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, SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kur.ıluş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

İkinci bir Rus
japon harbi 

tnümkünmüdür? 

o.s 
Lö •·Jurnal,. dan 

~ ovyet Rus tepelerinden barut 
~kokusu gelmeğe başladı. Ve 
Ş buralarda Japon ordusu uzak 

arkt11ki Kızılordu ile karşılaştı. 
ku Böyle bir htldise Avrupada vu· 
.. a Qelmiş olsaydı, harp çıkmış de· 
"

16kf olrıı ı, Fakat Asyanın hududu belli 
ad 'Yan [No mon's land] !arını alel

ba~ hudud mıntakalarına benzetmek 
k ae mevzu bile olamaz, Ve bu 
10~fıl11şma iki raldp memleketin ko· 

b, 
1 sahasındaki genişlemelerinin 

ır h illet~~f ~sıdır, Ve bu safhanın vaha-
% soylemelje bile lüzum yoktur. 

ıııq ikinci bir Rus - Japon harbi 
lllkünmü dür? 

lııı Hem Rusyanın, hem de Japon 
şqPeratorluğunun böyle bir şeyi dü· 

•ınnrııekten ne kadar uzak oldukla· 
bu' .. anlamak çok kolaydır. Japonya 

cı~un Cinın büyük bir kısmını işgal 
Ilı" ış bulunuyor. Buradaki ordusu 
ııı Unakaşası mümkün olmıyan birçok 
-~•affakiyetlerin~ rağmen felce 

ram ıştır. 

•• 
B' 

biye ~leyh Japon erkanı har· 
~~!_rı, belki yapmak istediği fa

~Un vaziyetin kendisini tehire 

~ği yeni bir harpten do

rrı11~11k lllu~zzam üçlükleri göze al. 

~ir. 
dahi~ov~et Rusyaya gelince; henuz 
nan 

1 bır krizin tesiri altında bulu
k Ve hu kriz neticesinde ordu 
urııa 

ha, 11 nda kadrosunda derin açıklar 
ııı 611 °1an • bu memleketin bizzat 
~lltb Cudiyetini tehlikeye koyacağı bir 

teyı 9 atılmaktan başka yapacağı 
Oun 

8~ .vardır. Mamafih rakibinin bu
''lifa~lnde _bulunduğu güçlüklerden 
den eyı d~şünerek taliini bir kere 

Olac:rııeye karar verse bile mağlup 
1 

dirae ~ 1 muhakkaktır. Çünkü bu tak· 1 
llıevıil Japon ordusu Çindeki ilerı 
d~nrıı ";•nden çekilerek Rusya üzerine 

~ e te tereddüt etmiyecektir, 
usya ne yapabilir? 

lı(11~904 - 1905 te Rus ordusu 
''taıı Şarkta , kendisı için daimi bir 
'ekiı 11

_0 ıbaret olan bir harpte on 
~ larıı •y mukavemet edebildi, Fakat 
~ahd "nki orduların ihtiyacı çok 

uttu. 

dcQ~nımızda vaziyet tamamile 

b~r, Bugünkü harpler müthiş 1 

~gaz, benzin ve mü· 

(~~~üstehlikidir, Bundan baş· ' 
~OVllA• -
tek~ ordusunun elinde bulunan 

d~rn' ~~~~~~~~~~ 
1110 ~lu merkezinden alıtıbin 

·~·ı iQ~akta cereyan edecek bü· 
ır h· b' 

aıla~tireceği mu· 

D· harekat için kafi değildir, 
h· '~er t 
ı "'~ va araftan, ta,yare ve zırhlı 
,?11ar1 b~_ıtaları karşısında nakliyat 
'eL uy"k 
'Q "İttab' u bir tehlike altındadır 

~ tdiı 1 ! ransiberyen hattıd ı teca· 
erıııyecek bir yol değildir. 

!:: •• 
~ • 1 hasıı J 
r0 Qırecek • aPonya ile muhasema-
~iıPada 80 olan Sovyet Rusya Av· 
b1,'" V8 ;atle bir ihtiras zemini ola 
'la r Olaca u 8~retıe iki cephede mec 

kendi ğı bır harp n~ticesinde Rus 
~ lllahvını hazırlayabilir, 1 

li Unu da 
ı~1 t904 h hesaba katmak lazımdır 
~. 1 nı2 b_arbi çarlık Rusyası için ! 

•rıı it d ' 1 
'ıt 't ay 0· ış harbı olarak kal-
h;,;~1ıkıard 1 

zamanda bir takım ıç ka 
t8h

1
,1n sa doğurmuştu. Yani bir 

l~c •keli bovyet Rusya için de çok 
~., ~~'ni d~~,,d3 hili vaziyet doğ.ırabi· 

~8)1 oırıı unrııek her halde yersiz 
"' az. 

~ "u 
e •~ suretı 

)ı ••• b e, her şey, ıki rakibe 
~.. ilŞlıiık ' h ' 1 •Sıy8 ve ı tıyat ı bulunma 

etınektedir, 

~ 10 Ağustos 938 
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ihtilafın 
ı-·-·-·-·-·-·-·-1 

;sovyet i artık halli 1 ispanyada vaziyet 
• • ! Japon! 
• • 
i h b. i • ar ı • i i 

Ü m İ d İ k a 1 · m· a d 1 1 Cumhu~iyetcile~ dün bir 
------------- hezımete ugradı . . 

~-·-·-·---·-·-·-~ 
Sovyet -

büyük 
Japon hudud çarpışması 
bir harp halini aldı 

Paris gazeteleri ve 
büyük devletleri sulhu 

Paris siyasi mahafili 
korumağa davet ediyor 

Tokyo: 9 [Radyo] - Japon kuvvetleri dün göğüs 
göğüse yapılan döğüşmelerden sonra, Cangufengin ken. 
di ellerinde kaldığını söyleyorlar. Japon kıt'aları siperle 
rini yeniden takviye etmişler Sovyet hücumlarına intiza· 
n başlamışlardır, 

B. sabah Sovyet ağır topçusu Japon sağ cenahını 
döğmeğe başlamıştır. Japon takviye kolları ve demir 
yolunun üç kısmı şiddetle bombardıman <dilmiştir. 

Paris: 9 (Radyo)- Pöti Parizien gazetesi Sovyet 
J•pon hadiselerinden dolayı büyük bir endişeye düş· 
mek te ve diploması yol ile artık ihtilafın halline imkan 

olmadığını yazmakta ve dünya sulhunun bü)ük tehlike 
de olduğunu ilave ederek, büyük devletlerin işe müda 
hele etmeleri lüzumunu ihsas etmek eldir, 

Paris siyasi mahafilleri de vaziyetıen çok bedbin, 
dir. 

Ge!en haberlere göre Sovyetler çarpışma mıntıka
sına yüzbin kişilik bir kuvvet göndermişlerdir . 

Hudutta maskeli fapo" neferleri 

Avusturyanın Harice 
olan borçları mesele$i 

Almanya ve Fransa 
nasıl anlaşacak? 

l'dris : 9 (Radyo) - Almanya ve 
Fransa arasında esasen mevcud olan 
iktisad mukawlclerin Fıansa faslına 

aid kısmına, tercihan Avusturya'nm 
eski borçlarına Aid faizlerin düzletilme· 
si meseleleri katılmaktadır. Avustur
yan'nm c?evlet karanlesini iaşımayan 
istikraz faizleri yüzdEı üçe endirilmiş
dir. Avusturya istikraz faizlerinide 
Almanya ve Fransa arasındaki büyük 
eşya mübadelelerinden hasıl ol an 

Çin - Japon harbi 

Cephelerde ateş 
devam ediyor 

8000 
Japon 
·· ıd .. ' o u. 

Şimalde Çinliler 
ileri harekette 

fazla kıymetlerle ödeııecekdir 

Avusturya'nın harice olan boıcu 

1936 ~enesi nihayetinde 2 Milyar şil
lingi bulmuşturki yüzde on mikdarda 

inmişdir. 1937 senesinde faiz hesaba· 
tı 11() Milyon şillingi bulmuşdır, Es· 

ki Avusturya'nın harice olan borcu 
(büyük harp'dan evvelki istikrazı) kıs· 

mı azamı Almanya'nm elinde tahvila. 

tı bulunmakdadır, Harp'den sonraki 
Avusturya hükumetinin dı~a rı istikrazı 

şunlardır: 1934- 1959, karantili kon· 
version istikrazı, 1930 tarihli enler· 
nasional, 1923-1935 tarihlı, karantıli 
cntarnasional hükumet istikrazı, Bun· 

l;ıı ın hepsi 136 Mılyon Şıllingi bul· 
nıaktadırkı 936 s~nesi nihayetınde 

lngilizlcriıı hess!sine. 

