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ek·Südet 
llleselesi 
lıalledile-

Siidetler Çek hiikU jeAşvEKiLiMiz isTANeuLA oöNoü 
ce" geben- metini tehdit ediyorl • 

, 

• 

Südet Partisinin dağıttığı beyan
nameleri hükumet toplattırdı 

1 
1 

Müzakereler tatil edilmek •• 
uzeı·e .•• ,_, 

iı,)'rag: 27 ( Radyo ) - Başvekil .. ,,a d . 
1;11n1

. k un akşam Südet murahhas-
llıı;ıı abu! ederek konuşmalar yap
ıınct r. Bay Hodza bu mükaleme esna
~y a Inüzakerelere devam edileceğini 

an etmiştir. 
llıak:fükumet, Südet partisinin dağıt
tr,eı ~ 01duğu teşvik edici beyanna

erı to 1 fi· P atmışlır. 
~•ır dukumet mukabil bir beyanname 
fıcYae erek, Südet partisinin neşrettiği 
~~tle Onaıne muhtevasına uyanları şid-

p cezalandıracağını bildirmi~tir. 
har;

11 
tağ: 27 (Radyo) - Siyasi ma

te~ e.r ınüzakerelerin tatil edilemiye
ııu, uınidini hala kaybetmemiş bulu-

,or S"d 
llııina · u et gazeteleri son vaziyet 
)ı~d Sebetile hükumete karşı tenkitler 

01ınaktadırlar. 
dtııt Unlar, herhangi bir halde Sü
\:e~ haksızlığa uğrarsa Alınanyanın 

slovakyadaki Südet Almanları 

himaye edeceğinin tabii ve mu hak kak 
olduğunu, ve binaenaleyh Çek hükü
metinin iyi düşünmesini tavsiye ctmek
ledir. Bu ne~riyat Prag hükumetini 
tehdid mahiyetinde görülmektedir. 

Prag: 27 (Radyo) - Hodza Fran
sız elçisi ile uzun bir mülakat yapmış
tır. 

Kabine dün gece toplanarak ehem
miyetli müzakerelerde bulunmuştur. 

Berfin: 27 (Radyo) - Almanya 

hükumeti; Sovyet Rusya, lngiltere 
ve Fransa Hükumetlerine birer mü 
zekkere göndererek Çekoslovakya- I 
Südet Almanları arasında devam J 

etmekte olan müzak~relerin hala bir 

neticeye baglanamamasından dolayı 1 

saberının tükendiğini ve işe müda · 
hale etmek mecburiyetinde kalaca 
ğını ve bu yüzden tevellüt edecek 

<\-vrupa Havasında bulutlar •• 

Londra artık kat'i 
• harekete geçıyor 

~ ©l lr ©l lr 
Ne olabilir? Bu Meçhul! 

1~ııı. 1i~ndra : '28 (A . I\) - lngil'z dip
'e. El ,ın1hfıllerindc sc:iylcndiğiııe gö
~İiılc{ı Gvatkin'in Prağ lıükümeıi ile 
\ınd,ker arasındaki görüşmeler hak
•nın ı raporu, herhangi bir anlaş

~et,0e .tamamiyle imkansız bulunduğu 
·of dlsı~~ v:rmamakladır, hn iki ta
llıa 

1
. kusnu niyet gösterir ise, anlaş· 

n ın - . 
• ~il;t. .anı daıma mevcuttur. Fakat 
' va ~ıplomatik mahfillerinin fikrin· 

1e ltö zıyeıi endişe verici bir mahiyet-
i, steren k f' . . 
·'ağ ey ıyet, mevcudıyetlerı-

·er; d ın.en. meselenin teknik güçlük
l\ıııı1~ğıldir. Asil mesele şudur ki 
1
• huı. !razetelerinin şiddetli neşriyat· 
' 0nmaı •ın . arı en ufak hadiselerin r erııı, k 
, ~<l>ırı kne tc olması, Alman eske-•e · ı · ı '•li t '11 ı h ıkkındaki haberlerin 
~tlc,i c ınesi ve nihayet Henlein dele-
1, ıJerı . 
t duj . nazı zıınamdarları arasın· 
' nnı te b Q!an m~s ulunııı sı, yapılmak-

~lıe nn- nıüzakerelerin serbest ıııahi-
eıııekı~~akeıcler olduğu hissini ver-

i ır 
)en· ngiJ;, . 
, ı bi k. zımamaarlarmca bugün 
·~~ t ar ' 
\ b•h· 1 angajman Alman mev· 
.;'ekeı ıs dell'ildir. Yalnız o suretle 
, er \:e:lmek lazımdır ki Almanya, 
ıı'1 e vak·oslovakyaya karşı bir müda-
~ il<j•n 

1 olursa, gerek lngiltere tara-
eıe gerek F . QJ re ransa tarafından tehlı-
ııı,lıdı~aruz bulunacağından emin 

l . 
~ı, anak 'd 
lııı n Sir C a bir ·nutuk söyliyecek 
~ l:tph 

1 
on Sımon vaziyetin bugün 

6kt· e er; · 
1 ~ •t. B nı mevzuu bahis eyliye· 
~i 11.~a e~ nutuk, herhangi bir ihtarı 
~:·de, nn Ccek değildir. Fakat daha 
ııı·ın l!'ör·eseJenin lngiltere cephesin-

Ye unu .. b <J Yi le . şu ahsinde efkarı umu. 
~n nvır r k . 1 . 

teni llıahfıll . ey . ıyece rır. yı haber 
11,,n başve~rın fıkrınee, eğer lngilte· 
C<J Up~dak. ıl B. Çamberlay'in orta 
'le en 24 ,.' lngiliz politikasını tesbit 

r, ~· "•aı t . 
ı, Vaz· nutgundakınden daha 

'Yet alması menuu bahis 

olseydı, hükumet. herhalde bunu bir 
nutuk ile değil fakat daha gizli bir 
yolla yapardı. 

Mamafih, B· Çamberldyn, Halifask 
Con Simon bu pazartesi günü yeni ! 
bir g-orüşme daha y~pacaklardır. 

