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! Bursada ı 
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fuarına dokuz ecnebi 1 

1'1evıet iştirak etti 

.. Anadolu" Aarkrda,ımlz i 
da akudulumuza gllra, Ra • 
manya· krall Karol mUt•
nekklren seyahat etmekte 
olup lstenbuldan Buraaya 

i geçmlftlr. kıymetll mlsefl· 
i rlmlz Kral Karoı bir mud
i det Bursada latlrahat bu· r Hususi muhabirimiz

Yatın saat 17,30 da 
t sahasındaki mükem
te • sısatı ile nutuklar 

Ilı ecnebi devlet işti
ltara iştirak eden dev
~~ Fuar kapısına asıl-

ır zabıta servisi de 
) llfaiye şvbesi , posta, 

Şube~ı de faaliyete 

;erlerden gelen eks· 
~ getirdikleri eşyayı 
! flc ~tnişlerdir . 
tttiJtisat Vekillerimiz de 

e lzmirde bulunmak"-

:'-ıküşadı çok muaz-

· ~~ A.) - Başvekil l 

1 ~•fvoklll~Jz Ceraı B•y•r 

i yuracaklerdır. • 
• • • • 

;-·-"-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-· 1 

1 
1 Doğu manevraları 
1 

'Mareşalimiz 
1F. Çakmak 

Elizıgta 

· ~en lzmir vapurile 
hı Ve merasimle kar-

. Vapurla işbankası 

tenci direktörlerile 
'ı lstanbul endüstri odasından bir heyette 

gelmiştir. 

Elazıg : 20 [ Hususi muhabi
rimizden ] - Genel Kurmay Baş
kanımaz Mar8§al Fevzi Çakmak 
dün şehrimize gelmitlerdir • Mare· 
şalimiz bOyük tezahUrat içinde me· 
rasimle karşılanmışlardır. 

Söylendiöine göre , Doöudaki 
manevra ay sonu bitecek ve kıta
larımız Mareşalimizin huzurunda 
bir geçit resmi yapacaklardır . ~lJATI UCUZLATMA 

NDAKi ÇALIŞMA Şimali Bohemyada 
siyasi temaslar 

Lord R uncimanla 

ÇEKOSLOVAKYADA -
KORKU •• •• •• BUYUDU 

Bir Çekoslovak gazetesi diyorki: 
''Almanya yakında, hem pek yakında 

Çekoslovakyaya yürüyecektir, tetblr alalım. 

f>rağ: 19 (Radyo)- S;ığ cenahın \ 
organı olan Nadonyi Noyıny gazete
si Almanyad.ı, h~defi Avusıurya le- ı 

jeyoı:unun aynı olJn bır Sudcl lejyo 
nu ihdas edıldığiııi ve sckız .dcıydan 1 
mürekkep olafl bu l<'jyonun Almıın j 
ordusunun Çei oslovakyaya yürüdüğ'ü 
zaman bu memlekete gireceğini ve 
orada vazife alacağını yazmaktadır. 

Ayni gaıote, son Alman manevra 
!arının Çekoalovakya oJdutu ve garp 
hudutlarını tahkim etmenin manaııda 
bu olduöunu ıilave etmekte ve şöyle 
demektedir: 

-"Almanya yakında, hem pek 
yakında Çt.koslovakyaya yürüyecek 
tir. Şimdiden başka şeylerle oyalaamı 
yarak bu suikasti men için çalışmalı
dır. 

Paris: 19 (Radyo)- Siyasi muha 

Belçikadaki 
manevralar 

Maneraya lttlrak eden Alman kıt'aları Hltlerln 
BnUnden geçerken 

fili son iki üç gün içinde meşgul eden( !ardır. Bu manevralar şimdiye kadar 
yegane şey , Almanyadıtki manevra emsali görülmemiş bir derecededir. 

Hataydaki 
Mümessilimiz 

~On kullandığı eşyalarda 
lihim tenzilat yapıldı 

S u d e t 1 er şefi Kral, manevraları bizzat 
takip edecektir 

Sovyetler birliği 
ağır endüstri 

durumu 
Moskova: 19 (Tass)- 1938 se· 

nesinin ilk alb ayı zarfında Sovyet 
fer birliği •kır endüstrisi, yerıi yeni 
muvaffakiyetler elde etmiıtir. Bu 
müddet zarfında maden kömürü is
tihsalinde yüzde 5,4 f azlalı' kayde· 
dilmiştir. Petrol ve gaz istihsalinde 
geçen senenin aynı aylarına nitbetle 
razlahk. züzde 11,5 çelik istihsalin
de yüzde 9,4 Laminelerde yüzde 
8,6 ve elektirik enerjisinde yüzde 10 
dur. 

Antakya : 19 ( Hususi mubabi· 
rimizden ) - Hatay Askeri Mü· 
mesailimiz Albay Fevzi MengUç 
yeni vazifesi başına hareket etmif 
ve Mümessillik vazifesi de ilaveten 
Hatay Türk kıtaab Kumandanı Al· 
bay Şükrü Kanıth tarafından de
ruhte edilmittir . 

: 19 
'~ususl muhabiri- l 1 lukümetin attııı hayırlı tc:dbirh:r 

tin, havab ucuz- ( sayesinde gerek bu sanayi şubelerinde 
~· lllUilim bir yer tu· 

1 

ve gerekse diğer sana.yi mamalatımız 
'il ucuzlatılması u- Uz~rindeki umumi İ!ltihlakin gittikçe 

f>i~ devam etmektedir. daha çok arttığını, sınai mamUlitın 
sa köylumuz ta- ucuzladı~mı ve bunların neticesi ola-

ed·ı o lft d 1 en sınai mamu· rak da umumi refahın gunden gUne 
h._ "'ıılınalltadır. daha çok tahakkuk cttirildilioi göre-
~~ftlittan biri olan ceğiz. 
~ evvelce 1/ı20 nis

'cletı ta: Ve bu arada 
te.\,· erı, ağırlıkları ve 

til>e ıt edilmiş ve bezler 
llt a.}rılarak fabrika-

'-lUıteJılik lehine tab-

~ '1 ~~ada mUtemadi-
'fe fi ılerek satı lan bez-

1J at esasına bag-

"' ı.t'"let butçesinden 
~•Pılarak istihlak 
e b·l edilmiş ve bu 

0~r ~lo be:ııden e· 
l._. lo kuruş \ ı:rgi 
lıı1c.' "'e kiloda. 11 ku

daha temin edil-

lngiliz- Japon 
müzakereleri 

Tokyo: 19 (Radyo)- Siyasi ma· 
hfiller, • Japon hariciye nazın ile 
lngiliz büyük elçisi ara11ndaki görüş· 
melerin sekteye uğradıtı hakkında 
ki şayiaları tekzip etmektedir. 

Aynı muhafil, görüşmelerin tav 
samadığı ıçicı bazi ·esbab dolayısıle 

bir müddet için tt hir edildiğini be 
yau etm~ktedirler. 

dün uzun bir 

mülakat y a p t ı 

Prag: 19 (Radyo)- Lord Run 
ciman ile bay Henlıyn şimali Bo
htmyada dün akşam birlikte yemek 
yemişler ve l:ulundukları Şato civa
rında bir gezinti yapmışlardır. Lord ı 
bu esnada Südetler şefi ile uzun 
boylu görüşmüştür. Bu mülakat tam 
3,5 saat sürmüştür. 

Siyasi mahafilde söylendiğine 
göre, Südetler şefinin Lord Runci
manla bu görüşmeleri kati neticeyi 
elde etmeğe imkan vermemiş isede 
müzakerelerin tehili için faideli ol 
maktan uzak kalmamıştır. 

Kont Ciyano ve 
İngiliz maslahatgüzarı 

Roma: 19 (Radyo)- Kont Ciya. 
no bugün lngitiz maslahatgüzarını 
kabul adcrek ispanya meseleleri ü
zerinde uzun bir görüşme yapmıtbr. 

ı Devlet Demiryollarının 
1 yeni tip vagonları 

Otomatik tahliye tertibatı 
bulundu vangonlar getirilmekte 
Ankara : 19 (Hususi) - Devlet 

1 

olan Karabük demir ve 90lik fahri· 
demiryolları idaresi. kömür ve maden kalarının. senelik kö.m~r sarfiyatı ise 
cevheri nakletmcğe mahsus 30 adet bunu~ bır .buçuk ~ıslı fazla olarak · · · v tahmın edılmek tedır. 

