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AVRUPACA DEVAM· EDiYOR! 
Amerika ve 

Avrupa 

1 

! Hitler ve 
1 çok 

arkadaşları yeni 
nutuklar hazırladı 

bir PRAGDA HAVA 
ÇOK GERGiN! 

-- Yawn-
Vlnston 

Churehlll 

- Pari - Suardaa: -
.NURENBERG KONGRESiNE HAZIRLlk Südet ler müzakereler e 

ugUnku ne. lin mukadderntı 

butun ağırlığı ile Birleşik 
Amerika devletleri hukll· 

Ve milletinin omuzlarına yuk· 

• • Bay Blum ; bir makalesinde diyor ki 
................................................. ııiiııııı ......... 

Alman manevralarına göz yummak kabil değildir . Bununla be
raber Südet meselesinin de Avrupa sulhunu tehlikeye düşüren •ktcdir. Avrupada . Asyada bir 

. "'•ınlcketlerin gözleri , kendisini 
'•ıı iki bu.-uk denizin himnve· 

ı meseleler gibi halledilmesi lazımdır . Fakat bu işin halli 

Almany• 

••kerlerl 

son • b J " 

ld ulunmasına. ral;men dunya.y1 
•lı. ar eden meseleler karşısında. 
"'•te seçmesini bilen, İngiliz dili· 

'"•up bu bu,·uk ' 'e kuvvetli 
•tc do '.l . l' a· 1 "k .k gru çevrı mış ır . ır c~ı 

l"1 a dc\·lctlcri .,ulh ve kanun 
~ı:: hutun nUfuzlnrını i ... tinınl c<lc-.,. . ' 

1111 f ,-ok~:t Jcliikcl zuhuı· 
<• " ' 1 ' _ Kat n.ı· 'c~ İrLı knlınnkla 
lıta cılcı.t"klcr "! Fnkat o zanıan 

\l.ı;: ı. 1 
ıı· c;.\ ı~ına ,.c n1u;ı1.;.anı nıcb-

hnı·ca\ l\1''1k ''kılnta .. ı 13.zını .. .· . ,· . 
.• C~\ ın , 'cnu. en ın,a,,ına ı·a· 
·ı . . 
. ~ tncıı.:.bur kalacnklaı·dır. 
··ı. ' k r· 11 .\nıu·ikn dcdclleriııın bu· 
'•ik ı . 1 .. . 

1 
• moı·a ve psıko opk vazı-

" a· ' ır tDraftan sermavc ale\.-h· 
1 • J 

~ •rn~ında dev4m etmekte olan 

·~ ın~cadele ve~· ah ut bu. buyuk 
tlın zenginlerine knr~ı :ıçılan 

~lc, diger taraftan memleketin ı 
.'Ç\n çalı,an ckonomi.,.tlerin en· 1 
1 b; 
,. r nevi mUvazane,,-c vanlma• 
~~ etmiıtir. Milyonerleri kog- 1 

j b" arlan kırmak. pnra kuvvet· 
"-1 1

• di,iplin altına koymak ivi 
""t('L , • " 
ı . 1""'1ır. Fakat bu kuvntler 

1 
l ınuka.-emet bassalarına sn· 

İ',~ ·"1Ucadeleyi kabul etmi1ler· 
ih "."n devam da edeceklerdir . 

hlifa bir hal 1ekli buluncaya 
~~•tnleketin refahı da mual· 

••aktır . 

ı~huk· •• 
1 lı. ı, Anırriknnın refahı 'fle 

'Uvvetı bu tun dunya için hiç 
•ı.,, 4 

bugunku kndnr ehemmiyeti 
,\, '"' 1 •tır 
l "" ' . 
'. Pa de k . 1 . - d'kt t" ı' ı<4 mo rası.s erının ı :ı or· 
lia1;;• •dilen memleketlere nazaran 

' kredi ,.e deniz ticnreti ba· 
~.L buyuk bir avantnjları vnr· 

1 ~·t .. · I b" l' k' Vt k o~ e ır an ge ıyor 1. 

t.ıı. Uvvetleri t:ımanıilc Amc-
ı· f 

~ı,1' nh veyn felaketine bnglı 
b,, •<lır. Amerikadn işler nor· 
~ "••ivetl d tt' · ~ • c CTam e ığı zaman 

'•tı;, n hur milletleri içindeki en 
. •n alim elemanlar kendi· 

1 ••i b' k .\ . ır uv.-et duymakta., 
"'•rıı. d . b"'fl a n ı , !er kötUleşmeğe 

~... •ına, milletler içindeki 
, •ı.,,:t ~emanların te1kil ettiği 
o, ltalb •al bu milletleri z:ıif· 
'ııı•l uki, bu elemanlar, kanu 

~•lı. 1 t •den sulh ve medeniyeti 
~ llıa, 1 ı°!"" nıilleOerin mukafat· 

._. .. İlı. a• 1 nıdır 
'1 •daı._· 

11 •ı, ı.. 1 ekonomik karışıklık· 
ttı\'l"' ••doş milletleri zayıflat· 

ta-• 1Vor 
~1 rrı 1 ;rk '. ~.yni zamanda bu 

\ti 'ıı "-•nıni tııdil ve istib· 
~ 'i d0 "'uka Vem et edecek ku v· 
"\ çuruı-uyor . 

•iL 'ltıın d 't • h· Unva davasına y:ı· 
ıı.rrı .. • 

"-ını.. •l, kendisinin mUref· 
"'"'•! ı • J>;ıı, . •urctte mUsellalı 

l ~ı,.,11111•kıka , geniş mikyasta 
•~ Q'''•d· Programı gerçekleş· 
~ <I ır, 
~.,' •ni•lcr . 

ııı~ bul •şıl'ı ve avru ruhla. 
... , llnan 'il • 

ııı,1 '"''•t mı etler arasınd:ı 
lı;, 1 

'• •ktc teati edebilecek 
ı. \"I,. onon1ik kuvvet nor-

' ıd "«1, d . . 
t 
.... ,. •lıldır . Buyuk 

• "' inak • ~,. t:lt.t anızması arasında 
" • ol h 

t. ''ıJ'•tt ~ arp hali acın:ı· 
01
''· •dır B b 1 k t1'

1 
Q'"İrtıc:: • u UyU t uv-

1, '•la ne kada.r bağlı ol· 
l "'•mı b . 

1 
bhıh a enzıyorlar . 

ttır ı.ırrtiıoi · '"'I • • t, rtı, ı~ a cnırnt ha· 
•lı.t•dir a. l bazan teselliye de· 

• }atan "":ılı. . bazan 

Çekoslovak devletinin hakimiyeti bahasına olmamalıdır • 
manevra 

Fransız hükumeti bu noktaları ihmal etmemelidir 
harekatında 

Berlin : 18 ( Radyo ) - Bay 

Hitler Nurenberg kongresi içiu bü 
tün Şeflerle uzun boylu görüşmüş

tür. Söylenecek nutuklar şimdiden 
tesbit edilmiştir. 

Hitler, Göring ve mali işlerle 
alakadar Nazırları kabul ederek 

ekonomik ve mali meseleler üzerinde 

görüşmüştür , 
Paris : 18 A. A. ) - Gazete

ler yine alman manevralarile meş· 
gul olmaktadırlar, 

Figaro gazetesinde dormesön di· 
yor ki: 

" Zaman zaman ve gittikçe kı. 
sılan fasılalarla rejimin tahrik mev· 
zuları bularak besginlik eserleri gös· 
teren hasasiyti iOnelenmesi Iiizımge. 
ldiği unuıulacak olursa hitlerin'in si· 
yasetini anlamak kabil olmaz. fakat 

hakiki seferberlik "umumi provası,, 
üçüncü reich'in dahili haysiyetini ko· 

soguk ufluyor. Fakat . cmni~·et bir 
durlu yeniden canlanamıyor . Siyasi 
pa.rtil;r butun iktisadi hayatın her 
snhn"nı istila cdiyorlnr . Eğer . yar
dım ve prim sistemleri adı altında 

harcannn muazz:ım par:ılar göz önüne 
g<tirilccek olursa. • imkAusız bir şe· 
kilde bu mUcadcleyc suruklenecek 
olan n yarın butun kuvvetlerilc 
bugun ke~di !erine verilen hakları 
nıUdnfaaya kalkışncaklarında şupbe 
bulunmayan mcnıur ve yarım memur 
sın1fların1n ba.ş döndUrUcU lia~·ıs1 der· 
hal meydana çıkar . 

