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itlerin ·söylediği nutuk 
eklenen tesiri yapmadı 
iidetler Çekoslovakyada büyük 
iinıayişler yapfılar,Lort Runcimana 

Burdur mebusu 

Mustafa Şerefin 
vefatı 

Burdur mebusu ve Kamutay bütÇe 
Encümeni Reisi Hukuk Fakültesi pro· 
f esörlerinden Mustafa Şerf Ankarada 
vefat etmiştir. 

Mustafa Şeref ÔZkan evvelki 
fiin öj'leden sonra Meclise gitmiş, 
orada mebus arkadaşhuile görüşmüş, 
kitüphaneye çıkarak bir müddet 
metaııl olmuş, nat 12,30 da da e\·
ine fitmek üzere ayralm11tır. 

. . 

PDebüsüt nsteriz Burdur mebusu kalp sektesinden öl· 
möftür. · 

Avazelerile karşılık verdiler Mustafa Şeref ÔZkan, 1884 de Burd· 
arda dornıuıtur . lstanbul Hukuk ve 
Puta Hu\tuk fakültelerini bitirmif , 
ııwhtelif devlet hizmetlerinde vazife 
a6rmüş.Lozan konferansında müıavir 
ollrak bulunmuştur. 

.. 
tlnıayişlerde 29 p~lis , 6 Çek 

Ve 1 O Südet yaralandı 

.. 
• ...._ aekerlerl Nurenbergde 

..... t 
tik; ! 1l ( Radyo ) - Dün ve 

~i rün Çekoslovakyanın Libereo, I :ar ve Sebe şehirlerinde Sü 

29•rafından yapılan nümayiş· 
Polis, 6 Çek, 10 Südet ya· 1 

lo lfhr. : 
rd Ru . 1 t Ce . ncıman misafir bulunduğu 

eu ilernın__ "şatosunda bir Südet 1 
roruıürken şato önünde 

blır b bi11lerce Almandan mürek 
halk • '.. . 

lb ~endi mukadderafımıza ken· 
.. ~ ık olmak istiyoruz . ,, diye 

· •rdır . Lordun , iki milleti 

1~~ ayıran engellerin ortadan 
'-Ilı, 1 eceti ve her iki millete 
ltb 1" temin olunabileceğ'i ümi-
1 ·~ etmesini , Plebisit 1 . Ple 

.. G.re vazelerile karşılamışlardır . 
~it nbcrg: 13 ( Radyo )- Hit· 

da he~ nutkunu dün gece saat 
ltıı aoylemiştir. 

er b u nutkunda Almanyanın 

meşru haklarından, bugünkü vaziye· 
tindrn ve gayelerind~n bahsettikten 
sonra Alman ordusunun mükrmme· 
liyetinden bahsederek demiştir ki : 

- Askeri hazırlıklarımızda binler· 
ce, yüz binlerce kişi detil , milyon
larca Alınan, bütün Almanlar çalışı
yor. Bütün Almanya çelik ve beton 
ile çevrilmiştir . 

Bundan sonra Hitler; Çek-Sü· 
det meselesine de temas ederek 
şöyle demiştir : 

~- Eter Südet Almanların hakkı 
verilmezse onların hakkını bizim ala. 
catımızı bütün dünya bilmelidir . 

Londra : 13 ( Radyo ) - Lon· 
dra siyasi mahafilinde,Hitlerin nutku 
beklenen tesiri yapmamıştır . 

Kabine dün gece saat 23 e ka. 
dar müzakerelerde bulunmuştur . Bu 
konuşmalarda Hitlerin nutkunun &na 
hatları da mevıuubahııolmuştur . 

R.usyada gizli bir 
tadyo istasyonu ! .. 
Esrarengiz radyo 

Clleyhinde neşriyat 
hükumet 

Ankara : 12 (Telefonla ) - Da· 
biliye Vekaleti. köy postaları te3isi 
için vilayetlere mühim bir emir gön· 
dermiştir . Heı köyü,ı meşin "eya 
bezden yapılmış bir köy posta çan 
tası bulunacaktır . Bu çanta köy 
muhtarmın veya köy katibinin ya 

nında lcal~alctır . Bu surttle hiç ol· 
mazsa köylerimize haftada bir gün 
posta temin edilmit olacaktır. 

Fransız Hariciye 
Nazırı Bonne 

Cenevreye gitti ve tekrar 
Parise döndü 

Cenevre : 13 (Radyo) - F ran· 
11z haricine nazın bay Bonne acele 
olarak buraya gelmiş ve bir kaç 
sut alikadar devlttler mümessil· 

leri ile rörüıtükten ıonra P arise 
dönmüştür. 

9 Eylül 1932 ye kadar iktisat ve· 
ldlligini yapmış ve rahatsızlığ'I dola· 
,ıane çekilmif,_ Bütçe encümeni reisi· 
iıtDe seçilmlf tir. 
Vakitsiz ölümü, istisnasız bir teessür 
uyaadırmıttır. Mustafa Şerefin şahıı. 
nda; Kamutay, ihtisasından çok fay· 
daJandırı Alim bir ikıisatçısını. kenç
lik, detcrli bir profesörünü ve Türk 
milleti faziletli bir evlAdım kaybetmi· 
ttir. 

Cenaz.-si bugün Ankarada mer· 
asimle kaldmlacaktır. 
Merhumun ailesine, Meclis arkadaşl
arma, talebelerine en deri~ taziyetleri· 
mizi bildiririz. 

portakal ve limon 
Mahsul buyıl geçen seneden 

çok fazla olacaktır 
Portakal ve limonculukla ••şan 

alakadar kimselerle dun yaptıgımııı: 
temaalardAn aldıgımız neticeye göre, 
bu yıl Narencise mahsulu çok bere· 
ketli olacaktır. 

,. fakal alıomışhr. Bu yıl bu mıktarın 
, 70 bin kentala çıkması çok muhtemel 

dir. Bu yıl yalmz Dörtyolda 120 - rno 
bin portakal alacı oldugıı anlaşılmış· 
hr. 

Geçen yıl İskenderun körfezi, Çu· 
kurova, Antalya ovası , .\tuğla viliye· 
ti sahilleri, Buyuk Menderes, İzmir 
etrafı , Rize mıntakası olmak Uzere 
portakal yetiştiren yedi mıntakamız- ı 
dan ceman yekdn 50.000 kental por-

Burada ayrıca birde örnek bahçe 
si tesis olunmuştur.ki, buradaki ataç· 
ların heherinden 1000 kadar portakal 
almabilecektir. Oörtyolda bu sene 
60,000,000 portnkal alanacağl umul
maktadır . 

ANKARA RADYOSU 
•• 

TECRUBEYE BAŞLIYOR 

İstasyon, 29 T eşrinievve.le kadar 
geçecek tam faaliyete 

Nafta veklllmlz bir açılı, nutkunda 

Ankara : rn (Hususi muhabiri
mizden) - Bugün Turkiyenin dili 
ve kulağı yeni radyo istasyonu he
m"n bugunlerde bizim sesimizi dun· 
yanın beş kıtasına duyurmak için işe 
b&flamak Uzerec:lir. İ stasyonumuzu 
kuran şirketle huk6met llrasında 
başlamış olan muvakkat kabul mua
m~eleri bu hafta içinde bitmiş ola· 
caktar . 

Bu :ııuretle önUmUzdeki hafta Li· 
da,·etinden itibaren de tecrttbe neş
riyat.na baflanacakbr. Tecrttbe neş· 
ri,Yatı her gUn saat 12,SO • 18,80 

ve gece saat :21 - 2:! de hem lusn 
ve hem• de uzun dalga verici tesisa· 
tiyle yapılacaktır. 

Bu tecrubeler bir ay kadar sU
r ecek ve tesisat isteie uygun görU· 
lUrse katt kabul muamele•ine bafvu· 
rulacaktır. Yeni istasyonumuzun tam 
randımanla ve protramla cumhuriyet 
bayramından evvel çahşmağa başlı,·a· 
calı tahmin oluftlDaktadır. ~ 

Etimespt radyo istasyonu t3mam 

olarak neşriyata başladıgı .zaman u· 
zun dalga 1689 metre Uzerinden ve 

( Gerili ikinci uhifedc ) 

-Filistindeki gizli eller 
nasıl çalışıyor! 

Çöldeki harp kararı 
kolay bitmiyecekdlr; çtlnkU.! •• 

(KudUe - EJIGI) 
filistindc sukun bir türlü tesis 

edilmiyor. Araplar !K>nu gelmiyen ted
hiş hareketlerile mütamadiyen karı
şıklık çıkarıyorlar. 