Filistinde 
A 

umumı grev 
bank'lsı 

ın'Üdürüne suıkast 
~~~~~~~~~ı 

Yafd : 27 ( A. A. ) - Bu sa
b;ı hki sıııkasl, şehirde biiyük bir he
yecan uyandırmıştır. Umu!1'! grev ı

lan edilmiştir. bir çok tezahürler ol
muş ve ez. ümle lngiliz - Fılistin 
bankasının Yafa şubesi önündeki te
zahür esnasında halk bankaya ateş 

vermiştir. İngiliz askerleri zamanında 
yetişererek bankayı az tarafı yanmış 

bir vaziyette kurtarmıştır. lngiliz ban
kasının direktörünün otomobiline hü
cum edilmiş ve otomobil parçalan
mıştır. flütün bankalar kapalıdır. so
kaklar, asker işgali altındadır. 

Kudüs: 27 ( A. A. ) - Mıntaka 
komiseri . offat'ın katli üzerine, lngi
liz makamları, cenin 'de, şehri bütün 
şüpheli kimselerden temizlemek üze
re tedbirler almağa mecbur olmuştı.r. 
Halk, başka taraflarn nakledilmiştir. 

Tethişçilere karşı sempati besliyen 
unsurlara ait bir çok ı·vler yıkılmış· 

tır. şehre duhul memnudur. 
Kudüs : 27 ( Radyo ) - Dün 

) afa çarşısında patlatılan saatlı 

Gerisi üçüncü sahifede -

olan zararın Çekoslovak hukfiııırline 1 

•id olacağını bildirmiştir. 
Londra: 27 (Radyo)- Sır Corç 

Saymon; lskotlandda söylediği bir 
nutukta Çekoslovak ve Sudet müza 
kerelerinin hala bir neticeye varma 

dığını ve Lord Ruı cimanın bu husus 
ta büyük mesai sarf ettiğini bildir. 
miştir. Başvekilimiz Ge/fil B11ynr ·'°" seyrılıarrnde lıalk nra.11ndıı 

(-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
Eliizıg: 27 { Anadolu Ajansının humsl muhabirinden )

Basvekilimiz Celal Bavar . Umumi l\1ufetti-;;e nlİsafir ol-' . 

Başvckilinıiz dun sabah manevra sahasına gidt:rt-k , 
harekatı to.kibetmişler ve akşrım El3zıga döıın1Uşlcrrlir 

Bnşvekilimizc Ordu tarafındıın da buyuk bir ziyafet 

verilmiştir . 
• 1 muşlardır. 

i Nig'"' dede i 
1 • 

Dun gece Ba.şvckilin1İzc buyuk bir z.iyafel verilmi~ , 
zi,yafcttc, Mareşalımız Fe,·zi Çakmak , L{unla.ndanlarımız 
bnzır bulunmuştur. 

Celal Ba.var <nat tl de hu,usi bir trenle lstanbula 
hnı'ekct buyurmuşlardır . 

i seylap : 
1 1 

: Devam ediyor i 
1 1 
i Zarar 200,000 liradır ı 
1 1 . 
! Nljde : 27 (Hususi mu- ! 
! hablrlmlzden ) - SeyU!lp ! 
! devam ediyor. Nljide cıva- ! 
! rında daha döı t köyU su- ! 
! ıar basmıf, bazı binalar ! 
! yıkılmıf, mahsulAt harap ! 
! olmuftur. Nlide seylAbı- ! 
! nln yaptığı zarar 200,000 ! 
! liradan fazladır. • 
• 1 
·~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·'· 

Zonguldakta 
Atatürk günü 

• 

Zonguldak: 27 (Telefonla)- Ata 
türkün kömür havzasına ayak bas· 
tıklan günün birinci yıl dönümü bü 

yük merasimle kutlanmıştır. Binler

ce halk cumhuriyet meydanına top 
lanmış, Muazzam tezahürat yapılmış ve 

hararetli nutuklar söylenmiştir. Zon 1 

guldaklılar şükran ve bağlılıklarını 

Uluönder Atatürke telgrafla arz et-

mişlerdir. 

Petrol 
fiatları 

ve benzin 
ucuzladı 

İktisat vekaleti fiatları 
yeniden tesbit etti 

!stanbul: 27 (A. A.) iktisat vekAletinden tebliğ edllmiftir: 
25 8-1938 tarihinden muteber olmak üzere benzin peraken 

de ve petroiUn toptan satıf flatıarı bef fehir için afağıda göe 
terlldl§I gibi tenzllen tesblt edllmı,tır. 

Fransadaki 
politika 

Çift 
Büyük teneke 

Ankara 
lstanbul 
Samsun 
Mersin 

GAZ 
Tek 

Küçük teneke 
Kuruş 

94 
79 
82 
82 

Japon ordularının 
ricatz tevali ediyor 

Japonlar dün de 3000 
kadar ölü ve yaralı verdi 

1 Parlamento hala 
toplanamadı 

İzmir 

kııruş 

610 
5110 
525 
520 
510 

Çıft 
Büyük teneke 

Kuruş 

650 
570 
580 
570 
570 

BENZiN 
Dökllnı 

Kg. 

• 

Yangtse boyunda Japon topçuları 

Şanghay: 27 [Radyo]- Son haftalar ıçindıı Çin · Japon çarpışması 
tamamile. denecek şekilde Çin kuvvetleri lehine inkişaf etmektedir. 

Japonların)ic'atı her cephede tevali etmektedir. 
Japonlar dün de 3000 kadar ölü ve yaralı verdiler 
Söylenildiijine ırtıre, Japonya; Çin daha iki alay sevketmıştir. 
Tokyo : 27 ( Radyo ) - Şimal ve Cenuptaki japor kuvvetleri 1 lankov 

üzerine şiddetli b;r taarruzda bulunmuşlar ve Çinlilere büyük zayıat ver
dirmişlerdir. Japonlar bu taarruzda biiyük bir ıııuzaffariyet kazanmış ve 
Çınlilerden mühim miktarda esir ve harp malıemesi almıştır. 

Londra : 27 ( Radyo ) - İngiltercdeki Çin sefiri ; Japonların Çinlilere 
karşı zehirli gaz kullanmak suretile büyük telefata sebebiyet verdikleriııin 
menedilmesini lngiltere hükumetinden istemiştir . 

Tokyo : 27 ( Radyo )- -Japonların Çinde 1.ehirli gaz kullandıkları hak
kında Çinliler tarafından çıkarılan haber bura makamatınca tekzip edilmek. 

tedir . 

Fransada gene bir 
kabine değişikliği 

mevzuu bahs olabilir! 
:.......~~--~~~~~~~ 

SOSYALiSTLERLE KOMÜN,ST· 
LERtN TEKLiFLERI 

HALiLE KALDI 

Paris : 27 ( A /\ . ) D.ıba dün 
öglc üz ıı sukuna JtJ5ru ı ' erıledigi 

sezilen polıtık voziyctkkı saliih,düıı 

akşam daha zi}ade tezahür etmiş
tir. Dün öğl~den sonra içtima eden 

halkçı toplantı komitesindeki görüş 
meler tamamile hadisesiz geçmiş· 

' tir . 
B. Daliidiye , kırk saatlık b8fla 

kanununu değiştirmek mevzuubahis 
olmadığını bildirdiği için,bu toplan· 
tıda ileri sürülen fıkirler , nihayet 

B. Daladiyenin beyanatının tekra· 
rınJan başka bir tarzda tec· ili et

memiştir . B. Dala •iye , cumartesi 
günü , halkçı toplantı komitesinin 
mümessillerini kabul ederek kendi

leri ile görüşecektir . 
Bunun haricinde olarak , halen , 

Sosyalistler v~ Komünistler tara· 
fıı d ın ileri ~üıül n ve parlamento 
nun vaktin<len evvel toplattırılma· 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

17 .711 
15,20 

15,20 
Di!l'er yerlerde az;imi salış liatla

rı İstanbul ve İzmir depo fiatlarıııa 
nakliye ve mahalli resimler ve listesi 
vekiilet ~ mevdu yerlerd: satıcı koınis 
, onlaıı i!:h-c edıler ek tayin ve tesbit 
olunur. 

lst ııbul ,.e İzmir depo fialları 
Benzin: büyük ıcnckc ~· ifti 511,75 

kuı uş 

uı, k teneke hchcrı 74 kuıu~. 

Petrol: Biiyllk tcm·kc çıfti 468,42 
kuruştur. 

........................ 
Dçern~e 

Çalışmak 
} oı.an : ,1lndrc l/ul11uı.' 

• 
Dünyanın istikbalini 

elinde tutan adam 
!'azan 1 ııısıcm ~orçıl 

• 
Tren kazası 

