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PARiS'E KUR 
VA IYORMUŞUZ 

1 
Mersin için alınan 

Etrüsk 
vapuru 

Birkaç güne kadar 
limanımıza geliyor 

:ı !ürk -Fransız Dostluğunun selam.!!_i 
"'!çin, Fransadaki taşnak gazeteJe· 
"!inin saçmalarına bi!_ son vermeli 

lstanbul : 4 ( Hususi ) -
Mersin hattı için Almanyaya ıs 

marlanan 3500 tonluk Etrüsk vapu 

ru bugünlerde Kielden limanımıza 

doğru hareket edecektir. Vapuru 

almak üzere Almanyaya giden he 
yet oraya varmış ve vapuru kontrol 

etmiştir. Bugünlerde tecrübeleri ya· 

pılarak vapur teslim alınacaktır. 

... 

Paristeki Ermeni muhacirleri merkez komisyonunun 
~tdiği isabetli karara Taşnak gazeteleri isyan ediyor 

Etrüskden sonra hemen arkasın
dan Marmara hattının üçüncü ve 

son vapuru olan bu Marakas gele

cektir. Trak ve Susun eşi e,,lan bu 
vapurıin inşaatı da tamamlanmıştır. 

Yalnız güverte kısmında ufak tefek 
aksamı kalmıştır. Bu vapur Marma
ra hattı iskeleleri arasında ihtiyat 

şeklinde çalışacaktır. Vapur lüzumu 
h1linde ye ihtiyaç görüldüğü tak· 
dirde muayyen hatlarda işletilecek· 
tir. Mesela bir pazar günü Bursaya 
fazla tehacüm olduğu vakit der hal 

bu vakuhdan istifade edilecek ve 

bu suretle ıhtiyaç karşılanacaktir. 
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Hatayı elinde tutarak nlıııı kııı•ı'tf : Hntny gençli/ti 

Çekoslovakyada 

Südet partisi 
müzakerelerin 
tehirini istiyor 

l>a • 
rr . tıs : 4 - Burada çıkan taşnak ı 

ıs 1 • 
ı ~r cr~anı Harar y~zıyor. Parıst~-
onu rııenı muhacirlerı merkez komıs
"'a) ~ıın Sancak meselesinin halli ı 
~:ısıyle hasıl olan vaziyetle ala-
i b't olrııamak ve bu yolda her han.

1

1 
it t -tıı cşebbusde bulunnmamak hu· 

~ nda verdiğ-i kararı şidcetle ten
•ııı eden başmakalesinde bilhasssa 
lig~avar .Partisini istihdafen an~itaş
• Partı ve teşekküllere hucum 
'le" uınıe diyor ki: 

"il 
iı b· u karara hayret etmiyoruz. 
tll\ 

1 ~ taraftan müşterek bir cephe 
ı b·a ' kolonileri teşkilatlandırmak 
'r ,;r tld•n idare edilmek gibi kal'i 
~u~zuınsuzluğ-una çoktan kani bu-

Oruz 
ıı . 

hareket ve faaliyete geçerek böyle Prağ: 4 (Radyo) _ Başvekil 
zararlı hereketleri ve mevzii, şuursuz 
teşebbüsleri önlemeleri Jazımgeldi- Bay Hodza ile Henlayn arasındaki 
kini mütelea etikten sonra, geri ve müzakeıeler esnasında Henlay'nin 
idarei maslahatçı kafaların günün ica- adamlaıı, Lord Runcimanıo tavsiye 
bına uymak zihniyetlerine mukabil !erini beklemek zarurati olduğunu ve 
gençlik cehesinde hayırlı alametler 
görülmeate olduğ'unu da şükranla binaenaleyh müzakerelerin tehiri 
kaydeylemektedir. taraftarı olduklarını izhar etmişler. 

ve minnetdarlıklarıni arzetmck üzeıe 

Ankaraya bir heyet gönderilmesi 
veya lstanbul ermenilerineen bir he· 

yetin Hataya gitmesi yolundaki tc
teşebbüsleri mevtuubahs ederek er· 

menili!!'in mili! ve siyasi menfaa tleı iy. 

le alakadar olan bu gibi hususatla 
bılhassa siyasi parıi ye teşeküllerin 

----------------------------- • dir. Müzakerelere, yalnız altılar ko 

Müthiş bir cinayetin 
izleri üzerinde .. 

misyonu projesi dahilinde devam 
edilmesi esas itibarile kabul edil· 

miş bulunmaktadır. 

Mısır Başvekili 

Mehmed Mahmud paşa 
hareketini tehir etti 

1 
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Bütün Japonya 
muhtemel bir harba 

hazırla.nıyor 
Sovyetler; cangufenge dün 

çok şiddetli bir hücum 
yaptılar 

Tokyo da dahil olmak üzere bütün japon şehir
leride tayyare hücumuna karşı tertibat alındı 

Tokyo : 4 (Radyo) - llUtlJn Japon halkı muhtemel bir 
Sovyet ve Japon harbine karşı hazırlanmaktadır. 

Diln Sovyet kuvvetlerl Cangufenge kar•• tekrar bir 
hücumda bulunmuşJarsada geri pUskUrtUlmUşlerdlr. Tok· 
yo dahil olduöu halde bUtUn şehirlerde tayyare hücum
larına karşı harp kontrolu ba,ıamı,ur. Oecelerl ancak 
muayyen yerlerde tenvirat yapılabllmektedlr. 

Siyasi mahafll Sovvel-Japon lhUUUının akıbeti hak. 
klnda çok ketum davranmakıta ve hiçbir bir noktai 
nazar izhar etmemektedir • 

Barselon ve Valansiya 
bombardıman edildi 

Umumi bir panik başgösterdi 
Salamanka: 4 ( Radyo ) - Çar· 

şanba günü düşman büyük bir he· 
zimete u/jramıştır . 

Şimal cephesinde Cumhuriyet· 
cilerin zayiatı çok büyüktür . 

Barselon: 4 (Radyo ) - Fran· 
kistlerin beş tayyares~ bu gün öğ 
leden sonra Barselonu ve Valansi· 

yayı yarım saat kadar bombardiman 
etmişlerdir. Her ikı şehirde de bir 
çok kimseler ölmüş ve yaralanmış· 
tır . 

Barselonda Umumi bir panik 
baş göstermiş ise de Hükumet kuv· 
vet!eri tarafından bunun önüne ge• 
çilmiştir . 

Şuşning ve 
Papen ne 

Fon 
oldu 

Bu iki sima hakkında Avru
pada büyük dedikodular var ! 

Son adiselerin gizli tarafları 
'ııı~~1ve emsali komisyonların lü
tıı1 U~na, Sancak buhranı kar

tlıld~ alınan bu vaziyet kafi bir 
'4,iy~r. .ııu karar. hem de Pariş gibi 

d ılc mutlak bir rabitası olan 
tıır. •ter hükumetin merkezinde veri-

Bir hamalın evinde kıyılmış 
bir kadın cesedi bulundu 1 

İngiliz - Mısır ı 

müşkülatla karşılaşmıştır. Viyana baş 
rahilıi Kardinal (insanın rüya gördü· 
ğünü zannedece!!'i geliyor) onu kabul 
etmek istemiyordu. F~kat, sonra ya· 
vaş yavaş Fon Papen a!!'larını örmeye 
başladı ve geçen 12 şubatta zavallı 

başvekil Şuşning nihayet bu a!!'lara 
dliştii. ı. Biı rıı· k k .. 

