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1 5 Kuruş 
ADANA: 

( 

----------------------( 
Telefon : 315 GONDELIK:sıv ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

~mir Fuarı dün büyük 
merasimle açıldı 

lları ~Jile açan Başvekile Vekiller 
de refakat ediyordu 

f:UAR BU YIL ÇOK MÜKEMME~ 

Gece lzmlr Fuarından bir garUUUs 
·lııı· 
) ır l 20 ( Hususi muhabirinıiz-
iı c ~mir Fuarı bugün Başve
iı;n efal Bayarın elife ve Vekil
ı . ve binlerce halkın huzurile 
~ııa 

tın açılışı münasebetile halk 

tarafından yapılan lc1.alıürat çok mu
azzam oldu. 

lzmir Valisi ve İzmir Belediye 
Reisi de resmiküşatta hazırdılar. 

lzmirde bütün oteller şimdiden 1 
dolmuş bulunmaktadır. iki gün içinde 

lınan manevralarının 
aptığı büyük tesirler 

Berlin borsasında bütün 
tahviller 6-7 puvan 

İt)o-··ı t::all z 
~trı· 

gazeteleri ne 

düştü 

diyor ? • 

lzmire gelenlerin sayısı on bini geç

miştir . 
Bilhassa Fuardaki tenvirat çok 

mükemmel ve göz alıcıdır. Fuar bir 
ışık denizi icindedir. 

Akkada arbede 
Elli arap öldürüldü 

Kudüs: 20 (Radyo) - Akkada 
çetelerle askerler arasında diin b:ış 

layan çarpışma bu sabaha kadar de 
vam etmiştir. Neticede dli Aarap 
çetecisi öldürülmüştür. 

···-·-·-·-·-·-·-"-·-·-·-·-·-. • • 
fDoğudaki ! 
• • : manevra ı 
i 1 

• • ! Mareşalımız ve gene- i 
• ll . . • i ra erımız manevra , 
! sahasında ! 
• • 

ee ee 

BUYUK ŞEFiMiZ 
Dün, Istanbula gelen 

elçilerimizi kabul ettiler 

İstanbul: 20 ( Telefonla ) - Büyük Şefimiz 
Atatürk; bugün öğleden sonra, İstanbulda bulunan 
Sofya, Brüksel, Bağdad elçilerimizi kabul ederek 
kendilerile görüşmüşlerdir. 

! Elazıg : 20 (Hususi) ! ı 
! Doludakl bUyUk (manevra ! 
! evvelki günden itibaren ! j 
! ba,ıamı, bulunmakta ve ! 
! devam etmektedir. Hare- ! ,-----------------------------
! kat yarın aK,ama kadar ! k d • 
; dev~:n::;:~~~ır. Generaı; ı · Japon ıtaatı Ün 
! Asım CUndUz idare etmek· ! j' •• k •• ld •• 
! tedlr. Erkanı harpler ve ! gene pus u•• rtu U 
! birçok kumandanlarımız ! j 
! Ellzıgdan manevra •aha- ! I 

! •ın• ıııtmı,ıerdır. ' Yarım saatta 2500 o··ıu·· '-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 1 

Gene bir İngiliz 
vapuru batırıldı 

Londra : 20 ( Radyo )- Bu sa. 

bah alınan haberlere göre ispan
yanın cenup sularında gene bir ln
giliz ticaret gemisi korsanlar tara

fından bötırılmıştır. 

Öğretmenlerin 
terfi meselesi 

Ankara : 20( Telefonla ) -

Bursada Orta tedrisat vaziyetini 
tetkik ederek şehrimize gelmiş bu. 

lunan orta tedrisat umum Müdürü 
B. Avni hazırladığı raporu Bakan
lığa vermiştir . Kültür dakanı B. 
Saffet Arıkanın riyasetinde büyük 
bir toplantı yapılmış öğleden evvel 
ve öğleden sonra olmak üzere top

lantı beş saat devam etmiştir . 
Toplantıda orta tedrisat vazi. 

yetile birlikte bilhassa öğretmenlerin 
terfileri hakkında konuşulmuş ve 
terfi list~si hazırlanmıştır. 

Çin Unıversltelllerl askeri tallmlerde 

Şanğ'hay: 20 (Radyo) - Cephe
lerden gelen bütün haberler Çin kuv 
vetleri lehine rakamlar \'ermektedir. 
Dün Çin kuvvetleri şimalde 26 kilo
metre cenubuşarkıda 15 kilometre yü
rümüşlerdir. 

Japon kıtaatı nıütem~diyen ric'a· 
et etmektedir. , 

Dün Japonların Huggo vadisinde 
yarım saat içinde verdikleri zayiatın 
bilançosu 2500 ölüdür. Çin kuvvetlen 
aynızamanda çok esliha ve muhim
mat ele geçirmişlerdir. 

YURD TURiZMi 
Ankarada kurulan büro 

esaslı tetkiklerde bulunuyor 
~a ın: 20 (Radyo)- Berlin bor- 1 
~ ı,~eni Bir sükut kayt edilmiş 
~ts Vılier 6-7 puvan düşmüş-
'· ada asabiyet hüküm sürmek
Dc~li 
~ i~rtelgraf muhabirine göre, 
•k iç ısadı nıahafilinde piyasayı 
~ttl~~ .enerjik tedbirler almak 
iris: ~ll'ı beyan ediyorlar. 
~iki _o (Radyo)- Berfin bor
IQn ~~~~t hareketine yegane 

'lıar 1 uyuk manevralardır. Siya 

lan - Alman harp makanizmasını 

yağlamak ve iyi işler bir hale getir
mek maksadiyle yapılmaktadır. 

Londranın iyi malumat alan diğer 
mahafili Almanların bu manevra dola · 
yısıyle aldığı tedbirlerin, mutat ma
nevralarla nisbet kabul etmiyecek de
recede geniş olduğu mülahazasında

dır . 

Kudjis: 20 (Radyo) - son ha . 
diseler dolayısile lngiliz fevkalade 

komiserliğinin bir emrile Nabi us • Ku· 
düs yolu müstesna olmak üzere Fi-

1 

Jistinin her tarafında akşamın altı 
sından sabahın dördüne kadar so
kaklarda dolaşmak ve şehir hari

cine çıkmak şimdilik yasak edilmiş 
tir. /süOETLER 

MANEVRA 
YAPIYOR 

Kudiis - Nablus yolunda ise 
saat· yedi buçuktan sabahın dört 

buçuğuna kadarseyrü s~fer menedil
miştir. 

- Gerisi ikinci sahifede-

Ankara: 20 (1 lususi n1uhabirimiz
dcn) - lktisat Vekaletinde teşekkul 
eden yeni turizm bUrosu bizde hıriz
min inki~afı için çok geniş tetkikler 
y<ıpmnktndır. Turizm burosu tetkik 
ve faaliyetlerine. n1emlekctimiz için 
evvela lazım olan iç turizın meselesi
ni h<ılletmek ~·olundan başlıı.mıştır. 

Buro, bu husustaki faali~·et proğrıı.

nuı:u hazırlarken. memleketi. turizm 

bakımından muhtelif kısımlıı.rıı. ayır

1 birçok memleketlerdeki otel knnunlıı.r-
1 ını tckik etmektedir. 

1 

Bu tetkikl~r bittikten sonrn men1-
leketimizdeki butun otellerin, modern 
bir hale konması ve bilhassa tipleştiı·
ilmesi işi için çıı.lışılacakbr. Bu tet
kikler sonunda butun bu işler için bir 
kanun layihası hazırlano.rak ~·uksck 
ıneclisc sunulncaktır. 

Öğrendiğimize göre, memleket

in içtimai bünyesine uygun olacak 
şekil demodern otel tipleri tesbit e
dilerek alakadar yerlere bildirilecek 
ve yapılacak otellerin bu şartlara 
uygun olmasına büyük bir dikkat 
sarfolunacaktır. Otel İşinde temizlik. 
le beraber ucuzluğa da büyük bir 
ehemmiyet verilecektir. 

1de 
aynı kanaatı beslemekte 

11111111~ 
gazzetelerl 

f/ rıe diyor ? 
"ıtıı -") ı.,.,. \ 
• 

4 'J u= A.rnıkı ga:efl'-

Q~ı 
'1· ·%n A 
1 °1~ttı iman manevraları için 
''ker· enberi devam eden hum
-~, ı faal' 
~- ill01 .. ıYPlin, sadece mutat 

lıakk ıçın hazırlıktan ibaıet 
;:~. l>raırıncta verilen teminata 
~ 1İltçe a da heyecan ve gergin
~ tk~sı '!maktadır. 
1t• 0 vak 
tııı • ~Öre merkezine gelen ha-
' •k .' rnaneyralar, hududu 
-~ ı . . 