Bürüksel : 19 ( Radyo )- Bel. 
çika ordusu , bugün ( Arden ) ha
valisinde manevralara başlamıştır. 

Manevralara kırk bin kiıilik bir 
kuvvet iştirak etmiştir. 

Kral Leopold , harekab takip 
edecek ve pazartesi günü orduyu 
teftişttn geçirecektir. Bu teftişte , 
ecnebi devletler ateıcmiliterleri de 
hazır bulunacaktır. 

Barselon hükQmeti harp 
endüstrisine vaziyet etti 

Bütün fabrikalar ve atölyeler 
hükumetin idaresine alındı 

Cephelerde harp devam ediyor 

son 11ombardımanıard• Barseıande bir mahallenln halkı 
vagon getırtmıştır. ogonlar 75 ton- y . 

1 
ı ı b k 

f . h ı ı b"I k b.. -kı-k cnı a ınan vagon ar a u na . 
luk sa ı • amu e a a ı ece uyu u • 1. k 1 1 ki d h . k B lon . 19 ( Radyo)- Şark . ıyatm o ayı ~, a a serı ve e ono- arse · 
tedır. . mik bir surette temini kabil olacak· ve Şimaligarbi ve cenup cCphele-

kürnet vaziyet etmiş , fabrika ve 
atölyeler hükumetini idaresine alın· 
mıştır. Bu işleri kontrol ve işletmek 
iç\n harp endüstrisi komiserlikleri 
ihdas edilmittir • Bu komiserlikler 

•- htıtun 
"'il P&ın ftlcnılek.ettc 
1\ Q3 .. uldu ıncnııucat 

ldaro .bu s~retle demıryoll.a~ı hr . . . _ rinde alar mütemadi surette 
yüksek nalıyatını ıslah etmek vadısm- Filhakika hava fırenıle mucehhez d ça=tedir 

Yeni yapılan 
transatlantik 

Kuin Elizabet 
Londra: 19 (Radyo)- Kleyd. 

bankın lskoçya tezgihlarmdA yapıl 
makta olan Kuin Elizabet trans at 
lantiki eyliilda denize indirilecektir. 1 

Yeni geminin uzunluğu Normandi
den 19 santimetre fazlı oldutu hal· 
de hacmi 85,000 ton olup Norman 
diden 1577 ton fazladır. Ve 2410 
yolcu taşıyacaktır. 

Konsoloslar arasında 
tayinler 

Ankara : 19 ( Telefonla ) - An· 
takya konsolosu B. Celal Tevfitin 
Kudüs , lskenderun Konsolosu B. 
Fethinin Ant;tkya , merkezden Ah· 
met Umarın lskcnderun Konsolos
luklarına tayinleri, Filibe Konsolosu 
8. Zatinin merkez , Kudüs Konao· 
losu B. F evzinin de Filibe Konso• 
losluğuna tayinleri Yüksek tasdike 
iktiran etmiştir . 

içeride 
Suçsuz bir memur 

( Hik8ye ) 

• s. o. s. teşkilatı 

• 
Namuslu bir hırsız ıa% ııcne inde bu 

• f) L~na çıkmı,.br 
VlU •1tkt..dır. 

de esaslı bir adam atmış bulunuyor. l' olan vagonlar, otomatik tahliye terti- evaBum ~ d"I. ~ gazete 
- d · ıı d . v gun neıre ı en resmı Bugun yalnız em ıryo arımız a batını haız bulunmaktadır. agonla. • . d la .. 1 d k. 

senede 3 O O tona yakın - .rın hcı iki x,aruq~n t;Nr'1en tahliye .nı~·.· Y.az _ _ı • n~- ~or~. • .. 5~.~~Y!. ~. ~ 
da · t i ı e r m e ~ • açılicek'" jrapmak kat>ıraTr. 1 :.friitun llarp endustrı teşkılatına hu-

l\Ar~ ~nd~tr~ .. ~~~-murakabe •-•••••••••-
·edttcektir . 
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Londrada garip bir teşekkül iı' . ( ~u~oş~ 
h Ş 8 hl Ü lr hl al b <e ma 0 8 lr O Esperant~ 

~adınlara erkek,erkeK- '~~~~~~--~~~~~-~--~-' konferan 
lere kadın bulan teşekkül Şelirimizde yapı Enstitü ve Ticarettej Bir küçük çocuk ı 

l·şlerı· vazı·yetı• . ( A .f . 1 k d. c cncvrcdc foali~·ctte 

s. o. s. 
Amerikalının bu 

fikri aldığı kaynak 
da Amerikan üni 
versitcleridir. 

Orada , kız ve 
erkek talebeyi bi. 
ribirine tamştıran 

Lir teşkilat vardır. 
Mesela, üniversiteli 
bir kız bir ba]oya, 

Londrada kurulan ve s. o. S. ismi
ni ta,ıyan bir mUa••••e, erkek arkadafı 
olmıyan kadınların imdadına kofmakta 
ve onlara, balo için kavalye, ,gezinti için 
ahbap bulmaktadır. 

Bu garip fikir bir Amerika tının ka· 
fasından çıkm•• va bir. lnglllzln parası 
ile birleşerek Londrada tatbik sahasma 
konulmu,tur. 

ı.j, ça.ya gitmek istiyor. Fakat er
kek arkadaşı yok, veyahud yeni bir 
arkadaş istiyor. Derhal buraya mü· 
racaat eder. Dairenin dosyalarmda 
erkek üniversite talebelerinin fişleri 
vardır. Burada gençlerin boyları, 
yaşları, zayıf veya şişmanhkları, es 

mer veya sarışın oldukları, yaşları, 

tabiatleti, nelerden hoş1amp neler· 
den hoşlanmadıkları yazılır. 

Birer de fotografları vardır. Mis 
A. bunları tetkik eder ve faraza Mis. 
ter B. yi kendisine en muvafık ka· 
valye olarak seçer. Ondan sonra 
gencin adresine haber gönderilir, 
yahud kız onu arar, bulur ve bera. 
ber baloya, çaya giderler. 

Genç kızlara bu kolaylık gös
teriliyor da kadınlara niçin göst•. 
rilmesin. lşte Nevyorklu Mist. r Ted 
Pekham bundan mülhem olarak 
yaşlı l(:;ıdııılar, dul kalmış genç 
kimseler için böyle l;ir hizmet da
iresi kurmağı düşünüyor. 

Yalnız, üniversitelilerin, gençle
re biri biri erine arkadaşlık etmeleri 
için kurduğu Lu teşkilata mukabil, 
Amerikalının düşündüğü müessese 
Lir ticaret müessesesi olacaktır. 
Bunda da zarara girmek tehlikesi 
olmadığmı görüyor. Daireye kayıd 
lı erkekfeıden hiçbir para ::ılınmıya. 
cak. bu suretle aza adedi fazla mik
tarda artacaktır. Bunlara bilakis mü 
essese pa!"a verecektir. Fakat, ken· 
disine kavalye bulan kadından S.0. 
S. yaııhanesi oldukça iyi bir ücret 
alacaktrr. Bulunan kavalyenin de 
kadından para koparıp koparma 
ması kendisinin bileceği bir iştir. 

Londrada teşekkül eden bu mü
essesenin başında, Mister Pekharrıla 
ortak olarak, bir kadın : Misis Far 
karson bulunmaktadır. Bir taraftan 
kadınlarla münasebatla olan bu 
müessesenin pek tabiidir ki iki cins 
ten de birer başa ihtiyacı vardır. 

(S.O.S.) e kayıdh ,.Jigolo,, far 
arasında iki de prens bulunmakta 
imiş. Bu husust:ı kendisine sorulan 
bir suale Misis F arkarson şu ccvahı 
verıyor: 

- Evvela kelimeyi doğru kul· 
lana)ım : "Jigolo" bir kadına baloda 
refakat eden ve onunla dansettiği 
için kendisine para vt>rilen adam· 
dır. Halbuki bizimkiler "kavalye ve 
arkadaş " dır. 

1 

raları vardır, eğlenmek İsterler. Fa· 
kat zavallıların arkadaşları yoktur. 
Kocaları ölmüş veya ayrılmıştır. O 
ğulları yoktur ve vardır da evlen· 
miştir. Onhrdan uzak yaşamakta. 
dır. Bunlar, kendilerine, onlarla be
raber balolara gidı cek, lokantada 
yemek yiyecek kimseler bulduğu· 
muz için bize müteşekıdrdir. 