~~iy . una aşayı uzatmama ıçın 

bahe, meselesini burada hiç mev
tar ~ etmizoruz. Fakat şu naktayı 
lkınd at~rlatmak isteriz ki; Sancak 
tn b' •l<ı aekeri itilafın al.dine rağ'· 

ıla ızce .. ·ı . b Cak ıtırışı ecek mesaı ve aşa-

1tabi Vazifeler vardırr Bunlarda 
alenen bahsedeca de!!'iliz. 

llu Şe" 
~ aı rıı it aıt altında Suriyedeki ce· 

bilec \ •mlarını neticesi çok vahim 

1 

;ı bıra~ bu buhranlı demlerde yal· 
!h tir mak vicdensızlık ve hamiyet-

~;~ Bah~s 
1 Ilı b Us Şunu da unutmıyalım ki. 
:~a. ~-endişeleri kaydettiğ'imiz şu 
lakiye~rklerde elde ettikleri mu

ll!ıaıa .. erle iktifa etmeyip yani fü. 
4r &'ırış 
• 1se '- mek üzere Anlakyadan 
•ıy •ur 

'Uerd Yapmakta ve hummalı fa. 
c.n e bulunmaktadırlar." 
( • e ayn· 

11 llir h ı gazele: 
. , (et dersle ~ın) iyetsizlikten alınacak ib· 

~illeni ~1 başlıklı başmakalesinde 
.A ._,~) n~n Uhacirleri merkez komis· 

/ 1 ııı' ~aziı liatay ermenilerinin si-
l ~n~~ki ~!eriyle alakadar olmamak 

•İİ ~e. A.leyh·ararı münasebetiyle, Ttir-
~~~1 Siy

83
•
1ne faaliyetten çekinen er

't ~lar1 n 1
1 

le4el..küllerini, cemaat ma-
ıı$1 •tay ~e fertleri şiddetle tenkid 

etınenılerinilerinic sadakat 

DUn •ehrlmiz polls ve adllyesl mUdhlş bir cinayetin izleri 
Uzerlnde yUrUmU~tUr. Hildlse tUyler Urpertlcl bir vaziyettedir. 

Şehr lmlzin Mermeri! ma· 

halleslnde Hamal HUseylnln 

evinde Parça parça edllmı, bir 

kadın cesedi bulunmuştur. 

Dün akşaııı üzeri VP gece yarı 

sına kadar polis ve Adliyeye yap 

dığımız müteaddit müracaatlara rağ 

men, esı arengiz bir safha arz eden 

hadise hakkında kati bir malumat 

elde edemedik. 

işe vaziyet eden şehrimiz müd. 

dei umumi muavini Bay Hılmi gece 

yarısından sonraya kadar tahkıkatla 

meşgul olmuştur. 

Hadise hakkında bu gün kati 

malumatı elde edeceğimizi ümid 

ediyoruz 

Bu Mesele hakkında hususi su· 

rttte edindiğimiz malumat varsada 

Liz, tahkıkat ve tetkikatı işkal et 

mdm k için şimdilik sakiamağı lü. 

zumlu buluyoruz. 

__ .. ,,. __________ _ 
Ha tayda 

Mebusların 

intihabı 
Bürolar Faaliyette 

Antakya : 4 (Anadolu ajansının 

husıı•i muhabirinden) - Fevkalade 

elçi Cevad Açıkalın ve Kolonel 
Kole olduğu halde dün ikinci müıı. 
tehiplerin namzedlerinin kabulüne 
başlanmıştır. 

Suriye Başvekili 
15 Ağustosta parise 

hareket edecek 
Kudüs : 4 ( Radyo ) - Şamdan 

hildiriliyor: Fransız Haıiciye Nazı· 
rı Bay Bonnenin daveti üzerine bu· 

gün Fransaya hareketi mukarrer 
bulunan Suriye Başvekili Cemil 

\ 

Merdüm bu hareketini bazı sebeb· 
!erden dolayı 15 Ağustosa tehir 

etmıştır 

muahedesine munzam bir 
muahede imzalanacaktır 

Londra : 4 ( Radyo) - Mısır 
başvekili Mehrııed Mahmul Paşe, 

hareketini g·lec<k haftaya tehir tt· 
miştir. Buna sebep lıgi!iz-Mısır 
muahedesine munzam Lir "uabeJt;· 

niıı müzakere ve imzasıJ.r. 

Eski muahedenin bnı kısımla. 
rında tadilat yapılacaktır. 8ılhassd 
süveyş işi bir munzam anlaşmanın 

esasını teşkil etmek t ·dir. 

Siyasi anlaşma şu bir kaç ğün 
içinde İmzalanacaktır. 

Çek Sahtekarlığı 

dün yalnız Bir Suçlu 
karara itiraz etti 

Vılayetirniz defterdarlık Muha· 

sebe kaleminde bir çek sahtekarlığı 
yapıldığını ve bu suçdan beş kişinin 
idare heyeti kararile tevkif edıldik· 
(erini yazmıştık. 

Hııber aldığımıza göre bu suç· 

lulardan Serezlı Himmet; hakkında 
idare heyetinin vediği karura itiraz 

eylemiştir. 

Fon Papen 

Paris: 4 - Avusluryısnın Alman 
yaya ilhakından sor.ra Fon Papcnin 
gözden düştüg"ü haber verilmişti. Vı · 

yana elçiliğ'i eden ve Avusturyada nr
zi nüfuzunun büyümesine yardımı do 
kunan Fon Papenin, Avustuıyanın il· 
hakından ·sonra mevkiden düşmesi 
hayret uyandırmıştı. 

Fon Papenin hususi katıbi Kelle 
!erin de öldürülmüş olması bu hadise· 
ye esrarlı bir mahiyet vermekteydi. 
Ondan sonra Fon Papen hakkında 
vazıh malü . ı at alınamamıştır. 

Fransızca Pari Suar gazetesi, Fon 
Pdpen hakkında neşretti!!'i bir yazıda 
eski elçi ve hariciye nazırının meslek 

1 
h~yahnı anlattıktan sonra, Viyana. el
çılığ'ı zamanına gelıyor ve dıyor kı: 

Av->sluryada Fon Papen evvela ' 

Gorünüşe bakılırsa Fon Papen 
Führcrine büyük bir gayretle yardım 
etmekten ba~ka bir şey yapmamıştır. 
Fakat, ıçiııdcki hisleri acaba nasıldı? 
Fuşe de Nopolyona knrşı fedakar 
bir adam vaziyetinde görünüyordu; •> 
Fuşe ~i. Otrr.nt düki\sı olduğu zam;ın 
siliihlarınııı arasında y;lan taşımıştır. 

Hükümet darbesi çıkarmak vazi· 
fes·Ie çalışan Fon P<ıpen 1915 de 
Meksikada mağlup olmuştu, fakat on
dan sonra mallarına 1932 de almanya. 
da, 1938 de Avusturyada yer pulmuş 
lur. Fon Papen birçok idarelerin dev• 
rildiğini gorrnü~tür: O, bizzat iki ida 
reyi kendi ellerile mezera gommüştür. 
Fakat bu kadarla heyecan duymuş 

ıribi gorünmüyor. 14 Martı?. bir gene 
ral ile hücum kıtası ] efradından 
biri etrafını kuşatırken gülümseyordu 
Fakat acaba taliine dıama gülümsiye· 
cek mi?., 

Aytıı gazeterıin Vıyanadan habtr 
aldığına 'göre, hu günlerde orada, 

Şuşningin yakındn yine Belveder şa 
tosuna gönderileceği hakkında bir 
şayia vardır. 

Malumdur ki, Şuşning,. tevkifin· 

den sonra Bclveder şatosunun bah· 

( Gerisi ikinci sahifede ) 



JAPONY 
HVOLU 

MA 
OR 

ı Şehütr halb>eıroeırn 
1, ......... .-s=-------------------~------------------' 

l ( GORCIŞ 
