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anevraları 
geniş~iyor 

&erlin Mahfellerl, dünya matbuatının 
end işeli haberlerini tek7.ip ediyor 

B. Hittlerin Jüterbog' da bulunması 
ecnebi mahf ellerini kuşkulandırıyor 

lleıJin . 23 . ' 
Uluııd · - Hıll er de hazır 
''lıog u!u halde Berl in civarında Jü-

har ış 3n alma meydanlığında son 
.ahisus :enevrala_rına başlanmıştır. 
''akile uhtelıf ıhtıyat taburların iş
~ar ilkYapılan bu son bahar manev
Uk bi dr.fa vukııa geldiğinden bü-
' r ven ' rk 'nub· · 1 ı olarak karşılanmıştır. 
• 1 Al bi bir ma.nyada hudud teşisatı 
r he hal va1iyet herkesd e büyük 
.'rıııetecan uyandırdığı gibi ecnebi 
'Yaıiye ellerde mühim bir hadisei 
~aftan olarak telakki edilmi•tir 

ın ·h • · 
'''ala nı aye tlerinde Alman ma-
nır,18 rın genişlenmesini büyük hir 
Ctlin e •le takip eden ecnebilere 

en iza~ahafili tarafından lazım ge
A.ı at verilmiştir . 

den altıan mahafili Haricde cereyan 
sıı"z . 1 ren in . şayıa arı resmen tekzip 

'n b,
1 
~ıltere ve Fransa hükumetle

ı.,iıı bareketlerini şayan tatmin ve 
Dl~ ulnıuşt v . - . "'asın ur. azıyetm bu şekilde 
aldı111 a •ağ• en zehirlerin anbarlara 

Cr flla •n Zab sı veya taşıyan otomol>il-
lfrıı lı gıbi hadıseıeıe oaKaraK 

•ny . h anın fevkalade bir h el içeıısin · 1 
'•n j•dığı ve bunların gizli bir • 
k~td ""Csınd e y<>pılıııış 11skeri ha-

1 

ı · •tdan ılıfır t l oldu ~ una d.ıir neş-
tı f' 

"lı •c-.ın edılm e kt cdır. hakıht-
ıı fı ·· .. t'. 

( d 
1 

ıı~11k h<ııbın c\Velınd enbe r i 
n e • 0bııak ınuhtelıf iht iyat c!ra

'llııak ı ~.,, ı c yapı la n bır son t.ı .. haı 
~lııı ''asından ibarctdir. Tahıdır. i 

1ı0• 1'1'•d a kı dı a l ıde , etradin silah 
• 
1 
d~ • lınıııası ıı zçok ckono 'll iye te

;'~a 0

1
k.un<1n n<ıkl ; yat veso talaıın zab-

p r aı r .. ırka munakaşalar yapmaktadır. 

lunmasıda hard müşaverelerin cereyan 
ettiğine dair şayialara sebebiyet ver- J 

miştir. 

Halbuki ayni zamanda bu gibi 
siyası meseleye alakadar bulunan 
Ribbentrop Jüterbog'da bulunmamış
tır. _Enlernasyonal husus! muhabirler 
bu manevralar hakkında yanlış hava-

PAPA -
• 

• 
ihtilafının 

dis vermiyerek uzak memleketlrrin 
iyi münasebetlerini güçleştirmekden 
kaçınacakları ümid edilebilir ve bu 
suretle Alınan manevraların genişle

mesi yüzünden siysi . heyecanların 
teskinine medar olan tahaddüs: eden 
şayi'alarda kendi kendiliğinden tekzip 
ndilmiş olur. 

DUÇE 
• •• •• 
ıç yuzu 

"MussoJini, Hitleri taklit ediyor, 
nazariyelerini her sene değiştiyor,, 

• 

~nb ~nrubunun şimdiden başlayıp 
"lıtia· ara kadar devam etmesi key- Romadan bir görUnUş 

nı b" .. k 1~'cti uyu bir esrarlı manevra 
~ıb, nde telakkiye meydan verildiği 

' A.dolf Hitlerin jüterbog'da bu-

Moskova : 23 - Pravda gazete· ı 
sinin 10 ağustos tarihli nüshasının 

~ilistindeki kanlı anarşi 
gittikçe büyüyor 

dışarı Kimse büyük şehirlerden 
çıkmak cesaretini gösteremiyor 

Çetelerin bir hücumu! 
1( 'lıt:ıL ild lla: 2 3 (Radyo) - Blsan civarında bir lnglllz zırhlı otu-
"111 'lıı• o Ci varda dolaşan Ar ap m Ufrezelerl Uzerlne ateş aç· 

Qı rı 1 1111 bunlardan dördUnU ö ldUrmUştUr. Çete efradının kaçtı
ı,t ll lS r en-otomoblldekl a skerler yere inerek cesetleri almak 

!!illi 
~'le ••e de kaçtığı zanedllen 
~"•ı~ efra dı bunla rın üzerine 
t:ıı 11 1l\ ın ateş açmış ve bun la rı 
rtıı•tı Cblle glrmeğe mecbur et . 
te,

8
:j Çeteler; dör t öllln Un 

~U ıt ııd nı alarak Şarki Erden 
' , " Una kaçmışlardı r. 

1( "Ud. Udiis us: 23 (Rldyo) - Siyunadan 
llıQb;ıic gelmekte olan bir yolcu oto
bııun taarruza uıı-raıııış ve içinde 
ı an k' ._;ııc 1 ı Yahudl kadını ağır su• 

Yara' •anmışlardır 
'" '- S~e .. , 
t'n<ic Sila'' mahkeme tarafından iize-
a •ınak h taşımak ve çetelere erzak 
•ıt 1 ı 0 suçundan idama mahkum 

le~~~ olan Sahuna köyünden Ali 
Uınq 0ı ~ Dehulan hakkındaki hüküm 
'1ıJrıı u .ııand rn tarafından tasdik 

1 ..,lır. 

Fransa bava 
kumandanı 

Pariste 
Berlin: 23 (Radyo) Berlini 

ziyaret eden Fransız ordusu hava 

kumandanı general Ho liman ve ma· 

iyeli Pa rise hareket etmişlerdir. 
General; Almaııyada bulunduğu 
mıı<ldet zarfında Reisicumhur ve 

devlet reisi Hitlerle mareşal Gö· 

ringedn gördüğü hüsnü kabul ve 

nıisafirperverlıkten dolayı teşekkür. 

l i• ı bildiı mı~tır. 

beynelmilel mevzular süt!ınunda "Va
tikan ile Mussolini arasında çıkan ih
tilaf,. başlığı altında intişar eden 
makalede ezcümle şöyle denilmekte
dir : 

•Bütün cihan· matbuatı, Papa ile 
faşist diktatör arasında ansızın zuhur 
eder ihtilaf hakkında hararetli su
rette mütalealar yürütmektedir. Bu 
ihtilafa sebep •ırkçılık nazariyesi» 
olmuştur. 

Makalede Papanın •propaganda 
Fide• kolleii talebelerine hitaben 
söyled ı ği sözlerinden, Mussolini'nin 
1932 ve 1935 senelerinde bu na1ari 
yeyi tenkid etmiş olduğundan, şimdi 
ise Hitleri taklit ederek bıı nazariye
nin en ateşin müdafi ve propagan· 
dacısı kesildiğinden bahs ve maka· 
fcye şöyle devam edilmiştir : 

·Zaman, italyada faşist dikta
töılüğü için fena bir şekilde değiş. 
mektcdir. İtalyadaki vaziyet gün geç· 
tikç•· dalıa çetinleşmektedir. Habe
şistandaki ve şimdi de İspanyadaki 
yıkıcı harp neticesinde devlet hazi
nesi gittikçe 1ayı!lamakta ve halkın 
muhtelıf tabakaları arasında ade· 
mi memnuniyet büyümd tedir. 

ltalyan emektarları hayatların ı 
faşist rüesasının mrnafii uğruna 
feda etmek istememektedir. Bunun 

üzcıine memleketin ida recilerine 

mengeneyi daha fazla sıkışt ı rmak 
ve memlekette, esasen şiddet li olan, 

terörü arttırmak zarureti hasıl ol 
maktadır. 

"Faşist diktatör lüğü rehberleri 

Yahudilere kdrşı tazyik ve bahusus 

Yahudi çocuk larının ltı1lyan mek · 

teplerine devamını meneden emir-

( Geı isi üçüncü sahifede ) 

ilk tahsil !1 Şehrimizde dün güzel bir 
-müddeti 

Sekfa y•la ç•kanlmas• için j ÇOCUk bakım evi açıldı 
tetkikler devamda 

Milli Mensucat fa brika sı tarafından açılan bu 
t hay ırlı müessese için parlak bir tören yapıld ı 

Bay Saffet Arıkan 

Ankara : 23 { Telefonla )- ilk 

tahsil mü Jdetinin beş yıldan sekiz 

yıla çıka rı lması etrafında Kültü r Ba

kanlığı tetkiklerine devam etmekte 

dir. Mecburi tahsil sekiz yıla çıka· 
rıldıktan sonra lıu okullardan me

zun olacak gençler muhtelif meslek 

okulla rına girebileceklerdir . 