111 'tıs;, Ç Çındı!; Südet .Alman-
n 1-oıd Rk hukumetiyle lngillere 
)~ Cd~n .~nsimen arasında ce
I ~ ve ll'ıuzaf:ereler bilhassa ge
lıai' a,k tıı~sele çıkartmak için 
~l~danerı Pliin düşüııülıııüşlür. 
aı ''ınd lrelen haberler de ica-k e b·r ' 
1 aPaı u un Alp geçitlerini 
•ııı tııak · · . •ııııa ıçın bütün lıazırlık-

:"1l nıııı~ olduğunu bildiı i
. nd, 

'ıv 'dij 
·~ resın· h 1 -101 etıe, ı ma afi de dola-

111
1
• -... Ve bak ılırsa, Alman ma
~u Utf ıyanaya yürüyü~ esnasın 

arına 1 sadü! tdilnıiş o-

Ziraat Bankası 
Kuraklıktan müteessir yerlere 

yardımda Bulunacak 
Ankara : 20 ( A. A. ) - Mem 

leketimizin 1938 M;sır mahsulünün 
buğday mahsulü için olduğu gibi 

geçen yıldan yiizde yirmi fazla lıu 

lunduğu ve bu umumi vaziyete rağ · 

men mevzii k~raklıktan müteessir 
bazı Mısır sahalarında muhtekirlerin 
Mısır fiatlarını yükseltmeğc kalkış
tıkları anlaşıldığından bunlar hak

kında şiddetle takibat yapılacagı 
ve Ziraat Bankasınca bu yılda baş 
ka sahalardan fazh kuraklıktan muz 
tarip sahadaki köyhilere yemeklik 
ve tohumluk veril~ceği ve 2661 sa. 
yılı kanunun birinci maddesine isti
naden kuraklık gören ve ya dolu , 
sel gibi afetlere uğrayan yerlere 
ve çiftçilerine yemeklik ve tohum. 

luk olarak ödünç ve ya mal olduğu 1 
hat üzerinden devlet elinde bulunan • 

istoklardan istedikleri kadar buğ

day verileceği ve ihtiyaç mıktarını~ 
sorulduğu Ziraat Vekaletinden teb· 
liğ edilmektedir. 

Kont Ciyanno 
İngiltereyi 

tatmin edemiyor 

Londra: 20 (Radyo)- Temin 

olııııarı bir habere göre, lngilterenin 
Ro~a m.slahatgüzarı bu sabah Ko 
nt ciyanno ile gene bir mülakat yap 
mıştır. Bu mülakat esnasında lngiliz 
delegesi, !tal yanın i ıpanyaya hala 

gönüllü ve harp nıalzemesi sevkinde, 
devam etliğini söylell"iş ve konton 

1 

SUdet Partisi Şefi Henlayn 

Prağ: 20 (Radyo) -
Henlayojpartisinin askeri 
teşkilatı bu hafta içinde 
askeri manevralar yap
mağa başhyacaktır 

nazarıdikkatini celbdmiştir. Kont 

Ciyanno bu iddiaya bir cevap ver

memiş, meseleyi Mussoliniye arz e
·dcc'eği.ni beyan etmiştır. - ·· -

mıştır. 

Turizn1in inkişafın:ı en mUsait o
lan ,yerler ön p13na nltnmıştır. Bu a
rada lstaabul ve Buı·sa gibi en fa .la 
_yabanc ı çeken ~ehirlerimizi ihatası 

içine alan 4<\larn1ara turizm bölgesi, 
Uzerinde çalışılacak ilk yurt parçası 
olarak ayrılmı~tır. 

ı\\armara bölge ... indl.'n _ ... onra Uzc
rindc en ev\·cl durulacak t-ul'İ.slilt 

bölge Ege n11ntakasıdır. l3undan haş
ka Ankara da turistik bir bölge ola
rak ayrılmışlır. 

Ankrıra turistik hölgc.,inin •. \\ar· 

ınara bCHgcsiy le rabıtasını temin n1ak
sadivle Ankara • BoJu; Knraköv -
Bur;n ve Botu - Zonguldak volu ~ n-
pılacaktır. • · 

Anknra turistik bölgesi Kıı.rabuk 
demir fabrikaları ve Zonguldak ko
mUı· havzası gibi sınai merkezlerimizi 
de ihatası içine almaktadır. 

Yurtta turizm faaliyetini arttır
mak ve kolaylaştırmak için toplu 
seyahatler tertip olunacaktır. Mem

leket dahilinde toplu bır halde se
yahat edenler için trenlere hususi 

vagonlar takılacak ve yolculara, bü 
tün seyahatleri müddetince gidecek 
leri yerlerde ntel, yemek, içmek ve 
diğer masrafları için tek bilet usulü 
tatbik edilecektir. 

o <f;<eırti©le 

Asırlık Aşklar 

• Milyoner Berber 

• 
Hindistanda başlayıp 

Holivotta biten macera 

Buro; butun hu bölgelerine lnbii 
gUzellikleri. spor. ar knbilİJ·ctlcri. ar
keolojik ser\'"cti ve mUnakalc şeraiti 
hakkında esaslı etutlcr .'·apmaktadır 
Bundıı.n başka yurdun muhtelif yerle
rinde bugün mevcut olnn otellerin 
miktar ,.e vaziyeti Uzerinde tetkikler 
,yapılmaktadır. 'furizm buro .... u mL·ınlc~ 
ket içinde bu ~c-kild~ki araştırnınla· 

ı•ınn devam ed<.·l'kcn dig~r laraf1:nıı da 

1 c11 çı>.k..turı::ın.otel ., L- turislib.. va~tta~ 

!ar Uzerindc de clutler ~;pmakta ve -------------
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,I 
HAYAT iÇiNDEN Hindistanda başlayıp 

Holivut' da biten 
ı '·------------------·--------------.... -------·------ı 
· D. D. Yolları Valimiz teftişten döndü 

Niçin 
Süslenirl 

BiR AŞK MACERASI 

Johur Mihracesi Doroti 
Lamuru nasıl sevdi! 

Evelct-,~ 11llle giizel bir artistle 
evlenect'ğiml .. diye tutturan, bu yüz· 
den lngiliz valisi ile araları açılıp 
bir çok dedi kodulara sebebiyet ve· 
ren aşık bir hint mihracesinden bah 
setmiştik. Bu mihrace güzelce artist 
bulmak için artist diyarı olan Holi· 
vud'a gitmiş, oradan Londra'ya geç· 
miş ve evlenecek bir kız beğeneme· 
den gene yapayalnız Hindistan'a 
dönmüştür. 

Hindistan! işte öyle bir memle
ket ki, ormanlarından bir yaprak a· 
ralayıp bakınız bir saray görürsünüz. 
Kapağını açtığınız bir sandıktan ya· 
kutlar, zümrütler çıkarırsınız. Ceylan 
bakışlı güzellerini kaplanların pençe
sine doğru uçarken görürsünüz. 

işte Johov mihracesi bütün bu 
güzelliklerin sahibidir Uzun bir se· 
yahate çıktı. Yapayalnız, Dolğun ya. 
nakları, kırarmı:i kaşları, kalın du · 
dakları ile yorgun bir halde dönü· 
yor. 

Hikayeyi masallaştıralım: Çünkü 
hikayenin masaldan farkı yoktur. Bu 
masalı da Paris · Soir muharriri 
anlatıyor: 

Evci zaman içinde bir mihrace 
varmış. Hl!r istediğini bulabilirmiş, 

Fakat hiç bir şey istemezmiş. Bah· 
çeleri, ormanları, varmış. Bütün kap 
kacakları altındanmış. Fakat hiç bir· 
isini begenmezmiş. Hayatında iki ke. 
re sevgi denen hastalığa tutulmuş. 
Fakat bir defa daha St'vmek istemiş. 
Bu, demiş, yabancı olsun Johor di· 
yarında kimseler tanımasın. 

