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VEKiLiMİZ 
---VJ 1 

Spor bölge b~kan 
lıklan vazifesi va 

lilere verildi 

Ankara: 19 [ TORKSOZO ıma
babirinden ] - Spor işlerinin daha 
verimli ve müessir olabilmeli mak. 
sadile Türbpor kurumu mmbb bq 
kanhklarma Parti .batbnlannm ya. 
ni valilerin retirilmeai kararlaşbnl 

••· Valiler Türbpor kurumu 
mınbka baıbnlaldaruu derhal de-
rubde edecekler ve: Türkspor kuru. 
mu genel merlcezile temasa geçe-
ceklerdir. K.. O. 

Türböz& ~ Diacle.- ibareıı böl. 
ıemiz lpc>f a.fbDbtuu da Vali ve 
Parti Baıkanı Tevfik Hif1i Baylal 
idareye batlallllfbr. 

Demok asi, daima 
demokrasi ! 

~land - Amerika fİ9aali Ka· 
_.. ... _ltıellllı.lllllr rolinde - 19 {Radyo) - Ciimbur 

Reisi B. Ruzvelt bu kaloainin 350 
inci ysldönümü münuebetile söyle. 
dili bir mtulcta demittir ki : 

wuitle ..... sulha 
ve bitin lametimiz. 

... dek~ ...... ,. iler
-lliç W.. amu kendi em-

...... devletlerle miica-
Wdememektir. Türkiye. Av 
Ava biJilc imlan .. ... .......... " ... .. 

....... ZMea -- fark 
~_,. ..... ... arala 
,........~ .. Ye ..... doltWc içiDde 

• milletler cmiJ.ei dil· 
.. .., etmektedir. • 

iz Çekos 
m~ya ile müna 
soeı:leri kesti 

memleket 
dönüyorlar 

• Daima demokraii l Daima de· 
n.lcrui L Milletlerin ıaM.ti ancak 
onunla mümkün olabi1__.-I.!.... ~ ... 

Me m8dcikler birbirlerine karpuz ikram ediyor 

..._.al : t9 
(Hueul) - .... 

Jile f8I Atattlrk 
Tnlcf• .._..,.. ..... "~ ........ ................... 
fUFlftUflardiF • 

Manevraları -
mız muvaffa
kıyetle devam 

etmekte bulunuyor 
Mavi ord dün havada , yerde 

amamen hakimdi 

Şanghayda havaçarpu;malarıd am ediy 

ziki Japon zırhhsı Çin sahd 
rine 20,000 asker yığdı 

lmtıyazh mmtıka 180,000 kişilik Çin ve Japon 
kordonu altında bul uy 

Japonya Şangfıaydan kıtaatını çekmemekte musir 
.. ...... , •••• r1 ......... _ .... 

Şanrfıay: 19 (Radyo) - Jipca 
tayyareleri Şıngh*J hava isleriai 
bombardman etmektedir. 

Ş.rhay: 19 (Radyo) - 280, 
000 Ç nti Tontan şehrini terk etti. 
Kire ........ ,. ..... v...,.. 

Paris : 19 (Radyo) - Uzak~ 
ihtilih haklaft~a E~ clö Pari flli. 
yor ki : 

- MiHetler Uzak Şale lhii•J· 
Dl hassasiyetle takibetmtktent ..... 
henüz fhli bir harekete ,.aıWr 
lerdir. Ve istikbalin de ne olatrltm 
lda ıe kestiremez. 
..,, ......... lllliılllm 

Japon kıtalar1ndan 

..., .... n•llombutllnanı 
ş.,laay : 19 (R.dyo) - Japon 

tayyareleri Tien-Çinde bulunan 
Qı latalaruu bom•dmaa etmil· -, 
bı bulanarak demittir ki : 

• Japma - Çin ibtili& pyn 
meşrudm. Birletik Amerika bükii· 
metfen bu ilci memleketten biç bi· 
rİIİne taratt1r olmayacaktır. 

Amerika bitaraf kalmak sureti. 
le iki bükGmetle de dostane müna
sebetlerini muhafaza etmek niyetin· 
dedir •• 

raf1ndan yapılman teklif edeceti 
kuvvetle sarulmaktachr. 

