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Japonlar; Sovyet topraklarına 
daha dört kilometre girdi 

süren bir harpten sonra Saatlerce 
Japonlar çok mühim zayiat verdi 

Sanat 
Hamlelerimiz 

c 
FERiD CELAL GÜVEN 

umhuriyet Halk Putisi gen
yönkurulu son toplantısın. 
da sanat hayatımızın yeni 

rejime göre inkişafını temin edebi
lecek kararlar verdi. Bu kararlardan 
birisi, en müsteit ressamlarımızdan 

bir grup, yurdun muhtelif yerlerini 
gezerek yurd güzelliklerini, milli a
naneleri, halk kıyafet ve tiplerini 
tesbit edecekler, sonra bunlardan bir 
sergi meydana getirilecek, Parti bu 
serginin en iyilerine mükafat vere
cek. Kararın diğeri sanatkarlarımızın 
vücuda getirecekleri eserler için bir 
parti pirisi ihdas olunmasıdır. 

Bir milletin yaşadığı sanat haya
tı, o milletin en belli başlı ifadele
rinden biridir. Bir az sanatla uğra
şanlarımız çok iyi bilirler ki, her de
vir, her itikat ve heyecan kendisine 
mahsus bir sanat alemi yaratmıştır. 
Cemiyetler, hiç bir zaman güzel sa
nat havasından kendilerini ayrı tuta· 
mamışlardır. Bir fikrin, bir akidenin 
insanların ruhuna esaslı bir şekilde 
intikalini temin edecek vasıta hemen 
hemen plastik s8natlar olml)ştur. 

Türk milleti din yasal!'ı yüzünden 
2sırlarca gi:1el ~mat hrusırd21 ınh· 

rum kaldı. Arkamıza dönüp baktığı
mız zaman, dedelerimizin Avrupada
ki eşlerine benzer eserlerine hemen 
hemen tesadüf etmiyoruz, Bizden ev
velki nesillerin bize intikal eden ifa
deleri çok kuru, ve katı : Halbuki 
güzel sanat denen şey, nasillerin va
sıflarını, içtimai, edebi hayatlarını, 
zincirleme bir şekilde son evlada 
kadar büyük bir sadakatle nakleder. 
Halbuki biz bu yüzden biribirine geç
memiş halkalar gibiyiz , 

Bu gün her sahada oldul!'u gibi 
güzel sanat sahasında da yeni ve 
büyük hamleler yapmak mecburiye
tindeyiz. Yeni rejimin yüreklerde, he· 
yecan ve istikrarı güzel sanatlar sa· 
hasında göstereceğimiz kabiliyet ve 
ca!ışmaya bağlı olduğu muhakkaktır. 
Bunun için Türk sanatkarını beheme
hal organize etmek lazımdı. Bizde 
. anatkar kendi kendine büyük işlere 
girişebilecek maddi vasıtalardan 
mahrumdur. O, çok miitev,,zi bütçe
si içind,e meydana ancak bir takım 
küçük örnekler koyabilmektedir . 

Bizim gibi henüz bu sahada ye -
ni olan bir millette değil; Dünya yü
zünde plastik sanatlar sahasında 
hissedilir bir buhran vardır . 
Güzel sanat her devirde her za
man mutlak bir himaye ve teşvik 
görmüş ve bu suretle inkişaf edebil
miştir . 

inkılap yapan milletlerin plastik 
sanatlara verdiği değ'eri ifade eden 
rakamlar akıllara durgunluk verecek 
derecededir. Bir altın anahtar nasıl 
her kapıya uyarsa güzel sanat da 
maksadını her kalbe yumuşak, temiz 
bir asaletle ifade etmesini bilir. Bu
nun için yeni rejimin kendisine mah
sus sanat havasını yaratmamız husu
sunda ne kadar çok emek ve para 
sarfetsek gene azdır. 

1 •Hayatımızın her safhasında güzel 
sanatın disiplinine tesadüf ederiz, So 

kaklarımız,evlerim · z; şlerimizinsanlarla ol 
( Gerisi ikinci sahifede ] Al ,_ 

ı 

askerleri bir pusu esnasında 

Paris gazeteleri ne diyor? 
Tokyo: 1 (Domey)- Sovyet hududundaki Japon ordusunun tebliğ-ine 

göre, Japon kıtaları Sovyetlerle bir müsademeden rnnra Hascngölü civarın
d~ki miinaazalı iki tq:eden ~O~}et kı1aalırı 1aı<c!erık tuıalıı ıı imal e1ı:n'ş 
!erdir. Otuz temmuz gecesi başlayıp bu sabth bitrn bu hareket ernasıııda 

Sovyetlerden ikiyiiz ölü Japon o ı dusundan da mühim zayiat vardır. 
Moskova: 1 (T2ss)- Jaı:onlar 1 u sab•h fo,yet 1cpraklaıına sattlarca 

sürrn bir lop ateşi açmışlardır. Japon askerleri Sovyet topraklarına daha j 
cörl kilcmehe giımişleıdir. Japonlar çek t~ıi:k zay iala 1'ğrrmışlaıciır. Jarcn 
kuvvetlerinin verdiği zayiat henüz teslıit edilememiştir. 

Paris [Havas]- Bütün Frnnsız gazetelerinin bugfTikü başlıca mevzuu 
Sovyet - Japon çarpışmalarıdır. 

Bazı gazeteler "dü~yanın öbür ucundaki yngır,, l:fşlığı 2Jtırda, Sov 
yet • Japon çarpışmaları hakkında uzun mütalealar serdetmektedirler. 

Bir Muhtara suikast ! 
Üç ad.am; bir köy Muhtarını 

tabanca ile öldürdüler 

J Sugetçe köyü Muhtarı Ahmed 
Ôztürk evvelki sabah Mehmed Ko 
caoğlu Ahmedin tarlasına gitmekte 
iken köy civarında bir çalılık arka· 
sına pusu kurmuş olan o köy aha· 
!isinden Hacı Hü>eyin oğlu Hacı 
Ali, kardaşı Recep, Abdürahman 
oğlu Hacı Velinin .~ttıkları kurşun . 
la iki yerinden ağır surette yara
lanmış ve bu yaraların tesirile 
bir müddet sonra ölmüştür • 

l Dün çok feci 

Hadiseyi müteakip kaçan suç· 
fular, Jandarmamızın şiddetli taki
batından kurtulamıyarak yakalan· 
mış ve haklarında tutulan tahkikat 
evrakile birlikte Adliyeye teslim e· 

dilmişlerdir • 
Muhtara yapılan bu suikasdin 

sebebi henüz belli değildir. Tahki· 

kat sonunda anlaşılacaktır , 

Hitlerin yaveri 
Viedeman'ın Parise gi· 

deceği haberi doğru değil 
Paris : 1 (Radyo) - Salahi

yettar mahafil B. Hitlerin yaveri 1 
yüzbaşı Viedemarıın yakında Parisi 
ziyaret edeceğini tekzib ediyorlar.
Böyle bir ziyaret mevzuubahis ol· 

mamıştır. 

bir kaza oldu 

Bir sürüyü 
tren ezdi 
Aldığımız malumata göre, dün 

akşam şehrimize gelen lstanbul Ada
na posta katarı, ansızın demiryolu 
üzerine çık1n bir keçi sürüsünü ez
miştir. On beş yirmi kadar keçi par
ça parça olmuştur. 

Kazaya sebeb, sürünün çoba
nının ihmalkarlığıdır. Çoban hakkında 
kanuni takibat ve hadise etrafında 
tahkikata başlanmıştır. 

Haftalık bUyUk hlkllıyemlz 

Yazan: Piyer Fonıen 

BugUn ba,ıadık. okuyunuz. 

-· ]aponyo hükümeti yakın şarkta 

antisovyet hareketi takviye etmek, ne 
Çirı aleyhinde bir cereyan yaratmak 
yakın şark milletlerini ]!JPon davas1 

lehinde Aaı:anmak maksadi/e geniş bir 
siyasi faaliyet icrasına karar vennİ§tir. 