Gün geçmiyor ki ajanslar Filistin. 
den kanh bir sokak kavgası, bir SO) . 

gunculuk veya bir suikasd haberi ver· 
mesinler . 

Le Petit Parisien gazetesinin Filis• 
tin muhabiri, filistinin iç yüzü ve 
tedbit hareketlerini idare eden teşek· 
küller hakkında oradaki bir lngiliz 
polisi lmirile ıayanı dikkat bir müli· 
kat yapmııtır. 

Muharrir bir giee Kudüateki bir 
barda ahbab oldutu lngilizin, Filistin 
ha"kında sordutu sualler üzerine ken · 
disini şu izahatı verditini bildiriyor: 

- •Araplar Filistinde tahakkuk 
ettirmete çalıttıkları Arap ittihadı 
fikrinin iki büyük dütmanı adpettik· 
leri İngiliz ve Yahudilere karşı müca· 

• 

delelerine devam ediyorlar. Filistinde 
vukuagelen hadiseler ilk nazarda zan 
nedilebileceti gibi başıbof fl'UPlann 
çıkardıklari vakalar delildir. Billkia 
polisin bir türlü ele geçiremediti fİZ 
li tetekküller tarafm.Ja" bir prorram 
dahilinde idare edilmektedir. 

Filistinde tedhiş hareketlerini icla
re eden gizli cemiyetlerden bilhassa 
üçü üzerinde ehemmiyetle durmak 
icab eder. 

Bunl1'rdan biri •Kıııl filge,., di. 
teri •Kara el•, üçüncüsü de •x lece. 
miyeti. dir. 

Kızıl gölge tqkilitı müteaddicl 
ıubeler halinde çalJfl1', Her ıube biri 
f'f ye altısı şefin emniyetli adamı 
olmak üzere yedi kifiden mürekkeb· 
dir. Muhtelif mmtakalarda çahpn ye
di şubenin şefi ayrıca bir birlik teşkil 
ederler. 

Bu taksimat sayesinden Kml 

- Geriai üçüncü sahifede -

Mektep kitapları 
bu · yıl hazır 

Talebeler! bu sene derslere başladıkları 
•• kitapları nı ellerinde bulacak gun 

KÜLTÜR BAKANLIGININ ALDIGI TEDBiR 

Ankara : 13 (Hususi muhabirimiz 1 
yazıyor) - Başlıca harf ve dil inkı· 

llpların·n doturdutu zaruretler neti· 
cesi <.'kul kitaplarını ders y•h hatla
rında otreniciler eline yetiştirmekte 
görülen engeller memnuniyetle öğre· 

niyoruz ki artık bu yıl sona ermiş, 

ilk ve ortaokulların kitaptan, her yer. 
de haıır bulunacak surette tamamlan· 
m11tır. 

Bitmemiş olan bir kaç lise kitabı 
da ay soncna kadar bitirilmiŞ ve ga
ıetelerimize yılda bir kaç kere ah 
dedirten mektep kitapları mevzuu 
böylece tabii devresine girmif olu· 
yor . 

Kültür Bakanı 8. Saffet Arıkanm. 
millet kürsüııünde verditi sözü vak· 
tinden evveJ tahakkuk ettirmiş ol. 
masındaki ehemmiyeti, bu eserleri 
toplu bir halde gözden geçirdikt~n 
sonra takdir etmemek mümkün ol· 
maı. 

Unutmamak lizım gelir ki: bah· 
settitimiz kitaplar baştanbaşa Bakan• 
hkça cfzet bir komisyona hazırlattırıl· 
mış ve Tüı k dil Kurumunca kabul e· 
dilmiş Tüıkçe ıerim= ıshh hla rüserine 
yazılı kitaplardır. 

seselerin bazılarından çakın kitapla
rın mürekkepleri, bukılan Devlet 
S.11mevindekilerden geri lcılmlfbr. 

Fiat bakımından da kitaplar 
mutedil hadlerini bulmuıtur. ilk ki· 

taplarında 10, 20, 25 kuruı fiat ıö· 
rüyoruz; ortalarda bu rakam 40 ı 
ıımıyor. Liselerin bez ciltli kitaplan 
60 - 65 kuruştur. 

Mektep kitıplarımızan bu tabii 
girişini ıevinerelc kayıt ve bu iıte 
aşikir olan 8. Faile Reşidin ıa· 
yretini tıkdir ederken gözümüzü 
dolduran bu ciltler üzerinde gözü-

müze iliıen bir noktayı gelecek baskı. 
larda dilrkate almır ümidile ifaret 
etmedtn geri duramayacatıı, umu. 
miyetle bizim baılc.lanmıZJn maale· 
sef lcurtulamadıtı az da olsa kıllDlf 
dizgi yanlışlarından babıetmiyelim; 
likin şu imli birlitinin mektep kita· 
plarımızda kati bir lıtbik ~kli ıl· 

ma11 gerektir. 

Bürücek seferleri 
ilk k uliarın döı düncü v.:: bc~inci 

sınıf geomctulcri ile tabiğat hilgiıi 

orta okullarm 1, 2, 3, ıeometri11le 

bit inci fiıiti ve ırilmetitl. 1 inci ve 
2 inci labitöt btlfiıi, kimyaya ririt 
11. Kimyası ve 1. biyolojisi bunlar· 
dandır. 

Adana · Bürücek arasında 
işliyen otobüs sahipleri 

Bu ıeometri kitapları A nkara 
Gazi liseli motematilc öğretmenlerin 
den Arif Etilcan, tabitat b:lgil~ri 
de Ziraat Vekaleti altıncı seksiyo. 

nunda asistan ziraat mühendisi Ta· 

rık Ronı ile orman çifliti umumi zi. 
raat asistanı ziraat Mühendisi Supbi 

Razı dotrukan tarafından yızalmış, 
müsabakada kızanmışbr. 

Liİe kitaplan tamamen bez. orta 

okullarınkilerin 11rtı bezli olmak üze 
re bütün kitaplar ciltlidir. Devlet 
Buımevi, kitaplarm bazılanm vaktin· 

de yetiftirm~k için başka huuai mü
eueaclere vermiftir; fıkat itiraf et· 

mele liznnıclir ki, bu hususi müea· 

· ne diyor? 

Adana- Bürücek seferlerini yapan 
otobüs sahiplerinden dün bir tav· 
zih aldık. Bunda şöyle deniliyor: 

10 Eyhll 938 tarih ve 4229 sayılı 
gazetenizin birinci sahifesi altmcı SÜ· 
tununda (Bu mevsim derdi rekabet
sizlik ne için istismar ediliyor) bat. 
hklı ve Şekip Beriker imzalı yazınm 
bizi allkadar eden kısmına cevap ve 
izahat vermek zaruretini duydutumuz· 
dan Uk çakacak gazetenin ayni ıütu· 
nunda yazılmasını Matbuat kanununun 
verdiOi hakka dayanarak ric~ ede
riz . 

Yıllardanberl Adana - Bürücek 

( Gerili İkinq Abifodo ) 



Sahile 2 

HAYAT iÇiNDEN -
Değlşıneyen karakterler 

. lngilizler ile herhangi bir meseleyi müzakere edeı ken ingilterenin hiç de 
ğı~meyen karakterlerini asla hatırdan-çıkarmamalıdır. Aristokratik bir mem
leket olan ve daima da böyle kalacak bulunan ingıltere amatörü profesyo
nele tercih eder. Bu memleket büyük tasavvurlar peşinde koşmaktan çek
nen mütevazı ve sade adamlar vasıtasile idare edilmekten hoşlanır. 

Asla şunu untmayınız ki İngiltere dindar bir memlekettir. Disraeli nonkon
formist vicdan aleyhine olarak lngiltcreyi idare etmek imkansız bir şey ol· 
duğ"unu hen•akit söylerdi ve zamaninızda dini itikatlarına en az baglı olan 
İngilizlerden bazıları hala gene fikren ve kalben Protestandırlar. 

Mezhepçe büyük kütleden ayrı olan bu lngilizler eski zamandakilere 
Benzerler . Bunlar her türlü kollcktif düşünceye karşı gelirler Bunlar fer· 
di vicdan için kendilerine mahsns metafizik, ekonomik ve politik fikirlere 
sahip olmak hakkını isterler. Bunlar büyük İngiliz kütlesinden kendilerini 
ayrılmış görmekle şiddetli bir zevk duyarlar. Bunlar tab'an sert, hoşa git
mez:adamlardır, fakat kendileri ile müzakerede bulunan bir ecnebi için 
bu yüksek şahsıyelJi ;ıdamlara hürmet etmek, onları anlamak, kalplerini 
kazarımak lazımdır. Ziıa bunlar bir kere size ~alpten husumet bağlıyacak 
olurlarsa hiç hır vakit bu memlekt-tte muvaffak olmanıza ihtimal yokur. 

