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Lehistanda galeyan 

Asker alk Danzige 
.... ıiiiiiiiiiııı .... ~ .................. .. 

evkedilmesini istiyor 
liükumet istediğimizi yapmazsa 

e oraya biz yürüyeceğiz ! ,, 
Pa. 
kns : 25 ( Havas ajansı bildiriyor ) - Varşovada 

n 111 dün öğleden sonra Nazi memurları tarafından ,:t" ekalliyete karşı tatbik edilmekte olan usulleri 
r b 

0 
etmek maksadiyle, tertip olunmuş bir mitingde 

eı i p ~lunrnuşlardır. Miting "Polska Zaşöndniya,, adın
a t Yo~ onya cemiyeti tarafından tertip edilmişti. 

·ek dan geçenlerin cemiyet liderleri tarafından söy· 
l ~ u b.nutukları dinliyebilmeleri için içtimaın aktedilmiş 
' a v~n~n~n haricinde hoparlörler konulmuştu. Bu nutuk

e .. ~tırn_aın sonunda kabul edilmiş olaıı karar su
e k •nzıg memurlarının Danzigdeki Polonyalı ekal-

1 ıi2 i~rşı muamelelerini cezr.i surette değiştirmeleri ve 
ı ,, ta~Uahedelere tevfikan artık polonyaya tabi ol. 

ep olunmuştur. 

Bu içtimaın sonunda biri Reisicumhura diğeri ma
reşal Smigli Riçe, gönderilmiş olan ve intizar ve süku 
nu tesis etmesi için Danzige asker sevketmelerini t leb 
edeni ki telgrafname okunmuştur. 

Her iki mitingde hazır bulunmuş olan ve takriben 
yedi bin kişiden ibaret bulunan halk, Danzige dojtru 
sembolik bir yiirüyüş yapmağa lıazırlanmı~tır. Fakat po· 
louyalı cemiyet liderleri buna mani olmuşlar ve bilhassa 
şu beyanatta bulunmuşlardır: 

''Bu miting; tertip etmiş olduğumuz son mitingdir. 
f.ğer hükümet Danzig de nizam ve asayişi temin ve te
sis etmiyccek olursa bu işi bizzat bizl<:r deruhte edece· 

.giz. 
Bu hitabe, halk tarafından uzun uzadıya alkışlanmıştr. 

r. lllhuriyetimizle yaşıt bir müessese Macaristanda 

iŞ BANKASI 

5 t~rimiz şubesi bugün bankanın 
ınci yıl dönümünü kutlayacak 

Nasyonal Sosyalist par
tisi kaldırılacak mı ? 

Budapeşt~: 25 (Radyo) - Hü

kumet Macaristanda Nasyonal Sos 

tiı. iş b 
İi~ beşi an.kası; bugün kuruluşunun 

ır, l;~ı Yıl dönümünü kutlamak 

ılar "1etke ~ de 2511.000 lira sermaye 
İt "'b·zı An~arada ve fstanbul, 

61 1 "b 927 su elerle işe başlayan ban 

fş bankası; bilhassa ticari, zirai, 

sınai ve iktisadi ·sahalarda büyük 

işler görmüş ve hükumetin kendisine 
tevdi ettiği her şeyi büyük başanlar 
la ikmal etmiştir. 

yalist partisini ortadan kaldırmak 
teşebbüsümfedir. Bu maksad uğrun

da bir propaganda ofisi kurulacak 

tır. 

Irak hariciye nazırı . 

na B de Trabzon, Samsun, 

ayv~lık Ursa, Balıkesir, Edremit 

~~ h /a şubeler açmıştır. Ban-
i l k ıhazırda biri Hamhu•g ve 

llıc~ı ~ıderiyede olmak üzre en.!· 
b' e etlerde iki ve 'J ürkiyede 
ır şub . 

r, esı mevcut bulunmak-

• ~:~ka~ın 1937 yılı nihayeti plan 
Şe · Yetıne .. b .. k" s.oao gore ugun u serma. 

4~ i "1e d .OQo, ihtiyat ahçası 3,470 
e!·1 

1 
dia~ v

2 
uaı 62,381,734 ve tasarruf 

rse Bank 7,118,971 liradır. 
be ~ ~nd:; h~l~.ı tasarrufa alıştırmak 

lı • kurııb buyuk teşviklerde bulun-
ij~ aralar getirtmiş ve bunda 

rııuvaffakiyetler elde etmiştir. 

ve 
, 1 oı3' 

asrP 

.ı~' ~ -

b 'P' 

ur 
bi' 

. tıi~ us 

jne \ 
ra~ 
n ,,1 

Zerbaycan 
'1tvanında ... ____ _ 
2..n kişi idam 
ukmü aldı 

s~ 
ova. 25 ~~tb · (Radyo ) -

~~hi ay can divanı; rejim 
~tıslttıde bir teşekküle 
ith~ ,P on kişiyi idama 

ltlll t . . e mıştır. 
8ir . 
lsp lngiliz heyeti 
~~ . i\nYaya gidiyor 

J tıs : 25 
y c lngilte ( Radyo ) - Bugün-

~lı ~ele, r~•Ln Tuluza bir lngiliz 
a tyet Be ispanyaya gidecektir. 
ı l:ak ol arselon ve Bu•gost~ ya-
lttı an . .. . 

ed esır muhadelesıne 
'cekr ır .. 

Gazetemiz; bankanın kuruluş yıl 
dönümünü kutlularken yurda daha 

büyük hizmetlerde bulunmasını te 

menni eder. 
Bu münasebetle banka bugün 

kapalı bulunacaktır. 

Kahire : 25 ( Radyo ) - Lüb 

1 nanda bulunmakta olan Irak hüku 
/ mt ti hariciye nazırı Tevfık Süveydi 

1 pazar günü lskt>nderiyeye gelecek 

1 ve Mısır hariciye nazırı Abdülfettah 

1 
paşa ile görüştükten ~onra Bağdada 
gidecektir • 

FiliSTiN REVOL TU 
VAHiM SAFHADA 
Dün gene çok şiddetli 

müsademeler oldu 
Kudüs: 25 (Radyo) - Bu sabah hüviyeti meçhul bir Arap, 

Ceninde askeri hlklm muavininin üzerine altı el kur,un atmı, 

ve hemen kaçmlftlr. Kur,unların hapsi da hedefine isabet 

atmı,tır. Ajiır sul"etta yaralı 

olarak Hayfa hastanesine kal· 
dırllan hlklm muavininin haya. 
tından ümit yoktur. Ceninde 
mütecavizin yakalanması için 
onlkl saat halkın evlerinden 
dışarı çıkmaları yasak edll· 
mlftir. 

Kudüs: 25 (Radyo) - Nasıra -
Taberya yolunda arap çetelerile İngiliz 
müfrezesi arasında altı saat süren 
şiddetli bir müsademe olmuş ve on 
dört Arap ö müştür, Diğerleri kaç· 
ına!;a "'u valf ak olmuşlardır. 

Bu müsademede bir İngiliz aske
ri ölmüş ve !Jiri de yaralanmıştır. 

Araplardan onbir mavzer, külliyetli 
mikdarda cephane ele geçirimiştir. 

Kudüs: - 2:> (Radyo) - Akkii 
hapisanesinde bir arap mahkümu 
her ne suretle eline geçirdiği bir bı · 
çakla bir İngiliz askerini ağır ve bir 
Arap polisini de ha!ir surette yara· 
lam ıştır. · 

. Cezair ve Korsika liman
larında grevler 

Paris : 25 ( Radyo ) - Ma;;il· 

yadaki deniz amelesinin grevi Cezair 

ve Korsika lim~nlarına da sirayet 
etmiştir. ı:luralardaki deniz amele 

]eri de mesai saatlarınııı makul bir 

hadde ındirilmesini ve pazar gün 

)eri çalıştırılmamalarmı istemekte 
dirler. Grevin dığer Fransız liman 
larına da sirayet edec~ğinden ~n 
dişe edilmektedir . 