Haile SelBsiye tek 
tahftna kavu u yor 

l•lltare VUlfetl kontrol 

ı-ır. , ~:·=,.,> _ ıc.- Bir lngiliz gazetesine göre; 
~~~~~ solini müsait teklifler yapm 
1oplanblmcla Çin J .... til&lnn ....... __ _ 

:"yolu • ı..uı çlnleii -.. Ha islan'da i yan 
~ • tedhir ot.ak iki 

....... lametin ele ş.,hayclm 
çekilmeli ve kobtrolh lna.iJtePe ta-

INGILIZ KABiNESiNDE 

Yapıla k 
değişiklik 

. ~IMlra : 19 (Radyo) - B. Mus- "
1 

yabat etmek çok tehlikeli bir leteb
solınmm Palennoda mühim bir matuk. I bilt6r. 
aoyliyeceti haberi İngiliz matbuatm· Duçe ltaJywn Habepitwllı 11&· 
da tefsirab mucip olmuttur. kiki bir surette yerlefebillUli içla 

Bu .mfinatebetle Neuv Chromicle ln,ilterenin yardımma muhhç ~11-
tnete11 ltalyama Habeşistanı iıtili~ tunu ve Habqistan için ıa.Uaftlea 
llDl .~evzuubalu ederek diyor ld : malzame ve mühimmatı ~~ak lnri-
Lali Hab l er mutemadi bir isyan liz limanlaı ı vasıtasilc naklcdeb lece· 
q ndedırler. tmi anlam11hr. ,, 

ltal)'~ r, o urduklaı ı yerlen tel Londra : ıt {A.A} - "ltfuuolini· 
orgıılen ve mıt~alyoılerle muhafaza nin Habefl9l9Dda "brfd8fbta mütki. 
;tmek me:burıyeti?dc kalmaktadır Jit.. taathfı aJtilMI• bir makale nq. 
ar · Bu gun Habeşıstanda trenle se· reden Nevvı Chronicle gazetesi, Mm· 

Sicilyaya kimse 
yanaşamaz 

10tıdiDin Haile Selssie' yi tekrar tahta 
cıi•1ala davet ettiğ'i hakkındaki ha. 
borı tekrar ederek Negüsün nezdinde 

• defa ilkbahardan sonra tç balta 
evvel de bu huausta lqe.,.... bu· 
lunulduğunu tasrih etmektedir. 

Nevvs Dbronicla eliyor ı 
. ''Negüs, ancak Milletler Cemiye. 

lı vasıtaaile müzakereye~--~~~':.;;; 
g ini ve Habqıstana ancak 

- Gerial ~tl 1811Mcffı -



ALMANY NIN Şeht a n 
En büyük bir derdi , ________________ .................................... ... 

Aç k ve yok Huğa Kar
mDdhiş bir mocadele .. 

~--------·--------~ 
Bertin: 19 (Hu eu·· tu·· n Alma Bu bir tUp v•· 

IUSİ muhabirimiz· uff olarak t2 
den ) - G eni I • k . g •• ajlrlılın. 
Göring tan:ıan talebe erı emık d•:;.r bo• ma-
ev aüprüntülerinden .. •• t •• t cun tUpUnUzU 
f.'41 ..... ha. vesuprun u op-.• 1zdetll•t•m~ 
1U1UDda yeni bir ..., gelenlere vere-

emuııame nqrolun- lamaga mec- :.-c:: oıu:=z 
da. Bu emimrmeyeb t I d I AlmanJa ••nede 
göre nüfusu otuz ur utu u ar 4992 lon kalay 
bet ..... fazla kafbeder: .. 
ola bütün belediye daireleri süp- AtmanyaJa bilhassa yiyecek, 
ılalll.U. taplınd•1m1 temin için yakacak, zeytun yaja, tere * doı-
t111ldlit yapmap mecburdurlar. muz Yatı gibi maddela 

Diler taraftan yeni sene tedritat .._ ltiBcfir ki, bu et-
prorraw talebeler için bir tabn den bir zene DJID etme milR bir 
mecburiyetlerde ilive ohmmultur: aüub .,........ 

Hu talebe haftada iki defa ev- Ve yine-IMcmm içiDdirki: ...ad 
.... kemik toplamak itini deruhte c:lea dört senelik plw tatbika me. 
eclcektir. ~olan Geqeral Görinr llGtün Al-

Geçen --'enberi Berlin mek- - ı Almanyanm. orman· 
teblerinin talebeleri (Kemik topla lama ,_ ve K..-: at-um 
ma) iti için çal~r. Her mek· ~eriDi topla .... ,da-.t ~ 
t.tıWo bpeamn yanına büyük torha· Al ... ı. at•Wir•jlveliodea 
a., variller konmuttu. Her 7avru çak dlll ._. lııir eatid yemek 
•blble]lin evden çakmadan anne- 1• çabımllia mavaffak olduklınnı 
liDden bir sün evelaü kemikleri is- iddia etmek rler. 
,-.11e11 bir kiple •nyor ve bü· Bütiio ha tedbirler ve orpnizas. 
J1k bir il gördüiüne kani olanlara yor lar Ahnanyada hüküm sürmek· 
•m bürük bir sevinçle mektebe te olan gıda buhranını ve açlığı ka-
ır...JDrdu. ÇiWti laer alman çocu· pakla bir surette ifade etmektedir. 
t- bluma bu itin bir vatan- Mamafih bu mücadele, vannı, 
.,,..... oklup fikri deriaden yotunu topa, tüfenp veren Alman-
dttine yerlqtirilmiıtiı. yanıcı ekmeiiai tattım çıkaran bir 

Geçen sene .ı.... neticeler millet ol~ da isbat eder .. 
•--.i1et verecek bir derecede U. M. 
olmuıtur. Bu sene içinde bitün Ber. 
lia meldeblerinin topladıta kemik ···c1- 250,000 kUo,a ........ 

Bu iyi neticelerden sonradır ki 
bu aiatemin bütün Alman meldeb
lerine tqmili karulaşbnllDlfbr. 

Bu kem~en o kadar eok ve 
o kadar istifade edilebiletek madde. 

·~t s+a,nilllfktad ki. bunları öt· 
rf.;a&'n llOlft illl&Dın Aı.nle 
b8tc vermemesine imkin yoktur. 

Mutii 5000 wn kemikten: 
., torı yatla maddeler, 750 toa 

Ücretle çalışan 
tekaüdler 

HudQd ve uLiller :sıhhat, tabii· 