Nihayet şunu hatırlamalıdır ki İngilizler başkalarına fenalık yapmaktan 
hoşlanır kimseler değildirler. Şiddet ve husumet hemen daima, gerek şa
hıslarda ve gerek milletlerde, gizlı bir kinin alametidir. 

Bir \akım seviyece düşkünlük eseı leridiı ki insanları ve milletleri zulm 
yapar. fngiltere bu tarzda düşkünlükJerden uzaktıa. Bu memlekt gerek dah 
ilde, gerek hariçte uzun bir refah devri yaşamıştıdngiltere, bahriyesi saye
sinde şimdıye kadar hiç bir zaman ecnebi istilasına uğra:nr.mıştır. İngilizle• 
rin ecnebi milletler karşısındaki yegane hisleri büyük bir kayıtsızlıktan ib
arettir. 

Bürücek seferleri 
- Birinci sahifedrn artan -

arasında müteaddit Otobüsü veya
hut Kamyon çalışmakta iken yıılun 
bozuk olmasından buna mukabil ve 
rimde az olduğundan bunlar birer , 
birer mesahadan çekilerek nihayet 
bu ış bir iki arkadaş üzerinde kal
mış gider. Bu kalma keyfıyeti her 
hangi bir r~kabet veyahud uylaşma
dan olmayıp halka göre nimet olma
sındandır. Yoksa bu yol şimdi ve 
her zaman herkes için açıkdır, Biıler 
her gün Adana ve Bürücekden nıuay
yen saatlerde kaı şılık lı olarak hare
ket edip bu yayla yolcularını ayni 
saatlerde Bürücek ve Adanada bu 
lundurraeta karar verini§ ve böylece 
l.all.ı .. ; •• ; .... ı.. .. ~ı. oc.yohutl c. ı İni l\..IUlu 

etmek için söz birliği etmiş vaziyet· 
teyiz . Altıncı sutünda ya:ııld1ğı gihi 
her sene~ ınden fazla in!ljan ve eşya
dan fazla bir ücret alınmamaktadır. 

Andre Moruva 

Ankara radyosu 
- Birinci sahifeden artan-

f)Q - 120 kilovatla ve kısa dalgada 
gUnduz l!J, 75 ve gece 31.69 metre 
üzerinde 20 kilovatla çalışnnaktır. 

Sabah öğle ve akşam olmak üzere 
günde üç kere nrşr:yat yapılacak. 
tır. 

Halen mevcut olan Ankara rad. 
yo istasyonu 5 kilovatlık bir kud· 
retle çalışmaktadır. Yeni istasyonu
muz 60 . 120 kilovat gibi eskisiyle 
mulcayese kabul etmiyecek bir ta· 
katle çalışacatı için ses çok büyü
yecek ve en 11zak verltrde de vu· 
zuhla dinlenebilecektir. 

Aynca bir de kısa dalga veri· 
mimiz olacağl için suimizi dünya
nın en uzak kıtalanna kadar duyu· 
rabiletf'ğiz. 

Etimesğut radyo istasyonumuz 
Balkanların en kuvvetli ve en son 
sistem istasyonu olacaktır. Yeni is· 
tasyonda fennin bütün ve son te 
kimülleri tatbik edilmiştir. 

istasyonumuz çalışı,ken ayni 
tulümevce yakın diğer bir istasyo 
nun bizim neşriyabmıza karışması. 

na imkan yoktur. Bunun için ted
birler alınmış ve icap eden tesisat 
vücud agetirilmiştir. 

Makinelerimizin vaziyetine ge
lince iki makinede binlerce lira ve
rilerek bu yıl alınmış ve bir çok mas 
raflar yapılarak muntazam koltuk- 1 

larla techiz olunmuştur. Her · otobüs 
de olduğu gibi yolcu bağajlarında 
arabalann üz"r'nde taşıtmakta bu· 
lanmuştur. F zla yolcu ve ytik ahn 
masma gelince her gün belediye 1 
hüdudundan çıkan ve yollarda üç 
dört karakolun önünden geçen ma. j 
lcineterimiz hiç şüphe yok ki SJkı bir 
kontrol altındadır. Bu vaziyete na 1 
uran bu iddiada dotru değildir . -------------
Her gün en bozuk ve uzun yollarda 1 

emniyet ve istirahatle seferler yapa 
1 
~-) - Hl 

nk Bürüctk halkına hizmet ettiti ".2:J ._. """- ,1. 

m~~ ve bu suretle takdir edilece~··j~ ~ 
mı• zan ve farz ederken ve bir ) , 
hafta evveline kadar da maaile bi 13 EYLOL 938 ... 

Gök yüzü aç1k, Hava rüzgirh 
ençok sıcak gölg.de 37 derece, 
g rceleri tn az sıcak 20 derece. 

Şehör habernern 1 
, ......................... 1 ................................................ 1 

Belediye intihabı Seyhan ilk Öğret-' Avcılar bayramı 

1 
intihap Encümenince iti
razların tetkikine devam 

olunuyor 

menleri Kitabevi 
Adana Atıcılık ve Avcılık Spor 

Kulübü yasasının 79 uncu madde· 
Seyhan İlk Öğretmenleri Kita· 1 sine uygun olarak Eylul ayının ilk 

b~vi, Yüce Kült~r. Bokanht~ ve lıi· hiiftası av başlangıcı olmasından I 
mtz Ôğretmenlerının yardımıyle 1934 ötürü bütün avcıların bayram yap· 

1 
Belediye intihap encümenince yılında kurulmuştur . Öğretmenleri 1 malan mukarrerdir . Bu maddeye 1 

itirazlann tetkikine devam olunmak- ı k ki d k b 1 · niizin mes e i ve ansi ope i i - ı· uygun olarak bütün avcılarımız top· 
tadır. Encümen her gün öğleden ev gilerini artırmak , Ôğrctioıde daha lu bir halde Misise giderek av mev 1 
vd 10-12 ye ve öğleden sonra ı verimli so~uç1ar el~e etmek g.aytsile '. siminin uvertürünü coşkun bir teza· 1 
14 den 16 ya kadar belediyede top k ı t elı ( t "8 ) kıtapla / h" ı ı d uru an evın em -a urat a yapmış ar ır. 1 
lanmaktadır. \ atılmıştı. Kitap sayısı her yıl arta j Av başlangıcının bayramı Mi~is- I 

arta 1937 yılında (367) yi bulmuş te yapılması Kulüp idarecileri tara-· ı 
Okullarda kayıd işleri tut . 1938 de Kültür Direktö l fından kararlaştırılmış olmasından 

rümüz Bay Ekrem Gürsel'in değerli 1 ötürü bir hafta evvelinden Misis 
himmetlerile elde ettiği bir miktar İ Nahiye Müdürü haberdar edilmiş Orta okullarda kayıd ve kabul 

işlerine devam olunmaktadır. Bu 
yıl okullara müracaat çok fazladır. 

Kültür Dirtktörlüğü talebenin okul· 
suz kalmaması için bütün tedbirleri 
almış bulunmaktadır. Kayıd işleri 
ayın yirminci ğününe kadar devam 
edecektir. 

Enstitüde dün sınav 

yapıldı 

Ankara ismet lnönü Kız Ensti 
tüsüne gireceklerin sınavları dün 
Kız Enstıtüsüncfe Kültür Direktörü 
Ekrem Gürselin nezareti alhn~a 
yapılmıştır . 

ilk Oku Harda 

Kayıd ve kabul işlerine 
ayın 16 !Hnda başlanıyor 

Ş~hrimiz ille okullarında lcGJul 
ve kabul itlerine ayın 16 ma C.... 
günü ve derslere de 1 Birinci Teş· 
rin Cumaertesi günü başlanacaktır. 

iş Bankası yeni binasına 
taşınıyor 

iş Bankası büroları pek yakanda 
Abidinpaşa caddesindeki yeni bina· 
sıua taşınacaktır. Büyük kasalar 
şimdiden oraya nakledilmişlir. 

Gardenparti 

ŞebrimiJ ldmanyurdu kulübü , 
bir Teşrinievvel gecesi Atatürk par 
kmda bir gardenparti v~recektir . 
Bu bab~ etlence1i için ıimdiden 
hazırlıklara başlanmııtır. 