Mısır Meclis Reisi 
Kahire : 25 ( Radyo ) - Me· 

busan Meclis Reisi lsmail Sıtkı Paşa 
P Mlisinin Başkanlığından istifa et 

miştir. Mumaıleyh hiç bir fırkaya 
·,~ tisap etmiyecektir , 

ry ....................... ·~ 

ı Gençliğimize ı 1 iZMiR ~FUARINDA _ 
bir fırsat! t ı 

!Partimizin bir teşebüsü : 
Partimizin, mllll kültür ! 

:ı tedbir alarak, ressamları· 
mız için gezller tertip etti : 
61nl ve böylelikle sanatkar 
larımızın yurdu ve halkı 

d0100-,500 Kişf' 
bakımından çok mühim bir 

Fuarda eğlenceler çok alaka 
oluyor 

: yaklndan tetkik ederek da ; 

* ha güzel ve mim eserler * 
* meydana getlrmelerlnl ta· * 
* mln ettlilnl yazmı,tık. * 

celbedici şekilde 

ı 
Bugün, aynı tedbirin sah t 

ne ve mllll edebiyat ba. * 
kımlndan iki taraflı bir ye * 
nı tezahürünü haber ver- * 

I n>ekle zevk duyuyoruz. * t Partimiz halkevlerl sahne * 
* lerl için yetl,kln muharrir- * 
; lerlmlZ arasında bir piyes * 

ı 
müsabakası, gene yetişkin * 
muharrirlerlmlz arasında t 
büyUk memleket hlklyelerl 
ve halkevlerlne mensup 

6 

lzmlr Fuarından bir köşe 

; genç muharrirler arasında ı * da memleket kUçUk hıklye 

t 
lerl mUsabakaııı açmıştır. 
Bu mUsııbııkalıırda ka:ı:a
nıın eserlere maddi mükl- ı 
tatlarda verllecektır. Par-
timiz, bu tedblrlie gUzel 
ve mllllgl gaye tutan, va * 
bu maksadında muvaffak * 
olan mesaiyi, dejierlendlr * 
mek va davam ettirmek * 
gibi, kUltUr hayatımızın en İ 

ı 
bQyük davası olan bu ma ' 
seleyi da hal yolunda:kıy. * 
metli bir çıjjır açmı, bu t 
ıunmaktadır. f • ........................... ._ ................................. .. 

İzmir : 25 (Hususi muhabirimiz
den) - Evelki gece Fuar sahasında 
yapılan mehtap alemi, çok mükem· 
mel olmuş, ve fevkalade bir gece ya· 
şanmıştır. 26 Ajtustosta mehtap ge
ces; tekrar edilecek tir, 

lzmir Fuar büroları, tam bir faali
yet göstermektedirler. Şehre fazla zi
yaretçi geldijti bu günlerde ransey
man büroları, yolculara otel bulmak 
ve her türlü izahat vermek hususun
ba çalışmaktadırlar, Fuar, halkın tam 
bir alakasile karşılanmıştır. ilk günü 
Fuarı 34900 kişi, ikinci gün 45632 ki
şi ziyaret etmiştir . İki gün zartında
ki ziyaretçi miktarı, geçen seneki fu . 
ar ziyaretçilerine naıaran 27373 kişi 

bir-Japonlar 
tayyaresine 

Amerikan 
ateş açtı 

Halbuki Çin milleti 
tayyare içinde • • 

reısı 

teşrii 
değildi 

-

Hankeodan bir gör Unu, 

~anghay: 25 (Radyo)- Ameri- 1 
kan · Çin yolcu tayyare sderlerini 

yapan bir şirkete aid ve içerisinde 

iki kadın, iki çocuk olmak iiure on 

yedi yolcu buluna.1 bir Amerikan tay 

bulunduğunu göriince müthiş bir in· 
kisarı h1yale uğramış ve bunları ser 

besi bırakmışlardır. 

yaresi, kannloun üzerinde Japon ıayl, Almanya ve Ame-
Y_~reı~rinin ~çtığı mitralyöz ateşı ne • • • 

tııcesı yere ınmeğe nıecl::ur kalmıslır rıkanın harıcı 
Plot ve yolculara bir şey olmamış : • • k 
tır. Bunlar yaya olarak Hankova 1 • poJıtı ası 
gitmek mecburiyetinbe kalmışlardır. j 
Amerikanın Hankov konsolosu bu 

1 
hadiseyi Japon hiikGmcti · nezdınde 

1 
protesto etmiştir. 

Çin meclisı teşrii .reisi bu tanare ile · 
seyahat edecekti. Fakat her neden · 

se sonroJan fikrini değiştirerek baş · 
ka bir tayyare ile seyahat etmiştir. 

işte Japon tayyarecileıi; Amerikan 

tayyaresini içinde Çin meclisi teşrii 

reisi var diye yere enmeğe ve bu su 

retle kendisini esir almağa le~clıbüs 
etmişlerdi. Fakat; tayyareyi yrıe 

indirıpte içerısinde ecnebi yokular 

13erlin : 25 - Amerika hariciye 

nazırı Hull'in ~on radiodaki nut · 

kuna bir alman ~iyasi risalıramesi 
Üeutsche Diplomatisch- politische 

Korrespondenz" in kendısi ve sert 

bir lisanla mukabelesi Berlin siyasi 

muhafilinin çok nazari dikkatini celpl 

etmişti Almanya harici siyasetıni 

tenkid eden Amerikanın bir de- . 

mokrat düşiincesi 1919 senesınin 

getirdıği dünya Jirsizliğini kaldırmak 
için lazım gelen bir havision'nn a

leyhinde olarak bunu gayrı kanuni 

fazladır. Bu seneki Fuarı ziyaret ede 
cekleıin s ı yısının, milyonu geçecejti 
tahmin olunuyor. Bu giin bu raka 
yü1bini geçmiştir. 

Kültür Bakanlıjtının emrile fıır ko· 
milesi emrine verilmiş olan erkek li· 
sesi orta kısmı binasında 100 karyo· 
la hazırlanmıştır. Bunlar, ziyar.;tçilere 
elli kuruşa arzedilmektedir. 

Devlet Demiryolları, Deniz yollar 
ve bilumum Avrupa hatları için ya
tak!ı vagonlar şirketi lzmir şübesi 
bilet vermektedir. 

lzmir Çocuk Esirgeme Lurumu, 
Eylülde saat 19 - 21 arasında Fuar 
gazinosunda 4 - 11 yaşındaki çocuk· 
!ar arasında bir gürbüz çocuk mü'a 
bakası yapacaktır. 

~ Eylül gecesı Verem mücadele 
cemiyetine verilmiştir . Cnmiyet, o ge
ce ya·pacağı fevkalade eğlenceler için 
hazırlıklar y•pmaktadır. Kızılay ku· 
rumu da hazırlıklar yapıyor. Kızılay 

kurumuna da bir gece verilecektir. 
Başvekiı, lzmir fuarındaki pavi

yonları ziyaret ederken vakıflar, üzzın 
kurumu, iş Bankası paviyonlarından 
fazla durmuş, teşhir edilen muhtelif 
eşyayt beğenmiş. takdirlerini bildir
mişlerdir. 

Şelıır Arnsı telefonu 

Fuar münasebetile şehirler arası 
Telefon ile Avrupa şehirleri arasında 
Teleton muhaveresi açılmajta başlan
mıştır. Bunue için fuardaki şehirler 

aı ası telefon bürosundan görüşenler 
oldu!l;u gibi lzmir abonaleri de ken
·di telelonlarile görüşmekfedirler. 

