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5 Kuruş 

ovyet-Japon ihtilafının 
alli İşi diplomasi yolunda 

Avrupada 
manevralar 

P•rla : t 2 ( Radyo ) -
Bef vekll Dele diye dUn A ip 
dajlarına giderek harbiye 
nazırı aıf atlle bUyUk aa· 
kerl manevraları taklbet· 
mifllr. 

Çek-Südet thttıaıı 

MESELENiN HAKiKi 
MAHiYETi NEDiR ? 

uvv-eıre·ri . 
lldudtan: 
·~.\'.~~~!~.! .. J 

Hudutlarda şimdilik yalnız 
karakol kadroları kaldı Rwl•lcumhur Lebrun da 

manevra aahe•ında bulun
maktadır. 

Prag hükümetinin projesi pek 
olacağa benzemiyor muvaffak 

ihtillfı 
Gşterek 

müzakere edecek olan 
heyet ilk toplantısını yaptı 

ltalyadah nıa11evra 

Roma : 12 ( Radyo ) 
ltalyen manevralarına dun 
de devem edllmlftlr • iki 
gUndenberl Kralla Duçe 

~ 
manevra ••haaında bulu· 
nerak harekltı tetkik ve 
taklbetmlflerdlr • 

Çekoslovak meselesi, en kötü 
kaygıları uyandırdıktan sonra, art 
plana bırakılmış görünüyor . 

Evet, seçim mücadele bitmiştir; 
bu mucadedelenin intaç ettiki hadi
seler kapanmıştır. Çeknslovakya. ni· 
zama hürmet ettirmek maksadile si
lah altına davet etmiş olduğ'u ihti
zalları ter his etmiştir . büNYAD'A 

SlJtH VAR! .. 

lepenyade ve Çin
de kan gövdeyi gö
IOrUyor. Fakat "hu 
lluk ,. bakımından 
llUnyede aulh ver. -

Lö Tatı ·ırı bapnakalesi 

okyo hOkümeti Moskova 
hOkOmetine bir mütareke 

tıı teklif etmiş olmasına ve 
'-ttıaaya varılacak gibi görün-
raaman, Mançuko hududun· 
rı kıtalariyle Sovyftt kıtaları 
hlQıademelerin arkası ke

.. ~ ... - · OiOer taraftan, Japon or• 
~ıt• Qllrplfa, Hankeu•ya 

Ç; '1rOyüşüne devam etmekte
brı makamları tehdit altına 
.," §ehri terkederek hükOmet 
rı· "o 1

• uz~k Söçuen eyaletinde-
~· Kıng şehrine taşınmış· 
~hayct general Frankonun 
. a muntazam ltalyan askeri 

1
1 \'ardır ve safları Rus kıta. 
llnan hükümetçi orduyla 
ktadır. 

L.~nla beraber, millctlerarası 
"'lkımından, dünyada derin 
hüküm sürmektedir. Hiç 

't' harp ilan edilmemiştir. 
lo~k münasebetler ne Mosko-

Yo, ne Tokyo ile Çin fıü· 
t, arasında resmen kesilnıiş 

ı~, 
kar Ve Sovyet Rusya, lspan• I 

1~'11azlık prensipine hürmet 
.rtıaksadiyle tesis edilmiş 
ıteye filen iştirak etmekte-

: bunlar seller gibi kan ak ··••n· 
1 ! olmuyor. Ve bu tezat-

l Moskova: 12 (Radyo)- Huduttaki muhase
mat! dün öğle Üzeri nihayet verilmiş ve iki taraf 
kıtaları hudutta ateşi keserek geri çekilmiştir. 
Şimdi hududda yalınız eski hudut karakol kad
roları kalmıştır. 

·Askeri ve sivil delegelerden mürekkep heyet 
ilk ıçtimaını bir hudut kasabasında yapmıştır. 

Sovyet - Japon anlaşması hakkında her iki 
memlekette resmi tebliğler neşredilmiştir. 

Vaşington: 12 (Radyo) - Sovyet. Japon mü 
tarekesi burada memnuniyet uyandırmıştır. 

Uzak Şarktaki lıarp 
BiNLERCE JAPON 

iMHA EDiLDi 
çinili er hala ilerliyor 

Henkovdan bir görUnUf 

~ın m.lletlerarası medeni
ıp bir surette tereddisine 
"~u ya medeniyeti, düş
hctrbe b=>.şlamak için müh-
9den asil Romalılardan Hankov, 12 ( Radyo ) - Kiangsi 

Belediye intihabı 

Lazı111gelen hazırlıkların 
yapılmasına başlandı 

Kanunen 1 Eylulün ilk gününden 
başlayıp 20 birinci teşrinde bitmesi 
icabeden Belediye Meclisi azalan 
intihabımn muntazam bir şekilde 
ccreyanam temin için hazırlıklara baş 
lanmışbr. 

Bay Hodza 

Paris : 12 - Daha pek yakın 
günlerde, bütün dünyayı, bilhassa 
Avrupayı harp korkusu içinde bu
naltan Çekoslovak meselesi, bugün 
ikinci planda kalmış bir hadise gibi 
görünüyor' . Haıbuki uzağı görenler 
için Çekoslovakya işi, her zaman 
korkuyla düşünülecek bir hadisedir . 

Paris gaıetelerinden, Lö Figaro
da bu iş hakkında enteresan bir ya
zı çıkmıştır . Bu yazının muharriri 
şöyle diyor : 

Barselon dün gene 
bombardıman edildi 

Cumhuriyetçiler büyük 
mikyasta zayiat verdi 
Salarranke : 12 ( Radyo ) - Egre mmtakasında Franksl•t 

kuvvetler Uç kasabayı r,gal etmlflir. Bu nımltkalarlfa dUfnıan 
bUyUk~zaylat vermi,tir. Şimalde otuz kilometre kadar llerı. 

1 lenmlftlr • 

1. Cumhuriyetçi kuvvetter bU-
yUk zayiat vererek mUtemadl- ı • • 
yen gerı çekllm•kl• devam y enı radyo IS 
ediyorlar • 1 

Barsclon dışına _hu sabah iki tasyonumuz 
boınh;ırdıınan lıar<'kclı yapılınışlır. 

Köy neşriyatı 
ha·zırlıkları 

Stüdyo binasının 
inşaatı bitiyor 

Diğer taraftan Alman matbuatı· 
nın açmış olduğ'u kumpanya da sü
kunet bulmuştur. Şu halde, gerginlik 
kalkmıştır. Fakat meselenin aslı ol· 
dutu gibi durmaktadır ea bundan 
en çetin güçlüklerin zuhuru ihtimali 
daima mevcuddur. Bundan dolayı 
gözlerimizi açık tutmak gerektir . 

Biliyoruy ki: Prag hükameti, de· 
vam etmekte olan müzakerelere esas 
olarak Henlaynın muhtırası ile ken. 
di ıslahat projesini ele almıştır. Ge· 
çen müzakereler Südetlerin planı ü
zerinde cereyan etmişti. Bu sefer de 
büknmetin planı üzerinde cereyan e· 
decektir • iki görüş arasında zaruri 
olarak farklar vardır. Zannedildifine 
göre bu farklar şunlardan ibarettir . 

Henlayn partisi : 
1 ) Alman ekaJJiyetinin mutlak 

muhtariyeti ; 
2 ) Mahalli bir parlamentı mahi

yetini arzedecek bir « diyet » teşki
lini ; ": 

3 ) Çekler tarafından 1918 den· 
beri Almanlara ika edilen « zarar » 
ların tevziini istemektedir . 

Halbuki Çekoslova~ hükumeti, 
hudud mıntakalarının intibatını yal· 
nız Almanlara bırakmayı imkansız 
telakki etmektedir. Yalnız Almanhn
dan mürekkep bir « diyet » Prag 
parlamentosu ile birlikte mevcud ol. 
masını tahakkuk ettirilmesi filen ka
bil olmıyan bir temenni saymaktadır. 
Ve nihayet, Südet Almanlarına « za
rar ve ziyan » tanımak ta hükümetin 
haysiyeti ile telif olunmaz bir dil.-k 
mahiyetinde görülmektedir . 