Sabri Gül 

Bir müddet evvel hususi tetkik 
ler için Almanyaya gidel1 Şehrimiz 

Hava Kurumu Başkanı arkadaıımız 1 
Sabri Gül dün Adanaya avdet et· 
miştir. 

tahsisat ve Kültür dairesi Kitabe- ve Bay Hulusi bahçesinde avcılar 
vind ki kıymf'tli meslek eserlerini yüksek davetlilerinin karşılaoması 1 
evimize dev~etmek . 5~ret~le ~itap ı ve istirahatlerinin temini için imkanı 
sayısı (500) u geçmıştır. İlın koy ve olan her dürlü tertibat alınmıştır . 1 

ilçelerindeki Ôğret.menlerimizin oku i Bu bayrama onur veren yüksek ve j 
ma ihtiyac~ kol~ylıkla v~. ma~rafsız. 1 kadirşinas davetliler de . Pazar günü 
olarak temın ed•lmektedır. Kıtabevı öğleden evvel bu bahçeye gelerek 
Gazipaşa Okulundadır ve bir Ôğ- ' mevsimin ilk av etlerinden süslen· 
retmen tarafından idare edilmekte. miş güzel bir öğle yemeğini bütün 
dir. avcılanmızla birlikte yemişler ve 

1938 -939 ders yıh için hususi toplu bir halde eğlenmişlerdir . 
bütçeden 600 lira tahsisat ayırtı!- Henüz dokuz aylık mazisi olan 
mış, bu tahsisatla Kitabevi bir ki · Adana Atıcılık ve Avcılık Spor 1 
taps_aray h~lini al~ı~ b~lunac~ktır. Kulübünün Atıcı ve Avcılarımızı l 
Yem Ôğretım yılı ıçın Kıtabevı hc1- disir:-linli bir durumda 1oplaması ve 
zırlıklarını ikmal etmiş, daha canlı, çok güzel programlarla sağlam adım 
programlı ve esasla çalıımalara baş. lar atmaımı takdirle karşılar mem j 
lanmıştır· leket müdafaası bakımından büyük 

Nüfus memurları arasında 
tayinler 

Ceyhan Nüfus memuru Kalender 
Eroğlu Osmaniye memurluğuna , 
Osmaniye nüfu~ memuru Hakkı 
Y urdakul Ceyhan nüfus memurlu. 
tuna naklen, Osmaniye nüfus katip 
liğine namzed olarak lslihiye süva
ri tahsildarı Ali Tarhan, Bahçe nü
fus katipliğine öğretmen vekillerinden 
Ali Arslankurd tayin edilmiştir. 

Fotoğraf makinesini 
çaldığından 

Sabıkahlardan Ahmed oğlu lbrahim ~ 
yine ameled~n Halil oğlu Ahmed ta. 1 

rafından fotoğraf makinesinin çalındı 
ğını iddia ve şikayet etmui üzerine 
Ahmed yakalanmış ve hakkında ka 
nuni muamele yapılımşbr. 

Hemıeri ! 
Beledıye azası seçimine ba§· 

/anıyor. Defterler mahallelere a· 
sıldı. /nı.ihtıp hakkını kayb P.tme 
mek için hemen defterleri tetkik 
et, adın yazılmamı§sa beledıyede 
ki intihap encümenine müracaaı 

eımeti unutma. Aksi tolairc/A.ı me 
d4!ni h'ıklarından birirıi kayıp et• 
mıı olursun! 

önemi ohm bu güzel Sporumuzda 
baş~rılar göstermesini dileriz . 

İtalyan 
boykot 

mallarına 
yapılıyor 

Londra : 13 ( Radyo ) - Eve- ı 
ning Standard gazettsiiıin bildirdi
ğine gört, Yahudi Ct>miyetleri hal · 
yan mallarına boykot yapmak niye
tindedirler. Daha şimdiden Yahudi 
tüccarlara ltalyadan ahş veriş etme· 1 
diklerinden, bilhassa Londra meyve 1 
pazannda tesirini göstermf'ğe baş

lamıştır. Şayet Musolininin emrine 
bir mukabele olm_ak üzere b~le 
bir boykot yapılma kararı verili· ! 
yorsa hiç bir tarafta biç bir Yahudi 
İtalyan mıh almıyacak ve satma 
yacaktır. 

KARATAŞ 
PLAJINA YENiDEN OTO 

aos SERViSLERi TESiS 
EDILMl,TIR 

Her gün ölleden sonra , 
cumartesi gllnleri saat 14 de 
ve pazar gfJn/.eri de saat sekizde 
otobüsler Ac,.mhanından kalk 
maktfldtr. 

zim arabalarla seyahat etmekte olan • 
ve her hangi bir mesel.den dolayı 
•amızda çıkan bir imtilikdan dola· 
jı bugün aleyhimizde yazan bir Bü
rü~eklik vaziyeti hakikaten şayanı 
dikkatdir. Mademki arabalarımız 
yoktur. Fena ve tehlikeli imiş aylar
dapberi ne&n bu vaJitadan iatİWle 
yoluna gidilmiştir. 

~-----------------------------------·---------------------------........................ -· -------------------------------------

Şimdilik işin İç yüzünü açmak 
ittemeyiz Nilıtyet berkesin hakkı 
olclutu ıibi bizlerde yalnız bir ek· 
mele param çıkarmak için utrapyo 
ruz. Yoksa denilditi gibi birleşerek 
halkı müteşekkir etmete ve bundan 
İltifadeye konulmayoruz. iş vaziyet 
iDeydmdadır. Kendiliğinden atan 
herkes gelip çabpbilir. S.ytJlar. 

Bürücek Otobilsle11. ıalıipleri 
Mullafa Okl& ve Kadir Tcıııgıç 

A 
merikalı Doktorlar çok 
entt'rtsan bir ilmi yapmış· 
br Mağazalarda satıcılık 
eden güzel kızlardan on 

tanesini seçerek ellerine kauçuk el. 

divenler geçirmişler ve bu eldiveqli 

ellere birer çini tabak vermişlerdir. 
On tane kız bu çinileri yalnız bi. 

rer kere öperek doktorlara vermiş. 
• 

ler; yapılan muaytnede her öpüşte 
kızlann dudaklarından yirmiden ~, 

yüz eltiye kadar küçük mikrobun 

çiniler 191iPde kaldltı ve iki giio 
P!"'-_..,.._ _________ _. sonra bu antJ.roplaım bir misti ço-

taldıiJ, ~ünldi her yirmi clatc;kıda 

bii ne.sil meydana rehliti anl9fll· 

m dudaldanndaki boya ta. 
bakalan mikroplara çok tüzel ya· 
t•lık ediyorlDUf. 

Du ........... aun,IHlz 

Almanyada en baait ıörünen 

çöp, teneke parçası ·ve paçavralar 
toplanarak fabrikalarda iee yarar 
bir madde olarak kullamhyor. 

Almanyada yoktan var etmek 
cereyanı milli bir ideal halinde po. 
den güne kuvvetlenmelcte ve bu sue 

retle biriken zeuginlikler milyon v~ 
milyarlar tutuyor. 

Almanlar ıimdi vapur dumanm 

dan da istifade etmeli diifiaerek 
faaliyete geçmittir. Yakında 'Ylpur 
dumanından aun. i buz imaline ltafla· 
yacaldardır. 

-.. .. .._...,,ar 
Fı8DS1Z gazetelerinin bildirditine 

göre, Stgi isminde bir muharrir, ha. 
~rat baldnnda çok enteresan bir ki· 
tap yazmı~tır. 

Bu mubart irin uzun senelerdrn-

beri yıptıfl tetkik ve araıbrmalar
dan sonra, yazJftJ bu kitaba göre, 

insanların nıatlOp etmecfili en bü· 
yük diflltaa haıeratbr. Aalmlaıı, 
kaplanlan maf lüp edebilen inıan, 
sinek ve pirelerle henüz bap çıkBJDa 
mlfbr. 

F.n pbak iteyen canlı mevcu· 

dattin Oldukları için b.feratm sayı-

sı dünyada her şeyden çoktur. Bil 
hassa sıcak memleketlerde birçok 
mıntakalaran sahibi henüz başeratbr. 
Sivrisinekler, bitler, pireler hastalığı 
taşıyan en birinci vasıta oldukları i 
çin sıcak memlek~tlerde insanlar b 
farla başaçıkamamaktadır. 

Habtşistanın birçok yerle • 
nüz sineklerin istilası altında 
ayatı değmemiftir. 
DUnJanın en bUJUk .,. ... 

Dünyan1n en büyük barajı 
lombiyada inşa olunuyor Şim • 
kadar diter mal .. lnden ba 
dört buçuk milyon •n~tR! mik ı 
çimento sarfl!dilmiı ~ daha o ka· 
dır da sat fedilecc 

Barajı dolduraca at. nehir ~
lan evvelce başka bir mecra talcip 
etmekte oldutu için kıt günleri bü· 
Hin havali buZ kellllyordu. 

