktörlüğün merkezi [Ankara) dır. 
Genel direktörlük mülhak bütçe ile idare olunur. Hesap, muamelat 

ve sarfiyatı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine ve Artırma Eksilt. 
me ve ihale kanunu hükümleriııe tabi değildir. 

Genel direktörlüğün varidat ve masraf hesapları taallük ettiği mali 
seneı.in hitamından :tibarcıı en geç bir sene içinde Divanı Muhasebatın 
tetkikına arzolunur. 

Madde 3 - Genel direktörlük arsıulu•al spor temas ve münasebet
lerinde merci olan ı esmi bir teşekküldür. 

Madde 4 ~ C ençler için kulüplere girmek ve loş zamanlarında be
den terbiyesine devam etmek mecburidir. Hangi yaştaki vatandaşların 
ne kadar müddetle ve hangi mevsımlerdP. spor mükellefiyeti altında bu· 
lunacakları ve ne gibi dcvair ve müesseselerde beden.hareketlerinin tat· 
bikı lazım geleceği icra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 

Merkez ıeşkıliitı ~e merkez istışrıre lı•yeıi 

Madde 5 - Beden terbiyesi Genci direktörlüğü merkezde bir genel 
direktör ile genel sekreterden, federasyonlar heyetlerinden ve t~ftiş, he 
sap, sağlık ve [saha ve tesisleı] dairelerinden Vf' [neşriyat ve propag ında] 
[muhab"at, muamelat ve arşiv), [sicil ve lisans] ve [müze ve kütüpha 
ne] şubelerinden teşekkül eder. 

Genel direktörlük lüzumu kadar yerli v" yabancı mütt·hassıs ile ınc• 
mur ve müstahdem kullanır. 

Madde 6 - Beden terbiye.i genel direktörü Başvekil tarafıııdan in
tihap ve Cumhur Reisinin tasdih ile tayin olunur. Genel direktör bu ka 
nunun hükümleri dairesinde kurulan teşekküllerin mercii ve amiri olup 
bu teşekküllerin çalışmalarından m~s'uldür. 

- Sonu Var - 8303 
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TU zu 
j Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

lıer türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik nıakinalarında 

yaptırahil i rsiniz. 

1 

I LA N 1 

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

• 

T A B 
* 

Eserlerinizi Tiirk 

sözü n'atbaas.nda ba~
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cıld içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

K f T A P 

Rr~rni eurak, ced 
v~ller, defterler, çekler, 
karnele r, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en n~fis 

bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ) a 
pılır . 

* 

Kütüphanenizi gü

zclle:,tirmck istiyorsa

nız kitaplarınız ı Türk· 

sözünün mücellithane

•inde yaptırınız. Nefis 

C l L O 
* 

GAZETE 
Türk.sözü matbaa

sı "Tür ksö zii. ndrn baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

• Adler .. ınger .• Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bis :kletler'mizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

n1uhakkak g ö rünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde Om er 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 Telgraf adresi : Başeğmez 

18-80 

fş_ D a ;resi 9 ncu Böl

ge Amirliğinden : 

Dairemiz, Alara fa Asf-lt c.ıd 

de üz.,rinde Do;!ruluk Falrikası ya
rıınrla y«ııi lıinaya naklı>dilnıi,ıir. 

1-3 9565 

9490 

Hal'cev; başKanlığın da n: 
24 'eıııııııız 938 pızır giinü 

saat [20,30] da Evinıilin üahçe 
sin ie Lozan mıı 1hed.·sinin yılJiinü 
mii iç!n 1,ir t :ırn y>pı lacaktır. Gi 
rış, S"rbe$1!İr. 1-hlkımızın tu töre
ne k•tılrınlan rica o'unur. 9563 

TlıRXl)'l! 
CUMHll IJYETI 

ZiRAAT.BANKASI 

l 

Türksözii 

Adana Milli Mensucat fabrikası Ltd. ı 
Sosyetesinden : J 

Fabrikamız mamulatı kabot bezlerinin Hatları 

Genişlik Top 

Asl anlı Tip 2. 75 cm. 36 metre 

• • 2. 90 " 36 • 
apka lı 

" 4. 90 " 36 • 
" " 6. 90 " 36 • 

Kuruş 

725 
839 
725 
766 

1- Yukarıdaki fiatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 2 % 

zam yapılır , 
3- Tip 2 bezin balyası (20) top tip 4 ve 6 bezin balyası (25) toptur 
4 - Kabul edilen sipari ş l e r sırası ile gönderil ir. 
5- Sipariş kabulü ve sevki fabrikamızın 1 Mayıs 938 tarihli tamimi 

ne müstenittir. 4989 5 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve haval isi acant d sı hiikümet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir . 