siye, posta ve tefgraf, hava yollan, 
deıııiryollan umum mJidµrlüklerinde 
Ocııede çailfan, mMekd tabip, ec 
zaoı, baytar, mühendia ve kontrollir 
lerin tekaüd maaşlarının tam olarak 
Yenlmesi kararlaşm11tır. 

Bayrak işi 
Yeni örneğe göre hazır

lık yapılıyor 

30 Ağustos bayramımn yaklaş· 
masa dolayısiyle ıehrimizdeki bilu· 
mum daire , müessese ve ticaretha
neler yeni kanunun tarif ettiği örne· 
ğe göre bayrak haZll,}ığma başlamış
lardır . 

Vesaite verilecek yeni 
plakalar 

Şehrimiz belediyesinin yapbr
makta oldutu numara plakaları ya· 
lctnd• ikmal edilerek cüzi bir ücret 
mukabilinde ,ehrlmizdeki nakil vaaı · 
talarma takılmak üzere sahiplerine 
tevzi edilecektir • 

İlk tedrisat öğretmeleri 
Kiütllr bakulıtı hutahk, evlilık 

veaire p,i\iliblerle bir vilayet
ten alınarak diler bir vilayet emri· 
ne verilecek olan ilk tedrisat öğret· 
menlerinin tcıebbüsüne devam et· 
mektedir. bu sene naklolunacak ilk 
tedrisat öğretmenleri önümlizdeki 
hafta belli olacakt,r. 

Sanat mekteplerine 
girecek talebeler 

Sanat mekteblerine leyli mec. 
cani girme için şehrimiz kültür di· 
rektörliitfine müracaatlar tevali et· 
mektedir. 

Ba mekteblcre gireceklerin juati· 
hanları 27 ağustosta şehrimiz kız 
lisesinde yapılacaktır. 

Elektrik istihlak resmi 

Maliye V ~ileti, elektrik istihlak 
resminde tatbik olunacak tenzilatlı 
nisbetlerin teıbitini ikmal etmiştir. 
Nisbetltrin bu günlerde Finans ba· 
kanımn tasvibine arzedileceHir. 

koyu zamk, 2500 ton ıübre çak· 
makı.Lr. 

Kemikten İltaaç edilen dıter 1 1 An karada yaz 
1Nd~ele•de ıur.lardır: 

V.al', Olein, Stearia, mam, G&. 
serin, Sabun .. 

(Kc-mik toplama) işi (fuzuli sar 
fıya illloltle) 11inin bir ceb 
hctidir. 

8" ıaüC9dele yalmz, 7 50 bin nü~ 
fuslı Münib ıebrinde ~u şayanı hay
ret neticeyi vermiftir: 

5S vaıon lcemilc, 113 vagon ki 
ltt. 10 vaıon cam kıratı, 42 vagon 
ald demir, 10 vaıon ~may toplan· 
.......... 

Bu adedlerin iki mini• vardır: 
l - Almaoyadı verilen emir ve 

ituetlerin halk tarafından ne kadar 
lirada kabul ve tatbik edilditi-

2- Almany1nın yoksulluğa kar. 
fi De müthit bir mücadele açmış ol-... 

.. toplama itinde hükümet biç 
llir 1eJi ihmal etmemekte ve biç bir 
f8Je' ._ Wm-maktadır. Kuvvetli 
bir propa,_.. da bu mücadelenin 
••tine verilmiftir. 

Hallan mub..neleaiui tahrik için 
renbl~ ışıldı ve lelli afitlıria verdik 
im tu iltatistiklere biz ele bir IÔll 

...... AlmanJada her alle 
lllr' ekmek ziran .... 

--w-111Mt.40GOIMlıılM'J' blttal 1tu• •r k•~roruz demektir. 
.. mlk .. r Uldafl lafllllak 
.......... ra-r,,.......... 
Ml••ı•l idi 48 katar llzlllldlr. 

......., ... ll•flkda3 ... ., ... 
......... "-kıa•r .... ,. . 

Ankara H lkevı Ba kan t-erıd Ceıaı Guv.,n ıporcu 

Ankuı : 19 [ Türksözü muha
birinden ] - Oo bet sene evvelki 
Ankarayı b i 1 o il 1 e r ve babrh. 

yanlar çoktur. Yu alnleri arblc An
k8rada toı bulatlan QQlmlJOr • a 
11kmbsı çekilmiyor • Ankaramn çel.
resi o kadar detiımİf ve büktmet 
merkezimiz o kadar ilerilemiştir ki 
\>aradı arbk yaz günleri , serin göl. 
pll ıpçlaldar buluyoruz . Plij ba-
yab yatayanlar aörüyoruz • Sa spor· 
.lan her hafta mUDtazam surette ya
plmakta gerek gençlik ve ıerebe 
halk • sporuna büyük ratbet gÖlter· 
mektedir. 

Arbk1az~su 
la mu Ankarada dalaa ,ziyade f ıali 
yete geçmektedir. Hemen her hafta 
ıc.radenia UIDI .. .._at.lalar 
,.~. Sporcular ıuda 

Ticar.ct Odası 
Fuardaki ~yhan pavi 

yonunu sabo aldı 

Şthrimiz Ticaret odasmm lzmir 
fuarı için hazarladıiJ Adana brotürü 
yakında çıkacaktır. 

Oda, mamu'at ve mahsulatı ge 
niş mikyasta teıhir edeceii için Cey. 
han odasına ait paviyonusatm al· 

mışhr. 

Belediye daimi encümeni 
dün toplandı 

Belediye daimi encümeni dün 
öğleden sonra belediye Reis Muavi
ni Bay alk Ülkünün riyaseti altın 
da toplanarak muhtelif iıle .. üzerin· 
de kararlar almışbr. 

Boı sada alım, satım 

Yeni klevlud pamutu dün de 
Borsaya inmiş ve kilosu 40 kuruıtan 
satılmııtır • 

Dün alımp sahlan mikdar mec• 
muu 464 kilodur. Önümüzdeki haf· 
tadan itibaren artık Borsada hakiki 
satışlar baılayacaktır • 

Dalak hutelığı 

HUor aWait1111• göre; Taraus 
q11obkaanda'i bir kmm ba~uatta 
dalak hastıhta çıkmıtbr. 

Baytu teıkilib derhal tedbirler 
ittU.z etmiıtir. 

Mahkemelerde: 

Para cezasma mahkum 

Cereci Ahmet isminde birisinin 