Şimdi bu mecra detiştirilecek, 
visi kurak ovalar bu bar~ va11tasi· 
le mlanacaktır. 

14 Eylul t 

( GCRCŞLE 

Kısırlaşa 
d •• ' unya ••• 

D ünyada "hiç bir şe 
maz, ve çoğalmaz,,. 
yesi buğünkü ili 

fından cerh edilmeğe haşl 
Avrupalı ilimler son za 

da hemen bütün iptidai ma 
azaldığı ve binnetice toprak 
kısırlaşmada olduğunu iddia 
diyorlarki: "Yer altında i 
ihtiyacına ancak elli stne 
edecek kadar petrol kalnuş 
ve kurşun madenleri ise se • 
sene sonra tamamen tüke 
20 sene sonra da Avru 
ram çinko kalmayacaktır.,, 

!>ünyada hiç bir şey aı 
çoğalmaz; T eorisimi yanlış, 

bu alimlerin iddiaları mı? . 
şünecek olursak, ne müsbet 
menfi hiç bir neticeye var 
lahiyetini kendimizde bula 

Ancak, " dünyada hiç 
azalmaz ve çoğalmaz,, naZI 
tefsirini, teşrihini derince y• 
kendimizde, alimlerin iddiala 
rake doğru bir temayül gör 

Dünya~a hiç bir şey 

ve çoğalmaz, ama şu mub 
mahiyetini değiştirir: Dum• 
odun, şarap olan üzüm, çor• 
yün gibi 1 

Dünyadaki bütün orm 
verildiğini tasavvur ve bu 
faaliyetinin devam ettiğini 
niz; dünyada bir tele ağaç k 
işte bir madde, ki azalmıştır 
ağacı teşkil eden maJdelet 
toprakta gene mevcua kal 

Şu hale göre, dünyada 
kalmayabilir; yani petrol 
altından m\yi halinde alc 
fakat petrol asli tükenmi 
Bugün petrolu maden ku 
den ma,ral>a ile temin ede 
san otlu, yaran onu, taşdlD 
racak kadar zor bile olsa 
edecektir. H"m yann bak 
la lüzum kalacak mı ? 

Gene şu neticeye var 
ruz ki: Dünyada hiç bır 
maz ve çotalmaz. 

Bugünkü hesap ölçül 
de edemiyeceğimiz bir bu 
İçinde bulundutumuza göre, 
namiitenahi diye biliriz. 

Dünyada hiç bir şey 
Kadınla erkeğin ezeli rabıt 

Alemde bir maddenin 
tine in!nılabilecek bir an 
Aşk denilen şe)İn inHn 
ka•pden yok olduğu günl 

TA 

Lise mezun 

Hakkında mühim 

Ankara : 13 ( Husuü J. 
arif Vekaleti, Lise mezun 
landa yeni bazı kararlar 
tetkikat yapmaktadır • 
mize göre , Vekalet U 
şubesinden mezun ol 
versite Fen f aküttelerile 

lerin Fen kısımlarına 
şu'>esindeo mezun ol 
versiteler~ ve yüksek 

ilrin Edebiyat kısımla 
edilmeleri için araşt11 
maktadır, Veütet , bu 
benin Liseden aldıklan ı 

yüksek m~kteplerde 
şekilde genişletebilecek 
mektedir. 

Mürettip al 
Gazete kı~rnınd 
cak iki müretti~ 

ğız. İdarehane • 
racaat. 
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Hakiki 
. O\'ada, Çaş. 
llınindc genç 

Pozitör var 
llikov, hal -

' ~lkın çok sevdiği ve çok 
•tı Ot'ş'eli bir takım şarkılar 

lıi ekle şöhret kazanmıştı. Fa 
~ ~•natkar olmak itibariyle 
O esteler onu tatmin etmi· 

ol 'Ya bir opera, ve yahut 

1:=.zsa - bir senfoni bestele 
~ Unda idi. 
OQıPozitör, fırsat buldukça 

larına . 'B . 
bir ~n~ üç, hatta iki odalı müs 

•ıre veriniz- o zaman si· 

~ ~ir esı· r veriri~ ki, Bethove· 
dıllıd~Sedinden, melarında saç
' ttı 1 

olur .. Fak at bugüııkü şe
' bij ~fak işi de dahil olduğu 

Odad tun İşlerin görüldüğü şu bir 
a esaslı bir eser meydana 

ine İrnkan yoktur. 
1'fıh b"r· b ı bt u urı un ara rağmen 
•teka b ·· · ·ı. h. .. teti r uyu" ır eser vu-

hrıtıneğe karar verdi. Niyeti 
... 1~oğuşu,, a ilı bir senfoni 

~..,e11;ti. 

~bestekara bu mevzuu il· 
L·fenç ve güzel karısı Lid -

·~ ~!a gebeydi, nerede ise 
~ele" unyaya getirecekti. 

1~ ~r <;.alışmağa koyuldu. 
~ it faaliyetle. hiç durma· 
~Ordu. Tam karısının do
~. •rı tuttuğu gece, eserinin 
~?1 bitirmiş bulunuyordu. 

celi ve kederli bir 

halde piyanonun 

başına oturdu. Fa· 
kat sonra müstak 

bel oğlunu düşünmeğe başlayınca 
biraz sükünet buldu. 

Ertesi sabah, f< vkala.Je ı itriyen 
bir elle telefonu açtı ve doğum evini 
buldu. Nöbetçi hemşirenin sesini duy 

duğu zaman, heyecanı büsbütün arttı: 
- Çaşnikova?.' Lidya Andreyevna 
mı? Merak eJilecek hiç bir şey 
yok ... Trbrik ederim: Karınız iki ço 
çuk doğurdu. 

Bestekar sapsarı hsilerek: 
- Ne? diye sordu. 
- iki kız .. 
- Nasıl? .. işitmiyorum. 
- Kulağınızı açınız; dikkatli din· 

!eyinizi Heceleye heceleye söyliyece 
ğim: Kan.. nız .. i .. kiz.. do.. ğurdu. 
iki kız. anladınız mı? Çocukların 
ikisi de sıhhattadır. Karınızın da sın 
hatı iyidir. 

Doğrusunu söylemek lazım ge

lirse, havadisi duyar duymaz beste
kar biraz ürktü Çiinkü hesapta "ikiz" 
yoktu .. Tabiat tek bir çocuk için ı 
alınmıştı. 1 

Çaşnikov kollarını sıvadı. Bu fev 
kala fo vaziyetin icap ettirdiği hazır. , 
lıklara girişti. Her şeyden önce birl 
sütnine bulmak lazımdı. 1 

Tftrksörli 

Erkek saçı Filisti ndeki 
eller 

gizJi 
1 YAZLIK Modaya 

•• • 
- Birinci sahifeden artan - . 1 Sinema 

goremı 

kesilmeli 
Mesleklere göre 

saç kesimi 
nasıl olmalı imiş? . 

Bir İngiliz berberi erkekler için 

türlü türlü saç modası çıkarmaya ça 
lışmakta.dır . Pol glos ismindeki bu 
adam diyorki: 

- Kadınların türlü türlü saç tu-
" aletleri olsun da erkeklerin niçin ol 
masın ?Her kadının nasıl kendi tipine 1 

göre saç tuvaleti varsa , erkeklerin 1 

gölge adını alan bu korgunç teşkila. 
tın başında bulunan adamın kim ol
duğunu yalnız birlik şeflerinden olan 
yedi kişi tanır. Bunlardan başka kim 
se, teşkilatın içrnde çalıştıkları hal
de, enıirlerin neredrn geldiğini bil
mız. 

Polis, Kızıl gölge cemiyetinin 
bir şubesini meydana çıkardığı za· 
man sadece bu teşkilatın sırrına 

vkkıf bir kışiye ele geçirmiş demek
tir. Çüngü şubenin altı azası değil 
şubelerin azalarını tanımadıkları gibi 
şeflerini de bilmezler. Ele geçen şef 
ise dehşetli ketum bir adamdır. Sır · 
rı vermemek için ölmeğe yemin et· 
miştir . Her türlü taz) ik faydasızdır. 

Kızıl gölge cemiyeti bütün gay 
retile Arap ittihadı fikrini tahakkuk 
ettirmeğt! ve buna mani olanları or
ta-:lan keldırmak için İcab eden ted
birleri mevkii icraya koymağa çalı· 
şırken 1"Kara el,, ismini taşıyan ~iğer ı 

Bu Akşam 
Aşk, kin ve entrika sahnelerile 
dolu ve baştan başa alaka ve 

heyecanla seyredilecek 

Tehlikeli kadın 
Herkesin merakını celbedecek 
büyük 1>ir polisye fılmi takdim 

edecektir. 
Bu müstesna filmi bütün sinema 

severlereo tavsiye ~deriz. 