•• 
ili borsalnrının esa...'ilı ma.kanizma· 

ları;a •nbip olma.dan iş•izliğc yardım 
işini organize ve idare hususundaki 
teşebbusun er, geç buyuk hilelere ve 
•uiistimallere mUncer olacağı şuphe· 
~izdir . 
Cumhurreisinin, da.ha yUksek bir 
sosyal adalet şekli bulmak hususunda 
kil asli gayretleri, çok şiddetli şnrtlar 

içinde ve bir kaç sene sakin bir sc· 
batlc devam etmesi lizım gelen eyi 
bir idare servisi ile tashih ve tamam· 
lanm:ık mecburiyetindedir. Bunun ye· 
rine eğer, milli servet aleyhine yeni 
bir intihap manevralarına girişilccU 

olur.a Ameriknnın oynayabileceği is 
tikra1" verici> rolu engele uğramış o· 
lur. llur bir milletin teslibatından 

mutcvellit nUfus ve otoritesi mnli ka 
rışıklıld:ır yUzUnden degerini kayip 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

ruyan bir mevzumudur yoksa değil· 
midir? hala " taze ve neş' eli harbe,. 
inanan Almanlar var mı? 

Pöti Jurnal gazetesinde Lousserd 
şöyle yazıyor. 

"Bütün Almanya heyecan içinde· 
dir. ortada ne var? ortada sansasyo· 
nel yeni bir blöf ve tabiatile san· 
sasyonol bir gaf var. Fakat bu harb 
anlaşma ne Landra ne da Paris 

ehemmiyet verecektir. Eski dünyada 
Çambörlay'n'ın yaptığı kanmk 
ve toplanma teklifini sevinçle karşıla· 
yan küçük ve büyük mi1letlerin çok 
olduOu muhakkaklır. Amerikan efk;!i. 
umumiyesinin kuvvetli seside bir ke· 
re daha yükselerek yeni dünyanın 

lotaliier rejimlerin tekerrür eden ce· 
bir hareketlerine müsamaha elmiye 
ceğine ilan edivor.,, 

Populer gazetesinde, Leon Bu. 
lum Şoyle yazıyor: 

Beklenmedik bir zamanda yapı-

b!ı Alo.an manevralarına göz yum· 
mak kabil değ!ldir. Bununle beraber 
en makul mülahaza Hitlerin Südel 
meselesini müslihane faka islediğ'i şe· 
kilde halledebilmek için böyle bir 
tehdide müracaat ettiği merkezinde· 
dır. Hiller, şüphesiz bu sayede Lond· 
ra ve Paris kabinelerinin Prağ hükü· 
meli üzerinde yeni bir ı~zyik yapma· 
!arını temin etmek isteyor. 

Fakat ben Londra ve Parisin 
Hitlerin manevrasına '!!let olmağa 
muvafakat etıoiy,ceklerinden emi
nim 

Südet meselesininde Avrupa sulhunu 
tehlikeye düşüren bütün meseleler 
gibi halledilmesi lazımdır. Fakat 

:bu işin halli Çekoslovak devletinin 
hakimiyeti bahasına olmamalıdır. 
Fransız hükumetinin bu noktayı ih· 
mal etmiyeceğini zannederim. 

Barselon Kabinesinde 
değişiklikler yapıldı 

Barselon, dün gece 
gene bombardıman 

yarısı 

edildi 

Barselon : 18 (A.6.) - ı, nazırı Ayguada, lruj o 'nun istifa•• 
Uzerlne ake•m toplanan Nazırlar Meclis i Negrln kablne• lnde 
bazı tebeddUllt yspmı,ıır. Yeni ı, nazırı Molk• Regas, Kata· 

ı onyan ı n Blrıe,tk So• y•llst ı 
p artl•lne msnauptur. Devlet Sovyet-Polonya 
nazırı Thomas Blllata ise 
Sosyalist partisi azasındandır. Şimdi : Sefaretleri 
ispanyanın Pernignan konsolosudur. 

Madrid : 18 (A.A) - Saat 21 de 
FrankiRt hava kuvvetleri hükümet 
mcrkeıini bombardıman ederek bir 
çok binaları tahrib elmiş ve bir çok 
kişilerin de yaralanmasına sebep ol· 
muştur. 

Burgos : 18 (A.A.) - Gönüllü. 
lerın geri alınması planına verilen 
Frankist cevabı dün öğleden sonra 
lngiliz ajanına tevdi edilmiştir. 

Roma : 18 (A.A.) - l~panyada· 
da Frankistlerin Allıenlosa Barracas'a 
kar~ı yaptıkları taarruz esnasında 

159 ltalyan lejyönerinin öldüğü 
resmi bir tebliğde bildirilmektedir. 

Moskova : 18 (A.A) - T:ıss 
Ajansının bildirdiğine göre, Haricıye 
Komiseri muavini Potemkin bugün 
Polonya Sefiri Gidovski'yi kabul et· 
miştir . Sefir hükumetinden aldığı ta· 
limat mucibince Polonyadaki Sovyet 
Sefaret ve konsoloshanesinin normal 
faaliyetini sekteye uğratan hadisele· 
rin halli için bazı tekliflerde bulun· 
muştur. Bu hadiseler neticesinde 

Sovyet makamları da Polonya sefa 
ret ve konsoloshanesi hakkında mu 

kabil tedbirler ittihaz etmişlerdir 

dün neden terk ettiler 

MUzakerelerl idare eden 
Lord Runclman 

paris: 18 (Radyo) - Sudetlerin 
murahhas heyeti yeni şartlar al· 
tında müzakerelere devam etmenin 
manasız olduğunu beyanla dün 
müzakerelerden ayrılmışlardır. 
Beneş ve Runciman görüşmesinden 
sonra Sudetlere hak verilmiş ve par· 
lamento azalarının müzakerelerden 

çekileceğini ve binaenaleyh Südet he· 
yetinin müzakerelere başlaması karar· 
!aştın im ıştır. 

Prağ : 18 ( A. A. )- Sağcena· 
hın organı alan narodnyi noviny ga · 
zetesi yaZJyor : 

" Almanyada, hedefi Avusturya 
lejyonunun ayni olan tir Südet lej 
yonu ihdas edilmiştir . Lejyon 8 
alaydan mürckktptir . Bu kuvvdin 

kumandanlığına ~imdi Almanyaya 
llt.cJ eden Çekoslovak Nasyonal · 
Sosyalist partısinin es~i sekreteri 
Krebs ısınındc bırı tayın cdilınıştir . 
Sıidet lrjyonunun vazifesi Alman 

ordusu Çekoslovakya üzerine yÜ· 
rüdüğü zaman bu memlekete gir· 

mek ve Alman ordusu bu memle. 

keti işgal ettiği takdirde istihbarat 
işlerini yapmaktadır. 

Prağ 18 A.A saat 20, 30, da 

Almon Südet partisinin murahhas· 

ları Lord Rünciman ile orkadaş· 
ları tarafından kabul edilmişlerdir. 

Gece yarısı görüşmelere devam 
edilmiştir. 

Japonya 
istikraz 

bir dahili 
akdediyor 

397 ,000,000 yen; Çin har
bine sarfedilecekmiş 

Bir Çin a•ker l s ll hını 
kar,tı rı rk 

Tokyo : 18 ( Radyo )- Japon 

hükumeti 397,000,000 yenlik Çin -

Japon anlaşmazlığı istikraz tahvil 
leri çıkaracaktır. Halktan toplanan 

bu paralar taınamile Çin harbine 

sarfedilecektir • 

Şanghay : 18 ( A. A. ) - Sa· 

bahleyin bir Japon muhribinin bu 

raya gelmesi üzerine Victoria ro

mörkorüne tekrar lngiliz bayrağı 
çekilmiştir. Japon bayrağı indirilmiş 

ve romörkörde bulunan Japon müf · 

rezesi gemiyi tahliye etmiştir . 

Başvekil 
-lzmirde 

!stanbul: 18 (Telefonla)-BaşHkil 
Celal Bayar lzmir; fuvarının açılı~ tö· 

"nine riyaset etmek üzere bugün 
vapurla lzmire hareket etmiştir. 

İktisat 
seyahata 

Vekili 
çıkıyor 

Ankara: 18 (Telefonla) - lkti • 

sat V ~kilimiz B. Şakir Kese bir; bu 
sabah saat 8,20 de kalkan trenle 
Eskişehire hareket edecektir. iktisat 
Nekilimiz Eskişehir'de ve:talete ait 
işler hakkında bazı tetkik ve teftiş· 
lerde bulunduktan sonra Afyon yo· 
luyla ve Başvekil B. Celal Bayar 
tarafından küşat resmi yapılacak o· 
lan enternasyonal lzmir fuvarının açı 
lış töreninde bulunmak üzere lzmire 

gidecektir. 
iktisat vekilimiz bıı seyahattan 

istifade edecek, Eğe mıntakasında 
da bir hafta on gün süren bir tet · 

kik gezisi yapacaktır. Kendisine bü 
tün bu tetkiklerinde iktisat vekaleti 
müsteşar vekili B. Hüsnü Yaman 

refakat edecektir. 



