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Almanya şüpheli hareketler gösteriyor ' • 
• 
ınıal denizinde Alman deniz kuv

başladı vetleri manevraya 
ordusundan hl~ bir suretle askere lnıao 

terhis muamelesi yapılmıyor 

&erlin : 1 ( Radyo ) - Salahiyettar 
•fil , 30 Eylulde terhis edilmeleri 
gelen 1936 sınıfına mensup efra

•skeri hizmetlerinin bir sene tem
edileceğine dair olan haber hakkın
•demi malômat ·~eyan etmektedir.-

Paris : 1 ( Radyo )- iyi haber alan 
kaynaklardan verilen malumata göre , 
Alman donanması Şimal denizinde bü
yük mikyasta manevralara baılamııtır. 
Siyasi mahfellerde bu, .a muhtelif ma
nalar verilmektedir. 

KUVVETI.ERIMIZ RESMIGEÇl1TE 

zak şark cephelerinde 1 

nisbi bir sükôn var 
Almanya 
FormDID 

Değiştirmez . 

EIAzığdaki bOyOk resmigeçit 
çok parlak oldu 

Bütün Ateşemiliterler hazır bulundu 
DAR 81R SAHADA 

81KlflK KALAN MiLLET · 
inliler, dün 
tayyaresini 

iki Japon tarassut 
daha düşürdüler 

iş cebhesi 
~:,~! :••t•d .. ki beyın•t:a bulun- Ş.efinin Nutku hay : 1 IRadyo] - iki gün-

cephelerde nisbi bir sükün 
lier iki taraf da haı.arhklar 
•dır. 

.ıimali rarbi 

«Halk mınta.kaaından geçen sivil 1 
tayyarelerin uçmaJarma müteallik 1 '' U(l 
memnuiyet tadıl edilmiftir.• !-9- stemleke ..... ,,., ... ç..... ....... .... 1 ' 

11ütürmüflerdir. 
bir Çin kuvveti Huring 

l'a1t t istirahala çekilmiştir. 

bitiia uy,......in Japoo memurla- 8 JOMIZJ 
randan mezuniyet almaları lizımgel- '' 

Yo : 1 (A.A.) - Japonyanın 

'it Y'~aki aakeri makamatı namı· 
soylcmete salahiyettar olan 

mekte oldutunu söylemiştir. Halbuki 
birkaç gün evvel Çinden geçecek o· 
lan sivil tayyarelerin tecavüze maruı. 
kalacaklc1nnı beyan etmif idi. 

uardaki ziyaretci 
ded· 350,000 kişi 

İzmir bu yıl bu yüzden 
büyük istifadeler gö,rüyor 

~n.ir: 1 [Telefonla]- lzmir fuarı 1 Fuar radyosu vastasile yapılan 
~neye nazaran daha fazla bir muhtelif neşriyat ~ehrimizin muhtelif 1 
cı kitlesini tehrimizde topla- meydanlarında kolayca dinlenmekte- 1 

• Şehir fevkalade kalabahkhr. dir. Halkevinin yaphrdıtı hoparlör le· 
):hıen ot~llerde, .. pansiyonlarda sisatandan azami istifade edilmektc>dir. 1 

9 tr \'ardır. 1 
!!16lda izmirin f evkalide kala 
Ol Cltı anlatdmaktadar. Çocuk 
~ -~~ üzere fuarı :hafta içinde 

~11• ziyaret etmiştir. 811 srne 
ı~Yaret edenlerin bir milyonu . 

r, •nlaşalmaktadır. 
l>t;•ı pazar günü fuarda vakıf 
~ onunda ziyaretcilere 15,000 

r ~•tıtalmış, merkezden yeniden 
lıtenmiıtir. 

'tin b;sselerı iktisad 
~tince sabn alınacak 

~~n bir kanuna göre, lkti· 
. ~itti, Mersin liman şirketi 

satan almata karar ver-

' )ii 
• I zden şirket heytti umumi-

~lade içtimaa dav<t edild'· I 
• ltdiye r(isi Turhan Cemal 

S b.:lediyeyi bu içtimada te-m· 
.uıere dün ötleden sonra 

titnıittir. Bu akşam trenile 
dönecektir 

-Roma 
bitaraf 

Musolini, Çek - Sü
det meselesinde ta
mamile bitaraf bir 
yol ta~ip edileceği
ni ihsas ediyormuş 

Paris: 1 (A.A.) - Guyon, Ro
madan jurnal gazetesine bildiriyor: 

Söylendipne göre Noel Charles, 
Muıısoliniden A vrupamn sukhet bul
ması için sarfedilen gayretlere yar
dım etmesini istemeğe memur cdil
mittir. Ôyle zannediyoruz ki, Ouçe
fien, meseli yarın İtalyan Afrika.•ı 
nezaretinin temel atma merasiminde 
bu hususta akisler bırakabilecek be- 1 
yanatta bulunması beklenmemelidir. 1 

Chamberlain 'nin Oaçeden İ•tedili 
fey, onun doirudan JJotnıya ve kat't 

Berlin; 1 (A.A) - Stuttgard'da 
akdedilmit olan ecnebi memleket
lerde oturan Almanlar Kongresinde 
Nutuk Söyleyen lı cebheai Şefi, 
''dar bir aahada 9'ktfıp kalan mil· 
let,, FormOlünü tekrar ederek müs
temleke meselesini yenipen ele al· 
mıt ve istikbalden bahsederek de· 
mittir ki; 

''Ne olursa olsun hiç bir nokta. 
da ric'at etmiyeces)iz. takibimiz git 
tikçe büyümektedir". 

Hatib, bundan sonra; ''dünyanın 
birincisi,, diye tavsif ettiOi Alman 
ordusunun kuvvetinden bahsetmiş 
ve netice olarak töyle demiştir: 

u Almanya her t9Yİ açık olarak 
görüyor; Londra ve Parf s 'teki nazır· 
lsr Hitler'in, ikinci Vilhelm'in yap
tıöı gibi itleri tesadüfe lerketmedi· 
öini bilmelidirler. 1914'te Vilhelm, 
Hitler gibi hareket etmiş olsaydı, 
ya harp vukubulmaz veya Almanya 
harbden muzaffer çıkardı.,. 

Hatay Partisi be
yanname neşretti 

A nt .. kya : 1 ( Anadolu Ajan· 
smın hususi muhabiri bildiriyor ) -
Hatay Halk Paı tisi bir beyanname 
nettetmiş ve Hataya yahuz ve an 
caksaadd ve refah vadedtn bit 
emin vr. güzel istikbale lcawşmak 
için takibedeceti mesai programımn 
ana hatlarına biitün Hatayhlaran tas 
vibine arzetmiştir. 

bir mudahaledc bulunmamasıdır. 
AJn• mevzu hakkında Matin ga

zetesinin mnhabiri föyle yazıyor: 
Zannedildiğine göre Noel Charles 

Çekoslovak meselesile bunun beynel
milel akislerine temas etmiştir. 

ltalyanan esa.•en Çekoslovakya 
meselesinde açıkça ilin etmiş oldup 
bitaraflıltna muhafaza etmek ar7usun· 
da bulunmasına dair olan haber' dttn 
akpm Romadan alınan maltmatın en 
mulıim kısmını tefkil etmektedir. 

Elizıt : 1 (Anadolu ajansının hu
susi muhabirinden) - Dün 5abah sa
at 11 de hususi trenle buraya gelen 
Ateşemiliterler, General Abdullah ta
rafından misafir edilmit ve bilahare 
Marqalimiz Fevzi Çakmak tarafından 
kabul edilmiılerdir. Bir müddet has
bıhalden sonra hep bitlikte kalaba 

hk bir askeri heyet merasim sabası
na gelmişlerdir. 

Ordumuz bu sırada resmi geçide 
başlamıştır. Evvela piyadeler, süva
riler ve onu takiben lopçu ve mo. 
torlu kuvvetler ıeçmiş ve hava filo
larımız semadan kuvvetleri takip et• 
mittir. Binlerce kiti kahraman ordu
yu çıltınca alkışlam1ttır. 