11 7 Milyon fund Sterling, Fraıı 

s;ınırı lıı"csıne 517 Mı/yon Fr•ng, ltal· 
ya hısscsine J'l3 7 Milyon Lıret, İs• ıç 1 

ı e lı•ssesinede 601 Mı iyon lsviçre 
frnııkı düşmekdcdir, Halıhazırda 1 

ı\vuslurya hükumetinin harice olan iiç
1 

büyük islikrazın mikdaı ı 1936 Sene· 
sinden daha azdır. Avuslıırya'nın da· 
hili borcu 1936 Senesinde 1587 Mil. 

yon Şillingi bulmuş ve tıundan 1412 
Milyonu rente olarak tesbit edilmiş· 

dir. 1937 senesi nihayetinde Avustur· 
ya'nın harice olan borcu 1 3 Milyon 
Şillingi idi. Birde bu istikraz'IAra, 
mevaddi gidiıiyye, ve iptidai'yenin işli· 

ra~ı için yapılmış 400 Milyon Şilling· 
lik yardım keredisi gelirki 1931 sene· 
sindeııberi ne taksiti ve nede faiıi 

ödenmiştir. 

·-·-·<e·•···-·-···-· .. ·-·-·-·-· 
1 i Harf İnkılabı i 
1 i i 
•o.. A .. k . t i un tatur e mınnet i 
! ve şükran telgrafları ! 
j çekildi : 
! DUn; Harf lnkıli\bının O· t 
! nuncu YıldllnUmU mUna 1 

l f :e~~~:;;::~=;~;I::.1~~- : 
f döken ve Ulus okulları ta- ! 
i lebelerl adına da Mahmud ! 
j Canberk tarahndan Ulu t 
j Önder AtatUrk'e minnet ve 1 

j •Ukran telgrafları çekll· 1 

· ml•tır • ! . ' 
·~·-·-"-·-·-·-· -·-·---·-·-·-· 
Dahiliye vekilimiz 
seyahata çıkıyor 

Ha} ~iükrü K.rıyanın geçen 

Adana ziyııreılerirıden lir ıntiba 

Ankara: 9 (elefonla)- Söylenil 

diğine göre dahiliye vekilimiz ve 

parti genel sekreterimiz bay Şiikrü 

Kaya bugünlerde yurt içinde bir tet 

kik seyahatine çıkacaklardır, Çin - Japon harbinde ı 

büyük bir değişiklik oldu; 1 
- · ----------------~-----~ ~--------------~--~-----bunun sebebi nedir ? 

Şanghay: 9 (Radyo) - Çin. 

Japon harbi son üç gün içinde çok 

ani bir tahavvül göstermiştir. Bu 
değişme bilhassa Çin tarafındadır. 

Bura, Sovyet - Japon çarpışınala· 

rının yüzde yüz tesiri olduğu anla-

şılmaktadır. 1 

Cephelerden alınan haberlere 

göre, Japon kuvvetleri mütemadi . 

yen gerilemektedir. Son iki gün için· 

de Çinliler simalde 45 kilometre 

ilerlemişler ve birçok ayaletleri İs· 

lirdat etmişlerdir. 

Cephelerden alman haberlere 

göre Yangsen şimalinde Çinliler bu 

gün büyük muvaffakiyetler elde 

etmişlerdir. Aynı kaynakların bildi 

rdiğinc göre Japon kuvvetlerinden 

Asiler bir çok 
ele 

silah ve mühimmat 
geçirmişlerdir 

Madrit : 9 ( Radyo ) - Şark 
cephesinde Hükümetçiler 1518 nu· 

maralı Tepeyi işğal etmişler ve se· 

kiz kilometre kadar ilerlemişlerdir . 

Salamanka ; 6 ( Radyo ) - Ce 

nup cephesinde Cumhuıiyetci kuv. 

vetler büyük bir hezimete uğra 
mışlardır . 

Cumhuriyetciler gayri munta, 

zam bir rücat neticesinde top tü · 
fcnk ve bir çok mühimmat bırak. 

mışlardır . 
Madrid : 9 ( Radyo) - Bir f. 

ransız mevkufunun kurşuna dizildi· 

ği hakkında F rankist radyoların 
yaptığı neşriyat asılsızdır. Cumhu 

riyetci makamlar mahbuslan daha 

ehemmiyetli yerlere nakletmekte

dirler . 

Arazi Vergisine dair yeni bir karar 

Mahsulü zarar gören 
çiftçi, vergiden muaf 

HUkOmetlmlz, Türk çiftçisinin bütçesini muvazeneli 
bir hale sokmak için her cepheden bUyUk ledaklrlıklar 

yapmakta berdevamdır. HUkOmet yeni bir kararla, mah· 
sUllerl zarar gören yerlerden arazi vergisi almıyacak
tır, 

Ankara : 9 (Hususi muhabirimiz· l Bu müracaatlar teşkil olunacak i· 
den)- Mahsulleri hasara uğrıyan yer· ' dari tahkik heyetine tevdi olunacak 

ler hakkında nasıl muamele yapılacağı 1 ve bu heyette tahakkuk memuru un. 
Finans Bakanlığınca tesbit olun•nıış· vanını haiz olan bir maliye me· 
tur. muru da bulunacaktır, Bu heyet ha· 

Yangın, sel, dlllu, kuraklık gibi sar gören yerlerde tetkikler yapacak 
sebeplerle hasar görenler ayrı ayrı hasarı istilzam eden hadisenin mahi· 
veya birlikte mahallin en biıyük mül· yel ve tarihini, hasarın ~ôy, kasaba, 
kiye memuruna müracaat edecekler· şehir arazisinin tamamına mı, yoksa 
dir, Müracaat yapılmadan tetkike gi· muayyen mıntakalarına taalluk ettiği· 
rişilmiyeceklir. Köy ihtiyar heyetleri , b k 

nı ve u öy, kasaba ve şehrin veya 
köy halkının vekaletnamesini haiz ol· 

mıntakadan o sene alınacağı tahmın 
madıkça köy namına müracaatla bu· 
lunamıyacaklardır. 

BiR ALİMİN İDDİASI 

Bu kış çok sert 
olacakmış! 

Avrupa müthiş bir sıcak 
dalgası içinde 

edilen hasılat miktarına göre ve 

yüzde hesabiyle nisbetini, hasar gö· 
ren yerlerin icara verilmiş veya mah
sulleri sigorta edilmiş oluµ olmadığı
nı tesbit edecektir. 

idari tahkik heyeti teshil ettiği 
vaziyeti bir raporla idare heyetine 

ve. ecek ve idare heyeti hasarı ka· 
bul ettiği taktirde arazi vergisinin 

terkini cilietine gidil~cektir. 

1 
Gölgede 53 derece 

Hasar vukuunda müracaat ıçın 

bir müddet tayin edilmiş bulunduğu· 
na göre, mahsulleri ayni şehir, ka· 

saba ve köy veya mınlaka içinde 

bulunan ve ayni nisbette hasar gör· 
diiğü halde müracaat etmediği için 

vergileri silinmemiş mükelldter ta. 

rafından bilahara müracaat vukuu 

ha linde bu müracaatlar kabul ve 

tetkik o 1unacaktır. 

1 hararet 

1 
1 

' 

Paı is : 9 ( R<•dyo ) Butün Av, 1 
rupa büyük bır sıcak dalgası ıçindc 

bulunmaktadır , Hararet bılhassa 
kendisinı Ortrl Avrupada hıs ettir· 
mektedir , 

Bu hafla Belgrad'da hararet g1ll 
gede 53, V;ırşova 'da da 50 yi bul· 
muştur. Yalnız, Fransada bu sene 
fazla sıcak g1\rülmemektedir , Bu· 
gün Pariste hararet ancak 32 de· 
recedir , 

Bir Alman Aliminin bir gazeteye 
beyanatına g1lre, önümüzdeki kış 

çok sert olacaktır , Bunun sebebi 
şudur : 

Golfistrin cereyanı bu sene yolu
nu değiştirecek ve Şimali Avrupa· 
nın iklimini yumşatmak hususun· 
daki tesirini icra edemiyecektir , 

8000 kişi mahvedilmiştir. Çinliler 

şimaldeki taarruzları esnasında Ja

ponlardan birçok tüfenk, tank ve 

mühımmat ele geçirmişlerdir. 

