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E3aşvek.i 1 i nı izi iı seyahatı FiLiSTiN 
iSYANI ! 

Paris kabinesinin vaziyeti 

ayar Malatya,Elizığda 
tezahüratla karşılandı 

İngiliz hakim muavi

nini vuran Arap belli 

oldu ; ve vuruldu 

Kudüs : 26 ( Radyo )- Ciniud" 
bir Arap tarafından altı kurşun sı 

kılmak suretile ağır ~urette yarala
nan ve !edavi ~dilmek üzere Hay 
faya getirilip hastahaneye yatırılan 
İngiliz hakim muavini Mister Mefat 

Daladiye çok şiddetli 
hücumlara uğramakta 

Paris : 26 ( Radyo ) - Başvekil 
Daladiyerin haftalık çalışma saat
larını arttırmak hususundaki projesi 
Sosyalistlerle Komünistlerin ve bun 
!ara iltihak tden m•sai konfederns-

!erine uğramaktadır . 
Sosyalistler ile Komünistler par

lamentonun içtimaa dav-!tini talep 
etmektedirler. Muhtelif siyasi fırka· 
!ar bugün toplanacakları cilıttle 

kabinenin vaziyeti taayyün edrcrktir. 
el 

ir· 

.ilk bakırımız cumhuriyet bayramında 
ocaklardan istihsal edilmiş olacaktır yonunun şiddetli hücum ve tenkit 

--- ----------
26 AGUSTOS 

Oun ~abalı 
1 VE 

D·u·n gece 
''-----------d1 On 

tutıc be, yıl evvel dUn, 
~ll!{ııc ll'lllletı en muztarlp 

1 ıı '-raıı aıarını ya,ıyordu. Bir 
~111ıır an, Kocaeli garpte 
lıır, 1 ilk Karadenlze, dlijer 
c,1111 tan BUyUk Menderes 

r ~,111 P istikameti ile Ege 

l 

bl ~ııı :•ne kadar uzayan bu 
~lrıı111°Yunca dU,man tah
rııu11~nı Yapmı,, emin ve 

t~ ~lltç11 l"lh koca bir yurd 
'•ııt.:ını yutmu,, gevı, 
~le me,gulaU ! 

Malatya: 26 ( Anadolu 
ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor)-- Başve kil Celal 
Bayar bugün saat 12 de 
Malatyaya vasıl olmuştur ve 
muazzam tezahüratla k ırşı 
lanmışlardır. Başvekil imiz bi 
müddet Malatya da Malatr 
yalılarla görüştükten, has 
bihallerde bulunduktan sonr 
Elazı ga hareket etmişlerdir. 
Büyük teşyi merasimı yapıl

mıştır. Başvekilimiz Mala t 
yada tetkik esnasında cıvar 

maden işlerı hakkında ala· 
kadarlardan izahat almışl .r 
dır. /- lınan mal(ım3ta g'.lre, 
ilk bakırımız 29 teşrin evvel 
Cumhuriyet bayramında is
tihsal edilecektir. 

Elazığ: 26 ( Anadolu 
ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor)- Başba kan C ela 
Bayar, bugün saat 16,30 da 
buraya muvasalat etmişler· 

Celal Bayar istasyonda bü-
tün Elazığ halkı israfından 

El.llzıjjdan bir görUnu, 

.. ı .. r· •• •• 

:~~;~~:ü~:k~:~;ede~~~~!:e m~:~:i~ M_A ~A RiS TAN LAK UÇUK 
yapıl~ış büt~n. kara ve d•niz kuv· ı ıTıLAF ANLAŞMASI 
vetlerı, Fılıstının her tarafından ge 
len heyetler törene iştirak etmişler 
dir . 

Cininde yapılan sıkı bir araştırma 
neticesinde bahçeler arasında l:ıir 
ağacın arkasına saklı bulunan lıir 
Arabın vaziyeti şüpheli gö ülerek 
kendisine durması ihtar ve kaçmağa 
teşebbüs edince üzerine ateş edilmiş 1 

ve bu suretle öldürülmüştür . Yap· 
tııılan teşhiste bu Arabın lngiliz 
hakim muavinini öldürer. adam ol· 

1 duğu anlaşılmıştır. 

1 

Tayfur Sökmene ; 
Hatayda yapılan j 

büyük tezahürat 1 

Tatbik meselesi neden gecikti? 

Amiral Hortinin Almanya seyahati
nın bu işle bir alakası varını ? 

Parıs : 26 - Küçük itilafın Bied-
dcki konsey toplantısı Macaristanın 

milli şeref ve menfaati etrafında çok 
hayırlı bir karar alırken Macar, kral
lık naibi mirai Hortinin Alınaıiyaya 
kJ•Ş• olan do fuğunu ve bağlılığını 
debdebeli bir surette izhar elmiş bu· 
hınınosı orta Avrupanın bu mühim 
meselesinin hallini bir parça geciktir 
mişe benziyor. 

Hled konseyi akalıindc, açık gö 
nülle verilmiş olan kararlardan der· 
h•I istifade edilm~mcsi Tuna hav-
zasında Macaristanın henüz sabit 
bir siyasi zemin üzerinde bulunma
dığının sezilmesinden ileri gelmek. 
tedir. Acaba naib Horti ile Hitler 
arasındaki yakınlık, Alman devlet 
şefinin Macar krallık tahtını bir hal
dan ebediven mahrum bırakmak is
temesinden mi doğmaktadır? iin b 

ı . sa ah ... On beş yıl evve
ın d -

dir. büyük merasim ve tezahüratla istikbal edilmişlerdir. 
Antakya : 26 ( Hu~usi ) - Uzun 1 

zamandanberi Hatay istiklali dava- İ 
sile uğraşan Tayfur Sökmen bugün \ 
Dörtyol ve Payastan itibaren Ha 
taylıların büyük tezahüralı arasında 

Antakyaya gelmiştir . 

Küçiık itilafın, hem dün denecek 
kadar yakıe bir mazide, Çekoslovak
yanın Tuna kıyısındaki Bratislava ad
lı şehrinde yaptığı konsey toplantılan

tı ardan çıkan resmi lebliğlerle son 
Bled toplantısının verdiği netice ara-

b un sabahı!.. Afyon cenu-
lJ~ 'Grrıı Undaki tepelerde Türkün 

.urııı v l . topu patlamadan önceki 
'l? azıyet ne korkunçtu bilirmi-

l<uv 
~'· Vetıi b' •ıır ..._ ır düşman ordusu; Es-
kında Afyon şimendöfer hattının 
n ve b 'k' •

1 
sız b' u ı ı nokta etrafında en 

, I Ur ıt ş k'I ıŞ ~ot... e ı de bağda:; kurmuş 

f ~•t tarafı 
~arad .an, Kocaeli garbde kaia-

nd enıze d',. f • -. tesin • ı,.cr tara tan Buyuk 
'!ine u cenup istikameti ile Eğe
~. tahk·aYan bu hat boyunca düş-

ıı it% k •matını yapmış, emin ve 
ı ~ l oca b' 
0 'ı teviş . ır yurd parçasını yut-

ll &tanb getırmekle meşgul 
~, ta.ulda Padişah ve H~İife ün-
''tk v•Yan d .. lal· ~. lürk .ve . ~şmaniarla eieie 
~duruğ mıiletını esaret ve zillet 

ııı Ve 
0 

una sokmağa çalışan hain 
liıi , nun hükümeti, mütemadi

'ner" · Ilı .. Jıyı baltalayıcı faaliyet-
ı ~ liti7.ar ... 

