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Plaj ve 
kadın! 

On Şehir gazozu 
j Yarın kanaradaki yerinde 1 

ı tecrübeler yapılacak 

ekmekçi 
Belediye encümenince 
beşer lira para cezasile 

cezalandırıldı 
O, vaktile Avrupanın en güzel prensesleri 

arasında idi, münevverdi, edibdi 

·----· ' 
Yazan ·---·· sırf Marieiçin 

giren Fransız 
zabiti (D) nin 
ölün hatırası * t P. R. ı 

- Ne var, ne oluyor sunuz? 
- Haberin yok mu? 
- Neden? 
- Jcan kraliçe ile beraber gi-

diyor 1 
- Peki bundan ne çıkar ? 
- Biliyorsunuz ki karısı Yag 

neline fevkalade kıskançtır!. Zavallı 
sabahtanberi ağlıyor. Çünkü her 
erkek kraliçe Marie'ye mukavemet 
edemezmiş 1 Onun cazibesinden 
kurtulan erkek yoktur diyorlar. 
Belki kayınbiraderiniz de. 

* * "' 
Rus Çaıı ikinci Aleksandrın kü. 

* * • 

bir çoklarımız 

Kraliçenin altı çocu~u olmuştur. 
Altıncısı dört yaşında iken ölmüş 
tür. Diğerleri annelerinin aşk harare· 

tini kanlarında taşımaktadırlar! Bil 
hassa 2 çocuğunu tahttan vazgeçi 
ren (Aşk), yalnız bu kadarla kalma· 
mış, aile arasında şiddetli münaka
şaları, dayakları ve tabanca çekme
leri de mucip olmuştur. 

Bugün Roma yayı hakkiyle ve 

büyük bir dirayetle idare eden Kral 
Carol cesur, müdebbir, ve memle
ketinin yükselmesi için her suretle 
çalışan bir adamdır. 

belediye tarafından çıkarılacak 
olan şt.hir gazozunun makinelerinin 
kanaradaki montaj işleri bitmiştir. 
Yarın tecrübeler yapılacak ve 
önümüzde'' i hafta içerisinde pi ya 
saya gaz0z çıkarılacaktır . 

Haber aldığımıza göre bu ga 
zozlann şişesi müstehlik beş ku 
ruştan fazlaya satılmayacaktır . 

Atatürk Parkındaki 
havuz 

Atatürk Parkındaki havuzun ya
pılması bitmiştir. Mütt>ahhit bunun 
kabulü için belediyeye müracaat 
etmiştir . 

Bıçakla göbeğinden 

yaraladı 

Buruk kö >ünde oturan Mustafa 
oğlu Mehmet;aynı köyde oturan Mus 

taf a oğlu Bek iri bir gavga neticesinde 
bıçakla göbeğinin sol tarafından ağır 
surette yaraladığından yakalanmış 
ve hakkında tutulan tahkikat evra· 
kile adliyeye- teslim edilmiştir. 

Yaralı şehrimize getirilerek mt.mle 
ket hastahanesine yatırılmıştır. 

Filistin ihtilali 
- Birinci sahifeden artan -

arasında 24 saat süren çok şiddet 
Ji bir çarpışma olmuştur. Bu çarpış 
mada askeri kuvvet dağ topları is· 
timal ve bir filo tayyarede 
durmadan bombardıman etmiştir. 

Çarpışmanın çok çetin olduğu 

Hamur ekmek cıkaran ekmek ' 
çi Ahmet Hamdi, Bekir ve Mustafa 
Saffet, Ali Rıza, Hüseyin, Mehmet, 
Ziilfikar oğlu Resul, Süleyman oğlu 
Mehmet, Ali uncu ve Tevfik oğlu 
ahmet, Belediye encümenince beşer 
lira para rezasile cezalandırılmıştır. 

Emniyetli bir çoban 
Kuyumcu koyünde oturan çiftçi 

Mehmet oğlu Ahmet; yanında 
çalışan çobanı Mehmet oğlu Velinin 
altı koyununu harice sattığını şikayet 
etmesi üzerine suçlu yakalanmış ve 
tahkikata başlanmıştır. 

Demir masara ile 
Yaralamışlar 

Milli mensucat fabrikasında çalı· 
şan izzet oğlu Mehmet ve nazım oğ· 

lu Kamilin attıkları de-mir masara ora 
da çetlışan Mustafa oğlu lsmailirı aya 
ğına rastlayarak yaralanmıştır. Suç
lular yakalanmış ve haklarında kanu · 
ni takibat yapılmıştır. 

Kanca ile yaralama 
Yeni istasyonda Yusuf oğlu Ab. 

· dı.:rrahman a~ında birisi Seyit oğlu 
Osmanı demir kanca ile üç gün son · 
ra tekrar muayenesine lüzum görüle 
cek derecede yaraladığından yaka· 
lanmış ve hakkında kanuni muamele 
yapılmıştır. 

Kadın yüzünden tehdit 

çük torunlanndan gelen Marienin N • • 
çocukluğu lngiltere ile Malta adası ecaŞIDID davası 1 

anlaşıldı_ğı halde re~mi tebliğde yal· 
, nız askerlerden 3, çetecilerdende 9 

Eski istasyon civarında oturan 
lsmail oğlu Ali ile Mehmet oğlu Ha 
sanın bir ka• lın meselesi yüzünden 
Hasan oğlu Süleymanı tehdit ettik· 
)eri şikayet edildiğinden suçlular ya 
kalanmış ve hak{arında tahkikat ve 
takibata başlarmıştır. 

( Birinci sahifeden artan ) 
arasında geçmiştir. 

Babası, o zamanla.da fngiltere. 

nin Bahrisefid filosuna kumanda etmişti. Bunun üzerine iş mahkeme-
ediyordu. 1 ye düşmüştü. 

kişi ölmüş diye zikredilmektedi. Fakat 
1 doğru kaynaklardan . gelen maluma· 

ta göre her iki taraf danda yüzden 
fazla ölü ve yar ah vardır. 