Çin kuvvetleri mütemadiyen 

ilerlemektedir . 

Avrupadan 
muhaceret 
azalmakta 

Viyana : 9 (Radyo) - Büyük 

Harb' den sonra Avrupadan harice 

hicret edenlerin miktarı o kadar a· 

zalmıştır ki h~kikaten bir Avrupa 
hicretinden bahs~dilmediği gibi 
böyle hicretle memleket sahibi ol· 

muş kolonicilere de tesadüf oluna· 

maz. 
Dr, S. V. Leer " Avrupadan 

hicret !'denleıin azalması ve onun 

neticesi " unvanlı bir kitabta Be· 

yaz ırkın dünyaca hakimiyetini kay 

betmcsi harb noktainazarından de. 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 
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Telef onda sevgilisini öldüren 

HAi 
Pamuk tarlalarında 

Tatlı ve mesut günler geçiren bir 
çiftin facia ile neticelenen macerası 

İki haftaya kadar 
hasada başlanacak 
Tarlalardaki Pamukların iki haf. 

Lise ve 9rta okulların 
imtihan tarihleri 

Ç ukurova meğer bir yay~a 
de biz kıymetini bihnı} 
Dün Belgradda hararet 

cesi kaçmış bilirmisiniı? 1<~1 lısı 

Aşk uğrunda türlü cinayetler o. ' 
luyor. Tabanca, birçol, kezzap vesair 
zehirler kutlanılıyor, adamlar öJdürü· 
lüyor, kadınlar ortadan kaldırılıyor. 

Bu gibi hadiseleri, hergün oku. 
yoruz1 işitiyoruz; bazan da vak'ala. 
rın şahidi oluyoruz. 

Size bugün gene bir aşk mace· 
rasından ve onun pek feci neticesin
den bahsedeceğiz: Prağda cereyan 
eden bu hadisede ne tabancanın ve 
bıçağın, ne de zehirin yahud kez· 
zabın rolü yoktur. Bu, büsbütün 
başka ve şimdiye kadar işitilmemiş 
bir vak' adır ki, bütün Çek gazete
lerini günlerce meşgul etmi~tir. Fa 
ciada en mühim rolü telefon al. 
maktadır. Kıskançlık ve onu takip 
eden intikam hissi, iki gencin de 
öJümüne sebebiyet vermiştir. Hadi· 
se şudur: 

Prağ şehrinin telefon merkezin. 
de çalışan santral memurlarından 
Elsa isminde güzel bir kız, iki sene 
evvel bir kır gezintisinde genç ve şık 

ma yatırılıyor, sonra serbest bıra· 
kılıyor. 

Elsa, sanatoryomdan çıktıktan 
sonra planın ikinci kısmını tatbike 
başlıyor. Avukatın telefonuna, bir 
tel ile kuvvetli elektrik cereyanı 

naklediyor. Başka bir taraftan tele 
fonu açıyor. Genç avukat, görüş 

mek üzere mikrofonu tutunca kö 
mür oluyor ve derhaJ ölüyor. 

Zabıta hemen faaliye geçerek 
Elsayı arıyor, fakat kızın bir izine 
bile tesadüf edemiyor. 

İzmirde de bir 
çek sahtekar.lığı 

Hususi muhasebeden 
çalınan iki çekle ban
kadan paralar nasıl 

çekildi? 

bir avukatla tanışıyor. iki genç, ha- lımir : 9 ( Hususi ) - Şehrimiz 
fif bir tebessümle başhyan alaka hususi muhasebe müdürlüğünde çek 
!arını arttırıyorlar, akşamları buluş- hırsızlığı ve imza taklidi hadisesi ol-
maları sıklaşıyor; birlikte ge. muş, bu suçların faili olaıak merkez · 

muamelat memur muavini B. Remzi zintiler şehir haricine kadar uzayor: 1 

ikisi de biri birlerini delicesine! sevi· 
ile İkinci Beyler sokağında · kilap ve 

gazete satan Nazmi isminde iki kişi 
yorlar ve, evlenmE>ğe bile karar ve- nezaret altına alınmışlardır. 1 

riyorlar. Hırsızlık şu suretle meydana çık- I 
Bu düşünceleri, Prağ civarındaki mıştır: 

Birkaç gün evvel hastahr.ne buz 
sayfiyelerden birinde, Çigan orkest· müteahhidi B. Avni ile hususi muha· j 
rasının insanı coşturan safhalarını sebe idaresinden alacağı olan bir şah 
dinlerken bir gazinoda tahakkuk e· sın, hazırlanmış ve tasdik:edilmiş çek-
diyor ve iki gt"nÇ nişanlanıyor.. teri ortadan kaybolmuştur. Bu iki çek

ten birisi 197 liralık, diğeride 35 li· 
Aradan birkaç ay daha geçiyor· ralık. çekler kaybolunca emniyet mü- . 

nişanlılar Prağa geliyorlar. Fakat a. dürlüğü vak'adan haberdar edilmiş 
sıl facia bundan sonra başlıyor. genç gizlice tahkikata başlanmıştır. merkez 
güzel bir delikanlı olan avukat baş· muamelat memuru B. Mitat yıllardan· 
ka bir kadına bağlanıyor. Telefoncu beri bu dairede çalıştığı halde hiçbir 
kızı, kendi içtimai mevkii ve zengin- suçu göılilmemiştir. 
liği ile münasip ğöremiyor, gazinoda Diğer memurlarda malum ve mu·\ 

temed kimselerdir. Hırsızlığın kim ta• 
biribiı !erine taktıkları nişan yüzü· ı 

rafından yapıldığını tesbit için sivil 
ğünii çıkarıp atıyor ve Parise kaçı- memurlar faaliyete geçmişlerdir. Ya· 
yor .. pılan tahkikatta muamelat memur mu· 

1 

taya kadar hasa\larına başlanacak· 1 
tır. B~ sene Klevlant sahası fazla j 
olduğundan amele ihtiyacı daha faz ) 
la kendini göstermektedir. 

Amele tedariki için önden mü 
him miktaı da avans vermek müş
külatı bulunrluğu halde, denilebilirki 
çiftç.ilerimiz şimdiden amelelerini te· 
min etmiş gibidirler. Randman<la ge· 
çen seneye nazaran daha fazla ve 
iyidir. 

Atatürk Parkındaki 
yüzme havuzu 

Atatürk Parkında yapılmasının 
bir mütahide ihale edildiğini yaz. 
dığımız büyük yüzme havuzunun 
bir kaç gün içinde yapılmasına 
başlanacaktır . 

Bir kadını döğmüşler 
Eski istasyon cıvarında oturan 

Abdullah oğlu Ali Doğan karısı 
Zeynep, Mehmed oğlu Beşir ve Ab 
dullah Muhtar adlarındaki şahısla 
rın evine hodbehod girerek kendi· 
sini döğduklerini şikayet etmesi ü · 
zerine suçlular yakalanmış ve hak· 
larında kanuni takibat yapılmıştır . 

Bir et kaçakcısı 
yakalandı 

Güneşli mahallesinde oturan İb. 
rahim oğlu Hasan Bazarbaşınm ka · 
nara harici bir keçi kesildiği görü· 
!erek etler musadere ·edilmiş ve 
hakkında zabıt tutulmuştur . 

Fazlaca içmiş 
Hüseyin oğlu Kilisli Ahmed a 

dmda birisinin fazla derec·ede fer· 
hos olduğu görülmüş ve yakalana
rak hakkında kanuni takibat yapıl· 

mıştır . 

Ekmek fiatları 

Talebe kayt ve kabul işleri için 
bir talimatname hazırlandı 

Liselerle orta okullarda olğurı luk \ 
ikmal ve bütünlük imtihanlarına, 
kayt ve kabul muamelelerine hangi 
tarihte başlanacağına dair maaıif 
vekaletinden şehrimiz kültür direk 
törlüğüne bir tamim gönderilmiştir. 
Bu tamime göre: 

Liselerle orta okulların birinci 
devre, ikinci ve üçüncü sınıflarında 
ve liselerin ikinci devre l ,2 ve üçün 
cü sınıflarında 22 ağustos pazartesi 
günü talebe namzedi kayd ve kabulü· 
ne başlanacaktır. Orta okulu bitirme 
imtihanına engele ve bütünlemeye 1 

kalanların imtihanlarile, 1930 tarihli ' 
lise ve orta okullar talimatnamesine . j 
göre, oıta okul mezuniyet imtihanla 
ı ma girenlerin ve Jise son sınıf bitir· 
me imtihanlarında engele ve bütün 
lemeye kalanların imtihanlarına 1 ey· 
liilda son verilecektir. 