Telgraf adresi : B ıŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
19 80 

~~~---·~-------·------------------------------

23 T~mmuı 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden : 
Muhammen bedeli 

Lira K. Nevi 

1500 00 

120 00 
175 00 

100 00 
25 00 

110 00 
.:o 00 

50 00 
160 00 
150 00 
50 00 

Arsa 

" Furun 
ı.rsası 

Dükkan 
Arsa 

• 
• 

• 
• 
• 
" 

Vakfı Mevkii 

Mazbut lcareteyinli Hurmalı (gulben kıyır 
fabrikası cıvarındal 

" Mehmet O. Halil Nacaran 
"Şıh Zülfü Yo. tan Yortan 

. . " . . " 
• Tahtalı cami 

" Par:r.aklı mcsçit 

• Mümine hatun 
• Kuruköp~ü 
• Yeşil mesçit 

" . . 

" 
" Nacaran 

Durmuş fakı ( cskı 
kuyumcular ) 
Karasoku 
Hurmalı M . 
Çukur mesçit 

" " 
Temliken satılacak olan yukarıda mevkii ve muhammen kıymetle~ 

gösterilen yerler 5;7/938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık artır· 
maya konulmuştur. 25/7/938 pazartesi günü saat 10 da Vakıflar idare· 
sinde ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin müıacaatları 

9 - 14 - 19 - 2j 9507 

Doktor 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında 

Müslüm apartmanı 
Hdslalarını her gün sal ah sa2t 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 
eder. 

[ Salı günleri öğleden sonra Parasız bakılır] 
8 26 

1 
9521 

'----------~-----------~ 

Her mevsım ve muhite gfl. c 

ÇAY • 

Albayrak Mustafa Nezih Çay 
!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Ad için hnırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Çay!•'· ana hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZı\ KELLEŞEKER TiCARETHANESi 
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f~lUJl~lB>A1~A 
CAN V<UQTAQ.IQ. ,. 

' ne gelml,tır. Bir fincan çay gUnUn bunıııtıcı sıcııoını kar,ııııır 
c. 
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T. 
q, 

• 
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i 
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1 DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları mütehassısı 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Halil evi 9- 30 9531 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbaası 

Tan lokantası 
Saathane civarında Acemhanı karşısında Tan lokantası 

Sayın müşterilerini memnun etm~k için bütün malzemes;ni yenileştirmiştir· 
Memleketçe tanınmış en usta aşçı başının hcrgün taze olarak h a zırladığı 
nefis et Sebze ve hamur yemekleri herkesi memnun edece~ 

b:rt ırı l ılır. Ve her kiseye elverişlidir. 

Ucuzluk, temizlik, mükemmel servis. 

1 - Tan abunelerine yüzde 20 tenzilat 

yapmkatadır. 

2 - Tan Yaptığı abunelerin evlerine arzu edildiği 
11 - 13 

Portakal ağaçlarının sıhhati nasıl 
temin edilir ? 

V0LK ile, çünkü: 
,,ı 

1- Portakallara arız olan haşerat ve hastalıklarla tn kolay ve P 
şekilde mücadele etmek ancak VOLK ile kabildir , 

v olk ilacına yardımcı bir madde kanştırılmasına lüzum yoktur· 

Volk 
Volk 
Volk 

Mevcut ilaçlardan en emniyetlisidir. 

Resmi müesseseler tarafından her ilaca tercihan tatbi~ 
ve tavsiye edilmektedir. 
V c Volkun kullanılmasına yaray~n Püsküı geçler her ı9 
man bahçecilerin emirlerine amade bulundurulmaktadır· 

Adana satış 
• 

yerı 

Mazhar Hasan Biraderle' 

J 
... 

lı~, , 
'~ı 

1) iki g. B. 6-15 
Mühür 

9606 
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