Bu karar cümlesinden olarak Jr;; 
ponyanın Mısır, Balkanlar, Türkiye; 
Suriye, Hicaz, Irak Filistin, lran ve 

ltalyadaki sefirleri Ağustosun a/t1$ın

d11 lstanbulda Perapalas veya Park

telde hususi bir t.ıplantı yapacak-
/ardır, 

"1 
Hatayda kayıt 
işleri bitti 

Netit:e bugün halka 
ilan edilecek 

Antakya: 1 (Hususi mu 
hablrlmlzden)- Kayıt ı,ıe 

rl bu ak,am bltml• olacak 
t,ır. ikinci mUntehlp nam
zetler! çar,amba gUnUn
den itibaren be• gUn zar
fı nd mUracaate davet adi. 
ıecaklerdlr. 

Kayıt neticesinin 
gUn U ilen adllmeel 
muhtemaldlr. 

salı 
çok 

Bulgaristanla Balkan 
Antantı Arasında 

Dün bir dostluk 
Muahedesi yapıldı 

Muahedeyi, Metaksasla Köse lvan of 
Selanikte imzaladılar 

Selanik: 1 (A. A.)- Başvekil 
Metaksas beraberinde hariciye müs 
teşarı ve yüksek memurlar ve Bal· 
kan ittihadı devleti elçilerile Atine 
den Selaniğe gelmiştir. Selanik hal · 
kı başvekili çok hararetle karşıla
mışlardır. 

Hanya hadisesi münasebetile 
halk teessürlerini başvekile arzet
mislerdir. 

Köse lvanofta Selanige geldi. 
çok büyük merasimle karşılandı. 

Selanik şehri beş Balkan devle · 
tinin bayraklarile süslü bir vaziyette 
idi. 

Bir tebliğ neşredilerek Köse 
lvanofla, halıhazırda Balkan Antan · 
tı reisi bulunan Yunan başvekili Me
taksasın Balkan antantı ile Bulgar.s· 

1 

---------

• 

Londra
Trans 

İstanbul arası 
Avrupa yolu 

Büyük yolun inşaatı devamda 

• 

.• ... 

l 
i 

Londra - /stanbul yolunun Almanyanın Garp Huduaunaa uuıuııan 
bir rw hiyeden geçen kısmından bir parça 

Viyana : 1 ( Radyo ) - Londra 
ile lstanbul arasında yapılması karar
laşmış büyük Trans Avrupa yolu, AJ
manyanın Aachen ve ondan sonra 
Garp hududunda bulunan Köln şehir
lerinden mürür ile cenubi Almanya 

ve Avusturya'dan kat etmek şartile 
lOÖO kilometre sürecekdir. 

Viyanadan geçecek bu yol cenub 
istikametini tutarak Yugoslavya ara
zisine girecekdir. Almaaya'da bu yol 

kısmen garp tarafından cenubı şark 
tarafını tutarak devlet otomobil yolu· 
na kullanacakdır. Son defada, Alman
lar tarafından Hollanda ile pek ya
kında Hollanda toprağın~ kadar de· 
vam eden bir yolun yapılması için ka 
rar verilmiştir. Geçen senenin orta
larında Belçikaya uğramak üzere şark 
tarafından başlayan \'e Belçikaya ka
dar devam etmek üzere alman usuli
le bir yolun ilk küreği atılmış ve bu 
suretle A'achen ile Viyana yelunu garp 
irtibatıda teuıin edilmiş olacakdır. 

Metaskas ~e Köse lvanof 
==;;;;;:;;:_=.:.. 
tan arasında bir anlaşma imzaladık 
lan bildirilmiştir. 

Türkiye, Yunanistan, Romanya 
Yugoslavya. Bulgaristan gibi beş 
Balkan devletinin ademi tecavüz 
esası üzerine yapılan bu muahede 
dünyaya Balkanların kuweti bir def· 
a daha isbat edilmiş bulunuyor. 

Paıts: 1 (Havas)- Bütün Fran
sız gazeteleri Bulgaristanın Balkan 
antantı devletlerile yaptığı anlaşma 
dan hararetle bahsetmekte ve bu 
hareketini çok isabetli gördüklerini 
izhar etmektedirler. 

Filistin ihtilali 
fena bir halde 

Kudüs : 1 ( Radyo ) - Son iki 
gün İçinde tedhişcilerin mühtelif 
yerlerde baskınlar yapmışlardır . 
Bu baskınlarda sekiz kişi ölmüş

tür • 
Kudüste Kral Jorj caddesinde 

iki bomba atılmış ve 20 kişi yara· 
lanmıştır • 

Çinlilerin iki 
muvaffakiyeti 

Şanghay: ( A. A. ) - Çin a · 
jansının bildirdiğine göre Cin mi· 
!isleri Şantunda Yesyen Canhayı 
ve Visien şehirlerini geri almışlar
dır . _..._ __ .. ___ 

• 
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Sahife 2 (Türksüöz 

Müthiş bir iskan dal I' .. 

Y AVERiNi ÖLDÜREN 
BiR GENERAL 

1 Ş~lhlöır 
!'----------------·-----------------------------!' 
ı Ekmek fiatları 
1 

Karısının odasında yaverinin taban
casını buldu, güldü ve ... 

\ 

Dün toplanan Belediye encüme 
ninde bu hafta da ekmek narhı ge
çen haftaki gibi aynen ibka ve ka 
bul edilmiştir. 

1 
Vazife kurbanı j 

1 1 Ahmet 
aldığı yaraların tesirinden 
kurtulamıyarak evvelki 

gece öldü 
Riya dö Janeyro.. Temmuz ... 
Muhteşem bir otomobil, korna

sını uzun uzun iki defa öttürdü. Şeb· 
rin en lüks gazinolarından birinin 
önünde durdu. 

General Floriyano de Silva, ken 
disini selamlıyan nöbetçinin açtığı 

kapıdan çıktı, Ağır adımlarla gazi· 
nonun ortalarına kadar ilerledi. Göz· 
!erini masalarda gezdirdi, aradığını 
bulmuş gibi yiirüyüşünü hızlandırdı. 

Pistin biraz ilerisinde, karşı kö· 
şedeki masade generalin karısı dil· 
ber Juana, yaveri Villas ile yan ya· 
na olmuyorlardı. Ayni masada, şeb· 

rin mümtaz ailelerine mensup bir 
kaç bay ve bayan daha vardı. Şuh 
bir kadın olan Juana bir şeyler an· 
!atıyor. hepsi de kahkahalarla gülü 

yordu. 
Elli yaşını aşan genı:ral, bir mu 

hariptrn ziyade zekasını siyasi me· 
selelere sarfeden, enteresan bir tip 
idi.. .. Karısının yaveriyle birlikte o
turduğu masaya yaklaştı. Kimse onu 
selamlamak için yerinden kalmak 1 

zahmetini bile ihtiyar etmedi. Hatta 
' 

yaveıi bile ... 
Karısının oturduğu sandalyenin 

arkasına sokuldu, buruşuk, kalın el
ll"rİ ile onun narin yüzünü okşadı 
ve: 

- Sevgili J uanam..... Beni bu 
gect de maruz göreceğine eminim ... 
dedi ve ilave etti: 

- Villas seni yalnız bırakmaz. 
Acele ve mühim bir işim var da .. 

Juana biraz asabi görünüyordu. 
Hiddetini gözlerinden okumak, söz· 
!erinden anlamak kabildi: 

- Daima İş, daima meşguliyet ..... 
Artık yeter 1.. 1 

Diye adeta bağırdı... 1 

ihtiyar general, avuçları arasın· I 
daki yüzü biraz daha okşadı, uzak
laşıp gitti. 