Çek - Südet davası 

Henderson dün Berline 
acele hareket etti 
Vaziyet çok karışık · 

MAREŞALIMIZ ÇAKMAK 

Londra: 1 (Radyo) Henderson 
bug-ün Berline hareket etmiştir. Bu 
seyahatm Çek - Südet meselesile 
yakandan alakadar oldutu söylen: 
mektedir. 

SPOR TESiSLERi 
Stadyum inşaatı ilerliyor , büyük 

yüzme havuzu yapılacak 

Vall ve Parti B•fkanı Tevfik Hadi BayHlın gll•t•rdlklerl 
ı lt•••bbU• ve bUyUk allka ve Partimizi• , Genel Merkez,Hu•u•I 
Muh•••b• ve Beledlyemlzln ve blllgemlz Spor Kurumunun 
yardımlar il• Sporun her •ub••lne bUyUk bir ehemmiyet ve 

allka glliteren Ad•nahlar llnU· -------------
mUzde bu yal içinde gUzeı bir 
Stadroma , yUzme havuzuna 
llav ... acaklar ve bunlarden 
istifade imkanını bol bol elde ede· 
ceklerdir. 

Türk Spor Kuıumu Seyhan böl
gesinin 938 mali yılı içinde Spor 
işleri için temin ettiti varidat ve 
masraf bütçe yekunu 59,841 liradır. 

G~lir kısmı şudur : 
Genel merkezden y rdım 8,000 , 

Cumhuriyet Halk Partisinden 7,500 , 
Hususi Muhasebeden 5,000 , Beledi· 
yeden ( Yüzme havuzu için ) 20,000. 
müteferrik yerlerden 2,010 ve A-eçen 
seneden müdevver kasa ve Banka 
mevcudu 17,331 lıradar . 

Masraf kısımları : 
f Federe Spor kulüplerine yardım 
f 1,SOO. ajanlara 950 , bölgenin müte· 
ferrik masraflarına 'l,25ı..• , sahalar 
inpatına 55,141 ki ( Stadyoın için 
32,141, yüzme havuzuna 20,000 ve 
atıt poligonuna 3,000 ) liradır. 

Marsilyada 

Dok amelesi grev kara
rında ısrar ediyor 

Paris : 1 ( A. A. ) - Marsilya 
Dok amelesi tarafından umumi iş 
konfederasyonuna gönderilen bir 

notadr. ötleden sonra B. de Monzi. 
enin d • rpiş edilen cebir tedbirlerine 
müracaat ederek çarp.uba günü 
liman vcsaitine vaziyet etmete ka
rar verdiği bildirilmektedir • Dok 
amelesi ve ustabaplan , sendikalan 
ve konfederasyonu menfaatlerini 
müdafaa etmete davet etmektedir. 
ler • • 

Hendersonun Alman.devlet adam. 
larile temaslarda bulunacatı tabii gô· 
rülmektedir. 

Prat: 1 (Radyo) - Bay Hodza 
bu sabah Fransımın Prat elçisini ka· 
bul etmiş ve uzun bir görüşme yap· 
mıştır. 

Paris: 1 (A,A.) - Gazeteler sa· 
bif el erini gene Çekoslovak m~le· 
sine hasretmektcdiler. 

Bayyi, Lö Jur gazetesinde şöy
le yazıyor: 

Avrupanm mukadderatı, bir 
adaman iradesine batbdar. B. Çör· 
çil, pek hesapla mücamelekirane 
tabirlerle bu fevkalade adamdan Al· 
manyanm kalkınmasını temin ettik· 
ten sonra onu lngilterenin. tarihin 
unutmadıtı ahval ve ıerait dahilin· 
de yapmış olduğu vcçhile gene de 
yapacatı arifesine şahit olacak bir 
cihan harbine behemehal müncer 
olacak bir ihtilifa sürüklemeden ev
vel biraz düşünmesini rica ettiti 
zaman böyle düıünüyordu. 

8. Çörçilin sözleri güzeldir, mu
tedildir. ve ihtilaf yoluna girmek 
istcditi takdirde mesuliyetleri pek 
atar olacak olan her insanm dima. 
tını heyecana utratacak mahiyet· 
tedir. 

Figaro gazetesinde Romiye, şöy. 
le yazıyor : 

"lngiltere ile Fransa, Almanya' 
yı ricat ettirmek istemiyorlar. lngil· 
tere ile Fransanan istedikleri, Al· 
manyaya mümkün ve batta mubte. 
mel sulhun, beynelmilel atatünün 

- Gerisi üçiiDcü uhifede -
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HAYAT iÇiNDEM 

Konuşmanı 
..... 

Aşkı ve nişanlıyı 
unutturan kuvvet 

Büyüklerimiz 
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1 
Belediye intihabatı\ 

1 Seçi~ için ~ün on. ki~ilik Çekilen tebrik, tazimat tel 

Değerli bir öğ-
• • • 

retmenımızı 

Adabı 

ö 
ngilterede muhaverenin kB# 
ne mahsus adabı vardır. 
şanı yemeği esnasında s 

BUDA DiNi 
hır komıte seçıldı yazılarına cevap verdiler kaybettik bulunan herkesi alakadar ede 

1 
rette korıuşmak nadir olur. 
sebebini lngiliz dostlarım gaye! 
f f bir sesle, adeta fısildıyarak 
anlattılar. Ben bunu diğerleriı" 
hatsız etmek endişesine atfedi 
Bir fngiliz için bütün bir sofrl 
kının nazarı dikkatini kendi jj 

Buda dininde mecburi hizmet! 

1 Eylu!dan itibaren intihap ha
zırlıklarına başlanılması kanun icabı 
olduğundan dün saat dokuzda ma
hallelerden seçilen ikişer kişiden 
mürekkep mümessiller heyeti, bele
dive meclisi salonunda reis Turhan 
C~mal Berikerin başkanlığı altında 
toplanmıştır. 

Son Hind, Çin ve Si. 
yam seyahatinden dö· 
nen bir Fransız muhar
riri oralardaki Buda dl
nfna mensup Asyahla 
rm garip bir adetlerin· 
den bahsediyor. Bu me· 
raklı yazıyı afağıda o 
kuyacaksmız : 

··Sevdiğim sarı elbisesini yarın 
giyecek .. O, artık " Bonz ,, olacak. 
Dugün benim çok kederim var ... ,, 

Ağır ve mahzun bir hava, bir 
ilahi makamiyle, Çinli genç kız bun· 
ları tekrar ediyordu. 

An, Çinli genç kız Ona'nın sev
diği delikanlıydı. Kız, sevgilisine ağ 
lıyordu, çi.inkü An, ert .. si gün dini 
vazifesini ihya başlayacaktı. 

Bizde nasıl askerlik hizmeti var· 
sa ve her genç için erkek bu bir 
vazife ise, Buda dini mensupları i
çin de böyle bir dini h'zmet vardu. 
18, 19 yaşına gelen her genç, Buda 
dini hizmetinde iki sene çalışmıya 
mecburdur. Bu iki sene zarfındaki 
vazifesi, evvela, Buda rahiplerinden 
daha derin din tahsilinde bulunmak 
sonra rahip olaralc hizmete geç 
mrktir. 

Fakat, bawn öyle olur ki Bu Ja 
dininin bu telmizi kendisini tama
miylc bu din dünyasına verir ve 
bir daha ailesinin vanına dönmP.7 
başkalariyle pek temas etmez, bü-
tün sevdıkleı ini unutur. 

işte, Ona bunun için korkuyor 
du. 

Ona, Garp kültüıünü almış bir 
ailenin kızı idi. ·ı ahsilini Hanoydaki 
F rnnsız mektebinde yapmış, garp 
medeniyetini oldukça iyi tanımıştı. 