Bu böyle olmakla beraber, Praa
hükümeti müstakil idare, merkczi
yetsizlik, mahalli ve mıntakavf ser· 
bestiyetler, memurlar arasında nisbct 
iki dil.. Vesaire hususunda kabil ol• 
duğu kadar ileri gitmcğe karar ver
miş bulunmaktadır . 

( Gerisi ikinci sahifede ) 

hırı sesin bozulmaması için ve dı· 
şardan gOrültülerin içeriye girmeme
si için hsnsi modeın ve fenni bü· 
tün tedbirleri cami bulunmaktadır. 

93
ki zamanlara. irca etti· eyaletinde Yansgtse'nin Cenub hudu-

•.bilir 1 dundaki vaziyeti hözden geçiren ı u· "'c 1 asrın başlangıcında, Ja- peh eyaleti v tisi ve askeri işler ka
~~den. harp ilan etmnden ı misyonunun siyasi ı<ısmı direktöre 
1 rfezınde,ki bir Rus filo· general Şenşeng bu cephede japon 
lıorpidolarrnı göndermek· kuvvetlerinin geçen hafta zarfında 

~<fal uyandırmıştı. Fakat ilerlemeğe muvaffak olmadıklarını be· 

mahallelerinde Çin kvvetleri şehri 
talıliye etmeden ,.vvel iki Japon la
lavının imha edildiğini beyan etmiş

tir. 
Japonlar garbe müteveccihen üç 

istikamett~ ilerlemektedir. Fakat or. · 
tadaki kolları Huangmel civarında ; 
Tsiensh ve Taihu'ya karşı mııkabil j 
taaı ruzda bulnr.an Çin kuvetler i tara. ' 
fından durdurulmuştur. 

Adkara : 12 ( Telefonla ) -
Köy mekl<'plerinin kütükhanelerini 

1 zengin!eştirmck ve köy çocuklarile 
köylüyü daha fazla okumaya alış

tırmak üzere Kültür Bakalığınca 
köy eserleri hazırlanacağını yazmış
tık . 

Ankara: 12 (Hususi)- lsmetpa
şa kız enstitüsünün yanıbaşında 
yapılmakta olan radyoevl binası in· 
şaatı tamamlanmak üzeredir. 

Radyoevi radyo neşriyatı için 
lüzumlu bulunan bütün modern te· 
sisatı cami bulunmaktadır. Radyoevin 
de seksen, yüz kişiden mürekkep 
büyük senfonik orkestralar, konfe 
ranslar: tiyatro ve operet temsilleri 
gramafon plak neşriyatı, küçük ve 
orta salon orkestraları için ayrı ayrı 
ve çok geniş stüdyolar bulunmakta 
dır. 

Stüdyolarda çalışacak artistlere 
lüzumlu olan havayı verecek ve kış 
ve yaz aynı derecede bulunacak o
lan hususi ve modern havalandırma 
tertibatı da yapılmıştır. 

Radvo evi tesisatı, verici istas
yonundaki uzun ve kısa dalgalı pas· 
taları aynı zamanda veya ayrı ayrı 

pro~ramlarla çalıştırmağa müsait 
bir şekildedir. Rad}'O evinden Eti· 
mesğut'taki verici istasyonuna ka
dar senin aslını muhafaza ederek 
ve bozulmiyarak gitmesini temin için 
bir müzik kablosu da döşenmiştir. 

0 tarihte Petresburg' yan etmiştir. Kikkiang'ı cenubundan 
~lçisi geri çağrılmış bu- kain Şaho'ya japoular tarafından Mü. 
t zamandanberi işler te- knrem yapılad taarı uzlar ağır zayi-

~! •~e~ni etmiş bulunuyor.· atla reddedilmiştir. 
~htılafları hal için iki ı . Kiukiang ile Kuling arasındaki 

1,.:ıı ~~~a~e:e ile harp vardır hat henüz japonların elindedir. Çin-
~~, ırı ınsanlara öteki de liler de Kiukiang'ın garbinde bir sev- ı 
$Gt, rııa•a uygundur, anc' k kuiceyş noktası olan Suişang arasın· İ 
~ '" \lasıtalara baş vurulduk- d~ki mevzilerini muhafaza etmekte- ~ 
~ \'\'ete müracaat etmeli- dırler. • 

~'Gcı:1•n Çiçeron'un bu cüm· Çin makamları bu cephedeki 
tlaumız hicepşız okuya- kuvvetlerin japon kıtalarını muvaffa-

~ kiyetsiıliğe uğratarak bu kıtalarını 
'<idin in sebsbini araşl ır- muvaffakiyetsiıliğe uğratarak bu kıta-