Lise ve orta okullara alınacak 
parasız yatılı talebe müsabaka imti
hanları 3 eylulda yapılacak, orta o 
kulların ve 6 ıncı sınıflarında engel 
ve bütünleme, keza liselerin birinci 
ve ikinci sınıflarında engel ve bütün· 
leme imtihanlarına 7 eylulda başla· 

nacak 17 eylulda son verılecektir. 
9 Eyhil cuma günü, liselerin i· 

kinci devre üçüncü sınıflarında olğun 
luk imtihanlarına, 1930 tarihli mezu 1 

niyet imtihanlarına gireceklerin imti · .

1 
kanlarına başlanacak, 19 eyliilda ni 
hayet verilecektir. 1 

20 Eylulda lise ve orta okullarda 
talebe namze<li kayd ve kabulüne 
son verilerek ve 3 teşrini evvel pa · 
zartesi gününde derslere başlanacak 
tır. 

f !k okuJlarda talebe kayd ve ka 
bulüne 15 eylulda ve derslere 1 birin 
ci teşrinde başlanacaktır. 1 

1 

Yeni mezarlık 
Tavsi "e etrafına 

divar çekilecek 
Karşı1akadaki yeni mezarlığın 

bitişiğindeki tarlanın satın _alınması 1 

suretile genişletilmesi ve etrafına di
varlar çektirilmesi belediyece karar 1 

altına alınmıştır. 1 

Plana göre yeni mezarlıkta güzel 
bir ğiriş kapusa ve bu kapunun sol 
tarafında oturanlara uzunluğunda bü 
tün arma bir sundurma ve bu sun. j 
durmanın yanında su tertibatı ve di 
ğer bir tarafındada yağmurlu hava · 1 
larda 100-150 kişiyi alabi!l!cek 
oturma yeri bulunacaktır. \ 

ı 
Kürekle bacağından 

yaralamış 

Yarbaşı cıvarında oturan Meh · 
med oğlu Musa adınc1a birisinin o 
cıvarda oturan Salih oğlu Fahret
tin kürekle bacağının iki yerinden 
yaraladığı şikayet edilmesi üzerine 
suçlu yakalanmış ve tahkikata baş· 
lanmıştır . 

Sofra tuzları 
ucuzlatıldı 

Son zam miada cumhuriyet hü 
hümetınin hayatı ucuzlatma hu .usun· 
da gösterdiği büyük gayret ve ala . 
kaya muhleviyetinle şahit olunmakta 
dır. 1 

Hükumetin bu husustaki mt sai· , 
sine muvazi bir hattıhareket ta· I 
kip eden inhisarlar idaresi bütün ma 
mulatına teşmil etmeğe çalıştığı fiat 
ehvenliğine lıız vertrek sofra tuzu· 1 

tahmin edemezsiniz. Bunun içııı 
söyliyeyim: Tam 53 Fahrnha!1 

ğil, santigrat! Bunu radyo so) 
Yine aynı kaynak şunları da 

raı 
• 

Zat 

etti: 
Önümüzdeki kış , senelerdetl 

görülmiyen bir şiddette olaca~ 
tün nehirler donacak, müdhiş fır 
lar esecek. 

Bunlara sebeb, Bahriı:nubı 
Golfstrim - sıcak su - cer'P 
rının yolunu değiştirmesidir. ~ 

ihtiyatlı kömür ve odun tı.ı 
!arının önümüzdeki mevsim b 
bir parti vuracaklarına muh~ 
nazarile bakılabilir; fakat 8 

eğer dediği çıkarsal k 

tar 
lar 

koı 
ği 

Yalnız tüccarlar değil, hal 
hava raporlarını alaka ile taki~ ku 
mesi artık kat'i bir lüzum h3 ın 
dir. Çünkü arlık, bundan sonr\ 
talıklar da hava raporu gibi di 

rilecekmiş. 
Avrupa gazeteleri bu tıı 
1 cil 

şöy e yazıyor: Of'ı ta 
"Giineş üzerinde lekeler gd 

düğü vakıt hastalıkların çoğa.1 ka 
ötedenberi dikkat edilrnişt1': 
lekelerle hastalıklar arasındakı 
nasebetleri rakamlarla tesbi~ 
istatistikler yapılmış, uzviyeti 

k' ııj bu lekelerin değişmt-sile ço 
1 te dar olduğu anlaşı mıştır. 

1 
Günün birinde şöyle h~;. 

porlarına gazetelerde .l esadll ~ ~~ 
ceğiz: "Dikkat! Yarın tıfo baş~ 
veya, "bugünkü hava baş ai'1 

k .... b "t b• paca , pazar gunu ronşı d .. 
k ·b·f --ca ,, gı ı. tı ka 
Şimrtilik bu raporların ti 

başlanm~mış ise de, ekseriya 
11 

\le 
kuk eden hava raporların~bti' •lı 
önümüzdeki mevsim • için 1 lsk 
olmak gerek. Zaten fena llit L 

r.eı 
hasta'ı't demektir. ·ıııı ~et 
cebini hasla eder, kömürün k~ 
on beş kuruş?, odunu 1 O %~ 
alan bir in:.anı düşününüz!.. , ~ö 

Bunun için önümüzdrki ıııt llıa 
ihtiyatlı davranmalı! 

ı .. 
Aradan altı ay kadar uzun bir avirıi B. Remzinin. son zamanda ya· 1 

şayışında f evkaladelıkler olduğu, 7.evk ı 
zaman geçmiş olmasına rağmen ve sefaya daldığı, Alsancak semtinde 1 

Belediye Encümeni; Bu hafta da 
ekmek fiatlannm olduğu gibi hıra· 

kılmasına karar vermiştir. Buna gö· 
re birinci nevi ekmeğin kilosu 9 
ve ikinci nevi ekmeğin kilosu 7,5 
kuruştan satılacaktır . 

Saathane civarında 
yeni dükkanlar yap1lıyor 

Hamur ekmek çıka-
ran fırıncılar 

nun kilosunda bir kuruşluk bir ten I - t1 

zilat yapmağa karar vermiştir. 1 Askerlik çağı•• 
Elsa sevgilisini unutamıyor. Müthiş ecnebi ba7.ı genç kadınlarla düşüp 
bir intikam hissi ile kıvranıyor ve kalktığı, hatta uir gün Menemenin Fırıncı Recep oğlu Mehmet, 

Said oğlu Mustafa, Hamid Sadi, 
Mehmed Akbaş, Mustafa, Ahmed 
Yılmazın fırınlarında hamur ekmek 
çıkardıkları görülerek ekmekler mu 
sadere P.dilmiş ve haklarında zabıt 
tutulmuştur . 

15 Ağustos 938 den ihtibaren h )9 
sofra tuzunun kilosu 11 kuruşa sati- olan ~a pus 
lacaktır. kış bir plan hazırl1yarak faaliyete ge Aliağa nahiyesine gölürdüğü genç Belediye tarafından yaptırılması 

bir ecnebi ~adın için yalnız on lira bir müteahhide verilen saalhane çıyor. 

Nasıl mı? verdiği anlaşılmı~tır. civarındaki yedi dükkanın yapılması· 
Hiç de akla gelmiyecek bir şe. Sivil memurlar, hasıl olan şüphe ı na başlanmıştır. 

kilde .. Bakınıt telefoncu kız ne ya. üzerine kendisini müteferrika polis 
pıyor. merkezine kadar telefonla davet e· ı 

Genç avukatın yazıhanesindeki derek isticvap etmişlerdir. B. Remzi • lık olJuğunu bilmediğini, gidip ban-

i f evvela inkara sapmışsa da muhtelif kadan parayı aldığını, memLr D. te e on numarasını buluyor ve her 
üç dakikada bir bu numaraya tele- tarihlerde olduğu gibi masraflar yap· Remziye verdiğini, B. Remzinin ken· 

f d F • tıgw ı, kimlerle nasıl egy lendi""i söyle· di~ine 630 kuruş harçlık verdiğini, 

KAMAL ATA! ÜRK 

Dolmabahçe / İstanbul 
on e iyor. akat daha karşı taraf 1 ° 

tan cevabı bile almadan mikrofonu 1 nip te bu kadar parayı nereden bul- söylemiştir. Bizi cehilden kurtarıp benliği · 

B dugyu sorulunca şac:ırmış, suçunu iti· Vak'a bir memurun vazife esna· nıize kavuşturan ve ışıklı yollara kapatıyor. u vaziyet onbeş gün v l 
devam ediyor, J raf etmiştir. 