geçenloıde U1ah•llc ar•sen4a silila 
sıkt&t•ban ilolayı yakalaıiap ~ 
ye teslim edildiğini yazmıştık • Alı· 

' medin ikınci sulh ceıa mahkemesin
de yapılan duru.-a IOnta'lda yedi 
lira ağar para c zasiyle cezalandırıl 
maama karar venlmiştir. 

Üfirii ç ........... .._!Ul'11lU: 

Üflttktlllll 
adliyeye tedll eııımı•_, -MiMi 
kini. ct.a111r•, ,.,da ıı ve 
mahk-.ece ..WC.11 oldutu anl111 
larak Ta ...... IOl'Ulmaa itin m•· 
ıı.1s...- 'sine bsrakılm1• 
ka verillllit*. 

Ka~ak et SMlatt 

&par 

Atletizm bjriocilikleri 

Atletizm ajanhğt bildiriyor. -
Bölgemiz Atletizm biri.atilderi 

29 atustos Pazar gtln6 sat 15 de 
yapılacaktır. 

1 Müsabakalar 100. 200. 
400, 800, 1500 •• 3000 kQIUlanyle 
uzun atlam•, yüksek atlıma üçadım, 
Disk, Gülle, 4x100 ve 200x4000x 
800xl500, Balkan bayrak ya1ı1111dan 
mürekkeJMir. 

2- ~ler ittirlk .ciecek at
letlerin adlarını havi bir listeyi en 
~S 8/937 alqamlll4l bd• ajan-
1-t& ....... olaciıldarclir 
liste aym zamanda IİNDI yerine ka-........ ~ 
clııta' yer ft: t~ı&t, kulii1 

..... ~ 
maralarmm yanl111ı•r 

3 - Bir Dliitabak aslk ü.ç mi
sab .. ve bir de bl1$k ,.,,..... 
girebffir. 

Bir mıabkact. yanık 
kara hutalajı .,...... 

AW•11• mali•dta röree Bala 
çe kazası bayvanattnda yanak Kara 
baltaliia çd&mıt. ve ba yere dertal 
şehrimizden baytar ıönderilmiftir. 

Manevralarımız mu 
vaff akıyetle d~vam 

et dir 

kadar 
çekilımtbr •• Mavinin ay'da bu-
lunan yeni bir tümeni , kırmızı taır-

nazları~ ~u-11ıamak üzere •t ce- Stratosfer 
nah ıerllUle yaoqmlfbr • Kırrnm· 
mn karşııanda bulwıaa süvari liva11 
ve çorludaki bir piyade tümenı , ye
ni bit taarnı& için ıeceden iatifadt 
edemk cepheye lotru yanflmıtlar· 
dır • 

Taarnaz baarltklan bitmek üze 
red r ~vi 1IC ,wr~ tafY.~lc:r • 
faali liwt ti<lftl• • K.mıza 
kqif tayyareleri mavi avcı tayyare
lerinin ıa..,.zuna maruz ._,lar 
.... - Aftın 'ifil • 

ı.t.W-· 18 ( A. l- Büyük 
Önder Atatürııt akl&ID Çot ludao 
21,t •Juı.r;llapldiler. Büyuk 

,re11••11t1r~.·~~-illn malOmat!_ 
IE·1•111i· bir trenle 

t:et•ıtM• hareke~ 

~-ı.a -birill ,1 .................... . 
ete '56 lra para 

caalandınlmııbr • 
Ali bundan evvel daha bir kaç 

defa kaçak et satarken yalcılum1Şb. 

Şebrimiıtle , dün bava , evvelki 
giinkünd~n hemen fırbzdı. En çok 
a~ ıölıede 35,8 idi • 

Gloelori IMwalaı biasedi&. cllfe• 
eedeıtllttı ... ilıılllilt 

sı. '""" _, ,..._ ..,..,,.,. .....,. _, 
JUlttC8> ............. u.w. 

ÜV 
v..ı .... .... ,u. 

Kurumudur 

G .. M 'e gOventniz • Ve ; Si
..... ... .W.nerek veriniz. • .,.._.n : Ruo Salil& Sara1 
No. 11 A. Bebekli Kihee aokak 
l'oııa uıuu : 95 Tm/oa /'o : 265 

8413 4-30 



HiKAYE 

ARKADAŞ 

yemeği beraber 

••• 
~banın evinde i~iler. 

_ .......... rhan, Beyoğlundaki bir apar· 
Q bir dairesini işgal -ediyordu. 

lbİlafir salonu , kışlık oda, 
.... -..:~lyelerle fakat zevkli dö
..... w..ı~- Bilhassa yat~ odası çok 

Gelecek avlan hesaba ka· 
1 dö,enilmiı bir bekir oda· .. 
~ban eli açık bir gençti • Şir· 
~ aldıj! oldukça dolgun maaş 
hayb •ncak ıeçindir~biliyordu. Bir 

İki de borcu varda. 

1 
• arkadaş yemekten sonra kar· 

l bi Lir rer şezlonga. uzandılar ve 
er l>Uro tellendirdiler. 

~drot, vaziyetini, işlerinin mü· 
dııaı. el olduğunu , zengin bir ka· 
lllak evlenditini, bir otomobil al· 

tasavvurunda olduğunu uzun 
~' ballandıra ballandıra anlat· 
..._ IOnra , eski arkadaşlık hali· 

tı. Uykusuzluktan bahsetti . Fakat 
bütün bunlar lakaydı ile karşılan· 
dı 

Saat 2,5 "' 
Burhanın arkadaşı hala anlatı-

yor .. 
Artık buna tahammül edilemez 

di. Ona açıkça gitmesini söy· 
liyecekti. Kelimeler dilinin ucuna 
geldiği sırada kafasında dahiyane 
bir fikir şimşeklendi: Kudret madem· 

ki zengin olduğunu söylüyordu. Ondan 
para istiyecekti. Şayet verirse böy· 
le misafire can kurban ... 

Burhan bir kaç yutkunduktan 
sonra, masanın üzerindeki sigara 
kutusunun altından çıkardığı bir ki· 
ğıdı Kudrete doğru uıatb ve: 

- Kudret, dedi, çok sıkışmış bir 
vaziyetteyim. Alacaklanın birisinden 
bugün gelen şu mektubu oku . . . 
Ne kadar fena bir mevkide bulun
dujumu anlayacaksın. Beni ~ va
ziyetten ancak sen ... 

Burhan, sözünü tamamlayama· 
mıştı. Kudret şimşek gibi saatma 
davrandı ve hiç vakitten haberi yok· 
ınqş ve kendisine bir şey anlatılma 
yormuş gibi yerinden fırladı ve: 