, bl Olmaz. Milletlerarası l lar'ın ''Vuşang Hankov,, Vuhah şe· 
ırı l.ı ~akınlarda silahların hirlerine doğru ilerlemelerine mani 
ııı' ~llrşı yükseltmiye çalış· alabilecek kabiliyette oldukları kana· 
~1~trafın 1 dolanmıya çalı- atindedirler, 

~~~. ~~u sebeblerden biri· Yangtse'nin şimal şahili cephe-
t.._~ı,, •lletıerarası hukukun sinde Anhvei'in garbindeki vaziyet 
~~ •-~aratması hakikatte hakkında general Şenşeng, Hufeh-

l1tan • h' cı sa ıfede - Anhvel hududunda Susung'un dış 

Honan'da garp istikametinde 
Tsinghua-Taokov hatlı uzunluğun· 
da f ler lemek isti yen japonların bu 1 
tebşebbüsü geçen hafta zarfında 
beri mvvaff akiyetsizlikle neticelen· 
mış. 

Ge eral Şeu bir ~ok japon kıta
larmın geçen günler zarfında !Han· 
kov Peiping yolu ile şimale sevke· 
dildikleri de söylemiştir. 

Netice olarak general Şen, çe
te muharebesi yapan çin kuvvetle
rinin Suelyon ve Şantung'da büzuk 
bi .. faaliyet gösterdiklerini tebarüz 
etttirmiştir. Sueiyan'da Süeiyan-Pe· 
ipıng şimenuifer birkaç noktadan 

Kultür Bakanlığı bu köy eserleri 
için bir komisyon trşkıl etmiştir . 
Komisyoo eserler hakkında bir pro 

gram hazırlıyacaktır. 
Köy okuma odalarına ve köy 

mektepleri kütüphanelerine alınacak 
eserler, köy çocuklarını muhitlerile 
alakadar olmıya ue muhitlerine bağ· 
lamıya yarıyacak milli edebiyatımızın 
en kıymetli örnekleri olacaktır. Köy 
okuma odalarının bütçelerinin mü· 
saadesi niabetinde bu eserlerden 
almaları temin olunacaktır. 

tahrip edilmiştir. Çinliler bu hat ü
zerinde bulunan Fcngş<"n ve şih
ling Ş'!hirleri ile eyaletin şimali şar· , 
kisind<: kain Taoling'e süratle yak- ! 
laşmaktadırlar. j 

- Geriai ikinci sabif ede - I 

Stüdyolar yapılacak neşriyata 
göre duvar, döşeme, tavan ve kapı 

Son dakika • • 

Japon oırdusu 
dlUın lb>ozuD<dlu 
Hankov : 13 ( Sabaha karşı ) - Çin ordusu Çinin şimalinde Sansi 

ayaletinir'ı cenup kısmını istirdat etmiş ve mühim bir kısmile Sarı nehrini 
Loyangtan şimale doğru geçmiştir. Muvaffakiyetle ilerilcmektedir . Japonlu 
muharebe etmiyerek ricat etmektedir • 



Dünyada sulh ' var ... 

- Birinci sahifeden artan -

şimdiye kcıdar bütün dünyanın hür· 
met elmiş olduğu eski kaidelerin 
çiğnenmrşine müncer o!muştur: İta!. 
yan ordtJları harp ilan etmeden Ha
be~istan ·, istila etmişse, bu sırf harp 
halinde Milletler Gemiyeti'nin gö
zettiği mekanizmanın harekete ge. 
çirilmesine mani olmak içindi; Çin 
ve Japonya, akıtılan bunca kanlara 
rağmen, mütekalilen haıp ilan et 
medilerse bu kısmen hôtp halinde 
/ı merika'nm tatbik edeceği bitaraf. 
lık hareketine sebebiyet vermemek 
içindir; cesaretler üstüne cesetler 
yığılıyor, fakat harbi "kanun dışı,, sa· 
yan Briyan . Kellog paktı resmen 
çiğnenmiş olmıyar. 

Bununla beraber, bu riyakarlığın 

ardında başka bir şey de görülü 
yor : Millet ve hükumetlerin , mo
dem bir harbin, )ani tarihte eşi gö
rülmemiş miktarda insan kütleleri 
ve tahrip uasıtalarile yapılacak ve 
enternaS) on al menf cı a t giriftlikleri
nin pek çabuk dünyaya teşmil ede 
ceği bir harbin neticelerinden az 
çok sarahatla duydukları korku tah
min edilebilir. 

Bir hasmı cezalandırmak veya 
yıldırmak isteniyor; sulhçu yollardan 
netice elde edileceğine itimat yok
tur; kuvvete müracaat edilmek iste
niyor. Fakat ayni zamanda bu kuv
vete mür~caatın mahdut ölçüde kal
ması da isteniyor . O zaman bir 
nevi tedip seferlerine baş vurulu
yor , ve saı ih bir hedefe inhisar 
edeceği umulcın bu seterler için ·Ön
ceden formalitrlere lüzum görül
müyor. 

Gt-çen sene İspanyol limanları
nın Alman harp gemileri tarafından 
.,_ombardıman edilmesi bu ne"iden 
bir harekettir . Her halde mahalli 
a~ktr'i otoritelerin tazyiki altında 
j;ıpon kıtaları !arafmdan Rus -
Mançu huc1uciunda girişilmiş olan 
askeı i hareketler de bu cümleden
dir. 

fns;ın bumda, bu vahşi ve geri 
usullerin, bi1 derecC:'ye kadar, ehven '. 
şer olup olmadığını saruyor. 

da, diğer bir çoklarında olduğu 
gibi, biz; beşeri zekanın, hatta be
şeri fizyolojinin maddi tekniğin te· 
rakkilerine intibak etmeyişiyle ka· 
rekterize olan bir geçid devresinin 
şahidi olmaktayız. Medeniyetimiz 
belki de bu ahengin bozuluşundan 

ölecektir . 
Hiç bir zaman ümit kesilmeme· 

lidir . insanlık bu derece vahim 
başka buhranlar da görmüş ve on· 
ların üstesinden gelrnişiir. Fakat, 
büyük devamların bulunmasmı bek 
Jerken, ve bunların bulunacağını 
umarak, bütün hüsnüniyet sahibi 
insanların vazifesi, herkesi ken· 
iktidarınca, tahrip edici alevlerin 
fışkırabileceği çatlakrı tamire gay· 
ret etmektir 

uamele 
Ve gisinde 
Cezalara ne 
suretle zaın 
yapılacak? 

2430 sayılı muamele vergisi ka
nununun 21 inci maddesinde yazılı 

fiillerin tekernirünc'.e cezalara bir 
misli zam olunacağı söylenmiştir. 

Bu hükmün tatbikinde riayet edi · 
lecek esaslara dair MaJjye Vekale· 
tinden vilayete bir tamim gelmiştir. 
Bunda deniliyor ki: 

1 - Kanunda bir fiilin teker· 
rür sayılması için muayyen bir müd
det içindi! yeniden işlenmiş olması 

lazımgeleceği hakkında hüküm sev 
kedilmemiş, tekerrür mutlak 0larak 
zikredilmiş olduğundau tekerrüre , 
esas olacak fiilin, birinci fiilden ne 
kadar zaman sonra ika edilmiş ol
duğunu araştırmağa mahal yoktur. 

1 

1 

ı 

l 

r Şehöır halb>eırDeırö l , .............................................. _______________ , 
Mektepler için 
alınacak atlaslar 

Kültür Bakanlığı Liselerde,yük. 
sek mekteplerde Coğrafya tedrisatı 
için liizumlu olan atlaslar için Av 
rupaya sipariş vermektedir. Bakan 
lık Almımyada bir firma tarafından 
yapılan atlasın , yurdumuzun ihti· 
yaçlarına uygun bir şekilde ve ica. 
beden ilave ve tadiller yapılmak 
suretile Türkçe bir baskısmm yap 
tmlmasına karar vermiştir. 

Bakanlık, basılacak olan atlas· 
!arın sayısını 20.500 olarak tesbit 
etmiştir. 

Daimi Encümen 

Daimi Encümen mutat toplantı· 

sını dün Vali Tevfik Hadi Baysalın 
Başkanlığında yaparak Encümene 
gelen evrak üzerinde müzakerelerde 
bulunarak kararlar vermiştir . 

Sıhhiyede tayin ve 
nakiller 

938 Senesi Ebe Talebe Yurdu 
mezunlarından Mediha Gör ve Hu
riye Göcesal Şehrimiz Doğum ve 
Çocuk Bakımevi Sitajiyer Ebeliği· 
ne, Şehrimiz Deri ve tanasül Dis· 
panseri sıhhat memuru Niyazi, Fi. 
rengi tarama heyeti Sıhhat memur· 
]uğuna, Şehrimiz Doğum ve Çocuk 
Bakımevi 5tajİyer Ebelerinden Ha
cer Rifat Şaşırmaz Mersin Beledi· 