Sahile 2 

BiR TÜRLÜ BITl\.~IYEN FiLiSTiN IHTltAFI 

ibnisuudun son 
Avrupa seyehafl 

Çok ehemmiyetle karşılanıyor 

Kral Paristen Londraya gitti 

.. PARI - Suar" gazetesinden: Toro'slarda, ilmi tetkiklerde bu. 
Junmak üzere Klagef'furt'dalci Alp 
cemiyetinin tertip ettfti YC Hanovre 

-
Yıldı rda bir 

ayet oluyordu • c 
Bir adam; b·r bar artisti e 
bıçağını çekerek y ·· rü ü! .. 

, 

Suudi Arabistan kral ı lbnisuud 
Lorıduaya gitmiştir. Filistin hadi!e· 
lemin en had bir devreye geldiği 

bu pnlerde, Arap kralının Londra 
ya p:lişi ehemmiyetle kaı şılanmıs 

tar ve. bu zwyaretin çok mühım siya 
ıi neticelf'ri olacağı mütalrası iltri 

d 'ehrlmlz belediye cıvarında bulunan Yıldızll•rd• evvelki 
1 coğrafya enstitüsü profesörlerin en gece ltlr cfn•ptin ltnU almmr,br. 

Dr. H Spreitzer' n riyaseti altında bir ..... 8._... .... YIM• 
• l>ulunan yedi kı~tik bar heyet mem· ___ ...., __ _..._,._.....,...,......._ eturur ..... Nttat n 

lek<"timıze gelmiştir. Heyete jcolot H " h b d Sldıka adınde bir kadının bazı 

IÜı ülaıelr. tedir. 
fbıussuud Filistin rneselt:sinde 

daima Arapların tarafını tutmu~ ve 
bu ~te lngilizlerin Araplara karşı 
müsamahakar hareket etmelerine 
çahımışhr. Fakat, Yahudilere nis 
betle, silih ve ctphane alacak para 
dan mahrum bulunan Araplara mad 
di )ardımda prk az bulunmuş, on
lara paradan çok ctsaret vtrmiştir. 
lbniuuaJ, Arıp birlitine de taraf· 
tar görünmez. Hatti geçen sene 

1 kendi arazisinde Yahudilere yer ver· 1 
mele tasavvurundan bile bahsolunmuş Kr•I lbnlaaund 

tu. 1 
ziveti ıu tekilde tafsilatla anlatmak· \ Bu itibarla, Arabistan krahmn ı 

1 tad1r : Londrada ngiliz hükumeti ile ne gö. 
riifeceti ve Filistin hadiselerine na- Jna;lizlerin esir aldıklan bir A· ı 
ııl bir tesiri dokunacatı merak edil· rap, çetelerin yardım menbalın hak· 
melctedir. Krabn Filistin hadiseleri kında tualan aöylemiftir: 

- Gelir membalarımız hemen nin halledilmesi için mutavatsızlık FCI· • • 

1- ~ •ht' 1 ·ı· j hemen tamamile kurudu. Milıyetçı u oynayaca5 ,na 1 ıma verr ıyor. . . N bl k" B 1 

1 

rcıslerın grce a usta ı ar eys 
lllnlauudun M•zlal Banla soymalan da bu yüzdendir. 

lbnissuudun çok meraklı bir hi· Ele geçirilen para azdar. Fakat, ted· I 
kiyesi vardu. 1901 dt, sürgün Lir hişçilerin Yahudilere karşı mücade · 
Hicaz prensinden başka birşey lelerine devam etmek için bupn 25 
olmıyan lbnisJUud, bir sene sonra bin lngiliz lngiliz lirasına ihtiyaçları 
700 athnın batında olarak Riad'a vardır· 
girmiş ve orada yeni bir hiıkümet .. Şimdiye kadar bunun 10 bin 
kurmuştur. ! lirasını elde ettik. Bunları müftüle-r 1 

f bnissuud buna f ngilizlerin yar· arap memleketlerinden zorla topla· 
dımı il<' muvvaffak olmuştur. Bir dılar. Bütün Arap zenginleri bizim 
taraftan entellice s servis, diğer h rp masrafımızın iştirake icbar edi 
taraftan lran pdrolttrinin aahibi liyor. Para Yermezlerse hayatlarını 
meşhur İngiliz milyoneri Vılyam Noks kaybetmek tehdıdi altındadır. 
d'Arsi kendisin: büyük yardımlarda •Yakında . 'uriycden, Mısırdan 
:t:Llunmuşlardır. Çünkü, gerek Şarlıi Erdü 1den ve lraktan da para 

lngiltereain siyaseti, gerek Vilyam gönJeril nf'sİnİ bekliyoruz. Çete 
Nokı d' Arsinin menfaati ica~ı Ara. komitesi oralara adam röndtrmiştir.,, 
bistana lbdissuudnn hikim olması Bugü ı filıstinde kimfo tedhişci 
lazım geli)ordu. olduğu, kin i ıı olmadığı belli değil-

Umumi harpte lngilizlerle be dir. ihtila havası memlekt-ti o kadar 
raler harbeden lbnissu:!d 1924te Mtk kuvvetle s ımı..; l u'unu}or. bunun 
~eyi, Mc:dincyi eline geçirmiş ve misalini <l iin ôrdi m 
kendisini Hicaz kralı ilan ,.tmiştir. 1'.u dııs ci aı ında yanyana iki köy 
Bütiin vahabi Araplar onu kendile· vardır. Bunl rd n Lıri Yahudi köyü· 
rine kral taoıau,lardır dur, ı. iri Ar p Ö> iınü ismı de Kas· 

Arabistan n geniş bir patçdsı teldir, Ar p kô nün ismid Kolon · 
olan burada ahali en muhafazakar ya. l3u is nler ın ıkiside Roma· 
bir islim aleminde yaşaktadır. lıl n i tı a d r.n ka mıstır. 

Entelicens Servis kendis"ne )8 J m - G rı i ü ü ı clı sahif de 

Dr Metz, ne')atatçı Ellenberg, He· 1 USUSI ffiU ase e C ,hallerlne al 41tnmlf ve •r-1 
id e:, Plenoigı, Pucbeı ve Triltharl • • da b •· 
gibi tanmmış profesörler de refakat 1 y enı terfi, tayın ve ~k. .............. bir 
etmektedir. nakiller yapıldı az sert davranmış olacakki, bütün 

ı 927 senesinde başka bir h~yet hareket' ıelen lımail bıçıjmı çek-
tarafmdan A ladaf m cenup yamaçla- Vıliyetimiz hususi muhasebe me · miş ye Sıdıkanrn üzerine yürümek 
rı tttkılc edıfmışti. Gelen heyet ise morlanndan Mustafa Göbekli, kiti· istemiftjr. Bu şırada yetişen garson· 
şimal yamaçlarında muhtelif ilmi bi Galip Güvendik, Ekrem lkiıer, lar ve YH maular:la otunalar la· 
cephelerdt,n arJşllrmalar yapacak merkez muhesebe memuru Fahri maili men etmişler ve keyfiyetten 
tır. Glasiye devrinde şimali Avrupa' Gökcek, katibi Refik Koygun, doa polisi haberdar etmişlerdir, Gelen 
da deniz sathına kadar inen Vf' çok ya sicil memuru Duran Ôzpamukçu polis, lsmaili ve kadını katakola fÖ 
geniŞ sahaları İ'Şgal etmiş bulunan bina tabak uk mtmuru Mthmet sav· lürerek haklaı ında liZlm gelf'n ka· 
cumudiyeler memleketimizde ancak rat, muavini Riiftü Gökçelik, arazi nvni muameleyi yapmııbr. 
2500 metreden yüksek zirveleri ih tahakkuk muavini seyfi Koçak, kiti 
tiva eden datlara inhisar et111işti. iş bi Kemal Olgun, yol ve rüsumlar 
te bu hadisenin Al3dat'm harici le"' tahakkuk lclb"bi Mahmut A1cı.., 
killerine icra etmiş oldutu tesirab merkn tahlil memuru Hüaeyin lahnç 
tesbit etme)'i bu heyet üzerine almrt köyler taluil memaru Nuri 8.C51ıea, 
bulunuyor. icra meaaıu Nuri O-. ~bi Ne 

Ankara'da Uç gün lcal•n heyet zihi keaikli, CeybM '--t ...a.ın. 

iz ir fuvarı 

Şehrimizden iki fabrika 
i irak etti 

azası Tarih, Dil, Cotrafya fakülteli be me-.a Seyfi Ok,ay, varidat me 
doçentlerinin deliletiyle fakülteyi; muru Ruhi IWabaa, Tahakkuk me· Y ann açtfacak olan lzmir favarı 
müze, k a 1 e, hafriyat uh'\11 muru Kamil Alvur, tahsil memuru na tehrimizden Milli Mensucat ve 
gibi l irçok rnteıeaan )rrluini Hüieyin Avni Atatan, Kozan tahsil Gilodo fabrikalan fabrikalannda çİ· 
gezmişler ve iki ay kalmak üze· memuru Şevket Aykut, Kadirli vari brdtklan mallarla iftirak etmiıltr 
re Aladağ'a hareket etmişlerdir. dat memuru Mustafa Kurt, tahakku dir. 