- Hemen gitmeliyim , dedi , 
Karımın gözüne uyku girmemiştir . 
V akıtta ne çabuk geçmiş ... 

K~ret , Burhanın rehberliğini 
beklemeden koridora yürüdü ve 
merdivenleri dörder athyarak soka 
ğa fırladı. 

Burhan, soyunmadan karyolasına 
kendini atarken mınldanıyordu: 

- Saypız misafiri kaçırmama 
tek yolu meğer ... 

11"- ıeçmişti. ı 
• Gece, hayli ilerlemiş, saat 23,30 ------------
cı.'~baitti. Kudret, önündeki kutu· j 

iri puroları temizlemişti. 
1 
Şanghayda 1 hava 

Burhan , Kudretin bu fasılasız } d 
~bıma kızmağa başlamıştı. Bir i çarplŞffia arl evam 
~ kere esnedi. Fakat geveze arka· d• C 
) •nan üzerinde ' bıı, hiç bir tesir ~ ı yor 1 
..!°1adı. Kudret laf arasında hab· 
.• .._ ıclmi, gibi doğruldu: 1 Birinci sahifeden artan -

- Burhan likörün var mı? Bu h ı neticesinde 20 kişi ölmüş 60 kişi ya· 
•ra.J r an, ''yok,, diyecekti. Fakat ralanmıştır, 

ıktaki büfede, Kudretin likör şi· 

1 ~titrini gördüğünü düşünerek, bun· 
I an .vaz geçti ve giderek bir kade~· 

1 ' b r kakao şişesini getirdi. 
.. I<udret likörde:t bir kaç <lane I 
llstüs han t~ yuvarladıktan sonra , Bur 

111 ıçmediğini anladı: 
- Ne o, sen içmiyormusun .• 
- Hayır ... Midemden rahatsa-

lirn, doktorJar pehriz etınemi ... 
d Burhan tam sırası olJutunu hisse· 
erek ilift etti: 

td' - Hemde çok uyumamı tavsiye 
ıyorlar. 

Saat yarım .... s b. aat ır ... 
G' Fakat Kudret hala anlatıyor. 
ıtnıete niyeti de yok gibi .. 

lca Burhan bu vurdum duymaz ar
. d-.ını başka cepheden kaçırmak 
llledi ve kütüphanesine Jiderek el 
t~h bir şiir defterini kapb ve sa· 
İfeleri kal'lfbrırken Kudrete: 

lu - Bak, diyordu , una çocuk• 
k saçmalanndan oitııyayım.. 
. Olc...p başladı ... Saine öyle 

bir ton verdiki, okudap fiirlerin 
her sabn birer vecize ola dialene
~ezdi. a.rhan, laer sahifeyi çeviri· 
l•nde göz ucu ile Kadrete baki. 
Yor: 

- N-1, diyor, o: 
- Şaheser bunlar azizim. He-

llıan tab etdirmclisin, diyordu. 
Burbao bu pli01nm .suya düştü

l'ünü anlayınca, sık sık saatına bak 
hııta başladı. Fakat yine aldıran 
ohaadt. Einetli, t~rar 1119tJna bak-

Çin tekllfterl reddediyor 

Şanghay : 19 (Ra<lyo) - Çin 
hükumeti Şanghayda bitaraf bir 
mıntıka tesisi teklifini redetmiştir. 

Çin hükumeti böyle bir mıntıka 
tesis edildiği hkdirde Japon kıta
ları bu mıntıkaya tecavüz ederse ne 
lngilterenin, ne de Amerikanın kuv
vete muracaat etmiyecekleri fikrin-

drdir . 

.lepoaı• Jntel•nnı çekmiyor 

Şanghay: 19 (Radyo) - Japon , 
ya hükumeti, üçüncü bir devlet, ken• 1 

di menfaatlerini garanti etse bile 1 

Sanghaydan kıtalarını tamamile çek· 
19~yi hiç bir suretle kabul etmiye
cektir. 
Amerikan kolonl•lnln tahllye•I 

Şanghay : 19 (Radyo) - Ame· 
rika hük6meti Şanghayda bulunan 
Ameı ikan kolonisinin tahliyesini emr 

etmiftir. 
Şimdiye kadar [ 17000 ] Ame· 

rikah tabliye edilmiştir. Geriye ka· 
lan 2000 kişidir. 

lnglllz lmtlyazh 
mınttka•ınd• yangın 

Şanghay: 19 [Radyo) - Askeri 
bir mmbkayı bombardman eden 
Japon hava filoları İngiliz imtiyazlı 
mıntıkası üzerinden geçerken bir 
yangan bombası düşürmüşlerdir. 

Bomba tcfefon merkezine isabet 
etmif ve derhal yangın çıkmıştır. 
lrıgiliz müfrezeleri yangım söndür 
mt"ğe uğraşmaktadırlar. 

Habeş davasında 
yeni bir safha 

n t, 

Filistin İŞİ 
İngiliz siyasilerinin 

yoldaki görüşleri 
bu 

Nasyonalistler kor 
vaziyetten kurt 

Londra: 19 (A.A) - Jevvishcch· 
ronicle ismindeki yahudi gazetecisi 
Syonist kongresi reisi dr. VVeiz
mann'ın lngiliz müstemlekat nazırı 
B. Ormsby Gore ile yaptığı bir gö 
rüşme etrafında tafsilat vermekte
dir. 

Franko,. gönüllüleri Lejyon 
Etranıer kabul ediyor 

·------

Bu gazetenin yazdığına göre; b. 
Ormsby göre; bu görüşme esnasın . 

da lngilterenin Yafa ile tel - aviv 
arasında bir liman tlinde bulundur· 
mak isteğinin idame ettirilmiyectği· 
ni bildirmiş ve ayni zamanda Yahu· 
di devleti hudutları dahilindeki şe
hirler üzerinde lngiliz mandasının da 
mümkün olduğu kadar çabuk bir za 
manda kaldırılacağını vadeylemiş
tir. Yalnız Aka şehri 'hakkında güç· 
lükler zuhur etmesi muhtemeldir. 
B. Ormsby göre; ayni zamanda, 
Kudusün modern Yahudi mahalle· 
sinin de doğrudan doğruya Yahudi 
devletinin idaresi altına konulması
na muhalefet etmiyeceğini de ilave 
etmi:,tir. 

Flll•tln hakkındaki rapor 

Cenevre: 19 (Radyo) - Fili~tin 
meselesi ile meşgul olan komisyon 