1 Yurdunun asıl gövdesiııde 
1 
l'orıı. \ e yıpratıcı harplerin ez-

' l'oksuın ~e bitkin bir Türk mil· 
, halinde \asıtasız, fakat bütün bir 

; lınin te .Y~rdunun kurtuluşu ve 
1~~raı, b.mını ıçin canını dişıne al

ı tkte ıt arslan gibi homurdanıp 
ııılte 26. 
.'rıııektt Ağustos 922 de, millet 
'
1k taa, bu manzarayı gösterir
·~ .taııı '~1:, topu'."uz patlıyor. Ve .. : 

'l'" '•%·, . Otl gun sonra ebedı •r nın . . 
lııe Yepyenı bır safhası 

~,, Y<ış<ıd 
llu. U •ğımız bugün, o gün 

,~ıa~ııı, ;• ıııesut günümüzü o 
t 11 

11 lıüyşf~k.. Tükenmez kuvvetı
., luııa 1 enerjiyi e.ısiz bir iş "•n uı ş f' ' . u e ırnızın saye-

TÜRKSÖZO 

1 

Şanghay; 26 [Radyo]- Japonla
rın bazı demiryollarile büyük şehir· 1 
leri işgal ettiği nazarı dikkata ala- I 
rak Çinliler bit kısım hatları tahrip 
etmişlerdri. 

iki seyyar Çin aliiyı bır Jopon 
tayyare karargahına gece baskını 

~-----~----~--

! Belediye intihabı 
11 Eyllılda belediye 
intihap heyeti seçimi 

yapılacak 
11 Eylul 938 tarihinden itibaren 

bilfiil belediye intihabına başlana

cağından intıhap heyetinin seçimi 
için ıııahalleleıe tebliğat yapılmış· 
tır. 

Ayın birinci günü belediye sa· 
lonuııda toplanacak olan mümes· 
siller huzurunda intihap seçiminin ya 
pılacağı öğrrnılmiştir. 

tisat i Orta okullarda 
b Vekilinin 'Kayt ve kabul muamele-
eyanatı 1 

sine devam olunnıaktadır ' 
~nk ........___ 1 
1v•ra:26 · 
ns tkiı, Ş (Telefonla )- lk 
~ '1ıuh31 ~kır Kı sebir AnaJol•ı 

930 ''tıııe b b k ., tekolt .· . eyanatta . ulu-
kalite . eoının gerek mık tar 

nı,~· •tib ·ı lk. 'Yet 
0 

an e çok şayanı 

1 lısat V c~~~ğunu söylemıştir. 
'ndak1 let~:k bu_ vadide, son se

len anlatmıştır. 

Ş<hıiıııizdeki orta okullarda, İs· 
met İnönü enstitüsii, kız sanat ve ' 
!İcar et okullarında kayd v~ kabul 
muamelesine faaliyetle devam clun 
maktadır. Bu sMe talebe tehacümü 
geçen yıldan fazladır. Bunların okul 
suz kalmamaları için kültür direktör 
lüğünce her türlü tertibat almış bu
lunmaktadır. 

yaparak orada bulunan bütün tay
y•relerı yakmışlardır. Gene Çinliler 
Yangsen şimalinde bir Japon gamı· 
zonunu işgal ve 200 Japon askeri 
ni imha etmişlerdır. Japonlar burada 
üç sahra obüsü bırakmışlardır. 

Tokyo; 26 [Radyo]- Japonyanın 
şark vilayetleri polis müdürleri bir 
toplantı yapmışlardır. Bu toplantıda 
Çin - Japon harbi neticesine kadar 
Japonyanın muhtelıf bölgelerindeki 
kominist propağandası ile amansız 
mücadel"lye karar vermişlerdir. 

Tayfur Sökmen Kolonel Koleyi 
ziyaret etmiş ve bu ziyaret iade 
edilmiştir . 

Bir Romen İktisat 
heyeti geldi 

lstanbul : 26 ( T defonla ) Ro 
manyanın meşhur ıktisatçılarıııdan 

sabık Maliye Nazırı Profesör Viktor 
Selawsko, yanıııda Romanya kredi 
bankası umum Müdürü ve Türk -
Romen Ticaret OJası Meclisi idare 
Azalarından Grignr Karp Daçya 
vapuruyla dün öğleden sonra şehri· 
mize gelmişlerdir. 

Romanya iktisat Heyeti ı ıhtım Ja 
şehrimiz iktisadi mahafili erkanı ta
rafından karşılanmıştır . Heyet ikti 
satçılarımızla iki memleketi alakadar 
eden meseleler etrafında temaslar 
yapac..ktır. 

Iranda büyük Dost • 
ın-

şaat hareketi var 

Şehinşah İranın en büyük 
dün merasimle açtı demir yolunu 

T;ıhrnıı : 26 ( Radyo ) 
886 kilometre uzıınluğıınd;ıki 

biiyiil.. deıniıyohı iıışa.1tı ni· 
lıayd bıılıııııştur. 13u yol İran 
lıül..ümetire 26 milyon lııgiliz 

lirasıııa ınalolınuşıuı .• Denı ir 
yolu , bugün öğleden evvel 
bizzat Şehinşah tarafından 

büyük merasimle açılmıştır . 
İranda son yıllar içinde 

büyük bir inş<>at hareketi 
başlamıştır . 

sındaki fark, ikisi Balkan paktına da
hil bulunan üç devletin, sırf Orta Av
rupada sulhu kuvvetlendirmek için 
en esaslı milli menfaatlerinden bile 
fedakarlıklarda bulunmayı kabul ettik 
lerini anlatmak tadır. Macaristanın 

si}Ahlanmasını uıuuıni harp sonu mu· 
ahedeierinin kendılerine bahsettiği en 
büyük nimetlerden lıiri say n Yugos
lavya, Romanya ve Çekoslovakyayı 

böyle bir karar almak için hiçbir fev
kalade kuvvet zoılamış değildir. Bied 
de alınan kararlar, faraza, geçen yıl 

ı Tatareskonun Macar - Rumen hu
dudundaki Romanya müstahkem hat
tını teftiş ederken söyiedi!ji nutkun 
havası dışınd" da eeğildir. Silahlan. 
ma hakkı tanınan Macaristana teca· 
vüz edilmesi, hiç şüphesiz şu iki söy· 
lenmiyen şarta tabidir: 

1 - Macaristanın tecavüze bak-

ması. 

2 - Macaristanın lecavüz eme· 
!ini güdecek kuvvetlerı- müzaheı eti 
kabul etmemesi. 

:\mira! Hortinin Almanya seya 
bati Macaristaııın bu iki şarta de 
vamlı bir surette riayet edip etmi_ 
yeceğinin tamamile tavazzülı etmiş 

bulunduğunu kabıle müsait değildir. 
Bunun içindir ki Bled konseyinin 
kararları d•rhal tatbikat meukiine 
konulmuyor. Selanik anlaşmasına pek 

1 

benzer bir iı<:inci anlaşmasi<oın, Peş- / 
teyı orta Avrupadaki sulçu ve me 
d:ni camlara yaklaştırması maale· 
sef ~ iraz geciktirmiştir. 

Almanyanın büyük manevr.laıı 
muhtelif tefsirlere meydan verıı keıı 
Macar ordus~na Almad sıtah fab 
rikalarında çok g<niş krediler açıl-

1 
ması elbette basıl lir ticarri hareket 
suretinde kabul edilmez. Bled kon l 
seyinde rey sahibi olan devletlerle 
bu devlerin çok sıkı ve orta Avtu 

Tahran Belediye dairesinin 
gece 9örünü•ü 

pa ~ulhunda pek hassas olan dost
ları, Macarıstan ihracatının yüzde 
kırkının Alman aıışı olduğunu bilir· 
ler. Fagat Tuna havzasında strate-

1 

jık esasların herhangi bır alış verişte 

mübadele vasıtası olarak kullanıl ! 
masını umumi siyasadaki telakile 1 

rı.ı! U/6 ı ı > ı. nıazlar. 

Isparta öğretmenleri 
Dün şehrimizde ziyaret ve 

tetkiklerde bulundular 
Evvelki gün akşam üzeri şehri· 

mize geldiklerini yazmış olduğumuz 
lparta öğretmenleri dün kültür direk 
törlüğüne gelmişler ve orada toplu 
bir halde vilayet makamına ve mii· 
teakiben halkevini belediyeyi ziyaret 
etmişlerdir. 

Öğretmenler bu ziyaretlerdı:n 
so.ıra şehrimizin bazı yerlerini geze· 
rek tetkikatta bulunmuşlar, saat on· 
allıda halkevi bahçesinde verilen 
ziyafete gelmişler ve saat ondokuz 
trenile Diyarbakıra hueket etmişler, 
durakta öğretmenler tarafından uğur 
!anmışlardır. 

Göçmenler 
Kazanç vergisinden ne 
şekilde muaf olacaklar? 