( llıhii_1r) 

• 
Kiralık bacaklar 



Sahife 'J. -- - (Türkıözli 28 Ağustos l 

~AT IÇINDEJI! 

,,------------------------------------------·~ ç A L 1 ş MAK 
frwmunda~ fazla çalışma. Bilhassa faı.la gayret sahibi göıünme. 
Yapılması icap eden bir i:;; \'arsa bekle ki, hunu senden iste
.sinler. Hadd nden ziyade::ıbir tt'haliik ile ileriye alılınamağa dik-

1 , , __________ l ________ ... __________ , ı , 

Ağa giren kadınl 
Tam sekiz aylık kovala 

sonra Amerika'daki geni or. 
lisleı i Jak Dömaor adındar.ı 
yakalamıştır. Muhitte güllü 
tanılan bu gencin şuçu müc 

k;ıt et. 
Bu sözlerime bakıp da bana soracağın şeyi anlıyorum : 
- Acaba fngilizler lernbe insanlar mıdır ? 
Asla böyle değil. Fakat İngilizler lüzumundan fazla bir hakkınd,ı gay

ret gosterıneği insanlık izzeti nefsine uygun görmezler. 
fngilizlerin adım atışlarına dikkat ediniz : Onların adınılcııı biraz ağır, 

f.ıkat çok geniştir. İngilizler hayat içinde bu suretle ileriye giderler. 
f ngilizler hayatın talihini zorlama~ı sevmezle;. 
Orduda bulunduğumuz zaman İngilizler Lana böyle derlcn.lı : 
- Size bir vazife verdikleri zaman asla tereddfü ctın~yiniz. Fakat hiç 

bir vakit kendiniz için bir iş te rica etmeyiniz. 
İngili71erin de bütün insunlar gibi kendilerine gorc ambisyanları vardır. 

Fakat onlar içleİ'indeki ihtirası gizlemeği pek iyi bılıı ler. 
Andre Maurois 

Dünyanın istikbalini 
elinde tutan adam 

Hi LER 
------- Yazan --~~-~~-

Vinston Çörçil 
Vlnston Çörçlt, Alman ı 

manevraları mUnasebe
betlyle yazdığı bir ya. 
zıda " DUnyanm yakın 

lstlkball Hltlerln elleri 
arasmda ., başhğı ile, 
son Alman menevr-asım 
gözden geçiriyor ve bu 
manevralarm mahiyeti 
ni endişe ile kar,ılama. 
maya çallfanlarm fikri
ni tenkit ederek diyor 
ki • 

Bazı lngiliz gazeteleri Almanya 
nın hudutlarda sıkı tedbirleri AJ. 
mani arın, komşuları olan fena ni 
yetli demokrasilerden korkarak al 
dıklarını yazdılar ve ilave ettiler : 

"Bütün hudutlarda hararetle de. 
vam eden bir takviye siyaseti, tc.
biidir ki, alınan tedbirlerin gizli tu· 
tulması için, seyyahların, bilhassa 
askeri rütbt>yi haiz kimselerin bazı 
ınıntakalara girm~sini menedecek· 
tir,,. 

Buna karşı birisi çıkıp da "Bah 
çesinin bir köşesinde bir cinayet 
işlemeye karar veren bir adam ev
vela kapısını kilitler,. derse cev?p 
olarak Alman hiikiimet adamlannın 
slılhcu niyetleri, muahedelere ve 
milletlerarası haklara riayet etme· 
leri, lngiltere ile dostluk tesisi hak. 
kındaki arzuları gözönünde tutulur· 
sa böyle bir şeyin akla bile· g<!tiril
mesi doğru olmıyacağını söylerler. 

Bunlar, vaziyeti berrak görme 
ye çalışanların fikirleri. Bıitün kal· 
biınizle temenni ederiz ki vaziyeti 
bu şekilde görenler hnklı olsunlar. 
Eğer Almanların hudutlarını tah 
kımleri sulh havası içinde cere an 

çıktığı gün, gelecek zararın önüne 
geçilmış olacaktır. 

lngiltere hükumeti, Südet Al· 
manları meselesinde samimi niyetle 1 
bir hal şekli bulması için Lord Rün. 
cimanı Prağa gönderdi. Kendisini 
tanıyanlar Lordun oradaki hakikati 1 

meydana çıkarmağı ve iki tarafın c!a 
hakkını vcrnıe~i kendisine bir şeref 
meselesi yapacaktır. 

Lordun çalışmalarında vazifesi· 
nin tabii seyrini ihlal edecek hadi
seler çıkmazsa en geniş esaslar Ü· 

zerine dayayan bir Çek cumhuriyt'ti 
dahilinde Südetlere müvazi haklar 
verilmesi şeklinde bir anlaşmaya 

varılacağını düşünebiliriz. 

İki memleket arasında öyle ih· 
tilaflı hadiseler olmuştur ki bitaraf 
bir üçüncü devlet bunu halde di
ğerlerinden daha faydalı bir rol oy. 
namıştır. 

Fakat şunu · söylemek lazımdır 

ki dünyanın yakın istikbali B. Hitle· 
rin elleri arasındadır. Bugün, dağ· 

daki sayfiyesine Sir lan Hamiltou'u 
davet etmiş l.mlunuyor. lngiliz gt>ne· 
ralinin söylediğine bakılırsa, orada 
bii tün işittıkleri kuş sesleri ve iyi • 
emeller hakkında vaadlarmış. Gene 
ona göre, böyle bir dt:kor içind~ 

harbi akla R'etirmek bile manasız 

olur. 

Belki hakkı var. Eğer lıakkı 

varsa, dünyada bir müvazene tr.mi. 
ni için uğraşan milletlerin gayretle· 
ri daha enıin bir surette sulhla ne. 
ticelenecektiı \e dde edilecek sulh 
bugünkünden daba esaslı ve müsta 
kar olacaktır. 

> 
şökc!ıye~D@ır: < ı Talebenin kitap ihtiyacı 

ı . 
Kendine deli süsü 

veren kadın 

Ta sabahtan akşamın geç 
vaktına kadar bilhassa büyük 
caddelerde dolaşan ve kendine 
deli süsü veren iri yapılı , kü 

ı 
fürbaz bir kadın vardır. Bu ka 
dm en ziyade eşlerile beraber 
çarşıya çık;ın ailelere musallat 

1 
olmakta ve zorla para istemek 
te, verilmeyince de en müsteh. 
cen küfürleri savurmaktadır. Bu 
kadının bundan bir kaç gün 
önce Yeni otel önünde yine bir 
Bayanın arkasından ansızın \.Ja 
ğırması üzerine bu Bayanın 

b.tygınlık geçirdiği ve etraftan 
yetişilerek kurtarıldığı habl.!r 
verilmektedir . 

Bu kadın hakkında lazım· 

gelen muamelenin biran evvel 
yapılması hususunda Emniyet 
Direktörlüğünün tekrar nazarı 

dikkatini celbede-riz . 

Sokak köpekleri 
Müteaddit defalar yazdığı 

mız yazılarda şe-hir içinde do 
laşan bir takım serseri köpek. 
lerin insanlar üzerine saldırdık 
larını ve adeta bazı yerlerde 
yolcuları geçirmez olduklarını 

ve geceleri de bağırtı ve ulu· 
malarından uyku uyumağa im· 
kan bıı akmadıklarından bunla 
rın önüne geçilmesini Belediye 
Baytarlığından istemiştik. 

Aldığımız şikayet mektup 
larında bu halin hala devam 
etmekte olduğu ve günderıgüne 
çoğaldığı bildifilmektedir . 

Belediye Baytarlığının tek· 
rar nazarı dikkatini celbederiz. 

Yağmur 

Vekalet kitap ihtiyacını tama
men temin etmiştir 

Okulla rm açılma zam amnm yakıa,tığı şu aylar da her sene 
o r taya çıkan b i r mesele vardır: K i tap •• 

aldıGıımız matQmata göre ; KUl tUr Bakanhğı daha ders yılmm 
ba,ıangıcında Ökula l rm kitap 
ihtiyaçları tamamlle kar••· 
tanmıf olmak için bu yıl ha· 
zırllklara aylarca evvel ba•· . 
lamı,tır, 

T oprakkalede 
kanlı bir hadise 

Hazırlık işlerirıin son vaziyetini 
öğrenmek için dün l:ir arkadaşımız 
Kültür Bakanlığının alakalı şefiyle 

konuştu, Aldığımız malumata göre 
bu yıl içinde hazırlanmakta olan o