Buna göre birinci nevi ekmeğin 
koması, tıpkı gazinonun önünde I kilosu 9 ve ikinci nevi ekmeğin ki
olduğu gibi iki defa uzun uzun öttü. losu 7,5 kuruştur. 
Juanaşaşırmıştı . D<ıstunu iterek: ! -----
-Derhal buradan çıksalona geç. sanat hamlelerimiz 

General biz burada görmemelidir! 

diye bağırdı .. 
j - Birinci sahifeden artan -
an münasebet'miz, ticaret ve sartat haya

tı mızın bütün safhaları güzel sanatla
rın üzeri ı izdeki tesirlerine göre ya 
mükemmeldir, yahut noksandır. 

Villlas, odadan ayrılınca salon
da bir koltuğa uzandı. 

General eve girip te yaveri ile 
karşılaşınca hayretini saklıyaıoaclı: 

- Hala burada mısınız Villasl? 
Diyerek yaverinin omuzlarım ok· 

şadı. Sonra Juanayı sordu \'e yatak 1 

odasına girdi. 
htiyar general. ara dan bir daki 

ka bile geçmeden tekrar salona 
avdet etmişti. Elinde, küçük bir de 
tabanca vaıdı. Yaverine yaklaştı: 

- Tabancanız! 

- Ev~tl.. 

- Juana karkmasın diye oda-
da bıraktınız Değil mi? 

Generali dudaklarındaki tebes
süm ka) bolmuyordu. Kalın parmak 
!arı arasında tabancayı çeviriyor, 
Vi!lasa bakmıyordu. 

Yaver daha fazla sabredemedi. 

Birde_n sıçradı, tabancayı almak 
istedi. Bir adım gtriliyen general: 

- Ne var? .. 

Diye sordu. 

Cevabını yine kendisi verdi: 
- Anlaşılan tabanca dolul 

Cümlesini tabanca ın gürültüsü 
boğdu. Namludan fırlıyan kurşun 
yaverin kalbini parçalamıştı. 

Muhafızlar odaya girdikleri za 
man ihtiyar general şapkasını i.te· 
di ve doğrı.ıca müddeiumumiliğe gi · 
derek hadiseyi anlattı. 

ıOt 
Amerika halkını günlerden be. 

Bunun için Partimizin bu hususta 
aldığı tedbirleri şükranla karşılamak 

borcumuzdur. Bir sanatkarın bir ay 
içinde göreceğini muhiti tam olarak 
nakledeceğini kimse iddia edemez. 
Fakat bu öyle bir başlangıç ki taki· 
binde ısrar edilince büyük semereler 
verebilir. 

Burada bahsetmek istediğimiz ikin 
ci bir nokta var. Sanatkarı rejime göre 
yetiştirmek ve sanatkardan iyi, mü
kemrrıel aserler almak kafi değil, 

sanatkarı anlıyacak muhitleri de ha· 
zırlamak vazifesi karşısındayız. Bu· 
nun çaresini Partimizin şimdiye kadar 
düşündüğüne şüphemiz yok, yalnız 

bizim aklımıza gelen şudur : Halkı 
plastik sanatların zevkine erdirmek 
için, elimizde bulunan ve bundan son· 
ra yaptırılacak eserlerden mürekkep 
seyyar resim ve heykel sergileri vü
cuda getirmek Vilayetlerimize, hatta 
kazalarımıza kadar bu sergileri gön· 
dermek, güzel sanat bilgisi hususun
da küçük konferanslar vermek, bro· 
şürler neşretmek, 

" Marifet iltifata tabi .. ,, Buna 
şüphe yok, fakat iltifatı telkin şaıt 
tır . 

insanlığın tekamülünde teşvikin 
rolü, tenkidin rolünden çok bürük
tür. " Sanatkarlarımız bize bir şey 
vermiyorlar, sanatkar açda kalsa 
ruhunun usaresini, cemiyete bağış. 
lamalı, sanatkar maddi düşünmez.,, 

gibi gelişi güzel şözlerle sanatkarı 
iktidarının hududu haricinde suçlu 
bir mevkie düşürmek doğru değil, 

25 Temmuz pazartesi günü sip· 
tillide Hüse)in adında birisinin ta. 
mir ettirmekte olduğu fırını gözden 
geçirirken beton döşemenin birden- I 
bire yıkılmasile başı~dan ağır sur~t:e 1 
yaralanan Belediye ınşaat muakkıbı 
Buharalı Mustafa oğlu Ahmet Özü- · 
pakin tedavi edilmek üzere Memte
ket hastahanesine yatırıldığını yaz· 
mıştık . 

Ahmet Ôzüpak ; birkaç gün 
orada kaldıktan sonra haliede biraz 
salah asarı görmüş ve evinde te
davi edilmek arzusunu kösterdiğin
den hastahaneden çıkmıştır. 

Ahmed Ôzüpak; geçen Cumar
tesi° günü birdenbire fenalaşmış ve 
yapılan bütün tedavHere rağmen 
kurtulamıyaı ak cerhai raddiyeden 
evvelki gece hayata gözlerini yum
muştur .. 

Ahmed Ôzüpakin cenazesi dün 
bağındaki evinden şehre getirilmiş, 
Belediye memurları, zabıtai beledi· 
ye ve etfaiye memurları, bir çok ak 
raba ve dostları tarafından mera· 
simle kaldırılarak yeni mezarlığa 
gömülmüştür ve belediye memur
ları tarafından güzel bir çelenk 
• konulmuştur • 

Gayri mesaisile ve dört amir 
ve arkadaşlarına ve bütün mahiyete 
kendini sevdirmiş olan bu vazife kur 
banının arkada bırakmış olduğu ana, 
eş ve dört çocuğuna belediyemizin 
nakti yardımda bulunacağı memnu. 
niyetle haber alınmıştır. 

Ölüye tanrının rahmetini dilerken 
akraba, dost ve arkadaşlarına baş 

sağlığında bulunuruz, 

Turhan Cemal Beriker 

ri işgal eden bu hadise, şimdi mah· 
kemeye intikal etmiştir. P akalım bir J 

namus davası, garibeler diyarı Ame· 1 
rikada nasıl bir seyir takip edecek? 

her insan gibi sanatkar da vasıta· Belediye Rei>i Turhan Cemal 
sızlıklara mütehammil değildir. ona Beriker, mezuniyet müddetini geçir 
imkanı vermeli, sonra kabiliyetini mek üzere dün Bürücek yaylasına 
itham etmeliyiz . gitmiştir. 

Vakit gece yar ısını geçmişti. Partimiz bu imkanı sanatkara 
Juana, yatak odasındaki mükellef 1 bir metod ve disiplin içinde ver •Memurların ağustos maası ı 
karyolaya gömülmüş, bir periyi andı ispanya Sün vaziyeti, miş bulunuyor. Sanat hayatımızın Maliye ve Belediyece r:nemurla-
rıyordu. Açık pencnelerden, meh- inkişafı büyük bir ümid halinde gö rın Ağustos maaşları dün tamamen 
tabın çam d11larında kırılan ziya hüz- Salamanka: ı (Radyo) _ Ka- ze çarpıyor. Şimdi sanatkarın isti· verilmiştir. 
meleri odanın halısı üzerine dökülü- tolonya cephesinde hükumetcilerin dat ve güzel eserlerini beklemek Bir adam bıçaklandı 

Sümer bank 
Yerli mallar pazarı 

dün açıldı 

Sümerbankın Şehrimizde bir sa· 
tış şubesi açacağını vazmıştık. Bu 
yolda yapılan hazı-lıklar evvlki gün 
bitmiş ve Osmanlı bankası altındaki 
satış şubesi dün törenle açılmıştır. 

Sümerbankın bu satış şubesinde 
giyim ve süs eşyasına ait hn şey 
bulunacaktır. icap ederse şube; ile
ride genişletilecektir. 

Kadirli posta
hanesinde 

Yangın çıktı; posta mü~ 
diirü Ali; ağır surette 

yaralandı 
Kadirli kazası postahanesinin 

üst katında yatıp kakmakla olan pos 
ta müdürü Alinin odasında geçen 
gece saat birde minderin tutuşmasile 
yangın çıkmış ve etrafına sirayetine 
meydan bırakılmadan söndürülmüş 
tür. 