"Gençler dam!arı ile akşamdan 
gece yarısına kadar kalırlarsa beş 
dolar alırlar. ikiye kadar kaldıkları 
takdirde kendilerine beş dolar daha 
verilir. Ondan sonraki ücret saat 
başına beş dolardır. Bu suretle, sa
at üçe kadar bir kadına refakat e
den kavalye • arkadaş on beş do
lar alır. 

"Uzun seyahatler için kiralanan 
kavalye - arkadaşların da dokuz, 
on bin dolar kadar bir para aldık 
ları vardır .• ,-
Memleketimizde 

tah-esham ve 
vilat vazİfıeti 

f stanbul : 19 ( Hutusi ) - Arbit· 
raj muamele!İ yapılamaması neti
cesinde yüzde yedi buçuk faizli 
Tütk boıcu kağıtları Paris borsa· 
sında artık büyük tahavvüllere ma. 
ruz dt"ğildir. Geçen hafta bu tah· 
viller 355 frank iken bu hafta 250 
frankta kaldılar . Buna mukabil 
bir müddettenberi Osmanlı bankası 
eshamı Pariste mühim surette te 
reffü etmektedir . Son kapanış fiatı 
703 franktır ki bizim piyasamızda 

32 buçuk liraya tekabül t diyor . 
Üoitürklcrin 1 inci , 2 inci ve 3 

üncü tertipleri Ankara borsasında 

1~.15 lirada kaldı . ikinci sua Üni
!ürkler 9,50 lira etmektedir. 

Dahili istikraz kağıtlanmızdan 
ikramiydi Ergani 10 para daha ka
zanarak 95,75 kuruşta kaldı . Si
vas - Erzuı um tahvilleri geçen 
haftaki gibi 99,7) kuruştadır • 

Anado?u kom pat tirrıanında cüz'i 
bir gerileme vardır : 

Hisse senetleri 24,90 Ji:-a . 
Tahviller 40,65 Iİrti • 

Mümessiller 35,80 lira etmek-
tedir. Merkez bankal:tr 125 kuruş 

yükselerek 104,25 lirada kaldı . lş 
bankası 10 liradır. Aslan Çimento 
fabrikasını Eti Banka satmak üzere 
şirket tarafından yapılan umumi 
toplantı da nisabı ekseriyet nasıl 

Kayıt işlerine Pazartesi v tiı engıy e en 1 bir cemiyet. butun 
günü başlanıyor yaşındaki arkadaşını konuşmasını tek d' 

Şehrimiz Ticaret ve Kız Enstitü· 
sile Akşam Kız Sanat okullarında 
kayıt ve kabul işlerine 22 Ağustos 
938 Pazartesi günü başlanacaktır. 

Bölge sanat okulları 
sınavlan başlıyor 

Bölge sanat okullarına girecek 
)erin sınavları 22 Ağustos 938 pa 
zartesi günü saat dokuzda Kız U. 
sesinde yapılacaktır . Okullara gir· 

Şehrimizde yol. bina jşlerine hu· 
malı bir surette devam olunmakta· 
dır, Hali hazırda Milli Mensucat 
fabrikasından Karaisalıya giden yol 
Kız enstitüsünden Kol...>rduya gi· 
den yor, Kolordu - Elektrik şirketi 
Y eniistasyon yolu, asfalt cadde vi
rajı, asfaltta Halk partisi ve Hal. 
kevi, Türkkuşu binalan, fabrikatör 
Abidin evi, Abidinpaşa caddesinde 
iş oankası, asri fırın, şehir İçme su. 
yu boru feTşiyatı ve eski adliye bi 
nasmın tamiratı ve Saathane civa 
rmda yedi dükkan yapılmaktadır. . mek üzere Kültür Direktörlüğüne 

1 müracaat edenlerin yekunu otuz 
Sebze pazarında 1 

yediyi bulmuştur. 

ı 1 Bir şoför cezalandırıldı Mutavassıtlık yapan ar 
1 

Belediye tarafından ı 
cezalandırıldılar 

19 Nevşehir numaralı kamyona 
haddi istiabmdan faz 1a yolcu ve yük 
alan kamyonun şöförü yakalanmış 

Bazı açık gözlerin sebze paza. ve belediye zabıtasma teslim edil. 

1 
nasıl öld ürd Ü edecek yeni bir lisan icad 

Esper::ı.nto. 
Erzin nahiyesinin Karamustafah Milletler cemiyetine b. ov 

mahallesinde oturan kooperatif baş azzam bir teşekkul, bu y~ııı Sfd 
kanı lsmailin dokuz yaşlarındaki oğ· ammumu için y1llardanber1 1 

lu Hüseyin ile gene ayni mahallede gayret sarf etmektedir. Sonu 
oturan Sefer Çavuş oğlu dokuz yaş Bu cemiyet geçen ay~ \ıtıdu 

b leket delegesinden muteşe ''~cva 
larında Ali İstasyon civarında ir laniı yapmış ve Esperanto ~~a lJ 

harmanda av tüfengile- oynamağa }etler arasında yer bulınası 
başlamışlardtr. Bu sırada Alinin elin- çok esaslar tesbit etmiştir· Pa 
de dolu av tüfengi birdenbire pat Yıllarca evvel kurulıJlıl· ttıa 
lamış ve çıkan saçmalar Hüseyne cemiyetin gayesi tahakk~Jk 

h 1 alduğuna göre, bu11dan bo, Chd ' isabet etmic:tir. Hiiseyin emen ö · d 
~ hakku.1'.una muvaffak oluoı.ıP cc 

müştür. Yakayı müteakip kaçan kü- yacağı henUz meçhuldur. tı 
çük katil Ali aranmaktadır. Eğer bu gaye tahakk~ 

Bir tarla yüzünde çıkan 
kanlı kavga 

bir bakımdan çok mukernııı. 
olacak: Artık herkes her ııı• ahle 
zctesini okuyabilecek, şahes llıu 
mi mutercimlerin su'i . Qr, 

filıııı. 1'.urtulacak. her sözlU 1 So 
anlıya.bilecek ilah!.. fa 

Butuo bunlarla beraberı~ Çın 
to dilinin bUtUn milletler . t ~·· 1\ 
kabul ve istimali birçok kıfll~· lldd 
mahvedecektir. . 

11 
Udd 

rında toptan sebze ve meyve sa 
1 

miştir. 1 
tanlar arasına girerek mutavassıthk 

yapmak suretile iki tarafm zararına 1 
Hususi Muhasebe Müdürü 

Kesme burun köyünde oturan 
KaUenci oğullar.ndan Abdurrahman 
oğlu Ali, Kurt Osman kansı Fatma 
ve Osman oğlu Mustafa bir tarla 
meselesinden kavga etmişlerdir. Bu 
kavga esnasında Ali başından ağır 
surette ve F atmada ağzından yara· 
lanmıştır. Ali Osmaniye memleket 
hastanesine yatırrlmıştır, Mustafa 
yakalanmış ve tahkikata başlanmış· 
tar. 

Duşununuz: TercUmen10b
11 

tşıl 
artık ortadan kalkması, er 
ıçin ne buyuk bir faciadır· lııf ~ 

Bu facianın ilk kurbııP. 1Uşe 
Jır · 

çalıştıkları,bu yüzden bunların fiat- 1 

!arının da yükselmesine sebcbiyt>t 
verdikleri görülmüş ve bu hareket 1 
Belediye zabıtası tarafından şiddetle 

menedilmiştir . i 

Gazi terbiye Enstitüsüne 
gireceklerin sınavları 

Ankarada Gazi Terbiye Ensti 
tüsünün riyaziye bölümüne bir, Ede· 
biyat bölümüne on bir , Beden ter· 
biyesine bir , Tarih Coğrafya bo
lümüne üç talip olmuş ve bunların 
sınavları Kız Lisesinde yapılmıştır. 

Vilayetimiz Hususi Muhasebe 
Müdürü Hasan Güler ; üç günden· 
beri rahatsız bulunduğundan vazi 
fesinin başma gelememektedir . 

Hasan Gülerin l>iran önce iyi 
olmasmı dileriz . 

Vedad Güçlü 

Belediye Reis Muavini, arkada 
şımız Vedad Güçlü rahatsız buJun
duğundan bir kaç gündenberi va
zifesinin başına gelememektedir . 