kul kitapları kemmiyet itibarile geçen 

Bir jandarmamız yaralandı 
j ve mecid adlı b ir 

kılavuz da öldü 

}'ıllardan çok fazladır. Buna rağmen 
hazırlık işleri çizilen proğram dahi· 
tinde ve normal bir şekilde devam 
etmektedir. 1 

ilk okullan ait bütün kitapla· ı 
rı ağustos sonunda, orta okul ve lise· 
kitaplarını eylfil sonunda satışa çı· 1 
karmak karariyle faaliyete geçmiş 

bulunan Devlet basımevi daha şim · 
diden bu gayeye erişmişi bulun· 
maktadır. 

Memleketin hr:r tarafında okul. 
!arın derse başladıkları gün talebe 
elınde kitap bulunduracak şekilde 
okul idareleri ve kitapçılar için 
irolay lıklar gösteren yeni bir talimat 
name hazırlanmiş ve alakalılara gön· 
derilmiştir. Hundan başka İstanbul'a 
uzak olau vilayetlerin ilıtiyaçlarını 
kolay ve çabuk temin edebilmeleri 
için de Diyarbakır ve Erzurum'da 
birer kitap satış deposu kurulmuş· 
tur. Kitapçı bulunmıyan 10 vilaye• 
timizin ders kitapları da doğrudan 
doğruya yerlerine sevkolunmaktadır 
ve sevk işine şimdiden başlanmış· 

tır • 

Ruhsatnamesizler 

T oprakkale cıvarında geçen gece 
bir jandarma df'vri1esi kale içerisin 
de saklanmış bulunan hüviyetleri 
hala anlaşılamayan iki şeririn pusu 
suna düşmüş ve bir ianearma eıi 
bacağından yaralanmış ve devriye 
iıcilik yapmakta olan Mecit adlı bi 
risi ölmüştür. Bu hadise hakkında 

aldığımız malumat şudur: 1 
Ceyhanın Mustafabeyli köyünde 

oturan Ali oğlu Veli hayvanının ça
lındığırı jandarmaya şikayet etmiş· 
tir. Bunun üzerine jandarma onbaşısı 
Ali yanına erlerden Kazım ile iki kı 1 

lavuz alarak Toprakkala istikame 
tine doğru hayvanın izine bakmağa 
başlamıştır. 

Bunlar geceleyin kalenin yanına 
yaklaştıkları vakıt birden bire üze-;. 
!erine ateş açılmış, jandarma Kazım 

1 
bacağından yaralanmış kılavızlnrdan 

Katil deli Mustafanm kardeşi Mecit 
1 

de Ölmüştür. Hüviyetlt>ri hala lesbit ! 
edilemiyen ve adetleri iki olduğu 1 

tahmin edilen şeri ı ler kaçmağa mu · 
vaff uk olmuşlardır. Bunların takip 
Vf' d~rdestleri için jandarma müfre. 
zelerı çıkarılmıştır. 

Çiftçiyi tenvir 
Renkli tablola r 

hazırlanıyor 

Dün ôğley~ doğru Mehmandar 
cıvarına az miktarda yağmur di.iş 

müş ise de pamuklara hiçbir zararı 
olmamıştır. 

Hususi ders veremiyecek 
1 

Ziraat Vekaletince yeni kun,(. 
makta olan ve sonradan bir banka 
haline konulması mukarrer bulunan 
Akkol teşkilatı ille iş olarak mem
lekette müstahsili her cihetçe ten· 
uir edecek geniş bir propagandaya 
girişmeğe karar vermiştir. Cesedi tarlada 1 

bulundu 1 

Eyyuplu köyünde oturan Veli 1 

oğlu yirmisekiz yaşlarında Osman 1 
bundan üç giirı evvel birdenbire köy 

ilden kaybolmuştur. Köy ihtiydr heyetin 
ce yapılan araştırmada bunun Ct se 1 
di tarlasında bu!unmu~tur. Keyfiyet 1 
ten haberdar edilen jan ~arma mcse· 

\ leye el koyarak tahkikata başlan 1 
mıştır. · 

Gazete-lere ilan vermek su~etile 
veya husasi şekilde talebe bularak 

hususi ders verenler, maarif veka 
lcti tarafından takip olunacak ve 
haklarında kanuni muameleye teves 
sül olunacaktır. 

Bundan sonra rnhsatnamc alma· 
dan ve usu!ü dairesinde vergi ver· 
mcdcn hususi ders vermek yasak 
edilmiştir. 

Ücre tler verildi 
Memurların lcmuz ücretleri ka· 

milen verilmiş\\r. 

Bunun için köylüye pratik şekil 
de hitap edecek ve ona zirai her • 
nevi oilgiyi basit bir şekilde göslr.re 
cek, tablolar hazırlanması takarrur 
etmiştir. Bu tabloların esasları ha
zırlanmıştır. 

Reıık'i olarak basılacak olan 
bu tablolardan 50,000 adet bas.fa . 
cak ve 'J ürkiyenin her tarafında, 

bütü .ı istihsal mıntakalarında t>n 
uf ak köylere kadar tevzi edilecek. 
lir. 

eder, bir ıki aya kadar her şey iyi -------------------------------------------------------------- ---
bir vaziyete d:ıhil olursa hepimiz K imin ba~rığı en güul? Kı·raıı·k 
rahat bir nefes alırız ve yeni bir Bunu sormAk ve ta· 

iman kaıanırız. yin etmek belki yirminci - -------- --• ••••••--
Fakat, bu şekilde düşünenleı in asra İ<adar kimsenin ak · 

Bacaklar 
/ yanıldıkları göıüldüğü zaman vazi- aklına gelmezdi. Fakat yirminci as· 

yelten mesul olan memleketler ve rın sinema dünyası ortaya bir çok 

h·•kA 1 b' l b d h tıJhaflıklar ve yenilikler attıgv ı gibi bu u umet er umumi ır ıar in a a 
ilk günlerinde büyük zarara uğra modavı da çıkardı. 
mış olacaklardır. Binaenaleyh, bu "Diinyanın en güzel bacakları, 
ağustos sıcağında düştükleri bir re · iiı)vaııı F rensız Müzik Hol artisle· 
havetle veya akıllarına yaz tatili rinden Mistingetin bacaklarına ve-
yaptırarak vaziyeti olduğu gibi 2'Ör. rilmiş tir. Ondan sonra bu ünvanı 
nıcklrn kaçınanlar milletlerin: al Con Kro ford aldı. Esasen artiste 
d<ıttıklarınd.an dolayı biiyük bir me- sinema yolunu açan da bu muvaffa· 
suliyet altında bulunuyorlar de kiyeti (?) olmuştur. 
meklir. Tanınmamış bir sima iken, A· 

En basit bir ihtiyat tedbiriyie, merikada IJUlunduğu şehirdeki bir 
Almanyanın komşusu olan devlet- güzel bacak müsabakasına girip bi. 
!erin de ayni tarihte ayni tarzda rinciliği kazanan Con Kravford bu 
nıanevrcılar başlamalarıdır. Bu ma şöhreti ile sinema" dürıyasının kapı 
nevralarda askerin konulacağı me\· sından içeri girmiş ve o•ada da ay. 
kılcr sayesinde, vaziyeti uerrak gö rıca meşhur olmuştur. 

Fakat Con Kravf ord. sinemada 
diğer muvaffakiyelleriyle daha fazla 
şöhret kazanmış olacak ki, bir müd
det bacaklarının şampiyonluğu unu 
tul muş ve dünyanın en güzel bacak· 
lan. Marlen Ditrihin haçdkları ola 
rak ilan edilmiştir. 

Fakat, az. rnnra Marlen Ditfihi 
de gölgede bırakacak dereceee: gü· 
zcl bacaklı bir artil)t, ortaya çıkmış 
ve bu ünvan ondan alınarak yeni 
yıldıza verilmiştir. 

Lakin, bu en güzel bacaklı yıl

dızın şimdiye kadar ~üzünü görmek 
hiç hir :,İnema ~eyircisine nasib ol· 
nıamışdır. Çünkü Mis Verdin Stap· 
leton İsmindeki bu artist filmlerde 
bacaklarını meşhur artistle:re kıraya 

vernıkte-dir. 

Bu garip şey de sinema hileleri· 
ile mümkün olan mucizelerden biri
dir. Mesela bir artistin, çevirdiği film 
de dansetmesi, çok güzel bedii raks· 
lar yapma~ı lazımdır. Artist belki bu 