Yangın esnasında odanın içerisin 
de bulunan bir takım eşya ile geçen 
senelere ait bir kısım evrak yanmış 
tır. Yangın esnasında bunu söndür· 
meğe çalışan müdür Ali de vücudu 

nun muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralandığından tedavi edilmek Üze 
re Kozana getirilerek memleket has
tahanesine yatırılmıştır. 

Belediye ta afından 
cezalandırılanlar 

Belediye encümeninin dünkü 
toplantısında fırınlarında hamur ek
mek çıkaran ekmekci Zülfükar oğlu 
Resul, Süleyman oğlu Mehmet, Ali 
Uncu, Tevfik oğlu Ahmet Beşir, dük
kanını pis tutan çaycı Mehmet Han 
çer iki, fırınlarında hela bulundur
mıyan fırıncu Mustafa ve Tevfik j 
oğlu Ahmet beşer lira para cezasile 
cezalandırılmışlardır. I 

K~~~!~~~:~ıa~~e~~}~~ 11 Mustafa, Mehmet oğlu Mehmet, Mus 
tafa oğlu Feyyazın Eskiistasyonda 
Mehmet oğlu Cumalinin kahveha· 
nesinde kumar oynarlerken cürmü 
meşhut halinde yakalanmışlardır. 

Bir genç kiza 
sarkıntılık 
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( ~U~lb»Şlb.~R ) 

Resim ve 
pastırma! 

-

(E5} ir şeyin sahibi olmadan, 
19) bir şeyi almak hareketi, 

tam manasile "hır, ızlık,, 

kelimesile tavsif edilir. Böyle bir 
işi yapan ellere «Kara eller» veya 
•uzun eller» böyle ellerin sahiplerine· 
de "kara elli,,, «uzun elli» denir. 

Halkevinde açılan resim sergisin 
den çalınan bir küçük eser, Bu mev· 
zu dahilinde bize bahse vesile verdi. 

Bir genç ressamın sergisinden bir 
küçük parça çalınmış! 

Bunun, basit bir göz için manası 
ehemmiyetli deltildir: Çalınanın baha· 
sı ne? telakkisi ile derhal böyle bir 
hüküm verilebilir çünkül 

Fakat bıı küçük hırsızlık hadise 
sinin manası büyüktür; çünkü: çalınan 
bir sanat mataıdırda! ... 

Bu ahlak zafiyetinin açık bir deli 
li olabilir. Fakat hepimizi, böyle bir 
telekki çok müteessir edeceğinden 

biz bu harekete «münasebetsizlik,, 
ismini veriyor, bu hareketi işleyene 

«münasebetsiz elli» dernekle iktifa etli 
yoruz. Ve şöylede bir teselli besliyo 
ruz: Bunu yapanın o tabloya karşı 

kuvvetli özenişi, kendisini böyle bir 
münasebetsizlilte sürüklemiş l 

Eğer böyle ise, çalınanın sahibide, 
bu hadiseyi duyanda onu af eder, fa 
kat ya çalan, çaldığının kıymetini hil· 
miyorsa?! 

Şu fıkra çok güzeldir: 
"Bir kış !!'Ünü anadoludan İstanbu 

la giden bir pastırmacı trende, lstan 
buldaki bir ahbabına götürdüğü nefis 
bir pa~tırma paketini çaldırmış; ve 
kompartımanları deli gibi dolaşmağa 
başlamıştır. 

Her tarafı dolaşıpta pastırma pa 
ketini bulamayan pastırmacı büyük 
bir yeisle gelüp yerine oturmuştur. 

Pastırmacının teesürü o kadar Hrtmiş 
ki, lzmite kadar yol arkadaşlarile ne 
birtek kelime konuşmuş, ne yemiş 
nede içmiş! 

Küçük bir pastırma paketinin ça· 
lınmasından bu kadar teessür duyan 
pastırmacının bu hali bütün yol arka• 
daşlannın nazarı dikkatini celbelmiŞ 
ve sormuşlar: 

- Canım üç dört kilo bir pas 
tırmanın kayboluşundan neden bu 
kadaı müteessir oluyorsun? 

Pastırmacı, derin bir göğüs ge· 
çirdikten sonra gözlerini açarak ko· 
nuşmaga başlamış: 

- Ben pastırmanın çalındığını 

hiç düşünmüyorum! 
- Ya neyi düşünüyorsun! 
Başını sallıyarak cevap vermiş: 
- Pastırmayı çalanın, pastırrna 

doıtramasını bilib bilmediğini! bilıni· 
yorsa eğer, o güzel pas.tırmanın odun 
yongası gibi olacağına yanıyorum!,, 

San'at seven her insan bence 
böyle düşünür: Çalındığını değil, ça· 
imanın akibetini?I .. 

TANGÜN~ 
yor, latif bir koku ortalığa yayılı · şiddetli taarı uzları geri püskürtül. hakkımızdır . 
Yordu. Bu teşvikin yalnız ressamlarımız Ramazan adında birisi karısile C k d d } k } d 

müştür . k d k k d k oş un a ın a birinin Hatice ı· H l 
için değil, plastik sanat saba~ın:'.a avga e er en en ilerini ayırma ırsız ar ya a an 

Ayni odada, yaver Villas ta bir B ) 1 ( A A ) h k adındaki kızı Mersinden Adanaya 
arse on : · · - Ü Ü· üzerine rol almış olan bütün sanat· üzere aralarına giren Süleyman oğlu I 

koltuğa gömülmüş, arasıra kah. met kıtaatının ileri harekatı müsait k' 1 Şabanı çakı ile kolundan bir hafta trenle gelmekte iken yolculardan Gerdan köyünde oturan Demir oğ u 
k h 1 ·1ı 1 • ar anınıza teşmil edileceğinden Yusuf og· lu Ali adında bı· rı·nı'n ken· 

a a ar savu uyar, rayı a 1 sıgansı bir surette devam etmektedir . t k · )" Yusuf 1·ıe EtLem o"'lu Bayramın e'I· 
1 h ık h ık k şüphemiz yoktur. Çünkü Partimi? sonra e rar muayenesıne uzum gÖ· d' . k 1 k b 1 d " ıs 

nın duman arını a a a a çı a- Gandesa önünde Frankistler kuv ·· f "] k d d 1 d d ısme sar ıntr ı ta u un uğunu şi· !erinden eşya çalarak kaçanların 
• 1 . • . k reıımin sanat vas mı meydana getir· ru ece erece e yara a rğm an ya· . kayet etmesi üzerine Alı' vakalan-

rıyor, sonra goz erını perı ızıoın vetli bir mukavemet göstermekte- mek için uğraşıyor. Sanatkarsa yal· kalanmış ve hakkında kanuni taki- Derviş oğlu Murat, Ali oğlu Murat 
çıplak vücudu üzerinde dolaştırıyor - diri er n ı zres sam değildir . bat yapılmıştır. :ışb:;ı::!~;.~~a tahkikat ve takiba Yusuf oglu Sabri ve Abdi oğlu Hii· 
du. sevin jandarmaca yapılan takifıat 

~dadaki ses~z6ği Juana bozdu:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~·~ neticesinde yakalanmış ve hakların· 

- Kocamın erkeklik kuvetli ol- H indistanın, Avrupa ırkın· B eya R k 1 da tutulan tahkikat evraklarile bir• 
sa idi, beni senin gibi genç bir ada- dan gelmiş bir tek be z a c a n 1 n 1 z a r 1 likte adliyeye teslim edilmişlerdir. 