Ankara: 26 (Hususi) - Maliye 
vekaleti i;kan kanuhun 37 inci mad· 
desin:leki kazanç vergisi muafiycti
tinin mebdei hakkında teşkilatına 

bir izohname göndtrmiştir. 
lzahnamede vergiden istisnanın 

tatbik suı eti şöyle anlatılmaktadır: 
Bey<nn?me uuslile veya işgal 

ettiği mahallin gayri safi iradı üzc
rinJen vergiye tabi bir işle iştigal 

eden bir muhacirinci mıntıkaya İs· 

karı edilmiş olduğu iaktirde yerleş· 
tirildildiği takvim yılının sonundan 
başlılarak beş yıl ve ikinci mıntı· 

kaya iı.kan edılmiş olduğu taktirde· 
yurtıandırılJığı takvim yılının ba· 
şından başlıyaı ak üç yıl kazanç 
vergisinde muaf tutulması lazımge. 
' ır. Ayı·İ suretle hizıııd erbabı va
ziyetinde lıulunaıı v•ya gündelik 
ga)tisafi kazanç üzcrınden vergiye 
tahi olan bir muhacirin de biıin;İ 

mıntıkada yerleştirılJiği takvim yı· 

lının sonunda başlıvarak beş yıl 

ikinci mıntıkada yerleştirildiği mali 
yılın başından başlıyarak üç yıl ka. 
zanç vergisinde istisnası icabedar. 
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edilecek 

(Türksözü 

Onbeşinci yıl 

Tali komiteler hazırlıkla
rına devam etmektedir 

Et fiyatları 

Önümüzdeki hafta içinde 
yeni bir karar verilecek 

Çocuk muayene 
. 

evı 

27 Ağus1os 

Cücelerin İsyanı 

Amerikan sirklerinde ve 111~ 
hollerinde çalışan cüceler isyan' 
zırlanıyorlarmış. Yakında isyarı 

rağırı kaldıracaklarmış. Cli 

y va acak'! 
ı 
1 

Cumhuriyet Halk partisinde 
Et fiyatları hakkında muamele 

yapılmak üzere belediye tarafından 
a~rılan bir komisyon dün kanarada 
kasaplar huzurunda tetkikat yapmış 
ve raporunu betediye riyasetine ver. 
nıiştir. 

Vazifesine başladı~ını evve1ce 
yazdığımız beledyie çocuk mütehas 
sısı doktor Nihal Bayat, her gün 

sabahtan itibaren paydosa kacar 
beleJiye altında çocuk muayene ve 
müşaveresine devam etmektedir. 

' sirk sahibl~rinin kendilerini pek 
sız bir surette istismar ettikl 
kanidirler. Ayni sirklerde ça 
uzun boylu dev adamlara, ağ 
yüz elli kiloyu geçen kadınlar• 
(azla ücret verild ği halde ktll 

rine pek az para veriliyoı 

Patronlarına şikayette bulunarı 

ler, onlardan şöyle bir cevab 11 

Dünya Ziraatine 

Bu seneki dünya buğday mahsu- f 
lü bir çok noktadan dünyanın en 

ıııühıın Lir m:s:lcsi ve. ay.ı_1i_.zn~an- j 
da bir çok hut...u netlen duşunduren 
bir gdile olmuştur. Buğday müst"h
sili olan umum memleketlerde bu sc 
ne mahsul son derecede mebzul 

dür. 1 
Ma sulun çok olması fiyatları dü 

şürmektedir. Fakat müstehlik mem· 
leketlerden çoğu bu ucuzluğa baka 
rak külliyetli mikdarda ihtiyat buğ 
day iddıhar edecegindeq fiatlerin hı 
tunacağı ve hatta bir derece yükse 
leceği Lekleniyor. 

Beynelmilel ziraat Enstitüsünün 
tuttuğu hesal lara göre umumi harp· 
denberi şimdiye kadar kürrei arzın 
şimal nıc;f md. bu seneki kadar bere 
kelli m~hsul olmamıştır 

Burada geçen sent>ye nazaran on 

iki mil} on üç vüz bin ton fo1.la buğ 
day yetişmiştir. Bu fazlalık yiizünde 
on üç nisbetindedir. 

Müstahsil memleketlerin ihraca 
ta müsaid olan buğdaylarından müs . 
tehlik ımmleketlerin ihliyacalı iki 
misli fazla bulunuyor. 

F • ansanın bu seneki mahsulü al 
tı :.enerlt>nberi emsali görülmemiş 

derecede bereketlidir. Bu sene kür· 
rei ı:ır zın nısfı şinınlisiııde değil, nıs

fı cenubisinde de mahsulün bereket. 
li olacağı anlaşılıyor. Avustralyadcı 

ve Arjantinde buğday mahsulü teş· 

rinisani ve kanunuevvel aylarında 

y~lişir. Lakin mezrua tın bügünkü 
hali mahsuliin çok mebzul olacağını 
göstermekte lir. 

Amerika hükumeti, buğday ve 

diğer hububatın gayet bereketli ol. 
masındcın çifçi sırıfının mutazaırır 

olmama ı için kiiylülcre yüz kırk iki 
buçuk mİl)On fngiliz liralık nakdi 
muavenette bulunmağa karar ver 
miştir. 

Amerikalı h,.r köylü yeni mah
sulün 27 kilo tutan her kilesi için 
hükumetten bir şilin üç pens mükfı 
fat alacaktır. Köylü pamuğun her 
!ibresi için iki pens, mısırın her her 
kilesi için 8 pens, pirincin her 100 
!ibresi için Lir şilin bir pe:ıs mükafat 
alacaktır. 

Gelecek sene mahsulü daha az 
olursa çif çiye verilen mukafat ~ir 
kat daha aı ttırılacaktır. Amerika 
h "ıkümeti bu nakdi mükafatlar ile 
köylüyü mah ulün fı ti düş rse zar. · 
ra uğratmaktan kurtaracak ve ayni 
zamanda satış muamelesini tesri e 
dccektir. Köylü fiatin yükselmesini 
bekli> erek elinde tutmıyacak t ır. Bu 
suretle Amerika<la tıcaret ve miiba· 
dele canlanacaktır. 

Bu sene Tuna havzasındaki 
memleketlerde dahi lmğ fay mahsu· 
lii ~ok bea ketlıdir. Bu s~ne dahi 
Almanya mübadele usulü ile bu buğ . 
daylnra bnşlıca müşteri olac,ktır. 
Almanya en ziyade Macaristan, Ro 
manya ve Yugoslavyadan bu sene 
buğday alacaktır. Evvelce bu m ~m
lehtlerdt-n daha ziyade mısır alıyor 
du. Fakat Lu s·ne mısır mnhsulü iyi 
olnr:mıştır. 

Arjantin dahi buğday ve mısır 
mahsulünün bir kısmını muhadele 
suretile Alman} aya vermeğe hazır 
lan'l1ıştır. Ate fıde zamanlarda bu'J- ı 
day rnıc:;ıra oi"betl~ daha pahalıd;r. , 
Likin Rusya ı, ·r kaç hastadanberi 
diinya piyasasınn buğdayı mısırdan 

da ı ucuza teklif e.ttiği den şimdı 

bir 
1 

toplu bakış 

mısır huğdaydım daha pahalı bulu 1 
nuyor. 1 

Bu sene buğday mahsulünün çok 
mebzul olımısı yalnız tabii bereket- il 
ten 'ıtı:ri gelmiş değildir. Buğday 
cinsinin ıslahı için gayretler dahi 
mühim bir amil olmuştur. 

Mesela F rnnsız ziraat mütefenninleri 
çok yüksek verimli ve ayni zaman. 
da hasadı kolay bir buğday tohumu 
bulınuşlördır. Bu cins buğday Şima
li Fransa ve emsali iklimler için 
son d-:-rece müsaiddiı. Bu cins buğ· 
daya Rheims tohumu ismi verilmiş· 
tir. 

Bu cins buğdayın verimi diğer 
cinslere nazaran yüzde yirmi taı!a 

dır. Soğuğa ve dona mukavemet et· 

ınekte.:tir. ı 
·ranelcri sert ve iridiı. Yalnız 

en iyi cins buğdaylardaki tatlılık 1 

yoktur. lfo cihetten lngiltere, Kana- I 
da ve Avustralyadaki yeni cins buğ· 
drylara muadli bulunmuyor. Maaha· 1 
za bereketli olması itibarile buğday 1 

mahsulü iizerinde daima mühim bir 
amil olacaktır. 