kabil ıyettedir, fakat bacakları güzel 
drğ IJir. Yahut ta bacakları ~o'< 
güzeldir de iyi raksetmesini bılmrz. 

İşte o zaman Verdin Stapleto 
nun bacak larına müracaat edilir. Me· 
sela, Alis Bradinin çevirdiği bir 
bir filmde böyle yapılmıştır: 

Filmi Allis Bradi istediği gibi 
çeviriyor, Raks aynısını da kendi 
bacakları ile, becerebildiği kadar ya· 
pı yor. Bu sahnede yiizünün ifadt leiri, 
kollarının harekt tleri ga}et güzeldir. 

Fakat bacakları iyi dansctmcsini 
bilmiyor. 

Kolayı var: Ayni raks sahnesini 
güzel bacc..klı Verdin Staplt ton'a 
tekrar ettiriyorlar ve sahnenin bu 
ikinci f ılmi alındık t 10 sonra biri 
nin üst kısmı ötekinin alt kısmına 
ekleniyor ve Alis Br<tdi'nin çehresi, 
göğsü ve kollarının al•ında Vndin 
Stapletonun bacaklaı ı raksediyor. 

Başkasının baccıkları ile danset 
mek artistleri her halde yormaz 
amma, kencJi bacaklarını başkasına 
kira}'a vermekten Sıaplt'ton artık 
bıkmıştır ve bütün vücudn cevresi ile 
film çevirmP.k istemektedir. 

Amerikan stüdyolarında böyle 
bulmıyan Mis stapleton Londraya 1 
gelıniş ve lngiliı sinemalarında iş 
aramağa başıamıştır. Hatfa, :-.ütüd· 
yoların açtığı güzel bacak müsaba· 
!arından birine bile girmt:k niyetin 
dedir. 

rcnleriıı lıaksız oldukları meydana 
__ ,... ________ ...., _________________________________________ ._. ______________ .._. ________ ..,.~----------------.... --------------

• 

sızlığıdır. 

18 yaşındaki Jak fevk. 
kışıklıdır. Gzüelliği sayesi llİıj 

sızlığın bu branşında son d kşa 
vaff ak olmaktaydı. Delikaııb · gii 
sosyetelerde kadınların ve .. 
pek meclub olduğundan, g 
kızı ve kadını mutlaka so 
Onların mücevher ve ziY 

aşırarak yerir.e bir demet 
gül bırakıp gidiyordu. Ona 
Jak demeleri de buı adan 

Valinin arzusll 

Atlas Okyanosun'da A, 
)arının garp şimalinde Berıı> 
verilen bir takım küçük ad8 

dır· Burası lngilizlere aittir· 
adalarda 22.000 insan otıı 
dır . 

Bugün dünyada halindtl1 
şikayet eden adam kimdir 
hiç çekinmeden söylüyebi 
Bermüd adalarının valisidir. 
mın çok basit bulduğu bir 
varki bugün reddedilmiştir. 
halli parlamentoya müraca'

1 

s 
rek : f k 

- Etmeyin, eylemeyin t il 

adadaki gazojt"nleri teftiş el c 
bir otomobile ihtiyacım varı 

de edin de bir otomobil g 
demiş. Mahalli parlamento 
zaketle cevap vermiş: 

_ Bir bisiklet istermisiıı 
mı? O halde bir açık arab• 
mek hayır. Öyle ise bir el 11 

Umumi vali bundan mii 
lup diŞlerini sıkarken parla 
isi devam etmiş: 

- - Kusura bakma ama, 
ket çuk küçüktür. bu tehlike 
kineler giremez. Sonra Lu. 
mübala~acı bir medt>niye~'.11 

zevki için yarattığı şeylercıır·. 
at arabalariyle ne güzel olup 

Memleketimiz sakin ve tatlı. 
yat sÜ!üyor! bundan başka 
hiç bir Motör ithal etmiyor~ı, 
tır çünkü halkın ürkmesi ihtı 
dır . 

Vali de: 
- Otomobil olmazsil bt 

davadan vaz geçiyorurıl 

tir . . 

Kadınların hasislı 
Budapeşte'de otomobil~ a 

gittikçe artmaktol o!duğurıd. 
, ı· . .. d brrı 
dapeşte po ısı uç ay an ıı: 

ve çivili' geçitlere hı.ıs 
ehemmiyet vermektedir. M9~ 
merkezinin en işlek dö t Y0 

polisler dikilerek çıvili yollar 
çmiyenleri yakalayıp parıı 
almaktadır. 

Vasati olarak şehir biit\ 
ren ceza varidatı 900 fr91'\ 
maktadır. Fakat işin asıl gı~ 
fı. ceza verenlerin hemeıı ,ı 
erk~k oluşudur. Kadınlar P:1, 
selesinde daha sıkı bulundu ~ 11 
daha ihtiyatll davranmakta 

Kozan halk 
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G .. k .... k b ıutlıl• o yuzu ısmen ~ fJ 
lar sisli, hava hafif ıüzgarlı· 
sıcak gölgede 34,5 derect· 
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Tren Kazası 
:~:t~' r:t:;I~- [~"~----•• kvaa:ayn e~eı· l / 
tiCatını bilme 

l?ıiz, birden a ~~~ 

leccğim şey, 

kapana tutul. 
muş deli bir 
hayvan gibi 

'Şıınııa u d • k" 1 kı\I ınma ıgımız va a a 
erme "d· 

h sı ır. 
llirı .. 
•k oyle şeyler olur ki, onlara 
nizj Yarınki harekatınızı çizebi 
kşa Uırıarsınız. 
gii ın Yatağa girdiğiniz zaman 

Siz rı ne Yolda hareket edece
c ltıaluındur. Ve bundan he-

lllen . 
crt . emın bulunursunuz. Hal-
bue~ gün öyle bir vaziyet ol-

tun h t . "k . 

olduğumdur. kıvranıp duruyordum. 

Yangın şiddetlt'niyordu. Alevler 
baca}ırndan y ıkalanriığım yere ka 
dar gf'liyordu. Alevlerin sıcağını, ba. 
cağımda his ediyordum. 

Tiirksöıü 

Yakalanan 
kaçakçılar 

Ankara : 27 ( A. A. ) - Geçen 
bir hafta içinde gümrük muhafaza 
teşkilatı, seksen dört kaçakçı , bin 
yüz doksan yedi kilo gümriik kaça 
ğı, beşyüz kırk dört gram uyuştu· 

rucu madde , yedi altın lira , yedi 
zinct altını, beşyüz yetmiş Türk li
rası ile cın kaçakçı hayvanı ele ge
çirmiştir. 

Meşhur bir Ru.s muharriri 
Alehsandr Kuprin öJdü 

Moskova : 27 ( A A. )-Tanın· 
mış Rus muharriri Aleksandr Kup
rin, 68 yaşında olduğu halde dün 
Leniııgradda vefat etmiştir. 

Sel8nikte 
• Ata türkün evı 

Selanikten yazılıyor: "Yeni Türk\ 
yenin yaratıcısı Kemal Atatürkün 
doğduğu taı ihi evin etrafını açmak 
ve ''Apostolos Pavlos,, caddesini ge 
nişletme ınaksadile, Selanik belediye 
si beş ev istimlak ederek yıkmağa 
karar vermiştir. Bunlara ilaveten 
Türkiye hükumeti tarafından satın 1 
alınmış alaP evlerle dükkanların hed ı 
m1 dev&m etmektedir. Türkiye bu 1 
emlakı 3,000,000 drahmiye satın 1 
almıştır. Bu arsa üzerine İ nşa edile 
cek olan Tlirk konsoloshant!sinin te ' 
meli on gün sonra atılacaktır. 

1 

Sahife 3 

Cumhuriyet Bayramı 
inÜnasebetile 

Yapılacak şen li k tesisatlarile takızaferlerin e
le k trik t e rtiba t! ve şebekemize raptı hususunda i
zaha t alma k is teyen sayın müşt~rilerimizin geç ka
larak ile l'İde müşkila~la 1'arştl aşmamaları için şim
diden fen daire mize müracaat etmeleri ehemmi
ye tle ·rica olunur. Bundan maada, bayram dolayısi
le birdenbire yüks elecek ola n elektrik malzemesi 
ihtiyacını vaktind e düşü nerek tedarikli davranıl
masını da tavsiye eder iz~ A zu edilen her nevi ınal
zeme sa tış mağaza.mızda mevcuttur. 

Elektrik Şirk eti 
9684 28 - 2 - 7 - 13 - 18 bil' aya mızın ıstı amclı 

ır. 

Çabaladığım miiddelçr , daha 
çok mt'ca lsız düşdüğiinıiı de seyret