1• d" M t. yaz racası vardır ki, garb ••••-ıııiı••••••••----·--•••••••••••••••- , ma tes mı etmez ı.. asumuye ı, memleketlerinde çok meş- Tabancasını kaıışhrırkell 
d il b. d l'J'd· N Babası müsaade etmiyor, dendi. Kı- "Evvela şunu söyliyem ki pren· R I 

onun a p a ığının ır e ı ı ır. e hurdur; fakat onmı bu şöhretini te- acanın kızlarından büyüğü Bakırsındı mahallesinden Ahmet 
k k. b b. k'tl d ı· zını reddecekmiş, mirastan bıracak- ses Altın, prenses inci ve ' 

yazı 1• en onu ır va 1 er e ı min eden bilhassa kızlarıdır. Haki- prenses (prensc.s Altın) v_ak.tiyle bir lngiliz 1 o"'lu Mehmet adında birisi M.irt~ 
'b· · t' mış, dendi. Racanın diğer iki kızı B b d" k' · t ıs 

gı ı sevmrş ım.. kat~n Racanın üç kızından Londra a a ıye ımseyı anımıyoıum ve konlu rle evlenmıştı. Ortanca kızı çelebi mahallesindeki bahçesınde 
F k V il b d d h da evvelce birer lngilizle evlenmiş· k E b' · 1 k 1 ı a at i as, ura a aima te - ve Pariste babalarından yüzlerce !erdi. yo tur. sasen ızım meme ette nın (prenses ncinin) kocası da A geceleyin ..ıturup rakı İçerken tabarı· 

likede olduğunu unutma, ya bizi ya. defa daha fazla bahsedilmiştir. kimse prenses nedir bilmez, adeti· merikada çok meşhur bir cazband casını çıkarıp karıştırmağa başlarnıŞ 
kalarsa.?.. Raca aslen lngilizdir. Dedesi Prenseslerin Hindistanda büyük miz icabı prenses unvanı kullanıl- şefidir. En küçük kardeşleri (pren- ve bu sırada tabanca patlarnıŞ· 

Yaver, gömüldüğü koltukta vaktiyle Hindistanın Saravak eya- lbir nüfuz'arı vardır. Babaları onları maz. Kızlarımın ismi, evlenmeden ses Baba) da geçen sene boksöı çıkan kurşun vücuduna rastgelere" 

k ld d · d .. t" t .k. l . ngilizlerle evlendikleri için reddet· evvel Mis Leonora Margaret Bruk, Bob Gregori ile evlenmı"ştı· ve ş·ım yaralanmıştır. ımı a r, sıgarasın an us us e ı ı etine gitmiş ve orada raca olmuş-
f k k k 1 · ·b·d· ) k B Mis Elizabeth Bruk ve Mis Nansi d L 1 d h ne es çe ere arya anın kenarına tur. Sir Çariz Vayner Bruk ismin. mış gı 1 ır; ara an açı trr. urıun i os Ance este irler. Yarali tedavi edilmek üzere şe 

k d 1 l _,. A k b' d i,.in,· şimdi prensesler, istiklallerini Valeri Bruk idi. Bugün ise • vlen · . . t' ·ı · 1 k t has· a ar i er eaı, r a ce ın en küçük deki bugünkü raca da onun torunu· ' Prenseslerin istiklallerini ilan e. rımıze ge ırı mış ve mem e e 
bir tabanca çıkardı ve: dur ve Hindistanda büyük bir nü- ilan edecekler ve hakim olacaklar mişlerdir. Ve kocalarının ismiyle, tanesine yatırılmıştır. 

f 
dır. Bu suretle, prenseslerin kendi onlar artık kontes lnçkap, Misis decekleri haberi üzeri:ıe, Harri Roy 

- işte dedi .. Bu sualin cevalırnı uz sahibidir. d • ' -. ' ~ ...-
hakimiyeti altına aldıkları araziye Harri Roy ve Misis Bob Gregori- ile Bob Gregori e karılarını mü ~ ~1 

ancak şu küçük alet verecektir! Racanın üc kızı var : Prenses d f d ı __ .,,.... ~ ~ 
onların ismi verilecek. Mesela Altın dirler. a aa e er yol u, meseleden hal:er- ~}!cj-_,. ; fr~~" ~· 

Juana bu jeste meftııniyetini sak Altın, Prenses inci ve Prenses Ba· ~ ...- ' . 
b B.lh B diyarı, inci diyarı, Baba diyarı... Binaenaleyh, memlekette "pren. leri olmadığını ve böyle bir şeyi 

lıyamadı. Genç adamın boynundan a.. ı assa prenses aba son za. < , _ _ 
halkaladığı kolları bir mengene gibi manlarda kendisinden çok bahset. Bu heyecanlı haberi bizzat Sa. seslerin. kendi hakimiyetlerini İlan çok gülünç bulduklarını söylemiş· t AÖUSOTS 938 
sıkıştı. Elindeki tabancayı masanın 1 tirmiştir. ravak racası tekzib ediyor. Sir Ça· edecekleri de memlekette büyük !erdir. Gök yüzü açık, hava hafif rüı· 
ü~e~ine bırakan yaver onn bir çılgın Bir boksörle evlenmesi, hakkında riz, bulunduğu bir beyanatta şöyle bir nüfuz sahibi oldukları da uydur Bu Hind hikayesi ıle böyle bit· garlı, en çok sıcak gölgede 37 de· 
gıbı kucakladı.. haylı dedıkoduyu mucib olmuştu. diyor: madır, yalandır..... mektedir. r rece, Geceleri 'CD az sıcak 21,7 

Tam bu sırada, bir otomobılin ------------------------··.,~. -..... ----------------------------- derece. 

... 
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UZAK ŞARKTAKi 
BÜYÜK YANGIN 

1
1 1 

BELEDİYE İLANLARI 
--~~~~~~~~~~~~------~------------------...;; 

-------... -1 __ _ ~~~~-Yazan~~~~-

Adanada Otel ve Konserhol yaptırılıyor. Yazan : Plyer Fonten - Piyer Dominik 
Lui Tesiye, Paris barosunun 

en ileri gelen avukatlarından biridir. 
Mühim bir dava o!Ju mu hemen 
bana telofonla haber verir; gider, \ 

Müdafaa!, rı çok şiddetlidir. Hakim ı 
leri, jüri heyetini derin l:ıir teessür 
içinde bırakır. ı 

Bir gece kendisini ziyarete git- 1 
tim. Çok düşünceliydi. Merakla sebe.

1

1 

bini sordum. 
- Fikrim başka diyarbarda do 

!aşıyor, dedi bugün, Cenubi Ameri
kan bir mektup aldım ve c;ok eski 
bir cinayeti hatırladım ... 

- Aman, rica ederim, anlat şu
nu ... Ben de yarın için bir hikayt: 
mevzuu arıyordum ... 

- O halde lutfen şu karşıki raf. 1 
tan 42 numaralı dosyayı alıver.. ' 

• * * 
Hukuku bitirdikten sonra A .. 

barosuna kaydolmuştum. Babam 
Nolerdi. Bu küçük şehirdeki dava
ların ekserisi alacak, verecek gibi 
ehemmiyetsiz şeylerden ibaretti. 

Bir gün, mühim bir vaka oldu. 
Himayeietfalin sokakta bulup 

büyüttüğü bir çocuk yanında çalış
tığı bir çiftlik sahibinin 500 frankı· 
nı çalmağa ve kendisine öldürme· 
ğe teşebbüs etmişti. 

Bu küçük serseri henüz on se
kiz yaşlarında idi. Müdafaasını ba 
na havale ettiler. Evrakını gözden 
geçirdim, mazisini araştırdım. Met· 
ruk bir çocuk bir piç ... Doğduktan iki 
gün sonra bir kilise kapısına bırakıl 
mış. Himayei etfal almış, büyütmüş; 
on üç yaşına gelince bir çiftlik sahi ! 
binin yanına uşak verilmiş .. 

Çocuk, on sekiz yaşına kadar 
bu çiftlikte kalıyor, sabahtan akşa · 
ma kadar durmadan çalışıyor. Bu
na mukabil, kazandığı ayda otuz 
frankı geçmiyor .. Hakimlerin merha. 
metini celbedecek, jüri heyetini te· 
essüre düşürecek bir müdafaa ha 
zırlanmak işten değil .. 