dün fevkalade bir toplantı yapmış· 
tır. Komisyon hazırlanan raporu itti· 
fakla kabul etmiştir. Bu rapor 15 
Eylulda yapılacak olan toplantı da 
neşredilecek tir. 

Raporun Filistinin taksimi fikri 
ni müdafaa ettiği sanılmaktadır. 

Hitler subaylarını 
Parise gönderdi 

Berlin: 19 [Rayo] - B. Hitler, 
Erkanı harbiye karargahı subayla
nyle ailelclerini Paris sergisine gön
dermiş ve seyahat masraflarını şah · 
san üzerine almıştır. 

Führ~r, subaylaı ına F ransada 
gördüklerini ve sergiden edindikleri 
intıbaı bir rapor halinde kendine 
bildirmelerini emretmiştir. 

Alman Harbiye nazırı 
Breslava hareket etti 

Berfin : 19 (A.A.) Almanya 
Harbiye nazırı mareşal Blornberg 
teftiş için yarın Brcslava hareket 
edecektir. 

Londra ticaret ma
hafili memnun 
Londra 19 ( Radyo ) _ Hükii 

met tarafından , ticaret gemilerinin 
Akdeniz vuku bulmakta olan deniz 
altı gemileri tecavüzünden koıunma 
sı için donanmaya verdiği emir Lon 
dra ticaret mahafilinde büyük sevinç· 
le k~-wlanmıştır . 

Trabzonda 
ilk fındık n1ahsulii mera
simle vapura yüklendi 

Trabzon : 19 (Hususi) lık fındık 
mahsul~ bugü? Trabzondan vapur· 
lara yuklenmıştir. ilk parti lsveç 
Çekoslovakya ve lsviçreye ihraç 
edilmiştir. 

Çin tayyarelePlntn taarruzu 

Lizbon : 19 (Radyo) - Gelen 
haberlere göre: takviyeler Nasyona· 
listlerin cenub cebhesindeki dünkü 
korkulu vaziyetini kurtarmış tır. 

Lizbon : 19 (Rad110) - Nasyo· 
nalist kuvvetler Aviyonu ele geçir 
mişlerdir. 

Salamanka : 19 (A.A) - Gene 
ral Frankonun diplomasi kalemi mü· 
dürü, Reuter ajansı muhabirine be· 
yanatta bulunarak Nasyonalist ls
panyol şeflerinin tanınmalarını ve 
muharib sınıflannın teslim olunma. 
sım elde et'llek için her hangi bir 
fedakarlıkta bulunmağa mütemayil 
olduklarını söylemiştir. 

Nasyonalistler muhariplik huku. 
kunun kendilerine tanınmasının esa 
sen zaruri olduğunu ve herhangi 
bir şarta tabi tutulamıyacağını söy· 
lemektedirler. Esasen Nasyonalist 
ispanyadan gönüllülerin geri ç.ekil· 
mesi teknik bakımından halli miiş

kül bir meseledir. Çünkü gönüllüler 
17 senedenberi mevcud muntazam 
bir lspanyol cüzütamı olan Lejyon 
Etranjere girmişlerdir. 

Berlin : 19 ( AA ) - Havas 
ajansının muhabiri bildiriyor: 

Fransa maslahatgüzarı Pierre 
Arval, Fransanm ispanyaya müda· 
halesi hakkında mevcud olduğu id· 
dia edilen vesikalara dair Voelkisc· 
her Beobachtar gazetesinde yapılan 
heyecanlı neşriyatı hariciye nezare-
tinin alakadar servisleri nezdinde 
protesto etmiştir. 

Bu husus .. hakkında görüşürken 
maslahatgüzar, Alman hükumeti 
aleyhinde telakki edilebilecek yazı -1 

yeni mahkeınelerimiz 

Ankara : 19 (Türksözü muha· 
birinden) - Adliye Vekaleti Tekir· 
da~,~ Gürün, Elbistaı ı, Mersin, Ma
raş, Edirne, ve Muğlad" birer asliy~ 
hakimliği ile bi rer hakim muavin 
liği, Bilecik, Artvin ve Alaiyede bi 
rer Asliye hakimliği ile birer sulh 
hakimliği, Urfada birer Asliye, As 
liye hukuk, Asliye c za hakimliği 
ihdas etmişti ... 

L. 209 dan ümid 
kesilmedi 

Moskova 19 (Radyo ) - Bir 
telsiz telgrafCJan yeniden anla şılamı· 
yan bir takım İşaretler alınmıştır . 

L. 209 u kurtarma ümidleri he 
nüz kesilmemiştir. Amerikan ve Sov· 
yet tayyarecil e rinir-ı Alaskanın şima· 

!indeki araşdırmaları devam ediyor. 
. Jngiliz ve bir A vusturyalı tayya

f'ecı de araşdırma lara iştirak etmek 
üzere yola çıkmışlardır . 

Bayanlar 1 Baylar ! 

Meşhur lsviçre saatl a rı gibi C 
küçük d unyanın en 

111 
' mo ern • güzel , şık • portatif ve 

sa11 am . 

Hermes 

YAZI 
MAKINESl 

al1nız 1 Şangh~yay: 19 [~adyo] __ Çin 
tayyarelen Nankfn deki Japon .Müracaat . 

umumi karargahını şiddetle 
bombardman etmiş ve attıklan ha· Rıza Salih Sarcıy 

t 
'il · l k "h Posta kutusu 95 l ( Telefon No. 265 ) 

va orpı eny e ararga ı tamamiyle 23_ 30 8305 
tahrip etmişlerdir. ı••lıiiiııilii•lllllİ911•---..1H 

lan Fransız matbuatını istismar et 

nıekten tevakki ettiği halde Alman ı ---..-.--..------------------
matbua tının beynelmilel ! ahada 

Fransız hükumetin'ın d"' ·· tl'"ğ" urus u une 
karşı yapılan hücum l arı muntazaman 

iktibas etmelerine nazarı dikkati 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

celbetmiştir. 

YAZLIK sinemada 
Bu akşaın 

Bizde insanız 
Uzun zamandanberi beklediğiniz çok heyecanlı macera dolu ser uırst 

Gelecek pro;::: ~issi ı.ım 