Cemil Mardanı Pariste 

Kahire : 25 ( Radyo )- Suriye 

Başvekili Cemil Mardam buradan 

Parise hareket etmiştir. Cemil Mar

danı , Fransız Hariciye Nazırının 

Türkiyeye hareketind~n evvel ken 

disile mü~~kerelerde bulunacaktır . 

işlere mecra fikrini yörütmektedir. 
Almanlar pek ala unutmamışlndır ki 
vaktile amerike veresay ve Genf 

e arkadaşlarını çevirmişlerdi. Ame· 

rika hariciye nazırı Aul, enternasyo
nal vaziyeti iki cepheden kiyas ile 

kendi noktai nazarini yü rüdüyor, 

Yahut avtoriteli bir memleketmi. 

Berlin mahafılini noktai nazarına A· 

merika hariçi}e siyaseti Avrupa mil
letleriu kendi meseleleri hakkında 

ki siyaseti arasında derin farklar 
vardır. Bu güne kadar Almanya, 

Amerıkanı'nın demokratlığından hiç 

bir şey anlıyamamrştır. Demokrat 

Wilson, vaktile Amerika namına 
Veresay mühdcsini imzalayıp millet

ı~r cemiyeıine girmek istediğinde 
kendi milleti tarafından yalınız bı. 
rakıldı Ddmokrş Roo~eve lt ve onun 

hariciye nazırı Hullıda Avrupa mes, 

elelerine daima gszlerile karışmak 

islenenlerile fuzuli bir yoldan gittık· 
l e rı anlafılıyor. 



~ahife 2 •• 
HAYAT iÇiNDEN 

-
HİCAP 

,,----------------------------------------------~! 1 ş ~ h Ü lf h a lb> e lf o e r Ü i c=a=o=Rc====ş~ 
~~---------------------------~-----·----_..,, Rejim Eski lngiliz utangaçlığı nrlık tarihe knrışmak üzeredir. Fröyd ıle la· 

!ebeleri Anglo . Sakson kavimlerine nihayet i!mi blr maske altında olmak 
şartile ihtirasların ifades·nc cevaz vermiştir. Onun için lııgiltcrcde bir tiyat· 
roya gidrn yabancı burada öyle açık, saçık Gahnelere tesadüf eder ki. bun
lıırı P.ıris tiyatrolarında temsil etmek mümkün değildir. Öyle ingiliz ve A-

Şehrimiz iş bankası \ Isparta öğretmenleri şehrimizde 

merikan tiyatroları görülur ki, inanılmaz derecede siniktir. . 
Bununla beraber yine lngilterede ihtiyatlı hareket etmek lazırndır. Si

nizmin bu derecedeki şiddeti içinde bıle yine geniş bir hicap köşesi vardır. 
lngilterede hicap hissi ile i~ tirasların ifadesi, taklidi k.:ıb"I olmıvan öyle bir 
ıarzda birbirine karıştırılmıştır ki bir ecnebi için bu hususta çok ihtiyat ile 
hareket etmek iktiza eder. Esasen henüz garp memlekeılerinin yeni ahlak 
cereyanları lngiltercdc asıl halk tabakası arasına nüfuz elmiş değildir. 

ş,h,;:~ş~~~~.~::dürlüğü· !Yüz kişilik bir Öğretmen 
ne tayin edilen Manisa iş bankası Jkaf •ı • şehrı•mı•ze geldı• 
müdürü Hamit Bahyan şehrimize 1 ) esJ 

julien Huxley, bu b::ıkımdan bize sembolik bir fıl.ra n<ıkfodiyor : 
Londra hayvan<ıt bahçesinde bir İngıliz kadını bir hipopotamın bek

çılcrinden birine y<ıklnşarnk şöyle bir sual sormuş : 
«- Mosyö, rica ederim, bana söyler misiniz : Bu hinopotam erkek 

mi, Y• ksa dişi mi ?» 
Bekçi bu suali soran kadın biraz hiddetli bir çehre ile bakarak şu 

cevabı vermiş : 
«- Madam, sizin bu sordugunuz sunl, sadece diğer bir hipopotamı 

alal adar edecek biı şeydir.» . 
İşte Londra lıayv.ınat bı-.hçcsinde bekçilik eden bu ndam eski lngiliz 

hicabı den len halin de bekçisi idi. 
Andre Maurols 

Sinema Dünyasının ikizleri 

Lor 1 rdi 
Bu iki candan arkadaş 

bugün ayrılmış bulunuyor 

Pdl - Pataşon, Frtd Aster -
Cincer Rocers, Lorel - Hardi sirıe 

manın de yapışık karde,.leri gibiydi 
lı:r. Bunların ayrılmaları ilk defa o 
laraic Pat - Pataş"nun sinema 
perdesinden kaybolmasıyla lı şladı. 
Sonra Fred Asterle Cincers ayrıi· 

dılar, ikisi de başka "oyun arkadaşı,, 
ile fılın çevirmeye başladılar. 

Onun yerine geçrn Harri Lany 
don daha yaşlıdır. Bugüne kadar üç 
kerre evlenmiş ve boşanmı.ştır. 

Meşhur Valsin 
evi taşlanacak 

Sebebi, hayatından 
bahsederken Pey
gan1beri tenlddetmiş 

lngilizce "Deyli Hera1d" gaze. 

gelmiş ve vazifesine başlamıştır. 
Hömit Bayhan; şehrimizin çok 

yakından tanıdığı bir zattır Kendisi 
evvelce Ad.anada bulunmuş, doğru 
hareketi ve vazifeperverliğile her
kese kendisini sevdirmişti. 

Bankanın ikinci müdürlüğüne ta. 
yin edilen Kadıköy şubesi 

müdürü Salih Evin de gelmiş ve 
vazifesine başlamıştır. Her iki de. 
ğerli müdüre bu vazifelerinde de 
muvaff akiyetli başarılar dileriz. 

Memba suları 
Zabıtai belediye müdürlüğü ta

ra fından iyi su satan dükkanlardaki 
küçük su bardakları kaldırılmış ve 
belediye encümeninin verdiği karar 
mucibince otuzar santilitrelik bar 
daklar kodurtulmuştur. Bundan 
böyle bu bardaklarla su satnııyan· 

lar hakkında takibat yapı\accıktır. 

· Turhan Cemal Beriker 

Bir müddettenberi mezunen Bü
rücek yaylasında bulunmakta olan 
J,eJediye reisi Turhan Cemal 13eri 
ker, şehrimize dönmüş ve vazifesi· 
ne başlaınıstır. 

Milli eınlak müdürü 

Bugün, sinemanın diğer "yapı· 

şık kardeşleri,, Lorel ile Hardi de 
ayrılmışlardır. Lorel ve Hardinin 
daima beraber film çevirmelerine 
o kadar alışılmıştır ki l.orel-Hardi 
adeta Lir h k isim olmuş ve burıl ... 
rın isi!nlerini ayrı ayrı söylemeye 

Vilayetimiz Milli Emlak müdürü 
lesinin yazdığına göre, meşhur mu· S ff t p k · A k M"ll" 

V 
, L d d k" .. 1.. a e e sevım, n ara ı ı ı:m· 

harrir ells ı on ra a ı mus uman ı·k 1 ğ t · d"I · t" kimse alışmamıştı . 

· Bugün Lorel, Hardiden uzak düş 
müş bulunınor. Hardi ile beraber 
onun yerine c~k i sessiz film zama· 
nındaki komi~lerden Harri 'Langdon 
oynıyacak. 