T evkifh~neye gittim. Kendisini 
görünce şaşırdım. Bu, çiftlik uşağı 
na hiç de benzemiyordu. Halinde 
ve tavrında bir ba~kalık, bir incelik, 
nasıl anlatayım size, bir asalet vardı· 
Elleri, çapa kullandığı halde zarafeti 
ni muhafaza ediyordu. Babasının, a. 
nasının kim olduğunu bilmiyordu. Çift· 
lik uşaklığını kendisine layık gör · 
mediğini, insanlara karşı derin bir 
nefret duyduğunu söyl•.di . Beş yüz 
frankı çalmak istemesine gelince ... 
Bunun sebebi şudur: Çiftlikten kaç· 
mak, başka ber yerde haşka bir işe 
girecek taliini denemek .. 

Ona verdiğim cevapta, cemiye 
tin maneviyata değil, maddiyata 
ehemmiyet verdiğini, yalnız vücutla 
meşgul olduğunu, kalbe ehemmiyet 
ver:;ıediğini, aslı belirsiz olan bu 
metruk çocuğun ağır işleri yapamı· 
yacağını dikkat nazara almadığım 

söyledim. 

Müdafaam, jüri heyeti üzerinde bü · 
yük bir tesir husule getirdi. Altı ay 
ceza verdiler ve cezayı da tecil et· 
tiler. 

Mahke~ıeden çıktıktan sonra 
Dömer bana teşekküre bile lüzum 
görmedi . Y almz gözlerime dikti: 

- Siz, yalınız siz beni anladı. 
nız .. 

Dedi. Kendisine Afrikaya gitme· , 
sini, ecnebi alayına gönüllü yazılma \ 
sını tavsiye ettim. ı 

Sözümü dinledi. Birkaç gün son
ra Marsilyadan vapura bindi. 

* * * 
iki sene geçti. Kendisinden 

bir kart dosta! aldım. Üzerine, ga. 
zeteleriıı Lirinden kesi imiş küçük 1 

bir parça yapiştırılmıştı. Merakla ı 

okudunı: ı 
"Yeni fırka ku ıo andanı şerefine 

1 
yapılan geçil resminden sonra ma 1 

dalyeler tevzi ol unmuştur: ı 
"Birinci A. B. Tabuıunda onba · , 

şı Fransua Dö.nere, Fas h re katın 

da gösterdiği fevk o. lade hizmet ve 
yararlıklarına mükafaten gümüş Ji. 
yakat madalyesi .. ,, 

Mançuri hudutlarında ne oluyor?\ 
Aja n~lar bize Rusların orada asker 
ve tayyare yığdıklarını haber v..:riyor 
Hatta Ukranya'dan 120.000 askerin 
ve 200 tayyerenin getirildiği bile söy 
lendi . Bu haberler Şigemitsu-Lit· 
vinof görüşmelerinin akametine, Sov 

yet - müzakerelerinin kesilmesine 
ilave edilince, vaziyet endişe verici 
bir manzara arzeder, 

Bahusus Japonya endişeli gö· 
rünmekte, ve Çin gazeteleri, ellerin 
den geldiği kadar ateşi körüklemek
tedirler. 

Haddizatında hadise ehemmiyet· 
sizdir. fakat unutmamalıdır ki bir 
seneden beri devam eden Çin-Ja
pon harbi Çang - Ku Feng'dekinden 
daha rr.ühim olmıyan bir hadise de, 
Pekin üzerine yürümek ve Şang· 
hay'a asker ~ıkarmak için zayıf da 
olsa bir vesileye ihtiyacı olan Ja· 
ponya'nın kasdı vardı. 

Mançuri hadisesinde de, sovyet· 
ler Birliği'nin kasdı olması ve bu 
de devletin Jaronya ",ı diplCJmatik 
bir mağlubiyete uğratmak, ona ze
hiri kaybettirmek istemesi ihtimali· 
hatıra gelebilir. 

Zaman iyi intihap edilmiştir. j:ı· 
ponya, 1937 de birkaç haftalık bir 
seferle Çin'i dize getirecrğini 

sanmıştı. Haibuki hak ı ki bir harbe 

girişmesi icap etmiştir. Bu harp bit· 
memiştir ve Hankeu'yu alırıya 
muvaffak olsa bile gene bitmiyecek· 
tir. 22 temmuzda, Çin çeteleri Nan· 
kin, Pekin ve Tiyen-Çin'in bonliyö 
!erine hakimdirler; Şanghay'da bom- 1 
balar atılmakta Santung ayeletinde ı 

bile çetin bir gerilla yapmaktadır· 
lar. japon}a muazzam bir orduyu -

Şunu hatırlatalım ki "Ayni Ke· 
mali. de asillerle vııkubulan müsa· 
demede tabur l<umandanı ve baş 
çavuş ağır · bir surette yaralanmış, 

taburun ricat hatta kesilmişti. On
başı Dümer büyük bir cesaretle asi
lerin hattını yarnrak kendilerini fi 
rara mecbur etmiş ve taburu sali
men karargaha getirmeye muvaffak 
olmuş! u,,. 

ı 1.500.000 kişiddn bahsediliyor -
seferber etmiye mecbur kalmıştır. 

Bu orduyu uzun müddet beslemek 
maliye ve ekonomisinin harabisini 
mucip olacaktır. Doğrusu bu kartı okuyunca son 

derece memnun oldum. iki gün son. 
ra bir mektup aldım. içinde yüz . 
frank! ık bir banknot vardı. Bir de ! 
küçük kağıt. Kagıt üzerinde şu cüm· 

1 

le yazılı idi: "Onbaşı Fransua Dü· 
mere gönderilmesi ricasile ... 

Altmış bin nüfuıluk bir memle
kette bu kağıdı ve parayı göndere· 
nin kim olduğunu anlamak imkan- 1 
sızdı. Fakat, bunda bir facia olduğu 1 

nu lıiosediyordum. Çünkü mektup 
1 

A ... dan postaya atılmıştı . Dömer 
de bu şehirde terkolunmuştu. Sonra 
yazı, bir kadın yazısı idi. Belki ken
disini ltrket!en anası tarafından 

gönderilmişti. Dömerin mi.nasebet-
te bulunduğu zevk kadınlarından 
hiçbirinin böyle bir semahatle bulu 
namıyaca~ı tabiiydi. Yüz frangı ken 
disine gönderdim. 

SONU VAR 

Çin'in ekonomisinden istifade 
edebileceğini ve daha 1938 den 
itibaren şimal vilayetlerindeki pa· 
muk rekoltesini elde edeceğini sa· 
nıyordu. imdi, bazılarının köylüle· 
riıı kaçmasına veya fena niyetine, 
başkalarının da Çin gönüllülerinin 
cüretine atfettikleri sebepler dola· 
yısiyle, Japonya feshetmiş olduğu 
mukaveleleri yeniden tazelemiye ve 
gene ihtiyı1cıoı Amerika'dan te . ı.ine 

mecbur kalmıştır . 

- Düşününüz bir kerre, Bay a 
vukat, diyordu. Ana yok, baba 
yok... Sizi seven, meyus dakikalar 
da teselli eden, cesaret ve ümit ve· 
ren kimse yok. Köpek yavrusu gibi 
sokağa bırakılıvermek ne büyü fela 
kcttir bilmezsinir. ... Himayei ctfal 
alır, büyütür, sonra bir çift'iğe verir. 
Burada, tabiri mazur görünüz , iltgi. 
bi çalışırsınız. Kıymetiniz bilinmez. 
Sonra pazarı yok, tatili yok. Kazan 
cınız ne? Ayda nihayet otuz frank!.. 
Bu bir şey değil. Ya gördöğünüz 
hakaret. .. 