Daimi encümen 

Daimi encümen dü:ı mutad top· 
lantısını yaparak encümene gönde 
rilen evrak üzerinde müzakerelerde 
bulunmuş ve kararlar vermiştir. 

Domates fiatı 
1 

Bu sene şehrimizde az mikdarda ' 
yetışmf'siııden ve civardan da az 1 
geldığinden bundan dört beş gün 
evveline kadar kilo u 6 - 7 ,5 ku· 
ruşa satılmakta olan domatesin fiatı 
birkaç gün için<le 12,5 - 15 ku· 
ıuşa fırlamıştır. 

ii\ii:Y·(M 
... ) . .. 
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memuru Hüseyin Çıtıar, Karaisalı Şehrimiz ticaret ve sana)i odası 
varidat memuru Ahmet Amaç, ta· reisi izzet Koçak orada bulunmak 
hakkak memura Ali Sönmez, tahsil üzere bir hafta evvel lzmire gitmiş. 
memuru Yusuf Çotul, Dörtyol hu· tir. 

\ susi muhasebe memuru Reşat Eker 
varidat memuru Mehmet Bölükbaşr, 
Osmaniy~ hususi muhasebe mrmuru 
lbrahim Akdotan, varidat memuru 

Bundan başka boru umumi ka
tibi Süleyman Sergici de bugün iz 
miıe gidecetktir, 

Faik Erdem.tahakkuk memuru Safa Şehrimizde amele faaliyeti 
Ôzsoy, tahsil memuru Mnsat 1'e 
keliotlu, Feke Varidat memuru Sa
dullah Kıncal , Saimbeyli Huuw 
Muhasebe memuru Ahmet Yücel, 
Encümen kalemi katibi Mehmet Ali 
Çorluhanhnın maaşları artırılmak 
suretile terfi ettirilmişlerdir . 

Varidat kitiplitine Hayriye Koza· 
noğlu , Mehmet Ôztürk arazi ta· 
hakkuk kitiplitine Tevfik Baykal 
açıktan tayin edilmişlerdir. 

Köyler tahakkuk memur mua· 
vini lorahiın Bayram Kozan Varidat 
memurluğuna , Merkez muhast.he 
kiliplerindert SaAih•ddiD ~cjll Ko
zan tahsil memurlutuna , Merkez 
tahakkuk memur muavini Süleyman 

Dün Adananın pazan olmak 
münasebetile şrhrimizde büyük 
bir amele faaliyeti göze çarpmakta • 
idi. Tarlalarda pamuk toplanmata 
başlandJtından dün de kamyonlarla 
köylere epeyce amele gönderilmiı· 
tir. 

Gök yüzü açıfr, iı&va h"Rf rm· 
garlı. Ufuklar kesif sisli . En çok 
sıcak gölgede l6 dert~ , Gecclni 
en az sıcak 21,7 d~rtc~ 

l Ere dirli tJİdil memurlupna, 
ı Ceyhan Varidat kitibi Must ıfa Ar· 

ma~an Dörtyol tahakkuk memur- 1 
luğuna, merkezden Mırsad Tekeliot· 1 

iu Osmaniye tahsil memurlutuna , 1 

Merkezden Sadullah Kıncal Feke 
Varidat mcmurlutuna, arazi tabak• 
kuk kitipltrindf!R Abdülkerim Şa• 
hinıcarkaf Saimbeyli Varidat mc· 
murlupna naklen tiyin edilmişler 
dir . 

~apılan bir adamdır. A'ni zamanda~-.------------------------------------------------------_ 
çok zalim bir hükümdar olarak İit 

TÜRK"ÖZÜ 
NÜN EBEDi 
HiKAYESi 

Ha si; bu 
gün ilk dt"· 
fa olmak ü· 
zere yeni es 

nmmıştır. Bunu kendisine ra'·ip olan 
lanların kesilen başları gijsterm k· 
tedir. Kenditiinin şimdiye kadar 300 
kadın alıp boşadığı söylenir, fakat 
bugün resmen üç kansı vardır. vahım giymişti. Hıçhir vitrinin önün 

Enteliccns servis k~ndi~ine yardım den, büyük camında kendisini aüz 
ettiti malarda lbniuuud meşhur in meksizin geçmiyordu, Ve bö arada 
giliz cuua Lavrenı ile çok yakan Hansi, yeni esvaplar ve şapkalar i. 
dosttu. Bugün Arap diyannda Lav çin daima parası olmanın. oe güzel 
renaio yeria! Sir Con Fılbi tut· şey oldııA-unu düşünüyordu. Bugün 
maktad1r. Sir Con da Jbniesuudun ~u ana kadar rastgefdiği herkes ken· 
çok yakın dostudur. ve onun ordu disine bakmamazlık edememişti 
sunun motörlüleştarmekte kendisine Hansi, günün birindC:zengin ol· 
büyük yardım etmittir· ması ihtimali l>ulunmamasma üzülü 

Sir Con Filbi vaktile Lavrcnsin yordu. Şimdi, sttnotipist olarak ça· 
raibi idi. Fakat lbnissuuda kart1 ay. lışmalcla kaldıkça, muhakkak imkirı · 
ni siy~ tatbik etmektedır. Arap llZ • Ve sonradan, Volferlin kan11 
Jar Sir C.. islimm kumandam İl· olarak da, bir hayli tasarrufla ev i 
ni verirler. Fakat lagiliz, bu ünva- dare~i zorund~ ~alacak!': ~olferl, 

aJ--'-t k b gerçı onun buyuk sevgaaydı, ama 
nın rumea ma& an açımnq r. k 1c· lcü-"il. b' ı· · rd ne yan , ı .,.,. 1r ge ın vı ı. 

l'Hlatlnd• naııet Hansi, cam sıkılmış bir halde bi. 

Fran11zca •Parisuar. gazetesinin l ıek sa'tine baktı. Volferlin çallfbtı 

iki ateş arasanda 
müessese, ancak bir saat sonra ka 
panacaktı. Ansızın yağmur serpei~ · 

meğe başladJğmd,,o; ve H.si yeni 
esvabmu) buruşrn..aı rize akhr· 
madığından, yakın bir kahveye gir 
di ve geoit cıcnh pencerelerden bi· 
rinin önüne oturdu. Garsoo kız, ona 
istediji bir liacao '.,-t limonla ber a 
ber getirdi, ayni zamanda masasımn 
ü.stune birkaç mecmua koydu. 

Hanti, r~simli mfflllUalerdan bi· 
rinin yapraklannı çevirdi, O arahlc 
da sokakta 2 kiıilik bir otomobil 
durdu, bu otornobilden yak111klt bir 
delikanlı indi. Detikanlr da kahvf!ye 
girip, Han.inan mua11 yelcırunda bir 
mau başma yerlPftİ. 

Genç lcız, son derecede merale· 
hymış p,i, tekrar elindeki retimli 
mecmuaya etildi. Likin birden ta· 

rassut t!dilditini sezdi. Hansi, belli 
etmeden göz kaa-kl.-.ıa kakhıtlt ve 
••kk ıeaç olmaya., f.nt 'pilk mü· 
kem,. fİ~llMlllt. .,.,._._., da 
prrluta bir )'izük -hutiinan bir mdam 
la garpı~ re1df, Ya~~· ademtn 
kendisinden ıöz ayırmaciıtının tek 
rar tekrar farkına vanyordu. Bir 
müddet sonra da, otomobili d.,an· 
da, pencere öniiode duran delikanh· 
nan da keoJisini göıledip.i teshil 
etti. Görün"işe balcıhru o da kendi
ıilc alakadar oluyordu. 

Hansi, bu ikisinden hanıisini ter· 
c•h etmesi liZ1mgeldipi düşünmek· 
le zihnini yoruyordu; otomobilli deli. 
kanhyı mı, yolca kıymetli yü.ıüklü 
yafhca erketi mil? ... Ya Volfcrl, O 
na da pek •aaimi t>ir weda mrktu· 
bu yazabilirdi! 

Hansi, otomobilli delikanlı ile 
yüzüklü tritete kendısile taDQmala. 
rı imkinını vcrmete k"rarlıydı. 
Yükstk sesle. ııöyle sesltndi: 

-- Hesap! 

O kadar yük~ek sesle, ki bunu 
~elikanh h~rhalde ııitebilirdi. Sonra, 
resimli mecmuayı elinden h.raldı. 
Ve bu lahzada da, iki kişi, biri 
genç, diteri yaşlrça iki dtkek, ikiıi 
de ayni zamaotf a Hansinin oturdu. 

tu masaya adeti 11ld1rdı; her ik~ 
de.. onun şu an elinden btrakhtı 
mecmuaya el uzatti 

HHsi, bu adarnlırrn yüzlerine 
bile bakmadan, kahveden çıktı. Vol· 
feıli ile buluştutu za ııan, bakıılan 
ona kartı acvgi dpluydu ve onunla 

kolkoJa IOkak IObk doiatb; O IO• 

kak benim, bu sokak senin birlikte 
gezdilerl?.M 

Kudüs muhabiri, Filistindeki son va ----------------.... -·----------------~-.... ----·------------~----
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(GORC$LER 

Mahatma 
Oandhl 

H imi ailli Lideri Gandlai ye'fJJ 
bir plln laazırlamakla ~ 
dur. Bu p1in da gene Hin1'r 

tanın istikliline kavUJmUı esasi..,.,. 
ihtiva etmektedir. 