.14 senelik aşk 

vali ve parti başkanı Tevfik Hadi 
Baysalın reisliğinde toplanan onbeşin· 
ci cumhuriyet bayramı kutlama ko· 
mitesi bazı kararlar vermiştir. Ko· 
mite her perşembe günü partide 
toplanacaktır. 

Kutlama için ayrılan tali komi 
tclcrde hazırlıklarına devam etmek. 

ledirln. 

Zeki akçalı 

30 Ağustos Zafer bayramında 
lnönünde yapılacak olan büyük me· 
rasimde vilayetimizi, umumi meclis 
azasından Zeki Akçalının temsil et
mesi vilayet daimi _ encümenince 
kararlaştırılmıştır. 

Tarla kavgası.nın neticesi 
Musul oğlu köyünde otu~an Is· 

mail oğlu Salih Bayraktar, tarlasına 
tecavüz edildiğini şikayet t"tmesi 
üzerine bu tecavüzün men'i ve ma. 
hallinde keşif yapılması için bir on
başı ile bir er gönderilmiştir. Bu 
sırada tarla s hibi ile Süleyman oğ
lu Süleyman ve İbrahim oğlu Kerim 
kavgaya tutuşmuşlardır. Süleyman 
bu kavga ile de kalmıyarak kendi· 
!erini a}'ırmak istiyen iandarına eri 
Sadıkın silah kayışına asılarak ha· 
karette bulunduğundan yakalanmış 
ve hakkında kanuni takibat yapıl 

ı 

1 mıştır. -' ~.----.,--.....-...,....~ 

~~n~ 
A 

macerası 

Bir delikanlı, sevdiği ka
dının ablasını öldürdü 

1 ') ) . 
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burada bir aşk faciası olmuş , 14 ı 
senedenberi bir türlii sönmiyen bir 
aşk kanla l.i0ğulmuşlur . Hadise şu· ı' 
dur : 

Gök yüzli açık , ufuklar 
sisli. Hava hafif rüzgarlı . En 
sıcak gölgede 35 derece. 

kesif 
çok 

Cuma köyünden Hüseyin adında ---
bir deliknnlı, bundan 14 sene evvel liyor. Hüseyin de bunu haber ala-
Tekeler köyünden Kerime adında rak, Kerimenin bulun~uğu eve girip 
bi:- kızı seviyor, almak istiyor, fakat bir tarafa saklanıyor. Gece eniştesi, 
kız varmıyor ve başka birisile ev İ ırahim , Kerimeye : 
ltniyor . - Yarın öküzleri al Jalan yerde 

Kerimenin kocası, geçen sene ölü· otlat 1 
yor. 14 senedir sev~i ve aşkı sön· Diyor . 
miyerı aşık tekrar Kerimeye başvu Sabahleyin Kerime Öküzleri gö 
ruyor, evlenmek t klifinde bulunu türürken kız kardeşi Ayşe : 
yor. 14 senedir cvlenmiyen ve a~- - Sen kal ev işlerine bak ,Öküz 
kını yiirrğinde saklıyan Hüseyinin leri ben götüreceğim ! 
bu teklıfini Kerime gene reddedi· Diyerek sürüyü alıp çıkıyor,sClbah 
yor. \'um köyünde baş~a bir Hüse- leyin Kerimenin Öküzlerle gidece 
yinirı yanına gidi) or . Aşık Hüse) in ğini işiten Hüst yin , yol üstiinde 
buna kızıyor, hıncını kanla alm<ığı pusu kuru yor ve . Ayşeyi Kerim'! 
tasnrlıyor ve Kerİın<'yİ takibe baş· sanarak üzerine ateş açıp camız 
lıyör . yere sr rıyor . 

Kerime birkaç gün evvel tekfar Aşık katil yaKalanmış Adliyeye 
köylindeki kız kard~şinin evine ge ve;ilıniştir. 

Önümüzdeki hııf ta içinde fiyat 
hakkında yeni bir karar verileceği 

tahmin olunmaktadır. 

Doktor Muzaffer Lokman J 

Bazı hususi işlerini görmek üzere 
lstanbula gitmiş olan Doktor Mu
zaffer Lokman şehrimiz.e dönmüş· 

tür . 

Muayenehane için sebze hali 
üzerinde evvelce yaptırılmış olan 

kısımda bazı tadilat yapılarc-k bu 
rası çocuk muayene evine tah is 

edilecektir. Bina nıustakil olduğun 

dan çocuk annelerinin buraya daha 
daha serbest bir surette müracaat
tan temin edilmiş olacaktır. 

Mamafih şimdiki muayene yeri 
ne müracaat eden çocuk anneleri 
nin adedi elliyi bulmaktadır. 

Meşhur bir 

lar: 
- Siz fazla parayı ne yaP~ 

sınız? huş kadar vücudunuz '' 
gıda size kafidir, halbuki de,I 
şişmanlar çok yerlerl 

'' Sevgilimi 
··ıd .. d .. ' o ur um . ,, , i kadın kaptan 

Vapur suvarisi ve liman 

Bu cevabı haklı ve verinde 
mıyan cüceler, içlerinden on di 
cüceyı murahhas seçmişler. a 
haksızlıgı hükumet nezdinde 
to etmek için Vaşingtona 

"Tehditkar bir yür Ü yüş" ya 
mışl 

Kilometrelerce yo 
yürüyen 118 yaşıod 

bir köylü 

Nevyorkluların ·merakla 
bekledikleri bir dava 

" Bir kızı öldürdüm ... " 
Bu itirafı yaparak kendisini Nev 

york polisine teslim eden adam 33 
yaşında bir gençtir. On sena evvel 
Amerika ya gelerek yeı leşmiş bir 
lngiliz olan Con Bellingeı orada bir 
ilanat şirketinde mtmur olarak ça-
lışmaktadır . . 

Arkadaşları onu iyi bir genç 
olarak tanımışlardır . Onun böyle 
bir cinayet işliyeceğini de kimse ha· 
tırına bile getiremezdi. Hem de Co· 
nun öldürdüğü kızı sevdiği duşünz 
lürse hayret etmemek kabil değildi. 

Con dellinger cinayetini şöyle 
anlatıyor : 

" - Meri Coysla uzun nıüddet

tenberi tanışır ve sevişirdık.8ununla 
beraber, onunla evlenmeyi şimdiyı: 
kadar hiç aklımdan geçirmemiştim . 
· Geçen akşam onunla beraber 
bir bara gittik . Her zamankinden 
fazla içmiş olacagım ki kendimi 
kaybetmişim. U sırada aklıma esti : 

ı Meriye izdivaç teklif ettim ... 1 

Kız kabul etmedi uzun bir kavga 
ettik. Fakat benim sarhoşluğum hala ' 
devam ediyordu. lsraıımı gittikçe 
fazlalaştırdım. Oda o nisbtte ısrar 
ediyordu. 

Nihayet, hendisini bırakır gibi 
yaptım, Fakat ar kasından gizlice ta 
kip ettim ve evine 1 adar ğittiın. 
Beni f.ırketrnemişti. Evin kapısına 
gelık anahtaı ı deliğe soktuğu esna· 
da üzerine atıldım ve pıçağı ensesi· 
ne sapladım. 