yesi Süt çocuğu muayene evi Hem 
şireliğine, Halime Yücel; Karğı be· 
lediye Ebeliğine, Fazilet İsa Bah · 
çe Ebeliğine tayin edilmişlerdir . 

Sıhhat ve İçtimai mua
venet Müfettiş1 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve 
kaleti Müfettişlerinden Doktor Ni
had Eroğlu, Mıntakamız Sıhhat ve 
içtimai muavenet Müfettişliğine ta 
yin edilmiştir . 

Cumhuriyetin Onbeşinci 
yılı için renkli tenvir 

fişenkleri imali 

inhisarlar Umum Müdürlüğü , 
Cumhuriyetin Onbeşinci Yıldönümü 
dolayısile renkli tenvir fişenkleri ha· 
zırlanmaktadır . 

Genel direktörlük bu fişenkleri 
, zamanında yetiştiıebilmek için res 

mi dairelerden siparişlerini istemiş· 
tir. Bir çok daireler sipariş miktar· 
larmı G""nel Dirtktörlüğe bildirmiş
lerdir , 

Tokat yemiş 

Eski l.stasyon C'ivarında oturan 
Mustafa oğlu Mehmed Sarıtürk a· 
dında birisinin Abukuş adındeki 
şahsı tokatladığı şikayet edilmesi 
üzerine tahkikata başlanmıştır . 

Bir yıldırım düştü 

Ve Bir adam 
korkusundan öldü 

Ceyhan: 12 (Hususi)- Bugün 
saat 14,30 da kasabamıza bir çey. 
rek saat süren sağnak halirde yağ j 
mur yPğmıştır. Bu yağmur esnasın 
da bir yıldırım da konakoğlu ma· 
hallesinde oturan Selim o~lu Meh· 
medin evine düşmüşdür. Mehmet 
korkusundnn heman ölmüştür. 

Bir adam boğuldu 

Deve ahırları 

Belediye kararile şehir için 
den tamame.~ kald1rıld1 

Belediye Encümenince Develerin 
şehir içinde barınmaları hakkında 
verilen mühlet hitam bulduğundan 
ahırlar tamamen kapatılmıştır. Bun
dan sonra Develer şehre girip yün· 
terini boşalttıktan sonra Belediye 
hududu haricindeki ahırlarına götü
rüleceklerdir. Bu karaı hilafında ha· 
reket edecekler hakkında takibat 
yapılacaktır . 

Yedinci milli 
Tıp Kurultayı 

Ankara : 12 ( Telefonla ) -
Önümüzdeki Birinciteşrin ayında 
Ankarada toplanacağı evvelce bil
dirilmiş olan yedinci milli Türk Tıp 
Kurultaymm toplanma hünleri 19-
17 Biriociteşrin olarak tesbit edil· 
miş ve bu husus bütün sıhhi mües· 
sese ve Etibba odalarına bir tamim 
ıle bildirilmiştir . 

Kurultay geçt n sefer olduğu 
gibi gene Ankara Halkevi içtima 
salonunda toplanacak ve Halkevinin 
diğer salon ve hollerinde yerli müs· 
tahzarat sergisi açılacaktır • 

Bu seneki Kurultaya , lstanb•ıl , 
lımir v~ diğer şehirletimizden pek 
çok azanın iştirak edeceği söylt'n 
mektedir . 

Ceyhan: 12 (Hususi) Mercin kö k• 
zünden Hüseyin oğlu Ali; elirde bir 1 Uzak şarkta l 
helke ile böğürtlen toplamak üzere 

harp 
nehirden karşıya geçerken boğul· 

muştur. Ceset aranmaktadır. 

Çek - Südet ihtilafı 

( Birinci sahifeden artan ) 

( Birinci sahifedt:n artan ) 

Şadtung'un garbinde çin kuv
vetleri son günler zatfinda Transi
en'ı i!ıtirdat etmişlerdir. 

Şende şimal sahilinde diyer bir 
j ıpon rnüfrezeriee sularıu altında 
kalarak mahvolmuştur. 

Tuğyanın husule getirdiği vazi
yetten istif afade eden Çin kuvvet· 
)eri Anhvei eyalettnin garbinde :ta
arrnza ge,.eıek seri muvatfakivetler 
elde etmişlerdir, 

Son seneler zaı fında, ve bilhas 
sa i~panyol hasbinin başlangıcından I 
beri, her hiri enternasyonal münase 1 

betlerin klasik şekli dairesinde dip 
lomatik münasebetlerin kesilme~ile 
harbirı ilanına sebebiyet verecek 
bir çok hadiseler olmuştur. Yalnız 
iki senedenberi Akdenizde bunca ı 
bitaraf gemilerin kurban gittiği 1 

torpillemeler ve hava bombardıman 1 

rarı hatıra getiri1~in. Asrıhazır harp 1 

lerirıin eksnisi daha ehenmmiyetsiz 
1 

sebebler yüzünden çıkmıştır. Halbu 
ki şimldi, biitlin bu hadiseler dip 1 
lomatik r.otallJf komite içtimaları 
vea en fazla mukabil tedbirlerle 
haJJedilmiştir. 

2 - ilk cezalı verginin teker
rüre esas ola~ilmesi için bu vergi. 
nin kat'ileşıniş olması icap eder. 
Verginin tarh sahası tahakkuku ha· 
zırlıyan bir başlangıçtan ibaret ve 
değişmesi daima melhuz bulunduğu 
cihetle tekerrüre esas ittihaz edile· 
mez. 

Küçük hırsızlar ço-
1 ğalmağa başladı 

Drnildiğine göre, Pıag hükume 
ti öyle bir sistem t~lkin edecektir 
ki bu sa yede halk mümessilleri, dev· 
!et memurlarile birlikte kaza ve vi· 
!ayetler başına intihap suretile ge
lebilecelder ve böylece "dıyet,, fik
ri az çok tahakkuk ettirilmiş ve bir 
uzlaşma husule gelmiş olacaktır. Sü 
det Almanları t.la, diğer taraftan, 
dilekleri meyanında, B. Henlaynm 
Karlovi Varide, geçen 24 nisan da 
izah etmiş olduğu prensibi, yani Çe
koslavakyanın, her şeyden evvel, dış 
politikasını degiştirmesi prensibini 
artık ileri sürmekte bulunmuşlardır. 
Anlaşmazlığın bu mevzuu berteraf 
eylediğine göre, tezler arc-sında bir 
yakınlık husulü imkansız görülme · 
yebilir. 

Şansi'de de Çin kuvvetleri ol
dukça ilerlemişlerdır. Şansi'nirı gar· 
binde mühim bir Jakon kalesi olan 
Lishin birkaç gün devam eden ku · 
vetli muharebelerden sonra 3 ağus· 
tosta Çin kuvetleri tarafından istir
dat edilmiştir. Japon ordusunun ba
kiyesi Lishih'ın 30 kilometre c!nu· 
bunda kain Şungyang'a doğru cenup 
istikametinde Ticat etmektedir. 

Kati kararlar eşiğinde bu te
reddüt çok meşru, bu telaş sela
met vericidir . Prusya'nın birinci 
Frerlerik Vilhelm'i, itina ile lop· 
lanmış askerl ı! rini harp!erin tesa
diiflt'rİne maruz bırakmak isteme· 
diği için sulhçuydu. Çağdaş hüku · 
metler de suhçuc'urlar, çünkii, bir 
umumi harbin kazanana maddi ve 
manevi varlığı, hali ve istikbaliyle 
atılacak olan bütüo memleketleri 
olduğunu bilirler . 

Bu tabii nefis muhafazası his 
sinin mahzuru, buna daha az ma
lik olan veya iştahlarının tatmini 
ni daha öne alanların teşebbüsleri 
ni kolaylaştırmasıdır; Milletler Ce · 
miyeti'nin yakın tarihinde buna ka
fi deliller vardır . 

Hakikat sudur ki kütlelerin me
denileşmesi, tahrip vasıtalarının 
görülmemiş bir derecede tekem 
mülü enternasyonal hukukun eski 

çerçevesini parçalamıştır. Bu saha · 

2430 numaralı kanunun 16 ıncı 
maddesi mucibince muamele vergi· 
si yüz liraya kadar olanlarda tetki· 
itiraz ve }ÜZ liradan fazla olanlar
da temyiz komisyonu karariyle kat'. 
ileşmekte olduğundan, her hangi 
bir cezalı verginin tekerrüre esas 
ittihaz edilebilmesi içiu bu safhaları 
geçirerek kat'ileşmiş olması ve ay. 
ni fiilin kat'ileşme taı ihinden sor.ra 
tekrar işlenmiş l ulunması icap e· 
der. 

3 - Her hangi bir Ciili teker
rür etmiş tıdddcd il mf'sİ ayni f ıilin 
da ha ewel i~lenmiş ve bundan do
layı tarholunan ce zalı verginin kat' 
ilcşmiş olması z<..ruri bulunmasına 