Bazan aylarça ko11Uf•ıı-., tılıılıPW 
açlık grevi yapan bu Hindli ideal' 
her ne olur•• Gleun kwYVetli bir ir,. 
denin "ahil>ıdil' . 

Onun botun harekitı , "Tav~ 
daga kusmUf: dağin haberi olma111• 
meseline pe-k. uygun olmakla berabet 
ga,yesinin. hakikate kalbi yoluııd' 
faydab olwnaktan uıak kalmamaktr' 
dır da! 

Onun Milletler Cemiyeti nezdi 
de nUfuzu, lngiltue gözUndc ~ 
ehemmiyeti yoktur: amma onu bir 
Hindlilere aormalı. 

Yeni G.andbi planının , Hi 
tandaki kolera salgını ile yakın 

alakalanmak ve bu hastalılan .kök 
den temizlenmesini temin etmek 
lunda geni~ bir teıkilit kurul 
teklifini de ihtiva ettili söylenme 
dir. 

1"6ilizlerin, son 1 lindistan 
nu Hasisinden a~·rı\mak. niye · 
olmadıldarı i~iUr ise de, G 
pllnı yeni bir Hind huU.meti pr 
teklifinde bulunmaktadır. 

Mahatmanın bu yeni plin 
tayanı dikkat bir noktaya daha 
mas edilmektedir: Orta Avrupa • 
setini duzeltmekl 

Gandbinin açlık, konutm• 
gre•leri hareketi nasıl "Tavfan 
kusmUf, dagın haberi olmamı~,, d 
meseline uygunsa, Orta Avrupa 
yasetini duseltmek hakkındaki fi 
leri de ·•Kim okur kim dinler,, 
ile kar~ılanmata mahktmdar. 

Fakat bununla beraber, M 
manın alluflanacak tek meziyeti 
dır: İradesi! 

Onun ba vasfı, belki dan, 
hiç kimseye naıôb olmıyan bir 
terdir ki. kuvvetini kaJ bet•e 
betcriyet için olmasa bit~, Hindli 
bir kazançtır. 

Ev basanlar 
Yakalanarak adliy 

verildiler 
16·8·938 tarihinde Karai 

Ayakıs kö)ünde oturan 
otlu Abdurrahmamn evine 
girerek kansı Atike ile l'nnelİ 
neyi dötenlerden ayni köyde 
ran Ahmet otlu Şakir, ibra • 
lu Emin, f)umıuş otlu Dur 
Mer~k köyünden Ali otlu M 
iandarmalar tarafmdan yak 
ve baklaımda tutulan tahk ile 
raklarile birlikte adliyeye 
edilmiı lerdir. 

Veteriner hakkı Do 
Vilayetimiz veteriner 

Hakkı Dotu, Bursa vili yeti 
kat ruam mücadelesine tayin 
miştir. 

YENi NE ... YAT 

Kızılay mecmua 
Kızılay mecmuasmın 161 

yıır çıktı. K111layın biitün f 
hu1isa eden bu mtcmu~yı 
ederiz. 

Çam ağaçlarını y 
bir ihtiyar 

\{ar aiaahnın Kiremitli 

ıinde r• l.ail otw 
yqlaniMla Mustafa, Sav• 
kiin~ki ormınhkda tart. 

üzere 1etmiı çam aja~~A 
dan yak~'anmış ve hak~ 
ni takibat yapalmqtar. 

Çakı ile dudaJt 
yaraladı 

Ahmet otlu Niyazi ~ 
Mehmet otlu l1111aili stkl 
metten d61ayı bıçakla daı 
yaraladJtındao yakaJanlllll ~-
kındı kanuni takibJt ~ 
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JALMANYADA 

eş'eden Kuvvet 
TEŞKiLATI 

aı:ı" 
ı;.t 

ir!I." 

'ıı "lmanyada "N••'•den Kuvvet., adlı bir te•klllt vardır. 
'- '••kllltın çalı•malarına alt bir yazının başı tarafını dUnkU 
~nıızda vermlşıtlk. Bugün de ayni yazının devamını a•a· 

alıyoruz : 

~u sahnelerin diğer vazifeleri de 
v:•• d obil yolları işçilerine spor 
rn•'" '>ıl · ,b: ... ı erı vermek, okumak üzere ga· 

\ 
0
J• L.' lllecmua ve kitap tedarik ey· 

u "1iık . 
,kW lır. Hasılı bu kamplarda kül 

. ı .. ~e . san'at hayatına azami itina 
·ıd 1 •· ·'ltrılmektedir . ~ . 
. 1"1, llıı kültür ve san'at çalışmaları 
ır t ( '1 abrikalara kadar teşmil edil· 

!indi lb,ı tdir. Filhakika, yukarda sözü 
ınd•' b.~~ fabrika şehirlerinde resim, 
ökU" :'lltı vesaire gibi kültür ve san'at 
k ~: rj teşhir edilmekle ve İşçilere 
ulrn~ 'tıerleri yakından görmek im· 
me1' rı bahşedilmektedir. 
k••' ~lrııan halk terbiye dairesi : 

·eti•JI &u d . . "k" k "f . 
GanJİ' t\~ aırenın ı ı ısım vazı esı 

proi t: Birinci vazifesi, yurddaşın 
. ~t ~e bilgisini, şahsi hayat mü· 
lanı• esınde dahd iyi ve faydalı o 
aha t<' Cek bir ştkikle ku\ vetleştir· 
a si~ . ve zenginleştirmektir. ikinci va-

1~. Alman millet ve devletinin 
en tanzimine mütedair Milli 
alist prensiplerini Alman yurd 

etraflı bir surette anlatmak 
~u. yeni hayatın tanziminde fa
c faydalı bir amil olmaktır. 
~lıııan Halk Terbiyesi Dairesi 
~e. kadar, sırf işçiiere mahsus 

Uzere 62.000 müsamere ter· 
eylemiştir. Bu müsamerelerde 

i er~nslar verilmiş, meslek ders· 
~OSterilmiş, ayrıca bir çok ser 
~Ve müzeler ziyaret edilmiş, se· 

ller . ·ı . 
1 

ve gezıntı er tertıp olun 
Ut. 

~,,,, 
• seyahat ve gezinti 

r dairesi: 
&u d . 

İyeye ~ i . aıre nisbeten kısa bir za. 
k~lııde Alman Sosyalistli~inin 
ı Uku sahasında pek önemli 
d:~ tutmaya muvaffak olmuştur. 1 

ırı''cnin muvaffakiyetleri gittik· 

tayiıı 

uası 
16 ı i~~ 
in f;ıalı 

ıı' 
ı ayı 

b llıakta ve büyümektedir. 
"'ıd.d iti .aıre e çalışanların tekmil 
~. 1lk safhada bir gayeye mas-
, Ilı' 
~ Uteveccih bulunmaktadir : 

~tl'Ye, kendi hal ve gelirile 
•e;-ahati yapacak vaziyette 
~an her Alman işçisine "Ne . 

~!~ b~Vvet. teşkilatı sayesinde , 

1 1ıı1 hYle bir seyahat . yapmak 1 

~,t ~zırlamaktır. Tatıl, seya· 1 

~ınti dairesi, 1934 den 1937 
eı dar 384 deniz seyahati 

~~ ."'1~ • ~e lıu seyahatlere 
~ l~~ı ıştuak eylemiştir. Ayr.ı 
"~~O 000 kişinin iştiraki· 1 

11 
iıu ara seyahatı ve 3.000.000 

'~ti, 'akile de 113.000 yaya 
D 't · ord .. crtıp olunmuştur. 

b;;~ kendi malı olmak üzere 
"Y'k ~ ~ gemi seyahatler terli· 

· 1'th, 1ınanya iş Cephesi'nin 
t br 

1 
Arbeitsfront. emrine 

tt, t ~ ~ornaktadır. " Neşeden 
ti... ~k·ı· '"<liy 1 atına ait hususi filo 

oOo c kadar satfedilen paı a 
ar 11' ~~ Marka baliğ olmuştur. 
1 r J11' ~tt at, ş ı el~ •l • tcık· ~eğer ki, "Neşeden 
oğlu ~ ~llc1 t kılatının tertip eylediği 

nn1~ 't · ' ın·ı ıı va 1 1 ''lif d 1 yurddaşların işti· 
arl3 y ~~ . Qlı~Qa esirıc amade tutulmak 

y' la arı rn k cını 01 ~ i .''~ı lek . a sat, yurddaşlara, 
kkı0 ~le ,... ıtııl büyüklüğü ve gü

ı · " 0 '1llck JıJ~ 1 ~1n d h ve tanımak ve bu 
"ıJID oıı aa f ·ı ıg 'ııı llıtk .. eyız i ve n< ş'eli 

lı l'İ' ~k j 01 ~~ere "eni kuvvetler 
. 8dınd• ~ Clı- arıını Vermektir. 