Brış Rolde : 
Çekoslovakyalı şayanı hayret 

artist 

Tala Brelle 

Gelecek proğram : 
Tolstoyun Şaheseri 

(Uykusuz Geceler) 
9741 

c .. 

Adana Baro 
yasetinden: 

Nizamnamede yapıh 
tı müzakere etmek üzre 
olarak toplantıya davet 
umumi heyetinin birin 
sında nisabı ınünkcre 

dığından ikinci toplan 
tarihine tesadüf eden p 
nü saat 16 da Cumh 
Partisi salonunda ya 
Baroya dahil avukatla 
lunmaları ilin olunur. 

Satılık taş ve 

Boy 25-70 
En 25- 30 
Kalınlık 15-20 

Yukardaki eb'adda 1 
gari parlak taştan 2500 
ve bunlarla beraber en 
lıktır. istekliler, 

Ulucami civarında Köo 
dönecek yerde Abdurrj 
nere müracaatları 967. 

de olması lazımdır .Bundan başka,her 

erkeğin saçlarını kendine mahsus 
hir şekilde kestirmesine kadınlardan 
haha fazla lüzum vardır . Çünkü 
kadınlar sabah tüvaletlerini yalnız 
güzel olmak için intıhap ederl~rken 
erkekler bu intiha bı meslekleri icdbı 
yapacaklardır. 

bir gizli cemiyetin mensupları sıste 
matık bir surette bankalara, kredi 1 

mzesseseleri11e ve Arap ittihadı fik ı -----
rine keselerini açmıyan zengin Arap 
lara musallat olurlar. Çünkü Lu ce 
miyetin gayesi ihtilal hareketi için 
icap eden parayı temin etmektir. 

-WWlj 

Doktor Operatör 

Mesela , bir banka müdürünün 
saçlaıına ne uzun bırakması doğru 
olur, ne de sıfır makiney'.e kestir 
mesi. Ona gidecek saç, orta boyda 
kesilmiş, kenarları ince alınmış bir 
şekildir. Halbuki , 1 ir askeria saç
larını en fazla 3 numara makineyle 
kestirmesi lazımdır . 

dundan başka, başın biçimine , 
ensenin zayıf veya şişman olmasına, 

hatta saçın rnngine , kl'111 cık veya 
düz olnrnsına göre de ayrı bir şe · 

Kara el cemiyeti azalarının para 
1 koparmak için takip ettikle<i usul 

intihrıp ettikleri müessese vaya şahıs 
lara imzasız tehdit mektupları gön· 
dererek muayyen yerlere külliyetli 
para getirmelerini emretmekten iba · 
rettir. 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berfin hastahanelerinde 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Mü 
manında hergün sabahleyin saat S - 12 öğleden sonra 2 
dar kabul eder. g. A. 9598 

ı · -·--

İdare memuru alacağız 

"tlc ar, karısını bir taksiye 
· f dotum evine götürdü. 

, ~. '"kalade müteheyyiç bir 

Halbuki aksi gibi ortalıkta bir I 
" sütnine ... buhranı ., vardı Güçbe 
la, gururİa kız oğlan kız olduğunu 
söyliyen ince, uzun burunlu bir ko
ca karı buldu. Sütnine, kaıısızlıktan 
müşteki olduğu için her gün bira 
verm('ği taahhüt ederlt'rst, sütnine 
İşe başlayacağını vadetti. 

kil vermek lazımdır. j 

işte , Londralı berber, bu ay11 Yalnız körlerin iş gördüğü 1---------------------1 
ayrı şekilleri birer saç kesme tipi fabrikalar j ----------------------·~ 

Lise veya orta okul mezunu, daktilo bilir, askerliğini yap 
ınur alacağız. isteklilerin matbaamıza t':Vrakı müsbitelerile mür 

h oln k · d"" d"" 
olarak tesbit etmiş ve hepsine ayrı ... 
ayrı isim koymuştur . Buaların ara 1 

sınıfa "Profesör " " Aktör " "Atlet" 

, ırı.. . • ra evıne on u. 
a..ı_Uzdık rnünekkidlerinden es. 
... ıı:a aş 
ilik •na rastladı. 

fevk ~;un bu münekkid arka
i id~ •de zeki, fevkalade ka. 
etti~ Bestekar, zevkine çok 

lfiııı bu arkadaşını, yeni e-
. etmek Üzere k rndi evine 

Sütninesiz kalacağından koı k11n 
Çaşnikov bu şarta da razı oldu. 

Nihayet karısının doğumevinden 
çıkış günü geldi. Çaşnikov karısı 
içini çiçek satın aldı . Ağzı bira fıçı · 
sı gibi kokan sütnine de odayı top 
ladı. Karşılıklı kurulan iki beşik, müs 

tipl~ri vardır. ı 
Pol Glos şimdi bu ona yakın I 

ayrı saç kesme tatzını bütün ber 
berler,. öğretmekle meşguldür . 

takbel sakinlerini beklemtğe başla · 
dı. 

tadıl edilmiş şeklın: dinletti. Çaşni 
~ikov, İnce ve uzun paıınak· kov, eserinin muvaffakiyetsizliğine e. 1 

~•non n tuşlarına son bir * * * min, piyanClsunun üzerine eğilmis bir 
~/". s.o~ra, "Çocuğun do· Aradan ıki gün geçince he~ şey halde oturuyor, münekkidin yüzünü ı 
tes~?ısının arkadaşı üzeı ine tabii seyrini takibe başladı. ikizler, görmemek için başını bile arkaya çe · 
tt~rı anlamnk üzere şiddetle bir a~udan, "Uva, uva!" diye haykı · virmeğe korkuyordu. 

·•t<li. nyorlar, anneleri kah bir beşiğe kah BirdP. nbire arkadaşının elini o-
r.'":sunu .. ı · diğer bir beşiğe sıra ile ~eğiliyordu. muzunda hissetti ve sesini duydu: Wltnı•- soy emek lazım ge· j 
bıt 1tov, ark ıı daşından gürül· Sütnine fıısat Luldukça birasını çe· - Aziz do.s tum, sen hariku-

1111 alkış bekliyordu. F.akat kiştiriyor, Çaşnikov ise ikizlerin iade bir eser viicuda gr.tirdin! fşte 
~; dudaklarında ekşi bir düttolarını dinlcdıkçe, mes'ud mes'ud şim ii senfonide hayat sesleri duyu-

"kıld,~rkc~tiA'i zaman epeyce gülümsiyor. fakat a) ni zamanda, luyor. Çocuğun haykırışları, annenin 
l'ıtrek bir sesle sor- kızgın tavadaki soğan cızırtısının, o ninnileri ta kulağıma kadar geli· 

~ dayı dolduran bu kudretli, bu canlı yor .. Seni candan tebrık ederim.: 
";~:ı~. Bethovcn hasedinden sesler yanında solda sıfır kaldığını Münekkid , Çaşnikovu kucakladı 
·'kk·d•rlayacak mı? da düşünüyo rdu. ve hararetle elini sıktı. Bu sevinçleri 

1 

1 
sak· f k k •· b" Bütun bunlara rag"' men Ça .. nikov üzerine bir şişe şrırap içmek istedi-' ın a at at ı ır y 

Lı '"çocuğun doğuşu" senfonisini yeni ler. Fakat bu sırada ikizler ağla ııaya 'layı 
}'•t 8r, dedi. Benim kanaatım- baştan bestelemrğe, düzeltmeğe başladı. Çışnikov, çocukların altını 
~hc:kth,oven parmağını bile gayret ediyordu değiştirmek!~ meşgul olan karısma 
o.)~ ır. Fakat bu Jefa, ancak ikizler u yardım etmek mecburiyetinde kal· 

C&ef • d . k d ~kid . ıırı.1 beğenmedin mi?. yu uğu zaman, parça parça ve a ı . 
~lliyo ' bıraz düşünerek: çamak olar ak çalışabiliyordu . Münekkid, bestekarı bir defa ku· 
'~ r musun, dedi senin .sen· Bu aıada yeni bir mt:'sele baş cakladıktan sonra odadan ayrıldı . 

s:ri . ~üsavi bir şekild~ göstere i •. Çaşn kovJn sütninenin bira Hkayeyi burada bitirmek pek· 
' 

0nının birinci kısmını içmekten maada daha ba şka mezi- ala mümkündür. Sadect , Çaşııikovun 
,; ~°Cuğu Lckleyiş, ümit yetleri de varmış, meğer kadıncağız bu eserinin her tarafta büyük bir 

l'*arı·''~ı harikulade giizel. evvelce oturduğu evin duvar gazete. sükse k zandığını da ilave etmeliyiz! 
~laıı~nın bı, kısmı olan ha sine şiir falan da yazarmış .. Bu vazi· Çaşnikovun bu muvaffakiyetine 
· l~i S cı, beni kat'iyyen tat- yet, onun sık sık evden ayrılmasını mükafat olarak ona. üç odalı yepye· 
'"t•tt, enfoninin bıı kısmı kup icap ettiı iyordu; Yazdığı şiirleri du ni ve müstakil bir daire verdiler. 