ve 21 inci maddı nin A, B, C ve D 
fıkralarındaki fıiller de yekdiğerine 
ayn olmasına mebni, bu maddenin 
her hangi bir fıkrasında yazılı bir 
fıkrasında yazılı bir fiilden dolayı 

'Cezalı vergi kat'ileştikten sonra, di. 
ğer bir fıkrasında ydzılı bir fiilin İŞ· 
lenmesi halinde de ikinci fıilin mü= 
kerrer sayılmasına imkan yoktur. 
Tekerı üre esas olacak fiillerin yek
diğerinin ayni olmaları lazımdır. 

Kaçak ipekli kumaş 

Genel ev kadınlarından Mehmet 
kızı Sultanda sekiz metre kaçak 
ipekli kumaş bulunduğundan yaka· 
lanmış ve Adliyeye teslim edilmiştir. 

Elmas çalan çocuklar 

Aziz kızı 15 yaşlarında Ü!viye
nin, Hasan kızı Güzidenin dükka. 
nındaki çekmecesinden yüz altı ku 
ruş parasını çalıp kaçtığı şikayet 
edilmesi üzerine suçlu yakalanmış 
ve hakkında kanuni takibat yapıl. 

mıştır . 

* 
Alidede mahallesinde oturan 

Bekir kızı kırk beş yaşlarında Ay
şe, Mehmed kızı 10 yaşlarında Ce. 
ınile, Salihiye mahallesinde oturan 
İbiş kızı 7 yaşında Semiha, ayni 
mahalfede oturan 13 yaşında Hur 
şidin Üzerlerinde birer mikdaı kıy· 
metli Almas •bulunarak }akalanmış

lardır . 
Yapılan tahkikatta bu elmasla 

rm Kuyumcu Abdussclamm düka· 
nından çalındığı anlaşılmış ve ço· 
cuklar hakkında 1 aouni takibat ya· 
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Gök yüzü açık . Ufuklar kesif 
sisli, En çok sıcak gölgede 35 de. 
rece . Geceleri en aı sıcak 21 de· 
rece. 

Şayed, yalnız Çekoslovakya hü 
kt'.imeti ile Henlayn partisi kerşi kar
şıya bulunmuş olsalardı, hadiseleri 
az çok nikbinlikle dikkate almak 
kabil olurdu. B. Henlaynın dört sene 
evvel dedikleri hatıı !andığı takdirde 
bu zat hareketlerinde serbeşt olsay 
dı bugün Pr:ıg hükumeti ile an
laşmış buluncığına inanmak lazımge· 
lir. Südct Almanları partisi reisi 
21 İlkteşrin 1934 tarihinde Çeska
Lipada şöyle diyordu: 

"Alman nasyonal sosyalizmi ba· 

kınımdan biz ihtiyati kayıtlar der· 
meyazmda terettüd etmiyoruz. Bu 
gün iflas etmemiş olan liberal dev 
re hakkındaki bazı ihtiyati kayıdlara 
rağmen şuno \Jillassa işaret etmiye
lim. Biz liberal idealden, yani umu
miyetle insanlar ve hususile vatan. 

ldaşlarla otorite arasındaki münase 
betleri tayin eden ferdin hukukuna 
mntlak surette riayetten katiyen vaz 
geçmiyeczğiz." 

~uciyuan'da Çin:kuvetleri Suci· 
yuan eyaletinin merkezi olan K veis
u lı 'nin 70 kilometre şark cenubunda 
bir sevkulceyş merkezi olan Liang 
şen ile Peiping - Suciyuan demiryol 
unun üstünde ve Tatung'un şimalin · 
da bulunan Pe-ngşen'e ayni zamanda 
tarruz et nektedirler. 

Demiryolu münakalatı durmüş

tur. 
Japonlar, K veisuldeki mevzili eri

m tahkim rtmektcdirler. 

B. Henlayn, böyle bir lisan kul 
lanmrk hususunda ne dereceye ka
dar serbesttiC? Südet Almanları mu
kadderatını tayin hususunda ne de· 
receye kadar hürdürler ? Asıl dava 
Çeklerle ekalliyetler arasında mı, 

yoksa Çekoslovakya ili! Almanya a· 
arasında mıdır? 

Her taraftnda müteyakkız bulun· 
mak gerektir. 

Diğer taraftan Fransızların Epok 
gazetesinde de Çekoslovl.kya mese· 
lesi için şu satırlara rastgeliniyor: 

Prag hükfunetinin müzakereler. 
de ağır davrandığından bazan şika· 

HAYAT IÇ!NDEN 

Güzel 
Endam 

E ndam güzelliği t:ı~ 
siyle bir sağlık ı 
dir. Bu gün iyice 

ki endam güzelliğini, yani 
rin t-.iribirleri arasında güıt 
recek nisbetre büyümelerinL 
larmı temin eden dahili gtı· 
çıkardıklarını hormonlardır· 
iyi işleyince endam güzel 
damın güzel olmaması çoc 
yüdüğü devirde bir hastalı~ 
biyle hormonlarının bozulrt
ileri gelir. Onun için bir vo 
endamına bakılarak sağlı 
derecesine de hükmedilebilir 

Endam güzelliğinde ilkiı 
boya bakılır. Pek uzun ve) 
kısa boylu bir vücut giizel 
yacağı gibi hormonların d~ 
lalığına, ya eksikliğine del:ı 
.::>ağlam da sayılamaz. J(e. 
uüyüten, uzatan hormonls'' 
- demek ki hem güzel heıtl 
Jam • bir kadın vücudu D 

hesapla 158, erkek vücudu 
santimetredir. Bu ortalarn3 

biraz yukansı veya aşağısı,' 
güzelliğe ve sağlamlığa 111 

maz. 
Boydan sonra ve ondsr. 

önemli olarak aranılan bO) ~ 
ortası vücudun neresin~- ~ 
Boyun nasıl ölçüldüğünu e .. 
lirsiniz. Güzel bir kadın vo 
boyun tam yarısı A önden 
vakit nereye geldiğini bur• 
lemek pek güç olduğundııP~ 
dan bakıldığı vakit kuY'~. 
munun tam ucuna geJrneli 
kekler daha uzun bacaklıb~ 
dan onlarda boyun yarısı 
ha aşağıya düşer. 

Böyle, boyun yarısı l'.: 
sına ıelen vücutlara örne~t6 
isterseniz, siz güzel ö)çt) ., 

b·rrsır güzel endamlı diye ı • ·~ 
k 1 .. ınt~ no tasma ge mezse ano 

lir. 

B d - d'.8' · aibİ' unu a ıste ı ~ınız b ti 
siniz, fakat boyun tam or t 
!ediğim noktanın iki saotiıı1_, 

'I"' 
dar yukarısı~a yahbt ~~ıı~;~ 
şerse bu vücuda anoıfl 

mezsiniz. O kadarcık faı~ğ 
ne güzelliğini, ne de 5"

10 
Bacaklar pek uzun °~1, 

yun ortası söylediğim no 1-
şağıya, oyluklar üzerine ~ 
caklar pek kısa olursa ·~ 
çıkar. Anömerik böylelerı 
vücutlar ya pek zayıf, Yg1~ . .. ıer 
olurlar. Onun ıçin anorı , 

J~~ 
vücudun sağla nlığıua 

mez.,. ~ 

Daha sonra endarrı g ı 
' ve vücudun sağlam lığınil. ·~ 

muzlarla kalça kemik.ler~9~ 
liği arasındaki nisbettır. 

1
,r 

güzel bit vücudun orn~ı J 
kemiklerinden daha genıŞ~s 
Erkeklerde bu fazlalık de 1 
iki ölçü arasındaki fark \ 

. 1 ~ d o er 
santımetre, o acagın a rİ 

leri müşteri[erinio elbiselC tı" 
tikleri vakit omuzlarına pıı 

.. ttf 
durarak daha geniş gos 

lışırlar . ·r 
G 

........ :;ahı! 
- erısı uçuncu 

·V 
yet edilmektedir. Fakat. ş;, 
denler işin ehemmiyetirı~ı 

8 
'l 

dilen müşkilat ve ekserıYııi~ 
ya tarafından gösterilert ~o 
saba katmamaktadırlar. ~8• 
miyle kendisi tarafınd30 I~ 
olan statü projesini P3:.Jil 
tevdi etmektense kabul nl~ 
timali olan kuvvetli bir_.;~n 
etmek için alakadar ~ b 
larla geniş bir istişare e tl c 
muhtelif milletlerin rn~;'etrı1 
devletin istiklalini tekit 
ciğ etmektrdedir. 
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iSPANYOL KANI Güzel endam Adana Memleket has
tahanesi Baştabipliğin
den: 

bir aşk ve Feci 
Gönül 

- ikinci sayfadan artan -

Kadınlarda omuzlarla kalça ke· 
mikleri arasındaki fark daha az, üç 
santimetredir. Fakat bazılarında fark 
azalır, kimisinde hiç olmaz, yahut 

Yemesi ve yatması Hastahane 
mize ait olmak üzere 30 lira aylık 

ücretli iki hastabakıcılıga ilıtiyacı· 

mız vardır. Hikayesi 
isteklilerin evrnkı müsbiteleriy. 

le birlikte Hastahaneye müracaat 