Bir sabah bütün dünyayı gezeyim 
1 

demiş. Sarayında bir sinema kurmuş. 
lar, senenin en yeni fılmlerini gös· 
termiye başlamışlar. Bu mihrace o 

kadar hayrnn olmuş ki sinemada 
yer, sinemada uyur, sinemada ağlar, 
ve sinemada gülermiş. Bir gün per· 
dede iki güzel gö7. görmüş . Kendi· 
sine o kadar canlı bakıyormuş ki, o 
na yazıp vermişler: işte senin den· 
ğin bu kız olabilir, adı Doroti La· 
mur'dur. Bu isimden o kadar haz 
duymuş ki sormayın.. Mihracenin i· 
çine bir ateş düşmüş. "Yetmişinde · 
yim. Johor mihracesiyim. Sana hem 
kalbimi hem tahtımı veriyorum.,, 

Aşkın sabrı olur mu ? Mihrace, 
cevap bile beklemeden Amerika 
yollarını tutmuş. Yanında Doı oti 
Lamur'un cepheden, profilden, arka· 
dan, önden... Her türlü duruşunu 
gösterir ağrandismanları .... işte bun. 
lar onun "Kalb.. inin şahidiyimiş. 
Canı sıkıldıkça hep bunlara bakar· 

nuş. . 
Ne yazık! Bütün hülyaları suya 

düşmüş: Holivud'dan bir kablo telg., 
rafı almış. 

''Kalbe ve tahta müteessif. Fakat 

şey 1 demiş. Onlar da gözlerinden, 
yanaklarından, saçlarından giydiği 
elbisenirı renginden tutunuz da o· 
mu7.larının genişliğine ve dizlerinin 
yuvarlaklığına kadar her şeyi anlat· ı 

1 
mışlar. f 

Mihrace bu giizeli de çok be
ğenmiş ama, o, mihracenin şartları· 
nı kabul etmemiş. Küçük pencereli 
sarayları istememiş, gülistanları tah· 
rip etmeden içinde dolaşamam de· 
mış. 

Mihrace evlenmek için, denizler 
aşarak kaJınlar beldesine gitmişti, 
fakat perdede yanaşamadığı güzel. 
leri birer birer stüdyo denen istih· 
kamlara çekilmiş buldu. Gönlü mer
can kayalarına çarpan dalgalar, gi· 
bi kırıldı. 

Bu, Holivud masalının hikayesi
dir. Ve yahut hikayenin masalıdır. 
Gelelim hakikate: 

Mihrace memleketine dönerken 
Londra'nın bir barına uğramıştır. O 
rada Mis Hil isminde genç bir bar 
artistine tutulmuş ve onu annesiyle 
beraberine alarak memleketine gö
türmüştür. 

Yetmiş beşlik 
bir kadına 
144 talip! 

7 5 yaşındaki bir kadına evlen· 
mek için, 144 kişinin talip olması 
şüphesiz inanılacak bir şey değil
dir. Fakat, hadise lngilterede haki · 
katen olmuştur ve bugün, bu kadın· 
ın, seksenlik kocası ile İngilterenin 
en mes'ut çifti, olduğu ilan edilmek 
tedir. 

Vak'a, fngilterenin Essehs kont
lugunda Tarıdersley kasabasında geç 
mektedir. Bundan otuz sene evvel, 
kocıısı ölerek dul kalmış olan yet 
miş beşlik bir kadın, bu gün kendi. 
sini dünyada pek yalnız hissetmiş 
v~ tanıdığı tek erkek olan vergi me. 
muruna baş vurmuştur.Bu müracaat 
vergi memuru ile evlenmek ıçin de 
ğildir. Ondan ricası, ~endisine bir 
koca bulmasıdır. 

Vergi memuru, on beş seneden· 
beri, kendisine her müracaat ettiği 

zaman vergisini derhal veren bu ka 
dmdan çok memnundur. Buna mu· 
kabil kadına kendisi de elinden ge. 
len yardımı yapmak istiyor ve ona 
koca bulmaya çalışıyor. 

Bir taraftan vergi memuru, diğer 
taraftan onun ricası üzerine bütün 
arkadaşları kapı kapı dolaşank pa· 
ra toplamak için gittikleri her yerde 

memurlarına 
verilecek harcırah 

Devlet demiryolları ve )imanları 
işlc!tme umum müdürlüğü memur 
ve müstahdemlerine verilecek harcı· 
rah, tazminat ve tahsisatlar hakkın
daki nizamnamenin 45 inci madde· 
sindeki (bilafasıla)kaydı, Nafia ve· 
kalelinin talebi üz~rine şurayı dev· 
let tanzimat dairesi tarafından bilafa. 
sila tabiri tescil edildikleri tarihten 
itibaren hizmet müddetleri hir sene
den beş seneye kadar olanlara veril· 
ecek üç ay mezuniyetin tavsifi mak. 
sadiyle yazılmış olup bu kaydın has
talığa matuf olmadığı meydanda 
görülmekle Büyük Millet Meclisince 
memurin kıınununun 84 üncü mad
desini tefsir suretinde ittihaz edil· 
miş olan kararda kullanılan bilainki· 
ta temacii eden hastalık tabirindeki 
bilainkita kaydiyle ayni mahiyette 
görülmesine ve bu hallerin nelerden 

ibaret olduğu izah suretinde maliye 
vekilliğince yapılan tebligat ile ala· 
kalı telakki olunmasına mahal ol· 
madığı mütalea kılınmış ve bu mü
talea şurayı devlet umumi h!yetin 
ce muvafık görülmüştür. 

İzmir fuvarına gidenler 

lzmir fuvarının açılması dolayısi 
le dün şehrimizden birçok ziyaretçi 
lımire gitmiştir. Bu sene gidecekle 
rin sayısı geçen yıllardan daha fazla 
olacağı tahmin olunmaktadır. 

Zaptedilen keresteler 
satıldı 

20 AÖUSTOS 938 

Gök yüzü açık . Hava hafıf 
rüzgarlı. En çok sıcak gölgede 
36 derece. Geceleri en az sıcak 

20 derece. 

75 lik kadına koea arıyorlar... Bu 
haber ağıza da yayılıyar ve az za· 
manda ihtiyar kadına 144 ki~i talip 
ç:ıkıyor. 

O zaman kadın kimi intihap e· 
deceğini şaşırıyor. Bunlar arasında 
35 lık gençlerden tutun da 80 lik 
ihtiyarlara kadar muhtelif meslek· 
te kimsel~r vardır. Fakat ihtiyar 
kadın nihayet bunlardan 80 yaşın 
da birini intihap ediyor. Bu intihab. 
ında başlıca amil, ada ııın, eski ko 
cası gibi, vaktile posta idaresinde 
çalışmış olmasıdır. 

Valimiz Tevfik Hadi Baysalın 
yanlannda vilayet jandarma komu. 

tanı binbaşı Necmi olduğu h:ılde 
bir kaç gün evvel kazalarda teftişe 

çıktığını yazmıştık. Valimiz ve jan· 
darına komutanı Necmi evelki gün 
akşam üzeri şehrimize dönmüşler· 

dir. 

Parasını çalmış 

Hacıbayram mahallesinde oturan 
Çakal Ali adında birisi Ahmet oğlu 

ibrahimin cebinden 1 l lirasını çaldı 
gından yakalanmış ve hakkında ka 
nuni takibat yapılmıştır. 

İki kardaş bir olmuş 

Ömer oğlu Ferit ve kardeşi 
Mustafanın Halit oğlu Ademi dö~· 
dGkl~ri şikayet edilmesi üzerine 
iki suçluda yakalanmış ve tahkikata 
başlanmıştır. 

Pazarlıksız 
satış kanunu 

İstanbulda tatbikata 
hazırlıkları ilerledi 

lstanbul: 20 (Hususi) - Giresun · 
da yapıl;\n fındık standardizasyonu 

içtimalarından şehrimize dönen iç ti 
çaret umuın müdürü Mümtaz Rek, 

Burada pazarlıksız satış hakkındaki 
kanunun tatbiki hususlarında tetkik
ler yapmaktadır. 

· Pazarlığın kaldırılması ve ticaret· 
te maktu satışın kaurulması hakkın 

daki kanun, bu şeklin yurdun iste 1 

ailen mınt;\kalarında tatbiki için 1 

icra vekilleri heyetine tekliflerde bu 

bulunmağa iktisat vekaletini mezun l 
kılmıştır. Bu tekliflerde 938 senesi 
eylulundan, yani bu önümüzdeki ay 
başından itibaren yapılacaktır. Ve- 1 
kalet bu hususun tetkikini iç ticaret 
umum müdürlüğüne bırakmış bulun 
maktadır. 

iç ticaret umum müdürlüğünün 
şehrimizdeki tetkikleri işte evvdce 

belediye tarafındanda yapılmış olan 
tet~iklere bu bakımdan bir ilave 
teşkil etmektedir. Bu tetkiklt'rde 

iç ticaret umum müdürü muavini 
Cahit te umum müdüre yardım et 
mektedir. 