Kız bir çığlık atarak oraya diiş 
tü... Berı ancan o zaman yaptığım 

işi fargeltim ve kaçmağa başladım. 
.Sabahleyin tamamile kt ndime 

gt•lmiştim. Saklandığım yerde bir 
müddet Jaha kııldım. Polislerin be 

reisi Şçetinina 
Uzun sefer vapur suvarisi ve Vi 1 

ladıvostok balıkçı gemileri limanı re 
isi bayan Anna Şçtininayı Sovyetler Geç,.n gün Varşovad::ı eli 

birliğinde tanımaya.1 bir kimse yok ı reisinin oturduğu saraya ihtİ} 
tur. köylü gdmiş ve cumhurreisile 

Yirmi sekiz yaşında olan Anna 1 mek istemiştir. Yanüs ~tepiiS 
Şçetinina, uzun sefer vapur suvarisi de olan bu köylü, 118 yaşııı 
olan yegane kadındır. Bir bahriye Oturduğu Rondikle Varşovıı ~ 
marar gozluk eden bir İşçinin kızı daki 150 kilometrelik yolu yıı 
olan Ano'a, 16 vaşında VlaJıvotok rek katetmiştir. 
deniz mektebine girmiş ve daha mrk Yirmi yaşındayken Rus or 
tepte iken meşai sahasında misal j da nefer olan bu köylü 185 
teşkil edecek bir tarzda çalışmaya I isyanına iştirak etmiş ve cih-' 
başlamıştır. .binde, hemen hemen yüz ya 

Gayet eyi bir surette mektebi 1 kınken, Leh göniillüleri arası 
bitireıı Şçtinina, bidayette ba~it bir l lunmuşlur. Yakm zamanlara 
kı·mici olarak seyahatlara çıkmış, çalışarak hayatını kazanan btl 1 

1930 da ikinci kaptan 1934 senesin' son giinlerJe elleri titreıneğt: 
de de uzun sefer kaptanı tayin edil j dığı için, ; artık çalış mı} orll1 ~ 
rni~tir. 4 Sene (çavışa) vapuru ile ı uzun yolu, cumhurreisinc'rn ~t 
kamçat kadar seferler yapmış, bir 1 ne yardım istemek için yüıÜ 
~ok defa tabiatın aman vermez un· 1 Zavvllı asırlık adamın isi 
surlarile çarpışmış ve her def asında 1 

rine getirilmiştir. 
kalebe kendisinde kalmıştır. 1 

Anna Şçatinina, yalnız mükem- 1 
md bir ~üvari olmakla kalmamak· 1 

ladır. Kendisi, aynı zamanda, geniş ı 

malumat sahibidir. Vapurda bir ti· 
yatro kulübü idara etmekte, tarih 
ve ilim hakkında koııferarıslar ve 
görüşmeler tertip eyl.emı-ktedir. Kap 
tanlık ta ki muvaffakiyetleı indt'n dola· ı 
yı, Anna Şçt. tininaya, Sovyet hüku· I 
meti; İş kızıl bayrak nişanı vermiştir. 

ni gelip tutmalarını bekliyordum. Fa 
kat etrafta cinayetten bahsedildiğini 
bile duymuyordum. Nihayet gelip 
kendimi teslim etmeye karar verdim. 

Com Belinger cinayet mı:ıhkt"me 
sine veril ııİstir. Yakında Laşlayncak 
olan muhakemesini Nevyork halkı 
merakla beklemektedir. 

İlk Kartvizit 

lık kartvizit, eski zanıan1' t 

rıazik milleti sayılan Çinliler 
1 . ıl 

da kullanıbııştır. lk kart,ııı 
gün~ü kadar kısa yazılnııY0 

Çirılile • in kartvizitler, uzun'; 
ne cümlelerle doludnr. işte 
mune: 

"Konfüçyüsün bin bir tii 
!arına nail olan; çiçeklerJetl 
!ardan ve güzel kızlarda11 ç 
lanan; her gün yemeklerinde 
gıç yuvası yiyon (kır langıÇ 
Çinlilerin en kibar yrınd 
akşamları kuştüyü yatakltl 

Şu Şan Şing ·n 

Avrupada ilk kartvizit c{ı 
cı asırda Venedikte kullırı: 
B .. V d'~ w .. nl3' 

---------------------------------------- ugun ene ıge ugrıy<· ~' 
ği memnuniyet üzerine bu yarışların evrak m~hzeninde lıu ilk ~ 

A 
vrupada at y~rışlaıından 
sonra tazı yarışı gelir. 
Bilhas a lngilizler tazı 
yarışına çok düşkündür 

ler. V c bu en seri koşan köpekler 
arasındaki ınusabaka halkı at yaı ış 
lan kadar belki daha fazla alakadar 
eder . 

Tazı yarışlarıı Amerikada da çok 
mernkla tt>kip edilir. Fakat, Ame
knlılar yeni şey icad etmekten bir 
an geri kalmazlar. Bugün de başka 

·bir an geri kalmazlar. Bugün de 
ba~ka bir hadan yarışı çıkar.dılar. 
Yılan yarışı. 

Bundan evvel ingilterede kap 
luoıbağa yarı~ını ortaya çıkarmış

lardı. Fakat, bu yavaş hayvanların 
yarışı kimeeyi heyecana tgetirmedi
ği için rağbet görmemiş, az zaman 
da \az geçılmiştir. 

Yılan 

Yılan yarışı ise örle değildir. Bu 
soğu ... fakat ayni zamanda vcıhşi bir 
güzellik taşıyan hayvanların süzülü in 
s1na o kadar garip bir zevk ver· 
mektedir ki, kendilerinin tehlikeden 
uzak olduğuuu bilen seyiıciler, bu 
yarışı korkmadan ve Liiyük bir he· 
yecanla takip etmekted irler. 

ilk yılan müsabakası, amerikada 
Arkansasta yapılmış ve yapışa 47 
boa yılaııı iştirak etmiştir. Evvela 
yılanlar, daire şeklindeki büyük sa
hanın oı lasına toplanmış ve orada 
uyuşuk Lir halde bırakılmıştır. Bun.' 
d::ın sonra yılanlar bifcr elektrik ce· 
reyanı ile harekele getirılmiştir. 

Cereyanın tesirıle, uyuşuk halden 

yarışı Amerikanın bir çok şehirlerinde ek· görürler. Çok İnce bir P3
'' ~ 

·ı~ 
rarına karar verilmiştir. Şimdi yarış. zerin,. yazılmış olan bu 1 ~ 
lar için boa vılanlaıı aramakla ıneş- ti, 1560 yılında Jan Vestet L 

uyanan yılanlar muhtelif istikametle~. J 

d k gul olanlar vardır... de bir talebe kullanmıştı'·, 
e oşmıya başlıyorlar. Fakat, saha 

Diğer taraftan, ) ine Ame. ikada kendi isminden başka şu c 
bir daire olduğu için, hepsi muhite 

turbağa yarışı da moda olmak üze- d;r "Ümitle yaşıyorum.,• 
doğru 1 ir istik~met alıyor ve saha-

redir. Bu koşu daha doğrusu sıçra· __,/ 
nın kenarına ilk olarak gelen yılan •----------...-nan ilk defa olarak Sili şehrinde 
birinciliği kazanıyor .. , ltt 

yapılmıştır. Bıı müsabak:ıyı oıtaya ı· kı· du·· nya yer 
Sı yırcileı koşu sahasının etrafın· atan bizzat şehrin valisidir. Vali, 

da rahat rahat oturmuş, yılanları kendisinin çok iyi yetiştirilmiş bir __. 
heyecan içinde takip etmektediıler. kurbağası olduğunu, burıdan naha . 1 

Bu iri, korkunç ve soğuk hayvanlar, azla sıçrıyacak o!an kurbağaya on Orta siklet haltcıcısl 
kıvrıl.a kıvrıla Üzerlerine doğru gelir· b" d 1 ğ" · 'l" 1 bıık" ın o ar verece ını : an etmiştir. Kiev'de yapı an miisa 
ken hepsi heyecan içindedirler. Fa· M" b k il' usa a aya bir çok kimst"ler İştirak diinya rekoru kırmıştır. ·~ 
kat, saha yerden iki metre yüks("k· elmiş, faka~ kimse on bin doları a· kilo areşe etmiş ve 10,2 

1 
lıkte bir telle çevrilidir. Yıllanlımn lamamıştır. la Alman Valter'in düo>ı\ 
bunu aşmalarına imkan yokt~r. Bir çok çiftlik sahiple;i şimdiden geçmiş ve hundan başk9 ~ 

ilk yılan yarışının gördiiğii rağ- koşu için kurbuğa yetişlirmeğe baş-, Amerikalı Terlezzo'nufl ~t 
bet ve ondan sonra halkın gösterdi almışlardır. kilo farkla geçerc-k yrnı 

- """"--------------- kilogramlık rekşr tesiseylt 
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Sevda Sahnesi 
h\'e k .... k 

~.'.~:~:: 18.;b;·;; L;;ı 
hafif hafif ~ ~"-'"' ~ 

kişi birilıirleri11den 

ayrılıyorlar mı , 

buj Lüstün başka 

ci 
t•ra dumaın, boğuk ak · 
k •rınakarışıklığı v~ rad
. akseden müzik nağme 

·b•ıte hu kahvede uf ak bir 
kahaıında ·oturuyor, höpür 

\'e •. ok ıçıyor ve bu arada 
d uyoruın. Yanıl.ıaşımdaki 

ılc a dostum Ernst nişanlısı 
l'Q!anyana, başbaşa .. Gerçi 

.. sala b •ın:t . rı aşına da otura\Ji 
bo rıışaıılılarm yalnız kal
d ılarıdıklarını bilmez deği· 

,.a arı! Laşka, dostum Ernst, 
... ere. 