Eğitmen sayısı 
artırılıyor 

Buna mukabıl, zaman geçtik(e 
Çin ordusıı sağlamlaşmaktadır . 
lfong -. Kong ve Hindi Çini yo 
liy1e - ihracatın silahlar da dahil 
olduğu halde yüzde 70 i Alman 
malıdır - ve bilhassa Rus Türkis· 
tan'ı yo'iyle mükemmelen beslenen 
Çin, Japon kuvvetlerinin karşısına 

üç dört misli asker sıralamıştır . 
Gerçi bu ordular manevra etmesi· 
ni bilmemekte ve ancak siperlerde 
müdafaada işe yaramaktadır, fakat 
Şanghay'da, Nankinde ve diğer 

yer !erde gösterdiği mukav~met 

de bunu isbat eder . 

"Zavallı 1 haklıydı. Fakat, şahit 
ler hep aleyhinde. Bunların ekserisi 
kıskançlık hissile aleyhinde söylü· 
yorlardı. Çünkü o, köy kızlarının sev 
gilisi idi. 

Müddeiumumi ile aramızda bir 
münakaşa çıktı. O. iddianamesinde 
şöyle diyordu: ·'Cemiyet, sokakta 
bırakılmış bir çock buluyor; ooa a 
cıyor, himayesine alıyor. Seneleı ce 
bakıyor, büyütüyor. Ve iş sahibi e· 
d!yor. Fakat, bu metı uk çocuk, bu 
fııç, cemiyete karşı t0şekkür edecek 
yerdt" lıır~ızlığa, adam öldürmeğe 
teşebbüs ediyor . Emsaline ibreti 
müessire olmak üzere .. ,' ilh., 

Kültür Bakanlığı önümüzdeki 
devre köy eğitmen kursları ve okul 
ları için Ziraat Bakanlığıyla temasa 
başlamak sııretile ilk hazırlıklara gi· 
rişmiş bulunmaktadır. Halen tatbi 
kat gören Manisa, Trakya, Erzincan, 
Kars, Kastamonu, Malatya, E,kişe· 
hir ve Arifiye eğitmen kurslarında 
bulunan 1500 ze yakın eğitmen teş
rinievel sonunda kursu bitirmiş ola 
caklar ve muallimsiz köylere derhal 
tayinin yapılacaştır. Bu suretle en 
az 1500 e yakın köyümüz daha eğit. 
mene kavuşacaktır. Şimdiye kadar 
yapılan tecrübelerden çok iyi netice 
ler alınan l'ğitmen işine önümüzdeki 
ders ı ılı daha önem veriltcek ve 
açılacdk kurs sayısı artırılmakla be. 
rab~r kurslara alınacak eğitmen sa· 

Bir sene harpten sonra nihayet 
geri çağrılmış olan Alman askeri 
komisyonu,modern tipte mükemmel 
bir Çin ordusu hazırlamış olmakla 
övünmektedir, hakikaten de bu işle 
mükemmden muvaffak olmuştur. 

Strateji bakımından, japonlar 
Çin'in göbeğinde en kadar ilerler 
ve üslerinden ne kadar uzaklaşırlar 

sa. Çin gerillası daha geniş faaliyet 
zemini bulmakta ve Japonların vazi · 

yısı da 2000 i ıı-eçmiş bulunacaktır. 
Köylümüze yalnız kültür cephe 

sinden değil, ziraat, ev yapıcılığı, te 
mizlik, sıhhat cephesinden de çok 
faydalı bulunan eğitmen sayısının 

artmJsı, köylümüzün yaşayış ve ça · 
!ışına tarzı üzerinde yepyeni çığırlar 

açacaktır. 

zeti o derece güçleşmektedir. Gerçi 
Çin; /ngiltere ve Birleşik devletlerden 
mali yardımlar görmemiştir, fakat 
lspanya'mn misali bize ispat eder ki 
bıızı şartlar dairesinde harbetmck 

!çi~ sağlam bir mali organizasyoııa 
ıhtıyaç yoktur. Çin milleti gibi bir 
millet, senelerce müddet kendi ken 
dini idare edebilir, silah ve cepha-

ne almak şartıyle kavgada devanı 
edebilir. 

Çinin mağlubiyetine rıza göste 
remiyecek olan Sovyetler Birliği, Çi 
ni besliyerek Japonyanın kuvvetinin 
tükenmesini bekliyebilir. fakat şimdi 
den işi daha ileri götürerek Japonya 
yı ya uzak şarkta itibarını kaybet 
meye veya Mançurideki ordusunun 
takuiyesi demek Sarı ve Mavi ne
hir üzerindeki kuvvetlerin azaltılma 
sı ve Çinde bir mağlğbiyet tehlike 
sinin baş göstermesi dernektir. 

Sovyetler birliği böylece h~rbe 
müdahele etmeden Çin mukavemeti 
tini bilvas1ta omuzlamış ve Japonya 
manen ve hatta mali bakımdan yor 
muş olacaktır. 

1 - Adana Belediyesı tarafından Adanada Atatürk parkında proje
si mucibince bir otel ve Konscrhol yaptırılacaktır. 

2 - Şartnamesine göre bu binaların inşaat bedeli 84629 ,40 lira. 
dır. 

3 - Bu inşaatın muvakkat teminatı 6347,20 liradır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulilc: ve şartnamesine tevfikan Ağustosun 
yirmi beşinci perşembe günü saat onda Belediye encümeninde yapılacak

tır . 

5 - Eksiltmeye girme şartları, projeye bağlı şartna nede yazılıdır. 
6 - Proje ve diğer evrak Belediye muhasebesinden dört lira yirmi 

üç kuruş mukabilinde alınabilir. 
7 - Taliplerin usulü dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını 

ihale günü saat dokuza kadar Belediye Riyasetine bir makeuz mukabi· 
linde vermeleri ve müracaat hariçten vaki olacaksa, keza ayni saatten ev
vel Belediyeye gönderilmiş bulunması ilan olqnur. 

28 - 2 - 6 - 10 9586 

Tarsus American College 
Erkek Lisesi Amerikan 

Dersler 27 Eyliilde başlar. 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiştir. 
Türkçe, lngilizce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 

Sovyetlerbiliği daha ileri gide· 
cek midir? Bazan hadiselerin millet 
leri ve şeflerini sürüklediği cevabı 
verilebilir. Roma ve berlinden müza 1 
heret gören Japonya da belki ihtila 
fı genişletmiye veya genişleme teh 
didini ortaya çıkarmava bu suretle 

Yatılı ücret 230 lira, gündüzlü ücret 50 liradır. 
2,3,5, 1,3,6 Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 9600 

Doktor Operatör 
de Amerika ile garp devletlerinin 
araya girmelerini ve berlinin müdahe 
leesini temine çalışacaktır. 

r , 
1 Karataşa 

otobüs seferleri 

Seferi elli 
kuruş 

ADANA -KARATAŞ 

Cumartesi günleri saat 12 
de. Acem hanından. 

Cumartesi günü saat 14,30 
da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 te Acem 
hanından 

Pazar günleri saat 6,30 da 
Acem hanından 

KARAT AŞ-ADANA 

Cumartesi günleri saat 18,-
30 da Pl ;jdan 

Pazar günleri saat 18,30 da 

1 

Plajdan 

Yerler nu naralıdır. Daha evvel 
den Acem ham yanındaki Ôıner 

1 
başeğmez ticarethanesine mü · ı 
racaat edilerek kapatıaibir. 

Aşk Gençlik Zevk 
F i 1 m i 

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşanı 

Sinemanın yeni ideal iki çifti 
MARGARET SULLIV AN ve 

J AMES STEWART 
ın büyük bir kudretle yaşattıkları 

zevkli, güzel, ve doyı1lmaz bir aşk 
ve ihtiras filmi olan 

SEVIŞTIGfMIZ 
ZAVANLAP. 