.ı k" bı' 11•1re•ı 
ss 1 •• 

dudar: .i 'den K 
ı ve JI'" 1934 uvvet. teşkilatı da. 
ıntT1 1 ş ıır ~~a8 yılından beri 1 000 000 

tııı1t ınd · . y3P1 a yapılan beden hare 

kellerine 21.000.000 yurddaş iştirak 
ettirilmiştir. Spor dairesinin tertip et· 
tirdiği spor hareketleri 4.500 spor 
muallimi tarafından ıdare edilmek
tedir. Spor Dairesi, Alman işçisini 
spor harek· ilerine iştirak ettirmek 
gibi milli sıhhat bakımından fevka· 
iade ehemmiyetli bir vazifeyi üze. 
rine almıştır. 

Bu meyanda hayret verici dere
celer almak ve rekt.rd kırmak gibi 
başarılar gözetilmemektedir. Spor 
dairesinin tertip eylediği spordan 
maksat, Almanın hayatını uzatmak 
ve onun, çalışma ve l:ıaşarma kabi
liyetini ihtiyarlığı esnasında dahi 
muhafaza edebilmesini temin eyle· 
mektir. Yapılan spor arasında jim · 
nastik, koşu, yüzwe, binicilik, tenis, 
golf, iskrim, kürek, kayak, yelken, 
Röhnrad, boks, alış vesaıre bulun 
maktadır . 

Spor hareketlerinin milli sıhhat 
bakımından şüphesiz bulunan pek 
büyük kıymet ve el.eınmiyetini idrak 
ederek, bir çok fabrika ve müesse· 
seler, k;ındi işçilerine mahsus olmak 
üzere hususi spor ve talim mahalle· 
ri, jimnastik salonları vesaire hazır· 
lamışlardır. "Neşeden kuvvet., teş

kilatı spor dairesinin gayesi de, bi 
!umum büyük fabrika ve müessese· 
lerde en az ya bir spjr mahalli, ya 
bir jimnastik salonu veya bir yüz· 
me havuzu veyahut bir bahçe ve 
benzeri istirahat ve spor ır.ahalli 

bulundurmalarını temin eylemekte· 
dir. 

Işı gUzellljii dairesi 
" Neşeden kuvvet ,, teşki· 

!atının faaliyeti yalnız müessese veya 
fabrikanın haricine inhisar etmekle 
kalmamaktadır. Teşkilatın müessese 
ve fabrika dahilindeki vazifeleri de 
digerleri nisbetinde mühim sayıl 

maktadır. Çalışma yeri, fabrika ve 
ya büro, çok defa zahiri görünüşle· 
rile bütün çalışma zevkini altüst el 
mektedir. Binaenaleyh iş güzelliği 

dairesi, maziden kalıp çalışanların 

şeref ve haysiyetlerile bugün kabili 
telif olmıyan çalışma yerlerini gü 
zelleştirmek üzere müdahale ve 
yardım eylemektedir. Çünkü çalışma 
yerleri dahi, oralardaki çalışma ve 
başarıların değerini teoarüz ettir· 
melidir. Çalışma yeri ziyalı ve ha· 
valı oldukça, temiz ve muntazam 
bulundukça, ışçi de aynı nisbette 
fazla istek ve sevgi ile vazifelerinin 
ifasına. ve hatta çok daha feyizli ve 
verimli bir surette koşacaktır. 

iş mahallerinde şimEliye kadar 
umumiyetle aşağıdaki ıslahat yapıl 
mış veya tıu yerler yeniden tanzim 
olunmuştur. 

23,000 çalışına mahalli 
6,000 fabrika avlusu 

• 17,000 yeınek ve istirahat ma · 
halli 

13,000 yıkanma ve elbise de· 
ğiştirme mahalli 

800 toplantı mahalli 
1.200 spor mahalli 
Bundan başka 3,6000 gemide 

tayfaların ikamet yerleri ıslah edil
miştir. - Bu maksat için 1934 den 
1937 yılı sonuna kadar Slrfedilen 
paralar 600,000,000 marka balig 
olmu~tur. lşg üzelliği ddiresinin köy· 
!eri güzelleştirme hususundaki vazi· 
fesi, çalışma yerlerinden başka, hal. 
kın ve bilhassa işçi ile köylünün 
ikamet yerlerini güzelleştirmektir. 

Bu s haclaki faaliyete daha iki yıl 
evvel başlanmış iken şimdiye kadar 

TDrksözü 

Budapeştede 
nümayişler 

Mısır tahvilleri 
Piyangosu çekildi 

Kahire: 18 (A. A.)- Yüzde üç 
Budapeşte : 18 (A.A)- Sentet. 1 faizli ve ikramiyeli Mısır kredi tahvil. 

yenin birinci yıl dönümü münasebe · I lrrinin dünkü çekilişinde: 
tile bütün memlekette miıhim nüma· 1903 senesi tahvillerinden 455, 
yişler yapılmaktadır. Dün sabah yir· 1 321 numaralı tahvil 
mi senedenberi ilk defa olarak mu· 1911 Senesi tahvillerinden 351. 
kaddes Macar tacı Budapeşte Kral 482 numaralı tahvil ellişer bin frank 
iyet sarayının beyaz mermerli salo ikramiye kazanmışlardır. 

nunda teşhir edilmiştir. • • 
. Oü~ Naib. Horty, Kardinal S~re. )kı vapur çarpıştı 

dı ve dığer bırçok zevatın huzurıle 1 , . b 8 . 
E 

'd , h ... ız on: 1 (A. A.) - Karadenız 
slergo·rı a arpan sarayının ara· d 

b · ·· · d · lmıştır en geleıi ve roterdanı 'a doğru git· 
esı uzerın e ınerasnı yapı · mekle olan Yunan bandıralı Arusalis 

Amerika ve 
Avrupa 

( Biıinci sahifeden artan ) 

edcı' . Fa.kal Umil cderızki , diı;er na· 
,;hatlara daha fazla kulak asılacaktır. 

• • 1 

Mamafih , bu ,ıı · ada lıeynclmilcl 1 
i ~ ler hrkkında Amerikan efkarıumu· 
miyesinde hasıl olan değişiklik dikkate 
Jeger bir şekildedir. Bir daha karı· 1 
~ıklığa suruklcnmi_yccegiz> gurultuc;u 
vaıunda Avrupa ve uznk ._arktaki bU· • • 1 
.vuk meselelere kar'ı gUn geçtikçe ar· 
tan bir nlaka göze çarpmaktadır. 1 

Simdi,·e kadar h'içbirvakit, ulh ,ama 

nı
1

nd:ı. Amarikan gazeteleri okuyucula ı 
rına bugunku kadar ~vnbancı memle
ketlere dair bu kadar çok haber ver 
digi ve Amerikan oku,Yucusunun biz- 1 
zat, binlerce kilomelre uzaklarda ge· 
çen hadiseler hakkında haber almak 
için bu kadar buyuk bir endişeye 1 
duşdugu görulnıcmiştir. 

* * ~.lm_any aya kar7ı de&<il. fakat na· 1 
zı repmıne kar~ı olan husumet duygu· 
ıu buğUn butun Amerikada. bizznl 
lngilteredcn daha bariz bir ~ck;\de 
görUlmcktedir. 13u hi> 1!114 de oldu
gundan daha faol ve dana _va_,ıktır. 

Bu vaziy·clc huldlmet "tarnfından 
da mani olunmamaktadır . muhim na
zırların butun nutukları lngiltere, r·
ı· an~a Vt\Ya lskandinav.ya gibi dcmok 
ı·3.silc rinduyd.ukları butun hisleri ate~ 
ti bir dille aynen ifade ediyor . 

pa yük vapuru sis yüzünden Portekiz 
sahilleri açı~ında Fransız nemours 
vapuru ile çarpışmıştır. Arusalispa 
t~knesinden açılan yaraya rağmen 
kendi vesaiti ile Lizbon'a kadar git 
meğe muvaffak olmuş, nemours yo· 
!una devam etmiştir. 

İki Tayyare kazası 

Santiyagıı "Kalıfoınya,,: 18 (A.A) I 
Dün ::ıandtiyago körfezin;le vukubulan 
iki tayyare kazası esnasından ölenle. 1 
rin adedi beş değil yedi olduğu ı 

resmen bildirilmektedi~." . . . i 
Bunlardan mada dort kışının d.!. 

yaralandığı ilave edilmektedir. 