iki yavrucuk 
iki küçük çocuğun hayat ve macera larını gösteren acıklı bir film 

Pek yakında : 
işte size K~ryokadan daha güzel, daha zengın ve orijınal olan \m 

fılm ler Karyokayı gölgede bırakacaklard ı r. 

Mari Nella 
Her yerde şen 

Mai valslar ( kamilen renklı ) 
843 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

'---- Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

Ka
1
za;ç vergis i hakkmdakl 23 95 numaralı k anunla t890, 
9 O ve 288 2 numar an kanunlar1n bazı hUkilmlerlnl 

değ şt ren kanun 

Dünden arlan -

Madde J 7 - Mezkur kanumır1 70 inci m ddrsın nşa 
ek l en miştir : 

Temyiz ko nısyonl rrnın nıhai k rnrl n 1 tanb lda alak r ınalıyc 
besi tahakkuk ş fligm gönd rilir. 

Madde 18 - Mezkur kanu ıu l 7 ı u 
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

. Gııyrimenkul alıp veya } aptırıp c;alı 
gısı bu satışlara aid beyannam n"n verıl 
. . M.adı.le 19 - 74 üncü n ad nı (F 

tırı lmıştir : 

ıkra ın 

d n crıı 

kıld 

Gerek beynnna:ı.e usulü de, er I~ a rıs fı ıra !la ı uz rı d n v r 

kr 

tabi tutulan nım.clldlt'rden işlerini t r ed n ı n t t ri ı kadar 
çen müddete aid vergileri, itiraz e iılmiş ol m lı ıa ıı lk ıhbarı anı n 
tebliğinden itilıaren on btş gün zarfınd. clefal n t 1 ıl olun r 

Madde 20 Mezkfir kanunun 7 ncı ın dd i a ag daki fıkra ek 
lenmiştir : 

Mütehassıs kullanıl. n yerlerde d, hı Ma ı) n uf tl 1 n e , aridal k n 
trolörleri ve kontrol memurl rı rnektum ' rgıl r için u de mucıb 1 

yapılacak tedkikatı ifaya salahi etlid rl r . 

Madde 21 - Mezkiir ka unun 78 İn · n a 1 i aşa ıdakı şekılde d . 
ğiştirilmiştir : 

verginin taalluk ettiği mali } ılın onundan ıt ba l h b ı . . .. ı r n ıer ngı se ep 
olursa olsun hakıkı şahıslarda uç ve hükın" ı d d ·· t ı · · d 
h d

. · h . . ş ı s ar a or }I ıç n r ta • 
c ılmıyen ve tar edılı p de kat'ileştig" · ı· ı l k' J ı ı_ı 't"b b I .. d ı ına ı yı ı ı ı e en ma ı yı rıan 

ı ı aren eş yı ıçtn e tahsil \ .1 .• • O unmıy n vergı r r ıururu zam ına ugr r . 
Ru~sat tezkerelerı ve vergi karneleri harçları da ayni hukme tfıbidır E 
nebı memleketlerde bulun1nlar iç.in tahsil ınüru u za·nam on .,encdır 

Madde 22 - M k • k 82 · dd · d . . . . . ez ·ur ·anunun ncı ma esı a ağı a yazılı şekıld 
değıştırılmıştır : 

Ruhsat tezkeıesi aşağıda yazılı harçlar mukabilinde verilir: 
a) 6 ncı ve 7 nci maddelerde yazılı mükelldlerlc 47 ncı madde mu 

cibince beyannameye tabi tutulan mükellefler iç ın 25 lı ra , 
b) 8 inri maddede yazılı mükellefler için, damg pulu v kıymetlı ev 

rak bayileri hariç olmak üzere 4 lira , 
8303 - Sonu var 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 
PA 

1 ----------------zX 
CiNSi En az Sahlan Miktar 

...... n=====i======r====l==K=·= ~ t====~====~=====~K~Uo~===== 

pres 
Klevlant 40 

YAPACI 
•-~Be-yaz-------------ı....-- 1 1 
~iyah:------1---,------

çıaır 

3,30 

TGrbkl 

TÜRKSÖZÜ 
GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

llAnlar Rek.Iam. bir.~icareth~-
nenın, bır muessesenın 

en büyük propagandasıdır. Reklamla
rınızı , ilanlarınızı her yerde okunan ı 
Türksözüne veriniz. 1 

Renkli işler r~~~n~:v; 
türlü tab i şlerinizi ancak Türksözü
niin Oto atik makinalannda yaptı
rabilirsin,z . 

Kl·taplar ~~e.~lerinizi Türk-
sozu matbaasında 

bastırınız . temiz bir tab nefis bir 
cild içinde eserİ1'iz daha kıymetlene
cektir. 

Cİldler Kütüphanenizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün mücellithanesinde yaphnnız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

T b 1 ar Resmi evrak, cedvelJer, defter· a ler, çekler, karneler kağat,zarf, 
kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır • 

Gazeteler Türksözü mat
baası "Türksö-

zünden,,başka her boyda gazete,mec
mua , tabeder • 

20 Atmtos 

11 
Adana askerlik 

1 
Bşk. lığından: 

ı 1 - 333 doğumlular 
1 ğumlularla yoklamaya 

son yoldamalan 15/9/937 
de bql11ıaeak ve 20/10 
hinde bitecektir. 

2 - Her mehalle ve 
tarihlerde askerlik fU 
leri köy ve mahallelere 
miştir. Aynı zamanda 

İ trnda muayenesi yapılaca 
ve mahalle ihtiyar heyeti 
edi}en günlerde askerlik 
bulunmağa mecburdurlar. 

3 - Yabancı erabn 
lerine 5/10/937 den iti 
lanacakbr. C. 

1-3 
Ergirler ortaklı 

muk fabrikası mü 
ğünden: 

Fabrikamızda kaba 
de mevcut bulunan paııııukı. 
leri tarafından 25 aptol 