Manasız 
icadlar 

17 Temmuzda Yazan D'ğ J ·---· .. ___ .. , ı er ta-
spanya harbinin i * raf tan, altı se· 
ikinciyıldönümü idi. i V • N • EVER * neden beri ja-
28 temmuzda da t Deyli Heraldden * pon hakimi· 
Çin· Japon harbi •..-..---• ...... ----··---.'· yeti altınıla 
ikinci ımesine girmiştir. 1 bulunmasına rağmt"n , Mançurya da 

Geçen sene 28 temmuzda Japon. ihtilal halinde bulunmaktadır. Bun. 
orduau "'Japon imparatorluğunun 

1 

dan başka, japonya Rus hududun· 
nüfuzunu kırmaya r çalışan : Çinlileri da da ordusu k 'k t k "dd f" b" nu e Si e meme 
şı et ı ı~ ~urette tecziye etmeye,,' mecburiyetindedir . 
karar vermıştı. O gün general Kat· 
sukinin tayyareleri Pekin üzerine ilk 
akmı yaptılar. l 

Asd hadise ondan üç hafta ev 
vel Pekin civarmda küçük bir kasa 1 
ba olan Lukuçyao' da çıkmıştı. Bu 
hadisede Japonlar Çinlilerin kendi
lerine, Çinlilerde bilakis Japonların 
onlara hücum ettiğini ileri sürmek
teydiler. O hadiseden sonra başlıyan 
gergin uziyet, bütün müzakerelere 
ratmen, halledilemedi ve nihayet 28 
temmuzda Japonya Çine ilk askeri 
büaımu yapb. Bu suretle uzak şar. 
kta yeni bir h;1rp başhyordu. 

Lukuçyao hadisesi Japonyanın 
Çine harp açma11 için bir vesile idi. 
Çünkü Jopon hükumeti tarihin teker 
rür edecetini düşünüyor ve ~Pekini, 
1iyençini almak Hopeyi ve Şantung 
üzerine yürümek istiyordu. Bu kolay 

1 
bir zafer olacaktı. 

Bütün bunlar japon kuvvetinin 
tamamile yetişemiyeceği derecede 

ağır işlerdir, Daha şimdiden, Çinle 
olan bir senelik harbin neticesinde 
japon iktisadi hayatı, ordunun ve 

milletin kuvvei maneviycsi sarsılmış 
bulunuyor. Harp sahasında zafer 
kazansa bile bu buhran her ay git
tikçe fazlalaşacaktır. 

* * * 
28 temmuz 1937 de japon or· 

dusu, gafilane bir hareketle, Çini 
fethe teşebbüs etti. Fakat fethede-
miyor. Harpde kazanabilir. f:ıkat bu 
300 milyonluk memleketi hakimi
yeti altına alamaz. 

Çini f ethctse bile kendisi de 
mahvolacaktır. Bu gün henüz gel· 
memiştir. Fakat gelecektir. 

İran hükümdarlarından birine : 

"lraoa hücum edersen büyük bir 
krallığı mahvedersin,, demişlerdi. 

Ziraat Bankası 
Şimdiye kadar 282369 
kilo buğday satın aldı 

Ziraat bankasınca şehrimizden yer 
li ve kıbrıs buğdayı satın alınmasına 
devam olunmaktadır. 19 temmuz 
938 tarihinden 3 ağu::>tos tarihine ka 
dar 3,66 -3,76 kuruş arasıncla ol· 
mak üzere 282,369 kilo buğday sa
tın alınmı~tır. 

Tarifeden fazlaya 
su sattığından 

Abidinp.ışa caddesinde kahveci 
Alinin tarifeden fazlaya menba 
suyu sattığı görülerek hakkında za
bıt tutulmuştur. 

Noksan bir ekmek 
satan fırıncı 

Siptillide fırıncı Kamil oğlu Ke 
mal noksan tarblı ekmek sattı~ı gö 
rülmüş ve kendisinden beş lira peşin 
para cezası alınmıştır. 

Fransada 
korkunç 

bir cinayet 

Asri fırınlar 
loşaa tları şimdilik 

durduruldu 

l Bir han kapatıldı 
Siptillide develi ham denmekle 

tanılan han sıhhi ve fenni ıartlan 
haiz bulunmadığından bunlar islib 

Şehrimizde yapılmakta olan as- edilinceye kadar kapatılmıştır. 
r~ fı~ınlann inşaatını ~eruhte edenle { 
rın dıplomalı mühendıs ve fen me Narhtan fazlaya 
muru olmadıkları görüldütünden 1 buz satmış 
bunların yaptırılması durJurulmnş- J. ğl Abd il h d d b' . . , 
t B 'b' 1 h · I I . / sa o u u a a ın a ırısı ur. u gı ı şart arı aız o an ar ın . , , .... 

ti d ht tt 
.. I . kt' d nm n. utan faz a;a buz sattığı goıul· 

şaa arı eru e e ı.c en ta ır e .. 
b 1 1 mu

"saade 1 muş ve ceza olarak beş lira alın-un arın yapı masına 

d·ı kt. mıştır. e ı ece ır. 

Ölüm 
1
----------

Sazmaş Şirketi Adana mümes-1 ş •• • 
sili Kamilin annesi lıayan Ayşe UŞDJng ve ı 
Aladi tutulduğu hastalıktan kortu- İ 1 
lamıyarak ölmüştür. Cenazesi bu f p ! 
gün saat onda Abidin Paşa cadde. 0 0 a pe fi j 
sinde Muharrem Hilmi Remo tica ne oldu 
rethanesinin karşısındaki evlerinden 
kaldırılarak yeni mezar lığa gömü 
lecektir. Ölüye tanrının rahmetini 
diler ve kederdide ailesine baş sag
lığında bulunllruz. 

Kokmuş peynir satan 
bir bakkal 

Hasan oğlu bakkal Reşidin kok· 
muş peynir sattığı görülerek peynir : 
ler imha edilmiş ve kendisinden pe 
şin olarak beş lira ceza alınmıştır. 

Nikah töreni 

- Birinci sahifede~ artan - 1 

çesinde bir binaya kapatılm1şb. Son· 
ra hakkında Dolfus meselesinden do· 
laya dava açılmak :üzere Metropol 
oteline nakledilmiş ve tahkikata baş. 
lanmıştır. 1 

Aynı haberde, Viyanadaki Alman 
mahafilinin bu şayiayı tekzib ettiği 

1 
bildirilmektedir. t 

Diğer taraftan bir gazetenin ver· 
diği malumata göre, Şuşning hakkın. 

1 

daki ithamlardan üçü aıılsız çıkmış· 
tır ve bu cihetlerden muhakemesine 
lüzum görülmemiştir. Bunlardan biri 
eski beşvekilin vazifesini suiistimal 

G arp matbua 
da hemen het' 
.ai ihtiraları 

yazıl4.l'a rlatl.aalr. Bun 
çoBu be,er için f•ydab 
bik icadlardır. Fakat 
ok.adar tuhaf, o J<itidar 
tatbik feylerdir ki, i 
icadları • duyunca mu ' 
"Bula bula bunu mu 
ten kendini alamısor. 

lcad etmek, tatbilP 
ten çok kolaydır. Me 

Sun 'i altın istihsal' 
yagerler muvaffak olın 
maliyet fiyatı bugUnkU 
geçmiştir. Neye yarar 

lcadlar daima fıt. 
tatbik olmalıdır. 

Bir Avrupa gaze 
icaddan bahsediyorJu. 
siniz?: Elektrikli pipo! 

Bunu bir Amerik.al• 
Bu pipo tutunu vakmad 
kini verecekmiş! Bu pi 
elektrikle kızıyor, le:u:eP 