Komşusundan 

şüphelenmiş 
Maric, onaltı yaşına girer gir. Davanın son celsesinde mahke-

mez Avrupanın en güzel prenslerin- 1 me Haile Selasiyenin hükümdarlık 
den addedilen, Romanya tacına ı, hakkını tanımadı. Fakat, Lu kararı 
varis F erdinand ile evlendirildi. temyiz mahkemesi bozmuş ve Ne· 

Ata binen ve en tehlikeli yürü- caşi ( menfada bir kral ) saymış.· 
1 yüşler yapan Marie, resimde, dans· tır · 

Bunun üzerine dava henüz bır ı ta, ve bilhassa edebiyatta da muvaf· 
neticeye varmamış bulunuyor, Me· 

fakiy~t ler gösteriyordu. 1 
sele ancak Ha be-şist anın fethi ngil· 

Onun güzelliği yalnız Romanya 
tere tarafından resmen tanındığı za-

yı değil, komşu hududları da aşı · h il 1 b'I k . 
d 

1 

man a o una ı ece tır. 
yor u. 

Kocasının münzevi bir adam ol-
ması, Marie'yi gittikçe kitaplarla uğ. Hollanda hükumeti 
raştırmağa sevketti. ilk kitabı bü· 

1 

yük muvaffakıyetler kazandı. Ve
başka dil Jere tercüme edildi. 

1914 te te nihayet tahta geç. 
mek nasip oldu. Lakin Romanya 
ve dünya o sıralarda kan ağlıyordu! 

Romanya her taraftan sıkıştırıl· 
mış, v~ kenciisine (taraf) alması bil. 
dirilmişti 1 

Kraliçe Marienin cesareti ve is. 
rariyle Romanya. çok sevdiği Fran 
sanın ve fngilteı enin kucağına atıl
dı. 

Harp sonundaki (B oman ya istik
rarını ve refahım) meydana getiren 
başlı başına Mariedir. 

"' • • 
Kraliçe, her sabah beyaz bey 

giriyle kırlarda dolaşırken köylüler 
onun geçeceği yolları dört gözle 
beklerler ve kendisini yerlere eğile· 
rek selamlarlardı. 

Onun Prens Stirbey'le olan mu 
qakalan, qk mallannı andıran de· 
recede caziptir. Kraliçenin etrafında 
yıldız gibi dönen saray zabitleri, 
Marienin küçük bir iltifatı için her
~ylerini fedadan çekinmiyecek de
ıece<.te ceıaret gösterirlerdi! 

Çekoslovak h iikumetini 
protesto edecek . 

Bc.rlin: 6 (Radyo}- Hollanda 
hükumeti; Çekoslovak tayyareleri
nin hududu 14 mil geçerek arazi 
üzerinde istikşafatta bulunmaların Çe 
koslovak hükumeti nezdinde protes· 
to edecektir. 

H 
uzurunuzda mücrim; Ce 
nabıhakka karşı günah 
kar oldum! Başka türlü 
hareket etmek imkanını 

bulamadığım için bunu yapmağa 

mecburdum 1,, 
Selanikte, Aynarozun Siman ki· 

lisesinde, Metrepolidin ve baş papa
sın önüne diz çöken rahip Domos· 
kinos, itirafına bu şekilde başlamış 
tı .. Metropolit ve baş papas onun 
saçlarım okşadılar. Kendisini tesel · 
li etti ettiler, affım cenabı haktan 
dilediklerini bilediklerini bildirdi. 
ler .. 

O ise, gözleri lnsamn tablosu
na dalmıı, söylenenleri işitmiyordu. 
Sözüne devam etti: 

- Sonra kilisenin bahçeainde 

Kudüs : 6 (Radyo) - Safed'de 
lngiliz askerleri ile Arap çeteleri 
arasında çok şiddet!i bir müsademe
olmuştur. Araplardan üç kişi ölmüş 

1 
ve yedi kişi ağır surertte yaralanmış j 
tır. Bu çarpışmada bir lngiliz asker• ; 
ölmüşdür. Araplar fazla mukavetmet 
göstertmiyerek kaçmışlardır. 

Yafa civarında müsellah bir 
arap cesedi bulunmuştur Bunun e
lindeki bombanın patlamc.sından 

öldüğü anlaşılmıştır. 
Bir İngiliz askeri Nablustan Ce· 

nine git!erken yolda meçhul hir is· 
tikametten atılan kurşunlarla öldü
rülmüştür. 

Taberyada Y :ıhudl polislerden 
biri de ağır surette yaralanmıştır. 

Yafa ve Tele bip huriudunda iki 
Arap hafıf ve Kudüs civarında da 
üç Arap polisi, Yahudi çeteleri ta 
rafından yaralanmışlardır. Müteca
vizler yakalanmış ve askeri mah· 
kemeye ve rilmiş!eı dir. 

Kilisede 

Zülfo kızı Hatice adında birisi 1 
evinde yasdığı :altında burunan bir 
mıktar parasının komşusu Yusuf oğ · 
lu Mehmet tarafından çalındığını şı
kayet etmesi üzeriııe suçlu yakalan 
mış ve takibata başlanmıştır. 

Vilayetlerin 1938 yılı 
tip kadroları 

Vilayet husus'i mühasehelerinin 
idare ve hesap kısımlarına ait 1938 
yılı tip kadroları Peyderpey f ç Ba. 
kanlığa gelmektedir. Gelen tip kad
rolarından 35 vilayetin kadroları yü 
sek tastikten çıkmış, on üç kadro 
da yüksek tastika gönderilmek üze· 

, re bulunmuştur. G~ ri kalan 14 ı 

j vilayetin kadrolanr.ın gelme3i 1 

1 
beklenmektedir. Bütün tip kadrolar 1 

tamamen tastik edildikten sonra vi· 1 
!ayetlerine tebligat yapılacaktır. 