Umum müdür ve muavini yarın 
şehrimizden lzmire gidecekler ve o· 

radada tetkiklerine devam edecek- j 
!erdir. 

Evvelce mukarrer olduğu üzere 
pazarlıksız satış evvela lstanbuJ, 

Ankara, lzmirde ve ilk olarak yiy.!
cek ve İçecek noktalarında tatbik 
olunacaktır. 

Dörtyolda 
Portakal satış kooperatifi 

kuruldu 

Dörtyol: 18 - (Hususi) - Tür 
kiyenin en mühim bir portakal yur 
du olan Dörtyolda satış kooperrtifi 
kuruldu. 15 Ağustosda yönetim ku· 
rul seçimi yapılarak Dörtyolumuz 
da bu hayırlı teşekküle kavuştu. 

Bu teşekkül Dörtyolun ekono 
mik durumu üzerinde büyük ve de 
ğerli inkişaflar yapacaktır. 

Müstahsil halk artık istihsala
tımı kime satayım, kimden beş para 
alabilirim diye düşünmiyecek. Her 
kooperatif ortağı portakallarını koo · 
peratife, değer pahası ile satıp pa· 
rasını alacaktır. Bu memlekette her 
sene tüccar ve komisyoncuların ka· 
zandığı yüz binlerce para da müs· 
tahsile kalacaktır. 

Eskiden ihtiyaç karşısında mal. 
farını daha çiçek mevsiminde yok 
pahasına satan bahçeciler şimdi 
ihtiyaçlarını kredi kooperatifinden 
avans almak suretile telafi edecek· 
ler, hiç bir tüccarın ve komisyon 
cunun ihtikarı ile karşılaşmıyacak· 
lardır. 

Bahçeleri hastalanmış veya ye· 
niden fidan yetiştirme işine koyul· 
muş bahçeciler için de kredı koo 
peratifi, uzun vadeli ikrazat yapmak 
suretile memleket portakalcılığının 

inkişafına büyük imkanlar verecek. 
tir. Bütün halk bu hayırlJ teşekkü 
lün kurulmasında11 
vinçlidir. 

Akkade 

memnun ve se· 

arbede 

- Birinci sahifeden artan -

Kudüs: 20 (Radyo) - Kuvvetli 
bir Arap çetesi, Halil civarındaki 
çifti iki eri basarak içinde bulunan 
zahireleri iğtinam etmiş ve Üzerleri
ne gelen bir polis zırhlı otomabilini 
tahrip ve içinde bulunan iki fngiliz 
polisile şoförü öldürerek kaçmışlar 
dır. 

Nablusda bir lngiliz askerile bir 
yahudi polisi, Kerkürde bir yahu· 
di polisi Arap çeteleri tarafından 

öldürülmüştür. 

Kudüs: 20 (Radyo) - Hayfada 
sokakda bir yahudi araplar tarafın . 
dan taşa tntulmuş ve başından ağır 
surette, Afulede bir yahudi po 
lis ve Hayfaya gelmekte olan bir 
otomobilde bulunan bir yahudi ka 
dını yaralanmıştır. 

F ransanın Ankara 
ateşemi literi 

Paris: 10 (Radyo)- Miralay Fo· 
irin genarallığa terfi edilerek tekaü· 

1 

de sevk edilen general De Gursonun 
yerine Fransanın Ankara atcşemili · 
terliğine tayin edilmiştir. 

T abiat içinde süsleP 
cinsine mahsustur. 
arasında erkekl 

olarak, dişilerden daha nü 1( 

süslü olduğunu bilirsinİ~ İ'lcrsi 
cut, güzel renk, güzel tıJ1 a t 
hep erkeklerdedir. ~ ~I 

Bütün bu güzellikler .. 

· sıınun 
rı ola 

mektir. Daha olmazsa tçıniş 
aralarında kavga çıkarır 'r ada 
şürler. Kuvvet gösterrnek ukt 
için bir süstür, bununlad' baş 
dişiye beğendirmeğe çalı tdı 

dişilerine beğendirmek i 
yorm~ş gibi, onların kar 
sederek takla atar ak 
de gösterirler. Bunlarda 

iptidai yani bayağı ta '"4. 
yaşıyan iusanlar arasında tağ 
budur. Erkek süslenirt k• tsut 
Yabani insanlar arasında berın 
nasıl süslendiklerini gör lldisj 
nız da kitaplarda okum iki d 
Büsbütün çıplak gezenler k ol 
rını güzelleştirmek için k Re 
halka takarlar, dudaklar~ Sc 
tahta parçaları, cam kırı, aına 
tarsa, fildişi parçaları ge\ ~ Çok 
zel tüylü kuşları vurur!• 1~or, 
tüylerini kendi derileriııe 8u 
Kimisi hayvanat kabuklar de i 
larına, bacaklarına süs r &aat 
çoğu cildini boyar: Rengi 11 al 
lar koyu renklerde, siyah dar 
)anlar açık renlderde &ık1 
ciltlerini süslerler. devi 

Şu kadar ki bu süsl~ ~ec 
hep erkeklerdir. Tabiat ki 
hayvanın dişisi, ne de iıı 
nı siislenmez. Henüz rne 
memiş, ancak vücudunıJ 
başlamış insanlar arasın~ 
kekler kendilerini süsle'j Ye hı 
bise giyerler, kadınlar Çil" ıı~arı 

!er • • .. ırı b 
Halbuki medeniyet a 

sinedir, Medeniyet ne k• .. ,, 
mişse erkek o kadar so 
Medeniyet ilerledikçe k• 
ziyad: süslü olur. Erk~kd 
ferde en basit elbise gıY ti! 

en süslü elbiseyi kadınlı~ B· 
ki rıır ır 

medeni kadın parma 11 'ilk 
bileğine B. boynuna ger~ tc d 
larına küpe, bazı yerler iller 
rının bileklerine bile altı!I 'İııc 
lar takar. ıe d 

Türlü türlü mad~nl.et bil Sc 
renkte taşlardan seçtığı ... ~ 

Y 
. d .. Ju·· ti.I er 

etışmez e g~ne tur tlj 
la vücüdunu yumuşatır, P' ~ 
zünü boyar, gözlerini kar ı b~ 
naklarmı hoyatır... •tı 

Niçin? Tabiate ayk•~ 'tıd 
bu fark neden hasıl 0Jını.d tt, f 

Tabiat içinde yani h• 
b . ol•' rast da ve ya ani ınsa . .J 

dişiler ve kadınların sıw 
lerden daha azdır. 

11 
d 

Tabiatta aile kaygtı~f;~ d: 
cuklarını büyütmek vaıdıP la,I\ 
gurıluğu dişilerde ve kıt. 1 ~~() l 
duğu için onlar daha ıı1i tıı 1 

E k , k f!e11 Ct 
olurlar. r e •!er ey 

111
,, •i g 

ları içil" daha çok kalı.' tf ~o a 
k k d. · bı' 1 Ye dolayı erke en ını f •rı 

için kendisini beğendirı·rı' ......_• 

dirmeye mecburdur. ~J llıttı 
Medeniyet, kadıoı er b r evlidir. Mamafih geliniz. Nişanlınız. 1---------------------------------------------------------

Olemp Branda olsun, Çünkü Doro· Bir tesadüfün yardımı ile mil· M•LYONER BERBER kesildilcten bir müddet sonra, saç güul yaptığı gibi (bunll d 
lan kıvırcık bir halde gelmeye baş yazımda söylemiştim) k;eıı 
lıyor. Ondan sonra da bir daha dü· yısınıda artırmıştır. rne çl 

zelmiyor. minde - toptan bakılı'rı1 
Bucanlı delillerden sonra her kendini beğ('ndirmeye . bir 

d. 1 
kes berbere itimat ediyor ve küçük Ama her kadın ken ın . b 

. • •• şİP1 

bir berber olan Kristi az zamanda mak ıçın suslenmez, e ~e f • 
dökkanını büyütüypr. Amerikanın sonra gene süslenmekt_e ,ıı li ()1 

her tarafından kendisine müşteri Şüphesiz, medeniyet ~~:sifi' hi;ı 1 

temin ediyor. iz bırakacak, tabiat kaı ~eJ I~ 1 

tirecek kadar eskidir. ı k'ı : 
Kristi, Londradan kendisine ya- dıfl ~~ 

ilk zamanlarında ka 
0
1 () 

pılan bir davet üzerine bu gün in. b · et r lt.nmek bir mec urıY 111' t ~ 
giltereye gelmiştir. 1 de şimdi artık:bir adtt ~il 