tehlikesi.ı dumaalarile 
memnun edi.yormUf· 

Şu muhakkak ki, bıa 
Amerik.ada kullanılabUitı 
için değil orijinal bir 
için! 

Bu icad karşısında 
rum kimse hayret etmif 
da hayret edilecek tek 
Bunu .icadeden Amerikal1 

po içeceklerin her yerde 
ve priz bulamıyacaııru 
nlması! 

Bilmiyoruz, ilim, 
beraber bir bonjen " 
bataryası da tapmak 
pi du,andu m11? 

Bence manlsı:a: icaD 
Zehir daima adı' 

Buna karşı mareşal Çan Kay Şek 
hükumeti de-rhel müdafaa vaziyetine 1 

reçti ve Çin ordusu Japonların kar-
1 

ıısına umduklarından kuvvetli çıktı 
Mareşal, Japonlarla yalrız mevzii 
bir müdafaa için çarpışmıyordu. So · 
nuna kadar mücadele etmiye karar 
vermişti. 

Hükümdar bunu yaptı. fakat mah 
vettiği bizzat kendi memleketiydi. 

Bundan bir sene evvel de japon 
gPneralleri Çine hücum ettiler. On 
lar da büyük bir imparatorluğu 
mahvedecekler; fakat japon impara
torluğunu .. 

Karısını öldürmüş ve 
cayır cayır yakmış ! 

Fransada işlenen feci bir cina

yetin faili nihayet suçum• itiraf et· 
mış ve: 

Şükrü Akosyun kızı Barika Ülvi · 
ye ile şehrimiz kız lisesi yardirektö 
rü Ali Ôzülkünün nikah törenleri 
dün saat onbirde belediye evlenme 

memurluğu salonunda birçok güzid ~ 
davetliler lıuzurile yapılmıştır. 

etmesidir. 
1 
nılmasının önUne geçil 
panzehirini bulmak IAsı Şuşningin itham edildiği suçlar· 

dan diğeri Avustur)'ada kanuna ay· j 
kırı olarak reyiim yapmağa ttşeb· 

Japonlann evveli ilerleyişi seri 
oldu. 11 ağustosta Şanghaya girdi
ler ve Nankine doğru ilerlediler. O· 
ruını da derh'll ellerine geçirecelde· 
rini zannediyorlardı. Fakat, şehri al 
dıkları zaman sene nihayete ermiş-

~ ı. 
Japonlann arka arkaya kazandık ı ' 

la11 zaferler kendilerine pek paha ı 
hya mal olmuştur, hiç birinde de 
harb üzerine kati tesiri olan bir neli 
ce alııımı, d ·gıldir. 

- Evet, karımı öldürdüm .. 
Demiştir. Fakat katil, daha 

sonra suçunun feci tarafını da so
ğukkanlılıkla anlatmıştır: 

Genç çiftleri tebrik eder, uzun 
yıllar saadetler dileriz 

Kont Dö Martel 
Dün bir tayyare ile Be· 

ruttan Parise hareket 
etti 

Kudüs : 4 ( Radyo ) - B~rut 
tan bildirıliyoı: F rarısanın Suriye 
ve Lüıınaııdaki F evkaıade Komiseri 

Bugün ise Çın mukavrm ti har· 
bin ilk günlerinden daha f.ulı::dır ve 
bu mukavemet yalnız cephed de 
til aynı zamand~ Japonların aldıkla 
n yerlerde de görülmt kte 

"- Karımla beraber otomobile 
binip gezmiye çıktığımız z .. man onu 
öldürmeye niyet etmiş değildim. 

Fakat yolda birdenuire aramızda 

lir kavg' çıktı. K<wga, d<.ha sonra 
döğüş ş ·klıni aldı ve ben hrıdiıni 
kaybed .rı:k, o:ıu ytı ı.ruklamaya ~ aş

ia ~ıın K rım, çığ'ı1c atıyor a"azı çık

l•j{ı k \.l .r bağırı>orJu. Ytrc yuvar 
!Jn ış!ı Ben Je üzeı ine dlişın\iştüm. 
Fakcıt, hid ıeti nı lir türlü ~ıa -r.ıyor· 
dum Yumruğumu gözü,ıc irıdiri 

yer .t m Niha) et, ba ıa ı inen yum· 
nık:arınıın atında c n verdi ... 

Kont Dö Martc.I; Hariciye Neza
rdilc temasta bulunmak üzere bu· 
gün ( din ) oir t ıyyare ile: Paıise 

1 
hareket t"lmiştir . ı 

i Yahudi Doktorlar I 
j 

dir. Nazari olarak buğün Japonlar 
bütün şimali ve garbi Çinin işgalle 
ri altırıa almışlardır. Fakat hakikatte 
buralarda ele gcçirdiklt. ri yerler an
uk büyük ~ehirlcr ~e başlıca yollar 
dır. 

Japonlar büyük bir bata işle
mişlerdir: Japon askeri girdiği yer
de iyi muamele etmiş olsaydı. Çin 
köylüıü .. arazinin üzerinden fırtı- 1 
na geçmesine müsaade eder ve 
tekrar tarlasına döner, çalışırdı .,, 
Bunu daima böyle yapmışlardır . 
Çünkü onlar için Japon hakimiyeti 
altında yaşamakla kendi ırklarından 
bir " Tuçun,,un idaresi altmda ya
pmanın farkı yoktur. Onlar zul 

Çocukhırınızı böyle 

görmek isterseniz: 

O zaıııan kendim · geldim. 
Yaptığım f csciayı mıl ıdı n. Bı:nim dt: 
yüzüm y<lrnlanmıştı, kanıyordu. Bu. 
nun üzerine, haJisrye hir kaza şekli 1 

verm,.yi dijşlirıdüm; otomob.lin btn 1 
zin deposu parlamış ve ka.,.ım içede 
kalarak yanmış ölacaktı. ı 

1 Derhal cesedi otomobile koydum 
ve üzerine benzin dökerek tutuştur- 1 

dum '" 
Fakat cani, cinayetini bununla 

\ Karataf PIAJma gidiniz J 1 
da ört baş edememiş, otomobil ya 
nark,.n etraftan yetişmişler ve yan

i gının kasden çıkarıldığı, kadının J.ı· 
---------- ı ha evvelden öldüğü anlaşılmıştır. 

30 Eylulde Avusturyadan 1 

memleket haricine 1 
1 

çıkarılıyor ı' 
Berlirı : 4 ( Radyo ) -- Avustur 

yadaki Yahudi Doktorlara 30 Ey- 1 
lule kadar icrayı tababet etmelerine 
müsaade edilmiş olup bu tarihten 1 
sonra memleket dışına çıkarılacak· 

lardır. Yalnız büyük harp esna 
sında hizmetleri ğörülenler bu çıka
rılmadan hariç tutulacak ve yalmz 
Avusturyada bulunan Yahudileri 
muayene ve tedavi edebilecekler
dir . 

me alışmışlardır • 
Fakat japon askeri her yeri yak Moskova kan verme cns 

b yıkb. Her tarafı kılıçtan geçirdı, titüsü, kanın muhtelif KAN VERME 
katl'aim yaptı. Japonlann hava hü- unsurlarından tıbbi suret-
cumlan ile öldürdükleri 16000 si- te istifade olunması bahsinde çok Kanın Sovyetler Birliği dahilin 
vil ahali memleket üzerindeki deh· enterasan tetkiklerine devam eyle. de en uzak köşelere kadar nakli 
teti gösteren yalnız bir misaldır . mektedir. Enstitü, kan plasmasının için, enstitü, kan muhafazası ve naki 