Varşovada Siyasi 
bir kavga oldu 

Varşova : 18 (A.A) - Ksij ga. I 
zetesinin dantziğ'den aldığı bir ha- ı 
bere göre. ~niformalı atmış nazi 15 
ve 17 yaşlarında iki Polanyalı genc.i • 
gamalı haçlı bayrağı selamlamadık· 

ları için döğmüşlerdir. 

Bir Amerikan deniz 
al tında infilak 

Vaşington: 18 (A. A.)- Bahriye 
nezaretinin Honolulu'dan aldığı ha· 
berlere göre, Nantilur denizaltı ge· 
mi~inde vuku bulan infılak neticesin 
de bf'ş kişi yaralanmıştır. Kazaya 
bir hava tazyık m; kine~inin sebebi 
yet verdiği söylenmektedir. 

Ameı·ikan eski muharipleri nazi 

horckelini siddctli bir husumetle kar r 
~ılanıaktadı~. Amerikanın muhtelif hu· ı 1 
kCımct ıncrkezlerindeki sefirlerinin ve 
onl:ırin me,ai arkadn~la.rının vaizycl· 

Kar ataşa 
otobüs seferleri le-ri dcmokrası idealinin muhafazn,ı 

ctralında tebellUr ediy·or . 
13utun bu vakalar. alakadarları ta· 

rafından nol edilecek birer işarettir 

Avrupadaki demokrat mcnılekel\erin. ı 
a'ikeri bak1m<lan kendi kuvvetlerini 

tamamladıktan onra Amerika tarafın 
dan sclecck direkt bir yardımı he"'" 
ba alınnınaları ne k.adar manasız bir 
~._, sc dikt:ılorlukla idare edilen dev· 
lclleı·indtt Amerikan efk&rıumumi~·esı· 
ndc hurı·i_vet: ve mu ... amahaya doğru 
ilel'ilcmekte olaıı bu ağır inki,a.fı 
hakaret ve bilgi,i,likle karşılamalan 
da okadar bu.vUk bir manasızlık olur. 

Seferi elli 
kuruş 

ADANA -KARATAŞ 

Cumartesi günleri saat 12 
de. Acem hanından. 

Cumartesi günü saat 14,30 
da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 te Acem 
hanından 

u ,nelerde hatta şu aylarda Avro 
pada Amerikanın şahsiyetine ne kadar 
bu_, uk bir ehemmiyet atfedilirse buyuk ı 
ve seni bir fel3.ketin önUne geçmek 
hu"'iu.,unda o kndar. Fazla. bir ~ansı 

P•zar günleri saat 6,30 da 
Acem hanından 

KARATAŞ-ADANA 

Cumartesi günleri saat 18," 

30 da Pi ;jdan elde c1.liln1i~ olur. 

5,000 köyün harici manıarası güzel· 
leş irilıniştir. 

Bizzat "Neş~den Kuvvet0 teşki· 
liıtının, kurduğu hususi müesseseler· 
deki sermayelc:ri ve hususi gemileri· 
nin inşasına tahsis eylediği sermaye 
ler ve paralar hariç olmak üzere, ga 
yelerinin istıhsali hususunda şimdiye 
kadar yaptığı masraf 77,000,000 
Maı ka varmıştır. 

"NeşeJen Kuvvet,. teşkilatının 

1934 den 1937 yılı sonuna kadar 
tertip eylediği müsamere, seyahat 
vesaireye iştirak edenlerin sayısı ise 
155,000,000 tutmuştur. 

SON 

( Alnıaıı}ada Türk Ticaret 
odası yıllık dergimıden] 

Pazar günleri 

Piajdan 

saal 18,30 da 

Yerler numaralıdır. Daha evvel 

iden Acem hanı yanındaki Ömer 
iıaşeğmez ticarethanesine mü. 1 
racaat edilerek kapatılabilir. 

...................... --ı 1 ÇOCUK HASTALI ı LARI 
MÜTEHASSISI 

Dr. Nihal Bayat 
Adana ya geldi 

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

Bitmiyen Filistin 
ihtilali 

- ikinci sayfadan artan -
Eskiden bu iki köy sükün halin· 

de yaşarlardı. Fakat lıir gün Arap
lar birdenbire Yahudi köyüne hü
cum ettiler. Bu hareket, Arap par 
!isinden gelen bir emir üzerine ya. 
pılmıştı. 

Bugün artık yol kenarında oturan 
köylünün kendi halinde mi olduğu 
yoksa kaftanının alrıııda bomba 

' 
mı sakladığı malüm değil; uyuklu. 

1

, 
yor: Acaba güneş batsında yoluma 
devama edeyim diye mi bekliyor, 
yoksa karanlık badıktan sonra da· 1 

ğa çıkıp lngilizlere karşı ateşmi ede· 
cek. kiıns~ bilemez. Çükükü o, ted · 
hişr,.ilerin emrine gpre hareket e·l · 
cektir . 

Saklanılamıyacak bir hakikat 
varsa o da şudur ki, Ardp milliyet· 
çileri hariçten birçok müzaheret 
görmemiş olsalardı karışıklıklar çok· 
tarı bit11rdi. 

Gene hiç yanılmadan söyliyebi· 
liriz ki, rakipl11ri lngiltereyi ancak 
Filistinde endişeye düşürebiliıler. 

Bunlar Filistindeki vaziyetten is 
tifadeyi de bilmemiş değillerdir. 

Birçok delilleıle isbat edildi ki • 
Kudüsteki bazı Alman teşkilatları, 
Yahudi aleyhtarlığı propagandası 

perdesi altında, tedhişçilere büyük 
yardımlarda bulunmuşlardır. 

Yine is bat olunmuştur ki, ltalya · 
nın uzun müddettenberi Araplara 
cesaret verm::si de sebepsiz değil· 
dir. Mussolininin Trablusgarpt.,ki 
Araplara karşıkendisini " lslamın 
müdafii., olarak ilan etmesi doğru
dan doğruya Filistin Arapları için 
değil midir? Bugün artık hiç şüphe 
edilmiyor ki, ltalyanın propaganda 
teşkilatı tedhişçileri beslemiştir. Fa 
kut, bu propaganda. para bulamadı 
ğı İçin, çok iyi semere verememiş· 
tir. Esasen, bir müddettenberi, şüp· 
hesiz ki lngiltereyi gücendirmemek 
ıçın, bu faaliyet kesilmiştir.,, 

Sahife 

Bu Akşam 
Sinemanın E.n büyük ve en 

şöhretli üç aı tisti 

Harry Baur 
Marcelle Chantale 

lvan Moujkın 

3 

-

nın bir sureti fevkaladede 
yarattıkları Beşeri, Hissi ve çok 

Dramatik bir mevzu çerçifjl 
dahilinde cereyan eden 

(NiÇEVO). 
E .ısa isiz şıhaseri takdim ediyo;

senenin en kuvvetli, en müessir ve 
en hissi bir filmi 

9659 

Ceyhan İcra Me
murluğundan: 

Ginsi, nev'i, kıymet ve sair ev· 
safları aşağıda yazılı mallar bir borç
tan dolayı açık artırma ile satılaca
ğından artırma Ceyhan çarşısında 
1 9 938 perşembe günü saat 
14 15 de icra olunacaktır. iştirak 
edenlerin gösterilen saatte mezkur 
mahalde bulunmaları ilan olunur. 

Beher kilosu 7 buçuk kuruştan 
35344 kılo Koza mahsülü. 

9657 

E: u gece nöbetçi eczane 
Belediye civrında 

f eni eczahanesidir 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Pasaport Kanunu 
Karıurı 110. 351!1 J\.abııl ıarılu: 28'61938 

\t5ir tarihi 1,51719'38 

- Dünden artan · 

Fak at adına pasaport yazılı olan kimse refakat hanesinde yazılı o
lan1a•ın ta ıı ı n~ı v~ya kıs n m h ~r hngi bir s •beble s~yahate iştirak et
meyeceklerine dair şerh vcrdiı mck surelıle o pasaportla seyahat edebi· 
lir. 

Madde 14 - Umuma mıhsııs pasaport almak isteyen Türle vatan
daşlarının, 

1 · Bir istida ile müracaatta bulunmaları, (Bu istidaya dercedilecek 
hususlar yapılacak nizamname ile tesbit olunacaktır.) 

il · Nüfus tezkere veya hüviyet cüzdanlaril: kendilerinin ve yan· 
larında götüreceklerinin hüviyetlerini ispat etmeleri. 

lll Bir tanesi pasaportun mahsus yerine yapıştırılmak üzere en 
çok istida tarihinden bir ay evvelki tarihte sivil elbise ile ve cepheden 
çekilmiş 3,5X4 ölçülüsiinde üç kıt'a mal vesika fotoğrafını vermeleri la· 
zımdır. 