. . a memur ıı una ayın e ı mış ır. 
lar ehdit etmektedir ve evını taş· · 

lamaya karar vermişlerdir: ! Hususi muhasebe müdürü 
Miislürnanları kızdıran şey. Vel· ; _ 

ls'in "Dünyanın kısa bir hikayesi" 1 Bir müddettenberi rahatsız bu: 
ismineeki kitabı~ır. Bu kitapta mu· 1 lu~~a~ ~ilayetimiz •. ~usus~ .muh~sebe 
harrir, peygaherın hay'!tından bah- , muduru Hasan Guler ıyıleşınış ve 
sederken tankitlerde bulunmaktadır. 1 Cdün vazifesi başına gelmiştir. Geç 

Müslünıonlar, Muhammed hak- ı' miş olsun deriz. 

kındaki u tenkitltre itiraz etmekte -----------·--
ve V dli~'in buulaııe fasih etmesini 1 
istemektedirler. Bu talebelerini ka-

Söylendiğine göre, bu ayrılmavı 
istiyen bizzat Lorel olmustur. Şüp
hesiz ki onun maksadı hiçbir 'zaman 
arkadaşından ayı ılmak değildi. Fa· 
kat, onların ikisine beraber film çe· 
virten sinemacı Hal Roçun ileri sür· 
düğü bir şartı kaLul etmemiş ve ~ ul trıtirrm k içir1

, l üyük bir kafile 

ml.İracaat ederea, h-ndilerine bu 
hususta müzaharet gösterilml'sini 
istemiflerdirı 

Isparta lllretmenlerlnden yüz klflllk bir katle tetklkeHa 
bulunmak: uzere dUn ak,amkl lstanbul trenlle sehrlmlze gel · 
mi• ve istasyon duraOında kUltUr erkanı ve öjretmenler 
tarafından kar,ılanmı,tlr. Otuz -
bayan lllretmen kız ve bay. 

1 larda erkek llse•ine misafir 
1 edllmı,ıerdlr. 

Öğretmenler bugün belediye ta 
·rafından kendilerine tahsis edilen oto 

1 
büslerle mezbahayr fabrikaları, okulları 

1 

ve şehrin bazı yerlerini gezecek, ak 
şanı saat on altıdct halkevi tarafın· 
dan bahçesir.de verilecek çay ve sa 
at 20,30 da belediye tarafından Sey 
han paı kında verilecek yemek ziya 
f etinde bulunacaklardır. 

Hayri Gönen 

Mersin iş Bankası şube.-:i miidü
rü iken şehrimiz şubesi müdür vekil
liğini yapmakta olan Hayri Gönen 
Ankara Merkez ikinci müdürlüğüne 
ta} in edilmi~tir. 

Şehrimizde bulunduğu kısa müd
det içinde gösterdiği nezaket ve ko· 
!aylıkla bütün muhite ve maiyetine 
kendini sevdirmiş olan değerli ban
kacımız Hayri Gönen dün şehrimiz· 
den ayrılmış ve istasy0nda banka. 
cılar ve dostları tarafından uğurlan 
mıştır. 

Hayri Gönene bu yeni vazifesin· 
de de muvaffakiyetler dileriz. 

Kokmuş balıklar 
imha edildi 

Dün sabah halde satılmak iste 
nilen yüz kiloya yakın balıkların 
kokmuş olduğu görülerek alınmış 
ve nehire dökülmak surctile imha 
edilmiş ve bunu satanlar hakkında 
zahıt tutulmuştur. 

Bavulu kim çaldı? 
Kantaran mahallesinde oturan 

seyyar Sucıı lbrahim oğlu Rif at 
kendisine emanrt bırakılan bir ba. 
vulun meçhul bir şahıs tarafından 
çalındığını iddia ve şikayet etmesi 
üzerine tahkikata başlanmıştır. 

Saimbeylide bir 
mevkuf kaçtı 

Saimbf'ylinin Kızılağaç köyünden 
olup hırsızlık suçundan mevkuf bu· 
lunan Mehmet oğlu lsmailin hapis
hanenin pencere demirini kırmak 
suretile kaçtığı ve firarinin yakalan 
ması için jandarma devriy~leri çı· 

karıldığı vilayete bildirilmiştir. 

Bir kadının evini 
bastılar 

Saimbeylinin Hüketçe köyünden 
olup katil suçundan mevkuf bulunan 
Hacı Ali adında birisinin annesine 
ait Kürebekli m~vkiindeki evinin 
meçhul şahıs tarafından yakıldığr 
şikayet edilmiştir . Bu husllsta tah · 
kikat yapılmaktadır . 

Bir şoförün marifeti 

Şoför Ali oğlu Hikmet idare 
ettiği kamyonu Kadir oğlu Tevfik 

ve Yunus oğlu Mehmedin araba· 
sına çarptırarak hasara utramasına 
ve Mehmedi11 de beş günde iyi ola· 
cak derecede yaralanmasma sebe 
biyel verdiğinden yakalanmış ve 
hakkında kanuni muamele yapıl· 

mı~lır. 

Ç~hp kaçarlarken 
yakalandılar 

Cumali oğlu Tahir ve Yusuf 
oğlu Hasan adlarında ıki kişi Şeyh· 
ınustaf a mahallesinde oturan Hüse· 
yin oğlu Ali adında birisinin evine 
girerek bir halı seccade , bir yastık 
ve biı çarşaf çalıp kaçarlarken ya· 
kalanmış ve haklarında kanuni mu
amele yapılmıştır. 

Anahtarla kaş,nın 
üzerinden yaraladı 

gençliği 

Ş 
u muhakkak ki• 
jim bizim Kem• 
g,.nçliğ'e kıyınet 

yer vermek alicenaptı 

sonu muvaffak olan bir 
mıştır . 

Rejimimiz, bekçisi 
sık sık iltifatlar ibzali 
göstermek ten asli gt'rİ 
Yeni bir . isal olarak,P• 
nevver Tüık gençlığine 

fırsat kapısını gösterebi · 
Parti, münevver g 

• daki değerleri tebarüz 
nıtmak, yetiştirmek için 
müsabaka açtı. Bütün 
ediyor. lin müsabaka Y 
harrirlerle, istidatlı genÇ 
iştirak edebileceğ'i üç 
üzerinedir. Piyes, büyük 
çük hikaye . 

Bu üç çeşit yazı JO 

bir tek şartı vardır . B 
kelime ile tıülasa ede 
oJması . . 

Uzun zaınandanberı 

mızda bir dedikodudur ··"' 
- Muharrir yetişmı1~ 
- Yazmıyorlar 

Hatta daha çok il 
şöyle de demişlerdir : 

- Yazamıyorlar 1 
Gençlik , bu sak•l 

şimdiye kadar hiç itiraı 

yük bir sabır gösterdi. 
Ve rı ihayet işte vakii 
Partimizin açtığı bU 

sabaka neticesirin, yeni 
mıyor ,, , " Yazamıyor 
kahir bir cevap olacağıpl 
diden muhakkak nazar 
rız . 

Eminiz ki, Partinin • 
sabakaya, yeni nesil , fİ 
gelip geçen ve son 
edebiyat neslinin bütün 
diti mahsullerin bir k~ 
recektir . 

, Amma bunların he 
olacak? Şüphesiz hayır • 
kelinsaf düşünmeli; asırl-' 
ki nesil ne verdi ,, diyf 

Fakat şurasını da h 
lıdırl Eski nesil mağdur 
du, himayesizdi ·; Yetifll 
bir evlat gibi l 
• Bugünse biz !... 

Bunun için , bugüll 
nesli; büyük imkan ve 
olduğunu unııtmadaıt . 
rimli olamamak tehlike•• 
"Mazur ,, görülecek 
olmadığını bilerek çalı 
;decektir . · 

konturatının bozulmasını istemiştir. halinde muharririn evine yürümüş , 
Sinemacı, onunla iki film çevirmek, !erdir. Muvafık b::- netice alınmadığı 
ıçin 20 bin dolarlık lıir konturat ya takdirde Vellş'in evi taşlanacakrır. 1 

Vellis'!n evine doğrd yürüyüş 

hareketini teı tik "Cemiyetelmiiınnin" 
lngilteredeki bütün müsllımarıların 
en aşağı beşte lbirini bu nümayi~e 
davet etmiştir. 