mekteydim. 8acağımın iizeıiııde duy . 
duğum sıcak attık tahammül edilemi-

1 

yecek h~le geliyordum artık ölece 
ğime kaniydim. Ancak, kolay ve 
zahınet~iz ölmckliğimi Allahtan ni
yaz eı 1 iyordum. 

· Bu bina tam bir Türk stili ola- 1 

cak ve 3,000,000 dramiye çıkacaktır 
Ankara bayındırlık bakanlığı proje · 
ve planını tastik etmiştir. Atatürkün 
evine gelince, eski şekli bozulmadan 
tamir edilecek ve bu işe yakında 
başlanckaktır. 

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

bu 
iyetirı 
)erdir·. 
olup 

c tatlı. 
aşk• 
iyorllıı 

.si ihti 

rece• 

te b . 
enı .. k &eıı . orne olarak alınız. 

n _csırıde, dJha yirmi yaşların -
' ış ar d ıtı. G~ ı~or um. Her yere baş 
at Urıun birinde "gayretimin 

~tii " gor üm. ~ "d 1 
k bir t•• .. k 

elen b' utun umpanyasın· 1 
lcrd ır mektup, bazı ufak for 
'fırı en sonra bu kumpanyanın 
Cd"I şubelerinden birinde isıih· 

ı cbilec • . . b'ld' . d 
Oğd egımı ı ırıyor u. 
but~ğurn şehirden ayrılırken, 
ııi b~; hayatımın yola girdiği . 
••la unu yordum. Akrabalarım 

'va .. ·rrırn beni uğurlamağa geldi 
~Cll'ld ' i d" e ateş gibi olma:-.ıı, , 

tur~ 1Yorlardı. 
80 

ama heyecanları sona er 
nra va . . - 1 ild • gona gııınce uç yo . 

e ~ş ~aha gördiim. Bunların 
z Soerııııı gibi .gençti. 

lını. %a bana bir uyku bastı , 
11'1 A c kadar uyuduğumu Li l

~: · rkadaşlarımın se~iyle u-

ltiıj: 

~illib . . 
~il\ a bır şey oldu, diyordu. 

an Farkettiın ki tren du-

oırıotT 
litind 1 ın hışırtıları gecenin, 
bir~ ~esik kesik i~itiliyordu. 

ftatrı •kı saniye içinde ortaliğı 
clk· "dt havası kapladığını sez-

1 e•b lrc • U sebebden, trenimiz 
ne" '\'arptığı anda, düştüğüm 
Pek a 1 , 

tıttı L pansız o mamıştı. 
~ru okoınotife çevrilmiş ola-
. Yordu ç v ılcr· d ın. arpışma oldugu 1 oğru diğer kanap~ye a· 

~ 
tarı>ı 

llıil d Şrnayı, hemen bir ikinci 
ııa"- t:vaın !etti. Ve bu sırada 

l'1: lı . 
İin b ırden parçalandı. 1 

diiş ~ unlar o kaJar çabuk ol 
Untn 1tııi 1 eye vakıt bulamamıştım. 

' Oplad v h ı ~ ıla ıg101 zaman, er ta· 1 
·~in ~ın,.f eryadıyla inliyordu. Lo· 

ısı · f ~lal nu ısıltıyor ve parçala 
ilrd 

'•rad an gıcırtılar geliyordu. 
ila10 :ı a ~ağ ayağımın, iki kane. 
Ilı. d' ~1 ıştığını dehşet içinde 

•ıırn· · ltıışı,trı ın hemen altından ya-
t'll;ıt . · O kadarki, bacagv ımı 

~ ırnk ~ 
Ca11. ansızdı . I 

!.. ıs•trıın 
"ti kide acısını duymuyordum. 
llınd kazanın lJüyük ve ani 1 
" andı B . j 
1 01 ark · enımle beraber lm-
tııUy0rd adaşlarımdan hiç biri ! 
~c Ottitl ~· Çünkü ışıklar sön-

1 zıfiri karanlık olmuş· 
Ya11. 
k '1 1'tıı k tıı, k apandan kurtamağa 

1 . om 
ıç'rı:J P~rtıınanın koridorunu 

Cldilll gorünce, deli olacak } 
c ·Ay • '•kış agım kurtarılmaz bir 1 

1 diri krtıış olduğuna görf' ora ı 
ti ağ ' 
c biti' rulacağım muhakkatı 

. ıkte v 1 ki .. · ı · il çıg ı ar ışılı ı· 
tıı b 
v aşınıızJ k. ilrd1 rı a ı arabada dört 
td • OlJ ı 

ı. a rııar, fasılasız bağrı -
' a• rıları f . . ~ı•trıı n eryatları , benı, 

''" ta . ·•t b • •namen kaybetme 
lııl)ı ~Clırd' 
ti buıu d '· Yavrucaklar nasıl 

Ct\f' n llğ nı ı ve . u n vagona kaça· 
1 r- k şırndi k·· ·· ··k il · ı ,... """ işr . uçucu e en e 

·•ı i. ırıy0 k , ~ırı \J I r, endilerini kur-
tıt k Ja \far ı 

1.._._1 1cr1 •Yor ardı. Bu sıra -
-...,C 'nı k I' toa1ıd e ıcneleı le anlat 

ır. Bütün ::ıöylcye bi 

Ebediyeti görür gibi olduğum 
sırada dışardan bir kurtarıcı kafilesi 
belirdi. 

Elleıinrle baltalar bulunan bir ta · 

Filistinde umumi 
grev 

- Birinci sahifeden artan -

l.onıbadan yirmi d öı l kişi ölrnüş ve 
otuz b eş kişi ağır ve hafif surette 
yara l anmıştı r. Bu hadise bütün Fi· 

Yukarda bahsedilen beş ev ve 
mağazanın hedminden sonra, Apos
tolos pavlos caddeside eni iki mis· 
lini yani 23 metreyi bulacaktır. Bun. 1 
larcfan mada açılacak olan arsalar 1 
park haline konacak ve belediye büt 

kım insanl<ır, vagonsun ) akınına gel 
mışlerd i. l3ulun luğum }'ainden haykır · 

dım . Vaziyeti anlattım. Süratle yetiş 
melerini yalvardım. 

cesinden 3,000,000 drahmiye yakın • 
bir para saıfedilecekti r. , 

listinde deıin ı ir tee.s sür uyandırmış 
tır. Şehir ha lkı matem içindedir. Yunanistanda Onların baltalarla vuruşu kulağı . 

ma musiki gibi geliyordu. Fakat a 
!evler de gıtıik<,e yakla şıyor ve on· 
ların çalışması adc-ıa boşa gidiyor
du 

Nihayet, kurl.ı rıcılar, bir delik 
açabildiler. 

- Neredesin? 
- Buradayım! 
[3u sırada telaşlı bazı eller lıaııa 

Joğı u uzandı. Kollarımın altından 
yakaladılar, lrn ellerle birlikle içeı i
ye ışık da doldu. Ve yangın söndii. 
rücü mayiler ... 

Beni, tuzağa tutulduğum yeı den 
kurtarmak için oraya buraya çekiş· 
lirdıJer. Fakat hiçbir İ şe yaramıyor· 
dıı. Bu sırada alevler, kısılmış olan 
bacağımı yakmcıga başlamıştı, Acıy· 

la bağırdım. 
Gelenler a rasından lıiri ı:. i yeis i

çinde: 
- Yazık, dedi, 7.avallı) ı bu ra 

dan çıkaıaınıyacağız galiba! 
Mukadderatımı tayin edermiş 

gibi görünen bu sözler beni o ka far 
korkuttu ki ıztırab l ile duymıyan 

bir deli haline geldim. Artık, insrl n
lığm· fev~inde bir kuvvetle ıniicehhez 
olarak, son gayretimi gösterecektim. 
Bacağımı, mafsalından kopacakmış 

gibi, hızla aralıktan çektim. Benim 
l.ıu çılgınca halim, kurtarlcılara yeni 
bir gayret verdi. Ve b .. n bayılmak 
derecelt'rindeyken, oradan kuı tardı. 
laı. 1 

Serin gt ce riizgfirıyla kcıdimc ı 
gelı~bildim. Ar. son ra. yıldızlarla do 
lu bir gök göıdiiğiiırt zaman, dıı L1k 

1 

!arından bir şiikran duası Jöküıdü. 
Sonra tamamen kendimden geçtim. · 

Hastaneye gdirilcliğim zaman. 
bacağımın könıiir gibi karardığı nı, 

ve derisinin par şö :nen kağıdı h ıl i ne 

geldiğini gördüm. 
• ilk bakı şta onıı k .... sııı ek is tedile:., 

Bununla beraber, bnccığı ına der,i ' 
aşılamak surcıiylı· tedavisin in rnü w 

kiiıı olduğu düşiinüld 'i. Ve kurtul 
dum. 

Hayatımda en biiyük heycca111nı, 
bir Tcşrinsani sabahında bir çift kol 
tuk dPğnrğiyle sokağa çıka bildiğim 
g iindür. Bütiin hayatımca s:-ıkat.ka
lacağımı sa nırken, bacağımı bala kul
lanmak i ıık nnı lrn na sonsuz bir ~a a 