( Gerisi üçüncu 58 

ti'ye çok benzer, yalnız gözlerinin yoner ofan Amerikalı berber Kris· 1 
rengi biraz değişiktir. O kadar.,, 'tinin hikayesinden evvelce bahse · 

Mihrace, "ziyanı yok 1.. demiş dilmiştir. Hatırlatalım: 
ve gene Holivud denilen efsane di · Berber, bir çocuğun başındaki bir fikir geliyor: Kadınlar daima yor . 
yarının yolunu tutmuş. y~raya değmesin diye saçlarını us kıvırcık saç isteyip duruyorlar ve Bunun üzerine berber, mahalle-

Nihayet Olemp'e sormuşlar: turayla hususi bir tarzda k~siyor. bunun için berberlere koşuyorlar. deki genç kızlara müracaat ediyor 
_ Bu mihrace ile evlenir mi· Ç 0 c u ğ u n saçla . Balbuki, bu gün mevcut usullerin ve onlara, bu usülde saçlarını be· 

sin ? .. ı rı uzadıktan sonra bakıyorlar ki saç. hiçbiti bunu tamamiyle temin ede· dava keseceğini vadediyor. 
Kız dudak bükmüş ve başını ö· lar kıvrıcık olarak çıkıyor. Eskiden mıyor. Bu vait üzerine, uçlarının yeni 

~ ür tar ( a çeviı miş. düz saçlı olan bu çocuk şimdi kıvırcık Kristi bu usu!ü t~cı übe mahiyetinde bir usulün tatbikinde tecrübe tah· 
~uqJ Mihfa başa'ldahadm saçlı olmuştur ve bu kıvırcıklık bir evvela karısına tatbik etmek istiyor. tası olarak kullanılmasına bir iki kız 

'- h · 1 k 1 d daha da kaybolmuvor.. F k b b · k k l F k ca ~tmış e~,- ·ış.arı, emişler, taş 1 a at, er erın arısı ocasına gü· razı o uyor. a at pişman da olmu. 
ları bıle erıtır. fsmı Mac Vest'dir. Bunun üzerin•, adamın aklına venemediği için buna ıazı olmu· yorlar. Ustura ile hususi şekilde 
~ıbract, anlatın bakalım ~u nasıl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~•~u~·~~~~~~·~•~s~s~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

............................................ 



EN - BiR T ARiH HiKA YESi 

.,,,,. Büyük Aşklar 

Maden kömüründen/ 
toprak altında 
gaz alınması 

sustur· 1696 · ! rkekl kilin . nısanının İKi GÜNLÜK l lenmeğe başladı. Sovyetler Birliği hükumeti,1931 
ha ~ , cı çarşamba Çok güzel olan senesi bidayetinde maden kömürün 

r:iniı: ~nü Klod dö Tike BÜYÜK HIKA YE genç kızın etra· den toprak altında iken gaz alınma -
zel tiil ıvcrsite sokağin '. ~.. .. · .......... ·~- .. • fmda delikanlılar sı hakkında bir karar almış ve bu 

~ Y,tur.~n akrabasından birisinin, ı pervane gibi gidiyor, fakat 0 kim· iş için hususi bir teşekkül vücuda 

likler . ·. ılmurün evine yemeğe gitmiş· seye yüz vermiyor, bütün evlenme getirmişti · 
ek iÇI O tekliflerini reddtdiyor, evlenmeğe Bu sene, dünya teknik tarihinde 

Marsilyada amele grevi 
devam ediyor 

Paris: 20 (Radyo) - Mar;i)ya 
da deniz amelesi grevi devam edi
yor. Hükumet ve amele mümessil· 
lsri arasındaki müzakereler müsbet 
bir netice vermemiştir. 

Hitler manevralarda 

Berlin: 20 (Radyo) - Reisicum
hur ve devlet reisi Hitler; şimali 
Almanyada yapılmakta olan büyük 
askeri manevraları gözden geçirmiş

tir. 

k 
<I Vak 'tl lı d ,,.,., "'l b k d ilk defa olarak, bir endüstri fabri· n ar, b ı er ir mahkemeden baş · e 15 ı, e11 enmeğe a ıyor u. 

k 
ııı ır Şey 1 p kasının kazanları, Donetz havzasında '•---·-----------· 

a . su o mıyan aris parlamen- Seneler böyle geçti. Nikol yirmi 
d 

bı nun dö d.. d Gorlovka maden kömürünün toprak 
ar a an l r uncü airesi azaların· üç yaşındadır. Tike ile evlenmeğe 

o an T 'k ıı · k k altında iken ihraç edilen gazı ile 
azsa eç,.· . 1 e e ı yaşını ço tan arar verdi. Bu karar herkesi şaşırttı. 

1 "11ştı Z f • b ı ·h · k h çalışmıştır. Donetz havzasında gaz 
~ıkarır ir d · ayı , agır aşı ve ı tıyati Ti e i tiyardı. Çirkindi. Vakia pa· 
s~errne ~ akanıdı . Zengin fakat ha sisti. rası ve mevı<İi vardı ama Nikol de istihsali için ikinci bir yeni istasyon 

d 
&U tan ·· k b tesis edilmektedir . 

unla a b uı < r, ir kedi gibi ate zengindi, binaenaleyh bu evlenme-
aşına b"' ı Moskova mıntakası kömür hav. 

YAZLIK 
Sinema 

r , 
1 Kar ataşa 

otobüs seferleri 
Seferi elli 

kuruş 
ADANA -KARA f AŞ 
Cumartesi günleri saat 12 

de. Acem hanından. 
Cumartesi günü saat 14,30 

da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 te Acem 
hanından 

Pazar günleri saat 6,30 da 
Acem hanından 

1 KARATAŞ-ADANA 
Cumartesi günleri saat 18• 

30 da Pl'jdan 

Pazar günleri saat 18,30 da 

Sahife 3 

Zayi Mühür 
20 8 938 günü resmi mührümü 

gaip etttim. Yenisini kazdıracağım. 
dan eski mührün hükmü olmadığını 
ilan ederim. 

c 

Karataş nahiyesi Yemişli 
köyü muhtarı 

SÜLEYMAN DoGAN 

1 ÇOCUK HASTALIKLARI 
MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 
Adanaya geldi 

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

-----------
Satılık ev enkazı 

e çalı nırd uzü Üp oturmaktan hoş- ye bir m~nfaat evlenmesi de dene: 
ı zasında da muazzam bir tecrübe 

yağı tı z · mezdi. 
d 

avali d istasyonu kurulmaktadır. 
asın a 

1 
1. 1 a am servetine, mevkii Tikenin genç kaıısı güzelliği 

3ıllle ·ı h d h Maden kömüründen top·ak al 
nir, ka •ıut n .aı .e ayatın a iç de kadar neşesi ve zarafeti ile Paris 
asında hen değıldı. Aile hayatının bir kibar aleminin teveccühünü kazan· tında iken gaz çıkarılması keyfiyeti, 

Bu Akşam 
Sinemanın En büyük ve en 

şöhretli üç aı !isti 

Harry Baur 

Plajdan 

l ı den Acem hanı yanındaki Ömer 1 

başeğmez ticarethanesine mü. 1
11 racaat edilerek kapablabilir . 