Arkadaşımıztn biran önce iyi 
olmasını temenni ederiz. 

' 

Masara i!e başından 
yaralamış 

Eskiistasyon civarında oturan 
Abidin oğlu Ömer adında birisi. 
ocivarda oturan Kazım kızı Zeynebi 1 

masara ile başından bir haftada iyi 
olacak derecede yaraladığındah ya
kalanmış ve hakkında kanuni taki · 
bat yapılmıştır. 

Hamur ekmek 
çıkardığından 

Hepsi bir olmuşlar 
Eskiistasy.!ln civarında oturan 

lsm;.il oğlu Mehmet Kurdoğlu, Feh 
mi oğlu Kazım Tankurt, Mehmet kı 

1 ff L k zı F<ıt ma Kurdoğlu bir kavga netice-: Doktor Muza er o man 
, sinde Mehmet oğlu Kenam çakı ile 

Yeniistasyonda fırıııcı Hüseynin 
fırınında hamur ekmek çıkardığı gö
rülerek ekmekler müsadere olunmuş 
ve hakkında zabıt tutulmuştur. 

j olmadığından eksiyonerler tylul zar· l fında ikinci içtimaa davet olu?muş·. 
, lardır fabrikanın kaça satılabılecegı 

1 
malum olmadığı için hisse senetleri

• nin temayülü belli değildir. Son mu
I amele 9 liraya üıecinden vukubuldu 

( ki geç~n haftanmkine nisbetlc 20 
kuruş noksandır. 

Diğer endüstriyel kağıdlarımız
da değişiklikler yoktur . Nominal 
fiatlar şuohıdır: 

Tramvay 12,75 lira: Umum Si~ 
gorta 11,25 lira: Jttihadı Milli 21,25 
lira; Terkos 6.40 lira; Üsküdar -
Kadıköy su şirketi 3 lira; Bomanti 
6,90 lira. lttihad Değirmencilik 0,87 
lira; Telefo1 8,40 lira, Omnium 0,87 
lira; Şaı k Ecza Deposu 7.66 lira. 

Türk altını 1025 kuruşta sabit-
tir. 

Gayri mübadi\ bonoları üzerinde 
8,50 kuruştan muamele yapılıyor: 

Mısır Kredi F onsiye fiat)eri. 
1903 tertibi 104,50 lira. 
1911 tertibi 94,50 liradır 

Arkadaşımız doktor Muzaffer 1 yaraladıklarından ve Kenan da Ka
Lokman bazı hususi işlerini görmek zımı dövdüğünden hepsi de yaka 
üzere bir hafta için dünkü ekspresle'. lanmış ve haklarında kanuni takibat 
lstanbula gitmiştir. yapılmıştlr. 

Yaralı öldü 

Suçlular yakalanarak 
adliyeye teslim edildiler 

17.8.~38 de Saimbeyli kaz~sınm 
Batmakuyu köyünde oturan Ali oğlu 
Mehmet Tunc~r, Kavurotlu Hüse· 
yin, Bariz oğlu Tuncer ve kardeşi 
Musa tarafından yaralanan ayni 

'köyde oturan Yusuf oğlu Aziz kur. 
tulamıyarak ölmüştür. Yakalanan 
suçlular haklarındaki tuhkikat evra 
kile birlikte adliyeye teslim edilmiş · 

lerdir. 

Gök yüzü açık, ufuklar sisli.Hava 
hafıf rüzgarh.En çok sıcak göJged" 
35 derece. Geceleri en az sıcak 
21 derece. 

Kumarda kaybedince 
Hacıbayram mahallesi civarında 

oturan Mehmet oğlu Abdullah, evi· 
ne gelen Hasan oğlu Arif tarafından 
kumar oynamak suretile 23 Jirasrnın 
alındığım şikayet etme:i üzerine her 
ikisi de }'akalanmış ve haklarında 

kanuni takibat yapılmıştır. 

Veni Sovyet 
pulları 

Mskova: 19 (Tass)~ Sovyetler 
birliği posta v~ elektirik miinakalafı 
Halk komiserliği, Sovyetler birliği 
fedre cumhiı iyetleri yük ~ek meclisle· 
rine aza seçimi münasebetile bir seri 
pul çıkarmıştır. 

Bu seri on bir puldan mürekkep 
tir ve pullardan her biri, onbir fede -
re cumhuriyetten birinin devlet arma 
sım ;btiva eylemektt-dir. Bütün bu 
pullar aynı kıymette, ayni 20 köpek 
tir, aralarıa<laki fark yalnız renk 
farkıdır. 

siz gazeteler, gazeteciler ti 
ııe bunu duşunmUş olmaları 1 

ğilmidir ki, gerek bizim. ge:, v 
1 b . t' teı "' gazete er u cemıye ın 

l d k . . bıl revanç an ırmama ıçın ııı' 

hiç bir suretle neşriyat yııP ,ı .1 
k b. . ı· lı; Buna açı ır mı!':l · · 

arası bir dil, yani Espcr311t
0

1 
'~ta 

taamınUmU için çalışıldıgıtı'.~uk. 
bir dilin icad edildiğini bı.ıg~, 1( 
hiç bir gazetede okumamış 0ttl ti, ~· 

Esperanto lisanının bO b 
lerce kabul edildiğini Joşll~ t ttiıı 
zaman edibler, s:ıirleı·, fil ltş~~ 

, ıı ' 
ne yapaı·dı dersiniz? Hurıı.ı alttıı 
gene ben vereyim: fas 

Bugunku eserlerini Esl'' Utltı 
line çevirmekle meşgul Uk 
Çtınku çevirmecilik, erbab\t Uıı j 
çevirme kuzu kadar tatlı ~e ....., 

Numuneleri meydanda: ' liitij 
( . . . ) Buyuk eseri ( . · ·. littıd 

hen tefrikaya başh~'acaktı~j, ~Sik 
( *** )' ( * ) romanım vc111 

. . • ' 'ı de 1kı 
şekhnde ılanları gazete er 

3 
il 

tasınız. ı , lltı 

Esperanto dili daha l<~ tıii 
memişken böyle icadlar 0 ~ Pat,. 

d 011' • "' lisanın ta.ammUmUn en 5 W ettı 
kaleme ne kadar iş çıkM ·i· I~ r 

Şu halde Esperanto dı 
1

1 
•• ~ 

arası bir lisan olmalıdır" 
herkes için faydalıdır! ~ 

TANO 
~~iç~ 
lit ' 

ltıc 

Türk - Al~ ı~~ 
itil9 ~ ' ticaret 

·~Ilı 
. • I"' kad dik itilafın metnı a a 

teblia edildi o 
tc ~ 
~d 

•)/ 
İstanbul: 19 (Husus•. · 1 ' 

.. d . 'b . te g ı llıı~, gun en ıtı aren merıye I !(il 

Alman yeni ticaret ~~I~ k!l"'a 
metni alak<tda!lara bildırı ~ bit\ıa 
kofis anlaşma etrafında tarı' 5 g~ 
hat verecektir. Yeni anl11$ ıl i~ nd~ 
bik tarihi olan 15 ağ·ı~toS ~ \ı 
ten Avusturya kleringi de ~ ~ 
hükümlerine girmiştir. ,, ~ Ilı 

'hte•· nd· Bu suretle aynı tarı ,~ ı 

Türk · Avusturya ticaret 
11
; ~~ti 

meriy~tt~n k.alkmıştır. Y: d t 

da Tuı kıyenın Almanya~ ıdı 1t 

Zanneder misiniz ki, benim gibi 
bir kadın böyJe "Jigolo" işlerine 
karışsın. Bizim "kavalye - arkadaş,, 
lar ~ 1üksek aileden kimselerdir ve 
gene yüksek ailelere mensup kadın 
lara, şehirde bir yere giderbn re. 
fakat ederler. 

---------------------------------------------------------------------------------~------------------------..... ---
ihracat için kontenian ket. ,,ı t~t~~ 
A . d. . le'' .J ~ıi.· lmanya ,\e, te ıye ış 1şv' ~~ıiıı'' 

"Bunların hepsi üniversite me 
zunlarıdır. asil ailelerdir, saraya tak 
diın edilmiş, kralın kabul merasim 
]erinde bulunmuştur. 