25 

Ali oğlu Mehmet adlı birisi bir 
kavga neticesinde genel ev kadınla 1 

rınc!an Fatmayı bir gün sonra tek· Memurelerin evi 
rar muayenesine lüzum gorülecek 1 

yor. Lond~a mü lümanlan, diğer ta 1 

Fakat kontr;.ıta, bundan evvelki raftan fnğilt~rede bir müslüman1ık 

Gök yüzli açık. Hava hafif rüz 
girlr, ençok sıcak gölgede 34,5 de 
rece, geceleri en az ~ıcak 19 dere 

ce. 

derecede anahtarla kaşının üzerin· 1 mnuiyetinin k• 
den yara 1 adığından yakalanmış ve 1 

hakkında kanuni takibat yapılmıştır. ! fılnıin de bazı sahnelerini tekrar çe· merkezi sa}ılan, "Hindistan evi~ ne 

virnıek şartını koyuyo~ iştc,.Loıclin ~·~~~~~~~~~~--~----~-~~~~~--~~~-~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kabul etmediği budur. Bunun üzerine 
Hal Roç mukavelt yi 1Jozuyor ve 
Hardi ile çalışmak üzeıe Harri Lang 
don'u alıyor. 

Lordin ayrılışından 
mütessirdir. Hulunduğu 
natta şöyle demiştir. 

Hardi çok 
bir beya· 

Asri Mek.tuplar erlin yalnız dört buçuk 
milyonluk, şehir değil, ay
nı zamanda Almanyanın 
da nıer kezi olduğu için o 

rada Almanyaııın başka tar1'fların ıın bunJan sonr a söyliyerek gön zaman birçok kimseler gülünç bula· 
da görülmiyen fevkaladeliklere le· dt:rmemize yarıyor. Mektup yazac:ık caklaıdır. Fakat ne kadar çok ye 
sadüf olunmaktadır. ohın bi r kimse o höccreye giıiyor, nilik ler çıkmıştır ki ilk zaman•arda 

Mesela stnelerdeııberi gramo sevdiği bir kadına aşkır ı ilan edi onlarla istihza edildiği halde sonra· 
- Ben senelerdcnhcri hep Lo foncu mağaz"tlarından satın alınarak yor, borçluya borcunu biran evvel .. ları herkes alışmış ve onları gayet 

rellt beraber fılm çevirmeye alıştım. evlerimizde çaldığımız p\aklardan göndermesi için şiddetli ihtarlarda tabii bulmuştur, 
Adeta, benim şahsiyetimi tamamlı- ·Bertin posta idaresi başka surette bulunuyor. Mikrofona söylediği Şayet söylrnen mektup bir la· 
yan odur; onun şahsiyetini de ben hJ istifadeye karar vermiştir. Berlinde mektup bittiktt'n liç dakika sonra raflı plak ise fiatı 75 kuruştur. 600 
mamlardıın. Biz tencereyle kapağıl büyük pvstahanelerden birine gi r~- mektup plak üzcrirıe geçirılıniş oiu · ktlimelik lıir mektup kifayet edecek 
gibi biribirimize uym•Jş ve daima cek olursaı ız höcere içerisinde ko yor Bu p1ak mükemmel bir kutuya kadar büyiilc ol1'n iki taraflı bir pla 
beraber olması lazım iki arkadaş· nulmuş olıın bir mikrofon dikkatini- konuluyor ve posta idaresi tarafın- ğın fıatı ise 125 kuruştur. Söylen.:n 
tık · zi celbed r O mikrofonda y~ndaki dan doğruca ınürseliileyhe gönderi· bir. mektup plağın Berlin dahilinde· 

"Yeni arkadaşım hakkın la pek dairelere doğru çeşit çeşit t:\blolar liyor. ki posta ücı eti yedi buçuk kuruş· 
fazlcı bir fikrim yok. Fakat gt!rek 

1 
uzatılmış olduğunu gördüğümüz za Bu söylenen mektuplar taam· tan ibarettir. Bu ücrete pliiın am· 

fılmlerde beni_ın_ şa!1siyeti~ni tamam. ma? merakınız büsbütün arlar. Bu müm ettikten sonra mektup teati· balajı da dahildir. 
lamak, gerek ıyı bır ko nık bakımın tesısat ııc.:dir, diye sorunca bir yere sinde simdiyc ka.iar riayet edilmiş l3erlin posta idaresi pek hararet 
dan Lorelin yerini doldurac:ığını pt k gönderilecek mektubunuz varsa onu olan kaideler hep o· tadan kalka - li aşıklar için daha büyük plaklar 
emin de~ilim." bu mikrofonun içine söyliyebilirsi· caktır. Yolda po .tacı; ı gördü~ümüz da yaptırmıştır. Bun}arın kutru 19 

Staıı Lor el, bu şişman ve sevirnlı niz, cevahoı alırsınız. zaman : 11 Bana mektup var mı? ,,, santimdir. Bir aşık sevgilisine yiiz 
komik bugün 43 yaşmdadır. Asıl Demek ki o tesisat şimdiye ka· Ji}e değil : 11 Bana plak var mı? ,, yüze gelip söyliyemiyeceği söıle r i 
ismi Ar tur Jeffcrson'dur ve lııgiltc- dar yazarak istediğimiz mektupla- diye soracağız. Bunu yazdrğımız uzaktan ~öylemek isterse ekseriya 

bu 19 santimlik plaklardan istifade 
etmektedir. 1 ~ santin kutrundaki bir 
pla~ın her iki tarafını aşıkane hisle 
rile dolJuran bir aşığın her suretle 
tatmin edil : iş olac:.ğı posta teknik 
noktainazarından tesbit edilmiştir. 

Tabii her yeniliğine olduğu gibi 
bu söylenen mektubunda bir kusuru 
vardır. Buda mürseliiley;;İn gelen 
mektubu okuması, hayır dinlemesi 
için mutlaka bir gramofon makinesi
ni malik olmasının icap etmesidir. , 
Birde dak tilo!ar bu söylenen mektup 
ların iş idarehanelerine, bankalara 
ve yazıhanelere kadar taaammüm et' 
mesinde korkuyorlarmış. Çünkü mek 
tuplar ağızla ıöylenip zaptedildikten 
sonra daktilo bayanlara artrk hiç ha 
cet kalmıyacaktır. Fakat bu yeni 
meU ıp göndtrme usulüne rağmen 

birçok yazrhane ve ticarethane sa· 
hipleriniıı çok alıştıkları daktiloların· 
dan gene ayrılmıyacakları da hesaba 
katılmaktadır. rede doğmuştur. • ... __ ,__.,..,_ ______ ,. _________ _..._ _ _________ ..., ___ _ 

Viyana: 25- st birci' 
limleı inin evlenmeleri 

daı men ediımişti. "" 
dar kimseler kanunun 
karşı itiı az ettikleri 
Baş belediye reisini~ 
namesıle yalınız k•~ 
muallimlerin , mem&Jrl 
etmeksizin - evlen 
edilecektir. Bu suretle 
hususunda faidesi dok 

İsviçre avüstur1 
cirlerini kabul 

Viyana: 
bir kararnamesine te 
na lsviçre umum kO 
turya mu?acirlerin .. lı ıM 
!erine katıyyen mu~ı tiı 
ğici resmen bildirın•t 
ve lsviçre hududuna 
muhr.c·rıer bla iıtisn' 

,mişlerdir. lsviçre t/e 
dudu bu yüzden ç ff 
memurlareyle şiddet 
tabi tutulmaktadır. 
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KüçuK HiKAYE 

Deliren Bakışlar 
ki. 
rnalit 
mel · 
ığtOI i 
ir ı· 

Ütün ha 
yatımca ş. 