ları. 

Piyer Dölü 1dlı bir Fransız ga
zetecisi, cenubi Amerikada uzun bir 
~jYahat yapmış ve müşahed elerini, 

spanyol kan., isminde bir kitapta 
topldmıştır. Muharrir eserine bu is
mi verirken cenubi Amerikada ya
şıyan muhacirlerin İspanyol ırkından 
ıteldiğini düşünmüştür. Uruguvayda 
d?laşırken, bir meyhaneciden dinle· 
dıği bir aşk hikayesini aynen kitabı 
na geçirmiştir. insan kalbini biribiri· 
~: ~ıd buhranlarını gören bu yazıyı 
ulasa ediyoruz: 
Akşam saat on bire doğru Ri 

~~ngro ve Kanelons sokaklarının 
oşcsindcki ıncyhaneni11 kapısını aç 

11.fon vakit bir tango havası işitme· 
Yıncc şaşırıp kaldım. Gözlerim siga
r~ dumanlarile kaplanan meyhane· 
nıo loşluğuna biraz alışınca gitara 
~e ~kordeon çalan çalgıcıların otur-
~ğu yüksek yerin boş olduğunu 

!tOrd .. um. 

1 Meyhane sahibi Don lgnasyo bu 
a<~aın beni ilk defa selamlamadı. O, 
ar ~sı kapıya dönük sigara içiyor 
~e ıki bilardo oyuncusuna bukıyor· 
u Sessizliği bozmamağa çalışarak 

~?lara yaklaştım . Güzel ve iyi gi· 

0
1nıniş bir delikanlı arkadaşının oyu. 

~Unu bitirmesini sabırsızlıkla bekli· 
ı"Ordu . Arkadaşı Amerikan filimle
ınd k· K l' e ı ovboyları hatırlatıyordu. 

~ u~~kı onlar gibi giyinmişti. Boyn 

1 an omuzlarına doğru dökülen 
açla 1 ~ ı ı yağ anmıştı . Başını kaldırdı- 1 

y Vakit bu adamın aşağı yukarı elli 
1 ~hınd~ olduğunu anladım . Mağmum 

l rtsı bakır rengindeydi, Sağ kula- ı1 ,ını d 1 . 
Soı e mış ve altın bir halka takıştı. 
Ct kulağı yoktu, onun yerinde ko· 

·ı ~ llıaıı bir yara izi görünüyordu. 
Ovbo . d va Y sessız se asız oyununa de· 

~a Ilı etti. Partıyi kazandı. iki bardak 
ti Pna (Brezilyada içilen bir içki) iç
~it;~ bir kelime söylemeden çıktı 

t ı, 

lınd Bu adamın çehresinde ve bakı. 
b,· a o kadar yorgun ve kederli 

T Ilı 
!<) ana vardı ki, dışarı çık tık tan 

Ota bir müddet ağzımı açamaJım. 
~ .. N~~ılsın Fransalı g~zeteci? 

~er . 0 ndum. Meyhane sahıbi şahsi· 
lijı1.~ 1 bulmuş gibiydi. Bir köşede 

~ 1~ 1 ulıııüş çalgıcılar yerlerine çıktı· 
~'ı~?algı başladı. Meyhaneciye sor. 

' Şimdi çıkan bu adam kimdi? 
~;11 ....... Bu adamın kim olduğunu 
r... eseın b' 1 S "'un ırşey an amazsın . ana 

\ı llıecarasını anlatayım. 
~hemen hikiyeye başladı . 

~r,~ Undan otuz, kırk sene evvel· 
bir ::a hududunda yaşayan zengin 

1 ~tlip aın vardı. Aslı lrlandalıymış, 
·ııı Orada yerleşmiş. Bu adamın 
dı. c;llı.eınleketin en giizel lazı sayılı. 
tı;;IJiO~fcri fırtanadan evvelki deniz 

, ~ 1ı10 ~'.ilde, saçları altın gibi sarı, 
'lh lllt' k ı :an aşı ı vardı . Tıpkı eski za-

'ıı~ h llıasallarında olduğu gibi bu 
;ıtı0a er . akşam sevgilisinin balkonu 
'~ıııkıgıd~r. ve gitara çalardı. Bu 

1>tra
81 

1 bır delikanlıydı. Fakat beş 
f ~ Yoktu. 

~. ırııer b" 1 1 · b" · · ı · ~' o deJ' ır spanyo gı ı sınıı 1 

~ ij!ı-1 •kanlı böyle fa"ir oldukça 
•~ı Sev · ı· · o au,, 1( gı ısıne kavuşamıyacağını 
~'ad% a!~tı. Montevideoya gitti, 

~ 
1 
atı a~ Şılıye geçti. Bir fabrikada 
}.1ıra k' Yarı tok çalıştı, Sevgilisi a· 
'O end· · 
ı ı nııı,,. . ısıne mektup yazıyor ve 
1 a •ııı i r tıı t ~ok ~ ı~ordu . Fkakt delikan· 
tıı erııı,k, . kıbırli olLr; bu da, gen.: 
'dt·kt,01;

1ne meteliksiz olarak dön 
1~oı<J açlıktan gebermeği tercih 

lk· u, 
'to 

1 
''ne b.. ı 1 t ' e iç, . . O) e geçti. şte bu iki 

ı 01d(j~ .. - tısınde demin meyhanede 
aıııı ~uıı ad 

ata b anı kızın etrafında do· 
a§ladı . Zabala isminde 

olan bu adamın o vakit iki kulağı 
da vardı . Memlekette neşesile tanın
mış birisiydi. Güzel rak sederdi. Bü 
tün kızlar Zabalanın karısı olmağa 

adota can atarlardı . 

Aşık delikanlı Şilinin bir köşe· 
sinde zengin olmak için çıkmaz 

ayın son çarşambasını bekliye dur
sen, kız kendisini isteyenlerin hepsi · 
ni reddediyor; ancak sevgilisini de 
unutmuştu galiba.. Çünkü son haf 
talarda Zabelaya yüzvermeğe baş 
lamıştı, Bunıı Zabela da hissetmiş 
olacak ki her akşam kızın balkonu 
önünde sıcak aşk şarkıları söylüyor 
du. 

Bir akşam kız balkondan Zaba 
lerya sordu: 

- Bütün geceyi sabaha kadar 
seninle beraber geçirirsem ne yJpar
sın? 

aksine kalça kemikleri omuzlardan 
daha geniş olur, bu da vücudun sağ· 
lamlığına delalet etmez. Güzel en. 
damlı bir kadın vücudunun omuz ge 
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nişliği 36, kalça genişliği 33, beli 1 ,-

hizasında gövdesinin genişliği de 20 ÇOCUK HASTALI <LARI 
MÜTEHASSIS! 

santimetre olur. Gene tabii biraz a. 1 

şağısı veya yukarısı güzelliğe mani 

değildir. '! 

Belin çukuru da endam güzelli 
ğinde şüphesis mühim bir şeydir, \ 
Çukur az veya hiç olursa, balık sir. 
tı gibi olur, endama güzel denilmez. 1 

Çukur fazla olursa kaınbıar gibi ... 
Güzel endamlı vücudun bel çukuru 
ancak dört santimetre olur. Bunu 
yattığının yerde pek kolav ölçebilir· 
siniz. Dört santimetrenin fazlası, ek. 
siği endamı bozar. 

Dr. Nihal Bayat 
Adanaya geldi 

Hastalarını hergün Mahmut 
paşa hanı karşısında 18 numa · 
rada hususi muayenehane~inde 
saat 14 - 18 arasında ka-
bul eder. C. 

Satılık ev enkazı 

Çı arlı mahallesinde Asfalt 
cadde üzerinde ev enkazı satı 
lıktır. isteyenlerin matbaamıza 

muracaatları. 

Güzel endamlı vücudun başı re· 
.pesinden- tabii ağız kapalı olarak 
çenesinin altına kadar ölçüldüğü va. 
kit boyunun yedide biri kadar olur. 
Daha uzun veya daha kısa yüz en· 

- Ne istersen.. dam güzelliğini bozar. Yalnız ihti· 
- Babamın evinden beni kaçı· yarlıkta baş daha uzun görünür, İn· 

rır, istediğim yere kadar götürür 1 sanın o yaşta çenesi düştüğüyden 
müsün? 1 değil, az çok kanburu çıkarak bo}u 

- Niçin babanın evinden kaç· kısaldığındandır. 
mak istiyorsun? ı Bunların hepsi mütenasip olun. 

- O benim bileceğim işı Söz ca, güzel endamlı vücudun gövde· 
veriyor musun? si de mütenasip olur: Boyun üçte 

- Veriyorum. biri kadar. - G. A. 

Genç kız balkondan kayboldu. 
Yavaşça evin kapısı açıldı ve kız 
Zabalanın koluna girdi. Gecenin ka· 
ranlıkları içerisinde kayboldular. iki 
gün sonra Zabala şehre döndü. Fa· 
kat lrlandalı kız bir daha görünme· 
di. 

Kızın babası kederinden öldü. 
Bir sene sonra kız, eski sevgilisile 
evlenmiş olarak geldi. Kız bir za· 
man saadet içinde yaşadılar. Fakat 
bir müddet sonra kızın kaçışı v<! 
Zabala ile olan macarasına dair de· 
dikodular erkeğin kulağına kadar 
gitmiş olac•k ki. huyunu değiştirdi. 

Sinirli bir adam oldu, Gündüz evin· 