Kavalye, arkadaşlarımız arasın. 
da bir baron bulunmaktadır. Ken
disi büyük bir baronluğun varisi
dir. İskoçyada şatosu vardır. Sonra 
iki Rus prensi de bizim teşkilata 
ka yı<llrdır. 

"Kavalye tutan kadınlara gelin 
cc : Bunlar zengin kadınlardır. Pa 

· Şu koca dünyada neler olu ye: r. 
Neleri masallarda işittiğimiz bir çok 
şeyleı in hakikattada vuku buluşunu 
zaman zaman görüyoruz. 

insan oğlu neler yapmaz neler. 
işte size çok enteresan bir vak'a k; ba 
sit olmakla beraber çok düşündürü<'ül 

Belgrad civarında oldukça ten· 
ha bir semtte bir villade oturan 
ihtiyar bir du) kadın vardır. Bu ka· 
dın geçenlcrde bir sabah uykuda ~~I 

Namuslu bir hırsız ........................ -1 ...... 
kınca yazıhanenin gözünde bulunan 
300 dinarın aşırılmış olduğunu gör
müştür. Halbuki ayni yazıhanenin 
kilitl~uınemiş bir gözünde bulunan 

3500 do)aıa dokunulmamıştı. Kadm 
zabıtaya müracrat etmiş, fakat hır 

sızdan hiç bir iz bulunamamıştır. 

O gün akşama doğı u dul kadın 
taahhüdıü bir mektup alıyor. Bu 
mektubun içinde 400 dinar vardır. 
Ayrıca samimi ve hararetli bir dme 
y .. zılmış imzasız bir teşekkür mek • 
tubu·. · 

Esrarcnhiz husız bu mcktubun 

da şunları yazıyor: 
'"Kumarda kaybetmiştim. Onun 

için evinize geceleyin uğramak ve 
muvaffakatiniz olmadan 300 dinar 
istikraz etmek mecburiyetide- kal. 
dım. Bu para ile gittim. Oynadım ve 
1000 dinar kazandım. Bu paranın 
yüzde onunu borç aldığım 300 di· 
narın faizine karşılık olarak kabul 
etmenizi rica ederim. Teşekkürle. 
rimimle beraber size 400 dinarı gön· 
dereorum." 

klering anlaşması yapılı11 b ' 
v~ ıı 

Fransız ha J ~~,.&~ 
1. o ~ 1Yd 

nazırı Berı ıfl '~t~~' 
6'' \. ' 

Bcrlin: 19 (Radyo) - ı t l·~ı 
bıl ~ 

Fransız hava nazırına k3 ııt f~ ~G 
kendisi ile üç çeyrek sa "a ~ ~ dı 
görüşmüş müteakiben ha (jf, 'ba~ 
Göringi ziyaret etmiş. vf et 1 ~~~ 
mümaileyhin şerefine zıya ~ t 
tır. 



Atmtos 938 . . .. " 
KUÇUK HiKA YE 

Suçsuz Bir Memur 
l<ablukovu hak. 
olarak işinden 
lllışlardı. Kahlu 

··-·-·-·-· Yazan ·-·-·-·-·· betle?. diye sor • • ·.· v. Ardov. ·: dum. Kemküm etti
ler. "Yok kapı sür 

~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·~ ğülerini, pencere ~,.eJI' şiliyet etti. 

• tida verdi. Şuraya bur3ya, ve en 
8anunda müddeiumumiliğe 1 aş v:.ır. 
"tıdu. Müddeiumumi kendisine, bir 

~R\ı,. 

P olmak üzere bir bir haşta son 
Uiramasını söyledi. 
l<ablukov bu bir rafta sonra uğ· 

lıııasını söyledi. 
l<ablukov bu bır hafta içinde 
ısırıın masummmiyctini isbat 

teek yeni bir takım vesikalar bul 

Muayyen günde, Kablukov, sa
leyin tam saat on birde müc.Jde. 
ininin bekl~me odasında oturu 

'rJJo ~· .. ve müddeiumumiye söyleyece· 
lövlcceği sözle, zihnen bilmem 
t;lbca defa olarak tekrarlıyordu. 
.. l\ısa bir zaman sonra Kablukovu 
.. ddeiumumiin yanına götürdül~r .. 

dciumumi ayağa kalkarak onu
lllad1. 

.. ._ Yarumyorsam, Kablukovla 
rrcf oluyorum, dedi. 

._ Evvet, evvet.: 
- Sizin meselevi halletik. 
l\ablukov buz gibi olarak: 
._ Yani ne gibi hallettiniz?. 
._ Sizin lehinizde olarak hallet-

1\aoperabf direktörlüğüne, sizi 
•r İşe alması teklifinde bulun· 

·. ~obtukov s~vinçli bir "oh!.. çek· 
. .. .ıı~ .. !K.-:"iddeiumuminin bu sevinçli ha

bir karşılıkta bulunmak, ona 
kür lcılıklı bir ş~ylcr söylemek 

Releceğini düşiindü. Fakat ka
l, ancak tvvclce hazırladığı 

. p başka bir şey yoktu. Bu· 
için sözlerine şöyle başladı: 

.. :: Bu haklı, adil hareketinizden 
': Çok teşekkür ederim. Bahusus 

tajL:• ınasumiyetimi isbat edecek 
~larım. yeni delillerim de var. 

3 llıt: "Kablukav'un felan tarihte 
'~ın~rafı ambardan verdiği kapı 

"'' ve pençere mandalları, ko. 
~l~if direktörlüğünün filan tarih· 

rıne dayanmaktadır. Binaenaleyh 

1 ' " Sonra bundan önce çalıştığım 
stnin hakkımda verdiği şu 1 

' ıervisi okuyunuz: •Kablu 
' lbüessesesimizde çalıştığı müd
~ kendisini iyi ve vazifesini bi
~~ur olarak tanıtmıştır." 

IJddeiumumi, nezaketle Kab
' ~Özünü keserek: 

Şırndi bütün bunların hiç bir 
. ti ~(lk .. Biz hükmümüzü ver. 

"' f.tGdde' • b d · · · .... ct_~ . ıvmumı, u sıra a ıçerı gı. 
1 

, ~losu dönerea: j 
l~ra M!trof anuva, dedi, kara. 
utr kopyasını lutfen Kablu· 

'ttf . 
• d" •nız. (Sonra tekrar Kablu· 
ıı.., Orlerek) Biz bu kararımızın 

' """ tt' . 
L. .. ,,. ...... td·•rıı çalıştığımız müesseseye 

"e .'k. Şimdi bir kopyasını da 
"-~Yoruz. 

hJkov, teşekkl.ır ederek müd. 
ltı' • 
· lllırı }'anından çıktı, Daktilo, 1 

verilecek karar suretini 
"Eb crı, Kablukov, meselenin bu 

1 
>'~ından pek te memnun ol-

mandaJlaııru emir 
Almadan verdiniz!.. dediler, Nihayet 
boş durmadım- Şuraya buraya baş 
vurdum. 

• 
Daktilo, yumuş.1k, fakat kat'i bir 

sesle: 
- Yoldaş, dtdi. kararın bir su· 

retini aldığınıza dair lutfen şuraya 
bir imza atınız!. 

Bu güzel, bu adilane karar suret· 
ini okumayı bile Kablukova yakışbr 
madı, Fakat buna rağmen birini bu 
lup derd yanmak, elindeki delil ve 
vesikaları göstermek ihtiyacile cayır 
cayır yanıyordu. 

Kablukov, bu düşüncelerle mer· 
divenl~rden inmiş kapının ağzına ka· 
dar gelmişti. Dapıda, içeri girmekte 
olan yaşlıca bir adamla karşılaşmıştı. 
Derdini dökmek ·ihtiyaciyle kıvranan 
Kablukov. gayri ihtiyarı sordu: 

- Siz de mi müddeiumumiyi 
görmeğe gidiyorsunuz? Her halde 
çok iyi yapıyorsunuz l Müddeiumu
miyi bu gibi ihtilaflı meseleleri hal
letmek için biçilmi~ kaftan. Misal 
olarak benim işimi almiz: Vazife 
dolayısiyle on gün için işimden ay· 
rıldım. işin burasnıda hiç bir fevka· 
ladelik yok; m 'ikemmel. Fakat on 
gün sonr döndüğüm zaman, btni iş· 
imden çıkardıklarım öğrendim. Bey· 
nimden vurulmuşa döndü ıı: Fakat 
rica ederim, dedim .. 