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

muracaatları. nenı h ı· · 1 J d S gerek bizzat gaz çıkarılması bakı-
. görlJl nd· . . a ını a ışınrıa suç acaba ı. alonlara girip çıktı, etrafına 
1 ısının · k mından gerek bilahar.: gaz türbin· 
okuıııu• tiki d rnı, yo sa karısının mı ? birçok takdirkarlar topladı. e h 'k leri yolu ile gazın elektrik enerji· 

ezenler k 
1 

er ı isinin. Fakat muhak· Kadın bu izdivaçta saadet bula 
0 an k d k sine tahvili bakımından , mühim ta· 

"çin b1 k ' a ın ocasından hem madı .. Kocası, kendisini çok arzu 
1 ıtenç h d sarruf temin eylemektedir . Daha 

d kları~ s . em e çok güzel. ettiği kibar alemi iıe vakia sokmuş 
3 ı. enclc d b . d şimdiden gaz istimali sebebinden 
kırı• ıa"' 1 en en araların a bu an. tu, fakat bu Nikola pahalıya mal 

· "•ama 1 k elektrik enerjisinde yliz le 20 ila 
arı geçı t "ok 2 1 sürüp gidiyor. Tike oldu. Genç kadın bir defa Tikenin • ak ı yüzde 40 ucuzluk müşahede olun-
vururla1 iy0 Şam ar evde yemek ye- söylendiği kadar zengin olmadığını 
rilerioe Br, ıteceyi dışarda geçiriyor. ögrendi. Hatta kocasının birçok bo muştur · 

U ak Bir milyon tonluk konvansiyo· 
buklar nd • . . Şam, Tike, akrabasının e rçlarını kendisi ödedi. Ve ogünden 1 6 ' ışt h ne mahrukat çıkarılması için 2 50 
süs i saat 1 a ile yemek yedikten son- sonra kocasınn karşı sönmez bir 

ona d ğ h nefret duyınağa başladı. İşçiye lüzum görüldüğü halde,bunun 
Renı!1 ııı ald 0 ru ev sa ibinden K gazının alınması takdirin1e lüzumlu 

'. siyahı adaı ~ ~v sahibi, misafirini evine k Kadın, kibar aleminde dolaşır- 1 işçi miktarı, ayni miktar mahrukat 
lerde ~ !ık!? hırrnesi için uşağını çağırdı en ont Jilber Moııijoja rast gelmiş ı k için, 600 dür . 

de .. · dsı ıya emirler verdi. Çünkü ti. Kralın muhafaza al a y'n~a yüzba-•ır P Toprak altında gaz çıkarma 
e aris sokak! k J kt şı olan bu genç zabit genç kadının ~ec arı aran ı ı istasyonlarındaki iş verimi , toprak 

,k,kı e sıat dokuzdan sonra bu başını döndürdü. Seviştiler. Dt lice. · ' ard d 
1 

üstünde gaz çıkarma fabrikaların-
it '• a o aşmak hayli tehlıkeli sine, çılgınca~ına seviştiler. Gizli d k "Y ı a inden 6 ila 8 kere daha büyük-
ıl~ı,1 ° uyordu. iki adam sokağa birleşmeler bu sevginin tabii bır ". tür ve o ni~bette çabuktur . 

neticesi oldu. 
dı ı Sert bir ·· • · J S iki sevg"ili biribirini almak ıçın Toprak altında çıkarılmış gaz 'ı 

rasııı ~la. ruzgar esıyor u. o · · ) ) k ı1 " çek· Tike'yi ortadan kaldırmayıda du··şu··n ı ıstıma i , e e trik santrallerinde nak· 
üs)eııı l}c t ınen Tike biraz ısınayım ı· 1 

1 nıl)ı h 
1 

düler. Katelen isimli bir serseriyi j ıyat ensta lasiyonlarını ve kömürü~ 
)ar çıP ndah , ız ı yürüyor, uşak arka· k 

''ad t k para ile kandırdılar. Oda tikenin yo 1 ırma, tozunu ayırma ve külü be ! 
•it< 'in buıue; oşuyordu. Tikenin e- lunu beklemeyi kabul etti. l letme aletlerini lüzumsuz bırakmakta 

iyet 3 O;~sin n uğu Senper sokağının ve bundan başka dumanda kül ta 
ne ka ilık be· Yaklaşmışlardı. BirdenL"ıre Emsaline ibret olsun diye ·ı f ., ... ı mamı e me kut olduğu için çalış· 

ar sôn· ladı ır kapıdan iki adam soka"'a h Jb k k 1 v 11 a n i atelen beceriksiz birisi- manın sıhhi şeraiti de iyileşmekte-
·çe k\ ..._ ~ tehdid edici bir ses : ymiş. Tikeyi öldürem :di. Par lamen· dir . 

Erk~kd' 1kırd şte seni yakaladım, diye to azası karısı aleyhine dava açtı, 1 Kömürden toprak altında iken 
se gıY ~t~ ı. Çoktanberi seninle kozu· kadını tevkif ettirdi. Davanın takibi. çıkarılan gaz , toprak üzerindeki 
kadınlar, B·Pallaşmak istiyordum. ne deruhte eden müddeiumumi çok gazojenlerde istihsal olunandan 2 

kları~ .,, ır ro 1 1 a da ıike ~~ VN sesi, sessizliği yırt müşkül bir mevkide kalmıştı. Kibar ila 3 kere daha ucuzdur. Ucuz gaz 
ger de ıc dG elını .göğsüne götürdü, fakat bir adam olan bu zat madam Tike da, bittabii, yüksek fırınsız meta 1ı erler J ~le1 ~llledı. O vakit, hücum e· ile birçok salonlaı da karşılaşmış lürjiyi, mesela madenden doğrudan 

le altın 1İn. ılıçlarile zavallı adamın ü- güzel kadının zerafetine hayıan kal doğruya demirin istihracını . inkişaf : 

rdenlef 
• • b 

~
çtığı 

türlü til' 

şatır, P
1 

· · ka' ını 

1e .. d .. atıldılar. ihtiyar inliyerek mış, hatta oda bir çokları gibi ı ettirecek bir mahiyet arzeylemek- 1 
Se Uştü. kadına kur yapmıştı. Bu kadını 1 

tedir . • 
Ssiz k h k 1 1 ~tel so ak derhal canlandı, mu a eme etmek ve mahkum ettir- 1 

{elikı·C.r ışıklandı, kapılar açıldı, mek haylı elemli bir iş olacaktı. 1 Eski mezarlarda ' 
!tkes 1 ınsanlar sokağı doldurdu. Nikol bu feci vaziyette dahi so· 

t biıi l'~.rafının etrafına birikmiş, ğuk kanlılığını muhafaza etti. Kadın kazı la r 
~'o I · ır nasihat veıiyor, her ka Katelen ve arkadaşı Murra ile be-

Marcelle Chantale 
lvan Moujkın 

nın bir sureti fevkaladede 
yarattıkları Beşeri, Hissi ve çok 

Dramatik bir mevzu çerçi\< ı 

dahilinde cereyan eden 

(NiÇEVO) 
E-;ısalsiz şahaseri takdim ediyor 

senenin en kuvvetli, en müessir ve 
en hissi bir fılmi 

9659 

Adana orta tecim okulu 
direktörlüğünder : 

Adana 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
leri belgeler şunlardır. 

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

raf , 
5 - Veli kağıdı 

19 - 21 23 9661 

Adana Kız Entitüsü 
Direk törlüğünden 

Kız Enstitüsüne ve akşam kız 
sanat okuluna 22 Ağustos 938 ta
riihnden itibaren talebe kaydına 

te ayl:ı~ 
ıl ,,ırııııl 

ani h'' 
insanl'

1 

~kı~d:ır 
1
ses çıkıyordu. Tikeyi çok raber hapse atıldı. Jilber davaya 

ı, ı,k0 an evine götürmek istedi- dahil edilmedi. 
at ya 1 • . . 

GGicistanda Tasalka mıntaka- başlanacaktır 12 yaşından 16 yaşına 

~ 
ın sa) 

, li ra ı ıtıraz ettı : 

~1 ıtcld?"· hayır, orada olmaz, 
1'1k ~lllJ eve götürünüz. 

~ e tek 
aygu~·~ d ndı. c; tar akrabasının evine 

k vaıı11 ~unda belen cerrah zavallının vü 

sındaki eski mezarlıklarda yapılan karlar olan ilk okul mezunları Birin 
kazılarda 1225 adet t:ski eser elde ci sınıfa 17 yaşından 22yaşınaka-

Niçin süslenirler 
- ikinci sahifeden artan -

edilmiştir . dar olan orta okul mezunları özel 

Bulunan eserler arasında gayet dördüncü sınıfa kayıt ve kabul olu 

artistik ince desenlerle ziynetli top· nurlar. 
rak çanak çömlek,çok iyi muhafaza Akşam Kız sanat okuluna 12 
edilmiş saf altından bir bıçak, altın yaşından 45 yaşına kadar talebe 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19/Ağus· 
tos 1938 tarıh ve 3990 sayılı Resmi g.ueteie ynılı aşıgıdaki fıyatlarl.ı 
kabotlarımızın satılacağını ilan ederiz. 