Şehrimizde hayırseverliklerile 
şöhret bulan Milli Mensııcat fabri· 

kasının sayın sahipleri; ötedenberi 

yapmakta oldukları büyük ve insani 

yardımlara inzimamen güzel Adana

mıza bu kerre de bir ( işçi kadınları 
çocuk bakımevi) armağan etmiş 
!erdir. 

Bu değer:i fabrikatörlerimizi 

memlekete karşı yaptıkları bu bü. 

yük hizmetten dolayı kutlarken di

ğer taraftan fabrika 've müessese· 

!erimizin de bu yo1da yürümelerini 
dileriz. 

• Dün saat 17 de {işçi kadınları 
ç~cuk bakımevi) nin bulunduğu falı. 
rıkaya bitişik bina bayraklarla do

natılmıştı. Davetliler otomobil, ara

balarla buraya geliyor ve antrede 

fabrika sabibleri, genç ve çalışkan 
direktör lbrahim, fabrika fen müdürü 

Fazlı ve diğer memurlar tarafından 
karşılanarak bakımevinin güzel ve 

şirin bahçesinde hazırlanmış olan 

masalar başında izaz ve ikram edi . 

liyorlardı. 

nuyoılardı. s~at tam on yediyi çey. 

rek geçe törene falırikanın memur. 

!arından Hamdi Paramyoğuıı ~u 
nutkile başlandı : 

Sayın baya nlar, baylar: 

Cumhuriyet hükumetinin himaye 

sine sığınarak ondan gördüğü yar· 

dımlarla tesisat ve İş hacımlarını ge 

nişi eten fabrikamız işin can damarı 

nı teşkil eden işçilerinin içtimai ve 

sıhhi d<.trunılarını göz önünde tutma. 

ğı ve çocuklarının da bakılmasını 
prensip olarak kabul etmiş bulunu 
yor. 

işçiler ve çocuklarının sıhhatını ko 

rumakla hem memlekete hem de iş 
hayatımıza sağlam elemanlar temin 

edileceğine şüphe yoktur. GürEiüz ve 

sıhha tlı çocuklar yetiştirmek :Cimse 

siz çocukları sefaldten kurtarmak • 

İçin hükumetimizin çok isabetl i o · 

larak aldıgı tedbirler ve bu işlere 
hasreylediği fedakarlıklar sayısızdır. 

Yüksek talısile devam etmek 

istiyen ler d e pedagoji enstitüsü ma 

rifetile tahsile devam etmek kabili
yetl eri ölçü ldükten sonra daha yii k . 

sek tahsil mü~ssesel~rine kabul olu 
ııacaklardır . 

Sayın Saylavimiz, Valimiz Tevfık Hadi 
B_aysal, Fırka Erkanıharbiye Reisi, da 
ıreler ı eisleri, Banka , Fabrika ve 
müesseseler Direktör ve memurları 

Bu rejime müvazi olarak fa brika 

mız kimsesiz kadın işçilerinin tama

men bakımsız kalmış yavrularını bir 

yuvaya toplayarak mütahassıs bir 

hasta bakıcı ve hemşirenin şefkatli 
ellerine tevdi etmeği ve bu suretle 

sonra müfre<la t progı aınl~ı ı üzerinde 

de l>azı değişmeler }apıl•caktır . 

Mufredat pıogıarıı!a ın1 diğer 

bazı n ilaı i ve aıneıi bılgiler de 

ilave edılcctkt:r. 

Jju ar•Ja en mühim mcse~e ilk 

tahsil müesse•el~rınJe çalışan ög 

r<l'.'1enle rin kurslara tabi o'arak ı· 
yetıştirilnıesi işıdir . 

Bakanlık Lu hususta tetkiklerine 

devam etmektedir. 

Asıl vaziyet ilk tedrisat umum 

Müdürünün Avrupa seyahatinden 

avdetinde görüşülecektir. 
Talim terbiye heyeti ilk tahsil 

sekiz yıla ç ıkarılma işi etrafında 
araştırmalarını bu yıl sonuna kadar 

ikmal ederek gelecek yıldan itiba 

ren ta!bık mevkiine koyacaktır. 

938 yarısında 
ihracatımız 

G eçen seneye gore 

20,000,000 
Lira fazla 

Ankara : 23 ( Telefonla ) - B•ş
vekalet istatıstik Umum Müdiirlügü. 
bu senenin ilk altı ayına yani Haıi. 
ran sonuna kadar olan haricl ticaret 
istatistık hüliisalarını neşretm i ştir . Bu 
senenin ilk yarısına ail ' istatistikler 
şayanı dikkat vaziyetl•!r göstermek· 
tedir. 

• • istatistiğe göre , bu senen in ılk 
altı ayında ihracatımız yekunu 
55,312,449 , ithalatımız yekünu ise 
75,584,(149 liralıktır • Halbuki. geçen 
senenin ilk altı ayında ihracatımız 
54,909,221, ithaliitımız i•c 48,008,776 
liralıktı . 

ı 

Geçen sene ihracatımızın ilk altı 
ayi zarfında ithalata nazaran 6,900,453 
liralık fazla olmasına mukabil bu sene 
ihracatın ithalattan '20,271.594 liralık 
noksan oluşu hükumetin cesaretle 
~.~~ ettiği serbest ithal rejimi ne · 
tıc~•inde bu altı dylık .devı l.nın bil· 

11'-"l & ~'-'"l\ .. uu. • • .. • ... ' 

Bugün kırk mahkum 
imralıya gönderiliyor 

Muameleler dün akşam 
üzeri ikmal edilmişti 

Adliye bakanlığının e.;rile şehri 
miz hapisan.;sindeıı İmralı adasına 
dün kırk mahkumun gönderileceğini 
yazmıştık . Fakat bunların muamelele
ri evvelki gün ikmal edilemedi!ı'inden 
a n c a k b u g ü n k. ü 1 renle 
lmralı adası~a gönderilmek üzere bu 
gün lzmite sevk edileceklerdir. Gön 
derilen bu ınahkümların adlarını aşağı 
ya yazıyoruz: 

Katilden 12,5 seneye mahkum 
Gazi Antepli Hurşit oğlu Şevket, on 
seneye mahküm Gazi Antep!' Hasan 
oğ u Abdullah, ond<•kuz seneye mah
kum Konyalı ·sadettin oğlu Musfafa. 
on seneye nıahkiım Kili•li Mehmet 
oğlu Halil, 0 n altı seneye mahküm 
Behisnili Ali oğlu İbrahim, .ın seneye 
ınahküm Bchisnili Mustafa oıı-ıu Bayram 
on seneye mdhküm Ceyhanlı Ahmet 
oğlu Hasan, altı sene sekiz aya mah 
küm Adanalı derviş oğlu Duran, on
bir sene altı aya mahküm Adaralı 
Süleyman oğlu Mahmut, üç sene do· 
kuz aya mahküm Adanalı Cümali oğ· 
lu Se!ahittin ondok uz seneye mah · ' . 
kum Kem~lpaşalı Şeref oğlu lsmail, 
sekiz sene dört Jya ınahküm Kara
isalılı Hüseyin oğlu Eyyup, on sene 
sekiz aya m>hkum Adanalı lbrahiın 
oıı-ıu Cabbar, on seneye mahküum 
Adanalı Nadir oğlu Mustafa, sekiz 
sene dört aya mahkum Adanalı O 

hassa beş ayı zaı !ında ithalat ya· 
pılmayaşından ileri gelmiştir . Fakat 
bu faıla ithalat dolayısile ikinci altı 
ayda ithaliitın düşük olacaıı-ı ve uıına 
mukabil ihracatın yüksek bulunacağı 
evvelden hesap edilmiş!' r . Binaen•· 
leyh şu rakkmlar hiç de endi~e ve
n cı gorulmemekteodır. 

mer oğlu Hilmi, onheş seneye mah· 
küm Tarsuslu Ömer o~lu Mehmet, 
on sene bir ay ongüne mahküın Kilis 
li Abdi oğlu Murat, sekiz sene dört 

- Gerisi üçüncü sa hifede -

Telefon 
Hatları 

Adana - Hatay 
Telef on Hala 
İşlemiyor ? 