Yaşlı adam can sıkıntısıyle elini 
sallıyarak hiç kendişinden beklen
miyen ince bır sesle: 

- Arkadaş, dedi, bunu bana 
değil, müddeiumumiye anlatmızl., 

Benim burada bir rolüm yok. 
Ben kapıcıyım. 

Kablukov: 

- Şu halde affedersiniz, dedi. 
Ve sokağa çıktı . Boğazında dü

ğümlenip kalmış olan sözleri kime 
söyliyeyim <leye etrafına bakmağa 
başladı. Sokak kalabalıkrı. Fakat 
hiç kimse başını çevirip Kablukova 
bakmıyordu bile.. Adamcağız bir 
müddet daha yürüdükten sonra 
tramvay istasyonuna geldi. istasyon· 
da eski tandıklarından Gostühime 
rastladı. Koblukov başka zaman Gos. 
tühimi hiç sevmez, hatta onunla ko
noşmazdı bile ... Fakat şu anda, onu 
burada görnekten pek sevindi. Ya. 
nına yaklaşarak: 

- Aman ya rabbi karşımda 
kimi görüyorüm, diye .söze başladı. 
Nasılsın bakalım? Ne var, ne yok?. 

Gostühin kendisine uzdtılan eli 
alakasızca sıktı. Ve gene ayni ala 
kasız tavırla: 

- Ya siz nasılsınız?. dedi. 
Kablukov için bu kadarı kifi i· 

di. Derin bir iç çekişinden sonra sö. 
ze başladl: 

- Biliyor musun. dedi, beni tek· 
rar işe aldılar. Hem de çalışmadı . 

ğım, günlerdeki maaşımın verilmesi 
şartiyle.. . Kapı sürmelerini ve pen. 
cerc mandallarını. bana verilen emir 
üzerine, kanuni bir surette sattığım 
da sabit oldu. Velhasıl, umumi he
yetiyle işler mükemmel.. Sr~~ti: k k .. .. 

."'.'ti erını oruma ıçın gos· 
tay ti Gostühin başını bir yana eğerek, 

, L .. re. e~, bulduğu yeni ve 
~ .... ~"rıddenne bir tatbik saha- adeta bir horuz ötüçünü ve yahut 
~lii •n elinde kalakalmışlardı. ne bileyim iste, buna benzer bir şey 

di"} rı bu gayretler boşa n\ı git · dinler gibi Kablukovun söyledikleri-
r 1\ bl ni dinledikten sonra: '~· a ukov daktiloya yak-
\' - Aferin, aferin çak iyi olmuş, 

~ i 
0~~~'· dedi, galiba siz benim I dedi. şimdilik Allahısmarladık. 1 

t ~ 'IG~ d ılıyormusunuz? insanı bir ! Ve hemed kendisini, o sırada 
tf1 de~ .en işinden çıkar.yorlar. ı oraya gelmiş bulunan tramvaylar-

1 e 'A. '•k 'tın garibi şu ki: Vazife ile dan birine attı . Kablukov, şaşkın bir 
~ r ·'tı i:· ~ere gitmiştim.. Geldiğim halde Gostühinin arkasından baktı. 1 

~ ~/rııze nihayet verdik, dedi · ı Fakat artık, harekete geçen bir ma·I 
Çın?. Neden? Ne munase· . kine iıLi, kendini durdurmaıa imkan 

Türkaözü 

Yeni paralar 

63.850.190 lira teda
vüle çıkanldı 

Ankara. 19 ( A. A. ) - cum· 
huriyct Merkez bankasını 15 ikinci 
teşrin 1397 tarihibinden itibaren te
davüle başladığı yeni harfli banknot· 
lardan 15 Ağustos 19~8 tarihine 
kadar beşer liralıklardan 28,095,000 
on liralardan 10,427, 590, elli lira· 
lıklardan 12.960,00 yekun 63,850 
790 ceman altmış üç milyon sekiz
yüz elli yedi yüz doksan fıra te· 
tedavble çıkarılmış ve mukabilinde 
eski harfli banknotlardan ayni mik
tar yani altmış üç milyon sekiz yüz 
elli bin yedi yüz doksan lita teda· 
vüle çıkarılmıştır. 

lzmirin turistik 
yolları 

Vilayet Meclisi fevkalade 
içtima ederek projeyi 
müzakereye başladı 

lzmir : 19 ( Telefonla ) - Vi· 
layet Umumi Meclisi bugün Vali 
B. Fazlı Gülec'in riyasP.tinde fovka. 
iade bir içtima akdederek, Vilayetin 
turistik yollarının inşası hakkında 
projeyi müzakereye başlamıştır . 

Bu projey~ göre , Vilayetin tu
ristik yollarının inşasına bu yıl için
de başlanacaktır. Bunun için milli 
Bankalarımızdan birinden para is . 
tikraz olunacaktır . Mühim bir şir. 
ket yolları üç senede tamamen inşa 
edecej'ini teklif etmektedir. 

Meclis , dört günde mesaisini 
bitirecektir. 

ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Dr. Nihal Bayat 
Adanaya geldi 

Hastalarım hergün Mahmut 
paşa hanı karşısında 18 numa · 
rada hususi muayenehane2inde 
saat 14 -18 arasında ka
bul eder . C. 

bulamıyarak, orada tramvay bekli. 
yen bir kadına döndü ve bıraktığı 
yerden sözüne devam ett: 

- ... Elime mükemmel bir Bon · 
servis verdiler. Bu işte hiç bir sunİ· 
taksirim olm=ıdığını tasdik ettiler. 

Kadın biraz kenara çekilerek 
kendini tutamadı ve gülmeğe koyul
du. Bunu farkeden Kablukov kızardı 
ve sustu. Daha fazla orada duramı 
yarak ilerlemeğe basladı. Biraz yü
rüdükttn sonra eli siipürgeli ve önü 
önlüklü bir kapıcıya rastladı. Kapı 
cı, süpürgesine dayanmış bir halde 
dinleniyor, alakasız bir tavırla etrafı 
gözden geçiriyordu. 

Kablukov kapıcıya, yaklaşarak, 

eliyle caddeyi gösterJi: 
- Caddenin bu parçasını tek 

başına siı. mi süpürüyorsunuz ?. 
Kapıcı ciddi bir tavırla: 
- Benden başka kim süpürecek, 

tabii ben, dedi. 
- Çok çalışıyorsunuz doğrusu .. 

Baksanız'a, ne k1dar çok pislik var .. 
Fakat her halde gayretle çalışıyor
sunuz ki, hepsinin üstesinden geliyor
sunuz!. Neyse, senin işte hiç olmaz 
sa kapı sürgüleri, pencereye mandal 
ları yok., Sürgülerle, mandallarla uğ
raşmak daha kötü.. Sizin bunları 
suiistimal etmenize de imkan yok .. 

Kapıcı karşısındakine dikdik 
baktı.. Sonra tehditkar bir sesle: 

- Hohla bakayım ağzını, dedi .. 

Hay Allah belasını versin kokmuyor 
da .. 

Kablukov, derin içini çek~rek 

evine yollandı .. 
Şimdi içi biraz hafiflemişti: 

Sahife 3 

Hakikatı sUy- jElektrikten en çok 1 

leten ilaç! istifade edenler YAZLIK 
Hakikaten doğruyu 

söyletiyor mu? 
Amerika da dahil olmak üzere 

bazı memleketler poliııi tarafından 
şüpheli kimselere hakikati söyletmek 
için kullanılan ilaç acaba iddia edil
diki gibi sade hakikati mi söyleti
yor? 

Birçok milletler halkının zihnin· 
de son zamanlarda korkuyla kanşılc 
müphem bir yer işgal eden bu ilaç 
hakikatte mevcut detildir. O, sırf 
gorgu yaratmak için ortaya çıkarıl 
mış bir balondan ibaretti. Maamafih 
enjeksiyorı suretile kullanılan bir ilaç 
vardır ki, bazı kimselerin bayıldık· 
tan sonra gayet geveze olmalarını, 

baıılannın da hakikab olduğu gibi 
söylemelerini intaç etmektedir. 

Bu ilacın adı Evipandır, Avam 
kamarasında "Doğr"yu söyleten ilaç,. 
diye anılan ilacın Evipan olması pek 
melhuzdur 

E ipan eter, Klorform gibi bir 
anestetiktir. Mamafih o, eter veyi 
Klorform gibi gaz halinde teneffüs 
suretile alınmaz: doğrudan doğruya 

koldan kana zerkedilir. 
Kropp ve Taub adını taşıyan iki 

kimyaker bu ilacı Londradaki Baer 
liburatuvarlarında tecrübeler rapar
ken keşfetmişlerdir. 