Cinayet 
..................................... 

biraz dolaştım. Jt>nadyos ile Josif 
de kilisesin arka tarafında idiler ... 
Aramızda bir münakaşct başladı .. 
Bana tecavüz ttliler, kaçtım .. 

Gece olmuştu .. Hepimiz yc.tma
ğa çıkıyorduk. Her ikisini de bir gül 
le gibi takibe başladım. Koridorda 
ilerliyorduk. Gündüzkü hareketleri. 
nin hesabını sormak zamana gelmiş 
ti. Evveli Jenadyos'a yaklaştım . Q . 
muzundan çektim. Elimdeki bıçail 
göğsüne sapladım, üstüste beş on 
darbe indirdim. O cansız yere seril
miş, arkadaşı ise Lir budala olmuş· 

tu. Gözlerimin içine beni yiyecek 

gibi bakıyordu. Bıçağımı ona da 
sapladım, Lir vuruşta bıçağın ucu 
kafasından girip çenesinden çıktı, 
kafatası ikiye bölündü .. 

Size iltica ediyorum, Ben masu
mum. Evvela onlar bana tecavüz 
ettiler. Kanlı bıçağım bahçededir .. 

Metropolit ve baş papas deh 
şetle titrediler .. Faciayı evveli inanma 
dılar. Domaskinosu delirmiı sandı 
!ar. itidal tavsiye ettiler •• Fakat bu 
sırada kilisenin kubbelerinde feryad 
lrr yük1eldi, Koetular, koridorda 
biraz enel dinledikleri hadisenin 
feci tablosu ile karşılaşblar. iki pa 

Belediye yüzme 
havuzu 

Halk tarafından büyük 
bir rağbet görmektedir 

Belediye tarafından Seyhan ır· 
mağı kenarında yaptırılıp birisine 
kiraya verilen yüzme havuzu Halk 
tarafından büyük bir rağbet gör 

mektedir. Daha akşamın çok erkt'n 
vakitlarında gazino ve havuz kadın, 
erkek ve çocuklarla dolmakta ve 
çok nt>şeli vakitler geçirilmektedir. 

Bir adam araba 
altında kaldı 

Belediye çöp arabacılarından 
Mehmet oğlu Hasan; Menemenci ha · 
nının önünden geçerken arabanın al 
tında kalarak ağır surette yaralan- 1 
mış ve tedavi edilmek üzere memle 
ket hastahanesine yatırılmıştır. 1 
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Gök yüzli açık. Hava hafif rüz · 
garlı. En çok sıcak gölgede 37 de· • 
rece. geceleri en az sıcak 21,5 de· 
rece . __________________ .._.. ___ ___ 

Mısır ordu
su müfetti
şinin ihti
sasları 

İstanbul : 6 (Telefonla) - İstan · · 
bul'da buhyımakta olan Mısır ordu 
müfettişi Aziz paşa yarın akşam 1 
ekispresle Budapeşteye haıeket 
edecektir. 

11-Jl urmasız çöl, melek 
~ net, nasıl füsunsu 

dınsız plajda öyl 
Su ve kadın, birbirine ço~ 

zer; Su, nasıl her şeyin esas 
desi ise, kadında gUz~lliğin 
metli, en canlı ~üsüdür. 
Kadınsız bir balo tasavvur 

veyahut kadınsız bir filim! 
manasız iki şey olurmu? 

Avrupada plaj sahipleri 
müşteri leri arattırmak için Ç 

kemmel bir çare düşünmüşler. 
her plajda kırk elli kişiden nıO 

bir "Adonis halaskarlar gurubıl' 
cutmuş, yani: Seçme güzel 
den mürekkep bir tahlisiye tll 

Bunların vazifesi , bo~ulr1111 

likesine maruz kalan kadınları 
maktır. 

Adonis - Fenikelilerin gil 
kek mabudu · halaskar guruP 
das edildikten sonra Avrupa 
rında kadın müşteriler iki k&\ 
çoğalmış! tabii erkek müşteri! 
kadın çoğaldığı için artmış! 

Düşündüm; Bizim plAjlaf' 
Adonis gurupları teşkil edifse 
müşteriler artarmı acaba? 

Şu neticeye vardım: Hayır· 
Çünkü, bizim kadınlarınıı~ 

şeylere revaç göstermekten • 
sa küçük yerlerde - kaçınırtarl. 

Şu hale göre; bizim plAJ 
Adonisteşkilatı yerine venOs 
siye teşkilatı kurmak lazımdır· 

O zaman bakın neler olıl tııuı 
ler! 

Nelernıi diyeceksiniz? 
1 Her gün yalancıktan bo~ıl 

tehlikesi geçiren yüzlerce A 

Mesela bizim Karataş plı
erkekler böyle bir manevra ya 
Çünkü bu plajda boğulma te~ 
asla olamaz da? dersiniz. 

1 Fakat erkekler çaremi bil 
Elli santim suda bile insan V 
yordum diyebilir. Nasılmı?: " 
tahlisiye gurubu ,, efradındı.t11 

ne vurularak kalbi durunca ! 
Karataş plajı pazar gürı18~ 

kalaba! ık oluyor. orada birde 
vsnüs tahlisiye pastası teşk.il 

1 plaj mahşere döner şüphesıı Ke 
O zaman plaja yalnız er.r 

can atmaz; kadınlardal. . Niçı 
oraya koşan kocalarına gem " 'c~· 

için! ı- lııt 
TANGO,. b•~ 

~ 
buğün hepimizin görüp iftib•r. ~ 
ğimiz mı•cizeler vücüde getirdi ~~ 

Memleketinizde fabrikalıır, tiıt 
tepler ve ziraat ilerliyor. 6tJ lcrı 

verecekleri randıman şark 111 Cıııı 
ketleri için refah ve itila ~ dt 
olacaktır. Türkiyede her şe'/1 tııiıı 

Gazett"cilt>re beyanatta bulunan 
Aziz paşa, tahsilini fstanbul'da yap· 
ğını söylemiş, Rumeli'deki askerlik 
haya\ınm, o zamanki hareketler, bil · 
hassa Avrupanm Türkiye istiklaline 
müteveccih müdahalelerini bertaraf 
etmek gayesine J'natuf olduğunu 
anlattıktan sonra kendisinin l 914 