de kalıyor, gece çıkıyor, şafak vak· 
tine kadar içiyor, zilzuıua sarhoş 

eve döniiyordu. Bir kelime bile söy. 
lemiyor' hatta evine misafır dahi 
kabul etmiyordu. 

Nihayet bir yortıı günü sabahı 
iki at eğerletti, birisini kendi '>indi, 
ötekine karısını bindirdi ve Joğru 
Zabalanın evine gittiler. Zabala ka
pıyı açtı ve misafirl~rini güler yüzle 
karşıladı: 

- Dostum, evim senindir. Sizi 
soframda görmekle öyle seviç duya. 
cağım ki ... 

Delikanlı sözünü kesti: 

- Alçak, buraya oturmağa gel
medim. Eveela karıma verdiğin yol 
parasını al . 

Cebinden bir avu.; Jltın çıkardı. 
Ve Zabalanın ayaklarına doğru fır· 
!atlı. 

- Sonra, dedi, karını da senin· 
dir. "artık,, yiyeu bir köpek değii· 
lim. 

Senede yalnız bir şahaser vü· 
cude getiren büyük dram arti.ti 

( Paula Vessely) 

YAZLIK 
Sinema 

nın 

Bu Akşam 

göstermeğe başlıyacağı Hissi, 
Müessir ve kuvvetli bir mev 
zua sahib ve Macaristanın güzel 

Manzaraları arasında cereyan 
eden 

( Macaristan 
Geceleri) 

Büyük bir aşk ihtiras filminde 
emsalsiz olduğunu bir kere 

daha ispat edecektir 
goı ülmeğe değer müstesna 

bir şaheser 

9645 

Doktoı 

Hadi 

r 
Kar ataşa 

otobüs seferleri 
Seferi elli 

kuruş 
ADANA -KARA r AŞ 
Cumartesi günleri saat 12 

de. Acem hanından. 

, 

Cumartesi günü saat 14,30 
da Acem hanından. 

Paııar günleri saat 5 tc 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 
Plajdan 

t
y erler numaralıdır. Daha evvel 
en Acem hanı yanındaki Ömer 
başeğmez ticarethanesine mü 
r•c ıat edilerek kapatılaibir .. 

Mürettip alacağız 
Gazete kı~mında çalışa
cak iki mürettip alaca

ğız. ldarehaneınize mü
racaat. 

Operatör 

Kiper 
Karısını da Zabalaya doğru iti

yordu. Kadın bir har~et yapama· 
dan erkeğin bıçağı güzel kadının o· 
muzuna indi, Bir kan lekesi çıktı ve 
genişledi. Kadın: 

Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinJe uzun nıüd . 
det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmercivarında Müslüm apart· 
manında hergün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka· 

- Yarabbi!.. Onv ne kadar çok 
sevmiştim, bu suçumu bağışla 1 Di· 
yerek ölnü. 1 

Erkek hala öfkesini yememişti: 
"Sana, sanö da bir işaret vuracağım, 
köpek.. Dedi: Zabalanın kulağınnı 
kesti ve atına binip uzaklaştı .. 

- Katil ne oldu? Diye sordum. 

- Kaçmış uzak yerlere, Meksi· I 
kaya kadar gitmiş galiba .. Santafa 
taraflarında bir hayvan hırsızlığı yü· 1 

dar kabul eder. g. A. 9598 

Müjde 
Adanada Abidin paşa caddesinJe yeni yapılan iş bankası karşnında 

78 numaralı doğruluk evine mürac33t edildikte kiralık, satılık evler, 
dükkanlar, bağlar süratle temin edilir. 

Doğruluk evi 
13-15 9581 

zünden asıldığını İşittik. --------------------------

Sahife 3 

,....------~~~-------------------------

Adler ... Singer .. Adler .. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 
muhakkak görünüz 

Satış deposu Hükumet 
•• 

caddesinde o mer 
t Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

33-80 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9490 

Yeni otel ve Seyhan lokantaların
da alakart ve tabildot 

Tabildot 
50 kuruş 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

· Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanun 
l\a ıı ıı ıı \ o. 35 1> Kabul l a rılıi : 2816119:J8 

,'\ eşri tarihi: 1.5 Temmuz 1938 

- Dünden artan -

200 üncü maddenin son fıkrauna göre haklarında tevkif kararı 
verilenlerle mükerrirler bu madde hükmünden istifade edemezler, 

Madde 200 Sorgu hakimi tarafından son tahkikatın açılmasına 
dair verilecek kararda maznuna isnad olunan suçun neden ibaret olduğu 
ve bu suçun kanuni unsurları ve tatbikı İcab eden kanun maddesi ve du. 
ruşmanın hangi mahkemede yapılacağı gösterilir. Sorgu hakimi maznu
nun tevkifine ve evvelce mevkuf ise mevkufiyet halinin devamına mahal 
oiııp olmadığına resen karar verir. 

Şu kadar ki Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci babında 
yazılı ölüm veya ağır hapis cezasını müstelzim suçlar'a maznun olanlar 
hakkında sorgu hakimi son tahkikatın açılması kararile beralıer her hal · 
de tevkif kararı verir ve duruşma mevkufen yapılır. 

Madde 283 - Aleyhinde hukuku amme davası açılmış olan gaib, 
tevkif müzekkeresi kesilmesini İcab ettirecek kuvvetli şüpheler altında 
ise Türkiye dahilindeki malları asliye mahkemesi reis veya hakimi tara· 
fından verilecek kararla haczolunabilir. 

Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının birinci bal,ında yıızılı ölüm 
v~ya ağır hapis cezalarını müstelzim cürümlerden maznun olanların kay· 
bolması halinde yukarıki fıkraya göre mallarının haczine karar v:rilmesi 
mecburidir. 

Madde 423 - Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her se· 
ne temmuzun 20 sinden eyliilun beşine kadar tatil olu~ur. 

Hazırlık tahkikatı ve ilk tahkikat ile mevkuflu işlere aid duruşma· 
ların vesait acele sayılacak hususların tatile tesadüf eden zamanda ne 
surelle ifa edi:eceği Adliye VekaLti tarafından tayin olunur. 

Tatil zamanında Temyiz Mahkemesi yalnız mevkuflu ve meşhud 
:sı•çların muha"eme usulüne dair kanuna göre görülen işlerin tedkikatını 
icra eder. 

Tatil zamanına tesadüf eden mühletler işlemez . Bu mühletler tati
lin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır. 

Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinJen muteberdir. 
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye Vekili memur 

dur. 
7 7 / 1938 

(SON) 9583 

1 



Sahire : 4 

Sicil ilinı 
Adana Ticaret ve Sanayi odasından: 

Gülek Limited Şirketi 

Unvanı ticaı isi le teşkil olunup Adana Ticaret gazetesinin 21 ikinci 
Kanun l 936 tarih ve 129 numaralı nushasile ilan edilmiş olan Limted 
Şirketinin hissedarları Bay İl)rahim Burdurotlu ve Hasan Gölek hissele· 
riııi 21- 6- 1938 tarihinde Bay Kasım Gölek ve Abdullah Gülek'e dev· 
rederek bu şirketten alakalarını tamamen kesmişlerdir . Bunun üzerine 
Şirket esas mukavelf'namesinin mukaddemesile 3 ve 4 üncü maddelerini 
değiştiren layihalar lktisad Vekaleti yüksek makamınca 29 Haziran 1938 
tarihinde tasdik olunmuştur . Eskisi gibi ticari faaliyetine devam eden 
Gülek Limted Şirketinin sureti aşağıda yazılı yeni mukavelenamesi Ti. 
caret kanununun 42 inci maddesi mucibince sicilli ticarete kayt ve tescil 
edildiği ilan olunur . 

Sicilli ticaret numarası : 69 