C.n S~kı hareketten mahrum var gazetesi redaksiyonuna götürü· iki kızıyla, karısiyle ve yeni sütnine-
'ıı11k cı .. Kanaatimce ese- yor, oradan yeni talimatla geliyordu. sile yeni apartımana taşındı. 
,~ t.İ renk verebilmek için Sütninenin bu gidip gelişleri, o· Çaşnikov hu yeni apartımaııına 
~ ııı~,,..;:~~n lazım . nun duvar gazetesi redaktörünün e· taşındığından beri artık yeni bir e-
~e cana 'Yctsizliğinrlen ötiirü vine kapulanmasiyle neticelendi. ser vücuda get!remediği hakkında 
'it'GftG ;, sıkılan Çaşnikov, mut Çaşnikov yeniden sütnine aramak bit takım rivayatler dolaşmağa baş 

t "l lı, c Soğan ve köfte kı · mecburiyetinde kaldı . Fakat bu gü· laJı · 
' ı rnasın • · ı k d f · · · b"t. k F k t b · ti · tind a rnanı 0 an om rültü arasın a s 0 n anısını ı ırme a a u rıvaye ere ınanmama· 

ı "n k"f 
11;kıd u retmPğe başladı . fırsatını da buldu. Tekrar, zevkine lıdır. Çünkii bizim duyduğumuza gö. 

L...:ct.~._t_ık_.:ıp~g~i.:..: tt,:::ik~t~en!!._~so~n!!r~a....ı.....!i!.!.!ti!!!m~.,.:.!.t ....:e=..!t~t i:.li·c!..i .!lml!.lu~· n~e~k~k~id~ar'..::k~· a:.::d:.:a.x;l;.::a~rı=n.._ı _._""-=-'e bestek A -:.- --: de 

S<m günlerd~ Sovyet Rusyada 
dört kör, Paıko menko, Proskurla· 
l ov, Matveev ve Çatkladze fizik ve 
matematik. ~konomik ve hukuk te
zini muvaffakiyetle vermişlerdir. 

Bugün R. S. F. S. R. de orta 
ve yüksek mekteplerde 600 kör 
geııç kız \e erkek tahsillerini .. yap·. 

1 
makta dır. Bu kör talebelere, ucretı 
devlet tarafından veı ilt n hususi oku. 
yucular yardım etmektedir . iki ya· 1 

şınJa iken rüyet hassasını kaybeden ; 
ve bugün yirmi yaşında olan BAyan 
Asia lonova, Saratov işçi Pedagoji ı 
Fakülte'iinin kurslarına devam etmek 
tedir. Bir okuyucu yardımile lonova, 

halen, dünya edebiyatı ve ınarkizm 
klasikleri üzerinde tetebbüat y3p
maktadır. Halen 24 yaşıııda olan 
diğer bir kör genç kız da, Gorki 
pedagoji Erıstitü~ünü muvaffakiyetle 
bitirmiştir. 

57 hususi mektepte bugün 
4.000 kadar kör çocuk tahsil gör
mekte ve kabartmalı kitaplarla oku 
maktadır. 

Bugün Sovyetler Bi rliğinde yal . 
nız körlerin iş gö • düğü müesseseler 
vardır. Mesela, Moskova eltktrome· 
kanik fabrikası, Voroşilovsk'taki 
bisiklet pompası imal atelyeleri , 
bunlardan başka Lerı ingrad, Kuy· 
bişev, Tambov, lvanovo •ve sair 
şehirl erdeki birçok müesseseler, bun 
lar arasındadır . 

T.C. Ziraat Bankası 
Tarsus şübesinden 

22/9 938 tarihine raslayan Per
şenbe günü şübemizde yapılaca im
tihanla bir daktilograf alınacağın· 

dan talip olanl~rm şeraiti öğrtnmek 
ve imtihana İştirak etmek üzere şü
bemize müracaatları. 

T.C. Ziraat Bankası 

Tarsus Şubt si 

Yeni çıkan kanun ve nizami 

2 
l\ aramame \ o: 1> lbB \e fi tarilıı : 20/ 

Ölçüler Nizamnamesini 
4 üncü, 11 nci, 12 nci ve 14 ncü fasıllar 

değiştiren nizamname 

- Dünden artan -

3 - Türbinli ve vidalı 

4 - Vanturi borulu 

5 - Kısmen cereyan ölçen 

6 - Kompund "Birleşik" 

Tertibat 

"Su sür'atini ölçerek su 
göstereonler · kaşık:ıtar da1 

"Suyun sayaç içindeki taz 
dan su miktarını bulanlar" 

"Cereyanın bir kısmını sa 
çirmek suretile suyun tam 
çenler" 

"Diğer sistemlerin küçük 
iki sayacı beraber olanlar" 

Madde 23 - 15 l inci madde aşağıda yazıldığı veçhile 

miştir : 
ı Su sayaçları her tarafı 15 atmosferlık tazyika dayana 

sağlam ve dayanıklı maddeden yapılmış olmalı ve bu tazyik 
su kayıp etmemelidir. 

2 . Su sayaçları sayıcılarının taksimatı, en son sayıcı ka 
3 de tarif edilen su geçir.ne kabiliyetine göre a~ağıda yazılı 
emniyetle okunabilir tarzda göstermek üzere derecelenmiş olm 

Su geçirme kabiliyeti En az gösterdiği miH 

20 m11 na kadar 1 1 
20 50 m3 10 1 
50 - 250 m3 100 1 

250 - 1000 m3 1000 l 
1000 - m3 ve fazlası için 10000 l 

3 Su sayacının su geçirme kabiliyeti, sayaç içinde atm. 
sütunu) tazyik zayiatı olmak üzere bir saatte geçen st• mikdarı 

Madde 24 - 152 nci madde aşağıda yazılı olduğu veç 
tirilmiştir : 

Her su sayacına aşağıdaki tesmiyeler dayanıklı ve sayaç 
maz bir tarzda konmuş olmalıdır : 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

-
Kilo Fiati 

CINSı En En çok 
Satılan miktar 

az 
K.. s. J.. . s. Kilo 

= -~ 

Kapımalı pamuk - ==-- - -

Piyasa parlağ"I. ,. 
Piyasa temizi_ " ----- --
iane 1 -iane 2 
Ekspres 
Klevlant 3 36,25 

YAPAGI 
He yaz 

~ 1 1 1 Sivah 1 

ÇICJT 
_ ... ____ 

Ekspres --ı 
1 - 1 iane 

Yerli "Yemlik,, 
--- ---

1 
., "Tohumluk,, ------------------· HUBUBAT 

- ---

fu~day Kıbrıs 
- - - ----- ---- - - ------

" Yerli 

" 
Mentane 

Arpa 
Fasulya 

•-,,._,Y,...,ul-af-i'---- --- - ----- --- -------------

Delice 
Kuş yemi 

-=-K~e~te~n'-:-to~h-u_m_u _ ___ ------•------f·--------
Mercimek -- --,-•-=s-us_a_m ____ _ _ 15 ____ , _____ -------

UN 
Dört yıldız Salih 1 
üç ,, " --ı·--

~ ~ --=o:-=-o_-r:t:y:ıı=d_ı-z:o:_o-=-ğ-ru~_l,....u~k:· ::_-_-_-_- _ _ _ 
~ üç ,, " 
::J c: 
:§ ~ Simit ,, 
~ ~ Dört yıldız Cumhunyet 
~ v-,_ü_ç __ ._. - - -'-' ----

Simit ,, 
~~__,;~~~~--~--~·~~----· 

Liverpol T eJgraflan Kambiyo ve Para 
13 / 9 / 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

_ _ _ ______ s_·,,,_,,_ım __ l 'ene 

Hazır ı 4 7 5 - Liret 1-- \-
1 T 

. _V ____ -
4
- -

59 
~yişmark l_ 50_ ~ 

· eşrın a. - - - , Frank ( Frıınsız ) 3 ! 4'ı 
2 Kanun ,, ~- 67 Slerlin ( İ ngi liz ) - 6- 10 
Hint hazır ___]_ 

1

83 Uolar (Amerika _) __ --1- 26-
Nevyo rk 7 89 Frank ( İsviçre ) -00 - 00 ı 

1 CELiK • 
1 

Kadın Ve Erkek Berber Salonu 
.. -------------------· 

25 sendık bir rnütssesedir. Kullanmakta olduğu ondüle 
e 1 eri, lstanbu 1 Belediyesiuce kalıul ve dür. 

ve elek- 1 

triksiz makinelerle, Fiyat 2 liraya 
1
maki 
yaca t a nJ(\Oll Ş en son icadıardır. Buhar 1 ı 

indirilmiş t ir. Pek yakında İstanbuldan bir sanatkar getirilerek 

Su ondülesi ve maşa işlerj d.ıh~ muntazam bir hale 

getirilecektir. 