arlatanla 
;a, ukalalara. mu. 
atabb"bl 

!
~~Yazan~~ 

ı 
sınız ki birisinin 

Mihail Zoşçenko ciğeri buıadadır, 
halbuki diğerinin 

~~~ başka yerdedir. 
O 1 ere karşı 

nlara küfrettim. 
mücadele ettim. insanlardan kimisinin bağırsakla· 

; ol•1 

ali ı 

eri 
parl • 

ine 
ebilitP 
geni 

·z et 
için · 
n gel> 
a yel 

• genÇ 
"ç ed' 

"'k ~ yu 

ı ıııu· 
sun• 

.edebi~ 

beri -, ur su 

kök:akat şiındi artık kanaatlerim 
di bund~n. değişmiş bulunuyor. Şim· 
du u gıbı adamlara küfretmek şöyle 
d' •sun, onları hararetle müdafaa e· 

1Yoı ve alkışlıyorum. 

Bakınız bu neden ileri geldi. 
v Tanıdığım küçük bir kızcağız 
ardı B" .. 

et"' ; utun Doktorlar bu kızı tedavi 
""eden . ı· k"f . 1 d. y . !İf ıs rn a etmış er ı . anı 

tıı•ıkn anlayacağınız, onu tedavi et· 
' len • · k he acız almışlardı. Kızcağızı 
r ıııu 

saıı ayene eden doktor, başını 
sa arhellerini yana doğru kaldım, li· 

nı alile: 

geJ - Ne yapalım, elimizden bir şey 
h lllez, biz bu hastaya hiçbir şey 

Pıııayız, derdi. 

hn ~ ak~t işte orta tahsili bile ol mı· 
;Jet' l\i b·a.sıt bir adam ortaya çıktı .. 

'r : tiy:· ılır, h.erif belki de serserinin bi 

şrniYoı 

r J kat 
1
' belkı hergelenin biriydi. Fa 

sakal kıı ne olursa olsun işte bu adam 
tiraı t' f,,cağızı muayene etti .. Şunu sordu 
d' ·~at f'J• 
v~ktı 1 den .. 1 an derken kızcağızı eskısin-

ıyı bir hale getirdi .. 
bU B 

yeni hşl U hasta kızcağızı on iki, on üç 
ıyor " ç~~;nda kadar bir şey<li .. Mahalle 
ağın• laıd arı onu fena halde korkut:;ıuş 
azarılt ııı· ': hastalığı da bundan ileri gel· 

% .. 
in a\1 

1 • şi~ 
n de~ 

utün ° 
'r kal 

· Bir gü k • h h · b" · ıçin n ızcagız er angı ır ış 

tı la~vluya çıkmış .. maha ile çocukla 
be

1 
. ' olsun diye kızın üz.-rine ge 

btı ~ış bir kedi atmışlar .. Kız gerek 
did •reketten, gerekse gebermiş ke 

en f h d gijnd" ena al e korkmuş ve işte o 
tinj kur bugündür, konuşma kabiliye. 
Cılkı ~Ybetmiş .. Kızcağız ellerile, ba· 
tUı1·~rıf.~ İşaretler yaptığı halde bir 

u Soz .. ı· . k k . llıes· . soy ıyemıyor, e me ıste· 

rı rahatsızlanır, kimisinin dili tutulur. 
işte burada en mühim nokta bütün 
bunların sebeblerini tayin etmek, ve 
bunu öğrendikten sonra, aksi bir ha . 
reketle hastalığı kökünden söküp 
atmaktır, işte benim bütün diğer 
profesörlerden farkım budur. Ben 
hastalığın köklerini bulur, odunla 
bir vuruşta, kökünden tedavi ede 
rim. 

Kızın ana, babası alaylı dokto· 
run bu sözlerinden ürktüler: 

- Aman profesöı !erden üstün 
alaylı doktor!.. Siz ne yapıyorsunuz? 
Hiç böyle şey olur mu? Bizim lızın 
zaten bir odunluk canı var., Doğrusu 
bi:r. bu işe pek razı değiliz. 

Alaylı doktor gülmeğe başladı : 
- Allah, Allah dedi, siz amma 

da tuhaf İnsanlarsınız ! Laf olsun 
diye söyledim .. Kızınıza vursam vur 
sam yumuşak bir havlu ile vuru· 
rum. Bakınız nasıl yapmak istiyo
rum. Kızınızı şuracıktaki sandalye· 
ye oturtacağım. Sırtını kapıya çe
vireceğim. Belki şiddetle korkar da 
o zaman Allahın izniyle yeniden 
konuşmağa başlar. 

Alaylı doktor bunları söyledik· 
ten sonra dolaptan bir havlu çıkar• 
dı. Kızı dediği tarzda bir sanldalyeye 
oturttu. Ve kendisi dışarı çıktı. 

iki üç dakikada sonra yavaşça 
içeri girrli ve yaradana sığınarak 

kızcdğızın sırtına kuvvetlice bir hav 
lu yapıştırdı. 

Kızcağız bu beklenmedik vuruş. 
tan fena halde korktu. Müthiş Lir 
feryat kopararak konuşmağa baş

ladı. 

Zonguldak esnaf cemiye
tinin bir teşebbüsü 

Ankara: 25 : (Telefonla) - Zon. 
guldak esnaf cemiyetleri yapdıkları 
bir bir toplentıea ferden olduğu gi
bi cemiyetlerinin hükrıİü sahşiyetle
rinin C. H Partisine bağlanmasına 

ve nizamnamalerine faaliyet sahasın
da Kemalizim ve parti brensipleri· 
ni tayakkuk ettirmeği asıl gaye ad· 
deden bir maddenin ilavesine karar 
vrrmişdir. 

Macar Kral naibi 
Hitlerle Berline vardı 

Berlin : 25 (Radyo) - Macar 
Kral Naibi ile Hitler Berline dön 
müşlerdir. 

r=--------, 
1 

1 

Kar ataşa 
otobüs seferleri 

Seferi elli 
kuruş 

AD~NA -KARATAŞ 

Cumartesi günleri saat 12 
de. Acem hanından. 

Cumartesi günü saat l 4,30 
da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 te Acem 
hanından 

Pazar günleri saat 6,3~ da 
Acem hanından 

KARAT AŞ-ADANA 

Cumartesi giinleri saat 18, · 

30 da Pl ;jdan 

Pazar günleri saat 18,30 da 

Plajdan 

Yerler numaralıdır. Daha evvel 

Zonguldakda yeni bir 
lise açıldı 

Zonguldak : 25 (A.A) - Meh. 
meh Celikelin 60 bin lira sarfile 
Zonguldakta yaptırdığı Liseye meh
met Celikel adı verilmiş ve yeni 
talebenin kayt ve kabuluna başlan. 
mışdır. Li~eye kavuşan Zonguldak 
seviç içindedir. 

Alman 
iktisat 

ve Macaristan 
ınüzakereleri 

Budapeşte: 25 Horthıy ve Baş · 

vekil 'lmredy ve hariciye nazırı Ka· 
aya nın Almanya, ya ziyaretleri 
esnasında şimdiye kadar hal edile 
miş Alman ve Macaristan iktisat 
müzakerelerine de devam edilecek
tir. Her şeyden evvel Macaıislan 

buğdayların kullanılması hakkında 

konuşmalar yapılacaktır. 

YENi NEŞRIY AT 

Havacılık ve Spor 
Havacılık ve spor mecmuasının 

221 nci sayısı çıktı. Bu sayıda hava 
cılığa ait çok t"nteresan yazı ve re
simlerle dolu olan bu mecmuayı 

tavsiye ederiz. 

1 ÇOCUK HASTALl.~RI 1 
1 

MÜTEHASSIS! 

Dr. Nihal Bayat 1 
1 Adanaya geldi 

1 
Hastalar mı hergün Mahmut 
paşa hanı karşısında 18numa · 
rada hususi muayenehane~inde 
saat 14 -18 arasında ka-
bul eder. C. ....................... 

belediyesi!" -
ını b'J b ı e eceremiyormuş .. 

tij, 1 .~ızın anası . babası ne pek kül 

kilic~d~e de pek zengin kimseler cle
k%d 1

• Kızın babası saraç veyahut 
da Urijcı gibi bir şeydi. Kızcağız 
ba~,Yaşının küçüklüğüne rağmen ba· 

Hem öyle bir konuşmağa baş 
(adı ki ağzını tıkamak imkanı olma 
dı. Zincirden boşanmış bir deli gibi 
konuşu~•or, ha baLam konuşuyordu. 
Annesinin eteklenne sarılmış, abuk 
sabuk bir şeyler söylüyor, arada bir 
şeyler söylüyor, arada bir de : "ille 
beni eve götürünüz!. diyordu. 

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

1 

Osmaniye 
den : 

Osmaniye kasabasının Nafia Ve· j 