1 doğru hiçbir g ö z d t 11 tii~ 

1 
te Berne'de bulunduğunu, Enver paşa 
ile aralarında çıkan ihtilaftan sonra 
istifa ettiğini, o zamandanbe i Tür 1 
kiye'nin siyasi, içtimai ve iktisadi , 
h.utketlel'ini büyük samimiyetle ta 1 

kip ettiğini söylemiş ve şöyle d'!vam 
etmiştir: İ 

"- Uır.umi Harpten sonra, milli 
kuvvelleıin toplanması bu memle· ı 
kette milli bir hayatiyetin özlü vt 
biiyük olduğunu isbat eder. Bu ka· 
barmış, coşmuş hayatiyet, Atatürk 
gibi büyük bir organizatörün eli!'Jde 

pas da kanlar içinde mermerlerin 

üzerine serilmişlerdi. Arkadaşları 

onları çevirmişler, bağırışıyorlordı .. 

Adliye vak'adan habuJar edil · 
di. 60 yaşındaki canavar papas zabı· 

taya teslim olundu. Orada da ifa 
desini böyle verdi. Ke-ndisiM hücum 

edıldi~ini, müdafaainefs için onları 
öldürmek mecburiyetinde kaldı~ını 

söyledi. F =lkat iddiasını ispat ede. 
celc delil yoktur. MaktUI papaslanrt 
üzerinde bir iğne bile çıkmamıştır. 

Bir facianın hikayesine benzivcn 

bu hadise, Selioikdeki Simon ki

lisesinde gcçmiıtir. Ve hiçbir ilave 

yaıplmadan baş papasın anlattığı 

şekilde matbuata aksetmiştir. 

mıyacak kadar 1:-aı izdir ~ ~' 
görmekle şahsen ne kadar ha~ ~ 
tihar duyduğumu tarif ederP b~ı 

Bek Varşovaya döf1J 
Berlin: 6 ~ (Radyo)-- Bıı~J 

Oslodan buraya gelmiş ve .
5 

sefarethanesinde bir müddet ~el 
hattan seınra Varşovaya haıc 
miştir. 

Varşova: 6 (Radyo} - J3ııf 
bugün öğleden sonra buraY' ı1I 
salat etmiştir. 

SatılıkEv 
1 

Adananın Döşeme rn 1hJ 
de Boğma fabrikası civarındıı ~ 
kani beş, tahtani üç oda ve ~e 
ve mı1a havuz bahçe ve su 
lektrik tesis1t ve müştemilatı 
yi havi 25 numaraJı ev satı1,., 
dan isteklilerin içinde bulu~ 

h.b. ·· 1 ı- ""'01'.:ı, sa ı ıne muracaat arı azı"'" ,.,, 
2-5-8 'J 

Gazete kı~mında 
cak iki mürettip •1 

ğız. İdareh anemize 
racaat. 

t 

Bilbıasa Romanya hasa alayına ___________________ ...,. _____ ,_...,.... .... ____ ~, -----------------... -----·---·--.----"""'.~ 
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Büyük edebi hikaye 

• 
1 

~ 
YAZAN: 

Pi yer Fon ten 
Bir s 1 bir "k aa sonra ayrılırken ağır 

haır~ altından kalkmış gibi bir 
1 lık hissediyordum. 

duğunu söyleyiniz. 

F. Lömuan 

Türksözü 

• 

Askt-ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satın Alma Komisyonundan 

750:1000TonDemir 
Hurdası alınacak 

3284 Sayılı kanun mucibince 750:1000 Ton demir hurdası Kırıkkale is 
tasyonunda tesli::ı şartile beher tonu şartnamesinde iz• h edildiği veçhile 
(22) Lira (20) Kuru~tan satın alınacaktır. 

Şartnameler merkez salın alma komisyonundan bila bedel verilecek 
tir. Taliplerin 311 Ağustos/ 938 Çarş1n'JJ g~nü akşımına ka lar teklif 
edecekleri demir hurdası kadar •ı, 7 ,5 Nisbetinde teminatlarile birlikte 
şartnameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve ~erahati havi fiyat tekliflerini 

merkez satınalma komisyonuna vermeleri. 7 - 10 - 12 - 14 9626 

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

Hadi Kiper 
Ertesi .. J ki ' D lcrıı· gun a mi ve ömeri 

dij ın ettikten sonra Parise dön -

Not : Mektubumu postaya ver 
meden gelinim bir çocuğu daha ol- Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd. 
du. Aziz üstad 1 Lutfunuza bir şük- det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmercivarında Müslüm apart-

1 ııı, Ve c h · · d b' -akat um urrusın en ır mu 
kard !~lep ettim. Müddeiumumi d~, 
biis cşı vasıtasile lazımgelen teşeb 

ran nişanesi olarak bu yeni doğan manında hergün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka· 

çocuğa sizin isminizi verdik. Buna 1 dar kabul eder. g. A. 9598 

Hayır' llıij~ef bulunmuştu Cumhurreisi, 
ırıııt ta öl~· aamı dikkatle dinlediktw son

• bi tah .~ın Cezasını müebbed küreğe 
ıar! . du vı etti. Dömer ölümden kurtul 

~~/ L~rıı Ayni gün de, müddeiumumi 
Uan İtifa etti. 

!tıu....,. Ne güzel bir roman mev 

o~ul ~ub~ Dur, . sabr~t. ~aha bitmedi. 
8<ııı eıııenın netıc~sınden on gün 

ra D" 
lıcrab 0~~r birçok mahkumlarla 
A.rad er Guyan adasına gönderildi . 
akıa an ta~am üç sene geçti. Bu 
l'fıus: benı düşündüren ne biliyor 
di0 ~? Al bak şu mektubu ken. 