Bunun üzerine, Çinliler Jopon bir keşfinden diğerine geçirilmesi dahsinde hususi metodlar ve hususi 
lara karşı kin ve intikam beslemeye imkanlarını teşbit etmiştir. Diğer trşkilat vücuda getirilmiştir. 
başladılar. Hepsi müstevlilere diş taraftan, enstitü, insana az mikdar- Kan verme keyfiyeti, Sovyetler 
biliyor. Esir edilen askerler feci bir da keçi, köp· k, inek ve kaz gibi bazı nirliğinde çok geniş bir mikyasta 
tekilde öldürülüyor. Bu !suretle, ja- hayvanların kanlarının nakledilmesi dır. Halen, memleket dahilinde 830 

skarlatin biui hastalılkarm, ciıd, göz 

ve kulak hastalıklarının ve bazı nöe· 

opsişik hastalıklarının tedavisinde 

kullanmakta ve çok muvaffakiyetli 
net:celt r almaktadır. Bittabi kan 

verme, kan zayetmelerinde ve muh 
telif anemilerde de yapılmaktadır. 

ponya yalmz hudutlarda Çin ·ordu- bahsinde de çok enteresan tecrübe- kan verme merkezi vardır ve l un B • S b"h D k 
...... karşı deJı.;J, ı'stı'Ja" etti'ıı.ı· ·yerler- 1 t B ı L ·ıh ır a 1 o un seyahatt -- •• 6 er yapmış ır. u usu , L·I assa mi- lar l 937 ~enesi zarfında 72,000 kan 
deki çete hücumlanna karşı da çu· de ve barsaklarda vücuda gelen verme ameliyesi vapılmıştır. Odesadan kalkan ve Harkov 
paşmak mecburiyetindedir. Bunurı karha gibi bazı hastalıklann teda Halen S.>Vyet doktsrları, lçan ve tayfun vapurlan tarafından çeki-

TA 

------------------b üs ü dür. Eski başvekilin bu cihetten 
s~çlu olmadığına da karar verilmiş· 

1

1 

tır. imtihanı 
Şuşningin itham edildiği üçüncü 

suçta, Dolfusun katilini idama mah
kum etmiş olmasıydı. Bunun da mu 
hakeme.sinde bazı zorlukların çıkma
sındaıı korkularak vazgeçilmiştir. 

Borsa Ba~kanlığından: 
Oı ta m· k tep mezunu ve asker

F ğini yapmış olanlardan imtıhanla 

iki kont. ol memuru a'ınac.-ıktır. lın
tihan 13. 8. 93::s Cumart:-si Saat 
1 O da Borsa binasında yapılacak

tır. Talip olanlaıın imtihandan ev· 
vd aşlğıd.Jki v~sikaları istida!arına 

bağlayarak Borsaya vermiş olma 
ları gerektir . 

1 - Hüviyet cüzdanı sureti 
2 - Mektep şahadetnamesi 
3 - iyi hal kağadı 
4 - Askerlık vesikası 
5 - Yeni harflerle okur yazar· 

lık vesikuı 

6 - Bundan evvel çalıştığı yer· 
lerden aldığı Bonservis 

7 - Sıhhat raporu 
imtihan hakkında malumat al

mak isteyenlerin Genel Sekreterli· 
ğe muracaatları . 

4-5 9608 

pavfovsk limanma vasıl olmuştur. 
Bu dok, Uzak Şarktaki balıkçi 

gemileri ile nakliyat filosunun tami 
rine tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Bu dok 5,000 tonilatoluktur, uzun 
luğu 130 genişliği de 31 metredir. 
En modern bir tekniğin icablar1na 
göre ekipe edilmiştir. Dokta, pompa
lara, elektrik kaynak aletlerini ~e 
telyelere lüzumlu enerjiyi veren bir 
elektrik santıralı da vardır. Dokun 
romörkörü de mevcuddur. 

Sabih dok, kendisini çeken iki 
vapurla beraber, 82 günde 11,000 
mil katetmiş ve Petropavlovık'a 

evvelce tcsbit olunan tarihten 20 

T. C. Ziraat 
Bankanın şube ve• 

lıştırılmak üzere oı ta 
mezunlarından imtihanlt 
nacaktır. 

isteyenlerin şartlall 
üzere 15·8·938 tarihine 
ya muracaatları 4 

Doğruluk fab 
dan: 

Otedenberi temiz 
ve mümkiirı o!an bütÜP 
göstermekle umumun t 
itimadım kazandıta P 
kanıız ; yt"ni St n~ ına 

bütün hazırlıklarım yap 
1 kında işe başlamak üı 
ğunu muhterem müştr.• 
eder. 

Doğruluk 
2-2 

Adananın DöşelJIC 

de Boğma fabrikası cİ 
kani beş, tahtani üç od• 
ve maa havuz bahçe ~ 
]ektrik tesia1t ve mütl 
yi havi 25 numaralı et 
dan isteklilerin içinde 
sahibine müracaatları J 

2-s-8 

Dr. Nihal 
-----~-

Adanaya 
Hastalar mı hergiİO ıl 
paşa hanı karş111odl 
rada hususi mu.ye 
aaat 14 - 18 •' 
bul edtr. C. için de, her işgal ettiği şehirde kül!i. visine çok iyi gelmektedir. verme usulünü, yanıkların . tifovit lt"n sabih dok, Kamçatkada Peho. 

yttli m ik~arda asker bulunduruyor. -------------------------·----------... --------...:if;.;Ü;.;.;n;.o;.,;··n;.;ce;,;,..v~a;.r,;mı;;ş~t;;ır.;... -··----..J 
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Büyük edebi hikaye 
'
'"' 4 .. :r: J 

p 
• 
1 

~l 
l AZAN : 

Pi yer Fon ten 
h Müddeiumum~, hakim, jüri heyeti 
h a~ta dinleyiciler bile Döınere hain 
aın bakıyorlardı. 

~ - Karar ertesi güne bırakıldı. 
uddeiumumi, yanımdan geçerken 

selam h'I d' H . ı e verme ı. alıyle: 

"Böyle bir canavarı müdafaaya 
~hşmak ayıptır !. " demek istiyor 
gıbiydi. 

tir. 
Bu söz, kafasına indirılmiş bir 

yumruk tesiri yaptı. Yüzü kıpkırmı
zı oldu. Hiddetle yumruğunu masa· 
nın üzerine vusdu. 

TGrksôzü 

Seyhan Defterdarlığından : 
Defterdaılık Kadrosunda Açık bulunan 10, 16, 20 lira ve dah;; yuka· 

rı ma .. şlı memur ve hatiplıklcr için Ağustosun 11 nci perşenbe günü saaat 
dokuıda toplanacak komisyonda musabaka imtihanı yapılacağından en 
az orta tahsil görenlerden memurin kanununun 4 ncı maddesindeki ev 
safı haiz olanlarla halen devlet hizmetinde bul~ınanlardan talip olanların 
ellcrin.leki vesaikile lıirlikte yazı ile usulen müraC3atları ilan olunur. 

9617 

ı---.. D-o_k_t_o_1 _O_p_e-ra-t~ör-~-· ·· ...... _ 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Beri in hastahanelerinde uzun müd-

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmercivarında Müslüm apart-

1 
manında hergün sabahleyin saat 8 -- 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka. 

· dar kabul eder. g. A. 9598 