Şapkalı Tip 6 

• • 6 

• • 5 

• • 5 

Arslanlı • 2 

Genişlik 

85 Cm. 

90 • 
~5 • 
90 • 

90 • 

Top 

36 Metre 
36 • 
36 • 
36 • 
.36 • 

Kuruş 

670 
700 
697 
728 
729 

1 - Yu:Carıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 0/o 2 

zam yapılır. 
3 - Tip 2 bezin balyası(20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25 

toptur. 
4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızın ı/Mayıs/938 tarihli temin 

müstenittir. Pa. 9556 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Pasaport Kanunu 
Kaııuıı ııo. 3519 Kabul tarihi: 281619311 

Ne§tr ıaıilıi : I.5171938 

- Dünden artan · 

yaptıracağı spor temas ve müsabakalarına İştirak etmek üzere kafile ha
' )inde ecnebi memleketlere seyahat edecek öğretmen, talebe ve sporcu. 

lara işbu fıkraya göre verilecek müşterek pasaportlardan bir guna harç 

alınmaz. 
Madde 22 - Tabiiyetsiz bulunan kimselere icabında Dahiliye Veka

etinin kararile ·ı ürkiyeye girmek veya Türkiyeden çıkmak ve yalnız gi
riş veya çıkışı temin etmek için bir defaya mahsus olmak ve verildiği ta
rihten itibaren 15 gün zarfında kullanılmak şartile "ecnebilere mahsus 

damgasını taşıyan., pasaport verilir. 
"Nansen pasaportu. ve buna benzer diğer ecnebi pasaportları ta

şıyan ecnebiler yalnız transit müsaadesinden istifade ederler. 
Bu gibilerin tr•nsit harici Türkiyeye gelmeleri icra Vekilleri He· 

yeti kararına tabidir. 

e 1cad1j .. 'lchlikş. Yara saydı, fakat ya
aha ıİf·. l'Q1•lu ;ıı ve öldürücii görün 
keyfleıiı1' ıı,, i~i ~ke gece sabaha kadar 

t kalı'ı~1• ~ 8abah e sayıkladı, durdu. Er
'nı' bir(, ı 0l'du VŞatJe komiseri tahkikata 

Şu halde erkeklerden süslenen· 
!ere ne demelı? Medeniyet alemin
de vakıa burun halka takan erkek 
yoktur. Kulaklarına küpe takanlar 
da pek az yerlerde kalmıştır. Fakat 
parmaklarına alacalı taşlardan yü 
zük , boyunbağlarına süslü iğneler , 
gömleklerine elmaslı iğneler ta· 
kan erkekler her yede bulunu .. On
lar da kendilerini beğendirmek is 
terler . 

dan zarif bir gerdanlık, altından bır kaydedilir. Bunlardan 12 yaşından I 
Geyik heykeli vt gümüşten lıir kup 16 yaşına kadar olanları ilk okul me· 

Madde 23 - Türkiye Cümhuriyeti Hükümelile komşu hükumetler 
arasında yapılmış ve yapılacak olan anlaşmalarla tayin olunan hudud 
mıntakası dahilinde mutelıer olmak üzere parasız pasavan veya diğer Lir 

vesika verilir. 

ı < ·~ . e T·k ındir!ll'l ~ •~alc . 1 e kendisine ilk so 
ıı , n · 
ı r. ..~ ~ı... Cninı k 
.ııoı eı• .,, Yokı arımdan başka düş-
" bir ur c b d' 
(buno ' eva ını ver 1• 

Jı b s 
inı) k3 , l 0u v 8 "gl 'Ve kin 

ede~ Qıi~ akada 
· nı 1 rç' l<j den ~ •. k n 35 sene evvel, Meç 
bakı ı Q~ ·~ı ol A . ı · k . d b 

111 i 'lıuşı nıe ı ısmin e ir 
~ey.e. tıı' l<jndo h~liu. Bu kızın babası Karii ye 
,nd10•

1 
. b t~ l\ız dvakti yerinJe bir kitap. 

şırı 1 a • o· d k z, e 1\1 ı ı 1nnesi ~ u tan birkaç sene 
1ekte . •ııı, . oldü B .. ı·· ·· k 
· .

0
,,n ı () • ıle b · u o umu ısa 

et ~d 5 iı 'ık ksliz · kabasının ölümü takip 
t kaı .~1J< ı,'~ı biı alan Nıkolaıa babası 
d' r !Y' ı" nııras b k 1 ·d ıı ~ 1<1n10 ıra ·ınıştı. Kızı 

ka ırı •1 ~ ald 
01 () ar h · .. 1 ve on sekiz yaşı 

riyet 111'. l n s.k'.ıy•Jttü. 
• d(t ' kaı ız ı·a, d 11 hıf arı N ,ın a lanıamile ser. 
cu ~a ıkol ısted - · b" · ıgı gı ı eg. 

Keyiflerine kimse karışamaz , fa
kat medeniyet aleminde erkeğin 
siisl ... emesi, medeniyetsiz tabiat için 
de yaşıyan insanları hatırlatır .. 

Ulus -- G. A. 

f; u gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civrında 

Ali Nasibi eczahanesidir-

bilhassa nazarı dikkati çekmekte· zunu olmaları şarttır. 
dir . Talebenin getireceği belğeler 

Bu arkeoloji keşifler, çok ehem· şunlardır. 
mıyetli telakki olunmaktadır . Zira 1 - Okul diploması ve ya (Mil 
bu eşyalar , zamanımızdan iki bin let . mektepleri vesikasıakşam tale- 1 

sene evveline aittir. Bu kazılar , bu , besıne aittir) 2. Nufos kağıdı. 3 sıh· 
nııntakada mevcudiyeti şimdiye ka i hat "POro ve aşı kağıdı. 4 Dört 1 

dar gizli kalmış yüksek kültürlü bir . adet vesika fotoğrafı 5 Vtli kağıdı. ı 
medeniyet merkezi bulunmuş oldu- Geı ek Enstitü ve gerekse Akşam 
ğunu isbat etmektedir . Kız sanat okulunun leyli trşkilatı ! 

Yeni bir dünya rekoru 

Sovyet haltercilerinden yarım ağır ' 
siklette Manukian , sol elle arraşe 
clarak siklet kaldırmakta yeni bir 
dünya rekoru vücuda getirmiştir • 
Manukian , sol elle 92 kilogram 
-arMŞe ~tnriştir.-E"Skti'ffiıf ·; 9CJ1Cifo - . -

ile Alman Hittl"de iılı. ' 

yoktur. Neharidir. 1 

19-21 -'l3 9662 

Nazarı dikkate 
10 aylık bir çocuğu emzir

mek için bir sütanne aranıyor· 

Taliplerin idare~anemiı:,e ıııü 

:facaatları. c 

Madde 24 - Türk kara suları dışına çıkan Türk gemilerinin Türk 
vatandaşı olan müıettelıatına pasaport yerine usulü dairesinde liman 
reisli~ince tanzim olunmuş •e liman polisince vize edilmiş fotı:,ğraflı tay

fa vesikası verilir. 

Yabancı gemi mürettebatına salahiyettar ecnebi makamları tarafın
dan usulü dairesinde verilmiş olan tayfa vesikalarile vazife icabı Türk ka · 

ra sularına ve liman şehirlerine girilip çıkılması caizdir. 
Kara ve hava beynelmilel nakil vasıtaları memur ve müstahdem

leri, idarelerinden ve şirketlerinden aldıkları ve ilk geldikleri zaman ma 
halli emniyet müdürlüklerine tasdik ettirilecekleri fotoğraflı vesikalarla 
vazifede bulundukları müddetçe, Türkiye hava ve kara istasyon şehirleri· 
ne girip çıkabilirler. 

Bu maddedeki vesikalar, 25 nci maddede tasrih olunan vizelere 

tabi değildir. 
Madde 25 - Türkiyeye gelec!k veya Türkiyeden gidecekltr, her 

geliş ve gidişlerinde pasaportlarına salahıyetli Tüık makamlarına vize 
ettirmeğe mecburdurlar .. Pasap;ırtlar alı'!dıkları tarilıten itibaren iki ay 
içinde vizeye tabi- değildir. 