M u. Facianın sonunu anlarsın .• 
· ao ~ başladcktubu aldım ve okuıı:;aya 

1 •ııı : 

1• ri 'lıkk • 
n 8 il' 'M anun Venezüela, 
~el ~ do3t uhterem üstad 1 Ve sevgili 
k• S· uııı . L 'tf ı · · ı! ı~j d . U unuzu e an unutmadım. 
~,~ı faııı 1 aıma hürmetle anıyorum. lsti
;çir ~ııı Verdikten sonra emlakimi sat 

•tki:;'..aya tahvil ettim. Bir milyon 
luttu Uz bin frank kadar bir şey 
~~kikat ]aklini gördüm, kendisine 
<:ıık d" 1 anlattım. O sırada bir ço· 

har·, ~r.. UrB'Y.aya getirdi . Oğlumun ço-
irfllli b &~. l'k 

.bıııik 1 ~. 1 le Bordodan vapura 
far, ı 1 ııtcıı · Guyan adasına geldik. Pa-

1 B~ ~tlc 0rrılmad a n aldığım tavsiye- I 
t \:ııı1• 0

rn. eri, hapishane vekilhar- 1 
ıııeı. d ., Ilı 

darılmazsınız değil mi ? 

-SON-

YAZLIK 
Sinema 
Bu Akşam 

Sinemanın güziJe ve şöhretli 3 
büyük yıldızı 

( Gaby Morlay ) 
(Jean gabin ve Jean 
P. Aumont) 
Tarafından bir his, bir aşk ve 

müessir bir film olarak 
temsil edilen 

Sevgiliden gelen 
Henrı Bernstein'niı:ı 

bütün dünya Tiyatrolarında de-
falarca oynanmış ve alkışlar 
toplamış şaheserini takdim 

ediyor 

Kudretle temsil edilmiş ve 
heyecanla oynanmış güzel ve 

miistesna Fransızca sözlü büyük 
bir film y'r' '. ara aryctine verdirdim. Bu saye 

1

•

1 
e ' ~ llııo cı/ıra dışarı çıkabilmesini te- --------- ı 

0 l' ı~ , li •m. DiğPr taraftanda Vene 9618 
raı ,r ~1tııa;a kaçabilme çarelerini araş - - - ----·------

ırı'ııı lCt~y; başladım. Malum a, para Zayi mühür 
"lıldu yapar. Bir Çinli kaptan 

•• 
11
J tt~k. ııı. l OO bin frank~ pazarlık 

o . ·e· r d,,,, ır Rec 0 ·· . . ar b ., o e omerı evıme çağır -

P"' abası 11~ hakikatı anlattım, yani 
et i!~ 11tıld 1 ° duğunu anlattım . Boynuma 
,eker •ıı,tc~ abğladı, ben de ağladım. Sa. 

tı er b . f ~.ıı oldu. a er ağladık .. Kaçmağa 
aY • Olac k Fakat ya Jaklın dedi, o 
"' a ? 

8 1" 'A 

Kozanın Hamam köyü resmi 
muhtarlık mührümü her nasılsa za
yi eylediğimden yenisini kazdıraca
ğımdan hükmü kalmadığını ilan e 
derim. 

9623 

Kozanın Hamam 
köy muhtarı 

IBRAHIM OZ 1 ÜRK 

ı, "'tık f 
~0diııı. Jakı~zla dayanamadım, ses· ı Seyhan defterdarlığından: 
Ilı taber . 1

."• kucağında çocuğile 
-oıara ıçcrı girdi. Ah 1 Azizim bu 

h 1 1 ır ~ iki ,/.
1 

bir görmelıydin. 
d
• ! d ~ ~'rıı· un sonra limandan hususi 
• 

1~ L• 
1Ye b' d'k ııı~' · 'lad· _ın ı . Güyandan ayrıl-

lı 'A.ttı~esız Venezüelaya geldik. 

ı: '· Jakı · oğlum benim ismımi ta · 
tı~ c.1ı. B •nle de m•şru bir suret 

11,~ v1 aldık. ~.ada güzel bir çiftlik sa

Seyhan nehrinin sağ sahil Ana 
kanalı güzerkahında istimlı1k oluna 

rak yıktırılan evlerin depoda mevcut 

enkazın muhaınen bedeli olan 190 

lira 53 kuruş üzerinden açık artır· 

mağa çıkarılmıştır. 

isteklilerin 13 ağustos 938 CU· 
martesi günü saat ondokuzda yüz 

de ycıli buçuk teminat akçesile Def 
dır· >ot, A.ı, k ır de küçük köşkümüz J 

~5~ ~ tııı . l' a 0
1 

Yun sığır, ilh. yetiştire. 1 
, r n r alar k ' terdaı lıkta toplanan komisyona gel 

~ ı ti b •mızı c foiyoruz. Tam 
t11 t~ı· ~ l-'o~Yatı geçiriyoruz. işleri ı meleri.. 28-7 9585 
'!7 ı,t 1~ırıı ba Unda gidiyor. Oğlum ve 

,, k0\&'ıııı,~n atlara biniyorlar, kır- Kayıp şahadetname 
Jı1 1 li ~ le tor e çıkıyorlar. Ve lıen 

'
' •ıyh unumı b 1 1 )il .. , ,~tuııı. ı;, . a eraber vakit ge· Yumurtalık ilk okulundan 934 -

1ı~ la•· tt .7 b· Pımiz mesuduz. , 935 senesinde almış olduğum şaha 
' 'I •• it ... 1 

ı~l0 • ec. k 
0 

&un matmazel Dele ! detnamcmi kaybettim. Yenisini ala· 
d'ıi .1$ıne oku l ..ırsanız, bu mektubu cağımdan tSkisinin hükmü yoktur. 

1 ':İn d . YUnuı, ve burada ken. y' usul Erıin oğlu 
aıına b· L 1 ır voş yer bulun 9624 H KME r ERZiN _ , 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. sosyetesinden : 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 20/ Tem
muz/938 tarihinden itibaren kabot bezlerimizin aşağıdaki fiyatlarla satı
la< ağını ilan ederiz. 