Anası, babası da Avrupalılaşmış, 

evlerindeki hayal baştan aşağıya 

değişmişti. 

Halbuki, Anların evinde binla 
cc asırlık an'ane hala devam edi 
yordu. An da, açık fikirli, uyanık 
bir gençti. Fakat ailesini ,asrileştir
meye muvaffak olamıyor, onlara es- · 
ki adetlerini bir türlü bıraktıuımı 
yordu. 

Bu, Çinde umumi bir kavgadır.: 
Eski nesille yeni nesil, asrileşince 

eski kalanlar daima bir mücadele 
halindedir. iki .:ıile, diğer taraf tan 
gençle anası babası arasında bu mü
cadel.: rlevam edip gidiyordu. 

An'ın annesi, bir ana ve k;:adın 
ruhu ile, oğlunun ve Onanın seviş

tiklerini far ketmiş ve sevgiyi müsait 
karşılamıştı . 

Onanın ai'esi ile t:;kidenberi ta 
nışırlar, biribirlerine gidip gelirler, 
lıatta başkalarına nisbetle çok sa 
mimi görüşüılerdi. Fakat, birinin 

ğin cübbenin süsü için beyaz ipek 
te lazım. Ona i'e pazara git tc on 
ları al gel, haydi oğlum. 

Delikanlı, entarisinin geniş kol ı 
ve eteklerini toplayarak ayaklarına 
ayakkaplarını geçirirken, genç kız 
da, biraz ileriden kendisine bakan 
hizmetçilerin manalı bakışları altın
da kıpkırmızı kesilerek, kalktı ve 
şemsiyesini eline aldı. 

Pazar uzaktı. Oraya gidene ka· 
dar pirinç tarlaları arasırıdan hayli 
yol yürüyeceklerdi. Yürüyorlar. Bir 
aralık An, sevgilisine dönüyor : 

- Ona, diyor, biliyorsun: Yarın 
iidiyorum. iki sene biribirimizi gö
remiyeceğiz. Fakat iki sene çabuk 
geçer, merak etme. Kalbim, sarı 
çübbenin altında gene senin için 
acrpacak. 

Ona, heyecan içinde sevgilisine 
cevap veriyor: 

- Fakat, An, bilmiyorsun ki 
Mi Nam çok kuvvetli bir din reisi 1 
dir. Seni nüfuzu altına alır, bir daha 
geri göndermez:>e? .. Binlerce genç, 
senin gibi, "Bonz,, olmaya giderken 
böyle söylemiş, fakat sonra bir da
ha danmcmiştir. Nişanlıları, sevgili 
leri burada yüz üstü kalmış, göz yaş 
lan içine gömülmüştür. 

An, genç kızın endişesini anlı
yordu : 

- Korkma, Ona'cığım , dedi . l....... 1,11110• t:l. UUUa lllCI fldlllClll 

bir tanrıdır. Kendisine bir müddet 
için hizmet etmiş olmamı kafi gö 
rür. Sana vaad ediyorum: iki sene 
sonra geleceğim ve senin kocan ola 

1 

cağım .. 
- Kocam ... 
Çınli kız bu kelimeyi söy!iyerek ı 

durdu. Müstakbel kocasının önünd! 1 
diz çöktü O.ıu, Çınli kadınların ade· ı 
tince, hürmetle selamladı. 

An, sevgilisini elindl'n tutup kal 1 

dırdı ve tekrar yollarına devam et· 
tiler . 

*•* 
O gece evde "Aşk meclisi,, var 

Jı. Bir tarafta genç kızlar , diğer 

tarafta delikanlılar toplanmıştı. Kız
lar, ellerin de yelpazelerile, minderin 
üzerine diz çöküp oturmuşlar, er
kekler de çalgılarını almışlardı. Bam
bu dallarından yapılan "heP,, ismin
deki bu çalgı, Çin aşk şarkılarının 

ayrılmaz bir unsurudur. 
Gençler, •Hen,, çalarak şatkı 

söylüyorlar, susuyorlar, buna genç 
kızlardan biri tek başına, gene bir 
şarkı ile cevap veı iyordu 

"Hen" nin titrek sesi ile genç 
lerin şarkısı perde perde yüks~

liyor : 
- Gerisi üçüncü sahifede -

Yoklama yapıldıktan sonra kura 
çekmek için altı kişilik bir komite 
seçilmiş, kanun tarifı dairesinde elli 
iki kişi arasında kur'a çekilmek su
retile on kişi ayrılmıştır. 

Bunlar belediye reisi Turhan 
Cemal Berilrerin başkanlığı altında 
intihabı idare edeceklerdir. 

intihap r.dilenlerin isimlerini aşa
ğıya yazıyoruz: 

Mıdık mahallesinden İsmail Şir,a 
Köprülüden Necib oğlu Ali, A1ide· 
deden Kemal Yavuz, Karşıyakadan 
Eyyub Sabri, Mirzaçelebiden Meh
met Zeki, Mestanzadeden Ali Şeref 
Ôzyılmaz Reşatbeyden Mustafa 
Mantı, Ulucamiden Hiiseyin Kaçar 
Ocak mahallesinden Basri Arsoy 
ve Sabri Giil. 

* 
Geçenlerde evlere dağıtıldığını 

yaz Jığımız müntehip pusulc.laı ı be
lediyeye gelmektedir. Bu devre se 
çicilere bir kolaylık olmak üzere 
isimler cedvellere alfabe sırasile 
yazılacaktır. 

Bu hafta içinde tertip edilecek 
15 - 20 kişilik bir daktilo heyeti, 
cedvelleri doWurmağa başlıyacaktır, 
bu suretle 1 Tesrinevvel 93R t;ırihi 
ne kadar bütün merasim ifa ve ik-
mal edilmiş olacaktır. 

Sebze pazarı 

Belediye tarafından şimdiı<i seb. 
ze pazarında ya~murlu ve güneşli 
mevsimlerde satıcı ve alıcıların ko 
runması ve sebzelerin muhafazaM 
için bir hangar yapılması karar al 
tına alınmıştır. 

Buraya ayrıca bir tulumba ile 
bir de hela yaptırılacaktır. 

Yeni ekmek formülü 

1 Teşrinievv-!I 938 tarihinden 
muteber olmak üzere delediye :.n
cümeni; yeni bir ekmek formülü ha 
zırlamıştır. 

Bu formüle göre şehrimizde sa
tılacak ekmekler daha ı:işkin, beyaz 
ve elastikiyetli olacaktır. 

Eski mezarlıktaki taşlar 
Geçen sene kaldırılmış olan t~ki 

mezarlıkta bakiye kalan bir kısın 
taşların da kaldırılması Beledife 
Enciimenince müteahhidine veil 
miştir. Bu mezarl.ıc içinde sahip:iz 
olup da mimari veya tarihi kıym~ti 
haiz olan taşlar Müzeye vcrilectk· 
tir . • 

30 Ağustos Zafer ve Tayyare 
bayramı münasebetile Belediye Re 
isi Turhan Cemal Beriker tarafın· 
dan çekilen tebrik ve tazimat tel 
yazılarına Büyüklerimiz ; aşağı:faki 
cevapları göndermişlt'rdir : 

T 11 r l 11111 CN1ıa l llt., İ k ,. ' 
BeleıliJe Ht•isı 

~dana 

Zafer bayramı vesilesile çekti· 
ğiniz tebrik telgrafını aldım. inkılap 
ve terakkimizin mebJrini teşkil eden 
bu bayramı bilmukabele tebı ik ve 
teşekkürle sevincinize İştirak ederim. 

Başvekil 

Celrıl Hayar 

B!!ledlye Başkanh§ma 
Adana 

Ulu Şefimiz Atatürkün yarattığı 
harikalarla Türk kahramanlığı ve 
iradesinin tecellisi olan ve Türkün 
tarihine yeni ve şanlı sahifeler açan 
hüyük milli Zaferin Yıl dönümünü 
kutlar, saygılarımı sunarım . 