kaletinden musaddak ldro elektrik 
tesisatının tutaıı olan (35037 ) lira 
(95) kuruştan yalnız,( 7242) İiralık 
merkez santral binasının inşa etti
rileceğinden isteklilerin 2490 sayılı 
kanunun 2-3 üncü maddelerinde 
yazılı vesaikle birlikte belediyemize 
müracaatı ve İstanbuldan bu işe gi
rişmek istiyenlerin (Kalata Karaköy 
Palas 6 ıncı kat No: 13 de elektrik 
mühendisi Hamdi Aıı elde ) keşif· 
nameyi gör~bilecekleri ilan olunur . 
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nın d""kk· d Yard u anın a çalışıyor, ona 
karş'llı ediyordu .. Tabii bu vaziyet 
ilıcı 15

'
1
nda babasına da yardım ede· 

odu B ., 
kııı u Şeraitte yaşıyan bir aile için 
~ arının b h 1 
Uy(jk b. u a e gelm~~i· .. ~ldukça 

buıu ır zarardı. Tabu ırılı ufaklı 
layd: ~oktorlara baş vurdular .. Bir 
dan b" .a~ıl olmayınca, ahbabların · 
ııi0 ~~~ın tavsiyesile kızcağızı; bu 
adaııı lı olduğu rivayet edilen bir 
lor 0~ götürdüler. Bu adamın dok
&~ "1-f·~ğunu iddia edecek değiliz .. 
bır do~~ai nabit,.. c~n~inden, alaylı 
Oıı bi ordu; yanı sızın anlayacağı 

A.1 ıtıutatabbibdi ... 
lov0d na, baba kızlarını alarak Şuva· 
dokto~a ot~.r~.ıa~~a olan bu alaylı 
aolatııı ıtoturduler. Meseleyi ona 
•nıatıl ar. Alaylı doktor kendisine 
len soan hikayeyi dikkatle dinledik
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Yın edemem. Çünkü bakar• 

Yağ ve Pamuk Limited 
Şirketinden: j 

Kızcağızın bakışları acaipleşmiş, 

adeta bir deli bakışı halini almıştı. 

Kızın anası babası alaylı dokto 
ra sordular : 

- Biz kızımızın bakışlarını be· 
ğenmiyoruz. Bu hadiseden sonra sa 
kın kızımız delirmesin? 

- Bunun hakkında size bir şey 
söyliyemern. Benim vazifem kızınızın 

dilini çözmekti. Vazifemi yaptın:ı; 
alt tarafına karışmam .. Şimdi beni 
alakadar eden nokta vereceğiniz pa· 
radır. 

Alaylı doktorun parasını verdi
ler. 

Kız hakikaten bülbül gibi konu
şuyordu .. Fakat Lıraz da aklını oy
natmıştı. 

Cebelibereket Asliye Hu
kuk mahkemesinden : 

No: 3.:' 
Davacı Osmaniyenin Cumhuri

yet mahallesinden eski Öğretmen
lerden Yusuf Ziya karısı ayni ma· 
halleden Durdu Mehmet kızı Fatma 
aleyhine açmış olduğu boşanma da 
vasınııı 17 - 6-938 tarihine müsa· 
dif cuma günü saat 9 za muallak 
olan muhakemede bulunması için 
gazete ile ilan edildiği halde gel. 
mediğinden gıyap kararı tebliğine 
ve muhakemenin de 9 91938 cuma 

Şirketimizie Mersin'de 1400 
metre murabbalık bir sahasına pa· 
zarlık usulü ile parke veya beton 
yaptırılacaktır. 

Taliplerin şifahen veya tahriren 
Mersinde şirketimiz Direktörlüğüne 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

2-7 9671 

Bütün: Sineırıa Meraklılara 

YAZLIK 
Sinema 

nın 

Bu Akşam 
Mevsımin en müstesna sinema 

mi.innıeresi halinde takdim edece 
ği ve beyaz perdenin büyük 

artisleri 
1 

MırıamHopkıns 
]oel Mac Creo 

Marle Überon 

Tarafından ihret ve hayfetle 
seyredilecek bir tarzda yaratılan 

"°" (·Alçaklık) 
Beşeri ve müessir filmi görm•ğe 

koşacaktır 

1 

gününe talik edilmiş olduğundan 
mezkur günde gelmediai ve itiraz Bu film mevsimin en 
dahi yapmadığı takdirde

0 

gıyal.ıında rakipsiz şaheseridir, 
büyük ve 

muhakemeye devam olunacağı ihtar 11 I 968 ı 
olunur .9679 ------

1 

9680 25 28 -30- 3 

Mürettip alacağız 
Gazete kı~mında çalışa
cak iki mürettip alaca

ğız. İdarehanemize mu
racaat. 

Türk Hava Kurun1u 

Adana Şubesi Başkanlı-
ğından: • 

.. Çırçır, prese_ fabrikalarındaki 1 
tuccar ve halka aıt pamuklar tesbit J 

edılmiştir. Bunların haricinde pamuk, 
koza, kütlüsü olanların 27 Ağustos 1 
938 cumartesi gününe bdar Kuru · 
mu muza bildirmesini rica eder iz. 

9669 3-3 

Satılık ev enkazı 

Çı 'arlı mahallesinde Asfalt 
cadde üzerinde ev enkazı satı 1 
lıklır. isteyenlerin matbaamıla l 

1 muracaatları. 
1 

Sahife 3 

----·----------~· -- ... 
Doktor Operatör 

Hadi Kiper 
Alman yada tahsilini ikmal etmiş ve Berfin hastahanelerinde uzun müd

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm apart. 
manında hergün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka-
dar kabul eder. g. A. 9598 

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

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

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarı 

Adana Şubesi 

( 6 Ay vadeli) Memurine 

kredi muamelesine başlamıştır. 
Belediye caddesi No : 20 

9677 1-10 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Pasaport Kanunu 
/...u11urı 110. 8.519 J\ubııl ıurılıı: :!111619:11! 

\eşir taıilıi : /;i/i/938 

- Dünden artan -

Madde 40 - Umuma umuma pasaportların gıı ış viıeleri kon
solosluklarca gidip gelme olarak da verilebilir. Gidip gelme vize harçları 
aşağıda gösterilmiştir : 

Vizenin müddeti 

iki ay 
Dört ay 
Altı ay 

Alınacak harç 

400 kuruş 

600 " 
800 " 

Bu vizder, pasaport sahiblerine yukarıda tayin olunan müddetleri 
zarfında Türkiyeye bir çok defa girmek ve Türkiyeden çıkmak hakkını 
verır • 

Madde 41 - Ecnebi memleketlerde yoksul kaldıkları sabit olan 
Türk vatandaşlarına istedikleri takdirde 10 gün zarfında kullanılmak şar. 
tile giriş vizesi parasız verilir. 

Madde 42 - Türkiyeden gitmek veya Türkiyeye gelmek istiyen 
ecnebi devlet tebaa.ından mülki ve askeri memurlara, ecnebi maruf ii. 
limlere, mııalliınlare ve talebeye, gazetecilere ve Türkiye ile maddi a· 
lakası sabit olan yoksullara mütc.-kabiliyet şartile parasız vize v~rilir:...._ 

Türkiyeden sınır dışı edilenlerin pasaportlaıı parasız vize edilir. 
Madde 43 - 37 nci maddenin ikinci fıkrasına göre, bir liralık u· 

muma mahsus pasaportla yolculuk edenlerin vizeleri parasız verilir. 
Madde 44 - Sırf tedavi ve hava tebdili maksadib Türkiyenin 

Hükumetç~ tarin olunan sayfiye ve banyo yerlerine ve Hükumetin mü. 
saadesile seıgiler, panayırlar ve milli şenliklere veyahut spor şenlikleri· 
ne ; beynelmilel kongre \e konferanslara iştirak etmek üzere Türkiyeye 
gelecek veya bu gibi kongre ve konferanslara gitmek üzere Türkiyeden 
geçecek ecnebilerin, pasaportları parasız vize edilir. 