Hissi iptal bakımından Evipan 
pek emniyetli bir ilaçtır. Hasta daha 
ilk tahkikada uyuyan kalır. ikinci 
dakikada vücudun har tara:ının hissi 
tamamiyle iptal edilir ve derhal a· 
meliyata başlatır. 

Onun, tatbik edilen hastaların 
cenesini açtığım ve onları konuştur• 
dutunu ilk not eden Edimburglu bir 
~atör ölmuştur. Operatör hasta. 
ya arız olan bu gevezclığin ilaç mik 
tarını attırmak suretile istenildiği 
kadar uzatıabileceğini görmüştür. 
Yapılan ctüder Evipan ile uyutulan 
bir kimsenin insanı sıkacak, utan 
dıracak kadar keskin bir münenkkid 
yahud bütün yarıklarını kolayca iti · 
raf eden bir boşboj'az oldutunu 
göstermiştir. Ekseriya bu gibi kimse· 
ler bu iki haleti biribirine meczeden 
garip bir lakırdı makinesi olmuşlar
dır. 

Mesela orta yaşlı, ağırbaşli bir 
adamın ameliyat esnasında mütema. 
diyen genç daktilosundan bahsettiği 
onun hakkında beslediği arzuları 
uzun uzadıya ameliyat masalı başın · 

dakilere anlattığı görülmüştür. 
Hala bu ilacın tesirinden ayrılır· 

ken daha azla konuşmamı~tır. işte 
bilhasas fovkalede iken hastanın 
hakikati söylt'diği iddia ediyor. 

Maamafıh bu iddiaların doğrulu 
ğuna fazla yer vtrilemez. Çünkü di. 
mağ henüz tam muhakemesini kazan 
madan, irade kuvveti yerini bulma
dan cebren sorulan suallere ekseri· 
ya inşı1 hakikat olsun olmasın müs
pet cevap verit. Bu, tecrübeyle sa
bittir. 

Onun için Evipanın daima duğ· 
ruyu söylettiği kat'iyetle iddia edile 
mez. Onun tesiri de her münevvim 
ilaç gibi şahsa göre değişmektedir. 

Niğde Defterdarlı
ğından: 

Niğde Hükumet Konağında Muh 
telif temirat icra edilecektir. Keşif 
bedeli 4850 lira ve teminat parası 
363 lira 75 kurcştur. 

2618/938 cuma günü saat 13 de 
Niğde Deftecdarlığında ihalesi icra 
edilmek üzere 4/8 938 tarihinden 
itibaren 22 gün müddetle münaka· 
şaya konulmuştur. 

Yapılacak işleri ve Şartnam~ 
ahkimım anlamak isteyenlerin def 
terdarlığa müraceat etmeleri ve ta· 
lip olanlarında ihale günü saat 13 
den evvel iabatı vüaıt eyfem·eferi 
ilan olurıur . 11 - 20 9635 

Fransa' da halkın yüz-
99 u elektrik kullanıyor 

Elektrik çıkarmak ve kullanmak 
şüphesiz ki iktisadi meselelerin en 
mühimlerindendir. Elektirik ışık ola
rak, hararet olarak işimize yaradığı, 
gibi, her türlü makinaları :işletmek 
için de bize faydası dokunur. Elek. 
trik insanların bütün ihtiyaçlarına 
karşılık olmuştur. Hatta yeni yeni 
birçok istifadeler temin ediyor. Be· 
yaz kömür denen suyu yani çağlı· 
yanlan bol olan memleketlerde e· 
lektrik istihsali mümkün mertebe 
hem kolay olmuştur, hemde ucuz 
olarak elde edilmiştir. 

Avrupa'da elektrikten en çok 
f aydaladan memler sırasiyle İsviçre· 
Danimarka ve Fransa'dır. Fransa
da halkıe yüzde 99 u elektrikten is· 
tifade ediyor. Ondan sonr;t yüzde 
hesabiyle 98 Belçika, 97 İngiltere, 
96 Hollanda, 93 ltalya, 92 lsveç 
90 Porleki7., 88 Almanya ve Es· 
tonya, 72 Çekoslovakya gelir . 

Bvndan başka Nevyork Finlan· 
diya sabık Avusturya tile maceris· 
tan'da halkın yüzde 70 inde azı e· 
lektirikten istifade ediyor. 

Fransa'dr 1927 de elektriklenmiş 
nahiye adedi 28.210 iken bugün bu 
tar 36 216 yı bulmuştur. Halbuki 
Fran•a'da nahiye adedi 38.000 dir. 
SU halde 1.874 nahiyedaha elektrik 
isterki yapılan hesaba nazaran bu 
mıntakalarda iki sene sonra elektriğe 
kawsmuş olacaktır. 

Fransa'da Prankarol zamanında 
elektrik için 31 milyar frank harcan. 
ır ken bugün miktar da 70 milyar 
çıkmıştır. Elektrik istihsalinde kö
mürden istifade- edilir. Meseli Fran· 
sa'da harcanan kömürün yüzde ye 
disi elektrik istihsali için kullanılıyor. 

Sinema 
Bu Akşam 

Sinemanın En büyük ve en 
şöhretli üç aı tisti 

Harry Baur 
Marcelle Chantale 

lvan Moujkın 
nın bir sureti fevkaladede 

yarattıkları Beşeri, Hissi ve çok 
Dramatik bir mevzu çerçiv _ 

dahilinde cereyan eden 

(NiÇEVO) 
E',ısalsiz şahaseri takdim ediyor 

senenin en kuvvetli, en müessir ve 
en hissi bir filmi 

9659 

Mürettip alacağız 
Gazete kısmında çalışa
cak iki mürettip alaca
ğız. İdarehanemize mü
racaat. 

Satılık ev enkazı 

Çınarlı mahallesinde Asfalt 
cadde üzerinde ev enkazı satı 
Jıktır. isteyenlerin matbaamıza 
muracaatları . 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Pasaport Kanunu 
Kanutı rın. 35 /Y Kabul ıarilıı: 28/o/938 

l\e ir tmilıi : 15/719'3/J 

- Dünden artan -

memleketlere gitmeleri mahkemelerce men olunanlara, ecnebi memle
ketlerde geçinmek için müsaid sebeb ve şartlara malik olduklarını isbat 
edemeyenlere, memleketten ayrılmalarında siyasi emniyet bakımından 

mahzur oldu~u Dahiliye Vekaletince tesbit edilenlere veya kazanç vergi
si borcu olup da 2395 sayılı kanunun 60 ncı maddesine ve bu kanunun 
tatbikatına aid nizamnamede gösterilecek şekillere tevfikan alakadar 
Mali)IC dairelerine borçlu oldukları anlaşılanlara pasaport veya vesika ve
rilmCL 

Madde 20 - Ecnebi memleketlerde Türkiye Cümhuriyeti Konso · 
losluldarından p::.saport almak isteyen Türk \.atandaşları, vatandaşlık 
ilmütlaberleri veya eski pasaportlarile birlikte nüfus hüviyet cü zdanları 
veya hüviyet varakalarını göstermek suretile hüviyetlerini ispata mec• 
burdurlar. 

1312 sayılı Vatandaşlık Kanununun 10 ncu maddesinin son fıkrası 
mucibince ecnebi IJir memlekette mukim oldukları halde beş seneden 
fazla bir müddet Türk konsolosluklarına kendilerini tescil ettirmemiş o
lanlarJa 1041 numaralı kanunla tayin olun&n vaziyette bulunan vatandaş
lara Dahiliye Vekaletinin müsaadesi olmaksızın pasaport ve vize veri 
lemez' 

Madde 21 - ilmi bir gaye ile veya sırf tenezzüh veya seyahat 
veya ıpor makaaJile toplu bir halde yolculuk etmek isteyen ve en az 10 
kişilik ıbir kafile teşkil eden kimselere istedikleri takdirde müşterek pa· 
sapt;rt verilir. 

Müşterek pasaportlar, kafılcden gösterilecek bir kimsenin şahsı
na umuma mahsus bir pasaport doldurulmak suretile verilir. Kafileyi teş· 
kil eden diğer kimselerin isim ve hüviyetlerini ve fotoğraflarını ihtiva e• 
den bir liste bu pasaporta mühürlü olarak yapıştırılır. 