/)11/ıifiyc Vi·kili tıe C. II. l1artisi 
Ceııel chrerni 

Şiikrii. Kııyu 

Belediyece ceza
landırılanlar 

Furunlarında hamur ekmek çıka. 
ran Hüseyin ve Ihsan oğlu Mehmet 
Beşer,formüle aykırı yağ satan bak
kal Hamit ı eş, formüle aykırı gazoz 
'ı(ll\.dl dil nl\ oa, ... l,,.,. ... ' .1~l.:ıuı ı. .. 
)inde buğday satan Halit oğlu Ha 
san üç ve dükkanını pis tu!an aşçı 
Abdurrahman Kilimcioğlu iki lira 
pa:-a cezasile cezalandırılmışlardır. 

Vilayetimiz jandarma 

komutanlığı 

Vilayetimiz jandarma komutanı 
b:nbaşı Necmiddiıı mıntaka jandar· 

1 

Erkl'k lisesi tarih öğretmeni Hüs 
nü; evvelki gece kalp durmasından \ 
ölmüş ve cenazesi dün meslektaş ve! 
dostları tarafından kaldırılarak yeni 
mezarlığa gömülmüştür. 

Ölüye tamının rahmetini diler, 
kederdide aiİesine, dost ve meslek 
daşlarına baş sağlığında bulunuruz. 

çocuk araba Bir 
altında kaldı 

Nuri oğlu dört , aşlarında Cuma 
li, Ahmet oğlu Hıdırın idare ett. ği 
arabanın hayvanlarının ürkmesinden 
arabanın altında kalarak ya!alanmış· 
tır. Çocuk tedavi altına alınmış ve 
yakalanan arabacı Hıdır hakkında 
kanuııi takibat yapılmıştır. 

Şehir içinde gezen 
kabadayılar 

Polis tarafından şehir içinde şüp 
heli şahıslar üzerinde yapılan araş
tırmalarda İbrahim oğlu Cumali Kay 
mak ve Bekir oğlu lbrahimde birer 
tabanca ve Ali oğlu Garip, Ali oğ 
lu Ekr~m Gokçen ve Hasan oğlu Ali 
1hsandada birer bıçak bulunarak a · 
lınmış ve haklarında kanuı i takibat 

yapılmıştır. 

Taşla bacağını kırdı 

Fekenin Konak köyünde oturan 
Mt.'hınrt oğlu Mustafa motor, aynı 
köyde oturan ve bağına üzüm ye· 
mek üzere gelen Osman oğlu Dur 
n uş Aliyi taşla bacağını kırdığından 

y. kalanmış vt hakkında kanuni mu
a.nele yapılmıştır. 

Fazla kaçırdığından 

ma komutan muavinliğine ve yerine Sabıkalılardan Mustafa oğlu gaz 
mıntaka jandarma komutan muavi;,i I yağcı Mehmet Halt fin halkı rahatını 
binbaşı A. Rıza Oyman ve muavin- kaçıracak ve rezalet çıkaracak derece-
liğine de Pınarbaşı jarıdarma bölük de sarhoş olduğu görülerek yaka· 
komutanı yüzbaşı Fahri inal tayin lanmış ve hakkında kanuni takibat 
edilmişlerdir. yapılmıştu, 

Memurların maaşları 
verildi 

Memurlarırı eylul maaşları dün 
amamen vt:ı ilmiştir. 
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Gökyüzü ~çık , ufuklar kesif 
sisli. Hava rüzgarlı . En çok sıcak 
gölgede 37 derece . 

Çakı ile yaralamış 

Ceyhanın Kösereli köyünde otu 
rao Ali oğ!u Ali, geceleyin evinden 
bellisiz şahıslar laraf ından muhtelif 
eşyasının çalındığını şikayet etmesi 

üzerine tahkikata başlanmıştır. 

celbetmek bir saygısızlık sa di 
Bundan IJir asır evvel Le 

lond, s frasında buluran Lord 
lay'm yüksek sesile çok güıel 
makla beraber bütün sofra ~ 
uzun zaman meşgul ettiğini g 
hizmetçisini çağırmış: 

- Sofranın öbür terafına 
Lord Makolaya benim tara 
deki, artık kafidir. 

Demiştir. 
Sofrada konuşmak hu 

takip edilecek kaidenin esası 
Herkes sağında ve. so!unda bıJ 
lar ile ayni d<!recede koouŞ 
Bir akşam yemeği esnasında 
da bulunan bir başın bazao . 
cümleyi daha ikmal etınerıııt 
kendinize hitap eder gibi bit 
aldığını görürsünüz ve komŞ 
mükalemeyi yarıda bırakınsl' 
bur kalı ı sınız. Konuşmak içio IC 

bu türlü davetleri memnuniyet 
etmek lazımdır. Bu dda t 
yeni bir muhatap ile konuş 
satını bulmuş oluısunuz. 

Bu gibi ahvalde nedrn 
ilebilir? Her şeyden bahse 

Ancak bir şnıt ile ki, 
tabınızın şahsını alakadar 
bir sual .!:ormamağa dikkat e 
Sonıa edebiyata ve nefis 5

• 

lüzumundan fazla bir io~~ 
bulunduğunu göstermemelı t . e 

Daha sonra şahsi mez1Y 
hakkında iddiacı görünmeme 
ğer heı hangi bir mesele b• 
ihtisasınız varsa, bundan b• 
ken mütavıı zi bulunmalıdır .. 
muhatabınızı kendisinin ibt• 
lunınıyan bir bahse sürükle 
Eğer muhatabınızın hata Y 

b 1 . · ıe 
na se tp o ursanız sızın b 
noksanınıza hükmedilir. Mu

1 zın hangi s:ıhada ihtisası bıJ 
nu ihtiyatlı hareket ile 311 

çalışmak İcab eder. I3ilhass9 

harrir ile konuşmak fırsat 1111 

ol1.1rsanız kl'ndisine asla rse' 
bahsetmek doğru değildir. 
bir gün bir nazır ile karşıla 
lursanız politikadan bab5 

İngilizler şahıslarının methe 
den hoşlanmıyan insanlar 
Fakat onların meziyetlerind 
dilerine bahsederken çok 
konuşmak şarttır. 

1 Andre~Maur01 

Tokyoda ___ ...,... ____ 

5000 ev yı'·ı\dı, 31 ~ 
yeni hayata uyması, diğ~rinin eski ,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

kalması aralarımlaki en büyük ihti p ariste, İsminin Aynştayn . .AV n ştay n ı· n ak ra bas 1 
lafı teşkil ediyordu. olmasından istitade ede 

rek, kendisini meşhur a . 

çıl< arı\dı 

Tok}o: 1 ( Radyo )-1 
civarında 1905 !enesinderı 
rüluıemiş derecede Lir s• 
muştur. Yalnız Tokyo hı 
yıkılmıştır . 31 ceset çık' 
Bir çok yaralı vardır. 1 
Kont Ciyanonurı . 

An'ın babası oğluna Onayı al- !imin yf'ğeni olarak tak· 
mayı dünyada kabul edemezdi. Ka ti~ eden ve bu vasıta ile bir çok ki 
rı 1 da, gene eski Çin adetleri mu

şiyi dolandıran bir alman yakalan· 
cibioce, kocasının bu husustaki fik· 
rine itiraz etmek hakkını bile haiz mıştır. 

Hcıns Aynştayn ~sminde ve 28 
değildi. Bir taraftan oğluna, diğer 
o~ltına, diğer t.ıraftao kıza acı}or, 
boynunu büküp oturuyordu. 