--
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğünden: 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır 

- - - -

Sahife 3 

Belediye Riyasetinden: 
istimlaki yapan Mülkün 

daiıe cınsı 

CHP.Hars ko Bahçe ve 

mitesi ....... Tarla .. 

Mikdaıı 
M2. 

2025,54 

mevkii takdir olunan Sahibinin 
bedel adı ve sanı 

Seyhan üzeı indeki 

mahall ağaçlarla 

esı . . . biı likıe .. 
mt- tre ıı u 

rabbaına(9) 

kuıuş 

Ddiağa zade 

Vakfı 

Hars Komitesi tarafından ilk okul binası yapılmak üzere Vılayct i.la 
re hey'etince istim'aki ıt karar verilen ve cins, mevkii, mikdrlıı mesalıası 
ve takdir olunan bede il~ Sdhibinin adı yukarda yazılı gayı ı men kullun 
kıymet ve mes hasına itirazı olanla·ın men •fii umumiye istim1ak kararna
mesinin 10 urıcu maddesine t r vfıkan sekiz gün içinde Belediye Riyueti. 
ne müracaatları ilan olunur. 9t> 16 

--------·-------
Doktor 

İsmail Kemal Satır 
Kızılay civarında eski Maliye Şubesi yanında 

Müslüm apartmanı 

Hastalarını her gün sabah sa2t 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 
eder. 

[ Salı günleri öğleden 
9521 

sonra Parasız 
18 26 

bakılır J 
Yorgun ve ümitsiz bir halde e· 

"e geldim Yemekten sonra odama 
~kildirn . Dömeri idamdan kurtar. 

ii~~ istiyo,.d~m ... F~.kat bu kabil de 

- Üstad. dedi: ben, alaya hiç 
gelemem, Bu, en hoşlanmadığım 
şeydir. insanlığı d•ni. menfur bir 
muhlüktan kurtarmak istemek, bu. 
na çalışmakla vazifemi yaptım. Bu 
na vijdanen kaniim. Bu canavaıı 

' kurtaracak bir kuvvet tasavvur ede- 1 

miyoru.n! Herhalde yaptıklarının ce· 
zasını görecektir. Siz de gelmiş. 

Benden delaletimi istiyorsunuz. Zira 

il 
Kırıkkalede Luluılln lıir fabrikamız için 300 tornacı i!e 50 tesv!yeci ı-------------

alınacaktır. S h O f d } d 
, ı. Üç kışıyı oldurmzş ve cürmü 

nu tamamile itiraf etmişti. Tabibi. 
a~ıı raporu da aleyhindeydi. Ken<~ 
sınj ku t k . . b' . ı · 

lsttklilerin Ankar~. Yrytun buınu ve lzmirsilah faLrikalarımıza rnüıaC2• 1 ey an e ter ar ığın an: 
atları 9613 5 - 9 - 14 - 18 Kapu No: s~nelik muhamm•n kirası 

zıınaı. 
r arma ıçın ır mucıze a· 

t Bu mucize, bana bir deste mek
~ teslim eden bit kadın şeklinde f0riindü. Fa kat, bu mucizeden isti
t~e edemezdım. Kadın, çekilip git 
~.~crı sonra düşünceye daldım ve 
el.' ayet, sabaha karşı kararımı ver
~ııı: Faransua Dömer ihtimal ida
h al mahkum olacak, fakat ben, her· 
a de ' il .. k i<e esını uı taracağım .. 

* * * 
n Ertesi Gün. müddeumumi iddia 
aın " k ş'dd 8 '.nı o udu. Hayatımda bu ka-

s~ ctlı bir iddianeme işitmedim de 
s·' ın Caiz: "Bu ve emsali~gibi değer 
~z ınuhluklara karşı edalet biuııan 
0

1
r dl .. ~ diyordu. Nıhayet iü•i beydi 

c on l" "/ ı ka b' u: nsan ığa zar~rdan baş-
d ır faydası olmayan bu piçin j. 
aının · · . 1 ıstc ı ım.,, dıye b ,1ğı·dı. 

•il ?i.nl cyiciler bravo! Br ava! diye ' 
erıııı ç b 1 d 1 . . . ı 'i · r ırpıııaya aşa ' •r. rırı he-

ta ~Yarım sabat müzakereden son 
a•arrnı trbliğ etti: idam!. / 

biliyorsunuz ki kardtşim adliye ır·üs Devlet Demir yolları 6 işletme komisyonundan: 
teşarıdır .. 

_ Evet muhteırm ır. üddeiumu· Geyhan istasyonumuz Püveti iki)'ıl müddetlekirayaveıilmeküzrıe pazsr· 
lı~a konmuştur, Pazarlık, 22/8/939 Pazertesi günü saat 11 de Adana mi .. Bunu düşünerek geldim. Fakat 
da işletme Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Mu· 

asa !.ıiyetten, hiddetten bir şey çık· 
1 hamıneıı bedel 160, Muvakkat teminat 12, kati teminat 24 liradır. istek · maz. kide bir saatinize bakmaya da 

lüzum yok. Lütfen şu telefonu alınız !ilerin 938 yılı tic~ret o3asıve sikası. büveti işletmeye ehil o!duğuna 
davetli olduğunu7 yere rahatsız ol- dair belediye ehliyet nufo, ve iyi ahlak vesikalaıı teminat akçaları veya 

banka mektubu ile pazarlık saatinden bir sral "ıtl ~ < m ')en t< j, i~ re 
duğuuıızu, gdcmiyeceğinizi söyleyi-

1 

müracaatla muvakkat teminatlarına yatırmaları, 
niz. Sonra görüşelim .. 

Bu İşe ait şartname ve mukavl'leler Adana, Mersin, F. paşa, Marrıuı e, 
Bu sözleri 0 kad~r ciddi ve ami·, Bahçe, Osm1niye, Ceyhan istasyon şefliklerinı· veya Komisycnumuza mü 

rane bir tavır la söylemiştim ki hiç 1 raca at halinde bedtlsiz olarak görülür . 
srs çıkarmadan dediğimi yaptı. Son-
ra bana bir sigaaa veıdi. Ve kibri- ı ______ 9_6_1_4 ________ 5 __ 1_0 __ 14 ___ 19 ____ _ 

yakarken: 

- Buyurunuz, ü.tad, dedi, sizi 
dinliyoıum .. , 

- istemiş ol, aydım, son daki· 
kada elim" geçen bazı vesaik saye. 
simde m1hkı1mu i • lamd~n kudula1 İ· 
lirdim. Müd~faam, sizin iddianame 

niz hükümsüz bırakırdı. Hatırınızda 

mı, iddianam · nizd bana şu suretle 
lıitah ediyordunuz: 

"ilir dul kadı ıı, yetim çocukları 
müd.ffa etmeıc: hüyük lıir şertftir. 
Fak at lıir biı canavaıı. biı piçi .... 

SONU VAR 

Tarsus American College 
Lisesi Amerikan 

Dersler 27 Eylülde başlar. 

Tam devreli lise olduğu Kültür Babnlığınca ta,d•k edilınişliı. 
Türkçe, lngilizce, Fransızca okunur. Ticard dersleri vaıdır. 

Yatılı ücret 230 lira, gündüılü ücret 50 liradır. 
2,3,5, 1,:1,6 Kayıt muamelesi yapılmaktndı · . 9600 

Seyhan iskan müdürlüğünden 
Ev 

Adedi YER 1 Tipi 
Beher •·vin 
Keşif- Ledeli 

Lin K. 

10İiJDi~lcy'ciler bu kara · ı alkışlark•n 
ba~ Jeıumurni müstehziyane buna i 
gij~tOrdu. Brn de manidar bir tebes- 1 