~ ,. t ve rıniş ti . 

Orn = ın 1e il} ııi vagon İçe ri sin de 

ocığrış ın çocı ı~l.ıı ııı İs l'· da lıc. kuı lo rı · 

cı~ar gelmeden önce cl)t'diyyen srs 
lcıi kesilmişti . 

S t: be bi ne İrniş '? 

Kadirlinin 1 oprakh:p·· köyiinden 
Reş ıt :ığ-iu yusuf aynı köyd ıı M elı 
ınd oğlu Hiisnüyü döğdüğiinden hak 
kın~la kanuni takibata başlanmıştır. 

Bütün lngiliz k lı vvı l 't ıı failleri ara-
makla meşguldur . Bu münasebetle G •• } t • d d 
iş 'a:ı ahire değin akşnmın saat C\lh uze zm ı r a ı n a 
sından sabahın sekiziııc kadar Ya- bir bölge 
fada sokakta dolaşmak yasak edil- 1 
nıiştir. · • Yunanistan payıtahtının etek 

Telabibin Beniyokup kasaba 1 lerinde meydana getirilt'n yeni lzmir 
sında da bir boıııha patlamış ise adındaki güzel semtte dindar yurd-
de kims~y< lJir zarar olmamıştır. daşlarını ız Ayia Fotini kilist'sini de 

Tulkeriınin ~imalinde Kefre mev ihya ederek, memlckt:tlerinin meş 
hur katedralini can l andırmışlardır. 

kiindc kuvvetli L,ir Anıp çetesile 
1 

Dört yıldanberi kf'mali itina ile 
ngiliz askeıleıi aıasında y ıpılan d riayete ilen bir an'aneye göre bu 
şiddetli bir miisadeınede on dört sene de (Kral Georges il ) koru lu-
çeteci ölrniiş ve dokuz kişi yaralan ğunda hir gardenparti yapılarak 
mı şlı r. lngilizlerden telefat yoktur . kiliseye varidat temin edilecektir. 
Çd~nin baki}1esi kaçmağa muvaffak Binaenaleyh 20 - 21 Ağustos 
olmuştu r · 1 panayiri bu sene de ~·apıldığı gibi, 

Telabipte biı Yahudi bekçi öl- gayesi de mukaddes olduğundan 
düriilıniiş, Benişrılon çiftliğile H.ın · büliin yurddaşlar bu hayır işine 
yııııu:s istasyonu tamamen yakılmış· yardım etmişelerdir. 
tır. --------- ---· 

Londra : 27 ( Radyo ) - J:ılis 
tindeki hadiselerin Hhaınet kesbet
mesi iizerine bugiin 120 sivil ve 
rc:snıi elbiseli polis Filistine gönde 
rilnıişli r . 1 Eylülda daha ikiyüz 
otuz polisle bir fırk ::ı a:skcr gönde 
rileceklir . 

rans·adaki 
politika 

13ütiin: Sineın a Mera'dılara 

YAZLIK 
Sinema 

nın 

Bu Akşaın 

Mevsmıin en nıüs t esna sinema 
ımisameresi halinde takdim edece 

ği ve beyaz perdenin bii\ük 
arlisleıi · 

·, . 

Bıı inci sahifeden nrlan 

srı11 istihd· r eden tLklif kalnll'•llr .. • l 

!3u mesel·, t,ııgLirı rnllar t erm;ıl he- Mırıam Hopkıns 
ye tinde müzake ı e oluna caktır . Bu
glin Pdrisc gelec k olcrn B. o lum , 
pt k muhtemel olarak daha evvel 
13. Üdladiye tar., fından ka ' ul edile
cektiı 

Politık malıfille rin ııokt a ina za
rıııc,ı , ha lk çı toplantı ko.nitesınin 

l cbliğ i ,Lugiin sollar tyın:.il heyetinin 
kabul edecegi karar sııı dinin ne 
ta rzda o!Jca01 hakkında t :ı ııı hiı 

fık i r ver ıııckt cdır , Bu sebeplen do 
la yı 1 « •l n miadınd~ın ev
vel tl'' .!' '~ 1 ç .: ırılmas ı teklifinin 
ka ı- .., ı ı r. . :. İ r k müste L'a ttır. 

Jo..ı rv1ac Creo 
Marle Üurron 

Tarafından ibret ve hayretle 
S< yıedilecck oir tarzda ya ratıla n 

-0-

( Alçaklık) 
Beşı ri ve mii r.ssir fdmi görm ·ğe 

ko~acaklır 

Bu film mevsimin en büyük ve 
rakipsiz şıılwsrridir, 

9681 -------
~ . ~ ..... ..._,.. __________________ _ 

SÜMER BANK 
Yt~rli Mallar Pazarı 

Adana Şubesi 

( 6 Ay Vadeli ) Memuri~e 
kredi muaınelesine başlamıştır. 
Belediye caddesi No : 20 

9677 3 - 10 
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Doktot Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Bcrlin hastahanelerinde uzun müd. 

det asistanlık y<tpmıştır . Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm apart
manında hergün sabahleyin saat S - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka· 
dar kabul eder. g. A. 9598 

_____________________________________________ ..;;;;;;;;;;;=:: 

Almanca Dersi 
Bcı lin Üı ivrısik~i Lisan Enstilfüündrn rr.uun Na~İl Güneysu, ' n 

y<'nı , c en giizc\ usullt>tle Almanca ve Kimya derslt ri vc rmtğe başlı -

ınışlır. 

• 
9682 2 - 7 

Müracaat Yeri : 
Karasokuda, seyyar maliye 

tahsil şuLesi civarında No. 28 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Pasaport Kanunu 
"lllll/11 1111. 35 J 9 Kalml ııuihi: :!816/'JJl:! 

\<·~i' lıllllıi : 1517 /'J'38 

- Dünd e n a rtan 

rcncbiler usulüne uygun pasaport ve vesikaları taşısalar bile, 25 liradan 

50 liraya kadar hafif para veya bir aydan a! tı aya kadar hafif hapis cc

zasile veya her ikisile ceı.alandırılır. 
Yolcuları, pasaport ve diğer vesikaların yoklanması için Hükümet

çe tayin olunan mcv~ilerin gayri olan yerlere bilerek nakleden kara, de· 
niz ve hava nakil vasıtalarını sevk ve idare edenler veya bu hususla kıla
vuzluk yap:ınlar bir aydan iki seneye k~dar hapsolunurlar. 

Madde 49 - Bu kanunda ya11lı sııçlara müteallik davalar, sulh 

mahkemelerinde görülür. 
Madde 50 - 3u kanunla tayin olunln haı çları kendi rızalariyle 

ödemeyenler hakkında Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

• 

Madde 51 - Bu kanunun tatbik sureti Dahiliye, Hariciye ve Ma
liye Vekaletlerine<: müştereken hazırlanacak bir nizamname ile tayın olu-

nur. 
Madde 52 - 20 lt'şrinisani 1334 tarihli pasaport kanunu ile 840, 

1798, 2437 ~c 2552 sayılı kanunlar ve 1143 sayılı kanuna merbut şeh
benderlik rüsumu tarif esinin birioci faslının (evrakı müruriye) ye aid rü
:mın mikdarlarını gösteren kısmı kaldırılmıştır. 

Madde 53 - Bu kanun lıükümlcı i neşri tarihinden altı altı ay 

sonra mer'idir. 
M<tdde 54 - Bu kanıınıırıun hiikümlt>rİnİ İcra Vekill<-ri Heyeti ~ ·ü 

riilür. 
71711938 

S o n -

., 

· /\ ı11amı1111ı· ı\'ıı: 11 lf>U \e.~rı trmlıı : 20171 1988 

iktisat Vekillij?ince teklif ve Şurayı Devletçe görülerek 2 7/1938 
taı ih ve 12996 sayılı tezkere ile ta dilen tevdi edilen ilişik (Ölçüler Ni· 
zamnaınesinin 4 üncü, 11 inci, 12 nci ve 14 üncü fasıllarını değiştiren ni
r:amnames!) nin mer'iyete konulması ; icra Veki\leri Heyetince 7/i / 1938 

(Sonu Var) 9583 



~ahife : 

Adana Bo .. ·sası Muameleleri 1 

l 
t' AMUK ve KOZA 

Kilo Fiati . 
Satılan miktar CINSı En az En çok 

lf. s. A. s. - /Cilo - --- iT=- =-= - --- - --
Kapı malı pamuk -- -

,_Piyasa parlağı ., 23 1 
Piyasa temizi 

" 
1 - -iane 1 

iane 2 