(Sonu Var) 9583 
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Jahlfe : 4 
mnrs z: 

21 Atustos 

Adana Borsası Muameleleri C. H. P. Seyhan lyonkurul Başkanlı-

PAMUK ve KOZA 
ğından: 

ı 
1 BELEDİYE İLANLARI 

Kilo Fi ati 1 1 - Adananın Seyhan mahallesinde yapılacak iki dersaneli ilkokul 
binası inşaatı ( 4 l 67) lira (55) kurwş keşif bedeli ile açık eksiltmeye- ko. 

CINSı En az En çok 
Satılan miktar 

K. s. A. s. lCilo 

Kapı malı pamuk - = . 

Piyasa parlağı • -23 
Piyasa temizi ,, -iane 1 -iane 2 
~kspres 
Klevlant 35 35,50 

YAPACJ 1 
Beyaz 

1 ı ,, 
Si~ah ' 

ÇICIT 
Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik., 

1 ,, "Tohumluk,, 

HU BU BAT 
f u~day Kıbns 

,, Yerli ?,20 3,50 
Men tane - --

" Arpa -2,90- 2,95 
Fa.sulya 
Yulaf -3,5 - 3,12--
Delice -
Kuş yemi 
Keten tohumu ----

t 
Mercimek 

1 Susam 15 

UN 
Dört yıldız Salih 1 
üç --

" 
,, I_ !::: .::: -Dört yıldız Doğruluk .J:J .~ - üç ~ 

" " = ı:: 
_g ~ Simit \ " ·- ;>- Dört yıldız Cumhuriyet ~ = 
C'I u- üç r-- ,, ,, 

Simit ., 

Llverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
20 I 8 / 1938 iş Bankasından alınmışbr. 

Sanum J>uıe 

Hazır 

ı-1-F~ 
Lıret ıSö-144 

1. Teşrin Va. Rayişmark 

Frank ( Fransız ) - ~ p; 2 Kanun 4 68 
" Sterlin ( İngiliz ) 

Hint hazır 3~ üolar ( Amerika ) 
Ncvyork 8 25 -Frank ( isviçre ) 00 00 

1 nulmuştur. 
2 - Eksiltme 6/Eyh1ll938 sah günü saat (16) da parti binasında yapı· 

lacaktır. 

3 - isteklilerin k~şifnameyi ve sair evraki görmek için parti başk~~: 
lığına müracaat eylemeleri gerektir. 

4 - isteklilerin (312) Lira (52) kuruş muvakkat teminat vermesı ve 
Nafia · müdürlüğüuden alınmış ehliyet vasilcasile Ticaret ve Sanayi odasın-
da kayıtlı olduğuna dair makbuz göstermesi mecburidir. 

21 - 75 - 30 - 6 9665 

t 
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Adana Ziraat mektebi müdürlüğünden : 
Erzakın cinsi 

Ekmek 
Koyun eti 
Sade yağ 
Ereğli veya Zon 
guldak maden kö-
muru La ve ve 

1 

kriple. . 
ısemi kok. 

1 
Benzin 

:Mazot 

!Gaz yağı 
I Vakom yağı 
!Gres yağı 

Pirinç 
Zeytin yağı 
Toz şeker 
Kesme şeker 
Patates 
Beyaz peynir 
Un 
Kuru f asulya 
Mercimek 
Sodd 
Kuru soğan 

1 İstaubul makarnası 
: stanbu\ şehriyesi 
ince tuz 

Miktarı Tutarı Muvakkat teminatı 
ki!o Lira K. Lira 

35000 3150 00 237 

8000 3200 00 240 
3000 2700 00 203 

45 Ton 1080 00 81 
10 " 

200 Te. 
300 Te. 
150 .. 
30 .. 

15" 

4500 ki. 
800 

2000 
860 

3500 
650 

1700 
2000 

500 
1000 

300 00 22 
620 00 46 
435 00 32 
420 00 31 
135 00 10 
90 00 7 

1125 00 84 
360 ·00 27 
560 00 42 
272 00 20 
437 50 33 
325 00 24 
178 50 13 
220 00 16 
45 00 3 

150 00 11 
120 00 9 
187 50 14 

112 50 8 
42 75 3 

Kr. 

00 ) 
00 ) 
00 ) 

00 ) 
50 ) 
50 ) 
63 ) 
50 ) 
15 ) 
00 ) 

50 ) 
00 . ) 

00 ) 
40 ) 
00 ) 
50 ) 
50 ) 
50 ) 
50 ) 
50 ) 
00 ) 
00 ) 
50 ) 
25 ) 

Gün ve saatı 

26/8/938 cu-
ma saat 9 da. 

27181938 cu· 

martesi saat 9 
<la 

29/81938 pa-
zartesi saat 9 
da. 

--------------------------- ' Nohut 

4000 
750 
450 
900 
800 64 00 5 00 ) 

Her mevsım ve muhite gore Sabun 1400 490 00 36 75 ) 
Zeytin 1500 450 00 32 75 ) 
Çay 30 93 00 7 oO ) 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

Salça 550 147 50 10 50 ) 
1 1 - Adana Ziraat vı: makinist mekteplerinin 939 mayıs gayesine ka· 

dar 22 kalem muhtelif erzak ile iki kalem mahrukat ve 5 kalem yanıcı 
ve yakıcı maddeler 11181938 tarihinden itibaren hiza\aıında göteri\en 
gün ve saatlarda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. !arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER _TiCARETHANESi 

ne geımı,ur. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcaıını kar,ıtar 
c. 

2 - Eksiltme Vilayet Ziraat müdürlüğünde toplanacak satın alma 
komiyonu tarafındon yapılacaktır. · 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 - 3 üncü mad-
deleri mucibince lazım olan vesaik ile 0/ 0 7,5 nisbetinde teminatlarını ek
sitlme saatından evvel mal sandığına yatırmaları lazımdır. 

4 - Şartnameyi görmek arzu eden isteklilerin ilan miiddeti zarfında 
pazardan mada her gün Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğüne müracaatla" 
ilan olunur. 11 - 14-- 18 - 21 96j7 

,. 
TÜRKSÖZÜ 

jMatbaacılıkl 1 Gazetecilik \ 

., Yalnız on beş gün 
devam t>decek olan 
fevkalade tenzilat
tan istifade ediniz 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü matbaasında bas
brınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Kütüphanenizi gii· 
zelJeştinnek istiyorsa. 

ruz kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

\ 1 LA N 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

•o• rms 

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

Resmi eurak, ced
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya 
pılır . 

Türk.sözü matbaa· 
sı •Türksözü.nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Fırsatı kaçırmayınız 

Ş. d' k d 36 liraya satı. 
ım ıye a ar lan sağlam 

şık ve hafıf s ı N G E R 
bisikl ti ri 30 liraya satılmağa 

e c başlamıştır. 

' A s· bisiklet fabrikası yal. 
Bu tenzılatı ınger nız 15 gün devam et 

ınek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez Ticarethanesidir 

Telgraf - Başeğmez Telefon -168 
39-80 9490 

--------------------------------------------
1 - Yeni Mezarlık içinde yaptırılacak bekçi ve bahçevan 

sundurma inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 4932 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 369 lira 90 kuruştur. 

4 - ihalesi ağustosun 29 uncu pazartesi günü saat onda 
Encümeninde yapılacaktır. 

5 - Bu işe ait şartname ve sair evrak Yazı işler~ kalemin 
teyenler orada görebilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzla ' 
likte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

12-16-21-26 9641 

1 - Yeni mezarlıktaki yıkanma binasının tamiri açık eksiltın 
nmuştur. 

2 - Keşif bedeli: 104. 70 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı: 7.85 liradır. 
4 - ihalesi cyliilun sekizinci perşembe günü saat onda Be 

cümrninde yapılacaktır, 
5 - Bu işe ait evrak yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada• 

bilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta teminat makbuzlatl 

likte Belediye encümenine müracaatları i!an olunur: 
21 - 24 - 30 - 4 9664 

TÜRXf)'! 
CUMHV llYETl 

ZIRAAT:B.ANKASI 
\ . 

1 "'·~~ • • \ ... ....... __ .... 

'(eni otel ve Seyhan lokantalı:ıl 
da alakart ve tabildot 

Tabildot 
50 kuruş 

9638 

Umumi 

Macid 
Adana Türksözii ııı' 

nıu 

eli 
Ya 
teş 
so 
sa~ 

il\ 

şıl 

nıc 

nıc 

<l 