Ankara : 23 ( Teleforıla ) - Af. 

dığımız malümata göre; bir müddet 

tenberi Aciaııadan Hataya telefon 

hattı uzatılması yolund:ı devam eden 

çalışmalar bi r hayli ilerlemiştir. Hat, 

Hatay hududu olan Payasa kadar 

gitmiştir. Bu hattın uzunluğu 135 
kilorndtre olup her kilomet re 200 Ji. 
raya mal olmuştur. Buna göre, A d a 

na - Payas telefon hattı 2700 li ra. 

ya malolmuştur Telefon umum mü 

dürlüğü ile suriye telefon ida resi 

yakında müzakereye geçerek b ir 

telefon mukavelesi imzalıyacaklardır 

Suriye telefon idaresi de P ayas ya 

kınına kadar telefon getirmiş oldu 

- Gerısı uçüncu sahifede -



!.ahile 2 

Toroslarla 
arasında 

Hayfa 
düello 

T ürkiyenin, Fransa ile teşriki me
saisi İtalyanlar için iyi değilmiş 

Bir f telyan Oezeteal diyor ki 

" Suriyeliler Romalar gibi hareket etmesini 
bilen bir hükumeti tekrar ne zaman bulacak?,, 

ltal) arca 'Omnil us" gazt ttsi· 
nin 4 Ağustos tarihli sayıs nda Ha- ı 
tay davamızın halli dolayısile y<'zıl

mış dikkate değer bir makale gör
dük. ltalyanın Suriyede Frdnsa aley · 
hinde propağandalar yaptığını iddia 
edeolrrin bu iddialarına bir delil di 
ye göstetebilecekleri bu makaleyi 
kısmen alıyoı uz. Makale Suriye ve 
civarının tarihteki ehemmiyetini an 
latarcık başlıya.: 

Milattan el/vel 64 senesinde Ro· 
ma Cumhuriyeti namına Pompeo 
Suriyeyi fethettiği zaman, bedevi 
reisleri ile berer anlaşma yapmakta 
acele etti. Bu anlaşmalarla onlara. 
icabında Suriye hudutlarını müdafa 
ayı taahhüt ediyordu. Sonra, yeni 
eyaletin reisleıine hitaben aşağı yu
karı şu sözleri söyledi: 

"Bundan böyle vatanınız emni· 
yet altındadır. Sıı, ticaret zihniyeti. 
ne sahip kimselersiniz. Binaanaleyh, 
bütün dikkatinizi ticaret sahasına 
vermeniz lazımdır. Siyascttrn anla. 
mazsınız O halde siyasetle sizin he 
sabınıza Ro~a uğr;ışacaktır. Roma 
size sulh getirecek ve ~ununla sizi 
zengin edecektir. Bundan fazlasını 
da istemezsiniz.,, 

Bundan sonra yedi asır Suriye 
1l'Ötill1Jlcmis bir saatdctr. mıt7h;ır nl · 
du, takat bu saadet daha f.,.ı .. ...:~ .. 
medı. MıJattan evvel 64 s'nesind,n 
Miifattan sonra 638 senesine (Yani 
Arap istilasına) kadar Suriye tabia 
tın istediği gibi bir vaziyet içinde 
bulundu: Burası, büyük Lir koridor. 
du ve bu ~oridordan Asyanın istih 
salatı Avrupa ya, Avrupanın mamu · 
latı da Fırat ve Hint havzalarına 
geçer. 

Suriye Romalılar gibi haraket 
etm,sini bilen bir hükumeti ne za· 
man bulacak? 

Umumi harbin sonund:ı malum 
olduğu üzere Fransa Suriye üzerin 
de manda hakkı aldı. Acab;t o da 
.Suriye çölü ahalisine büyük Romrt 
kumandanı gibi: 

"Siz hiç siyasetle uğraşmıyacak·' 
sınız, işiniz gücünüz yAlnız ticaret 
ticaret olacak,, dedi mi? 

Hadiseler bunun aksini gösteri 
}Or. Manda idaresiniıı tesisinden 
bugüne kadar Suriye ticaretin ilk 
şartı olan sükuneti tasımış değildir. 
Fransızların hesabına sunv kabul e· 
de biliriz: Onların m1nda idaresi al · 
tına verilen Suriye. Coğrafya ve ti 
caret volları bakımından eski Suriye 
değildi. B ~iki bilmiyerek; belki mu 
hsus Musul lngiltereye bırakılmıştı. 
(Klemanso Mwmldan kiç bahsetmiş
ti). Bu suretle, lran yüksek yaylası
nı Al.denize bağlayan Suriye liman 1 
farı, asırlardanberi kendilerine refak 
temin eden yollardan mahıum kal - • 
mışlardır. _ lngilizlerin, M~sul ve Bağ-) 
dat saycsınde crnuptakı yolu kendi 
menfaatlerine işleterek şimal deki 
yolu kurtaracakları aşikardı. 

Şarkran ve .şimalden kesilen bu 1 

manda arazisi nihayet parçalandı. 
Beyrut Büyük Lübnanın mP.rkezi ol 
du: Alevilere muhtar bir mıntaka 
tesisine hak verildi; diğ<>r kısımlar 
da Halep ve Şam hükumetleri ara· 
sında taksim edildi, Fransa, manda· 
11 altındaki yerlerin birer birer bu 
şekilde cliıdt•n kaçmakta olduğunu 
ga dül 

Makalede bundan sonra, Fransa 
nın Suriye • \'e Liıbn na istiklal ' er· 

. 
mesı uznine Tüı Jriyrnin de, 1921 
Londra muhadesi ahkamına dayana
rak, l!>kenderum sancağının muhta 
riyetini istediği işaret olunuyor ve 
Hatay meselesinin, halli ne kadar 
geçen safhaları anlatılıyor. 

Bu sırada Almanyanın Aamburg 
Bağdat yolunu kurmak üzere Tür. 
kiye ile anlamak istediği, bunun ü· 
zerine lngilterenin Türkiye ile mali 
bir ile mali bir anlaşma yaptı~ı ha
tırlatıyor. Bundan sonra Hatay hak· 
kında 3 temmuz 938 de imzalanan 
Türk - Fransız anlaşmasına ge· 
!erek deııiyor ki: 

Anlaşmada i~tikbal için e-ndişe'yi 

mucip ahkam var. Mesela , 3 üncü 
maddeye göre , Sancak arazisini 
tehc.Jit eden h~r hangi bir hadise 
kaı şısınc.Ja, A kdenizin şarkında sulhu 
muhafaza için Fransa ile Türkiy~ 

işbirli~i edl"ceklerdir. 
( Hatay arazisini tehdit eden 

heıhangi bir hadise karşısında Tür· 
kiye ve Fransanın cıskeri işbirliği 

edip şarki Akdenizde sulhu muha· 
fazaya çalışmaları neden ve kimin 
için endişeyi muciptir anlayamadık. 
Olsa olsa bu endişe H.ıtayı teh<Jit 
edecek devlet İçin varit olabilir. 

Hataya taarruz. niyetinde olmı 
ycuıldı 111 &öyle: bfr endişeze du_şme 
ı~rr ıçm sebep yok . } Muahedeye 
merbut diger bir vesikaya göre de, 
Türkiye, lskenderun için Milletler 
Cemiyeti konseyi tarafından kabul 
edilen anayasaya i tevfıkan , Sancak 
meselesini krndisi için bir arazı 

meselesi saymamaktadır . 
Tüıkiye, galebe kUandıktan 

sonra fazla bir zafer kazanmış gö · 
rünmek istemiyor. Fakat suriyelilcr 
Fransanm, evvelce yaptığı taahhüt· 
leri feda etmasine nediyeceklerdir? 
Herkes için aşikardır ki, Fransa Su 
riyeyi terke lngiltere tarafından leş· 
teşvik edifmiştir. Çünkü lngiltere 
Türkiyeyi şarki Akdenizde kendi 
mahıeki içine almak afzusundadır. 

Gene herkrs için aşikardır ki, asıl 

mesele Tiirk Fransız dostluğu de· 
ğil, Türk :.... lngiliz dostluğudur. Fa· 
kat Fransa buna mukabil ne kazan
dı? Bt"lki Lord Halifaksın son be· 
yana tını . 

Asırca evvel Filistin yüksek yay. 
lası ile Süriye yolları Mısır impara
toru ile Asir imparatoru arasıncla 
mücadele sahası olduğu gibi, bugün 
de yakın şarkla Toroslaıla Hayfa 
limani arasında bir duello cereyan 
ediyor ve bu düellonun ne netıce 

vereceği henüz ın:c11iim değildir. 

Umumi harbin sonunda alınan 
tedbirsiz siyasi kararlar, Lütünlüğü 
ticaret yolları kaidesi ile tayin edi· 
len ve binlerce senedenberi Avrupa 
ile asya c:rasında yol vazifesıni gö· 
ren araziyi parçalara ayırmıştır. Bu 
yollar. bugün kıymetlerini kaybetmiş 
değildir. Belki, bilakis, musul pet· 
r<.ıllarırıırı keşfedildiği ve uzun hava 
postalarının hşfedildiği ve uzun ha 

'va postaları ihdas olunduğu günden 
beri iki misline çıkmıştır! 