1 
sında işlediği suç olduğuna göre l ulaştıran Türk harflerinin kabulü 

[ B. Remzi muamelesi bitmiş olan 1 tahkikat evrakının vilayet idare yıldönünıü vesilesile Ulu Atamıza 
Genç avukatta asap namına bir çeklerden ikisini almış, sahipkri:'ıin • heyetine verilmesi zaruri görülmüş· sonsuz minnet, şükran ve tazimlari-

şey kalmıyor, adeta çıldırıyor. Ken- . 1 ı· 'k Ik" 1 tür mizi sunar, mutlu ellerinizi öperiz. ırnza armı tak ıt eltı ten sonra ·ın· · 

YENi NEŞRiYAT 

Çocuk 
Çocuk mecmuasının 98 inci sayı· 

sı çıktı. güzel çocuk hikayeleri ile 
dolu olan bu mecmuayı çocukları 
mıza ve çocuk Labalarına tavsiye 
ederiz. 

9 AGUSTOS 938 disiyle görüşmeğe gelen müşterile- ci Beyler sokağında Nazmi adında B. Rr.mtinin evinde zabıtaca ya· Adana Milli Mensucat 
rinin Üzerlerine saldırıyor ve şöhre· birine verip her ikisinin muhteviyatı pılan araştı mada büyük biı ayna· Fabı ikası fşçi Okulu Gök yüzü bulutlu, hava rüzgarlı 
lini mahvediyor. Herkes ona Lir olan 232 lirayı bankadan almıştır. nının aıkasında 130 lira bulunmuş Talebesi adma en çok sıcak gölgede 35 derece 
deli diye bakıyor. Zabıta tedbir al· Nazmi de ifadesinde paranın hırsız· tur. 9632 VEYSEL ERGUN geceleri en az sıcak 22 derece, 

dığı halde buna bir çare bulamı· -----------·-------------------------~-!"'1-~---------~-----r yorlar. Nihayet mesele meydana 
çıkıyor. Ve Elsa tarafından telefon 
edildiği anlaşılıyor. 

Telefoncu kız aleyhine açılan 
dava neticesiz kalıyor. Elsa beraet. 
ediyor. Mahkemede : 

- Ondan intikam alacağım. 
Kend:sine kalbimi, ruhumu, hayatl

mı, vücudumü teslim ettim; alda 
tıldım. N~ ben ve ne de o artık ya 
şıyamayız. 

Diyor. Fakat ortada bir suçı 
görülmediği için bu sözler bir si 

nir buhranına atfediliyor. Kız bir 

v iyana 'da katledilen A· 
vusturya başvekili Do!· 
fus'ün karısı ve çocuk· 
ları pek acıklı günler 

gt'çİrmişlerdir. 

MalUm olduğu üzere Nazi' ler 
tarafından pek kanlı bir şekilde kat· 
!edilen Dolfos, Almanların da sevme. 
di~i bir şahsiyetti. Ölümünden sonra 
ailesinin ltalyaya gideceği, veyahut 
Viyanada kalacağı haberlerinden 
hiç birisi doğru çılt-mamıştır. 

Ancak bir ağustos bayramı do· 
layısile Londradan parise giden ve 

Hayat denen oyun 
oradan dönen kalabalıktan bilistifa 
de, lngiltereye bir kadın ve iki ço 
cuktan ibaret bir aile de gelmişti. 
Kendisini tanıtmaktan şiddetle kor
kan ve kalabalık yolcuların ara3ın 
da adeta saklanan bu aile nihayet 
Londra'da da gazetecil~rin eline pe 
nçesını kaptırmıştır. 

Fakat CJnlardan biraz mühlet al 
dık tan sonra Madam Dolfus bu de-

fa da gene kay bolmuş ve gazeteci· 

!erin suallerinden kendisini Kurtar· 
amamıştır!. 

Mada~.ı Dolfus, bu zamana ka
dar lsviçrede iltica ettiği bir manas· 
lırda ikamet ediyordu. Tahmin edil· 
digine göre Avusturyanın eski fn
giltere sefiri Baron Fraokeçtt>in 

Londrada ziyaret edecek olan Ma· 
dam, belki de bütün bütüne İsviçre 

de ikametten vazgeçecek ve bun 
dan sonra Londra'da oturacaktr. 

Madam Dolfus zengin değildir. 
:ıncak çocuklariyle birlikte kendisi· 
nin iaşesine kifayet edebilecek bm 

kadar küçük bir parayı son zaman· 
larda Londra bankalarınJan birine 
verdiği rivayetleri edi 1 mekte<lir. 

Şimdi bu aile, vatansız ve sa· 
hipsiz bir haldedir. 

kaç günlük tedavi için sanaloryo- ------------------------

·bİPd V 
Askerlik kanunu mucı J' ~ı 

• 1 b 
kertik çağında bulunubda a 

1 
r ~ 

hk
,. o~ 

lerle mevkuf ve ma uı:n . r; 
geri kalan mahkumiyetleri01 f' Ç() 

1 k ·· se' 1~i 
sonra tam.ım ama uzcre. 'c' ~i 
ğin birinci günü tabliyı>lerı 1 

mekteair. 
~·e 

Adliye bakanlığı ceza • ..ı 
hktJI'" 

evlerinde bulunan ve ma b 
askerlik çağında bulunanla~ıOIİ' 
ayda bir tevellüt itibarile bı' pi 

. ·haı' nin yapılmasının usul ıltı . ~ 
huri yet müd Jeiumumilik[erırıc 
miştir. 

1. ·ı· ·· terı11 
ngı ız mus ,. 

kat nazırı Kud~' 
50 

Nazır tetkiklerdeO et 

n; 

Maltaya hareket 
~jjl 

Kudüs: 9 (Radyo) - .ı;ı tıi: 
1 ğl" l~t ren Kudüse gelmiş olan ~· ~ 11J 

temlekat nazırı,: Filistin 3 
•• 
1 ~/ 

ve askeri kumandant ile go~i ~I 
sonra Kudüs ve civarı t~~,ı l\il 

tetkik etmiştir. Nazır tel ·ı ~B % 
sonra tayyare ile Malta)'3 ~t 
t . t• ' e mış ır. . d~fl 

Mumai\eyh hareketın 0~1 d .. 
. ., . b de J(ıJ · I " neşrettıgı eyenname . , 1,ııı 

listinin halıhazırdaki vaıt) e 
için geldiğini bildi;mfştir. ' 



Türlcsözü 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satın Alma Komisyonundan 

ı. • .J ~i Mit- l~Y.azan~:J 
~e l.ond . 

'

1

1
1 geldiği ::~ç~~~~ıı ~~-~:ya 1111ıan derhal --------~--~ ------~-

bir hata ederim 
diye, yanıma tanı. 

dıgım iki saraylıyı 
aldım . 

750 :1000 T onDemir 
Hurdası alınacak 

3284 Sayılı kanun mucibince 750:1000 Ton demir hurdası Kırıkkale is 
tasyonunda teslim şartile beher tonu şartnamesinde izah t>dil<:liği veçhile 
(22) Lira (20) Kuruştan satın alınacaktır. 

~dığı yüksek ailelerdeki kc.dın- \ 
ar 1 temas etti. 
le. Bunların da \:Ojuoun ya kocası, 
1( rdcşi,ya nişanlısı tevkif edilmiş, ve 

ule hapishanesine atılmıştı. 
k Ledi, tanıdıklarından birisine 
~aını görmek istediğini söyledi 

1 zaman o gülmüş: 
- Heyhat! demişti. 
- Ne var? Kocam öldü mü? 