Şapkalı Tip 6 

• " 
6 

• • 5 

n " 
5 

Arslanlı " 
2 

Genişlik 

85 Cm. 

90 • 
ll5 • 
90 • 
90 • 

Top 

36 Metre 
36 • 
36 
36 

" 36 • 

Kuruş 

672 
701 
709 
739 
740 

1 - Yu!<arıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve şatışlara 0/0 2 

zam yapılır. 
3 - Tip 2 bezin balyası(20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 

toptur. 
4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızın ı/Mayıs/938 tarihli temin 

müstenittir. Pa. 9556 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

mu 

Seyhan iskan müdürlüğünden 
Ev Beher evin 

Adedi YER I Tipi Keşif bedeli 

Lin K. 

175 Kozan kazası IX kerpiç 531 58 
:ıs • " 

Vlll Kargır 452 78 -
210 • " 
30 Saimbeyli • Vlll Karğır 687 71 

1 - Kozan kazasınının kaza merkezinde 14. Pekmezci köyünde J.9, 
Ayvalı köyünde 24, lmamoğlu mevlcünde 118 evki caman 175 ev ahşap 
iskeletli kcrp:ç ve lhsanrlhamit köyünde 35 Kargır göçmen evinin. 

Saimbeyli kazasınırı kaza merkezinde 1, Doğ nbeylide 14, Höketce· 
de 10, Şarda 5 ki cemam 30 kargır göçmen evinin. 

inşası açık ekstltmeye çıkarılmıştır. Beher evin muhammen keşif be 
deli lıizalarinda gösterilmiştir. 

2 - Kozan kazasında yaptırılacak 210 evin kereste, Taş, Kum, Keı · 
piç, Kireç, Saman g ibi mılzemesi, e•as bina, ahır ve hala ke.·piç örme 
si, Tavandan maada sıva ve badanası iskan dairesince temin edilecek 
ve yaptırılacaktır. 

Diğer Tuğla. Kiremit. Çıvi, ve hurdavat malzemesi Temel, dıvar, is
kelet, tavan, çatı ve kiremit, kapu ve pencere, ocak ve bacd işc!liği tali
bine verilecektır. 

3 - işbu evlerin yokarıdaki şekilden inşasına toptan !alıp çıkdığı 
taktirde tercih olunur. ve en az beş ev olmak üzere guruplara ayrılmak 
surelile de parça parça çıkacak taliplere ihale olunabilir. 

4 - ihale muddeti 6/8193~ t rihinden itibaren 15 gündür. 
5 - ihale 22/8/938 Pazartesi günü saat 9 da Vilayet konağında va 

li muavinliği odasında Vılayet iskan komisyunu marifetile yapılacaktır. 
6 - isteklilerin alacıkları ev miktarına göre 0/o7,5 tutarında muvak

kat teminatlarını ihaleden evvel malsandığına yatırmış olmaları lazımdır. 
8 - istekliler bu işe ait pılan ve resimlerini fenni ve idari şartname 

ve mukavelename örneklerini keşif cetvrlini ve saireyi görmek ve daha 
ziyade tafsilat almak için Vilayet iskan müdürlüğüne Kozan ve Saimbey· 
li kaymakamlıklarına muracaat edebilirler. 

9 - Türk sözü gazetesinin 418/938 Perşembe günku nushasınJaki 
bu işe ait ilinın)ükmü yoktur. 9o27 

1 

Sahife 3 

Sıhhat , e içtimai Muavenet Vekaleti Konya Köy 

Ebe Mektebi müdürlüğünden: 

3ir yıl leyli olduktan sonra üç yıl mecburi hizmet yapmak ve yalnız 
köylerde sanat icra etmek Üzere köy ebesi yetiştiren mektebimize bu 
yıl 30 tale'ıe alınacaktır. Şartları şunlardır: 

1 - Türkiye Cumlwriyeti tebaasından olmak. 
2 - ilk tahsilini bitirmiş veya o derece tahsil görmüş olmak, 
3 - - Yaşı 18 den aşağı, 35 den yukarı olmamak, 
4 - Evlenm~miş olmak şart değildir. Evli veya dul olmakla beraber 

(2 - 10) yaşına kadar çocukları olanlar dahi, çocuklaıının hür türlü ba. 
kımı temin edilecr ğine dairbir taahhü ıname gdirirlerse kalul edilirler. Ço· 
cuklar mektebe gelemez. 

5 - isteklilerin ha zir an başından Ağustos 15 ş ine kadar doğrudan 
doğruya mektep müdürlüğüne m ' iı a caat etmeleri ve dilekçelerile birlikte 
aşağıdaki vesikaları eksiksiz olarak göndermeleri lazımdır: 

a) Nüfus hüviyet cüzdanının aslı, 
b) lık mekteb şahadetnamesinin •slı veya bu derece tahsil gördüğünü 

isbat eden fotoğraflı tasdikli vesika, 
c) Tahsiline ve ileride hizmet görmesine engel olacak bir hastalığı 

olma lığına dair vilayet hastanelerinden alınmış sıhhiye heyeti raporu, 
d) Örneği bu ilan sonuuda yazıldığı şekilde kefilli ve noterlikten tas

dikli bir taahhüt senedi, 
e ( Çocukları (2-10) yaşına kadar olan dul kad.nların tahsil müd· 

detince çocuklaıımn anne, kız kardeş, teyze, hala, gibi yakın akrar .hası tarafından bakılacağına dair _taahhütname (evli ve çocuklu kadınlar 
L için tahsil müddetince çocuklarına bakacağına dair kocasının taahhütna

mesi). 
f) Köy lhtiyor Heyetinden alınmış ve zabıtaca l2sdik edilmiş hüsnü 

hal varaka>ı, 
g) 6 x 4,5 boyunda dört tane fotoğraf. 