Sürükleyici bir mevzua sahip 
nefis eseri sunuyor. 

ilaveten : 
Paramunt Jurnal 

Gelecek program : 
SEVGiLİDEN GELEN 

Gaby Morley - Jean Gabin Jean 
P. Aumont' nın yarattıkları 

Henry Bernştayırun şaheseri 

9601 ·------·--

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin 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 

----~~~·--~---~----------~--~--------------------

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun 

Kanun f\o. 3531 Kabul tarihi . 29/6/ 1938 

fleşri tarihi : 16 Temmuz 1938 

- Dünden artan · 

Gayesi, devletin Teşkilatı Esasiye Kanunu ile muayyen olan ana va
sıflarına muhalif veya mi ili hissiyatı sarsmağa veya zayıflatmağa matuf 
bulunan cemiyetleri tesis eden, teşkil edc-n, tanzim eden v,.ya sevkü ida

re eden kimse bir seneden üç seneye kadaı ağır hapis cezasile cezalan

dırılır. 

Mezkur cemiyetlere iştirak eden kimseye altı aydan iki seneye kadar 
hapis cezası verilir. 

Dağılmaları emredilmiş olan yukarıda yazılı cemiyetleri sahte nam 
altında veya muvazaa şeklinde olsa dahi yeniden teşkil edenler hakkın· 
da verilecek cezalar üçte birden eksik olmamak ü:ı:ere artılır, 

Madde 142 - Memleket dahilinde içtimai bir zümrenin diğerleri 
üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya içtimai bir zümreyi ortadan kal· 
dırmak yahud memleket dahilindt teşekkül etmiş iktisadi veya İçtimai 
nizamları devirmek yahud memleket siyasi veya hukuki bir nizamını yık
mak için propaganda yapan kimse altı aydan iki seneye kadar hapis ce

zasile cezalandırılır. 
Propagarıda, }ukarıki fıkrada yazılı hareketleri şiddet kullanarak el· 

de etml'ğe matuf bulunduğu :akdirde verilecek ceza beş stneye kadar a· 

ğır hapistir. 
Devletin Teşkilatı Esasiye Kanunile muayyen olan ana vasıflarını ve

ya milli hissiyatı sarsmak veya zayıflatmak için bunlar aleyhinde ve ya. 
bancı rejimler lehinde propagand;ı yapanlar altı aydan iki seneye ka· 

dar hapis cezasile cezalandırılırlar. 
Yukarıki fıkralarda yazılı fiilleri medih ve istihsan eden kimse de 

ayni cezaya mahkum olur. 
'Madde 149 - Her kim Hükumet aleyhine halkı silah veya uyuştu

rucu yahud boğucu veya yakıcı gazlar veya patlayıcı maddeler kullan
mak suretile isyana veya Türkiye ahalisini birbiri aleyhine silahland ıra
rak mukateleye teşvik eylerse yirmi seneden aşağı olmamak üzere ağır 
hapis cezasile cezalandırlırlar. 

Eğer bu teşvik neticesi olarak isyan veya kıtal zuhur etmişse buna 
sebebiyet veren veya asilere kumanda tden kimseler hakkında ölüm ce· 

zası verilir, 

- Sonu Var- 9583 



Sahife : 4 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

•MIM!Wil@M@Ulll 

Tabiatın büyük lütilf ve nimetinden istifade ediniz. 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir. 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, Karaciğer ve 
Mideden muztarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar rrıutlaka bu 

JLICA YA gelmelidirler: 

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

Gazinosu, Lokantası, Furunu, Kasabı 
Bakkaliyesi, Berberi vardır. 

Her türlü esbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDUR 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilathdır. 
FiYATLAR ŞUNLARDIR; 

Kuruş 

Bir Gecelik Otel Odası 200 Odalar dört kişilik-

" 
Taş Odalar 125 tir. Fazlasından fark " 

" " 
Birinci Baraka 75 

alınır. 
" " 

ikinci 50 

Hususi Banyo 30 Bir kişi ücreti, gün-
Umumi Banyo 15 de iki defaya kadar . 

Yazın Çiftehana gelmiyenler kışın ağıılardan uyuyamazlar. 
Kışın çektiğiniz istirabı unutmayınız 

iki. g. 4- 18 9579 

- -

1 

1 

Tiirksö:dl 

Müjde 
Adanada Abidin paşa caddesinde yeni yapılan lş bankası karşı~ında 

78 numaralı doğruluk evine müracaat edildikte kiralık, satılık evler , 
dükkanlar, bağlar süratle temin edilir. 

Doğruluk evi 
5- 15 9581 

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

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir , 

Telgraf adresi : B~ ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
22 . 80 

• 
1 
• 

Doktor ~--------------------------------------------..:, 

İsmail Kemal Satır 
Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında 

Müslüm apartmanı 
Hastalarını her gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 

eder. 
[ Salı günleri öğleden sonra Parasız bakılır] 

9521 16 - 26 

''---------~--~--------"'!"--------
Değirmenci ustası aranıyor: 

Köyde çalışmak Üzere motor ve taştan anlar 
bir değirme!!ci ustası lazımdır. Abidin paşa cadde
sinde cumhuriyet fabrikası satış yerine Akiyam u 

I racaatı c 

1 

Adler .. Singer .. Adler .. l 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Singer 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde o mer 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 

26-80 

Telgraf adresi: Başeğmez 

9490 

, Kumbar&I btri 
\ 1 ~ 

TURXlVB 
CUMHV llY6TI 

ZIRAAT:BANKASI 

Her mevsim ve muhite gi5re 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TICARETHANESJ 

ne galmlıııllr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcaiını kıtt"•llar 

c. 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

1 

2 Ağ'ustos 1938 

Seyhan Defterdarlığından 
Döşeme Ma. Bahçe yeri Nısfının on altı 

sehim itibarile 
beş sehmi 

Üzerinde ebni· 24 sehim iti· 
yesi olan mahal· barile 6 sehmi 

lin zemini 

Miktarı Muhammen bedeli 
M2 D. . beher Me. Mu. 
1153 16 15 kuruştur 

375 6 sehmin muham· 
men bedeli 150 

liradır. 

" 
Arsa 216 sehim ili. 103 8 

barile 54 sehmi. 
54 sehmin Mu 
hamen kıymeti 

100 liradır 

Yukarıda cins mevki ve mıktan yazılı gayri menkullerdeki hazine 
hisseleri hizalarında gösterilen muhammen bedelleri üzerinden açık artır · 
ma suretile satılacağından isteklilerin 8 Ağustos 938 pazartesi günü saat 
onda Yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçasile defterdarlıkta topla-
nan Komisyona gelmeleri... 23-2 9561 

• 

DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları mütehassısı 

r 

' 

Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 
Bay Halil evi 17-30 9531 

i~lUJir11~B>AiDlA 
CAN V<UD.TAQ.I~ 

Portakal ağaçlarının sıhhati 
temin edilir ? 

VOLK ile, çünkü: 
1- Portakallara arız olan haşerat ve hastalıklarla en kolay ve prati 

şekilde mücadele etmek ancak VOLK ile kabildir . 

Volk ilacına yardımcı bir madde karıştırılmasına lüzum yoktur 

Volk 
Volk 
Volk 

Mevcut ilaçlardan en emniyetlisidir. 

Resmi müesseseler tarafından her ilaca tercihan tatbik 
ve tavsiye edilmektedir. 
Ve Volkun kullanılmasına yaray~n Püskürgeçler her za. 
man bahçecilerin emirlerine amade bulundurulmaktadır. 

Adana satış 
Mühür 

9606 

• 
yerı 

Mazhar Hasan Biraderler 
iki g. B. 9-15 

Satılık Ev 
Adananın Döşeme mahallesin

de Boğma fabrikası civarında fov. 
kani beş, tahtani üç oda ve mutbah 
ve maa havuz bahçe ve su ve e· 
lektrik tesis~t ve müştemilab saire· 
yi havi 25 numaralı ev satılacağın· 
dan isteklilerin içinde bulunan ev 
sahibine müracaatları lazımdır. 

2-5-S !1599 

Satılık ev enkazı 

Çı , arlı mahallesinde Asfalt 
cadde üıerinde ev enkazı satı 

lıktır. isteyenlerin matbaamıza 

muracaatları. 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü mabaası 

19 
I!!!! ... 