• * • 
O akşam gerıç kız, An'lara mi

safır gitmişti. An'ın annesi onlarıu 
son defa olarak y<;ılnız kalmaları 
llizumunu hisc;etti ve oğlunu çağıra
rak : 

yaşındaki Lu sahtekarın kullandığı 

ucullaıdarı biri şudur: 
Büyiik bir otele geliyor. Mükel 

1ef bir odaya yerleşiyor. Sonra, yazı· 
haneye inerek Londraya, Nevyorka, 
Berline telefon ediyor ve kendisinin 
Aynştaynın yeğeni olduğunu, bu ve 
sile ile anlatıyor. Ekseriya, aradığı 
numaıa cevap vermemektedir. Esa· 
sen onun maksadı da birisini ara-

mak değil, lıu vasıta ile Aynştaynı 
yeğeni olduğunu yiiksek sesle ilat 
etmektir. 

Bavullarının bu teldon etti, 
yerlerden geleceğini söyliyen Has 
Aynştayn, ertesi sabah dolaşma: 

üzere biraz sokağa çıkıyor ve b· 
daha görünmüyor. 

Gecelerini bu suretle en mükel 
lef otellerde bedava geçiren, gülel 
ce yemek yiyerrk banyo yapln sa: 
tekar bu şekilde bir çok otelleri o 
landırınıştır. Nih.ıyet ayni hadisenir 

başka meslektaşlarında da tekerrüı 

ettiğini gören otelciler polise mÜı a
caat ediyorlar ve Hans yakalanıyor. 

Tevkif olunduğu zaman sahtekar 
gene Aynştaynın yeğeni olduğu u 
iddia etmiş ve bunu isbat için bir 
çok vesikalar göstermiştir. Bunlar
dan biri pasaporttur. Fakat polis bu 
pasapoıtun dört senelik olduğunu 

ve müddetinin çok geçtiğini görü· 
yor. 

ikincisi bir hüviyet varakasıJır. 
Amerikanın meşhur gazete sahibi 
Hörstün imzasını taşıyan bu vesika 
ya Hanı, Aynşlaynın yeğeni olarak 

taktim ediliyor ve kendisinr. Fransa 
da muhabirlik vazifesi veı ildiği bil 
diriliyor. Bu vesikada birde Hansın 
hususi katibesi diye güzel bir kadın 
resmi yapıştırılmıştır. Fakat, polis 
vesikadaki Hörst imzrlsının taklit ol 
cluğunu meydana Çıkardığı gibi, ka· 
dm resminin de Fransız artistlerin
den birinin fotoğrafı olduğu tesbit 
ediliyor. 

Hans Aynştayn sahtekarlık ve 
dolandırıcılık cürmü ile mahkt>meye 
verilmiştir. Fakat o hala, kendisinin 
meşhur alimin yeğeni olduğunu id 
diada devam etmektedir. 

maslahatgüzar• 
temasları 

Roma: 1 (A. A) - !( 
no, logiliz maslahatgüzar•'; 
miştir. ltalyanın r panya.Ja. 
lesi dolayısile yapılmış yt:fl' 
büs mevzuubahsolduğıı ı. 
tedio. Çt!koslovak mesefeS 

- Ciğara kağıdı almayı unut 
muşum, dedi. Sonra, yarın giyece 

f riişme esnasında mevztJ11 
.._ __________________ ..,....., __________ ..,. ______ ..,.-ıı1ııı.,.. ____ ..., __ .... ~..,.'!'W' ... ---- memiş olduğu temin ı ı ı 
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Kıskanç, 

Türksôzü 

Hoppa 
Südet)erin Şefi 

c Biyaciyo ile Gezatina, birbirleri- Ötekiler, önce onun içeriye gir- Çek l k • • h 
Fransada 

cvJenınek k b h t d··· . .. . 1 d' b os ova reısı cum uru Ç l 
iıb· ararı ve u usus a ıgını gormemış er ı, aşbaşa ver· .· .. •• .. 1 a ı ffi ıtleri .. -k · ı Be l t Ş a saatlarının 

meselesi 
elik ne soz vermış ı ı talyandır. mişlerdi; sohbette dalgın halc!e idi- : neş e goruş U 

iy anlı dam aktarıcı ve kız ütücü.. l~r. Birdenbire Biyaciyonun kurumlu Brağ: 1 (Radyo) - Südetlerin / tetkiki 
"acıyo, (Ebedi Şehir) diye anılan bır baca yanında islenmiş suratını şefi Henlayn; Berline kareketinden 
vllJa b' klik! _ ınalarının rn havadar yük. seçince, şaşırdılar. Artık 0 kadar evvel reisi cumhur Doktor Beneşle ı Paris: 1 (A. A.)- Paris mınta

kası sendikaları birliği umumi katip 
liği bürosu, nazırlar maclisi tarafın· 
dan ittıhaz edilmis olan V<! 40 saat
lık hafta kanununa müteallık olup 
bizzat bu kanunun ahkamını ihlal 

na d erınde dam akta rırk 0 n , Ceza- geciktikten sonra kaçmak kolay de· bir buçuk saat kadar süren bir 

1
,'. a ıneşhur Piyazza K;ımpo dey ğiloli. Biyaciyo; rakibi saydığının üze konuşmada bulunmuştur. Henlayn; 
ıOrıdek' d"kk" d 'h B 1· d İıil 1 u an a, tercı an ken· rine atıldı, onu ensesinden kavradı er ın e reisicumhur Hitlerle görü-

·nd e alış veriş eden hali, vakti ye ve bir kavisle yere çarptı ve birden şerek yeni talimat alacaktır. 
k1:

1
• ~_rke~lerin güzel, beyaz göm- üzerinde yemek ve şar ı p bulunan Lord Runciman da Doktor Be 

01 
K uzerınden kızgın ütü geçiri- masayı devirdi. Sonra da uznn Pep neşle görüşmüştür- Bu her .iki gö-

IZdır endisi, resim gibi güzel bir poyu eşek sudan gelinciye kadar rüşme hakkında yarın bir tebliğ 
~den mukarrerat üzerine tahaddüs 
eden vaziyeti gözden geçirmek üze 
re yarın toplanacaktır. , Ilı" ve hele ağzı pek biçimlidir tertemiz ıslattı. Dövdüğünün vücudu neşr~dilmesi bekleniyor. 

l .. ıışterilerinin, dudaklarını bu a nu çürük içinde bırakarak, yavuklu -
!ııer d d ıne okundurmalarına müsa- suna döndü. 
~:•an'.rdı. Kız kend isini korumak için yakı 

İt' Yacıyo, yavuklusunun çekici nındaki masa üstünde duran kızgın 
nıine ve işvebazlığına vakıftıı; ak- ütüye el attı. Çılgıncasına üzerine 
ne atı Yorgun argın damlardan i· saldırana ütüyü tuttu ve kalkan gi 
n/' bu kıza (utanmazca hareke- bi kullandı. Fakat gözleri kızan de. 
k en (dolayı) çıkışmağa . ateşli ah- likanlı parmağı yandığı halde, bu ya 
Uvv Vaazldrı veımeğe kendisinıle nık acısını duymuyordu. Boyuna Ce 

t ~t bulurdu ve sözleri daima ku- zarınaya s ıldırıyordu. Ancak kızgın 
~ dıtle biterdi. ütü siperini bir tür!ü a)amıyordu. 

ıska Clarina ne ılerJi? O, aşık ve Delikanlı fıer hamlede bir nö':ıet 
·YI 0? Biyaciyonun sonuna kadar eli yana yana, sendeledi. Artık acı 1 

Uzakşark röportajı 

- İkinci sahifeden artan -

• Kalbimde güzel bir Çinli kı· 
zı var .. 

Gözleri menekşelerle süslü, kıp
kırmızı ağzından yalnız tatlı sözler 
çıkar. Acaba bana bir güler mı 
dersiniz? . ,, 

Japonlar Çinde zehirli 
gaz kullanıyorlar 

Şanghay : 1 ( Radyo) - Yang
sıngdeki mürakip heyet Japonların 

son muharebelerde Çinlilere kaı şı 

zehirli gaz kullandıklarını görmüşler 
ve bu kryfiyeti birer raporla hüku
metlerine bildirmişlerdir . 