Ekspres 
Klcvlant . 35 37,50 

YAP ACI 
Beyaz 

1 
. 1 1 Sıy~ 1 

çJCfT -
-------Ekspres 

1 
1 ,_ -iane 

Ycrlı "Yemlik,, --- ı==-1-=-
1 

.. "Tohumluk,, 

:; U BU BAT 
fu ~day Kıl>ııs 

" 
Yerli 

3.2s _____ 
3,50 -

~ Mentane - -- -- - -- ---
" Arpa -2,90 -- - 2:-95 -

- --1-a~ulya 

Yulaf - ------ -
-O elice -- --- -

Kuş yemi 
Keten tohumu ----

-ı Mercimek 
Susam ..... 

. 
UN 

Dört yıldız Salih 1 - -üç ,, 
" 1 

:. .c Dört yıldız Doğruluk 1 .ı:l l'C 
~ üç 1 ~ ,, 

" ::ı c 
Simit 1 ö..:: 

" - ıı:: 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet 
N v- üç 1 r-. " " -

Simit " 
Liverpol T eJgrafları Kambiyo ve Para 

27 I 8 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

Santim Pene 1 Hazır l-4_ ..zl Lıreı lso-I« 
1. Teşrin Va. 4 54 Rayişmark -- 3-r 

1 
l -

2 Kanun 
" 

4 62 
Hint hı. z ır 

\-
3- \E_ Nevyork 8 24 

. 

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

Şimdiye kadar 36 liraya satı. 
lan sağlam 

~·k ve ha fıf s ı N G E R 
b. "ki ti . 30 liraya salılmağa 

ısı c crı 
başlarrııştır. 

Frank ( hansız ) 
Sterim ( ıngiliz ) 
Dolar PAmerika ) 
Frank ( isvıçre ) 

Bu tenzilat! Singer bisiklet fabrikası yal 
nız 15 gün devanı et 

mek üzere Reklam için yapmıştır. ,. 

Acantası: Adana Hiiküıııcl caddesinde 

•• 
Ümer Başeğmez Ticarcthanesidir 

- ~ --;~ 
00 00 

Telgraf - Başeğınez Telefon - 168 
45--80 9490 • 

Her mevsım ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

larının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Ça1 lar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

/\LI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmiştir. Bir fincan çay gUnUn bunalflcı sıcajiım karfılar 

c. 

T~rksözft 28 Ağustos 

Çiftehan Kaplıccisı 1 BELEDİYE 
Açıldı 

111 

Tabiatın büyük lütilf v~ nimetinden istifade ediniz. 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir. 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, V1esar.e taşı, Karaciğer ve 
Mideden muztarip olanlarla Cilt Hastalığı <?!anlar mutlaka bıı 

ILICA Y~_g;_ln~el~~rl~r: 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti falıranın bu fcyzindrn 
müstefit ve mesut olmuşlardir . 

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

Her \iiı lii esbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDUR 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 

FlY ATLAR ŞUNLARDIR ; 

Bir Gecelik Otel Odası 

Kuruş 

200 
125 
75 
50 

Odalar dört kişilik
tir. Fazlasından fark 
ahnır. 

.. .. Taş Odalar 

" " ., 
Birinci Baraka 
ikinci 

Hususi Banyo 
Umumi Banyo 

'.j0 
15 

Bir kişi ücreti, gün
de iki defaya kadar. 

Yazın Çiftehıma gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. 
Kışın çektiğiniz istirabı unutmayınız 

iki. g. 16 ;_ 18 9579 

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

Kumbar~~ biTi 1 1 

. "" 

TlJRXtY.e 
CUMHV IİYGTI 

ZlRAAT:BANIASI 

Belediye intihap cetvJlleri ücret mukabilinde yazdırılacaktı1 

Ticaret mektebinden mezun veya Halkevi daktilo kursurı 
kali veyahutta devlet devairinde daktilo işlerinde çalışın~ 
EylUlun ikinci cuma günü saat on ikiye kadar Belediye yazı 
dürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

28 - 30 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. sosyetesinde 

Kabol bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 
tos 1938 tarıh v,· 3990 s •yılı Resmi g ı lcte fo y ı zılı a ş 1zıd.ık 
kabotlaıımızın satı la a ·, .n ı dan e l .!rıl. 

Gc n i~lik Top ~ 

;;.11 1 kalı Tip 6 8.5 Cm. 36 Mrtı c 

" .. 6 90 .. 36 .. 
.. " 

5 H5 n 36 .. 
il " 

5 90 .. 36 
" 

Arslanlı " 
2 90 " 

36 
" 

1 - Yu:..arıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli pc~in tc 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende scvkiyal ve sn

11 

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

toptur. 
4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızın t /Mayıs/93 8 tıı, 

müstenittir. Pa. 9' 

.. : 

K 
A 

CA l'J lAUQ.lAQI 

r 

,.. \ Yağ ve Pamuk Limited 
'"' Şirketinden : 

Seyhan valiliğjıl 

2257 Num!\ralı k~~ c 
ihraç e.lilmiş olan n•k 
luklar ahiren ken ..ır l 111 .TÜRKSÖZÜ 

MatbaaCılıkj /Gazetecilik l 
Mütenevvi rrnkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk · 

sözü matbaasında ba!l
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü ~ 

zelle;.tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithane· 

sinde yaphramz. Nefıs 

ı 1 LAN 
• 

T A B 
* 

f(ITAP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir ci ld, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Reemi eurak, ced
ve ller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ) a 
pılır. 

Türk.sözü matbaa
sı MTürksözü,, nden ba~ 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. 

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

Şi r kctimizic Mcrsin 'dc 1400 
ındr~ murabbalık bir saha!> ına P"· 
zarlık usul ii ile parke veya bdon 
y;ıplırı ln cııkt ı r. 

Ta l i p!cı in şi f a lıt•n veya lahrire ıı 
1 Mer~inde şi ı keti ıniı Dı r t•ktörl i iğünc 

müracaat c·ylcmı·l l' ri ılan olunu r. 

<1- 7 967 1 

Osmaniye belediyesir -
·den : 

Osmaniye kasabasının Nafia Ve 
kaletinden musaddak ldrc elektrik 
tesisatının tutarı olan (35037 ) lira 
(95) kuruştan yalnı z ( 7242 ) İiralık 
merkez santral bina sının inşa etti · 
rileceğinden isteklilerin 2490 sayılı 

kanunun 2- 3 üncü maddelerinde 
yazılı ,vesaikle birlikte belediyemize 
miiracaatı ve lstanbuldan bu işe gi
rişmek istiyenlerin (Kalati\ Karaköy 
Palas 6 ıncı kat No: 13 de elektrik 
mühendisi Hamdi Arı elde ) keşif · 

nameyi gön·bilecekleri ilan olunur . 

9680 25 28 -30~3 

· ı 11· 
rak tadilen darp edı '1., 

Bu paralar 1 9 9J 
i li '>a rr n tcda viile ç ıktı ' 
vekalet ini11 i~' d rı lizt•rirı 

, ı , eı1~ 
.Salı ıK taş 

Boy 25 -70 
En 25- 30 O 

Kalınlık ı.s-2 

Yukardaki eb'ad~ 
gari par lak taştan 25 
vı· bunlarla berabef e 
lıktır. istekliler, 

, .. 1 

Ulucami ci varında 1<0 

dönecek yerde AbdıJQ 
nere mii racaat ları 

Umumi neşriyat ~ 
Macid (j 

Adana Türksöı0 