Nene Pompeo zamanındaki gibi, 
Suriye çölündeki hemhudut kavimler 
ticaretlerinde Mezopotamyadan A
nadoluya ve Akdenize giden kervan 
yollarını kullaeıyorlar. Bunun için 
onların refahı ve sulhu ancak tica· 
rctleriııin intizama alındığı anda ka
bildir. f'u da onların içtimai kalkın • 

(Turkıözn 
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! şnD<ayeto~rr: ! • • 
• • • • ! Yine Menba suları - i 
• • i Belediye Encümenince şehri ! 
! miıde satılmakta olan Menba su· ı 
! !arının otuz santilitreden ibaret i 
! bulunan bardağının bir kuruştan i 
ı satılması ve bundan aşağı bardak· ! 
i larla suları bir kuruştan satanlar· ! 
! hakkında takibat yapılması için ! 
! karar verildiğini yazmıştık . ı 
! Haber verildiğine göre bir kı i i sım bayilerin bu kınar hilafına ola ! 
i rak suları yene küçük bardaklarla ! 
i birer kuı uştan satmaktadırlar . ! 
i rlelediye Zabıta Müdürlüğünün ı 
! bu meseleye nazarı dikkatini cel i 
• i bederiz. i 
i Hayvanlara yapılan eziyet ! 
i Şehrimizde işliyen bazı yük ! 
i arabalarına haddinden fazla yük ! 
• 1 • ! konulduğu ve bunların çok cı ız i 
! hayvanlara çektirildiği ve yine bazı i 
~ körük arabalarına da. çelimsiz ve ! 
i zayif hayvanlar koşulduğu; bo za ! 
i vallı hayvanların binicileri tarafın .: ! 
• . . f • 
t dan meı hametsızce ve ınsa sızca • 
! Jöğüldökleri esefle görülmektedır. ! 
i Alakadarlarm;hayvanlaı a karşı ! 
i yapılan bu zulümlere karşı Liran! 
i önce tedbir almaları lazımdı" ! 
i ! ·--------------· 

Müteahhitlere 
veseka verme 
usulü mu1ga 

Nafia vekaleti gördüğü lüzum 
üzerine Jimdiyc kadar her nevi dev· 
\ .. t "' ... ne\ccnyc ış•c-rııe t·ııger uı.ııuııll 

ve hususi işlerde muteber olmak 
üzere vermekte oldu~u muvakkat 
ve daimi müteahhitlik vesikası usu 
lünü ilga etmiş ve bu şekilde ve· 
rilmiş olan vesikaları hükümsü ad 
delmiştir. Bu vesikaların verilme
sinde istinari olunan müteahhitlik 
vesikası talimatnamesi de mevkii 
tatbikkn lcaldırılmLthr. 

Bu şekilde elinde vesika bulu · 
nan müteahhitler bunlardan ancc.k 
1 EylUI tarihine kadar yapılacak 
eksiltmelerde istifade edebilecek· 
lerdir' Bundan sonra bu vesikaların 
hiç bir hükmü bulunmıyacaktır. 

Mafia vekaletini böyle bir karcı · 
ra sevkeden sebeb, bu tarzda, Na 
fia vekaletinden daimi veya mu· 
vakkat müteahhitlik vesikası aımış 
olan kimselerin eksiltmelerde deta 
bir hakkı ıüçhane malikmiı;;çtsine 

hareket etmeleri ve bu gibi eksilt 
meleıin icabettirebileceği hususi şart 
)arın aranmasında serbestçe hareket 
edilmesine vesikaiarın mani olması 
dır. Vekalet buna ilk münasib çare 
olaraK vesikaların ilgasını bıılmıış 

tur. 
Nafia vekaletinin bu şekilin ye· 

ıine koydugu yrni usul şudur: Bun 
dan sorıra eksiltmelere girecek ta 

!iplerden arıınacak evrak ve vesaik 
ile v.ısıflar her eksiltme şartname· 

sinde ayrıca gösterilrcck ve bu 
şartname ile birlikte ilan edilecektir. 

: Bu suretle her taahhüd işinin İcab 
ettirdiği vp:;ıflar bu işi taahhüd 
edende aranacak ve taleb olunabi· 
lecektir. 

• 
malan için lazımdır. 

Fakat mandater hükumetin tut 
tuğu siyaset yalnız huradakileri fa . 
k'rleşliı mek, dahilinde ihtilaflar çı

karm a\( ve muhtariyet perdesi altın 

da gene marıda l.akimi}•etine devam 
etmt>k gibi görülüyor. Şüphesiz ki 
-bu mücadelede müşteriln yerlerini 
hami lordlara ter kedcct•klerdir. 

(,rulo l'antuarı 

• 

Şehrimizde dün güzel bir 
Çocuk bakımevi açıldı 

- Birinci sahifeden artan -

düşünmüş ve bu gaye ıl.! işçi çocuk 
ları bakımevi olarak bu uf ak teşek

külü meydana getirmiştir. 
Yavrularını emanet edecek bir 

yer Lulamadıklarından dolayı çalış 

maya bile gidemiyen Lir çok kim· 
sesiz kadınlar maişttlarirıi temin e· 
dememekte ve lıu yüzden sefil ve 
pt-rişan kalmaktadırlar. 

Yavrusunu emanet edecek ana 
şefkatı ile bakılacak bir yuva olrluk 
tan sonra tabii kimsesiz kadınlar f ab 
rikamızda çalışmak ve para :kazan
mak fırsatını bulacaklar hem kendi 
leri hemde yavı ul <, rı açtıktan, sefalet 
ten, kurtulmuş olacaklardır. 

Adanamızda ilk defa olarak hu 
susi bir müessese tarafından açılan 

bu yuvanın başlaııgıcında bazı nok · 
sanları ol&caksada en yakın bir za 
manda bütün noksanların tamamla 
nacağına şüphe yoktur. Teşekkül 

memleketin bir ihtiyacını kısmen 

temin edebilirse bundan büyük saa 
det olamaz. 

Sayın İlbay: 

1 

içeriye girmişler ve gördükleri İn· 

tizam ve mükemm .liyett.!n dolayı 

1 fabrika sahiplerini bir daha lPbrik 
1 etmişlerdir 

• 
( Milıi Mensucat fal)rikası İşçi 

kadınları çocuk 13akımevi}; en mo· 
dem bir şekilde bir kat üzerine 
yapılmış# üç o:.la , bir gezme , bir 
oyuncak salonları. küçük bir bah· 
çe, kum bahçesi, banyo yeri , Ala· 
tuıka ve Alafranga hela , mutfak 
yeri mevcut olup burası bir müte· 
hassıs hastabakıcı ve bir hemşire 
tarafından idare edilecektir. Burası; 
fabrikada çalışıp da küçük çocuk· 
larına baktıracak kimsesi olmayan 
işçi kadın çocuklarına mahsustur . 
Burada çalışan kadınlar çocukla ı ını 
işe başlamadan önce bu yurda tes
lim edecek ve çocuklar burada 
ev elbiseleri değiştirilmek surelile 
banyoya sokulacak,temizlenecrk,ye· 
dirilip yatırılac~k ve i~ paydosunda 

Yurdun geydirdiği muvakkat 
elbiseleı Üzerlerinden alınarak ev 
elbiseleri geydirilme'· suretile anne· 
!erine teslim ve bu ~uretle annelerin 

Bu küçük eserin kurdelesini ha çalışma müddetleri suretleri her tür 
yırlı ellerinizle kesmekle istikbaline lü istirahat esbabları temin edilecek. 
daha biiyük bir ümit ve hız hamlesi 1 · 1 

tır. 
vermiş olacaksınız. Hayırlı ellerinizin 
daha bir çok eserlerin açılmasına ve 
sile olmasını temenııi ederiz. 

V-A.-••·-·-·-· '"'---..•·· ı... •• ı.,_,ı •• ;c,,. 

muz cumhuriyet hükumdjne, Ulu 
öndere, ve bütün büyükl~rimizc son 
suz minnet ve şükranlarımızı sunar 
bu açılma tö:enine lutfen teşrif t-cle 
rek bize onur verrn kondlarımıza 
teşekkürler: ederiz. 

Sayın Valimiz Tevfik Hadi Bay 
sal bir tepsi içinde sunulan makası 
alarak binanın cümle kapısına gel· 
mişler ve kısa bir hitabede buluna· 
rak yurdumuzda bu gibi güzel yurt· 
ların çoğalma~ını ve bu hususta Ön 
ayak olan fabrika sahiplerini teb 
rik cttiktt-n sonra kurdelayı keserek 

Bilahere tevsii mukarrer olan 
yurttıı; ~imdilik on yataklıdır. Çocuk· 
ların uyku v=1kitleri haricinde vakit 
ıerrnı grçıteoıımt!lerı ıçın kum bah 
çesi ve Lirde oyuncak salonu var· 
dır. 1 unların terbiyevi ve kültürel 
i şyr ı i de fabrikanın öğretmeni Ke · 
ıoal Atay tarafından tedvir edilecek · 
tır. 