Çok rı yazan bir muharrir· 
lah defa nişanlısile beraber, 

Uze . neleri gozdtn geçirip 
tırıde .. - - b . . b 1 ıta goruşur; u ıtı ara 

Ya ız ~den bir 3 ncü olarak 
ııaıınak istemem 1 
biı k 

lb k· ına ale okumağa baş-
, ıE 1 H ko tnst e erta bir par. 
rıuşına . . · ı . ın ya gır ışlı er ve ıs-

t cz, konuştuklarını işittim! 
'rdif _Denıek burada birlik 
le b~rnız bütün güzel saatle

ırd b' iti' en ırc unutmak, sana 
1Yor? 

a Beni üzüyorsun, Ernst! 
- Sen beni hiç sevme· 

._ tlcııiz b' .. ~ 
~ebd' ır sukut, araya girdi. 

• ~ kendiıne, "acemice bir 
deYe düşündüm. Ve sonra 
Yanımı da dinledim : 

....... Lak· ,.. ın, ben .. ken seni 
Orınckten sahiden ve da
dunı 1 

, ba..~ Söyle o halde, rica 
, .... -=qcn v d' . . 
~~· aa ını yerme getir· 
tlt 'Yorsun artık? 

tar kısa b' .. k... V •ca· ır su ut. e sonra 
11'1de · · -

türlü vaki oluyor. 
Aşağı yukarı şöyle; bar, bir slovfoks 
dansı, viski - soda ve hafıftertip, şen 
bir rühi haletlr, .. Adiyöf" denilir ve 
olan biten mesele, .. olan biten şey, ... 
pek ö_vlı• ciddiye alınma1; hf'I~ bö}'le 
trajik olnıaz hiç! Ben, bu sdu.e üze· 
rinde olJukç:ı uzun nıiiddet diişiince· 
lere dalmıştım; '>ir aralık Ernst ma. 
sanın yanıbaşındaki bir iskemleyi 
altına çekti ve başını elleri arasına 
alarak, masamın sathınına dikti 
gözlerini ... 

- Sahnenin nasıl oması uygun 
düşeceğini düşünmekte gecikmişsin 
aziz dost; dedim; sen önceden dü
şünmeliydin. Her ne ise,.. şty, ne 
rede Herta? 

- Gitti bilt>l 
- Yaa, öyle mi? C elelim sah

neye; demin mükaleme İ<ısmını kar· 
~ılıklı okurken okurkrn ikiniz, kula· 
ğıma çalındı. Hiç iyi olmamış; st'n 
bu sahneyi tamamile aykırı ortaya 
koymuşsun! Irk ileim adeta! Yavrum 
böyle imkamsızlığa istinatla öyle di. 
yal9g yazılmaz artık bugün; o tarz 
tamamiıe eskimiş demode olmuş bir 
tarzdır, o sahnt-.... · 

Ernest, hiddetle sözümü kesti 
- Sen, bir eşeksi•1I Hertt"yla 

benim söylt'ştiklerimiz, bir piyes 
sahnesi değildi;... Hakikaten ara
mızda geçen bir konuşmaydı, anlıyor 
musun? Biz, sahiden birbirimizdl'n 
ayrıldık; birbirimize ciddi olarak • A 
diyö." deyip, vedalaştık. Aramızdaki·' 
nişan, sahiden bozuldu. Ve... senin ! 
imkansız sandı~m diyülog, hakiki. ruh 
ıztırabile dilt'gelen ~özlerle bir ko· 

1 nuşmaydıl I 

• Türlcıôzil 

Dev analarına 
hiçbir otel yer -

• 
vermıyor 

Londra halkını eğlendir 
meğe gelen şişman zenci 
kadınlar sokakta kaldılar 

l-lallcı eğlendirmek için temsiller 
vermek üzere Londraya geldiğini 
yazdığımız şişman zenci kadınları 
daha doğrusu tabir caizse bu dev 
anaları orada hiç de umdukları gibi 
karşılanmamıştır. 

Birçok tiyatrolar kendilerine 
kapılarını açarken bütün otellerde 
de, bilakis, kapılarını kapamışlardır, 
Bunun sebebi birçok otelcileri Ame 
rikadaki gibi, lngilteredede zencile 
re karşı bir düşmanlık beslemeleri· 
dir. Zenci Balet artistleri. yatacak 
otel bulamayınca bir gece sokak or 
ta!iıında kalmışlar, sonra nihayet bir 
apartmar_ıda bir daire bulabilmişler
dir. Fakat buradada ev .sahibi onla 
rı bir iki gün için misafir etmiş, 
sonra kapının yolunu köstermiştir. 

Devanalarının en büyüğü ve en 
şişmanı olan matti cen y;ına yakıla 
şunları anlatmaktadır: 

- Biz L~ndrada Amerikada 
iyi karşılaşacağımızı zannetmi~tik. 
bizce burası bir hürriyet memleke 
ti idi. Fakat, hiç de doğru değilmiş 
çok müteessiriz. Evet efendim; Çok 
müteessiriz. .. 

"Hele bu sabah! öyle şaşkına 
döndükif sabahliyin etkenden odar.ın 
kapı!iıına vurularak u,andırı!dık ev 
sahib!: ,, 

- Çabuk, çıkın gidini diyordu . ., 
- " Niçin? diye sorduk cevap 

r-------, 
Kar ataşa 

otobüs seferleri 

Seferi elli 
kuruş 

ADANA -KARA r AŞ 
Cumartesi günll'rİ saat 12 

de. Acem hanından. 
Cumartesi günü saat 14,30 

da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 le Acem 
hanından 

Pazar günleıi saat 6,30 da 
Acem hanından 

1 KARATAŞ-ADANA 
Cumartesi günleri saat 18, 

30 da Pi ;jdan 

Pazar günleri saat 18,30 da 
Plajdan 

Yerler numaralıdır. Daha evvel 
den Acem hanı yanındaki Ömer 
ba~eğmez ticarethanesine mü 1 
racaat edilerek kapatılabilir. 

Bütün: Sineırıa Mera1dılara 

YAZLIK 
Sinema 

nın 

Bu Akşam 

vermedi. Fakat anlıyoruz: B;zi Zrn 
ci diye istemiyorlar. Evet eft.ndim 
bizi zenci diye istemiyorlar. 

" Fakat bizd,.n niçin nefıet edi
> orlar? Biz, çok namuslu kızlarız . 
A'lnem z bizi daima kontrol altında 
bulundurur. Hiçbir geçmişimiz yok
tur ... Evet, dendim . Hiçbir mace 
ramız yoktur. 

Mevsimin en müstesna sinema 
müsameresi halinde takdim edece 

ği ve heyaz perdenin büyük 
art isleri 

/ Mırıam Hopkıns 
Joel Mac Crt'O 

Marle Überon 

Tarafından ihret ve hay,etle 
seyredilecek bir tarzda yaratılan 

• 

Sahife 3 
-...:. 

------------·-w----·--•· 
Doktot Operatör 

Hadi Kiper 
Al~anyada tahsilini ikmal dm iş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd

det asıstanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm apart
manında hergün sabahleyin saat S - 12 öğleden sonra 2 _ 6 ya ka· 
dar kahut eder. g. A. 9598 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarı 

Adana Şubesi 

( 6 Ay vadeli ) Memurine 
kredi muamelesine başlamıştır. 
Belediye caddesi No : 20 
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1-------------------------------------------------------
Almanca Dersi 

Berlin Üniversitesi Lisan Enstitüsünden mezun Naşil Güneysu, en 
yrni ve en giizel usullerle Almanca ve Kimya dersleri vermete başh-

mıştır. 