"Kral dairesinden çıkıp, salona Şartnameler merkez satın alma komisyonundan bila bedel verilecek 
gitmek için, hüyük sofadan geçerken, tir. Taliplerin 31/Ağustos ' 938 Çarşanba günü akşamına kadar teklif 
yanımdakiler bana kendisini uzak. 1 edecekleri. demir hu.rdas.ı kad.ar O/o 7 ,5 Nisbeti.nde teminatlarile birlikte 
tan gösterdiler. I şartnameyı kabul ettıklerıne daır kayıt ve .ııerahati havi fiyat tekliflerini 

"Kral biraz dah ı yaklrlşınca, merkez satınalma komisyonuna vermeleri. 7 - 10 - 12 - 14 9626 
derhal ilerledim ve elimdeki istida 
ile. ayaklarına atıldım. Kendimi ta· 
nıttım: 

l-----·----ıııı------------·· ___ _. __ ,,, __ ,. 
Doktor Operatör ı 

1 

2 rrr:. 
Sahife 3 ,,... _____________________ , __________________ __ 

Kızılay 

Doktor 
lsmail Kemal Satır 
civarında eski Maliye Şubesi yanında 

Müslüm apartmanı 
Hastalarım her gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 
eder . 

[ Salı günleri öğleden sonra Parasız bakılır] 
9521 22 26 

-------------------------------------------------... ... ·---------------_, _________ ... , 
DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

canı - ~ayırl Mesele o detil... Ko 
bil~. gormek ancak bir şartla ka 

- Ben .zavallı Lord Mithsdale' 
in kansıydım, dedim. Kral bana 
şöyle bir baktı ve uzattığım istida 1 

yi görmemezlikten gelerek, başını 
çevirdi ve yoluna devam etmek için 
bir adım atb. Fakat, ben derhal el
biıesinin eteğinden yakaladım ve 
sıkı sıkıya tuttum .. 

Hadi Kiper ı 1 Sinir hastahkları mütehassısı 
- Söyleyin. YapacatJm. 

ku - Fakat o zaman, kendisini 
..._ tltrrnak emelinize muvaffak ola. 

Zlınaz .. 
dili-:- Evveli kocamı göreyim, ken 
lo ili kurtarmak meselesini ondan 
nrı düıüairüm. 

C-. - l!te, asıl mesele orads: Ko
ta, ıı forür görmez, kendiıiui kur
ı..111•lc imkinını ebediyen elinizden 
-..çarınış bulunacak11nız. 

- Anlamıyorum, lütfen izah 

~ Mtsele gayet basit, dostum. 
.; . nızı ancak bir şartla görebilir 

laız: " d' . 1 b b h" ~ l\.en ısıy e era er aynı uc· 
ı:~atdacaksmız ... Razi misiniz? 

d"-bi ı, bu cevap karşıS1nda bir. 
dQtG re durdu. Kaşlarım çattı ve 

hlbete başladı. 
~rkadaşı İz;ıh etti: 

"Fakat Kral benden çok kuvvet 
li idi: Yürümesine devam etti ve 
ben, bir elimle elbisesinin eteğine 
tutummuş olarak, salonu kap1S1na 
sürüklendim. 

"Orada iki kişi, biri bir kolum- ı 
dan, biri dığe kolumdan tuttu ve be . 1 

ni Kral eteklerinden alarak, kenara ' 
çektiler. Bu arada elimdeki istida 1 
1üşmüştü. Fakat, istida)''I sırmalı bir 1 

adamın aidatını gördüm. 1 

"Sonradan bu adamın kim oldu- : 
ğunu öğrendim ve ona hir mektup 1 

yazarak bu istida)'I Krala vermesini, 1 

vermezse bile hiç olmazsa kendisi· ı 
nin okumasını rica ettirıı .... ., 

Ledi'nin saraydaki bütün ricala. ı 
rı neticesiz kılmışb. Genç kadm, 
kocasını kurtıtrmak içiJ beslediti 1 

ümidi hiç bir zaman kaybetmemiş, ! 
düşünüyor, düşünüyordu. ı 

et. ~ Hakikaten öyle. Hapishane· 
~ lunanları dışardan kimse ile 
rtt~en görüştürmüyorlar. Görüş. 
.,~ fazla israr edenleri, bunu bir 
•tay 

1
aayarak, derhal hapishaneye 

ille 0 ' •r. Çünkü maksatları, bütün 
he1~Y~lalan ve bilhassa böyle şüp 
Yttt trın adamlannı her türlü faali-

-~-.-(s_o_N u v A H) 1 

1 A vrupadan muhaJ 
1 ceret azalmakta 

;: uzak bulundurmak. 
"1k" rdun karısı, bu anlatalanlan 
tO, uncue dinlemiş, fakat kocasını 1 

-..:.~k arzusu biraz olsun zayıfla -
-..,ta,. 

~; Onu.nla aynı hücreye kapalı· 
ırıı bılsem... dedi. 