• 
Açılış resiminden sonra bahçede 

toplanan davetlilere limonata ve pis 
kijilar ikram edilmiş ve bir miiddet 
hasbihalden sonra törene son verile 
ı ek yurdun bahçesinden bütün davet 
lile~· ç0k memnun bir halde yurddan 
ayrılmışlardır. 1 

Belediyt!ce para !Belediye ve intiha
cezasile cezalan- ı bat hazırlıkları 

dırılanlar 

Ekmekçı Mehmet, Ali Rıza; lfı. 
saıı oğlu Mehmet. Saffet, Ahmet 
Yılma~. Mehmet Akb3ş, Rrcep, 
v' Mııstafa (mükerrer), Ali öncü, 

Tevfık oğlu Ahıtıet fırııılarında ha· 
mur ekmek çıkardıklarından onar, 
ekmekçi Mustafa noksan tartılı ek 
mek sattığından, Ekmt>kçi Kemal 
somun ekmek yeı ine pide çıkardığın 

dan onar, [brnhim oğlu Hasan ve A 
li oğlu Hayri kanara dı~ı kaçak hay 
van kestiklerinden yirmi beş~r. Kah 
veci Ali, Kasım oğlu Salih pis tulum 
ha suyıınu menl>a suyu diye sattık· 

!arından cnar, Mehmet Turan karı· 
şık ınenba suyu sattıgmdan Ol', 

hırdevatçı Celal emre aykırı perde 
astığından beş, şekerci mehmet ve 

lsmail "kurtlu cevizden sucuk yapa· 
rak sattıklarından beşer, masarncı 
Kamil lıalkı rahatsız cdt"cek derece 
de duman çıkardığından üç ve for · 
müle aykırı olarak un çıkardığından 
dolayı hakkında muhtelif tarihlerde 
dört defa zabıt tutulan Salih Bo .na 
beher defası icin ellişer liradan iki 
yiiz lira para ccz:ısile cezalan lırıl · 
ınışlaı dır, 

Şehrimiz belt <liyesinde intihabat 
hazırlıkları bitmiştir. Alakadarlara 
belediye tarafından lazımgelrn tebli 
ğat yapılmaktadır. 

Ekmek fiatları 
Belediye encümeni; bu haftada 

buğday ve un fi,1tlaıını göz önünde 
tutar?k ekmek narhını olduğu gibi 
bırakmıştır. Buna gör:: birinci nevi 1 

ekm,.ğirı kilosu 9 ve ikinci nevi ekme 
ğin kilosu 7.5 kuruştan satılacaktır. 1 

Maliyede tayinler 

Şeh• imiz maliye tahakkuk me 
murluğuna Maraş varidat memuru 
Ferit kalkaııdelcn ve merkez vari 
dat memurluğuna da Ü.!!ıküdar şu 
besi tahakkuk memuru Me-hmet 
Mustafa Üğüdülmüş tayin edilmiş 
!erdir. 

Biribi~leri n i y araladtlar 
Eskiistasyon civarında Osman 

oğlu Halil Büte ve Mustafa oğlu J:\li 
Çalışır bir kavga neticesinde biri· 
birlerini çakı ile yaraladıklarından 

yakalanmış ve haklarında kanuni 
takibat yapılmıştır. 
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INOILIZLERE OÖRE 

Gıda 

meselesi 
Yaya 

krar 
[E3) üyük Critanyaya gid Biı 
~ bancı bir kimseyi Y ts 

hususunda korkutanll ııı · 
lunur. lngilizlerin yemekleri ya ~~~~i 

1 1 .. 'h . . k \ICrı 
cı arın :ısa oşuna gıtmıyece Pi 
da olduğundan bahsolunur. f bir1~.1 
bence l'u fikir tamamen doğr~ lat; 
ğildir. Eğer l>ir adam yemek ıŞ 

111 
1 

'd · • l ·1· J gil a 0 
sını ı are etmesını >ı ırse n ilca 
de dahi pekala severek yemek tv~ı 
yebilir. a ~ 

Şukndar ki Jngilterede en. tirıtı 
hoşa gidecek olan yemek ikidır ' 

Sabah kahvaltısı, akşama d 
içilen çay. logiltereye giden iş 
sını bu iki türlü yemeğe sakla 
dır. 

Yabancılar için lngilterede 
renilecck yeni yeni zevkler var 

Porriç, lıaddvk, marmalat. 
lngilizler ikinci kahvaltıda 

eti yahut pembe jambon yerler· 

İngilterede bir yabancı, ç 
nevinden olan gıdalara bakınll 
dır. Bunlara karşı metin bir tav 

- Benim ta\lı yemek ad 
değildir. 

Demtlidir. 
lngilterede bulunan dükki11 

yar ısı şekerci dükkanıdır. Bun 
beraber l ııgilizler şeker den nt 
ederler. lngiltereye gidenler de 
türlü yiyecekleri çocuklara "e 
dınlara bırakmalıdır. . 

lngilterede fngiliz içkilerin~ 
mak lazımdır. lngilizler misafı 
. k' · · d l "Bu t vıs ıyı tavsıye er er : ~ 

bir içkidir." derler. Hakikaten 
dir. Viski adamın zekasını açarı 
line berraklık verir, vücudunu 
fngilizlerin birası iyidir. Fakat 

Umumi harp zamanında 
arkadaşım olan İngiliz bana 
<lerdi : 

- Fransız birası i'e insan 
hoş olamıyor 1 

- lngiliz birası ile irı~an 
çabıık sarhoş oluyor. Öğle •·t~ 
ğinden evvel bir kadeh şerri, 
yemeğinden sonra da bir -k• 
porto içmeğe alışmalıdır. Gece 
al onbirde viski içilir. 

lngilterede su içen adama 
itibar etmezler. 

Meşhur lngiliz Başvl'kili Dis~' 
Alman Başvekili Bismark ile sı1 1 
meseleler üztı inde münakaşa 

müzakere ede;kcn tütüne alı~ 
olmadığı halde sigara içmek ~ 
kendisini zorlardı. O kadar bO 
zor ile sigara içmekten nihayet h 
talanmış\ı. Niçin böyle yaptı 
soranlara eski lngiliz Başvekili ş 
le cevap verirdi : 

- Bu gibi ahvalde sigar~\ 
yen adam sigara içen kimsenı~ 
rekatını adeta kontrol ede1 gibi g 
liyor. 

içki hususunda f ngilizltr .~ 
hareket eden kimse az zaman ıÇ 
onlarla U) uşur ve İngi:iLlerin içt ~ 
leıi porto .şarabı çok kuru ve fr• 

. ·dıf 
sızların şaı aplaı 111d ... n daha ı.)'1 

Andre Maur
01

' 

Gii rültü çıkardığı nd9 

\ arb;-ş• c·va'lrd:ı Müslünı ol~ 
Müslürn adında birisinin gürültU t 
karacak den cede sarhoş ofdll 

1 
görülerek hakkında kanuni 111ll 
mele yapılmıştır. 
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Gök yüzü açık , ufuklar 
sisli. Hava rüzgarlı . En çok 
gölgede 36 derece. Gec .. leri en 
~ıcak 19 deı ece. 



Yaya oeren l y h. . b. •t 
6 .... ~~ azan~~I occ ıo,, ta ırı e 

rar rastgel 
Biı B· . . A F Ş t ifade ettikleri gi 

1 
ırıbıri· ~ nna on ro b" . .. 1 S ı, yanı şoy e yan 

senedir ·· 1 ·· d 

Bir Mısır millivetperveri
' nin ölümünün ytl dönümü 

llıiştik ..-.. goz e goz en ge· 
Şc . · Gerstnere gittik, çiriyordum. Kendisi fazlaca elegan gi 1 

apı :• deni'en içkiden içtik, on- yinmiş değildi, ama görünüş aldatır; 

Kahire: 23 ( Radyo ) - Mısır 
milliyetperverleri reisi merhum Saad 
Zoğlul Paşanın ölümünün 11 inci 
yıl dönümüne müsadüf 26 Ağustos 

cuma günü Mısırın her tarafında 
büyük ihtifallar yapılacaktır. 

aşa 

alı 

ek 
r bo 
ayet h 
yaptı 

kili ş 

151 k k" bi b· . e me terı yedik ve bu bilhasn fngiliz kadınlarında .... O, 
r ırun· h lat I ıze ayatımızı anlattık. resmi eritici bakışlarla seyrediyordu. 

1 acağı çarçabuk bitirmiş- Sonra "Sinyora 1,, Sinyora 1,, diye 
n... onun anlatacak şeyi çok· s0ze başladı. İtalyancayı konuşma 
'""GSında 
tvl .'1 ayrıldıktan sonra şive si, kendisinin Biirük B:itanya 
ıı~n~ışti: bir diplomatla. q Adalar Devletine mensup bulunduğu 

2\ıı crı de değişiklik itibari- hususundaki kanaatimi teyit etti. Ve 
' l'~fenceli bir ömür siirü- bunun üzerine lngilizce cevab ver-

d seyahat ediyor. Beogradda dim. Müşteriyi önlt>mek, ondan ev-
e, k d' 

' d en ısinin ve kacasımn vel davranmak, kendisine karşı bil-
tı en .toplayıp bir araya ge- hassa sevimli ve artık hareket et. 

Stçılı . 
Yor, Kl' nı.ş . ~anat hazineleri mek düşüncesindeydim: çünkü, ben-
refında ndısınm evi, Balkanın den bir şq istediğini yüzünden oku. 
ak .. çepeçevre, en güzen yordum ve müşterilere karşı nasıl 

l.ııer 
"eıı e tanınmıştır ve ora- hizmet arzedileceğini dair o kadın 
· ~ad.aki Galla Plasidiyanın çok şey işitmiş~im, ki! Bu lngiliz ka 

ôyı, ~ıyarete nasıl gidilirse, dın resmi, ya da onun bir kopyesi· 
gıdiliyor 

•rılat · rıi erlinmek isteğindeydi herhalde 
rnıya devamla, şöyle di. ve ben bu tabloma 1000 liret mi 

lakin h . istemem icap ettiği yoksa 800 lire· 
\'t s ep.sı de koca, mevki, te kanaat etmem mi muvafık olaca· 

l.:Yg~ görmek bence hiçtir! 
tıi:• bır tek büyük gayem ğını düşünüyordum. Ben dosça sual 

·~ y lerim onun tutukluğunu gidmişti ve 
· b· apmakl Tek başıma 

ır şimdi çarçabuk, su gibi konmağa 
z,, .. Yere gitmekten ve ora· 
.... tes· koyulmuştu ... 