9682 1-7 

• 

Müracaat Yeri : 
Karasokuda, seyyar maliye 

tahsil şubesi civarında No. 28 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
ltbebi . acaıp bır yumuşak 
rı. _rıı anlatıyor : 

lotu d Bu suretle seni üz 
~Q:i~· kaldığımdan dolayı 
a..

1 
1 ayıplıyor um, amma 

Berıim, hayretten dilim tutulmuş· 
tu. şaşırmış kaimıştım orada ... ve 
şimdi kendi kendimr. soruyorum; sat· 
hi görüşlü bir adam mıvım da de· 
rince sözl«>r bana birşey ifade et 
miyor, öyle sözleri kavrıyatnıyoıum, ' 
bu hususta kahiliyetim yok; böyle 
miyim, yoksa öyle büyük lir şairmi 
yim ki onların sözleri bana pek 
basit, pek alelade göründü? Uuzn 

" Hiç kimsenin bizden şikayete 
hakkı yok. Biı hareketlerimizin doğ. 
ru olup olmadıiını tayinden aciz 
değiliz. Doğrusu hayret ettik, Evet, 
t:femJim, çok hayrette kaldık .. 

.(Alçaklık) I·---

~T ltı k' 
bir ' 1 onunla tanışmış bu-

tg ~ert'f 
t, tane t 

L aoe - Aramızda 
w;;ulu 

1 
f nuyor, demek ? 

'at' ısılda yışla - Eveti 
-y ' a b' a .. mes ut musun? 

._ ' ır n f E e~r,, e este - vet. 
~tı t' IJZun sürmeyen bir sü
~)Ot erıdi kendime, "fevkala 

uın . "h .k .. 1 k • er ı ısı de bunu 
\'1Ya onuşuyorlar, hu sahneyi 

nanııı "B . 
)llJıııj urgteateıı"' ar. 

ver ·b k I gı ı ve gene Herta 
a.t. ' Ya va b" ~<c : rır ır sesle başlı-

rt, 
tl'flst . Darılma b;\na, Ernst 

'•çini k .. Btn ç: erek -· Hayır .. 
it' du' scnın saadetinin yolu 
:"'rl ı. 'rtıak istemem ı 
~ 'ıtendi k . k "Ui b endıme bunu suni 

Lı ka,
111 

uluyor ve bu gayrita. 
'lctt

1 
•nda irkiliyorum. 

, uzadıya düşündükden sonra vardı· 
ğım neticr; Ernstle Herta, söz söy· 1 

!emesine hiç mi hjç bilmiyorlar! Söy 
söylemeğa başladılar mi, olmayacak 
şeylr.ri ukgün düşen kelimeler diye 
dillerine dolayıp ağızlarıdda geve
liyorlar. Kimseler, tiyatroya daha 
sıkıca gitmelidirler, ki eninde sonun· 
da olsun. bu gibi vedalaşma vazi. 
yetlerinde nasıl hareket edildiğini 
öğrensinler!? ... 

Satılık taş enka zve 

Boy 25 - 70 
En 25- 30 
Kalınlık 1.5-20 1 

" Nevyorkta böle detildır. Orada 
da bizi Amerikan oteller ine almaz 
lar ;ima, bizim için hususi oteller 
vardır. Onlarda scın der~ce mükel· 
lef, temiz , asri istirahat tertibatını 
havi otelleıdir. 

.. lngilterenin böyle olduğ~nu 
bilmiyorduk . Eğer böyle devam 
ederse tekrar dönüp Kaliforniyay:ı 
g~deceğiz, bir daha da gelmiycce
ğız .. " 

Zenci aı tistlerı Londraya geti . 
rtn menacer de müşkül vaziyette 
kalmış ve Amerikan elçiliğine mü· 
racaat ederek hndileı ine bir yer 
lıulunmaunı rica etmittir . 

Veba aşısı 
bulundumu? 
Saratc•v mikrop Enstitüsii, ve· 

banın virüı,'süz kültürünün elde edil· 
:-r.esi bahs'nde tecrübelerini bitirmiş j 

ı 
1 

Beşeri ve müessir filmi görm~ğe 
koşacaktır 

Bu film mevsimin en büyük ve 
rakipsiz şaheseridir, 

1---9681 

1 Yağ ve Pannık Limited 
1 Şirketinden : 
ı 

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

Taliplerin şif ah en veya tahriren 
Mersinde şirketimiz Direktörlüğüne 
müracaat eylemeleri ilan o'unur. 

3 7 9671 
• 

~tılb, ~ Ben daima seni hatır
trıdi k; .. ~ardeş gibi. 

Yukardaki eb'adda Mersin Sük 1 

gari parlak taştan 2500 adet taş 1 
v~ bunlarla beraber enkaz da satı· f 
lıktır. istekliler, I 
Ulucami civarında Kömür pazarına 
dönecek yerde Abdurrahman Şe· 

ve hu hastalıA-a karşı insanların aşıl-, 

ınasından kullanılmak üzere aşi el· .------------

'lıırı ndııne, bunun imkan
'~taı._~d aşırı hir hassasiyet 

~'-llı"o ırdıkını düşünerek ba. 
ı rurn , 

llat - . ı 
aa~ta, d~:~ eğer günün birinde 1 

•k b· Ust, yardıma halır 
nere müracaatları 9672 2-15 

~ ır do t h tı kc . 5 a i tiyacın olursa. j j 
a'b.

1 
rıd, k . · ı e . cndıme bunun da . ÇOCUK HASTALI \ LARI 

"a •tnka (' ' . 1 M0TEHA88181 
_, tarak. bu n. ız. olduğu nelıce- 1 

~ılıy0, netıcede katiyetle ı 
" 'ta _ urn ve iğbi rarlal?. 

d,".. Teıı:ekk'· d . 
~ ıC>, f:,, w ur e erını sana 
'tıst - rıst, 
ı Adi ·· a Cd tiın k•}'o, Herta ve le· 
trbat 1

• Adiyö, Herta. 
Qı 1. ... r( z 1 

" "•tarım ba et hde bı! bitişi 
b._ llbn u merkezde; bence 

e, denıode! bugün iki ı 

Dr. Nihal Bayat 
Adanaya geldi 

Hastalaı mı hergün Mahmut 
paşa lıanı karşısın da l8nun a . 
rada hususi nıuayenehane!İnde 
saat l 4 -18 arasında ka-
bul eder. C. 

ı 
1 

de eylemiştır. Bu a~ılar, çok iyi ne
ticeler vermtktedir. 

Model Tayyare 
rekorları 

Geçen ay, Leningrad'lı Şarov 
tarafından yapılmakta olan küçük bir 
benzin motörünü havi bir model 
tayyare, havalanarak 38 dakika 30 
saniye uçmuş ve müteakiben bulut.:
lar ıçinde kaybolmuştur. 

Sovyetler Birliği merkezi Hava· 
cılık klübü, bu uçuşu mekanik tay 
yare modellerinde ilk rekor olarak 
kabul etmiş ve dünya rekoru olarak 
tasdiki için deticeyi Enternaşyonal 
Havacılık Federasyonuna bildirmiş 
tir • 

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

Satılık ev enkazı 
1 

Çı arlı mahallesinde Asfalt! 
cadde üzerinde ev enkazı satı 
lıktır. isteyenlerin matbaanı1ta 

muracaatları. 

Pasaport Kanunu 
"'"''"' 110. 35 IY Kaimi tımlıi: 21116193/l 

·' '':W taı i lıi : 1 :>!7 l'J31J 

- Dünden artarı · 

eden kafılelcrin vizesiz olar11k Türk. liman şehirlerine çıkıp gezmeleri ve 
bu gibi kııf ılelerin Türk: ye Cümhuriyeti konsolosluklarından alacakları 
parasız vize ile Türkiyede seyahat etmel('rİ caizdjr. 