Çek- Siidet davası 
- Birinci sahifeden artan -ik?ıp bitirmesinı sükunetle bekle- duyarak inledi. Kıvrandı ve bir köşe 

cld~n s_onra, yakışıklı biri dükkana de bayıldı, yere düştü . Etraftan ye- ' 
l~ak tııı, yine eskisi gibi hareketle, tiştiler. kıskanç aşıkın el!erindeıı baş 1 

Hunları ken line a'ın a n genç kız 

der?al yelpazesıni sallıyarak cevap 
verıyor: 

"Ben yalnız çiçeklere, yıldızlara, 

aya, hazanda yalvaran bir kediye 
gülerim .. Eğer sen de benden bir 
tebessüm görmek istiyorsan, çiçek 
ol, yıldız ol, ay ol, yahut kedi ol.. 
Zaten kedi değil misin? . " 

hiç bir uzlaşma gayretine tabi ol 
maksızın, her saat çok kuvvetli bir 
komşuıtun daha zaif bir ko:nşu üze 
rinde icra edeceği dinamik denilen 
tazyika merbut olması halinde mev
cud olamıyacağını anlatmak istemek 
tedirler. lngiltere ile Fransanın sar
fctmekte oldukları faaliyet, Almanya 
aleyhine müteveccih ıleğildir. Bu 
faaliyet, bir gün bir tarafın ertesi 
gün diğer tarafın zararına olmak 
üzere hemde yalnız bir noktada de 
ğil belki her tarafta emniyetsizliği 

umumi k.ide olarak vazetmeği is 
tihdaf eden temayül aleyhine müte
veccih bulunmaktadır . Filhakika 
her altı ayda bir Avrupada bir dev
leti ortadan kaldırmak mümkün Je 
ğildir. Avustuıyadan sonra Çekos 
lovakyayı ortadan kaldırmak hiç 
kimseyi hayrete düşürmeksizin ya 
pılacak bir iş değildir. ,, 

akaı sıcak bakışlarını ve hararetli ka burnunun ucu da yanmış olduğu ı 
ktını esirgemezdi. nu görerek, sarıp sarmaladılar. Biya 

'YacjCndi,ile evltnmek üzere seçtiği ciyo, zeytin yağına lıu:anmış bezler 1 

ıJ, 0 bYonun devamlı muahezelerin-
1 

le elleri ve buınu saı gılı olarak has 
1 

nı t ~kın~a, onun kıskançlık fenalı- tanenin, yolunu tuttu. Orada 3 haf. 1 

in ~ avı etmeği tasarlardı. Bunun ta yatması, tedavi görmesi lazım / 
Nao çok alaycı bir kızdır. Bu 

son sözleri üzerine "aşk meclisi,, kah ' 
kabadan kırılıyor. Sonra delikanlılar 
gene "hen,, !erini çalıyo; :ar, şarkı la 

Ud ~e 10 santimlik romanlarda geldi · 
U«u b' 1 L / Hastane kapısından çıkar çıkmaz 

Vkaı· ır usu ü, u hususta , lk 
lb 

ade .. . ld j i _ yo_llandıl!'ı yer, Fiyori civarında 1• ik . ınuessır o uğu z nnile, k 
f>ı: gırişti. 

1

. 1 Pıyazza Kampıydı. Cezariuanın 
lnJa atonik bir dost ardı, boş za yerinde başka bir ütücü kız çalışıyor 
'kka•ında bilhassa öyle zamanları, . du. Cezarina tevkifhanedeydi. En zi 
L nının .. .. k k yade ağır surette yaralanmağa sebep 
QSctı onune çı ara onunla I k h j 
stc . ere daldı. Şimdiki adam, o ma tan akime hesap vereceği gü 

rıya R' ld ) d nü bekliyordu. 
ll<ıyd . ına ini e garson, uzun Fakat Biyaciyo, her şeye ra1.men 
iy

0
t ıı, b_ u da kendisine iltifat e 5 

l h' dıye koltukları kabararak kavalyeliği el den bıraknııyarak, kıza 
er d k'k , bir avııkat tutmağa teşebbüs etmiş 

llıck _a ı asını kızın yanında ge· tir. Avukat kızın ütü ile mukabele 
kk~ illere, soluğu Cezarinanın d b k 

..,. nında aldı. en aş a çaresi olmadığını ileri 
l\ııın b sürerek eğer öyle yapmasaydı bu ' 

OtJ u lokanta garsonile sevi- k aıınış 'b' k k gün endi~inin ölmüş bulunacağını, 
ılıtı b gı ı, ıs anç aşıkına oy. delikanlının da katil suçundan zinda 
do u 0ı Un Lir kaç gün sürdü. stu v . . na atılmış olacağını anlatıp kızı hiç 

Un asıtasıle ilk defa yavuklu- d ·ı h f 
L ıı~un p . eğı se afi bir ceza ile kıııtarmak 
:• alan ~.PP0. ıle k oyknaştığını için uğraşacakmış: hem de delikan 
ı, d' ı , acıyo, ıs. ançlıkla lı hesabına! 
1 ıvan 1 O ı; fik. e o arak, d~m aktarırken, odan sonra ne yapacaklar? Ev 

Bir rı __ hep aşağıda kalıyordu. lenecekler mi? Kız, işvelıazlıktan ve 
llııkligu_n, Peppo ütücü kıza bol delikanlı kı, kançlıktan vazgeçebile 
'ıiı~ Lır lİyafet hazıı !adı, küçük cekler mi? Bunu hiç şiiplıesiz zaman 
Yiı· Şarap k atmağı da unutma. gösterecektir. 

,, ıp i k r--·-----------"u. D. çe~ ız, kahkahalar atı. 
~Unu ~k_kanda çekilen bu ziya
~~'çi' Yı?e eğlenceli bir gün ola 
(nb:~ gıdecekti. Vakit, öğle idi. 
' A,lağe Bıyaciyo, bpıda görün-
1nın p ~da Piy~zza da öğle zaman 
1aıııye neşeli oleuğunu boyuna 
1.n arak, onun aleyhindeki bu 
''Yirı tııe.'."nun dostlarının doğı u 
lj ~-- sayJemediklerini olanları 
" • 0 zle ·ı . ' 
~nij b rı e gcirm ek üzere ışını 
•n 11 ak d ' ın le _ınış, amını aktardığı 

l•z a:esınden aşağıya inmişti . 
: ~aın u_~10_~unun şu sıcak günle 

1 tıbi, k Ustunde çalışırken oldu 
~ ısa b' 

t 
"da L. ır mayodan başka vü 

'!' nı b' 
1 1

1nde ç ır şey yoktu . Toz 
t sırt d ltrek ın an ter damlaları yek 

D,li~ Ya! yol sızıyordu . 
·~ k anlı d ı I~ . ' ostlarının yalan söy-
1~ •ıni 11 iiw anladı. Cezarina, ütü 
ı,~ıııı,~~~ e çıkıp bacak bacak üs. 
/~ Ya 

1
• Yanında da uzun Peppo 1 

Q b , an d • · <ıu ın ş uruyor, _ strnaşı 
""n tııa 

Ben Mücrimim, Oğlum 
dur. işle bunu: 

Masum 

YAZLIK 
Sinema 

Nın 

Bu Akşam 
Takdim eı.!tce ği ve Bü}ük 

Fransız edibi François Couppe'nin 
şaheserinden muktebes 

(Mücrim) 
Fevkalade kuvvdli ve drama 

tik Fılmde Dehakar Artist 

(Pierre Blanchar) 

rını tekrar ediyorlar. . 
Bu esnada, An, annesinin oda· 

sında, onun diktiği ve beyaz ipekle 
süslediği sarı cübbeyi prova etmek
le meşgul . . Yarın sabaha "Bonz. 
olacak .. 

Ona da behçeye çıkmış, ay ışı- ı 
ğmda, bahçedeki "hibis~üs,, çiçek 1 

lerınden topluyor. Bunları sevgilisine 
hediye edecek ve onları verirken: 1 

- Bu çicekler solar, fakat benim . 
aşkım s.olmat, diyecek. 