Madde 15 - Türkiyeden ecnebi memleketlere gidecek olan fili ve· 
ya ihtiyat askerlik hizmeti çağında bulunan Türk vatandaşlarının gitme· 
ferine bir mani bulunmadığını askerlik şubesindan verilmiş resmi vesika 
ile isbat etmelt.ri lazımdır. Harbe hazırlık, seferberlik ve ihtiyat subay 
ve efradını c!lp suretile yapılan m~n:vra hıli almayan zamanlarda 
resmi ve muntazam terhis veya ihr:\ç tezkerelerinin gösterilmesi kafidir. 

Mıdde 16 - Hükümet hırb tehlik.,si veya memleket emniyetine 
dokunan diğer fevkalade haller dolayısile ecnebi memleketler için vatan· 
daşlara pasaport verilmesini kısınm veya tamamile tahdid ve men ede· 
bilir. 

Madde 17 - Reşid olmayanlara ve m~hcurlara kanuni mümes· 
sillerinin muvafakatlerini hıvi res:ni bir makam :l ın tasdikli vesika ge· 
tirmedikçe yalnız olarak seyahat için pasaport veya diğer vesika veri· 
leırıez. D.!vlet na'U v~ hesı'>ına g5n:ierilen talebe bu hükme tabi değil. 
dir. 

Madde 18 - Kendi hesabına ecnebi memleketlere gitmek isteyen 
Devlet memurlarına ve vilayet hususi idarclerıle belediye memurlarına 
ve Devlet veya belediye müesseseleri hizmetindeki memur ve müstah· 
demlere pasaport verile'>ilmesi için mensub oldukları dairelerden resmi 
müsaade vesikası getirmeleri lazımdır. 

Madde 19 - Emniyeti umumiye nezaretinde bulunanlara, ecnebi 

(Sonu Var) 9583 
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il er mevsım ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

laıının muvaffakıyet sırrı bundacır 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlştir. Bir fincan çay günün bunaltıcı sıcaAını karşılar 

c. 

Yalnız on beş gün 
devam rdecek olan 
fevkalade tenzilat
tan istifade ediniz 
Fırsatı kaçırmayınız 

Şimdiye kadar 36 lıraya satı. 
lan sağlam 

şık ve hafıf s ı N G E R 
bisikldleri 30 lirııya satılmağa 

başlamıştır. 

Bu tenzılatı Singer bisiklet fabrikası yal 
nız 15 gun d e vanı et 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hüküıııet caddesınde 

Ömer Başeğmez 

Telgraf - Başeğmez 

37-80 

Ticarethanfsidir 

Telefon - 168 
9490 

Tlirksozl! 

Devlet Demir yolları 6 işletme komisyonundan: 

Geyhan istasyonumuz E üveti iki yıl müddetle k raya verilmek üzere pazar 
lı~~ konmuştur .. Pazarlık, 22/8/939 Pazertesi günü saat 11 de Adana 
da ışletme Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Mu
hammen bedel 160, Muvakkat teminat 12, kati teminat 24 liradır. istek· 
lilerın 93ts yılı ticaret odasıve sikası. büveti işletmeye ehil old ğ 
dair. belediye ehliyet nufus ve iyi ahlak vesikaları teminat akçalar~ v~~: 
b ~·n"a mektubu ıle pazarlık saatinden bir saat evvel komisyon reisliğine 
muracaatla muvakkat te minatlarına yatırmaları, 

Bu işe ait ~artname ve mukavl")cier Adana, Mersin, F. paşa , Mamuıe, 

Bahçe, Os.m1nıye, Ce~han istasyon şefliklerini" veya Komisyonumuza mü· 
racaat halınde br.dtlsız olarak görülür . 

9614 5 - 10- 14-19 

KumbaJ"&1 biri ' . 1 

TlJRXl'/1! 

ZIRru:iniANKAsı 

Yeni otel ve Seyhan lokantaların
da alakart ve tabildot 

Tabildot 

50 kuruş 
9638 8 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmektedır. 

ı: 

-

n1u 

19 Atustos 1938 
eri 

--~~--~~----------~------------------
Ve 

DOKTOR 
, 
'-Ur.,. 

iinun 

Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları mütehassısı 

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

f 

TÜRKSÖZÜ 'H 
Yarı 
1 ta 
lesi 

\Matbaacılık\ 1 Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türk sözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Tiirk 

sözü matbaasında ba~. 
ıırınız. Trrniz bır talı 

ne[ ıs hır cıl. i i~ ıııılr 

e"rrııı11 Jalıd lı) ııırt · 

leıwccktır . 

Kütüplıaıırııızi ıııi· 

zclle~tirmck isti)orsa. 

nız kitaplarınızı l ürk· 

sözünün mücellithane

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
• 

T A B 
• 

1-< f l' AP 
• 

Cll~l) 
• 

GAZETE 

~rı 

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

Y•ıl 
pılır. 'l 

Resmi eurak, ced- 'ılı, 
vdler, defterler, çekler. · l~ı; 

( ıtr 
karneler ki"'ıt zar• 1le • 1§ • 

kaı tvizi~ ve bılurnııın ·c,,,, 
. ••I 

lab ışlcrıııız, en kı ' ıı, 

hır ı.anıaııda en nı·f" l :( 
bir şeklldt· "" 1.arıf h~ '. bui 
rnfatla Tur <>Or.Ün ,le • ~ı 
pıiır . A.hıı 

Türı...söz ü matba> 'llayj 

~ı "Tür ksözü.ndeıı lı'j 
ka her boyda gaıe1~ \. 
mecmua, tabeder. J 

·~----------------------------------------·--~--""' 
l 

Adana orta tecin1 okulu 
direktörlüğünder : 

Aclan1 orta tecim okuluna 22 
ağustos 938 tarihinden itibaren ta
lebe kaydına başlanacaktıı. 12 ya· 
şından 16 yaşına kadar olan ilk o· 
kul mezunları kız ve erkek talebe 
kayıt ve kabul olunur. Getirecek 
!eri belgeler şunlardır. 

1 - ilk okul diploması. 
2 - Nufus kağıdı. 
3 - Sıhhat raporu, aşı kağıdı. 
4 - Dört adet vasikalık fotoğ-

raf , 
5 - Veli kağıdı 

19 - 21 23 9661 

Bahçe kazası icra 
1 memurluğundan: 

Bahçe posta ve telgraf idaresine 
938 senesinden nıaaf~iz 53 lira 42 
kuruşa borçlu b ıhçe eski telgraf m~ 
muru Mümtazın bunca yapılan ara 
mava rağmen ikametk.ihı bulunma. 
dığından ödeme emri tebliğ edilmemiş 
tir. Borçlu mumaileyhin ışbu ilan ta 
rihinden itibaren bir ay içinde Bah 
çe icra memurluğunun 938/37 sayılı 
do~yasına müracaat etmediği tak· 
dirde ödeme emrinin kanun daire
sinde gıyabıncle tebliğ edileceği ilan 
olunur. 9658 

Osmaniye bele~ 
diyesinde: 

Belediye parkının dıvarlarında 
:kullanılmak üzere 1 - l ;4 inş Ka 
lınlığında galvanizsiz 500 metre de 
mir borunun beher metresini 
50 kuruştan satmak istiyenlerin 
belediyemizei müracaat etmeleri 1 

ilan olur.ur! 19 - 23 9660 

Adana Kız Entitüs~ 
Direktörlüğünden 

Kız Enstitüsüne ve akşaJ!I f 
sanat okuluna 22 Ağustos 938 1• ltı 
riihnden itibaren talebe kaY 4 

1b~t 
başlanacaktır 12 yaşından 16 Y. ~~ 
kadar olan ilk okul mezunları 'ıvıı 
ci sınıfa 17 yaşından 22 yaşıııa, h;ı 
dar olan orta okul mezunları j 1 ilııaı.. 
dördüncü sınıfa kayıt ve kabul de 

nurlar. t lıı. 
Akşam Kız sanat okuluna ~;s~ı 

yaşından 45 yaşına kadar ti ~~'1•1 
kaydedilir. Bunlardan 12 yaŞ1 1 

:: 

16 yaşına kadar olanları ilk okJ 'tıp 
zunu olmaları şarttır. ıl.t 

Talebenin getireceği bel 

şunlardır. 
1 - Okul diploması ve Y' 

let mektepleri vesikası akşaııı .• 1 

besine aittir) 2. Nufus kağıdı. ·~ 
hat rıporu ve aşı kağıdı. 4. 
adet vesika fotoğrafı 5 Veli \ 
Geı ek Enstitü ve gerekse A 
Kız sanat okulunun lı yli trf 
yoktur. Neharidir. 

19-21-23 

Nazarı ,,r 
10 aylık bir çocuğu cJ!I f, 

mek için bir sütanne ara 111 ıllı 
Taliplerin idarehanemiıe 

racaatları. C 

Satılık ev enkaı• 
,,~ 

Çı arlı mahallesinde A
5 ıı ,, 

cadde üzerinde ev eoka:tl • ı' 
1 

. (111 
lıktır. steyeıılerın matbaa 

mu raca~ 

U "diİ'~ mumi neşriyat ıııu 

Macid Güçlii 
Adana Türksözü ınaba•51 