•1ct
1
"' Demek hapse girm~ği göze 
"•ı? 
"'T b'· ı:ı a 11 ... 
Q• . 

~~~sı gün l~di fikrini biraz de 
"ti ._ lf, hapishaneye girmeden ~v
' raya girmeği daha muvafık 

Uftu. 

~~•raydaki kadınlardan tanıdığı 
~ ._· Onlara koca11mı kurtatmak 
~ ~ .Yapmak lazamgelditini sordu 

...... 11 ~r şey bilmiyo;, hepsi: 

...... fiıç bir çare yok, diyorlardı. 
~il... Nasıl olur? Krala rica etse 

~ıra d . 
~ltra Y akı kadınlar bu sözlerin 
~kı_, '-tıini bile istemiyorlar, kul 

•nı k ...... S apayarak kaçıyorlardı. 
uat K' d ...... b ımse uymasın ... 

•'4tçin? 

hit ~~~l llraydalcilerin, herhangi 
,le,· la .. adam hakkında tavassut 
~~ ()yle kızıyor kil 
~~ "ithsdale, dostlannm, mev• 
~~ 11.rıdmalarmdan korkarak S ~ç bir iyilikte bulunma~ 'ele d' 111"~• fakat buna da sab 
.. N•tlerini sıkmıştı. 
~ ltdi ı'ya rclditinin üçüncü gü· 
' "-tk;u •lcoçyadaki kız kadcşine 
"DQ P Y•ıayordu: 

'tltdtıl l\denberi saraydayım. Bugün 
~ ttc;ti:ra Kralın büyük salo· 
~ d, y haber aldım. Derhal bir 

"•lı bt~ırn ve, yolu üzerinde, 
• ı( '11ıetc başladım 

dt talı ta ' •I•" . . nırnıyorduın. Her hal. 
~ 1 'c;&nd 

L, '• c aldığı mcvkidtn ken 
•· ll~l kaLiJdi. Fakat b.:lki 

( Birinci sahifeden artan ) 
ğil biologi bir mesele neticesi ola· 
rak vukua geleceğini isbat etmekte 
dir. 

Çünkü uzak denizlerde bulunan 
memleketlerin müstemlekelerinde 
olduğu gibi yerlilerin çoğalması ve 
beyazlann nesil itibariyle günden 
güne inhitatı göz önüne alınınca 
11imdada gelmt.yen bir kale gibi., 
tehlikeli bir hal almıştır. 

Müellifin kanutince biologca 
kuvvetli olan Avrupalı milletlerin 
hicretlerini teminile müstemlekeler· 
de beyaz ırkm mevcudiyetine mu 
hafaza imkinına çahşılmaJıdar. 

Açık Teşekkür 
Oojum münasebetiyle hayatı 

yüzde 98 tehlikede iken Seyhan 
dotum evince uzatılan yardım elleri 
ve gösterilen yüksek şdkat saye · 
sinde genç eşimle yavrumuzu ölü· 
mün pençei kabrinden kurtaran t.· 

vin haıilc: ve mahir hekimlerinden 
Sayın Bay Şükrü ve sayın Bay Baha 
ile bu hususta yüksek kabiliyet ve hü 
nerlerine ş=thit olduğumuz kıymetli 
ebelerine ve ödevlerini seve seve 
yapan büyük kalpli h~mşirelerine 

şükran ve miı.nettarlıklanmızm ib 
lijına sayın gazetenizin tercüman 
olmasmı saygılarımızla dileriz. 

Malatya Bez ve lpiik 
Fabrikası T.A.Ş. Adana 

Mensucat Fabrikası 
Anbar m~muru 

Hakkı Yüce Yalçın 
ve tşi Kadriye Yüce 

9633 Yalçın !'-______ ..,. ________ , _____ __ 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsus kapısı civrında 

Halk eczahanesidir i 

Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Bcrlin hastahanelerinde uzun mü d -
det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm apart. 
manında hergün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka· 

Seyhan iskan müdürlüğünden 
Ev Beher evin 

Adedi YER I Tipi Keşif bedeli 

Lin K. 

175 Kozan kazası IX kerpiç 351 58 
:~5 .. ,. Vlll Kirgır 452 78 -210 .. .. 
30 Saimbeyli " VllJ Karğır 687 71 

1 - Kozan kansınının kaza merkezinde 14. P~kınezci köyünde 19, 
Ayvalı köyünde 24, lmamoğlu mevkiinde 118 evki cıman 175 ev ahşap 
iskeletli kerpiç ve lhsanılhamit köyünde 35 Kirgır göçmen evinin. 

Saimbeyli kazasının kaza merkezinde 1, Doğ ın'leylide 14. Hökctce· 
de 10, Şuda 5 ki cemam 30 kirgır göçmen evinin. 

inşası açık ek~iltm eye çıkarılmıştır. B ::h~r evin muh1mmen keşif be. 
deli hizalarinda gösterilmiştir. 

2 - Kozan k•zasm~h yaptırılacak 210 evin kereste, T dŞ, Kum, Ker
piç, Kireç, Saman gibi m ılzem ~si, e11u bin1, ahır ve hala ke ·piç örme 
si, Tavandan maada sıva ve badanası iskan dairesine; temin edilecek 
ve yaptırılacaktır. 

Diğer Tuğla. Kiremit. Çıvi, ve hurdavat m1lzemesi Temel, dıvar, is
kelet, tavan, ç11tı ve kiremit, kapu ve pencere, ocak ve baca işciliği tali
bine verilecektır. 

3 - işbu evlerin yokarıdaki şekilden inşasına toptan talıp çıkdığı 
taktirde tercih olunur. ve en az beş ev olm.ık üzere guruplara ayrılmak 
surelile de parça parça çıkacak taliplere ihale olunabilir. 

4 - ihale muddeti 6/8193~ t .rihinden itibaren 15 gündür. 
5 - ihale 22/8/938 Pazartesi giinü saat 9 da Vılayet konağında va · 

li muavinliği odasında Vıliyet iskan komisyunu marifetile yapılacaktır. 
6 - lst ~klilerin alacakları ev miktarına göre •ı. 7,5 tutarında muvak 

kat teminatlarını ihaleden evvel malsandığını yatırmış olmaları lazımdır. 
8 - f stekliler bu işe ait pılın ve resimlerini fenni ve idari şartname 

ve mukavelename örneklerini keşif celv~lini ve saireyi görmek ve daha 
ziyade tafsilat almak için Vilayet iskan müdürlüğüne Kozan ve Saimbey· 
li kaymakambklarma muracaat edebilirler. 

9 - Türk sözü gazetesinin 4'81938 Perşembe günku nushasındaki 
bu İşe ait tianm hükmü yoktur. 7 - 1 O 9627 

r 
1 Kar ataşa 

otobüs seferleri 

Seferi elli 
kuruş 

ADANA - KARA rAŞ 
Cumartesi günleri s:1at 12 

de. Acem hanından. 

,1 

Cumartesi günü saat ı4,30 
da Acem hamndan. 

Pazar günleri saat 5 te Acem 
hanından 

Pazar günleri saat 6,30 da 
Acem hanından 

1 KARATAŞ-ADANA 
Cumartesi günleri saat 18,· 

30 da Pi ~jdan 

Pazar günleri saat 18,30 da 

Piijdan 

Heyecanlı Meraklı Büyük bir film 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşaın 

S:!nenin Güzel Bir Şah es .:ri o
lan ve emsalsız 

Renee Saınt. Jules Berry 
nin fevkalade bir tarzda yarat 

tıkları 

(Zehirli Sevda) 
Büyük Devletler arasında kar 

şıhklı yapılan c:uusluk s~fahatından 
mülhem mükemmel ve F 'ansızca 
Sözlü Filmi takdim ediyl>r. 

Müthiş heyecanlar emsalsız 
maceralar ve büyük aşklar şahe 
serı 

en Acem ham yanındaki Ôıner Gelecek Program: t
y erler numaralıdır. Daha evvel 

ba~ctmez ticarethanesine mü (Macaristan Gecel~ri) 
racaat edilerek ~apablaibir.- 1 

- ı---...--------------96_3_0_ 

• 
Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatla 

Bay Halil evi 23-30 9531 

BELEDİYE 
1 

:.------------------------------------------------Adanada Otel ve Konserhol yaptırılıyor. 
1 Adana Belediyesı tarafından Adanada Atatürk parkında proje. 

si mucibir.ce bir otel ve Konserhol yaptırılacaktır. 
2 - Şartnamesine göre bu binaların inşaat bedeli 84629,40 lira. 

dır. 

3 - Bu inşa&tın muvakkat teminatı 6347,20 liradır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulilc: ve şartnamesine tevfikan Ağustosun 

yirmi beşinci perşembe gunü saat onda Belediye encümeninde yapılacak· 

tır . 
5 - Eksiltmeye girme şartları, projeye batlı şartna nede yazıhdar. 
6 - Proje ve diter evrak Belediye muhasebesinden dört lira yirmi 

üç kuruş mukabilin~e alınabilir. 

7 -- Taliplerin usulü dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplanm 
ihale günü saat dokuza kadar Belediye Riyasetine bir mak~uz mukabi· 
linde vermeleri ve müracaat hariçten vaki olacaksa: keza ayni saatten ev· 
vel Belediye}e gönderilmiş bulunması ilan olunur. 

28- 2 6 - 10 9586 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Muamele Vergisi Kanununun 
Bazı hükümlerini tadil eden ve bu kanuna yeniden 

bazı ~ükümler ekleyen kanun 
hWlllfl ,\o, 3533 Kabıll tıırilıı : 291611938 

l\erı tarıhı : U> '/'emmu:: 1938 

- Dünden artan -

Madde 3 - 2430 numaralı Muamele Vergisi Kanununun 25 inci 
maddesi kaldırılmıştır. 

Maddde 4 - Bu kanun ntşri tarihinden n.uteberdir. 
Madde 5 - Bu kanun hükümlerini yürütmrğe Maliye, lkti; ad ve 

lnhiurlar Vekilleri memurdur. 
1nı1938 

(SON) 

Pazarlıksız Satış mecburiyetine 
dair kanun 

/\ "'""' il tJ . :ı J8fi K11'1ul trmlıi: 24161938 
J\P§İr tm i /ıi : /317193/l 

Madde 1 - Bu kanun hükümlerinin tathik edildiği yerlerJe veya 