bine kadar kalcLnW.dılt 
her hususta biç bir mesuli 
raci olmamak şartiyJe ve 
m1sarifah sahiplerinin zim 
kaydetmek üzere çemberli 

UN 
5ört yıldız Salih 1 650 
üç l 625 

.b ~ı 
ı TORKSÖZÜ 

Kağat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
• • tün işlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır. 

yaptıracağmuzı 

ıve kera: 
Yine fabrikamızda me 

sahipleri tarafından kal 
yafmur yemiş avarya çitil 
25 atastos tarihine kadar 
ımdıtı takdirde liiç bir iti 
edihniyerelc kaqncla ya 
ve bedeli yirmi pandan 

,, ,, 
Dört yıldız Dotruluk 650 .a a! 

ı ~I 
üç .. ,, -, : Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 1 675 ~ 8.1 üç ,, ,, 625 

Simit " 
Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

19 I 8 I 1937 iş Bankasından alınmışbr. 

Saıaım Peıu 

Hazır l-+-196 Liret \% 
B. Teşrin vadeli 5 96 Rayişmark 1 

Frank ( Franaaz ) 21 105 
fk. Klnusı vadeli 5 8 Sterlin ( İngiliz ) 630 : ı 5 23 Hint hazır 78 

ıs 
Dolar ( Amerika ) ---

Nevyork 10 rank ( isvi e 

Amanos tepelerinin Şerbet kaynağı 

KAVA DELEN 
Kayadelen sıhhat ve gençlik kaynağıdır 

Kayadelen Kaplanna kimyagerlerin elile doldurulanbir kristaldır 

Kayadelen Fenni cihazlarla, raylaıın üzerinde vagonlaraakıblır 

Kayadelen Menbaından sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kayadelen Bir su de-ğil, sıhhat ve gürbüzlüpn iksiridir 

Kayadelen Gazozlanru alırken şişelerdeki kırmız• Kayadelen 
tapalanna dikkat ediniz. 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adana Kayadelen:depolandır 
Büyük damacanalar : 100 kuruşa evlerinize gönderilir 

7953 107 

------------------------·-------------------------
Çiftehan ~aplıcası 

Açıldı 
.Mri .. ik luti ve 'nhnetinden • .,, a ediniz 

.... a111.ma11· b. in clGnya kaplıcalanmnkinden 
yi ksektir 

ahaıJ• ı•bnelWirler .. 
~iıld<a llfi*fit 

Mlrıt1M•u, lokantası, fınnı,ba 
M• mt. iltinlaat mibmmeldir. Her .. r.fllilır 

....... ücretleri 7an 1•nf• ten 

Fazla11nclan fark abn 

C. H. P. Seyhan llyönkurul Başkanlığın
deın: 

1- Sablacak maim cinsi ve mikdan : Hudut ve evsafı şartnamede 
gösterilen ( 1440 ) metre mu· 
rabbaındaki eski orozdib ak 
arsası. ~ 

2- Muhammen bedeli : (20000) yirmi bin liradır. 
3- Şartnamesi C. H. P. Seyhan llyönkurul bürosunda parasız ola· 

rak verilir veya posta ücreti gönderildiği takdirde adresine yollanır. 
4- Arbrma 7-Eyhil-937 sah günü saat (18) Adanada parti kura· 

gında yapılacaktır • 
5- Arhrma kapalı zarf usulü iledir. 
f- Kı.palı zarfla yapılan teklifler haddi liyıkmda görülmezse artırma 

ve sabş pazarlığa çevrilir. 
7- Muvakkat temjoat milcdarı (1500) bin beş yüz liradır. 
8- Teklif mektuplan 4 ünc6 maddede yaııh ihale vaktmdan bir saat 

evveline kadar C. H. P. Seyhan llyönkurulu baş~anhğına verilmiş bulu· 
nacaktır. 

C. H. Paı tisinin malı olan Adanada vaki Orozdibak arsası yukan. 
dalci maddelere göre lcapah zarf usulü ile satıhla çıkardmıştır. lstel<liltrin 
muayyen gün ve saatta teklif mektuplannı vermeleri ve ihale vakhndı 
bizzat veya Noterlikten tastikli vekiletnameli vekillerinin Adanada C. H. 
P.Seyhan llyönkurul kurağında hazır bulunmalan ilan olunur. 

Kelvinator 7 
Sağlığın mi -

yardır . Sizi bir 
çok hastahklara 
karşı korur.Da. 
ima taze gıda 
verir. Adananın 
yakıca 11-"1arlnı 

==~ 

8388 5- 10-15-20 

Bugece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Halk eczanedir 

Kiralık koza deposu 
Borsa karpımda Çocuk oyun 

yeri yanında yüz kantar koza istiap 
eder çinko mağaza kiralıkbr. iıtiyen
lerin matbaamız idare tnemuruna 
müracaatlan ilin olunur • 

c 

beup edecetimizi ilAn edeM. 
8439 

Kiralık ev 
Kız Useti civarmda Gç 

bak ve müttemilltı havi bit 
ralıktır. latiyenlerin mat:b8ııdl 
re memuruna m&racaatlan il 
nur. 

Seyhan Defterdarlığından 
Adet 

1 Dik yıldızlı Diz.el motörü 
1 8aştaa yuma ,atık yildızlı lngiliz ma mulatmdan alh 

beygirlik gaz motörü 75 
1 Benzin ile müteharrik Alman mamulihndan 

32 beygirlik motör 
1 Oksijen kaynak makinesi 
Yukarıda cinsleri ve tahmin olunan bedelleri yazılı motörlerle o 

makinasının sabşı pa7.arlık suretile 20 Eyh'.il 937 tarihine müsadif 
tesi günü saat on dörtte Defterdarlık dairesinde toplanan komis 
yapılacakbr. isteklilerin yüzde yedi buçuk teminat akçasile mezkOr 
ve saatta mezkur komisyona gelmeleri 8440 

ZEZ 