Taahhüt senedi Örneği 
Konya Köy Ebesi Mektebine alınarak tahsil edip mezun olduğum· 

da .:>ıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin yahut vali ve kaymakamların
tayin edeceği kCiyler mıntakasında üç yıl hizm !t etmeği ve bu hizmeti ka
bul etmediğim veya kabul edip te muayyen müddeti bitirmeden bıraktı
ğım ve sıhhi sebepler dışında mektepten daimi olarak çıktığım veya çı
karıldığım takdirde tahsil masrafı karşılığı olmak üzere maktuan 100 lira 
vermeği kabul ve taahhüt eylerim. 

( Sarih ikametgah adresi ) 

Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ..... nın bu taahhüt senedi 
mucibince maktuan ödemek mecburiyetinde olduğu 100 lirayı hndisile 
birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

( Kefilin adresi ) 9541 
17-24-31-7 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun 

Ka11un f\o. 353 1 Kabul tarrhi : 29/611938 

fleşri tarihi : 16 Temmuz 1938 

- Dünden artan · 

1 

henüz irtikab edildiğinde zevahire göre şüphe edilemiyecek surette gö· 
rünen bir koca veya karı yahud kız kardeş veya furuden biri yahud hun-

i !arın müşterek faili veya her ikisi aleyhinde karı veya kocı yahud usul-

' 

den biri veya erkek yahud kız kardeş tarafından işlenmiş olursa fiilin 
muayyen olan cezası sekizde bire indirilir ve ağır hapis cezası hapis ce· 

1 zasına tahvil olunur. 
Ölüm cezası yerine üç seneden beş seneye kadar hapis c~zası veri· 

lir. 
Madde 490 - Bu fasılda beyan olunan cürümlerden dolayı açılacak 

dava altı ay geçmesi'e ortadan kalkar . 
Madde 516 - Bir kimse her ne suret le olursa olsun aharın menkul 

veya gayrimenkul malını tahrib veya imha eder veya bozar yahud bun. 
!ara zarar verirse mutazarrır dan tarafın şikayeti üzerine bir seneye ka· 
dar hapis ve yirmi liradan elli liraya kada' ağır para c~zasile cezalandı 
rılır. 

Eğer cürüm: 
1 Vazifei memuresinden dolayı öç almak kasdile bir memur aley-

hinde, 
2 - Şahıslara karşı şiddet kullanan! ar veya 493 üncü maddenin bi

rinci ve ikinci fıkralarında beyan olunan vasıtalardan biri ile, 
3 . Ammeye ait veya amme hizmetine veya bir mezhebin ayin ve 

ibadetine mahsus binalar yahud 378 ioci maddrde gösterilen envaa dahil 
askeri binalar ve debboy ve tersaneler ve harlı g emileri yahud abideler 
veya heykeller veyahud mezarlık ve müştemilatı, 

4 - Setler yahud musibetlere k~rşı ammenin muhafazası maksadile 
inşa olunan müdafaa vasıtaları ve sai: inşaat yahud bir amme hizmetine 
mahsus aletler ve işaretler, 

5 • Kanal veya sulamağa m•hsus nehir ve cetvel ve ark ve bu ka· 
bil inşaat, 

6 · Dikilmiş bağ çubukları ve meyveli ağaç ve fidanlar ile seyir ve 
meydan yerlerindeki ağaçlar, 

Üzerinde işlenirse failin göreceği ceza üç aydan iki seney• kadar 
hapis ve 250 liraya kadar ağır para cezasıdır. 

Bu fiiller hakkında şikayetname itasına hacet kalmaksızın dava takip 

olunur. 
Madde 2 - du kanun neşri tarih inden muteberdir. 
Madde 3 - Bu kaııunun hükümlerini icraya icra Vekılleri Heyeti 

memurdur. 71711938 
S O N 9583 
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TÜRKSÖZÜ 
CiNSi Satılan miktar 1 - Gazoz nakliye işlerinde Jcu!Jamlmslc üzeıe bir adet fabıika k-

En az En çok KiliJ roserili 615 kiloğraın faydalı yük taşıma kabiliyetinde kamyonet açık ek. 

l<apımalı pamuıc--
K. S. A. S. '(t ") l k sı me suretı e satın a ınaca tır. 
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Vı " uç 

" " Simit " 
Liverpol T clgraflan 

5 / 8 / 1938 
_____________ Sa_nı_ı,,._~Pene 

Kambiyo ve Para 
lş Bankasından alınmıştır. 

-
88 l_?Q__l 59 

Ha:zır 
1 

4 Urd 
l<.ayişmark 

ı. TeŞrin va. 4 76 Frank ( Fransız ) 3 46 
4 83 2 Kanun ,, Sterlin ( İngiliz ) 6 17 --Hint hazır 4 09 Dolar ( Amerika ) -1- 26~ 

Nevyork 8 5f Frank ( isviçre ) 00-- 00 

-
Adanada Abidin paşa caddesinde yeni yapılan iş bankası karşı~ında 

78 numaralı doğruluk evine müracaat edildikte kiralık, satılık evler , 
oül<lcanlar, bağlar süratle temin edilir. 

Adana Pamuk Üretme Çifliği müdürlüğünden: 

l - Müessesemizin a~ağıda cins ve miktarlarıle n.uhammen kıymet 
leri yazılı Şl'bat 939 gayesine kadar olan yanıcı maddeler ihtiyacı kapalı 
zıırf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Cinsi Miktaı ı Fiat Kıymeti Lira 

Gaz 1600 Tenk 280 4480 
Mazot 3200 • 

" 145 4640 
Benzin 700 " 

" 305 2135 
Valvalin 110 " 

" 680 748 
Vakum 3500 Kilo " 40 1400 

" 

il - fllalesi ağustosun 11 inci perşembe günü saat onda Belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

111 - Muhammen bedel 1400 lira, Muvakkat teminat 105 lirc1dır. 
iV - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. lsteyedlere parasız veri· 

lir . 
V - isteklilerin muayyen gün ve saatte belediye encümenine müra-

caatları ilan olunur. 26 - 30 - 4 - 7 9571 

1151939 tarihinden itibaren dört ay müddetle Adanada Elektrik sabş 
fiatı tarife komisyonunca beher kilovat için on beş kuruş olarak tesbit 
edilmiştir. 9625 

1 - Belediyenin bir yıllık evrakı matbua ve Kırtasiye ihtiyacı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Evrakın matbuanın muhammen bedeli 1150 lira 20 kuruş kırta. 
siyenin muhammen bedeli 1143 ira 20 kuruştur. 