bu kanuna tibi tutuları maddeler hakkında perakende ticarette pazarlık· 
sız satış mrcburidir . 

Madde 2 ._ Perakende surette satış yapılan dükkanlar ve mata· 
zalarla sair satış yerlerinde satıla" maddeler üzerine bunların fiatlartm ve 
ayırıcı vasıflarını gösteren bir etiket vt.ya başka birer işaret konulur. 

Malın mahiyeti etiket veya İ§aret koymağa müsı1id clmayan hal
lerde, halkın görebilectği bir yere liste aımak suretile de o malan mahi· 
yeti ve fiatı halkın ıttılama arzolunması caizdir. 

Madde 3 - Pazarlıksız fiat ve ayırıcı vasıflardan biri veya ikisini 
ğösteren etiket yahut işaret konması mecburiyetinin en evvel hangi yer. 
lerde, hangi ticaret şubelerinde ve hangi madde'er hakkında ve ne su. 
retlerdt tatbik ,.dileceği iktisat Vekaletinin teklifi üzerine icra Vekilleri 
Heyeti kararile tayin olunur. 

Madde 4 - Bir malın ikinci maddede yazılı olduğu suretle tesbit 
edilmiş olan fiatmdan aşağı veya yukarı fiatla sahlmıtsı yasaktır. 

•(Sonu Var) 9583 



5ahife : 4 ...... _ 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOV::-
Kilo Fiati 

CiNSi En az En çok 
A. ~. 

Satılan miktar 

K.. s. Kilo 

ı_l<.:.:.=apcı=m~a_lı--=-~p~am_u_k __ •-----ı-------ı--=--=-------- 1 
Piyasa parlağı • 25 25 
Pİ'-"asa temizi 11 22 -22--, --- ---·------- --iane 1 
iane 2 ·----·------ ----Ekspres 

._~K~le~v~la~n-t __________ ....__36 ______ _,_ ____ 36. ____________________ _ 

YAPA(il 

Beyaz 1 ·----='--------'--------Siyah 1 

çıaıT 

,, "Tohumluk,. 

HUBUBAT --- - -------Euğ"day Kıl>ns 

" Yerli 
- -- 3,20 

11 Men tane 
Arpa -2,90-- .. - 2,9s 

•--=--''-------- ı------ı Fa.sulya 
Yulaf -3,5 _ _ _ -3,12-- - -

•--=---------ı---'-----• Delice 
Kuş yemi 

·--~----------1------ı:--------
Keten tohumu ---•---,.-______ ---=-------Mercimek -------· 
Susam 

-----------------------------UN 
ı Dört yıldız Salih t .. -' ~ ·--~~-.,........,...._::-_-_-_ı·-===--· ~.i ,, ,, -

:s iG ı Dört yıldız Doğruluk 
~ ~ _ü_ç _ _:_..-.-~.~.---- l 
~ ~' ·~"":-;-~t-y-ıl""-d-ız-C-um=,,-hun-.y-e-t --=ı----

~ ~,__:ü~ç _ ___:•~·--~"'-----_-_-:_-:_.....;~--=:~-:.-=.-=.::.:.-______________ _ Simit ,, 

Liverpol Telgraflan 
8 / 8 I 1938 

Sanri111 -

Kambiyo ve Para 
iş öankasından alınmıştır. 

Hazır 
1 

4 ı 82 Lueı 

!_ 5o_ [ s2 Rayişmark 
1. Teşrin Va. 4 53 

Frank ( Fransız ) 
3)47 4 67 - 6-20 2 Kin un 

" Stedin ( İngiliz ) - - -
Hint hazır 4 04 Uolar ( Amerika ) 1 -26 
Nevyork 8 26 Frank ( İsviçre ) 00- 00 

l~lUJIM\1~A~DlA . 
CAN V<UQ-fAQIQ 

j 

1 

. 
Devlet Demir yolları 6 işletme komisyonundan: 

Geyhan istasyonumuz Püveti iki yıl müddetle k"raya vt'rilmek üzere pazar· 
lığa konmuştur .. Pazarlık, 22/8/939 Pazertesi günü saat 11 de Adana 
da işletme Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Mu· 
hammen bedel 160, Muvakkat teminat 12, kati teminat 24 liradır. istek· 
lilerin 938 yılı ticaret odasıve sikasa. büveti işletmeye ehil olduğuna 
dair belediye ehliyet nufus ve iyi ahlak vesikaları teminat akçaları veya 
banka mektubu ile pazarlık saatinden bir saat evvel komisyon rcisli~ine 
müracaatla muvakkat teminatlarına yatırmaları, 

Bu işe ait şartname ve mukaveleler Adana, Mersin, F. paşa, Maımııe, 
Bahçe, Osm1niye, Ceyhan istasyon şefliklerinr veya Komisyonumuza mü· 
racaat halinde b~delsiz olarak görülür . 

9614 5 - 10 - 14 - 19 

Türkaöıft 

r----------------------------·--~~I 

TÜRKSÖZÜ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında ba!
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle;,tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

·I Gazetecilik 1 

l LAN 
* 

T A B 
* 

I<ITAP 
* 

C l L D 
* 

GAZETE 

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

pılır . 
Türksözü matbaa

sı "Türksözü"nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

1 

!.--------------------------------------~ 
Seyhan Vakıflar müdürlüğünden : 

Bir senelik muham-
men bedeli icar 
Lira. K. müddeti Vakfı Mevkii Cinsi dönümü arşın 

40 00 191938 3118;941 Şıh zade Karşıyaka Tarla 64 940 
135 00 " " Boz 'Zade Şerife Akkapı Bahçe 71 

60 00 ,, " Barutçu zade Akkapı Tarla 37 1175 
200 00 ,, ,, Battal ağa Mirza Çelebi Bahçe 86 
183 33 " " Balcı oğlu Akkapı Bahçe 120 
180 00 " " Kalaycı oğlu Köpru sokağı " 75 
125 ()() " " Boz zade Hacı Ali Paşa " " 89,5 

Vakfa ait yukar1da evsafı yazılı 7 parça bahçe v~ . tarla 13;8!938 
cumartesi günü saat 8 de ihale edilmek üzere 10 gün ıçın artırmaya çı· 
karılmıştır. isteklilerin Vakıflar idaresine müracaatları. 

3 - 5 - 7 - 1 o 9603 
_ ,. _ ; 

Kumbar&I biri 
' 1 

TURXtY! 
CUMHVIN611 

ZlRAAUBANKASI. 
Ada a ziraat mektebine girme şartları 

1- Orta mektep mezunu olmak 
2 - Ya ı 19 dan yukarı olmamak 
3 - Türki} e cümhuriyeti taba a sından olmak 
4- Ciftçi veya arazi sahıbi rvladı olmak. 
5- Göz ve vücut hastalıklarından beri ve her türlü çiftçilik işlerine 

dayanıklı olduğunu göstr.rir doktor raporu getirmek. 
6- Mekt'!be kabul edilenln meşru bir sebep olmadıkça mektelli 

terk ettiği taktirde mektepçe yapılan masrafları ödeyeceğine dair nu 
murıesine göre noterlikten tasdikli kefalet senedi vermek. 

7- Mektebe kayıt başlamıştır. Kayıt müddeti ağustosun sonuncu gü
nüne kadardır . 

8- Orta mektepleri gerek ikmalsız Litirenle ve gerekse ikmale ka 
lanların istidaları kabul olunur. Orta mektebi ikmalsız bitirip şahadet 
nameleri pek İyi ve iyi dereceli olanların matamatık ve tabiiye derslerin 

den hiç olmasa birinden pek iyi V! iyi derect: almış olanlar dereceleri 
sıra:1ına göre kabul edileceklerdir. Bunlarla mürettep sayı dolmadığı tak 
tirde ikmal imtihanlarmı muvaffakiyetle vererek orta mektebi bitirenlerden 
yine derece sırasıle kalan sayı ikmal edilecektir. 
- 9- Mektebe girmek: isteyenler bir istida ile ziraat mektebi müdür· 
lüğüne müracaat etmelidirler. lstidalarile birlikte orta mektep şahadetna 
me veya tasdiknameleı ini ve matamatik ve tabiiye dersleri derecelerini 
gösterir vesikayı, nüfus cüzdam, arazi vesikası, hüsnühal kağıdı, doktor 
raroru ve aşı şahadetnamesile üç adet vesikalık fotoğraf arını gönderme. 
lidirler. 

10- Tedrisat 10 eylulda başlayacaktır. 9551 

1 

1 O Atuıtoa 193' 

Müjde 
Adanada Abidin paşa caddesinde yeni yapılan iş bankası karşı 

78 numaralı doğruluk evine müracaat edildikte kiralık. satılık e 
dükkanlar, bağlar süratle temin edilir. 

Doğruluk evi 
10- 15 9581 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir 

Telgraf adresi : B ı\ ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
30 80 

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

1 

1 
t 
1 

1 
1 

Her mevsım ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Ça1 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelml,tlr. Bir fincan çı.y günün bunaltlcı •ıceıını k• C 

Portakal ağaçlarının sıhhati 
temin edilir ? 

VOLK ile, çünkü: 
"' 1- Portakallara arız olan haşc rat ve lıa~t ılıklarla en kolay 

~·ci l l : ı n 'i c ' J !L! d n :'< at c lk VOL '< ile kalJildir . 

1 

1 

V O) k il ,'lcırıa yardımc ı bir ın.ıudc karıştırılmasına liizuf11 1} 

Volk 
Volk 
Volk 

Mevcut ilaçlard.m en cınniyctlisidir. 

Resmi müesseseler tarafından her 
l 

ilaca tcrciha" 
ve tavsiye edilmektedir. 
Ve Volkun kullanılmasına yaray·m Püskürgeçler 
man bahçecilerin emirlerine amadl: bulımdurul 

Adana 
Mazhar Hasan 

satış 
Mühür 

iki g. B. 12-15 9506 

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

or. Muzaffer Lokmall 
iç hastalıkları mütehassısı 

• 
Hastalarını ~er gün Yeni otel arkasındak• 

ayenehanesinde kabul etınektedir. --·----