* * * Ôvr gazetesinde Bn. Talıui,şöyle 
yazıyor : 

Ertesi sabah, büyük bir kafile "Südet fııkasında yapılan uzun 
halinde, evin önüne "bonz,, lar geli müzakerelerd n sonra ve ltalyanın 
yor. Bunlar dini vazifeye giden genç Çekoslovak me~elesinde bitaraf ka 
!erdir; kapı kapı dolaşırlar ve yeni lacağını B. Henlayn'a ihtar eden 
arkadaşlar alarak mabede gideıler. teblığe ıağmen müfıitlerin makul 

An, sarı cübbesi ile evden çıkı düşünen kimselere galebe çalacak_ 
yor, kafıleye karışıyor. Alay, yürü- lan Bnnedilmektedir . 
yüşüne devam ediyor. Anın annesi Fılhakika B. Henlayn, İngiliz ka· 
ve sevgi ~isi de onıı biraz uzaktan binesinin nısfet kaidesine tamamile 
takip etmektedirler. Mabedin önün- muvafık bularak tasvip etmiş oldu-
dcki meydanda yeni bonzlara yüz gu teklifleri yeni müzakerelerin esa 
lerce kap mukaddes yrmek hazır 1 sı olarak kabulden imtina edeceğı 
lanmıştır. 1 tahmin edilmektedir. 

8unJan sonra mabedde merasim Popüler gazetesinde Rozenfdd, 
büyük bir dini hava içinde yapılı Lord Runciman'ın Sü Jetlerin gitgide 
yor. Ruhani reis, dini lisanlar dualar 

1 
artan metalebatı karşısında cesare-

okuyor. Sonra Bonzlar birer birer tini kaybetmemekte olduğu ümidini 
yemin ediyorlar: izhar dm -ktedir . 

"Bugün üzerime bu sarı cüb- Madtmki , müzakerat başlamış-
beyi soğuktan, sıcaktan, felaketler- tır. Bu müzakeratı bir neticeye isal 
den, sivri sineklerden, rüzgardan , J etmek icabeder. B. H · nlayn'ırı nihai 
güne şten, yıla ., Jaıdan korunmak ve , hattı hareketi ne olursa olsun mu
çıplaklığ-1 , 111 örtmek için giymiş lıu ı' maileyhin cihan efkarı umumiyesinin 
lunuyorum. b'lh A k ve ı assa ıneri a rfkarı umumi-

• • ani bu cü 1ıbeyi arkama giy 1 yesinin muttali olması için teklıfle-
mem kendimi süslemek veya göste- rini alenen serdetmesi icab. d r. 
riş yapmak için d~ğil, barıa olan ) 
faydası içindir. " 

Ma~edde en aıkada, kadınlar 
nıevkiiodt yer almış olan Ona boy 
nunu kaldırıp lıakıyor. F •kat, A n'ı 
daha iyi görmek istiyor ve, günah 
.Jlmasına rağmen, ayağa kalkıyor . 
An, bu cübbe içinde boyu daha u
zamış gibi göıünüyor. 

ııın ellerine tevdi ediyor. . 
Bugün An, Buda ıııaLetleriııde 

dini vazifesini ifa etmekte Ona da 
' ' 

muharebeye gitmiş, yavuklusunu bek 
!iyen bir kız gibi, onu evinde bekle 
mektedir. 

,· Çıka d nzara, kıskanç aşıkı 1 
'a' ' ,. k d' · < Yu ' en ısıne hakim ola 

'lıru~Jarını sıktı. 

Söylemektedir. Bütün Hukuk 
müntesiplerinin gCirmesi lazım ge· 
len dikkat ve heyecanla seyredile-ı 
cek Büıük ve mükemmel lıir film. 

- - 969tı _ __ _ Ona, tekrar yerine oturuyor, ve 
sevgilisi gibi, o d~ istikbalini Buda 

An: "İki sene çabuk ge<;rr. de 
mişti. Evet, iki sene çalıuk geçer . 
Fakat iki sene sonra gelecek mi? 

Bunu belki An da bilmiyor. 

Sahile 3 

---------------------------------~ 
Şehir gazozu 

ÇIKTI 
Her yerde arayınız ! 

BELEDiYE KANARASJNDA SIHHİ VESAiTLE 
HAZIRLANMAKTADIR 

- ----------- 9691 3 - 4 - __ _:.,:.:....;__...;;_::.__ı 

yeni 

Almanca Dersi 
Berlin Üniversitesi Lisan Enstiıüsünden mezun Naşit Güneysu, en 

ve en giizel usullerle Almanca ve Kimya dersleri vermeğc başh-

mıştır. Müracaat Yeri : 

9682 5 - 7 

Karasokuda, seyyar maliye 
tahsil şubesi civarında No. 28 

SÜMER BANK 

Yerli Mallar Pazarı 

Adana Şubesi 

( 6 Ay vadeli) Memurine 

kredi muaınelesine başlamıştır. 
Belediye caddesi No : 20 

9677 6-10 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

f..tıramwıu• Sıı: 11 /(J/i ,\ P.~ ri ltı rı lıı : 211171 19,';H 

Ölçüler Nizamnamesinin 
4 Üncü, 11 nci, 12 nci ve 14 ncü fasıllarını 

değiştiren nizamname 

- Dünden artan · 

74 üncü maddede yazılı şişelerin dibine dolma hacimleri litn', de
silitre, santilitre veya bunların kıs1 şekilleri olarak şişe h1muıunda asitle 
aşın.:lırma, kazıma, kabartma vesair suretle yazılı bulunmalıdır. 

Surlardan muhaf.za için Üzerleri bozulmadan açılmayacak tarzda 
kapatılmış olanların dolma hacmi üstlerinde göze çarpar lıir yerine } a · 

zılmalıdır. 

Yanlış payı 

Madde 6 - 80, 81 , 82, 83 üncü maddclc·r y!'rınc geçmek uzere 
aşağıdaki madde kabul edilmiştir 

Şişel<!rin hacmi Sılme hacmine göre 
Dolma Silme yanlış payları 

500 el 507 el 60 mi 
400 

" 
406 

" 
55 

" 
340 " 346 

" 
52 

" 300 
" 

306 
" 

50 
" 

200 
" 

205 
" 

40 
" • 

150 
" 

154 
" 

30 
" 100 

" 
103 

" 
20 " 

75 
" 

78 
" 

20 
" 

70 
" 

73 
" 

20 
" 50 

" 
53 

" 
20 

" 35 
" 

37 
" 15 

" 30 " 
32 

" 15 
" 25 

" 
27 

" 
15 

" 20 
" 

22 
" 

15 
" 

15 " 17 
" 

15 
" 

10 " 11,5" j 10 
" 

Yasak ölçüler 

Madde 7 - 84 üncü madde aşağıda gösterildiği vcçlıilc değişti 
rilmiştir : 

Perakende ispirtolu içki satan yerlerde bu içkilerin satışları ıçın 

• (Sonu Var) 9583 

1 

• 

si e ada Bu akşam (Mü eri Pierre Blanchar 



• 

S-<bilr 4 

Adana Boı sası Muameleleri 

.~------------~P~A~M~U~K,.-ve~K""1'0z;:

Kilo Fiati 

CINSı En az 
K. S 

E.n çok 
A. S, 

Satılan miktar 

Kilo 

Kııpımalı pamuk 
Piyasa parla~,--:--

~·PfYa"Sa"-temTZi -.-. --
iane 1 
iane 2 
Ekspres 

-Kıevla_n_ı ----- 35 1 38' 

YAPAGI 

- -1--1--- 1-
ÇIGIT 

-~:~'>~CS -- --- ı, -=----~, =-----~1 -------.~~~----__=-' 
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~ u ~day Kılıns 

., Yerli _-_-_-_-_-_ 3,25~ - 3,50-=-- -~- ---------
,. -_-_Men::.:t.:::.an--'c'----

Arpa 
~a;u y·a 

2,90 - -,- 2,95 ___ , - -
- ---------

--.:y;-,,'ıa'f''------- ----- --- --
-;-L.ı-e7lıc_c ______ , - - ---ı-----·-

-K''u_ş_y_c_m7i----~ ıı-----ı---- -
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Susam -16 -- ----.----------

1 
tvıercımek I 

,~------...ı.....:..;;,.~-....!.... 
UN 

!Jört yııdız Salih ı 
-;;---''-----'-'-- - - ---

üç it ·cC-"'-..,,--,-;-----' 
.§ -~ Dört}ıldiz Doğruluk ,-----I 
~ - , üç " u 
:::ı c - . -,,--'~--"------ı-----1 
E ~ ı Simit " 
:;;: ~ \ Dört yıldız Cumhuriyet 
iN u--_ ,, ı uç " " 

Simit ,, 

• 

Liverpol T eigraflan 
1 I 9 I 1938 

Kambiyo ve Para 
I~ 8ankasından alınmıştır. 