e mukabde ettım. ı' ------------
D·· 

t~İI .. 0 :ner sandal} esine yıkılmıştı. 
- 14 

19 
Kozan merkezi 9 Kerp:ç 550 75 

Pekr.ıezci n n 551 09 

tiz <ııııı . yavaşça: "C· saret dedim. 
~tfdnı ınüebbit küreğe tahvil .ttire YAZLIK 

ırn. Söz veri yorum sana .. ,. 

"i" \' ~rııek saatinde, müddeiumumi- Sinema 
'"ınc · · K illet . gıttım. apıyı açan hiz 

'ınj Çırı.? kartımı verdim ve kendi- Bu Akşan1 
liizın~~r'.°ek istediğimi söyledim. Sinem >nın giizide ve şöhretli 3 

· çı, ay sonra geldi.: büyük yıldızı 

118 
2-1 
35 

210 

1 
10 
14 
5 

30 

• 
• lmamoğlu 

• Ayvalı 

• lhsanilhamit 

Saimbeyli merkezi 

• Höketc~ 

• Doğan heyli 

• Şar 

n • 539 füi 

• • 560 61 
8 kargir 729 20 

8 kargir 687 71 

• • 687 71 

• • 687 71 

• » 687 ı1 

"'ti:- Müddeiumumi, ')ir yerdi' da ( Gaby Morlay ) 
ı .. Bu sebeble sizi.. 
...._ li 1 - Yukarda Köy üzerine mahal ve beherinin muhammen keşif be 

1
ak k aydı, git söyle .. Şiın3i mut. (Jean gabin ve Jean delleri gösterildiği üzüre Vılayetiıı Kozan kazasında 2ıo · ve Saiınlıeyli 

~ııdis1ııi görmek istiyorum.. İ P. Au mont) kazasın ·fa 30 ki ceman 240 gö;m~n evinirı inşası açık eksitlmeyc çıkarıl· 
ilıG,ldı~ıııttçi, es çıkarmadı, gitti ve mıştır. 
t e Tarafından bir his, bir a~k V'! 

"'ni k ıuıııuminin iki dakika kadar müessir bir film olarak 2 - Yapılacak Evlerin kerestesi iskan dair.!sinden;v riLıı< k v., diğer 
bını !re~~.~~ muvafakat ettiği ceva 1 temsil edilen bütün malzeme ve işciliği muteahhidine ait olamak üzere ve an .hlar tes 

od . 1 !imi şartile çıkacık talibine verilecektir. 
hı, ... aya girdiğim zam~n kendisini Sevgı'Jı'den gelen 3 ı b k k bıı "'Is - ş u evlerin inşası için çı aca taliplerine beşer evden noks. n 

ldu asının yanında ve aynkta olmamak şartile veri!ebilrcektir. 
tıiın; 'll. Arbsında smokin vardı Henrı Bernstein'nir. 
t 8 •krıı d · 4 - ihale müddeti 5/8 '938 gü:ıünd~n itibaren on beş gün iiir. Bu erdi. a an bir sandalye gös 

büWn dünya Tiyatrolarında de- muddet zaıfmda her gün taliplerin mııracaatı kabul e::lilir v" verdegi ~, e-
...._ Bir em · · · dl falarca oynanmış ve alkışlar dd layık had görülürse ihalesi icara edilir. ...._ .,. rınız mı var, iista .. I 

~İ~cJ 'cbrik d · dd toplamış şaheserini takdim 5 - hale Vılayet kana"'ınJa toplanacalc iskan kocııisoonun.Ja ynpıl ~ erı .. e erım, i ianameniz ı; , 
....__ Yuksekti. ediyor dığı gibi Kozan ve S~imbeyli kazalarında da yapılır. 

~l, nu Rica ederim latifeyi bırakı Kudretle temsil edilmiş Ye 6 - Bu işe ait pılan ve resiıntr mukavele ve şartname V! sair evr.ık 
'<:.l'İıı;ı taya niçin geldiniz, onu söy· heyecanla oynanmış güzel ve ve keşfi Vılayet iskarı müdürlüğünde Kozan ve Sayimbey i kazalarında 

• miistesna Fransızca sözlü büyük görülebilir. 
ııı· ' Evet d bir fılm f k t 'n Stb~1:ı ' • oğru .. Buraya gelişi 

1 
f 7 - ste !ilerin muvakkat teminatı olan muhammen bedelin 0107,5 

arııı.k • · 1• mahk:ı nun kellesini kur miktarını ilı~leden evvel ma!sandığına yatırmaları lazımdır. 
~ 1 9618 

çııı Yardiınınızı rica etmek- -------------....:.. 5 - 10 - 9612 

lcadiye Mahalle : 

Alidede 

17 
Ada Par 
80 90 

Bir odalı ev 15 Lira serelik 
Kapu 
9-1 Kerpiçten mamul 20 Liradır 

bir odalı ev. 

Kireç ocağında : 4 Hektar tarla 20 incir 2 Dut 18 Liradır 
9 Zerdali 17 Zeytun 

ve eşcarı vesaireyi 
Havi ... 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı gayrı menkullerin birer senelik icar)arı· 

, nın ~ç ·k artırması on güıı uzatılmı~t.r. lstek!iierin 15 Ağustos /938 Pa. 
zartt si günü saat onda Yüde yedi buç·Jk nisbetinde teminat akç, sile 
Drf terdarlıkta toplanan Komisyona gel meleri ... 

9615 

. __ Y_e_ni çık_~~ kanun ve nizam_ı_a_r __ I. 

Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun 

'°' " '""ı tı n . .1.l.H Kabul tarı hı . 29/6/ /9. m 
1 ıı T•m mıız 1938 

- Dü:ıden arta:ı -

Birinci bahda yazılı cüıü ıııler İçin hükmolunacak ağır hapis ct>zalarına, 
le tilı edilen ceza müddetinin üçte birinden ı.şağı ve o müddeti geç ne 
mek iizere tayin o'ıınac ak bir ınıııtakada ikametle emniyeti umumiye ne· 
zareti altına alınmak c ~zası da ilavt> olunur . 

Madde 258 - Bir ın ~mura veya t)na yardım edenlere memuriyetine 
aid vazifeleri ifa sırasında c' bir ve ş i d . !et veya tchdid ile mukavemet e· 
den kimse iiç ayJan bir seneye kadar hapıs ctzasi!to cezalandlfı l ır . 

Eğer fiil silahla işlenm iş se hapıs cezası bir seneden üç oenrye kadar 
ve eğer beş kişicien fdz la silahlı veya on veya daha fazla silah~ız kim · 
sel er tarafın Jan biılikte işle .. miş ise aralarında evvelce itıifak olmasa 
bile iki S <' ned~n be ş seneye kadar hapis crzası verılir . 

Eğer fiıl kend siııi veya akrabasını , apis ve tevkiften kurtarmak mak · 
sadile vaki olnıu ,sa birinci · fık radaki hal için bir aydan altl aya ve ikinci 
fıkrada yızılı h ıl için ii.,: aydan bir seııeye ve üçüncü fıkradaki hal için 
altı aydan üç s ~ n eye kadar hapis cezası veri ir . 

Eğe r ııh:mur h1iz olJuğu salahiyet budu 1ur.u tecavöz ederek veya 
keyfi hareketlerile bu muameleye sc ebiyet vermi ~sc f ,ı il hn kkında geçrn 
maddelrr Jcki ecza dörtte bire kadar intliııl e ceği gi"i icab ına göre ceza 
büsbütün de kaldırılabilir . 

254, 255, 256 ve 257 nci madJd~rle yııkarıki fıkra larJ<ı yazılı fıiller 