''Ptı'- ım yapmaktan daha Şöyle söyledi: 
• •111 ın bir şey yok! O za •mı , - Bu yelkenin, fevkalade bir 

0 '),. ınes ut hissedıyorum! 
-..ın renk var doğrusu; benim de ayni 

an mes'udum! En bü-
' re · renkte bir bavulum varsa da, rengi 

·ı at sım yapmak suretile, 
arak k d. . k cJ" çok uçkunlaştı soldu ve birçok ye-

l.._ • en ımı en ım ge· '' ~k k d rind~n de büsbütün silindi. Sevgili 
,,, i.t a ar para kazıın· 

.. er · k Madam, bavulumu bu enfes renge 
~ ~k~:° il Erkekler, yıldan boyamak liitfunda bulunur musu-
1 ~ 1 ınez, daha cimri olu 1 nuz? 
nııı.11 en ilkbaharda kocam ı 

ıet b' ' l Biyanın an 1attıklanoın bu nokta· 
'aı, ır defa daha izin ver . .ı olu sında dayanamadım, güldüm. Gülün-
11iQı. h .. nca, kalktım, Venedi. 
lıc .. "IUstear isimle seyahate ce bana şöyle çıkıştı: 

-.ı b· - Kalpsiı kadın! Benim gözyaş 
ijltıi, ''Rr yerde oturuyordum. !arım güçlükle zaptedebildiğim bir 
'-<le csam,, diye bildir,dim 1 

r e~vaplarımı giydim. Şu · sırada, sen gülüyorsun, hal şte, ha 

1 
tsırn s· . . . yatımd" bu bana ilk ve biricik si-

e c ıparış etmesını ve . .1 V . d" b d b" 1 "" Cplerinden para çekme- 1 parıştı. e şım ı ura a ır a ay 
" 1aks d boya ~iirülmüş muumbaya oineklı·-

ltıd a ile, fakir bir kadın v-
ırn. yor, bunlar la nereye gideceğimi 

1~ kal b kestiremiyorum! 
dııın. R.~ alık yerlerde rt'sioı Ben, şu teklifi ortaya attım: 
r~.· ıyalto köprüsü civa-

~- ·""at - Fakat bunlardan birkaçını 
"\'fi " veya balıkpazarında; ~e!çeveletip de vinin duvarlarına 

tsirıdc resimlerim, biz, görül-
'İı eydık! Eninde sonunda 1 asamazmıydın? 

v eld ' - K!ndi evimin mi? 
b e et k · y • d" 1 oyt . me • ıstegım ı; . Böyle diyen Piya, bana ezici ba 

t •ip ~ bır sipariş almalıy- 1 kışlarla, gözlerini dikti: 
111 arış isteğile içim kası- j 

Yord K ' - Ne diyorsun sen! Benim yu-
da k u. ocamın karşısı - 1 vam, benim için mukaddestir!? .. 

~ dud endisine, tarafından 
b· kak bükülen sanatım 

dıt: aç bin liret kazandı· J 

~ ek fikri beni ser mest Bugün kırk . mahkun1 
tdık 'J 1 d k ta~c Yağmur yağıyordu. mra ıya gi ece 
ı~ atsız t . Ve .. e mıyordu. Benim 
~'d Runeşı· h . . ·r ı. P· ı ava ıçın molı . 

y 'Yazzettada resim ya 
\oc fdllğırıur dinince deniz 
fl: 1 detı· ' 'Ya~ 1 bir dalga akını 

- Birinci sabifeden artan -

t b ı~tt ' tn ayı su altında bırak. 
htak .bu su hücumuna da 

·yidif lla de~.'ki bacağım dizka· 
a ı d '..l•n 5 • . . 

il il de .. u ıçırsınde, dehşet· 

aya mahkum Adanalı 'Dayı Mahmut 
oğlu Mr.hmet, on seneye mahkum 
Suruçlu Şeyh oğlu Ali, on sene 
beş aya mahkum Nizipli Hasan oğ· 
lu Ömer, on iki sene d~kuz ay on 
güne mahkum Urfalı Bekir oğlu 

Salih, onl>ir sene sekiz aya mah
kumGozi Antt>pli Bekir oğlu hmail, 
yedi sene altı aya mahkum Besnili 
Mustafa Vakkas, on seneye mahkum 
Gdzi Antepli Ahmet oğlu Ali, on 
sent.ye mahkum Nezilli Ahmet oğlu 
Derviş, yedi seney~ mahkum Kara 
isalılı Yurnf oğlu 'Mehmet, on sene 
ye mahkum Bahçeli Hasan oğlu Dur 

.du Mehmet, onbeş seneye mahkum 

aur0 bava n~zı renkle belirttim. 
htısu~uzütıeşti. Resmi tek· 
· fi tında ıı cele etmek zo. 

ltı~bte er lahza kalkıp gid'!
bit ş~ern,· tuğla kırmızısı 

. ~•b· 1Yog · 'rültil %~ gıyoten kayığını 

0ıdJ r.a111at lll'ıeşguldüm. ltalyan-
rt ' ng· ı· ilıısııı 1 ızlcr, Amerikalı 

td ar d d ı. fi ' urup urup ba-
tr, kı.ıı ayranlık ifade eden 
a d ağıttı 
aj il hi . a geliyordu. Ya 

l>a • <;bır v k. 1 B . 
tt ,tiş aln1 1 a ıt en şım. 

1tt h a ıydım mutlaka! 
<ı ı "ıtıe · ' . . tı b tıcccık sıparışle 

'tı k('>~tt'kf 
1 

onJ ı: çünkü, tabloya 
"•ı~ k Uruyordu b'I 
~ı alah m ı e .. . 
t~: sokuı:lık arasından bir 

" d· u. Arkamda ta 
•rıı • ltıdik d 

ar10 , C urdu. Bu ka 
0 11a CoJa D.:lı' 

Nizipli Mehmet oğlu Cafer, onüç 
seneye mahkum Birecikli Halil oğlu 

mail, ondokuz seneye mahkum Ni 
zipli Şeyha oğlu Akil, oniki seneye 
mahkum Bthi mili Hasan oğlu Solim, 
onüç sene altı aya mahkum Adana 
lı Hüseyin oğlu Eyyup, on ~eneye 
mahktlm Çabakçorlu Nimet oğlu 

Said, un ~eneye mahkum Gaz;Jn · 
tepli Müslünı oğlu Cumali, yedi sene 

Bu münasebetle Veft ve Saad par 
tileri tarafından lskenceriyede yapı
lan Saad Zağlulun heykeli o gün 
Kral Birinci Faruk taraf.odan mera
simle açılacaktır. 

Telef on hatları 

- Birinci sahifeden artan 

ğm1dan mfö akereleri müteakip im
zalanacak mukavelııaden sonra Hatay. 
la muha1>ere etmek mümkün ola . 
caktır. ilk olarak bir mükaleme için 
115 kuruş fiyat tesbit edilmiştir. 

f ran telefon hattı şimdilik geri 
bırakılmıştır. Çünkü hu sene alınmış 
olan 1,5 milyon :irarık tahsisat ta
mamen sarfedilmiş hu'unmaktadır. 
idare önümüzdeki sent:ler için ge
niş misyasta bir faaliyet programı 

hazırlamaktadır. Program arasında 
yeni telefon hatlarının inşatı bulun· 
bulunmakla beraber asıl ve ille plan 
da dahili telefonların asrileştirilmesi 
ile halka daha ucuz telefon muha
bereleri yaptırmak imkanları gel· 
mektedir . 

lstanbulda, Şişlide yapılmakta o
)an telefon santrali bitmek üzeredir. 
Bu santrala ilk olarak 2000 abone 
bağlanacaktır. f lede de bu miktar 
12000 e kadar çıkarılacaktır. 

lstanbul telefon idaresi, fzmirde 
olduAu gibi şehrimizde otomatik te· 
lefon köşkleri yapmıya karar vt.r
miştir. 

Ancak fzmirde b~lunan telefon 
köşklerinde, açıkgözlerin para ye
rine kurtlara mangır ve saire delikli 

teneke parçaları attıkları görülmüş 
oldu~undan burada yapılacak köşk
lerd bu gibi uygunsuz hareketlere 
meydan vermiyecek tertibat alına

caktır. 