Mustafa İnce Eski Orozdibak kilrşısında 
5-15 9725 

---------------·- -----------_____ __, ..... __________________________________________ ___ 

Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

c p ··merkan a • 
1 

Hrr gün 9 den 12 ) c k< dar )'' ni tııld e ka}dtra 1 <ı şltı dığınıvc en 

son modelle rle a 1 ölyc kısmırı da fa ali} ete geçirdiğini Lildi r ir. 

G. A. 8 
(Yurd 
9691 

K ızı l ny . c adclesınde ist ı klal Okulu 
karşıs ındadır .) _____________ _,..,,,,_ ___________ ~--------------------------

TGrkı6ıft 

Dun lop 
FORT 

' 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER .BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir 

Telgraf adresi : BAŞEGMEZ Telefon: 168 
9490 58 80 

--------------------------------------------------------i.t::k .... -:__ .,.._. 

1; lUJiMl~AtllA 
CAN ~<UQTAQJQ 

ı: 
j 

. ·;;!7 • ,. 
<D r• 1!;,;ı; ~ CT - ' • "- ' 

.... . ~t'f:"_t:. · ..... ·...-. ... • ılf=;'!llır, .. . .. ~ 

,.- ., 
•• •• •• 

TURKSOZU 

[Matbaacılıkl Gazetecilik\ 

Mütenevvi rrnkli 

her liirlii taL işlerinizi 

ançak Türksözüniin oto 
• 

. matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

t LAN 

T A B 

bir c. ild, renkli ve zaı 
bir kaptık bölge:<le an 
cak Türksöziinde ya 
pılır . 

l 
Eserlerinizi Türk 

-------------- - -------------- sözü matbaasında ba!l-

Resmi eurak, ced. 
ve-ller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bifu.num 
tab işleriniz, en kısa 

Kızılay 

tırmız. Temiz bir tab DOKTOR nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet

. 
Is mail Kemal Satır 

civarında İ kan dairesi yanında 
Müslüm apartımanında 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü

zelle:,.tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

ı;inde yaptırınız. N ~fıs 

f(ITAP 
* 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

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

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözü,,nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 7-26 9714 

-------------------------------------------------....:.·'-----------------------~----.... _..--.... ----.....-

14 Eylul 

1 
BELEDİYE İLANLARI __________________ ...__ ______________________ __ 

1 Yeni istasyon asfalt caddenin garbinde yapılacak yaya kal 
trotuvar ve beton plaka inşaatı açık olarak eksiJtmeye konu 
2 - Muhammen bedeli 4131,97 lirad1r. 
3 - Muvakkat teminatı 309,90 liradır. 
-i - ihalesi eylulun 15 inci perşembe günü saat onda Belediye 

meninde yapılacaktır. • 
5 - Sartname ve diğer evrakı Belediye Fen işleri Müdürlüğ 

fstiyenler oradan parasız alabilirler. . 
· 6 - isteklilerin ihale günü saat onda muvvakkat teminatlarıle 

te daimi encümene müracaatları ilan olunur . 

1 - 6 - 10 - 14 9698 

-----------------------------..------------------
Seyhan Defterdarlığından: 

Mahallesi No: Cinsi Senelik muhamıııeıı 

Kapalı Çarşt Saç 59 Dükkan 40 
bedestan 
Karşıyaka 4 

" 
41 

Müze cizarı 2 Mağaza 175 
Camiicedit 76 ev 50 
Çukur mescit 1 

" 
.50 

Sipahi pazarı 23 Dükkan 25 
Karasoku kunduracı Dükkan 80 
çıkmazı 

Yukarıda Mevkii ve Cinsi ve muhammen bedelleri hizalarınd 
gayri menkul\erin birer senelik icarı on beş gün müddetve açık ~r 
ğa çıkarılmıştır. İsteklilerin 2719/937 tarihiye müsadif Salı gıJ: 
dörtte yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat akçalarile defterdarlı 
!anacak komisyona gelmeleri ... 

14-21 974) 

ŞEHiR . GAZOZU 
Piyasaya nıçın bu kadar süratle yayıldı 

ÇÜNKÜ 
ŞEHİR GAZOZU 

Halka hizmet maksadile çıkanlmakta olduğundan sıhhiliğİ ve 
ti için her türlü maddi fedakarlıktan ç~kinilmemektedir. 

G azoz istetken ş:şelerin üzerindeki kabartma "Şehir G9 

ih aresirıe dikkat ediniz ! 

Seyhan Defter
darlığından : 

Adaına meı kez kazasında Kara
taş nahiyesinde bulunan Karataş 

dalyanının 3014/938 tarihinden 15/ 
2/941 tarihine kadar devam etmek 
üzere mültezimle aktedilen ve ayni 
tarihte Adana birinci noterliğinden 
2392/43 numara ile musaddak bu· 
lunan mukavelt>name}'e mültezim ve 
müsteicir tarafından riayet dilme 
diğindı n E/9,'938 tarihinde feshedilerı 
l u mukavd cdeki Mütehaki müddf'l 
için 2490 numaralı bı ıuna göre ve 
k;ıpalı zarf usulile (fa lyan yrrıid c-n 

arlırmağa çıkarılmıştır. 

1 - 7/C.J/938 tari hinden ·y rrıinm 

ihale ve leslim t ır i b inc kadar <lal · 
yanda avlanan ve isl:lı s ııl ~di ' rn ha 
lık yumurtalaıı ve Lu bapta ihtiyar 
edilen nusraf tamamen yeiıi miiste . 
cir ve mültezim.! ait olac.ıktır. 

2 - Eski mulravelı d~ki 3 Üç 
senelik ihale bedelinin bakiyesi olan 
37187 lira bedel artırmağa esas tut 
ulmuştur. 

3- Bu baptaki ihale 938 Eylu 
lunun ~1İrmi sekizine müsadif çarşan. 
ha günü saat 15 de Seyhan Defter 
darlığında toplanacak komisyonca 
icra e füeceğinden istekli l eı in şart 

nameye göre ve ayoen kabul etmek 
suretile yüzde yedi buçuk teminat 
muvakkatelerini havi teklif zaı fları · 

nı ihale saatından bir sııat evv line 
kadat Komisyon Reisliğine tevdi ey 

lemeleri ilan olunur. 14-24 9743 

9742 

Dörtyol bele 
reisliğinde 11: 

·~ 
1 Su ile müteharrı 't 

şehir elektrik t e sisatı prol 
bine~ 12 9 938 tarihioJell .. 

·u11ı· kapalı zarf usulile eksı 

muştur. O 9: 
2- İhale günü 13 1 

şenbe günü saat 15 de··f b 
3 - Muhammen keş' 

002) lira (70) kuruştur. ~o) 

4- İlk teminat (l 4" 
kuruş. ,~ 

arl' 
5 - Projt! ve ~ J' B it' ıY 

görııı , k ı s te}•cnh r · e. jr lı'f 
. ı . l .. d .. rctıı l 1 
ı ~ıc rı )U rosıı ıı a g o ~~ 

krin ihalt· saatındcn ltı ·' ı.t 
· ı . v 

ev vı· I kapa1 ı zaı· fl ;ı rt L Jlf' 
. k ı cıı 

yatırmı ş oldu kları ıl ' .. 111
11 

d . k' encıı 
sın.ı a r nıa uuıu 

nıeleri şa . t tı r. o' 
T 

karıllfl 1 
6- aliplerin 1ııe' 

resmı vesikaları ibraıa 
1 ~ ar. te;ı 

7 - Belediyeni~ı b_l1 tııliP1' 
şaat için her hangı l ır Jilıı1el 
li mugasseten tedi}1e e·ıdi'· 
tile de anlaşması ~alı:e g~~ 
bu gibi taliplerin ıha e 111~ 
on gün evvel belediyeY 
anhması lazırndır. 

0
,.....5 

14-20 -3 

~J 
t ıJI / 

Umumi neşriya ··çl~ 

Macid G L1 tlı' 
.. .. 111' 

Adana Türksoıu 