lcıa Vekilleri Heyet inden bir vekil al ·~yh ind e iş!enir e ta in cdi!ecelc ce 
za yarı nisbetiıı ie artırılaı ak hükmolunur . 

Madde 261 - Kanun ve nizamlara aykırı olarak ınektelı veya der
sane açanlar açılan m· kteb vqa dersane kapalılınakla be ı al·er elli lira
dan beş yüz liray .1 ve ruhsatsız ögretmrnlik edcnlale bunları isti'ıd m 

eyleyenler 30 liradan 100 liraya kad ar ağır para crzası ile ctzalandırı· 
lır , 

Mükerrirler hakkında pna cezası ile berah.r bir aydarı üç aya ka
dar hapis cezası hükmolunur . 

Madde 459 - Her kim ted bir.ızlik v~ya dıkkatsiz l ik yahud meslek 
ve sanatta ace.ni!ik veya nizan, tal ı rnat ve emirlere ri ay e t , ız l ik netice~i 
o!arak bir şahsa cismen eza vercc~k vey:ı sıhhatini ilı a! eJ. cek bir za
rar iras eder yah•ıd a"li nıelckelcrind ! teşevvü; hum'üne sebebi}ct v~
ıırse : 

- S.:>nu Var - 9583 



Sahife : 4 

Çiftehan KaplıcaSı 
Açıldı 

• 1111 

Tabiatın büyük lütiif ve nimetinden istifade edini7. 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaphcaların
kinden yüksektir. 

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

ILICAYA ielmelidirler: 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti fat1ranm 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 tenzilatlıdır. 
FIY A 11.AR ŞUNLARDIR ; 

Kuruş 

Bir Gecelik Otel Odası 
200 \ 

Odalar dört kişilik-
• • Taş Odalar 125 tir. Fazlasından fark 
• " 

Birinci Baraka 75 
alınır. 

ikinci 50 1 • • 

Husuai Banyo 30 

\ 
Bir kişi ücreti, gün-

Umumi Banyo 15 de iki defaya kadar . 

Yazm Çiftehana gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. 
Kışın çektiğiniz istirabı unutmayınız 

iki. g. 6 - 18 9579 

------------------------------------------
Ll!2 

\ . 
I' 

TURXtYI 
CUMHV IJYITI 

ZlRAAT:BANKAm 
EES!!!S 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted;r. 

• 
Müjde 

Adanada Abidin paşa caddesinde yeni y~pılan fş bankası karşı~ında 
78 numarala d<>truluk evine müracaat edildikte kirahk, sahhk evler , 
dükkinlar, batlar süratle temin edilir. 

Doğruluk evi 
8-15 9581 

Türtı:söztl 

1 Seyhan Vakıflar müdürlüğünden : 

1 
Bir senelik muham-
men bedeli icar 1 
Lira. K. müddeti Vakfı Mevkii Cinsi dönümü arşm 

40 00 19!938 31/8/941 Şıh zade Karşıyaka Tarla 64 940 
135 00 ,, ,. Boz ıade Şerife Akkapı Bahçe 71 
60 00 ,. ,, Barutçu zade Akkapı Tarla 37 1175 

200 00 ,, ,, Battal ağa Mirza Çelebi Bahçe 86 
183 33 ,, ,, Balcı oğlu Akkapı Bahçe 120 
180 00 ,, ,, Kalaycı oğlu Köpru soka~ ,. 75 
125 00 ,, ,, Boz zade Hacı Ali Paşa ,. ,. 89,S 

Vakfa ait yukarıda evsafı yazılı 7 parça bahçe ve tarla 13;81938 
cumartesi günü saat 8 de ihale edilmek üzere 10 gün için artırmaya çı
karılmıştır. isteklilerin Vakıflar idaresine müracaatları. 

3 -5 7-10 9603 

Her mevsim ve muhite göre 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

larınm muvaffakıyet sırrı bundadır 

Ad için hazırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Ça,lar, 
ana husuıi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlfllr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı aıcaımı k•rfllar 
c. 

l~lUJIM11~A1~A 
CAN KUQTAQ.lll 

1 

Adler .. Singer .. Adler •. 
Dünyaca tanınmış 

ı ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisikletlerimizi ucuz ve şık 

Bebek arabalarımızı 
muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde Om er 
------------------------------------------
Değirmenci ustası aranıyor: 

Köyde çalışmak Üzere motor ve taştan anlar 
bir değirmenci ustası lazımdır. Abidin paşa cadde
sinde cumhuriyet fabrikası satış yerine Akiyamu' 
racaab C i 

Başeğmez Ticarethanesidir 

Telefon: 168 Telgraf adresi: Başeğmez 

26-80 9490 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü maba111 

•• 
TU 

jMatbaacdıkl 
Mütenevvi rmk& 

her türlü tab iflerinizi 
ançak Türksözünün oto 
matik malcinalannda 
yapbrabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk· 
sözü matbaasında bu. 
bmız. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde 
eaeriniz daha kıymet
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 
zellettirmek iatiyorsa
mz kitaplanmzı Türk
IÖZÜnün mücellitbane
ıinde yapbnnız. Nefiı 

1 LAN 
• 

T A B 
• 

KiTAP 
• 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

... eild, reak& 
bir -...1c-
calc TMllödlllPI 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalilİ acantaıı bük6met caddesinde 

ÖMER BAŞECMEZ 
Ticaretbaneıidir • 

Telgraf adresi : BAŞE~MEZ Telefon : 168 
9490 25 80 

------------------------,_,..----------~~ 

1 DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastallkları mütehas 
Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Sa\'9 

Bay Halil evi 20-30 9S 

Portakal ağaçlarının sıhhati 
temin edilir ? 

1 
VOLK 

• 

ile, çünkü: 

1 

1- Portakallara inz olaa baıerat ve bastahldarla en kald 
ıekilde mücadele etmek ancak VOLK ile kabildir • 

VoJk ilicma yardımcı bir madde kanıbnlmallDA l.'iWlllllll" 

Volk 
Volk 
Volk 

Mevcut itiçlardan en emniyetliıidir. 

Resmi müeueıeler tarafından her ilica tercih'*' 
ve tavsiye edijmektedir. 
Ve Volkun kullantlmama yaray.an Püsldirge~ 
man bahçecilerin emirlerine imidc bUmdıı_......-

iki 1. B. ıo-ıs 

Adana satış 
Mazhar Hasan Mühür 

9506 