Buna rağmen köşklerdeki tele· 
fonlardan avda izmirde 500 liraya 
mütecaviz bir varidat temin edildiği 
görülmüştür. lstanbulda halkın ke 
saf eli daha fazla işin hacmi daha 
geniş olduğundan ayda 1000 lira va 
ridat temin edilebileceği umulmakta
dır. Bu telefon köşkleri yapıldıktan 
sonra Ankarada ve fzmirde o!duğu 
gibi telefon muhabereleri de 5 ku· 
ruşa indırilecektir. idare, lstanbulda 
l-eş kuruştan fazla telefon ücreti 
alan otel ve sair hususi telefon yer 
feri hakkında sıkı takipler yapı im ak 
tadır. Bu gibilere tesadüf edildiği 
ve yapılan şikayetler de doğru oldu· 
ğu anlaşılan otellerin telefonları alın
maktadır. idare halka ucuz telefon 
temin dmek ve kolaylaştırmak için 
her türlü imkanlaı ar aştıı makta 
dır . 

altı ay .beş güne mahkum Tarsuslu 
Mehmet ça\'UŞ oğlu Hasan Adam 
' ' öldürmeğe teşebbüstrn dört sene 
iki aya mahkum Adanalı Hamza oğ 1 
lu Mahmut, Kız kaçırmakt;ln beş sene 
ye mahkum Adanalı Ali oğlu Zeynel 
yedi sene bir aya rnahku·n Karaısa · 
lılı Mehmet oğlu F dtah. 

lspartaya gönderilecek mahkum 
lar: 

Katilden onJokuz ser eye ınah 

kum Adanalı Abdülbaki oğlu Niya
zi, katle teşebbüsten dört sene iki 
aya m ihkiim Adanalı Muharrem 
oğlu Şaban, katilden on seneye mah 
hıim Tarsuslu Abdullah oğlu ibra· 
him. 

Amiral Horti 
Alman yada 

Berlin: 23 (Rodyo)- Macar kral 
naibi amiral Horti bugün Kiele gel
miş ve istasyonda heyetler tarafm 
dan karşılanmıtır. Naip ve heyetler 
Alman deniz kuvvetlerini teftiş et
mişlerdir. Müteakiben on bin tonluk 
yeni bir Jcruvazör denize indirilmiş 
ve naibin refikası merasime riyaset 
etmiştir. 

Amiral Hortinin Almanyayı ziya 
reli münasebetile Alman gazeteleri 
çok samimi neşriyatta bulunmakta· 
dırlar. 

Marsilyada grev 
Paris: 23 (Radyo) - Marsilya 

da d~niz amelesinin grevi devam et· 
m~ktedir. Polis ve jandarmanın al· 
dığı şiddetli tedbirler neticesi olarak 

Papa 
ihtilafının 

Duçe 
• 
ıçyuzu 

- Birinci sahifeden artan -

name gibi tedbirler almış bulunmak
tadırlar. Faşist pı ofosörlerinden 
Paskuela Pennizi "Recime faşista" 
gazetesinin sütunlarında İta l yanlarla 
Yahudilerin evlenmelerinin şiddetli 
cnalarla men~dilmesiıli ve aıi ırkı. 
na mensup olmıyarıların İtaıyan va· 
tandaşlığı haklarından mahrum bı · 
rakılmalarını talep etmektedir. 

"Vatikan'la Mussolini arasınd a
ki bu ihtilaf, faşist diktatörlüğünün 
önüne çıkan yeni yeni güçlükleri 
tezahür ettiren bir delildi r. Ayni 1 

zamanda terör ve zulüm rejimine 
karşı hoşnutsuzluk da hiç du rmadan ) 
artmaktadır. 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşan1 

Halk ımızın pek beğ~ndiği ve 

IGN .l\S ismile nn lıkları sevimli 
hoş ve nükdedar komiği 

(FER . NOEL) 
i en çok hareketli, hoş ve konik 

sahnele rle dolu, zerafet ve 
nükte filmi olan 

20RAK1 ASKER 
Nefis ko nedi eserinde takdim 

edecektir. 
Mevsimin en güzel ve gii "ir lü 

bir filmidir. 

9667 

"Diğer taraftan P;ıpd ile faşist 1 
diktatör arasında çıkan lrn ihtilaf, 
Hitlerin ltalyanın değil yalnız bari· 
ci, hatta dahili siyasetine de ne :--------------

derece tesir yapmakta bulunduğuna 
da bir delildiı. 

Teşekkür 

Türk Hava Kurunıu 

A da na Şubesi Başk a nlı· 
ğından : 

en ufak bir hadiseye bile meydan Eşim Ayşe Bayadalı müpt ela Çır çı r, prese fabrikalarındaki 
verilmemekte ve liman münakalatı olJuğu hastalıktan kurtaran Doğum tüccar ve ha lka ait pamuklar tesbit 
senegal askerleri tarafından lemin evi doktoru Bay Şükrii Konurntp·a edı lmişti r . Bunların harıciııde pamuk, 
olunmaktadır. ı 

1 
ve maiyetine gazeteniz vasıtasiyle koza, kütlüsü olan ların 27 Ağustos 

T k saygılarımı sunarım . 938 cumartesi gününe bdar Kuru 
e irdağından Avrupaya Öğretmen mumuza bildirmesini rica ederiz. 

ihraç edilen kuş yemi · ı ~668 TURAN BA YADAL 9669 1-3 

lstanbul: 23 (Telefonla) - 1----------·-------.,., .....-.....-- ,,_._. 
Tekirdağdan ecnebi memleketlere 
kuş yemi ihracatına baŞlanmış ve Doktoı Operatör 
yeni yıl mahsulünden 30,000 çuval 

ihraç edilmiştir . Hadi· Kiper 
Küçük antant ikinci 

toplantısını yaptı 
Belgrat: 23 (Radyo )- Küçük 

antant kcnseyi dün akşam Yugos· 
lavyada Beled şehrinde ikinci içti- ı 

maını yapmıştır. 

c::z:ı= === 

Bit kaza neticesinde 
yaralanan amele 

Y enistasyonda vinç milinden 
kurtularak yere düşen kömür tekne· 
si ameleden Ali oğlu Yusufun başı 
na isabetle ağır sure ite yaralan· 
mışlır. 

Yaralı memleket hastanesinde 
tedavi altına alınmıştır. 

YENi NEŞRIY AT 

Çocuk 

Çocuk mecmuasının 100 üncü 
sayısı çıkmıştı •. Bu sayı , geçen sa 
yılardan daha güzel yazılar ve re· 
simlerle doludur. Çocuklarımıza ve 
çocuk liabalarına tavsiye ederiz. 

r , 
1 Kar ataşa 

otobüs seferleri 

Seferi elli 
kuruş 

ADANA -KARA f AŞ 

Cumartesi günlt"ri saat 12 
de. Acem hanır:dan. 

Cumartesi günü $aat l 4,30 
da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 te Acem 
hanından 

Pazar giirıleıi saat 6,30 da 
Acem hanınClan 

1 KARATAŞ-ADANA 
Cumartesi giinlcri saat 18, 

30 da Pi; jdan 

Pazar günleri saat 18,30 da 

Plajdan 

Yerler mı naralıdır. Üdha evvel 
den Acem hanı yanındaki Ömer 
ba~cgmcz ticarethanesine mü- 1 
racaal edilerek l · apatılalıili~ 

Almanyada tahsilini ikmal dm iş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd
det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civa rında Müslüm apart -
manında hergün sabahleyin saat S 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka· 

dar kabul eder. g. A. 9598 

Yeni ·çıkan kanun ve nizamlar 

Pasaport Kanunu 
l\an ıw 11 11. 3.5 19 hab11/ ıorılıı: :JC: (J 9 1.'' 

\ e§ıı laıılıı : l > 71CJ38 

- Dünden artan · 

diplomatik ve hususi ve hizmet damgalı pasaportlar parasız verilir. Ec 
nebi devlet makamlarından verilmiş diploınat • k, hususi ve hizmet dam
galı pasaportlarla bunlara tekabül edecek dığer pasaportlar ınütP.kat.i
liyet şartile parasız viıe edilir. 

Mad<.k 31 - Türkiyeden harice gitmek üzere alıııan umurna mahsus 

pasaportlardan 25 lira alınır. 
Ve hariçte bulunanların konsolosluklarımızd an alacakları pas:.:ıportla 

rın 3 aylığında!ı 400 ve bir seneliğinden 800 kuruş harç alınır. 
Türkiyeden harice gitnıek üzere alınan hir pasapor lıın rt-fakat hane

sine kaydohnanlardan . zevce ve yedi yaştan ışağ ı çocuklar müstesna ol
mak üzere - her birinden pasaport lıamiliodeo a l ın acak 25 liradan maa· 
da 10 lira harç alınır. 

Pasaportsuz gelip Türkiyeye girmelerine müsaade edilenlerden üç 
aylık pas3port harcı iki kat olarak a lı nır. 

Macide 32 - 21 inci maddede yazılı nı ii ~terek pasaportlardan ndına 
pasaport verilecek şahıs içiıı ta :-.ı olarak ve iş tiıak eden h<'r şahıs İçın 
8 lira hesabHe pasaport harcı al ı nır. 

Madde 33 - 22 nci maddede tasr h edilen pasaportlar bPş liralık 

harca tabidir. 
Kendilerine pasaport:\·eıilecckler muayyen haı cı ödeyemeyecek derece

de yoksul oldukları takdirde harçtan istisna edilrbılirlcr. 