• Dördüncü fasıl 
Ceza hUkUmlerl 

Madde 45 - Türkiye Cümhuriyeti sınırlarım pasaportsuz olarak 
tcrkeden veya t erketmt>ğe teşebbüs eden kimseler hakkında yirmi beş 
liradan yüz liraya kadar hafif paı a veya üç aya kadar hafıf hapis cazası 
vrrilir veya her iki ceza birlikte hükmolunur. 

Bu fıili ; Türkiyede her hargi bir suçtan maznun veya mahkum o· 
lup da kendini takibattan veya cezadan kurtarmak, askerlik kaçmak, 
vergi boı çlarını ödememek gibi hususi maksadlarla işi iyen kimseler, hak
kında elli liradan iki yüz lirayaya kadar ağır. para veya bir aydan 
altı aya kndar hapis cezası veya ber iki ceza birlıkte hükmolunur. 

Madde 46 Pasaportlarını vi..e ettirmeden Türkiye Cümh~riyeti 
sınırlarını tcrkeden veya terketmeğe teşe~büs eden kimselt"r, 10 liradan 
25 liraya kadar hafif para cezasile cezalandırılır. 

3u fiili 45 inci maddenin ikinci fıkrasında ) azılı maksadlarla işle . 
yenlerde hakkında 25 liradan 50 liraya kadar hafif para cezası veya bir 
aya kadar hafif hapis cezası veya her iki ceza birlikte hükmolunur. 

Madde 47 - Türkiye Cümhuriyeti sınırlarından her nasılsa pasa. 
portsuz olarak girebilmiş olan vatandaşlar ve ecnelJiler 50 liradan 250 
liraya kadar ağır para veya bir aydan altı aya kadar h:ıpis cezasile veya 
her ikisi le ceıalancf ırı lır. • 

Bu gibilerden ecnebi olanlar, ct'zalarının hitamında derhal sınır dışı 
edilir. 

Muntazam Lir şekilde Türkiye Cümhuriytti .. nırlarından girmiş 
oldukları halde pasaportlarını zayi dmiş olan veya ellerindeki pasapor
tun hükmü kalmamış bulunan ecnebiler. 15 gün zarfında en yakın kon
solosluklardan tabiiyet ilmühaberleri veya pasaport almadıkları takdirde 
Dahiliye Vekaletinin kararile sınır dışı edilir, Bu gibi ecnebiler vaziyetle
ri bdli olurcuya kadar icabedcrse polis nezar<'li altına alınır. 

Madde 48 - Hükumetçe tayin olunan mevkilerden gayri yerler· 
den Türkiyeye giren v~ya Türki:·eden çıkan Türk vatandaşları ve 

(Sonu Var) 9583 
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dana Borsası Muameleleri 
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Kapımnlı pamuk 
Piyasa parla~ı ., 

-Piyasa temizi ., 
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PAMUK ve KOZA 
Kilo Fi ati 

En • En çok 
Satılan miktar 
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Liverpol T elgraflan 
26 / 8 / 1938 

__________ :;_arıtım l'enıı 

Kambiyo ve Para 
1.:;ı Bankasından alınmıştır. 

--

_H_a_zı_r ______ , __ 
4

4 ~57} --...,..~,_•;_,;i,-şm_a_r..,.-k-----j 50 1 44 

1

1. Teşrin Va. • Frank ( hıınsıı ) --3-I 43, 
2 Kanun " __i_ 62 ,_!:>_t_c-rıı-n-"-(-111-g-ili-ı-)=--- --6-ıM, 

_H_in_t_h_<_z_r ______ 3
8 

_ 1_8
24

2 Uolar ( Amerika ) - 1- 2Çı 
Nevyork Frank ( İsviçre ) 00- 0011 

Her me\sım ve muhite gore 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

laıının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Çaylar, 
h1ısusi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmiştir. Bir fincan çay günün bunalhcı sıcağmı karşllar 

c. 
..._ __________________________________________________ __ 

• 

. ~~\ .. .. -

'fürksözO 

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

36 liraya satı. 
Şimdiye kadar lan sağlam 

şık ve hafif s ı N G E R 
b .. kl I . 30 liraya satılmağa 

151 et en başlamıştır. 

Bu tenzilatı Singer bisiklet fabrikası yal 
nız 15 gün devam et 

mek üzere Reklam için yapmıştır. 

' 

Acantası: Adana Hükümct caddesinde 

Ömer Başeğmez Ticarethanesidir 

• 

Telgraf - Başeğmez Telefon - 168 
44-80 9490 

Çiftehan Ka pJıcası 
·Açıldı 

a ı :;u 

Tabiatın büyük lüti\f ve nimetinden istifade' ediniz. 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir. 

Romatiıma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı. Karaciğer ve 
Mideden muztarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka bu 

ıUCAY.A gelmelidirler: 
"i' --

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

l>azinosu, Lokantası, Furunu, Kasabı 
Ba k~aliyesi, Berberi vardır. 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDUR 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 

FlY ATLAR ŞUNLARDI~ ; 

Kuruş 

Bir Gecelik Otel Odası 200 Odalar dört kişilik-
" " Taş Odalar 125 tir. Fazla sından fark 
" " 

" " 

Birinci Baraka 
ikinci 

75 
50 alınır. 

Hususi Banyo 
Umumi Banyo 

'.10 Bir kişi ücreti, gün-
15 de iki de faya kadar. 

uyamazlar. Yazın Çiftehana gelmiycnler kışın ağrılardan U' 

_ Kışın çektiğiniz istirabı unutmayım z 
iki. g. 15 ·_ 18 

---------------------------------------
• 

. 
9579 

Yeni otel ve Seyhan loka 
da alakart ve tabild 

ntaların-
ot 

Tabildot 

50 kuru~ 
96 38 15 

-

man or. Muzaffer Lok 
iç hastalıkları mütehas 

Hastalarını her gün Yeni otel arka 
ayenehanesinde kabul etınektedir . 

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

sısı 
. 

sın da ki nlU 

27 Ağustos 

1 
BELEDİYE İLANLARI 

-------------------------------------------~ 

' 
ı 
1 

1 

1 - Sebze halindt": muhammen bedelleri ellişer lira olan t4. 
numaralı ve Kolordu civarında muhammen bedeli 60 lira olan :;6 
mel için muhammen bedelleri yirmişer lira olan 1, 3 numaralı d 
rın 25/8/939 tarihinde yapılan açık arttırmasında talip çıkı113 

arttırma on gün daha uzatılarak ihaleleri 5/Eylfil/~38 pazartesi 
at ona talik :dilmiştir. 

2 - Muvakkat teminat muhammen bedelinin yüzde yedi bu 

3 - T;:alipler ihale gün \.e saatinde teminat maklıuzlarile bir 
lediye Daimi Encümenine ve şartnameleri görmek isteyenlerin B 
Belediye muhasebesine müracaatları ilan olunur. 9 

1 - Atatürk parkı içinde yaptırılacak olan bekçi ve makiot 
inşaatı açık eksitmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1934 lir:ıdır. 

3 - Muvakkat teminat 145 lira 5 kuruştur. 

4 - İhalesi Ağustosun 29 uncuPazartesi günü saat onda Bı 
encümeninde y<:pılacaktır. 

- 5 - Bu işe ait şartname ve sair evrak yazı işleri kaleminde 
yenler oradan görebilirler. 

6 - Taliple ı in ihale glinü muayyen saatta teminat makbuzla 
likte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur, 

12- 17-23-27 9643 
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TURKSOZU 

IMatbaacılıkl 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ança\ç Türk sözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk · 

söıü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

ndis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü D 
zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

"!İnde yapt•r.n1z. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

f(fTAP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli 
bir kapak bol 
cak TürksözÜ 
pılır. 

Re!mi elif 

vrller, def ter lef 
karneler , ki~ 
kaı tvizit ve 
tab işleriniz, 

b. d t~ 
ır zaman a 

bir şekilde erı: 
rufatla Türksöı 
pılrr . 

Tün .. sözii 
sı "TürksözÜıı11 

ka her boyda M 
mecmua, tabe 

:.....-------------------------------------------

Kumbar&1 biri 
1 

TÜRXJ)'l! 

ZIRAAT:i.ANm 
.-J 

Umumi neşriyat imli~ c 

Macid Güçl~ı 
Adana Türksözü rnatt' ---