Oda sicil numarası : 749 
Tesçil tarihi : 12- 8-1938 

Tadil layihası 
Ada nada Gült'k Limited Şirketi mukavelenamt sinin Şiı ketin tesisine 

aid Mukademesi ile 4 Maddr-si aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

Mukaddime: Şirketin Tesisi 

Eski şekil : 
Zirde vaıiülimza Hasan Gült'k ve lbrahim Burduroğlu aralarınd işbu 

mukavelename ve ticaret kanunu ahkamına tevfikan bervechi ati şerait 
dairesinde bir :.1ahdut mesuliyeli Limited şirketi teşkil edilmiştir. 

Yeni şelCil: 
Hasan Gülek hissesini Abdullah Gülek'e ve fbrabim Burduroğlu his

sesini Kasım Gülek'e devrettiklerinden, Hasan Gülek ve lbrahim Burdur
oğlu aralarında işbu mukavelename ve Ticaret kanunu ahkamına tevfi. 
kan bervechi ati şarait dairesinde teşkil edilmiş olan mahdut mesuliyeti 
Lrnited Şirket, Abdullah Giilek ve Kasım Gölek arasında tarihinden iti· 

baren devam edecekdir. 

Maddt : 4 

Eski şekil: 
Şirketin sermayesi 20,000 Tür~Lirası olub bunlaıdan 10,000 Lira· 

kıl hissesi Hasan Gülek, ve 10,000 Liralık hissesi lbr;ıhim Burduroğlu 
tarafından ahz ve taahhöd edilmişdir. 

:ı 

13 Atustos 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA -------------------- TÜRK SÖZÜ 
Kil o Fiati 

CiNSi En az En çok 
=-::=-""=":"-:-====-=== ~ s. 
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Sahlan miktar 
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Eserlerinizi Türk 
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Liverpol T elıraflan Kambiyo ve Para 
12 I 8 I 1938 iş Bankasından abnmlfbr. 

Sanllm Pene 

Hazır 4 . 182 Lirte 

eseriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü
zelle;;tirmek istiyorsa
nız kitaplannm Türk· 
sözünün mücellithane· 
sinde yaptırınız. Nefis 

t LAN 
• 

T A B 
• 

KiTAP 
• 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

.... 

bir cild, renkli ve 
bir kapak bölgede 
cak Türksözünde 
pıhr. 

Resmi eurak, 
vrller, defterler, 
karneler, kağıt, 

kartvizit ve bil 
tab işleriniz, en 

bir zamanda en 
bir şeklide en zarif 
rufatla Türksözündc 
pıhr. 

Türksözü mı 
ıı •Türksözü.ndel 

I 

ka her boyda 
mecmua, tabeder. 

Şürekayı mumaileyhim isimleri hizt:ılarında gösterilen meba1iğin tedi 1 
yt>sini taahhüd ve nısıf hisseleı in berveçhi peşin tediye eylemişlerdir. 

Hissedaısn adedi beşi teca\ıÜZ etmediği müddetce hisseJerin ahare 
c cvr ve füı uhtu şiire kanın ittifak ile vefat vesaire gibi suı etlerle hissedar an 
adedi beşi tecavüz evledA-ii takdirdrEermayrnin üç ıubuou trmsil eden 
şürekanın nıuvaff;ıkötile seımayrnin ttıyidi cai7.<fü. Bu takdirde şüreka 
veya haltfleıi hisreleıi nisl-etirıde y'ni hi!selrre sahip olur ve bedellerinin 
tesvi} e.Eini taahhüd ederler. 

1. Teşrin 

2 Kanun 
Hint hıız•r 
Nevyork 

Va. 1 4 53 

" 
4 67 ---4 04 

-8- 26 

Rayişmark lso-ls2 
Frank ( Franmı ) 3 47 
Sterlin ( İngiliz ) -- -6 20 
Dolar ( Amerika ) ı 26 
Frank ( isviire ) 00-- oo· 

Krıa aynı rnretle ve Ticaret Kenununun 504 üncü maddesindeki mik. 
tardan rşc.ğı düşmemek şartife Şirket sermayr~irıin terıkisine karar veri. 
lebtlir. 

~iin ka, ,~h; sı ~aliHye kar~ı dc>hi, arcak sahibi ok'ukJarı hisselere te· 
hl ül reler. n' d cıliğ ri~bt1İnce rrernldür!er. 

Gor k ln}id H goı k in lri~i Hı rr;.y( clolr.yı.si!e vc-ki 0•2c;k mukar
rnr-t H ·t; ~· ·~ı ı it lrn n i 'ü n n uttl n c'n Hı için l u n l hrreatr ittihrıı 
rdcn b)<I ının·)I. <VıHkı Hui~i 10're iltind vrlta1ttinc tevdi ve 
la7 m gd< n izin v<' rr il\ nfahıt istihsal olunacakdır. 

Yeni şekil: 

Şiıkct'r ı Hın a)<~İ JC,((0 1 i ıl li ıu · < ' ı 1 l 11 '.ı<'cı 1f ((0 liral ık 
ı · ~tui Al c'u lld Ci.i'ı k, vt 10 CCO liıalı issesi Kasım Gültk tarafın 

dm ah \C laaHüd tc:!ilmiştir. 
~ l IC ~ a)ı n l m;ilq l " mi~ "n 1 <Jİ h in- laı r <fa gfütcıilr n mt l a!iğin trdiyc 

~·rıi tadlid \(' nd rı ıf li•H !<1iri lcncdli rış'n tc<li)qi c.'en~dc 

dmişlerdir. 

Hissedar an adedi beşi teca\ üz etmediği müddetce hisselerin a here 
devr ve füruhtü şürekanın ittifaklarile vtf al vesare gibi suretlerle hisse· 
daran adedi beşi tecavüz eylediği taktirde sermayenin üç ruhunu tem 
~il cdm ~ürekanın muvafokatile serma) enin tezyidi caizdir. Bu taktirde 
süreka veya halefleri hisseleri nisbetinde- yeni hisselere sahip olur ve 
bedellerinin tadiyesini taahhüJ ederler. 

Keza aynı suretle ve ticaret kanununun 504 üııcü ınaddc~indeki ınik · 
tardan aşağı düşmek şartile şirket sermayesinin tenkisine karar verilebi 
lir. 

Şürı:ka, eşhası saliseye karşı dahi, ancak sahibi oldukları hisselere 
tekabiil eden mcbaliğ nisbetinde mesuldürler. 

Gerek tezyid ve gerek tenkisi sermaye dolayisile vaki olacak mukar 
rerat ve tadilatın tekemmülü ve muteber olması için bu mu:Carreratı it 
tihaz eden heyeti umumiye evrakı ve vesaiki s: ire ik!isat vekaletine 
t~vdi ve lazım gelen izin ve muvaffakat istihsal olunacaktir. 

Madde 3 

Eski şekil: 

Şirketin maksadı, gerek Türkiye dahilinde ve gerekse Türkiye haricin 
de pamuk, yün, ve buğday arpa, ve mümasili hububatın doğrudan doğru· 
ya veya komisyon mukabili alım satımı ile iştigal etmektir. 

Yeni şekil; 

Şirketin maksadı, gerek Türkiye dahilin-le ve gerekse Türkiye hari 
cinde her nevi Tüccari nıüameledir. Şirket diter herhangi bir şirkete 
şerik veya sair suretlerle iştirak edebilir. 

imza 
Hasan Gülek 

imza 
lbrahim Burduroğlu 

(Gülek Jimited şirketi) nin esas mukavelenamesinin mukaddemesile 3 

Kumbarlrl~ bili 
1 
1 

______ .._ ___________________ ... ________________ ----------· 
DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları mütehassısı 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Halil evi 26-30 9531 

ve 4 üncü maddelerini değiştiren bu liyıhalar muvafık görülmüş olmakla 
lastik kılındı. 

Resmi mühür 9647 

iktisat vekili N. 

lmıa 

.. .. -~,,. . 

Her mevsım ve muhite gore 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih 

larının muvaffakıyet sırrı bundadır 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı aıcaıını k•' c 

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

1 

Doktor 
lsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanuıd• 

Müsliim apartmanı 
Hastalarını her gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar~ 
eder. J 

[ Salı günleri öğleden sonra Parasız bakılır 
9521 25 26 

.... ,, 
Umumi nefl'İyat mudi 

Macid Güçliİ 
Adana Türksözü m•~ 