Bu vizelerin Türkiyenin haogi sayfiye ve banyo, sergi, panayır ve 
milli yahut spor şenlikleri veya hangi beynelmilel kongre ve konferans 
İçin verildiği pasaportlarda tasrih ed:lir. 

Bu yerlere gitmeyenler hakkında umumi hükümler tatbik olunur. 

Sırf turist sıfatile veya tenezzüh maksadile umuma mahsus veya 
müşterek pasaportla yolculuk edenler vizesiz olarak Türk liman şehirleri 
ne çıkıp gezebilirler. 

Sırf turizm ve te'nezzüh maksadile rniişterek pasaportla yolculuk 

(Sonu Var) 9583 



ahıfe : 4 Tlirksôzft 

Adana Bo sası Muameleleri Seyhan defterdarlığından: 

·--------------------~~;':":':~ ..... ~--------.._.-----------PAMUK ve KOZA Kapalı çarşı saç bedestan 
Karşıyaka Knrşıyaka 

No: 
59 

Cinsi 
Dükkan 

Senelik muhammen 
40 Lira bedeli --

ClNSı 

Kapımalı pamuk 
Piyasa parlağı'--.. -

JJirasa temiıi ,. ---
ıane 1 

Kilo Finli 

En az 
K. S 

En çok 
>... 'i. 

----------· 

Satılan miktar 
Kilo 

35 ı=3s:So~ f----
Y AP A G I 

-&ey·z 
Siyah ----1 --,~-----

Ç l G f T 
- -----------

ianc ~ _ 

Miize civarı 

Camii cedit 
Çukur meşcit 
Sip"hi pazarı 
Kerasoku kunduracı 
çıkmazı 

4 
2 

76 
1 

23 
Kunduracı 

Şükrünün 

işgalinde. 

.. 
Mağaza 

Ev 
Ev 

Dükkan 
Dükkan 

41 
175 
50 
50 
25 
80 

Yukarıda mevki ve cinsi yazılı gayri menkullerin birer senelik icarla. 
rı açık artırmağa çıkarılmıştır. isteklilerin 12 Eylı11 938 pazartesi günü 
saat onda yüzde yedi buçuk nisbctinde teminat akçalarile Defterdarlıkta 
toplanan komisyona gelmeleri 26-6 9678 

-Ekspre'i -------ı---,'--~-
Yerlı "Y cmlik,, 

'

--.-. _,,=,T=-ohumtu~ -- __ !_-_ -_-:__.......;;...,_ ________ i 
~-1 U B U B A T 

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

-----~---- - --Pu day Kıhns 
-~.-. Yerli--~ 3,15 

.. -tAentane 
Arpa -- -- -2,90 

fa.uya 
-Yulaf~------• 3,5 

Uclıce 

3,50 

Kuş yemi __ ---
Keten tohumu -----Mercimek 1 
Susam 15 1 ·-

UN 

' üç .. " l; ..; 1 Uörı }ıldız Doğıuluk 
~ 

~ c üç ,, " 
:§ -g _Simit_~-_"----
~ ~ Dürt yıldız Cumhuriyet 
N ~ ~ '------------r-.. uç ,, .. 

Simit ,, 

Liverpol Telgrafları 
25 I 8 I 1938 

::lanı ::ı Peru~ 

Knmbiyo ve Para 
iş öankasından alınmıştır. 

Hazır j 4 76 -lırd--...,...----~ı -1---------- - 4 - -
60 

Rayışmark 50 44 

1 
2
1. Teşrin Va. - ~ 1 Frank ( l-ransız ) - 3 -ı 43 

__ K_iinun ,, ___ ~-/~ ~terım ( ııı8i'lıZ)- - -6- 14 

Hint haz r _ 3_ 189 _üolar ( Amerika ) 
00
1= 2

0
5
0 Ne\ york 8 28 Frank ( isviçre >:-_._ ____ _ 

J. 

,. 

-----------·--.,_~·~------··-=--------

Her mevsım ve muhite göre 

ezih Çay 

Fırsatı kaçırmayınız 

36 liraya satı. 
Şimdiye kadar lan sağlam 

şık ve hafif s 1 N G E R 
b .. ki 1 . 30 liraya satılmağa 
ısı et en başlamıştır. 

Bu tenzilatı Singer bisiklet fabrikası yal 
nıı 15 gün devam et 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hüküınet caddesinde 

Ömer Başeğmez Ticarethanesidir 

Telgraf - Başeğınez Telefon -168 
43-80 9490 

lr-----------, 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacıiıkl 1 Gazetecilik J 

Mütenevvi renkli 

her türlii tab işlerinizi 

ançak rürksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 

sözü mat lıaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild İçinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüplıaneni_zi gü ~ 

zelle"tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

~özünün mücellithane· 

ı;inde yaptırını7.. N dis 
1 

t LAN 
* 

T A B 
* 

f( 1 TAP 

f 
J LD c 
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GAZETE 

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

Resmi eurak, ced. 
v«-ller, defterler, çekler, 
karneler, ka~ıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rııfat la Türksözündc } a 
pılır. 

Tün, sözü matbaa
sı "Tü rksözü,.nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

:__ _______________________________________________ __ 

Yeni otel ve Seyhan lokantaların
da alakart ve tabildot 

Tabildot 

50 kuruş 
9638 14 

26 Ağustos 

1-=--_B_E_L_E~Y_E_i_LA_" N_L_A_R_I~ 
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 - İhalesi ağustosun 29 uncu pazartesi günü saat onda 

Encümeninde yapılacaktır. 
5 - Bu işe ait şartname ve sair evrak Yazı işleri kalemind 

teyenler orada görebilirler. . 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte temınat makbuzla 

likte Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 

12-16-21-26 9641 

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

2 - Keşif bedeli 1934 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 145 lira 5 kuruştur. 
4 - İhalesi Ağustosun 29 uncuPazartesi günü saat onda Be 

encümeninde yc:pılacaktır. d' 
5 - Bu işe ait şartname ve sair evrak yazı işleri kaleminde ıt 

yenler oradan görebilirler. . il' 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatta temınat makbuzla 

tikte Belediye encümenir.e müracaatları ilan olunur, 
12-17-23-27 9643 

Çiftehan KaplıcasJ 
Açıldı 
• • 

Tabiatın büyük lütiif ve nimetinden istifade e 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıcalar• 
kinden yüksektir. 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer 

Mideden muztarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka 
ILICA Y A_~elmelidirler: 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti fatıranın bu feyzinde' 
müstefit ve mesut olmuşlardir . 

uazinosu, Lokantası, Fu~unu, Kasabı 
Bakkaliyesi, Berberi vardır. 

Hcı türlü esbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDlJfl 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 
FiYATLAR ŞUNLARDIR; 

Kuruş , 
Bir Gecelik Otel Odası 200 Odalar dört kit 
.. 
" .. 

Hususi 
Umumi 

.. Taş Odalar 125 tir. Fazlasından 
Birinci Baraka 75 

alınır. ikinci so 
" 

Banyo ~iO Bir kişi ücreti, 
Banyo 15 de iki defaya k• 

Yazın Çiftehana gelıniyenler kışın ağrılardan uyuyamazfat• 
Kışın çektiğiniz istirabı unutmayınız 

iki. g. 14 - 18 

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

Kumbarcrt~ biri 
1 ·. 

Umumi 

Adana T.ürksöıü 