--"------~"=aııt ;ı_u _ ı~e~e 

Hozır ı 4 87 / ,u<1 ı ı 
ı. Tcş rın y,,---- - 4 '67 l<ayışmark SO- 44 

1

--- ~ ~- - - -ı:rı;;;-k ( 1 r .. n.,_z __ ) __ 1 3 ı 43 
'.! Kamın ,. 1 4 75 -_ ::>ırrıın ( n~iiıı )_ - 6-\ 14 
1 r .. ı 'ı. z r 1 3- 1 8Y Dolar ( /\ınt>rika ) - -- 1- 25 1 

Nı·vyork , 8 --:30 - Frank ( ısvı~ ) --- 00 / oo j 
-;...___.;,__~---!..--~-!.-..:.:.:.:.:.:.;..~ 

~~------~~·~---------------------~ 

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

~ııııdiye kadar 36 liraya satı
ları sağlam 

~ık ve lıaff s ı N G E R 
bi sikletleri 3Q liraya satılmağa 

başlamıştır. 

Bu t enzilatı Singer bisiklet fa brik ası yal 
nız 15 gün dtvanı d 

ırıek üzere Reklam için yapmıştır. 

Acantası: Adana Hüküıııl caddesinde 

Ömer Başeğmez Tıcarcthanesidir 

Telgraf - Başeğmez Telefon - 168 
~-M ~~ 

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

ller mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana ıçin hazırlanmış KOKULU , Serinletici Yazlık Ça,lar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmiştir. Bir fincan çay günün bunaltıcı sıcaj)ını kar~ılar 

Turksözll 

•• •• •• 
TURKSOZU 

IMatbaacılıkl 1 Gazetecilik\ 

2 Eyhil 1938 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. 
Sosyetesi Direktörlüğünden: 

Saygılı Çiftçi Müşterilerimize: . 
Fabrikamızdan Klevland Pamuklarının beher kilosu 2,5 kuruş çek 

ücreti alınacağını ilan ederiz. Çekilen Pamuklar en çok 15 gün için sig; 
talıdır. Pamuk ve Çiğitierin 15 gün zarfında Fabrikadan kaldırılması •' 1 

zımdır, Aksi takdirde Fabrika biç bir mesuliyet kabul etmez. 1 
9702 1 

Mütenevvi renkli bir cild, renkli ve zar 1 
bir kapak bölgede an 1 her türlü ta b işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

1 LAN cak Türksözünde ya- ı 
• 

pılır. :-,--------------------·---- j 

Resmi eurak, ced- 1 C h • t B J l 
Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

T A B vrller,defıerler,çekler, um urıye ayram 
* 

karneler, kağıt, zarf, ' b 1 kartvizit ve bilumum münase eti e 
tab işlerıniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözümie ) a 

Kütüphanenizi gü ~ 

zclle;,tirmek istiyorsa

nız kitapiarınızı Türk· 

sözünün mücellithane

sir:de ) aptııııı11. Nefis 

C 1 L O 
* 

GAZETE 

pılır . 

Tür"sözü matbaa
sı "Türksözü. nden baş 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

Kumbaraı btrt 
1 

T lıRJCl)'l! 

ZIRru:inB100cAsı 
---.~-~~~~~-~~:... 

Çiftehan Kaplıcası 
Açıldı 

• 111 

Tabiatın büyük lüti\f ve nimetinden istifade ediniz. 

Radyo aktüyitesi bütün dünya Kaplıcaların
kinden yüksektir. --

Romdtizma, S<yatik, Kum, Böbrek, Mesane tnşı, Karaciğer ve 
Mideden muztarip olanlarla Cilt Hastalığı olanlar mutlaka bu 

lLICA YA gelmelidirler: 

Senelerce Çocuğu olmıyanlar kudreti fatıranın bıı fcyzin<l< ıı 
müstefit ve mesut olmuşlardir . 

uazinosu, Lokantası, Furunu, Kasabı 
Baı<ka\iyesi, Berberi vardır. 

Heı Jürlü rsbabı istirahat mükemmeldir her şey UCUZDUR,, 

Tiren ücretleri yarı yarıya tenzilatlıdır. 
FIY ATLAR ŞUNLARDIR ; 

Bir Gecelik Otel Odası 

Kuruş 

200 
125 

Odalar dört kişilik
tir. Fazlasından fark 
alınır. 

• • 

" .. 
• • 

Taş OdJlar 
Birinci Baraka 
İkinci 

75 
50 

Hususi Banyo 
Umumi Banyo 

~o 

15 
Bir kişi Ücreti, gün

de iki defaya kadar. 

Yazın Çıfteh~na gelmiyenler kışın ağrılardan uyuyamazlar. 
Kışın çektiğiniz istirabı unutmayınız 

iki. g. 17 - 18 9579 

Yapılacak şenlik tesisatlarilı! takızaferlcrio 
le\<trik tertibatı ve şebekemize raptı hususund9 

zahat almak isteyen sayın müşterilerimizin geÇ ~· 
larak ilel'ide müşk\latla karştlaşmamaları için şı 
diden fen dairemize müracaat etmeleri eheJ'll • 
yetle rica olunur. Bundan maada, bayram dolaY1 ~ 
le birdenbire yükselecek olan elektrik malzel11 ' 
ihtiyacını vaktinde düşünerek tedarikli davrll~ 
masını da tavsiye ederiz. A• zu edilen her nevi 111 

zeme satış mağazamızda mevcuttur. . 
Elektrik Şirket' 

9684 28-2-7-13-18 
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or. Muzaffer Lokma 
iç hastalıkları mütehassısı 

, 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındtıj(' 
ayenehanesinde kabul etınekted'r. 

İdman Yurdundan: ı 
istifa eden idare heyetinin yeri- 1 

ne yenisi seçilmek üzere umum üye- 1 

lcriıı 11 /9, 938 Pazar günü saat 9 ı' 
da Kulüp Binasında hazır bulunma 
lan rica olunur. 1 

Yitik iki mühür 
Namıma ait iki mührümü bun· 

dan bir hafta ev\'el yitirdim. Bu 
mülıürlerimle kimseye korcum ol
madığı gibi alacağım da yoktur, 
Yitik mübürlerimin bükümleri ol
madığını ilan eyleıim. 

~ 
Satılık taş ve efl 

Boy 25-70 
En 25- 30 
Kalınlık 15-20 

ıı" 
Yukardaki eb' adda ~ J 

gari parlak taştan 2soO 1 
ve bunlarla beraber eıı~3 

lıktır. istekliler, 

Ulucami civarında Köıııi~' 
dönecek yerde Abdurrs

1
: 

nere müı acaal ları 96 

• (il\' 

Umumi neşrıyat \ 

Gı.l''i Macid 
_____________ c;..;..-.: 4-----------------------

Kekeç köyünden 
Hüseyin oğlu 
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