Müşterek pasaportlar, münferiden pasaport alacaklar hakkındaki 
14, 15, 17, 18, 19 ve 20 nci maddeler hükümlerine tabidir. 

Müşterek pasaportla seyahat halinde kafil~den ayrılanlar, ayrıca 
pasaport almağa mecburdurlar. 

Müşterek pasaportlar verildikleri tarihten itibaren altı ay için mute
berdir. 

Maarif "ekiletinin müsadesile ilmi tedkiklerde bulunmak üzere ve 
Hükumetin müsaadesile Türk Spor Kurumunun ecnebi memleketlerde 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Bo. sası Muameleleri 

PA UK ve KOZA 
11----------- K il o Fiati 

CINSı 

Kapımah -·· pamuk 
Piyasa parlağı • e._;=--- 
P i yasa temizi .. 
iane l 
iane 2 
Ekspres 

23 

Satılan miktar 

TGrkısöztı 

Devlet Demiryolları Adana İşletmesinden : 
Bor ve Niğde istasyon hangarlarının zeminlerinin parke işleri açık ek

siltmeye konulmuştur. Eksiltme 12- 9-938 pazartesi günü saat 10 da 
Adanada işletme binasında yapılacaktır. işin tutarı 1725,5 metre murab 
baı olup beher metre mu(abbaı 260 kuruştan muvakkat teminat parası 
336 lira 47 kuruştur. Bu işe dair olan şartname ve mukavele projeleri 
Kayseri, Bor, Niğde, Mersin ve Tarsus istasyonlarında ve Adana yol Baş 
Müfettişliğinde parasız olarak görülebilir. isteklilerin 2490 numaralı ka
nun mucibince lazım olan vesaikle beraber ve yeni sene Ticaret Odası ve 
sikasını, muvakkat teminatın idaremiz veznesine yatırıldığına dair olan 
makbuz veya formülüne uygun bir şekilde banka mektubu hamilen ek-
siltme saatında hazır bulunmaları . 20- 25-30-6 9663 

20 Ağustos t 938 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 
'...-----------~~--------------------------

1 - Belediyeye ait siptillide muha.nmen bedeli icarı ellişer lira 
olan 14, 24, 26, 28, 29 ve muhammen bedeli altmışar lira olan 30, 41 
ve hükumet içinde muhammen bedeli yirmişer lira olan 1, 3, Kolordu 
civarında muhammen bedeli altmışar lira olan 36, 32, 40 numaralı dük
kanlar 31 Mayıs 939 tarihine kadar icara verilmek üzere açık artırma· 

ya konulmuştur . 
2 - ihaleleri 25,8,938 Perşembe günü saat onda Belediye encü· 

lmeninde yapılacaktır • 
3- Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzd yedi buçuğudur. ı-~K-le_vı_a_nt __________ _;.._;..35;..... ____ ...:...~3~5:;;,50.~-------------------!l 

y A p A G 1 1:--------·------------""! 4 -Talipler ihale gün ve saatinde yatırmış oldukları teminat makbuz 
larile birlikte belediye daimi encümenine ve şartnameleri görmek iste- j 
yenlerin her gün belediyeye muhasebesine müracaatları ilan olunur. 

ı-~Bc~y~a~z------Jı----11 1--------Siyah _ 

Ç!GIT 
Ekspres 1 1 1 
iane - ---

ı;-,Y'"'e-r""li--,-"""Y,-e-m""'lik,...,-, --· ıl-------ı
ı----,=,T~o~hu-m~lu~k-,,-- ı-- -----~-

HUBUBAT 
1 u ~day Kılms 

r--'-' _7Y.,...e_rli_:::==~~- ı !!,20-- -3~5Ö-- ------ ---I 
Men tane " 

ır--.A_rp~a ______ _ 2,_90 - - - 2,95 
l-aı.u ya 
Yula.7f~------ı_3,5-= :::_-3;i2·-=-

I LJeııce - ·- -- ---- - -

Kuş yemi 
,._.,K,...e"'"te~n~t'""o~h-um-u----I---- ---- --·--------

Mercimek 
Susam 

1 

UN 

l ~ört yıldız Salih ---~=--=ı:::::::::::-=_---.--------1 
uç ,, ,. 1 

I 
.~ .-Dört yıldız 'D'oğnı·· ~l~uk~-- ı-----

~ ÜÇ " n -ıl=~~---"ia Simit ,. 
~ Dört yıldız Cumhuriyet 
"" .. uç .. .. 

Simit 
" 

Liverpol Telgraflan 
19 I 8 I 1938 

Kambiyo ve Para 
lş Bankasından alınmışbr. 

1 
Sandm Pene 

Hazır ı 
4
4 77 ı-..:;L::.:ir•:.:..• -------ı 1 

1 T · 59 Rayişmark 50 44 . eşrın Va. -- - -

. 

1 

1 

2 Kanun " __ _ Sterlin ( ingiliz ) --ı;-14 4 68 frank ( Fransız ) 3 i 43 

Hint haz_ır _____ ,_3_, 89 Dolar ( Amerika ) -- -
Nevyork 8 25 - Frank ( isviçre ) O~-- -~~-

Her mevsim ve muhite gore 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Ad için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaylar, 
ana hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 
1 

na gelml•tlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcaOını kar,ııar 1 

r 
t 

c. 

ı l~lUJJMl1f.\A~~A ~ 
CAN t,,<UQTAQ.IQ.,. 

~----------------... _,., __ 

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

Ş. J· k d 36 liraya salı· 
ım .. ıye a ar I ğl an sa am 

şık ve hafif s ı N G E R 
bisikletleri 30 liraya satılmağa 

başlamıştır. 

Bu tenzilatı Sı"nger bisiklet _fabrikası yal 
nız 15 gun devam et 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez Ticarethanesidir 

• 

Telgraf - Başeğmez Telefon -168 
38-80 9490 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 
• 111 

Tabiatın büyük lütiif ve nimetinden istifade ediniz. 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir. 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğeı· ve 
Mideden muztarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka bu 

JLICA Y ~-gelmelidirler: 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti fatıranın bu feyzinden 
müstefit ve mesut olmuşlardir . 

l>azinosu, Lokantası, Furunu, Kasabı 
Bakkaliyesi, Berberi vardır. 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDUR 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 
FIY ATLAR ŞUNLARDIR ; 

Kuruş 
Bir Gecelik Otel Odası 200 Odalar dört kişilik-
• • Taş Odalar 125 tir. Fazlasından fark 
" " 

Birinci Baraka 75 
alınır. ikinci 50 • " 

Hususi Banyo :iO Bir kişi ücreti, gün-
Umumi Banyo 15 de iki defaya kadar. 

Yazın Çifteh:ına gelıniy eııle r kışın ağrılardan U) uyanıazlar. 
Kışın çektiğiniz istirabı uııutmayımz 

iki. g. 11 - 18 9579 

Yeni otel ve Seyhan lokantaların
da alakart ve tabildot 

Tabildot 

50 kuruş 
9638 9 

11 -.- 16- 20- 24 9640 

1 - Atatürk parkı içinde yaptırılacak olan bekçi ve makine dairesi 
inşaatı açık eksilmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1934 lindır. 
3 - Muvakkat teminat 145 lira 5 kuruştur. 
4 - ihalesi Ağustosun 29 uncuPazartesi günü saat onda Belediye 

encümeninde y&pılacaktır. 
5 - Bu işe ait şartname ve sair evrak yazı işleri kaleminde<lir. iste· 

yenler oradan görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlarile bir· 

likte Belediye encümeııine müracaatları ilan olunur, 
12- 17-23-27 9643 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkj j Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

, eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphan_enizi gü

zelleştirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

KlT AP 
* 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

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

Resmi eurak, ced
v~ller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde } a 
pılır . 

Türk sözü matbaa· 
sı "Türksözü.nden ba Ş 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. 

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

Kumbaraı biri 
" ~ 1 

.. ... 

TURXlYE 

ZIRminBANmsl 
or. Muzaffer Lokman 

lç hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki 

ayenehanesinde kabul etmektedir. 

!"-------------------------~------------..,,,.; Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü mahaası 

.... ~.l..~••)olıo. 'ili •. ,.a • - --"--•~ ·- .-' 
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