3 - Evrakı matbuanın muvakkat tt-minatı 86,30 lira ve kırtasiyenin 
86,20 liradır. 

4-Şartname)er ve listeler Yazı işleri Müdürlüğündedir. İsteyenler ora. 
da görebilirler. 

5 - ihalesi Ağustosun 15 inci Pazartesi günü saat onda Belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminat)arile 
birlikte Beledeye encümenine müracaatları iJin olunur. 

30-3-7-11 9596 

AClanada Otel ve Konserhol yaptırılıyor. 
1 - Adana Belediyesı tarafından Adanada Atatürk parkında proje. 

si mucibince bir otel ve Konserhol yaptırılacaktır. 

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

3 - Bu inşaatın muvakkat teminatı 6347,20 liradır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulil~ ve şartnamesine tevfikan Ağustosun 

yirmi beşinci perşembe günü saat onda Belediye encümeninde yapılacak
tır . 

5 - Eksiltmeye girme şartları, projeye bağlı şartna ııede 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 mak~uz mukabi· 
tinde vermeleri ve müracaat hariçten vaki olacaksa, keza ayni saatten ev· 
vel Belediye}'e gönderilmiş bulunması ilan olunur. 

28 - 2 - 6 - 1 o 9 586 

Doktor 
lsmail Kemal 

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 
9521 

sonra Parasız bakılır] 
20 - 26 

jMatbaacılıkj Gazetecilik 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk · 

sözü matbaasında bıs. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

Kütüphanenizi gü • 

zelleştirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türle· 

sözünün mücellithan~ 

sinde yaptırınız. Nefis 

ı L A N 
• 

T A B 
* 

KIT AP 
• 

c ı L D 
• 

GAZETE 

bir cild, renkli ti 
bir kapak böl 
cak Türbö~ 
pıhr. 

Remıi earalr. 
veller, defterler, 
karneler, katet. 
kartvizit ve bilıJ 

tab işleriniz, eli 

bir zamanda eıı 

bir şekilde en :tJ 
rufatla Türksözüod' 
pıhr. 

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

Dun lap 

C>tomoliil ve KAMYON JastikJerİ 

Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir . 

Telgraf adresi : BAŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
28 80 

-------------------------------~~~------__.,. 
Değirmenci ustası aranıyor: 

~öyde çalışmak üzere motor ve taştan 
bit Cleğirme11ci ustası lazımdır. Abidin paşa c 
sinde cumhuriyet fabrikası satış yerine AkiY' 

.1 
Gres 600 • 24 144 

" 
Yekun -----------------------------~----------11111!!!! ... I racaatı C 

13547 

2 - Yanıcı maddelerin bedeli (13547) lira ve muvc.kkat teminatı 
(1016) lira (3) "uruştur. 

3 - Eıksiltme pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde ve komisyon hu. 
zurunda 12 - Ağustos - 938 tarihine miisadif Cuma günü saat 11 de 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin şartnameyi bedelsiz olarak üretme çifliği müdürlüğün
den alabilirler. 

5 - isteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadu teklif mek
tuplarile Müesssese müdürlüğüne müracaatları. 
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Her mevsim ve muhite gore 

ç A y 
Al bayrak Mustafa Nezih Çay 

larmıİı muvaffakıyet sırrı bundadır 

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

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı •ıc•Aım kar,ııar 

c. 

Seyhan Defterdarlığından : 
Eski sahibinin ismi Cinsi Enkaz fiatı 

Karalıoğfıı Yusuf veresesi Kargir ev 100 Lira 
Mengültü Kam=ı Ahşap ve kargir 390 su pervanesi-

le birlikte 
Dişçi lbrabim Kargir 540 
Avni o. fsmail " 

160 
Sabık veznedar Bekir " 240 
Kazım km Fatma " 

260 
Dr. Ü.iman Hayri " 280 
Fabrikatör Ali ve kardeşi " 400 
Nalbant Mehmet " 160 
Hacı Kürtlerin veresesi Cabbar " 160 
Molla Mehm~t .. 140 
Verdi kızı Hasibe Ahşap 60 

2890 

SeyHan nehrinin sağ sahil ana kanalı güzergahında bulunan yukarıda 
kimlerden istimlak olunduğu vesairesi yazılı on iki kargir ve abşap evin 
enkazları kaimen açık artırmaga çıkarılmıştır. Her birinin muhammen 

bedelleri hizalarında gösterilmiştir. Şartnamesi mucibince muayyen müd· 
deti zarfında yıktırılarak enkazı kaldırılmak üzere talip olanların 13 A· 
ğustos 938 cumartesi günü saat dokuzda yüzde yedi buçuk teminat ak 
çasile Defterdarlıkta toplanan Komisyona müracaatları ilan olunur. 
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Belediye Çocuk Muayene evi açıldı 
Belediye çocuk mütehasısı tarafıudan Belediye binası altındaki f 

yerdi! her ğün saat 6,30 dan 13 e kdar hasta çocukların parasız tll~ 
nesine başlamıştır. 2 - 3 9619 

-----------------------------------------------·o OK TOR 

Çı . .,arlı mahallesinde Asfalt 
cadde üzerinde ev enkazı satı 
lıktır. isteyenlerin matbaamıza 

muracaalları. 

-·Jfı~ 
Umumi neşriyat ırıtJO" 

Macid Güçliİ 

Adana Türksözü rn•~ 

ittır, 
r ha 
~1tııl 
!ita 
r ltı 

Und 

Sa 
ın 

~ 