Madde 34 - 23 üncü ve 24 iincü maddelerde tasrih edilen vesıka· 
far pasaport ve vize harcına ta '> i değildir. 

Madde 35 - Pasaport yerine geçen ve.)ikalar hususi ta rifeleri mu· 
cibince resme ve ha rca tabidirler. 

Madde 36 - Ecnebi memleketlerde yvksırl vazi}ette k .. lnıış Jduk
ları sabit olan Ti.irk vatandaş larıııa Türkiye Cı.inı l ıu riycti konsoiosluklnrı· 

ca bir def<\ v,ı lana 1.iÖnÜ\i yo l cu l uğun '\ mahsus ve oıı güı. zarfında kullanılmak 
üzere parasız pasaport verilelJıl ir. 

Madde 37 Miinhasıran tahsi l için barice gıd l'n t cı l ı f') c vcı ıl cek 

pasaportlardan nısıf harç alınır. 
Ecnebi ınemlcketlcrJe muvakkat olnrak çalışma:-.. uıc c gıdrn İ~çıl 

re ; 
Ve bir ~il~ . nezdinde. gid_ecc:k er kçk, ve kadın hiım elı;.iıere. . 

. . 
(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 

CINSı En En çok Satılan miktar 
az 

IC. s. A. s. - Kilo 

KaPiniaıı 
- c=- 1==--= c~ -

pamuk 

Piyasa parJe~ ,. - 23 
Piyasa temizi .. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 35 35,50 

-

YAPACI 
Beyaz 

1 
1 

1 Siyah 1 

· ,Ç 1 C I T . ---
Ekspres -,-

1 - 1 iane 

1 Yerli "Yemlik,, ı--1 1 " 
"Tohumluk,, 

!-I U B U B A T 
1 u ~day Kılıns 

" 
Yerli ?,15 -- -3,50--

-- ---.. Men tane -Arpa 2,90 1 2,95 -
Fa.sulya 

- --- 3,12--Yulaf 3,5 - -Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumu 1 

Mercimek 
1 Susam . ıs ___ 

UN 

1 
Dört yıldız Salih 1 --üç 

" " 1 
:E ~ j-Dört yıldız Doğruluk 1 -
~- üç " " ' ::ı c: o --= Simit 

" 1 - cU -·- :> Dört yıldız Cumhuriyet ..lC ::ı 
CN t> üç r-. " " 

Simit " 
Liverpol Telgraftan Kambiyo ve Para 

23 I 8 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

Sanıım l't!lC 

Hazır 4 76 lıut 

ı l--sö- I« 

ı· 
1. Teşrin Va. 4 60 Rayişmark 

frank ( Fransız ) --3- 43 
4 69 -2 Kanun 

" Sterlin ( İngiliz ) 6 14 
Hint h< z r 3-ı~ Dolar ( Amerika ) -ı- 25 

00 
- 00-Nevyork 8 28 Frank ( İsviçre ) 

Yalnız on beş gün 
devam edecek olan 
fevkalade tenzilat· 
tan istifade ediniz 
Fırs alı kaçırmayınız 

, 

36 liraya satı. 
Şimdiye kadar lan sağlam 

şık ve hafıf s ı N G E R 
l. 'k I I . 30 liraya satılm:ığa 
ıı~ı et erı başlamıştır. 

Bu tenzilatı Singer bisiklet fa brik ası yal 
nız 15 gün devam et 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hükuınet caducsinde 

Ömer Başeğmez Ticarethanesidir 

Telgraf -- Ba~eğmez 

41-80 

,Telefon - 168 
9490 

Her mevsım ve muhite gore 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaff akıyel sırrı bundadır 

' 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmiştir. Bir fincan çay gUnün b~naltıcı sıcajimı kar,ııar 

c. 

Türksôzil 

-~-
1 

24 A~ustos ______________________ ____ _...,, s 

1 
BELEDİYE İLANLARI 

,) 
--------------------------------------------

l - Belediyeye ait ~iptillide muha.umen bedeli icarı el,~--· 
olan 1 ~. 24, 26, 28, 29 ve muhammen bedeli altmışar lira ola: 
ve 1.ükfımet içinde muhammen bedeli yirmişer lira olan 1, 3, 
civarında muhammen bedeli altmışar lira olan 36, 38, 40 nunl8 

kanlar 31 Mayıs 939 tarihine kadar icara verilmek üzere açık 
ya konulmuştur . • . 

2 - lhaleleri 25,8,938 Perşembe günü saat onda Beledı ~u·• 
meninde yapılacaktır . 

3- Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzd yedi buçuğO 
4 -Talipler ihale giin ve saatinde yatırmış oldukları temiol 

larilc: birlikte belediye daimi encümenine ve-: şaı tnameleri görıf. 
yenlerin her gün belediyeye muhasebesine müracaatları ilan ol 

11-16-20-24 

1 - Yeni mezariıktaki yıkanma · binasının tamiri açık eksilt 
nmuştur. 

2 - Keşif bedeli: 104. 70 liradır. 
3 - Muvakkat teminat.•=. 7.~5 liradır. .. .. B 
4 - İhalesi eyliilun sekızıncı perşembe gunu saat onda t' 

cümeninde yapılacaktır. . d ı.:,. 
5 - Bu işe ait evrak yazı işleri kalemindedir. lstiycnler orıı 

bilirler. . ~ 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta temınat makbu 

'r-----------------------------
likte Belediye encümenine müracaatları i'.an olunur: 

21 - 24 - 30 - 4 9664 . 

TÜRKSÖZÜ 

\Matbaacılık! 1 Gazetecilik \ 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Tiirk 

sözü matbaasında bar
tırınız. Temiz bir. tab 

nefis bir cil<l içinde 

eseriniz dalıa kıymet-

lenecektir. 

Ki.itiipharıeniıi gü 

zelle:,.tir n~ ek istiyorsa-

nız kitaplarınızı 1 ürk· 

sözünün mücellithane· 

iİnde yaptı rm11.. Nef ıs 

l LAN 
* 

T A B 
* 

l(lTAP 

C l L D 

GAZEl~E 

----
1 
1 

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

Resmi eurak, ced. 
V(' ller, def terler, ç~kler, 

karneler, kağıt, zarf, 
·kartvizit ve bilumum 

tab ' işleriniz., t'll kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en 7.arif hu , 
rufatla Türksöı.ünde) a 

1 
J 

pılır . 1 
Tün.sözü matbaa-

sı "Türksöıli"nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmu~, tabeder. 

:,_ ______________________________________ . 

Kumbar~ birt ' 1 
~ 

TÜRKiYE 
CUMHV IİYETI 

ZlRAAT:B.ANIASI 
-----------------------~------------------------

Yeni otel ve Seyhan lokantaların
da alakart ve tabildot 

Tabildot 

50 kuruş 

Çiftehan Kaplıca~· 
Açıldı 

{C!:l!!::::m::m::ıııııı:mıııı:ı 

Tabiatın büyük lütilf ve nimetinden istifade 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıca\3 

kinden yüksektir. 

Roınolİ7.ma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mc~aı,e l3şı, KaracıJ 
Mideden muıtarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar nıntl:ı~ 

[UCA YA gdmelıriiı !er: - - .. -
Sl'ncleıcc Ç0cuğu olmıyanlar ku lri ti f.ıtıraııın \ıu fcyııtı 

ıı üste fıt ve nıcsut olıııuşl.ırıiir . 

\.J.azir.osu, Lokantası, Furunu, 
Bakka\iyesi, Berberi vardır. 

Her türlü esbabı istirahat miikcnı;nddir her şey ucuzO 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenz!lattadıf· 
FIY ATLAR ŞUNLARDIR'; 

Kuruş 
Odalar dört~ Bir Gecelik Otel Odası 200 

1 
Taş Odalar 125 tir. Fazlasınd" 

" " Birinci Baraka 75 
alınır. " " İkinci 50 1 .. " 

' 

Hususi_ Banyo :>O 1 Bir kişi iicret~ 
Umumi Banyo 15 ' de iki def ay'1 

1 
Yazın Çiftehana gelıniyenler kışın ağrılardan U} uyarttaı 

Kışın çckti~iniı İslirabı unutmayınız 

' iki. g. 12 - 18 

---------------------------------------...---

Dr. f e 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasınd'' 
ayenehanesinde kabul etnıekt~dir. ~" 
'-------~-------~ ~il .. 

Haruniye kaplıcası
na otobüs seferleri · 

. 
Cumartesi Osmar,iyeden saat 

18 de harr.ket edecek Pazar günü 
Harnoiyeden sabahleyin saat 4 de 
Jsınaniycye hareket edrccktir. 

1-2 

Osmaniye Yeni otel 
katıbine müracaatları 

9670 

·11 
Çı arlı mahallesı .,, 

cadde üzerinde ev c 1 . 1 • rtıa 
lıktır. isteyen erıo 

muracaatları. 

U A 'yat ıllUınt n .!?rt ,., 

Macid G~ 
Adana Turksoıll 

t" 


